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Bor İçerikli Nanoteknolojik Yaprak Gübresinin Şiraz (Vitis Vinifera L.)
Çeşidinde Üzüm Verimi ve Kalitesine Etkileri

M. İlhan ODABAŞIOĞLU*

Ali Rıza ADIGÜZEL

Sadettin GÜRSÖZ

Arş. Gör. Harran Üniversitesi,
Ziraat Fakt., Türkiye

Yüksek Lisans Öğr. Harran
Üniversitesi, Fen Bil. Enst., Türkiye

Prof. Dr. Harran Üniversitesi,
Ziraat Fakt., Türkiye

ÖZET
Bu çalışma, 2014 yılı vejetasyon döneminde Harran Üniversitesi’nde 10 yaşındaki Şiraz (V. vinifera L.)
üzüm çeşidinde gerçekleştirilmiştir. Farklı fenolojik gelişim dönemlerinde olan omcalara, 2 farklı dozda
(100 ml 100L-1 ve 150 ml 100L-1), %3,5 suda çözünür B (bor) ve %5,5 suda çözünür Mo (molibden)
içeren nanoteknolojik yaprak gübresi uygulanmış, uygulama dönemi ve dozunun, üzüm verimi ve bazı
kalite parametreleri üzerine etkileri incelenmiştir. En yüksek yaş üzüm verimi (2771 g omca -1)
çiçeklenmeden önce omcalara 150 ml 100L-1 gübre uygulamasından elde edilmiştir. Salkım özelliklerine
ilişkin bulgular, farklı gübreleme dönemlerinin ve gübre dozlarının salkım boyutlarını değiştirmediğini
ortaya koymuştur. Buna karşın uygulamaların salkım ağırlığı üzerinde etkileri olduğu saptanmıştır.
Bağcılıkta önemli kalite ölçütlerinden biri olan tane ağırlığı ve boyutları yönünden uygulamalar arasında
büyük farklılıklar saptanmamıştır. Gübre uygulama dönemi ve dozu omcaların hasat tarihini belirgin bir
şekilde değiştirmediğinden elde edilen ürünlerin suda çözünür madde içerikleri, asitlikleri ve titre
edilebilir asitlikleri birbirine yakın değerlerde seyretmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, suda çözünebilir
bor içerikli nanoteknolojik yaprak gübresinin 150 ml 100L-1 dozunun çiçeklenmeden hemen önce ya da
tane tutumu döneminde Şiraz üzüm çeşidine uygulanmasının, üzüm verimini ve kalitesini kısmen
arttıracağı ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bağcılık, Bor, Molibden, Nanoteknoloji, Yaprak gübresi

Effects of Boron Include Nanotechnological Folıar Fertilizer of Yield and
Quality on Syrah (Vitis Vinifera L.) Grape Variety
ABSTRACT
This study was carried out on 10 years old Shiraz (V. vinifera L.) grape variety at the University of Harran
in 2014. Two different doses (100 ml 100L-1 ve 150 ml 100L-1) of nanotechnological leaf fertilizer
(including %3,5 water solible Boron and %5,5 water solible Molybdenum) were applied on grapevines
which were in different phenological development periods, so effects of application period and fertilizer
dosage on grape yield and some quality parameters were unearthed. The highest yield of grape (2771 g
grapevine-1) was obtained from 150 ml 100 L-1 nanotechnological foliar fertilizer which applicated in
before flowering period. Findings related to bunch characteristics revealed that different
nanotechnological foliar fertilization periods and doses did not change the size of bunch. On the other
hand, it was determined that both applications had effects on bunch weight. There were no significant
differences on the berry weight and size which is one of the important quality criteria in viticulture, by the
way of applications. Since the nanotechnological foliar fertilizer application periods and doses did not
significantly change the harvest time, water-soluble dry matter content, acidity and titratable acidity of the
berries were similar to each other. It has been revealed that application of 150 ml 100L-1 dose of the
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water-soluble boron-containing nanotechnological foliar fertilizer at immediately before flowering or
before veraison period has approximately increase the grape yield and berry quality.
Keywords: Viticulture, Boron, Molybdenum, Nanotechnology, Foliar fertilizer
GİRİŞ
Türkiye, gerek coğrafi konumu gerekse birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu’nun kültür
mirasıyla Dünya’nın önemli üzüm üreticisi ülkelerinden biridir (Atilla, 2011:112). Türkiye’de üretimi
yapılan üzüm çeşitleri yetiştiricilik yapılan bölgelere göre çok çeşitlilik göstermesine karşın ağırlıklı
olarak sofralık üzüm çeşitleri yetiştirilmekte, bu çeşitleri sırasıyla kurutmalık, şaraplık ve şıralık çeşitler
takip etmektedir (Aktan ve Kalkan Yıldırım, 2000:615). Şaraplık çeşitlerin toplam üretim içerisindeki
payı oldukça düşüktür (Gumus ve Gumus, 2008:549). Ticari olarak şaraba işlenen üzümlerin miktarı,
toplam üretim içinde %1.5-3 olarak belirtilmekte ise de güncel TÜİK verileri ülkemizde üretilen şaraplık
üzüm çeşitlerinin toplam üretim içindeki payının %11 olduğunu göstermektedir (Çelik, 2011:428;
Şenuyar vd., 2014:1). Yaklaşık olarak 423 527 ton şaraplık üzüm her yıl hasat edilmekte ancak bunlardan
644923 Hl (iç piyasaya arz + ihracat) şarap üretilmektedir (TÜİK, 2016; TAPDK, 2016). Şaraplık üzüm
çeşitlerinin üretim miktarları ile şarap imalatı karşılaştırıldığında ortaya çıkan bu tutarsızlık iki nedenden
kaynaklanmaktadır. Bunlardan ilki; kayıt dışı şarap üretiminin kayıtlı üretimden çok daha fazla olmasıdır
(Gümüş ve Gümüş, 2009:43). Diğer neden ise bu üzüm çeşitlerinin farklı gıda ürünlerine işlenmesidir
(İlter ve Altındişli, 2008:139; Söylemezoğlu vd., 2015:606). Şaraplık üzüm çeşitleri; şeker birikiminin
artması için geç hasat edilseler bile, küçük taneli ve çekirdekli olmaları sebebiyle tüketiciler tarafından
sofralık olarak talep görmemektedir. Bununla birlikte bol şıralı olmaları, üreticilerin bu çeşitleri
kurutmalık olarak değerlendirememelerine neden olmaktadır. Bu üzüm çeşitleri, şıralık çeşitlerle birlikte
yöresel ürünlere işlenmekte ve iç piyasada tüketilmektedir (Çelik vd., 2005:565). Bu ürünlerin katma
değeri çoğunlukla şaraba kıyasla düşüktür. Bu nedenle Türkiye’de şaraplık üzüm çeşitlerinin yetiştiriciliği
üzerine yapılan bilimsel araştırmalarda, şarap endüstrisinin taleplerinin yanı sıra yöresel ürünlerin
üretildiği küçük ve orta ölçekli işletmelere pratikte fayda ve gelirlerinde artış sağlayacak araştırmalar da
yapılmalıdır.
Bağcılıktan elde edilen geliri arttırmanın en temel yollarından biri birim alandan elde edilen üzüm
verimini arttırmaktır (Çakır ve Gürsöz, 2002:242). Bununla birlikte üzüm kalitesinde kayda değer
iyileşme sağlayan uygulamalar da üreticilerin bağcılığı karlı bir bitkisel üretim kolu olarak görmelerini
sağlamaktadır. Diğer bitkisel üretim kollarında da olduğu gibi bağcılıkta verimi ve kaliteyi arttırmada
üreticilerin sıklıkla başvurdukları yöntemlerden biri gübrelemedir (İlter vd., 1985:15 ; Özçelik ve Özer,
2006:1). Her ne kadar bağcılıkta verimi arttırmaya yönelik farklı kültürel uygulamalar (kış budaması,
koltuk alma, uç alma, bilezik alma, yaprak seyreltme vb.) yapılmaktaysa da gübreleme özel bir öneme
sahiptir (Gülcan, 1964:59; Akın, 2011:5593; Akın ve Sarıkaya, 2012:267; Akçay, 2013:51). Omcalara
uygulanacak gübrenin dozu, içeriği, veriliş biçimi ve dönemi doğrudan üzüm verimini ve kalitesini
etkilemektedir (Amiri ve Fallahi, 2007:463 ; Lacroux vd., 2008:1; Akgül vd., 2007:183; Tudor vd.,
2013:159; Lasa vd., 2012:73).
Ürünü değerlendirilen asmalar gelişme periyodu boyunca pek çok bitki besin elementine ihtiyaç duyarlar
(Bavaresco vd., 2010:442). Nitekim ideal gelişme gösteren bir asmanın topraktan kaldırdığı besin
elementleri ve miktarları sürgün üzerinde incelendiğinde; kuru ağırlığın %0.1’inden daha fazla miktarda
makro besin elementi, buna karşın 100 ppm’den daha az miktarda mikro besin elementi içerdiği
saptanmıştır (Marschner, 1995:889). Her ne kadar asmalar, makro besin elementlerine kıyasla daha az
miktarda mikro besin elementlerine ihtiyaç duysalar da (ürün yükü fazla olanlar hariç), mikro besin
elementlerinin yeterli düzeyde alımı üzüm verimi ve kalitesi açısından önemlidir. Mikro besin
elementlerinden Fe, B, Zn, Cu ‘ın yeterli düzeyde alınamaması bazı fizyolojik bozukluklara neden
olmaktadır (Çelik, 2011:428; Kasap, 2012:232). Bununla birlikte bazı araştırmalar bağlarda molibden
eksikliğinin de önemsenmesi gereken bir husus olduğunu ortaya koymuştur (Longbottom vd., 2010:477).
Bağlarda Mo eksikliğinin salkım üzerindeki tane sayısının azalmasına ve boncuklanmaya (polen tüpünün
2
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gelişim hızını etkileyerek) neden olduğu saptanmıştır (Ma vd., 1992:19; Longbottom vd., 2010:477).
Benzer şekilde B eksikliğinin de çekirdeksiz tanelerin sayısında artışa ve verimde azalmaya neden olduğu
bilinmektedir. Ayrıca şiddetli B noksanlığı görülen bağlarda yapraklar küçülür, yaprak kenarları aşağıya
doğru kıvrık bir hal alır ve dökülür (Özbek, 1975:576; Çolakesetlili ve Anaç, 2010:1). Yeterli düzeyde
Bor ve Molibden içermeyen topraklar üzerine kurulmuş bağlarda, hedeflenen verime ulaşılamaması
kaçınılmaz bir durumdur. Bağ toprağındaki B ve Mo eksikliği, omcalar dormansi halinde iken tespit
edilirse topraktan gübreleme ile giderilebilir. Vejetasyon periyodunda bu durumun tespiti yapılırsa
topraktan gübreleme yerine yapraktan gübreleme yapmak daha hızlı ve etkin sonuç vermesi açısından
tercih sebebidir (Kasap, 2012:232). Ürününden yararlanılan bazı üzüm çeşitlerinde (V. vinifera L.)
yapılan araştırmalar, omcalara yapraktan B ve Mo uygulamanın üzüm verimini ve kalitesini arttıracağını
göstermektedir (Longbottom vd., 2010:477; Er vd., 2011:544).
Bağlarda B ve Mo içeren çeşitli gübrelerin yapraktan uygulanmasının verime etkisini inceleyen
araştırmalar olmasına karşın bu çalışmalarda genellikle besin elementlerinin farklı kimyasal formlarının
etkisi incelenmiş, gübreleme zamanı ve dozu interaksiyonlarına yeterince değinilmemiştir. Son yıllarda
nanoteknoloji alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak yenilikçi gübre firmaları da bu teknolojiye
entegre olmuş yeni ürünleri piyasaya sürmeye başlamışlardır ancak bu gübrelerin etkili dozlarının
bilimsel temellerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada omcaların farklı gelişme dönemlerinde,
iki farklı dozda uygulanan %3,5 B ve %5,5 Mo içeren nanoteknolojik yaprak gübresinin Şiraz çeşidinde
üzüm verimine ve kalitesine etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Araştırma, Şanlıurfa ilinin merkezine 18 km uzaklıkta yer alan (Harran Ovası’nı kısmen yansıtan
koşullarda) Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ar-Ge bağında 2014 yılının vejetatif gelişme
periyodunda yapılmıştır. Araştırmada bitkisel materyal olarak çift kollu kordon şekli verilmiş, 10
yaşındaki, 1.5 m X 3 m sıra üzeri ve arası mesafelerde tesis edilmiş, 1103P anacı üzerine aşılı Şiraz üzüm
çeşidi omcaları kullanılmıştır. Çalışmanın yapıldığı omcalar Şubat ayında 4-5 göz düzeyinden
budanmıştır. Araştırmada kullanılan nanoteknolojik yaprak gübresi; suda çözünür %3,5 B - %5,5 Mo %10 P ve %5 deniz yosunu (Ascophyllum nodosum) özü içermektedir.
Denemenin kurulması
Deneme safhasında omcalar tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre 3 yinelemeli
olarak ve her yinelemede 5 omca yer alacak şekilde işaretlenmiştir. Omcalar gübre uygulamalarının
yapılacağı farklı dönemler dikkate alınarak kış budamasında üç parsele ayrılmış ve işaretlenmiştir. Gübre
uygulamaları üzüm tanelerinde anatomik ve fizyolojik gelişme dönemleri dikkate alınarak üç farklı
zamanda (çiçeklenmeden hemen önce, tane tutumunda ve tanelerde iri koruk dönemi) yapılmıştır (Harris
vd., 1968:106; Winkler vd., 1974:385; Coombe ve McCarthy, 2000:131). Omcalara uygulanan yaprak
gübresi dozları (D1:100ml 100L-1 ve D2:150ml 100L-1) olacak şekilde önceden hazırlanmıştır. Gübreleme
sırt atomizörü yardımıyla yapılmıştır. Kontrol grubu olarak denemede yer alan omcalara herhangi bir
gübre uygulaması yapılmamıştır. Vejetasyon periyodu boyunca tüm omcalar üç defa 24 saat süre ile
damla sulama sistemi ile sulanmıştır. Uygulama yapılan omcaların bulunduğu parselde yabancı ot
kontrolü elle yapılmıştır.
Meyve analizleri
Olgunlaşan üzümler, şıralık değerlendirilme durumlarındaki verim ve kalite özelliklerinin tespiti için,
olgunlaşmayı takiben 3-4 gün sonra hasat edilmiş ve analizler için laboratuvara taşınmıştır. Yaş üzüm
verimi; bir omcadan hasat edilen üzümlerin tamamının hassas terazide tartılması ile belirlenmiştir. Salkım
ağırlıkları, uygulamaların yapıldığı omcalardan hasat edilen salkımların tamamının ayrı ayrı hassas
terazide tartılması ve ortalamalarının alınması ile elde edilmiştir. Salkım uzunluğu ve salkım eni
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ölçümleri; her omcadan elde edilen pazarlanabilir durumdaki salkımlar arasından şekilde rastgele seçilmiş
6 salkımda yapılmıştır. Salkım uzunluğunun ve eninin tespitinde; ürününden yararlanılan üzüm
çeşitlerinin salkım morfolojisi tanımlamaları esas alınmıştır (Çelik, 2011:128; Ağaoğlu, 1999:125;
Ahmedullah ve Himmelrick, 1990:383).
100 tane ağırlığı; her salkımda yer alan tanelerden rastgele seçilen 25 adedinin hassas terazi yardımıyla
ölçülmesi ve elde edilen değerlerin 100 taneye uyarlanması ile elde edilmiştir (Amerine vd., 1972:802).
Tane boyu; tanenin salkıma bağlandığı sap çukuru ile stigma izinin yer aldığı uç kısmı arasındaki dik
uzunluğun ifadesidir. Tane eni ise; tane boyuna dik açı yapacak şekilde tanenin en geniş noktasının
(ekvatoru) uzunluğudur (Çelik, 2011:131; Ağaoğlu, 1999:127). Tane eni ve boyunun ölçümü, 100 tane
ağırlığı belirlenen tanelerde Altaş Stainless Hardened marka 0,01 mm hassasiyetli dijital kumpas yardımı
ile yapılmıştır.
Tanelerin kalitesine ilişkin analizlerden SÇKM, pH ve titrasyon asitliği; denemenin yürütüldüğü
omcalardan alınan 250-300 g tane örnekleri üzerinde yapılmıştır. Taneler sıkılarak şıraları çıkartılmış ve
250 ml’lik erlenmayer üzerine yerleştirilmiş 80 ml’lik huniler yardımıyla filtre kâğıdından (Whatman
No:2) süzülmüştür. Elde edilen filtrelenmiş şıralardan önce 5 ml örnek pipet yardımıyla alınmış ve Atago
(Pal-Alpha) marka dijital refraktometrede üç yinelemeli olarak SÇKM (%Brix) tayinleri yapılmıştır
(Amerine ve Cruess, 1960:709). Kalan şıra örneklerinden 50 ml pipetle alınıp cam behere aktarılmış ve
Hanna (Checker) marka 0,01 pH hassasiyetli el pH metresi ile asitlik tayini yapılmıştır (Ough ve
Amerine, 1988:400).
Üzümlerde tartarik asit miktarının diğer organik asitlere oranla daha fazla olması sebebiyle uygulamalara
ait şıra örneklerinde tartarik asit cinsinden titrasyon asitliği tayini yapılmıştır (Gülcü vd., 2008:179). Daha
önce şırası çıkartılıp filtreden süzülen örneklerden 10 ml pipet ile alınmış ve 250 ml’lik cam erlenmayere
aktarılmıştır. Saf su ile 100 ml’ye tamamlanan örneklere 1-2 damla fenolftalein indikatörü eklenmiş ve
0,1 N NaOH ile titrasyon yapılmıştır. Renk değişiminin görüldüğü (pH: 8,1) anda titrasyon
durdurulmuştur. Titrasyonda harcanan NaOH miktarından yararlanılarak uygulamaların tartarik asit
cinsinden titrasyon asitliği saptanmıştır (Cemeroğlu, 1992:381). Elde edilen veriler Minitab 16 Statistical
Software programında analiz edilmiştir.
ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
Çalışmada Şiraz üzüm çeşidinden elde edilen yaş üzüm verimi uygulamalara göre 2058,3-2771,0 g omca-1
arasında değişim göstermiştir (Tablo 1). En yüksek yaş üzüm verimi çiçeklenmeden birkaç gün önce
omcalara 150 ml 100L-1 dozunda uygulanan nanoteknolojik yaprak gübresi ile elde edilmiştir. Gübre
uygulama dönemleri kendi aralarında kıyaslandığında çiçeklenmeden önce gübre uygulanmasının yaş
üzüm verimine en çok etki eden dönem olduğu belirlenmiştir. Kontrol ile tanelerin iri koruk döneminde
omcalara uygulanan her iki gübre dozu uygulamaları arasında istatistiki bir farklılık saptanmamıştır.
Nanoteknolojik yaprak gübresinin uygulama dozları karşılaştırıldığında, 150 ml 100L-1 dozunun yaş
üzüm veriminin arttırılmasında en etkili doz olduğu belirlenmiştir.
Tablo 1. Şiraz (V. vinifera L.) üzüm çeşidine farklı zamanlarda ve dozlarda uygulanan nanoteknolojik
yaprak gübresinin yaş üzüm verimine etkisi (g omca-1)
Çiçeklenmeden Önce
Tane Tutumu
İri Koruk
D-1
D-2
D-1
D-2
D-1
D-2
2417,3bc
2771,0a
2293,3c
2479,7b
2091,0d
2098,0d
2415,6x
2277,1y
2082,4z
Dönem Ort.
Kontrol
D-1
D-2
2058,3C
2267,2B
2449,6A
Gübre Dozu Ort.
Aynı satırda farklı harflerle (a,b, x,y, A,B vb.) belirtilen değerler P<0.05 önem düzeyinde farklıdır.
Kontrol
2058,3d

Bazı araştırmacılar, omcalara uygulanan yaprak gübresi dozunun artışına bağlı olarak yaş üzüm
veriminde artış sağlandığı bildirilmişlerdir (Williams vd., 2004:1891; Longbottom vd., 2010:477; Er vd.,
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2011:544; Akın vd., 2012:1949; Bekişli vd., 2016:46). Omcalara uygulanan 150 ml 100L -1
nanoteknolojik gübrenin verimi arttıracağı bulgusu bu yönüyle literatürlerle paralellik göstermektedir.
Gübreleme dönemleri kendi aralarında karşılaştırıldığında erken dönemde gübrelemenin verimi
arttırdığının saptanması, Harris vd (1968:106)’nin üzüm tanelerinde perikarp dokusunun oluşumunu
tamamlanmasının, çiçeklenmeden 5-10 gün önce başlayıp döllenmeden yaklaşık 25 gün sonraya kadar
devam edebileceği bulgusunu desteklemektedir.
Gübre dozu uygulamalarının ve uygulama dönemlerinin salkım özelliklerine etkisi Tablo 2’de
sunulmuştur. Salkım uzunluğu bakımından uygulama yapılan omcalar arasında farklılık tespit
edilmemiştir. Buna ek olarak gübre dozlarının ve gübreleme dönemlerinin, birbirinden bağımsız olarak da
salkım uzunluğuna bir etkilerinin olmadığı saptanmıştır. Salkım eni değerleri 6,1-6,9 cm arasında değişim
göstermesine karşın uygulamalar arasında büyük farklılıklar görülmemiştir. Salkım enine etkisi
bakımından gübre dozları arasında farklılık tespit edilmezken, erken dönemde gübrelemenin olumlu
etkisinin olduğu belirlenmiştir. Farklı dönemlerde ve dozlarda uygulanan B içerikli nanoteknolojik yaprak
gübresinin, etkisinin en net gözlemlendiği salkım özelliği salkım ağırlığı olmuştur. Çiçeklenmeden önce
150 ml 100L-1 gübre dozu uygulanan omcalardan hasat edilen salkımların diğer uygulamalara göre daha
ağır olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada uygulanan her iki gübre dozunun da salkım ağırlığında
artış sağladığı saptanmıştır.
Tablo 2. Şiraz (V. vinifera L.) üzüm çeşidine farklı zamanlarda ve dozlarda uygulanan nanoteknolojik
yaprak gübresinin salkım özelliklerine etkisi
Gübre Uygulama
Dönemi

Gübre Dozu

Salkım uzunluğu
Salkım eni (cm) Salkım ağırlığı
(cm)
(g)
Kontrol
14,1a
6,1b
127,7c
Çiçeklenmeden
D-1
15,0a
6,7ab
173,3ab
Önce
D-2
14,7a
6,9a
188,2a
D-1
14,7a
6,4ab
150,4abc
Tane Tutumu
D-2
15,2a
6,5ab
156,0abc
D-1
14,2a
6,3ab
130,4c
İri Koruk
D-2
14,0a
6,5ab
144,3bc
Çiçeklenmeden Önce
14,6x
6,6x
163,1x
Gübre Uygulama
Tane Tutumu
14,7x
6,3xy
144,7y
Dönemi Ort.
İri Koruk
14,3x
6,3y
134,1y
Kontrol
14,1A
6,1B
127,7B
Gübre Dozu Ort.
D-1
14,6A
6,5A
151,4A
D-2
14,6A
6,6A
162,8A
Aynı sütunda farklı harflerle (a,b, x,y, A,B vb.) belirtilen değerler P<0.05 önem düzeyinde farklıdır.

Çeşitli yaprak gübrelerinin ürünü değerlendirilen üzüm çeşitlerinde salkım özelliklerine etkilerini
inceleyen araştırmacılar birbirinden farklı sonuçlar elde bildirmişlerdir. Araştırmacılar, farklı ekolojilerde
yetiştirilen bir çeşidin uygulanan gübreye değişik tepkiler verebildiğini bununla birlikte aynı ekolojide
yetiştirilen farklı çeşitlerin de birbirinden çok farklı tepkiler gösterebileceğini bildirilmişlerdir (Williams
vd., 2004:1891; Longbottom vd., 2010:477; Akın ve Kısmalı, 2004:1; Kısmalı ve Akın, 2008:313).
Ürününden yararlanılan asma çeşitlerine yapraktan uygulanan gübrelerin salkım ağırlığını arttırdığına
ilişkin bulgular bu çalışmada elde edilen verilerle de desteklenmiştir (Amiri ve Fallahi, 2007:463 ;
Williams vd., 2004:1891; Longbottom vd., 2010:477; Merken vd., 2009:166; Akın ve Çoban, 2016:252).
Uygulamalara ait omcalardan alınan tanelerin fiziksel özellikleri Tablo 3’de görülmektedir. Gübreleme
zamanı x gübre dozu interaksiyonları arasında 100 tane ağırlığı ve tane boyu özellikleri bakımından
farklılık saptanmamıştır. Tane çapı değerleri ise çok belirgin olmamakla birlikte erken dönemde
gübreleme ile artış göstermiştir. Elde edilen bulgular 150 ml 100L-1 gübre dozunun tanelerin fiziksel
özelliklerini kısmen iyileştirdiğini göstermiştir.
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Tablo 3. Şiraz (V. vinifera L.) üzüm çeşidine farklı zamanlarda ve dozlarda uygulanan nanoteknolojik
yaprak gübresinin tanelerin fiziksel özelliklerine etkisi
Gübre Uygulama
Dönemi

Gübre Dozu

100 tane ağırlığı

Tane çapı (mm)

Kontrol
137,1a
8,7b
D-1
148,8a
10,2ab
D-2
152,0a
10,7a
D-1
142,3a
9,1ab
Tane Tutumu
D-2
145,4a
9,5ab
D-1
138,6a
8,8b
İri Koruk
D-2
140,5a
9,3ab
Çiçeklenmeden Önce
146,0x
9,9x
Gübre Uygulama
Tane Tutumu
141,6x
9,1y
Dönemi Ort.
İri Koruk
138,7x
8,9y
Kontrol
137,1B
8,7B
Gübre Dozu Ort.
D-1
143,2AB
9,3AB
D-2
146,0A
9,8A
Ayı sütunda farklı harflerle (a,b, x,y, A,B vb.) belirtilen değerler P<0.05 önem düzeyinde farklıdır.
Çiçeklenmeden
Önce

Tane boyu
(mm)
10,2a
11,8a
12,5a
106,a
11,2a
10,2a
10,8a
11,5x
10,7x
10,4x
10,2B
10,9AB
11,5A

Asmalara yaprak gübresi uygulamanın, tanelerin büyüklüğüne etkileri konusunda farklı görüşler olmasına
karşın tane ağırlığına olumlu etkileri bakımından genel bir kanaat oluşmuştur (Akın vd., 2012:1949;
Akın, 2003:311; Yılmaz, 2013:41). Makro besin elementi içerikli yaprak gübrelerinin, ürününden
yararlanılan asma çeşitlerine uygulanmasına ve uygulama dozunun artışına bağlı olarak, üzüm tanelerinin
ağırlığında artış sağlanabileceği hipotezi bir çok araştırmacı tarafından desteklenmiştir (Akın ve Kısmalı,
2004:1; Lasa vd., 2012:73). Ayrıca, yapraktan uygulanan mikro besin elementlerinin de tane ağırlığının
arttırılmasına olumlu etkileri ortaya konmuştur (Akgül vd., 2007:183; Williams vd., 2004:1891;
Longbottom vd., 2010:477; Er vd., 2011:544). Bu çalışmada, omcalara uygulanan nanoteknolojik gübre
dozunun artışına bağlı olarak Şiraz üzüm çeşidi tanelerinin fiziksel özelliklerinde (özellikle 100 tane
ağırlığında) iyileşme sağlanacağı bulgusu bu yönüyle daha önce yapılan çalışmalarla paralellik
göstermektedir.
Yaş üzüm tanelerinde hasat olgunluğu döneminde kaliteyi etkileyen pek çok bileşen vardır (Çelik,
2011:428). Bunlardan, pratikte yaygın olarak incelenenleri; şıranın pH, SÇKM ve titrasyon asitliğidir.
Ürününden yararlanılan asmalarda hasat olgunluğu; tanelerin şeker ve asit kompozisyonuna (olgunluk
indisine) bakılarak belirlenir (Çelik vd., 1998:253). Yetiştiricilik yapılan ekolojiye ve yetiştirilen üzüm
çeşidine göre hasat tarihi değişim gösterebilmekteyse de üzümün değerlendirilme şekline bağlı olarak bu
özellikler istenen dengeye ulaştığında hasat yapılır. Bu çalışmada incelenen Şiraz üzüm çeşidi her ne
kadar şaraplık olmasına karşın bu çeşidin şıralık değerlendirilme durumu dikkate alındığından hasat kısa
bir süre geciktirilmiştir. Bu nedenle hasat edilen tanelerin şıralarında yapılan kuru madde ölçümleri %25
Brix değerinin üzerinde seyretmiştir. Omcalara uygulanan gübre dozları ve uygulama dönemleri tanelerin
SÇKM değerini belirgin şekilde etkilememiştir. Elde edilen bulgular tanelerde pH ‘ın ve tartarik asit
cinsinden titrasyon asitliğinin gübre dozu x gübreleme zamanı interaksiyonlarına bağlı olarak
değişmediğini göstermiştir (Tablo 4).
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Tablo 4. Şiraz (V. vinifera L.) üzüm çeşidine farklı zamanlarda ve dozlarda uygulanan nanoteknolojik
yaprak gübresinin şıranın pH, kuru madde ve tartarik asit içeriğine etkisi
Gübre Uygulama
Dönemi

Gübre Dozu

SÇKM
Titrasyon
(%Brix)
asitliği (g L-1)
Kontrol
4,7ab
25,2a
5,87a
Çiçeklenmeden
D-1
4,6b
25,3a
6,00a
Önce
D-2
4,7ab
25,7a
6,20a
D-1
4,7ab
25,2a
5,87a
Tane Tutumu
D-2
4,8a
25,5a
6,03a
D-1
4,6ab
25,1a
5,93a
İri Koruk
D-2
4,6b
25,4a
6,23a
Çiçeklenmeden Önce
4,6y
25,4x
6,02x
Gübre Uygulama
Tane Tutumu
4,7x
25,3x
5,92x
Dönemi Ort.
İri Koruk
4,6y
25,2x
6,01x
Kontrol
4,7A
25,2A
5,87A
Gübre Dozu Ort.
D-1
4,6A
25,2A
5,93A
D-2
4,7A
25,5A
6,16A
Aynı sütunda farklı harflerle (a,b, x,y, A,B vb.) belirtilen değerler P<0.05 önem düzeyinde farklıdır.
pH

SONUÇ
Çalışmada elde edilen yaş üzüm verimi değerleri, suda çözünür %3,5 B - %5,5 Mo - %10 P ve %5 deniz
yosunu (Ascophyllum nodosum) özü içeren nanoteknolojik yaprak gübresinin omcalara çiçeklenmeden
hemen önce ya da çiçeklenmeyi izleyen erken dönemlerde uygulanmasının verimi arttıracağını
göstermiştir. Bununla birlikte tanelerin irileştiği, ben düşmeye yakın dönemlerde uygulamanın verimi
belirgin şekilde değiştirmediği belirlenmiştir. Genel olarak gübre uygulanan omcalardan elde edilen
verim, gübre uygulanmayanlara oranla daha yüksek bulunmuştur.
Gübre uygulamalarının salkım uzunluğuna ve enine etkisi çok belirgin değilken, salkım ağırlığını
arttırdığı saptanmıştır. Elde edilen verilere göre; iri koruk dönemi sonuçları göz ardı edilirse, uygulanan
nanoteknolojik yaprak gübresi salkım ağırlığını %18-36 arasında arttırmıştır.
Tanelerin fiziksel özelliklerinin iyileştirilmesinde, uygulama döneminden ziyade uygulanan gübre
dozunun daha etkili olduğu saptanmıştır. Tane ve salkım özellikleri birlikte değerlendirildiğinde ise erken
dönemde gübrelemenin (çiçeklenmeden önce) tane tutumunu arttırdığı kanısına varılmıştır.
Faklı gübre dozları ve bunların uygulama dönemlerinin Şiraz üzüm çeşidinde şıranın kuru madde
düzeyini, tartarik asit içeriğini belirgin şekilde değiştirmediği ayrıca hasat zamanını etkilemediği
saptanmıştır. Farklı besin elementleri ve konsantrasyonları içeren nanoteknolojik yaprak gübreleri ile
benzeri araştırmaların yapılmasının, elde edilen bulguların daha detaylı değerlendirilmesi açısından
önemli olduğu sonucuna varılmıştır.
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ABSTRACT
With the fast development of network technology, secure communication has become a very important
issue. Transmission of information over the Internet or protection of the stationary data are important
problems since there are serious threats due to the openness and sharing of networks. Cryptography is a
method of concealing and protecting the information from various types of attacks. It is a technique that
converts the original information into coded or unreadable form which is not interpreted by a third party.
With the research of DNA computing, DNA cryptography has born as a new cryptographic field where
DNA is used as information carrier and the modern biological technology is used as implementation tool.
In DNA cryptography, biological DNA concept can be used not only to store information, but also to
perform computations. The main advantage of DNA cryptography is extraordinary storage capacity with a
raw limit of 1 exabyte/mm3 (109 GB/mm3), and long-lasting, with observed half-life of over 500 years.
Inspired by the strength of DNA based cryptography, the purpose of this study is to propose a Feistel
Network based encryption algorithm which operates on DNA bases; A, G, C and T to store and protect
the information. Thus, the desired randomness has been targeted by employing the DNA bases and
security has been aimed by benefitting the nature of DNA by using primers as keys for encryption.
Firstly, information has been compressed via Adaptive Huffman coding method to benefit the storage
capacity of DNA, efficiently. Then, a Feistel Network has been designed which operates on DNA bases
by using DNA encoding and DNA sequence operations. The proposed study is based on symmetric
cryptography where primers are used as public keys. After simulation of DNA strand, namely in-silico
experiments, the concerning strand has to be synthesized and verified by sequencing, namely in-vitro
experiments have to be performed. The proposed study has been tested by synthesizing and sequencing a
small fraction of data in the scope of a project supported by the Coordinatorship of Scientific Research
Project of Düzce University. 100% match has been obtained in the performed in-vitro experiments. The
same rate is expected for the ongoing studies.
Keywords: DNA Computing, DNA Encryption, Feistel Network

Feistel Ağ Yapısı ile DNA Hesaplama Tabanlı Şifreleme Metodu
ÖZET
Ağ teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ile güvenli iletişim çok önemli bir konu haline gelmiştir. Bilginin
Internet üzerinden iletimi veya durağan verinin korunması, ağlardaki açıklar ve paylaşımlar nedeniyle
önemli problemlerdir. Kriptografi, bilgiyi gizleme ve çeşitli türdeki saldırılardan koruma metodudur.
Orjinal veriyi, üçüncü bir şahıs tarafından okunamayan ve kodlanmış bir formata çeviren bir tekniktir.
DNA hesaplama araştırmaları ile DNA’ nın taşıyıcı olarak kullanıldığı ve modern biyolojik teknolojinin
uygulama aracı olarak kullanıldığı DNA kriptografisi yeni bir kriptolojik alan olarak doğmuştur. DNA
kriptografisinde, biyolojik DNA kavramı yalnızca bilgiyi depolamak için değil, hesaplama amacıyla da
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kullanılmaktadır. DNA kriptografisinin başlıca avantajı, kabaca 1 exabyte/mm3 (109 GB/mm3 ) limiti olan
oldukça yoğun depolama kapasitesi ve 500 yılın üzerinde gözlenen yarılanma ömrüdür.
DNA tabanlı kriptografinin gücünden esinlenilerek, bu çalışmanın amacı, bilgiyi depolamak ve korumak
için DNA bazları; A, G, C, T; üzerinde çalışan Feistel Ağ yapısına dayalı bir şifreleme algoritması
oluşturmaktır. Böylece, DNA bazlarını kullanarak istenilen rastgelesellik hedeflenmiş ve DNA’ nın
doğasından yararlanarak, primerleri şifreleme için anahtar olarak kullanmak suretiyle de güvenlik
amaçlanmıştır. İlk olarak, DNA’ nın depolama kapasitesinden etkin olarak yararlanma amacıyla Adaptif
Huffman kodlama metodu ile bilgi sıkıştırılmıştır. Daha sonra, DNA kodlama ve DNA sekans işlemleri
kullanılarak DNA bazları üzerinde çalışan bir Feistel Ağı tasarlanmıştır. Önerilen çalışma, primerlerin
açık anahtar olarak kullanıldığı, simetrik kriptografi tabanlıdır. DNA dizisinin simülasyonu; bilgisayar
tabanlı deneyler; sonrasında ilgili dizi sentezlenmeli ve sekanslanarak doğrulanmalıdır; laboratuvar
deneylerinin de gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Önerilen çalışma, Düzce Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen bir proje kapsamında, küçük bir veri parçası
ile test edilmiştir. Gerçekleştirilen laboratuvar deneyleri neticesinde %100 uyum elde edilmiştir. Aynı
oran, devam eden çalışmalar için de beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: DNA Hesaplama, DNA Şifreleme, Feistel Ağı
INTRODUCTION
With the growing pace of internet and network technology day by day, security threats are also increasing
for the users, due to huge amount of information flow on the network. There are various adversaries who
always try to break into the system in order to steal the crucial information or to destroy the integrity of
data. So information security becomes a necessity for modern computing systems. There are some sectors
like government, banks, military who can’t afford any leaks to their secret data. The secret writing
techniques are used to protect the data from the adversaries and the techniques such as cryptography and
steganography are most common and widely used methods. Cryptography performs the encryption of the
data whereas steganography hides the data from the hacker. In cryptography the encryption and
decryption of data /plaintext is done with the help of a key; the public and private keys (Kaundal and
Verma, 2014:693).

Figure 1: Encryption and Decryption Processes (Yerlikaya et al., 2006:279)
In cryptography, the aim is to transfer the message between the sender and the recipient in such a way that
an observer can not understand. Plain text is the array of characters in a finite alphabet which is suitable
with the natural language. Encryption is scrambling of the plain text with a public algorithm by using a
secret key. The output is the character array that is known as the encrypted text. Decryption is the reverse
process which turns the encrypted message to its original form (Gehani et al., 2000:233). This process has
been demonstrated in Figure 1.
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A lot of techniques and systems have been developed in the mathematical cryptography for encoding and
decoding the plain text. However, these techniques are overcome using DNA cryptography approaches.
The DNA cryptography is an emerging field in the area of DNA computing research. DNA cryptography
plays major a role in next generation security (Zhang and Wei, 2013:6276). The main objective of this

method is to encrypt the plaintext and hide it in the DNA digital form. DNA cryptography
enables the confidentiality of data more high then the modern methods with the use of one time
pad (OTP) keys and its size. Also it is believed that in DNA cryptography, the key can be
generated for the huge length of data compared to the modern methods in which key are
generated only for smaller length of the data. Also with the breaking up of modern cryptographic
algorithm like DES and MD5, the new methods of information security are needed to protect the
data. The concept of DNA computing plays an important role in the field of computer security
which is assumed to be a more powerful and unbreakable cryptographic algorithm nowadays
(Kaundal and Verma, 2014:693). DNA computing is applied in cryptography for massive parallelism,
huge storage and ultra-low power consumption. Therefore, the DNA-based schemes have been well
studied and achieved good results in recent years. In these DNA based the schemes, the ideas are focused
on two main approaches. The first consists of applying different DNA operations, like DNA addition and
DNA subtraction, on DNA coefficients after transforming the decimal matrixes values. The second
consists of adopting a dynamic DNA encoding rules depending on a secret key (Zhang et al., 2016:95).
By considering especially the first approach and combining it with the second one in terms of secret key
usage, a Feistel Network based encryption algorithm which operates on DNA bases; A, G, C and T to
store and protect the information has been proposed in this study. Thus, the desired randomness has been
targeted by employing the DNA bases and security has been aimed by benefitting the nature of DNA by
using primers as keys for encryption. Firstly, information has been compressed via Adaptive Huffman
coding method to benefit the storage capacity of DNA, efficiently. Then a Feistel Network has been
designed which operates on DNA bases by using DNA encoding and DNA sequence operations. The
proposed study is based on symmetric cryptography where primers are used as public keys. The rest of
this paper has been organized as follows: In Section 2, similar studies in the literature have been
summarized. In Section 3, the basic methodologies have been explained. Experimental results have been
mentioned in Section 4. Finally, a general outcome has been provided in Section 5.
LITERATURE REVIEW
Many traditional cryptographic algorithms (like DES, RSA etc.) have already been broken by many
attackers, so the need of more secure cryptographic techniques has emerged. Many algorithms based on
DNA cryptography have been designed which use symmetric & asymmetric keys for hiding the data
(Monika and Upadhyaya, 2015:808).
In 2008, Verma et al. proposed a novel paradigm for secure routing in Mobile Adhoc Networks
(MANETs) that uses Pseudo DNA cryptography approach in order to secure the Adhoc networks. Adhoc
network is a wireless network which has no fixed infrastructure and where each node act as a host and
router and there is no centralized authority which makes them vulnerable to the security attacks present in
the networks. The used DNA cryptography approach was based on the central dogma of molecular
biology. Concept of how messages are stored in DNA and then transfer to the mRNA (transcription), and
then to the proteins (translation) which is the ciphertext. Ciphertext has been send through the secure
channel to the intended receiver and symmetric key with one-time pad has been used at both for
encryption and decryption (Verma et al., 2008:393).
In 2010, Lai et al. proposed a DNA public key cryptosystem which is based on DNA microarray/chip
technology in which DNA chip was fabricated with probes. One set of probes have been used for
encryption process and another set for decryption process (Lai et al, 2010:506).
In 2011, Kumar and Singh proposed a new secret data writing techniques based on DNA sequences. They
have explained the algorithm by using a simple example of “HELLO” as a plaintext and generate a
12
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ssDNA one-time pad key of 350 bits which is 70 times longer than the plaintext and perform encryption
and decryption on the plain text using symmetric key cryptography. They reported that the adversary has
to search among 4310 different ssDNA string to find out the secret key ( Kumar and Singh,

2011:402).
In 2013, Tornea and Borda proposed a DNA based cipher which is based on DNA indexing. They took
the random DNA sequence from the genetic database and used as a one-time pad key, which was send to
the receiver by a secure communication channel. The encryption mechanisms took place by converting
the plaintext into its ASCII code and then convert it into the binary format which was converted into the
DNA sequence (A, C, G, and T) (Tornea and Monica, 2013:1).
In 2015, Monika and Upadhyaya proposed an encryption method based on RSA (Rives-Shamir-Aldeman)
that employs DNA strands. The concerning method has been applied to SSL (Secure Socket Layer)
technology to increase the security during the communication (Monika and Upadhyaya, 2015:808).
In 2016 Li et al. proposed a new improvement color image encryption algorithm withone-time pad based
on deoxyribonucleic acid (DNA for short) sequence exclusive OR (XOR for short) operation and real and
complex chaotic systems. Firstly, three DNA sequence matrices have been obtained by encoding the
original color image which can be converted into three matrices R, G and B. Secondly, the new chaotic
sequences reserving decimal part and removing integer part from six chaotic sequences, Key 2 gotten by
Key 1 and hamming distance have been used to scramble locations of elements of three DNA sequence
matrices, and three DNAs equence matrices have been divided into some equal blocks respectively.
Thirdly, the XOR operation between these blocks has been performed by DNA XOR operation and
complex hyper-chaotic map, and the pseudo DNA sequences have been controlled by quaternary chaotic
sequences from the wavelet function. They reported that the proposed algorithm improved the encoding
efficiency and enhanced the security of the ciphertext and also possessed a better ability to resist
exhaustive attack, statistical attack and differential attack (Li et al., 2016:2558).

METHOD

In this section, the employed concepts have been explained with the proposed encoding method.
3.1. DNA & DNA Cryptography
Deoxyribonucleic acid (DNA) is hereditary material for all living beings and carries the genetic
information. DNA consists of two antiparallel biopolymer strands coiled around each other to form a
double helix form. DNA is a prolong polymer of compact units called nucleotides. Each DNA strand is
composed of four nucleobases: A (Adenine), G (Guanine), C (Cytosine) and T (Thymine). The detail of
any living thing is stored in DNA bases as shown in Figure 1 (Monika and Upadhyaya, 2015:808).
DNA double helical structure was discovered by the two Nobel laureate Watson and Crick and therefore
it is also called a Watson-Crick complementary structure, where A and T form hydrogen bond with each
other, whereas C and G forms bond with one another. In this structure of DNA both the strands are
antiparallel to each other, means if one strand starts from 3′ to 5′, then another strand is from 5′ to 3′
(Kaundal and Verma, 2014:693).
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Figure 1: DNA Structure (Monika and Upadhyaya, 2015:808).
3.2. The Proposed DNA Computing Based Encryption Scheme via Feistel Network Structure
In the beginning, input has to be converted to the binary form. This will prevent the differences of the
data types which is aimed to be encrypted and embedded into DNA.
Step 1. Code the input data via Adaptive Huffman compression. The aim of this operation is to scramble
the embedding stage while reducing the size of input. The output of this step is a bit stream called B.
Step 2. Measure the length of B. If the length of B is not even, add 0 to the left of B. The aim of this
operation is not to change the value of B and convert it to DNA bases by using Table 1:
Table 1: Bit-DNA Base Conversion Table
Bits Base
00
A
01
C
10
G
11
T
The output of this step is DNA base stream, called D.
Step 3. Encrypt D via the given Feistel based structure. A simple block diagram has been demonstrated in
Figure 2. Separate D into the blocks each of which contains two bases.
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Figure 2: Block Diagram of Feistel Based Encryption Method
Here, notice that each two base block corresponds to 4 bits. Namely, this structure is a block cipher that
encrypts four bits at a time. The most important issue in this kind of ciphers is the determination of F
function. It has to be complex and especially, reversible for decryption process. The more we have a
complex F function the more we render the decryption difficult for the attacker. In this structure, we have
20 loops since we employ the primers as keys. We have 20-mer forward (F) and 20-mer reverse (R)
primers for synthesis.
Step 4. Details of the designed F function have been given in this step. Since we have 20-mer F and 20mer R primers, the F function has two sub-steps in order to use these primers as a two layered key:
F function via F Primer: In this sub step, we process the right base with the next base in the primer queue
by employing Table 2. The demonstration of this process has been provided in Figure 3:
Table 2: DNA Rotating Table
A

C

G

T

A

A

C

G

T

C

C

G

T

A

G

G

T

A

C

T

T

A

C

G

While employing the table, rows correspond to the base in F primer and columns correspond to the right
base in D. Rotating operation is carried out as follows:

Figure 3: Rotating Operation
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Here, Rt means rotating operation via Table 2 and F means F Primer. This operation goes on till the end
of F primer array. That’s why the loop number has been determined as 20. Namely, the concerning base
in each block has been subjected to this stage 20 times.
b)
F Function via R Primer: In this stage, by considering Table 1, DNA addition is performed if the
concerning base corresponds to an odd number (1, 3) otherwise, DNA subtraction is performed. DNA
addition and DNA subtraction operations have been demonstrated in Table 3 and 4, respectively. The
flowchart of this sub step has been provided in Figure 4.
Table 3: DNA Sequence Addition Operation
+
A
G
C
T
A
A
G
C
T
G
G
C
T
A
C
C
T
A
G
T
T
A
G
C
(Kalpana and Murali, 2015:5703)

Table 4: DNA Sequence Subtraction Operation.
A
G
C
T
A
A
T
C
G
G
G
A
T
C
C
C
G
A
T
T
T
C
G
A
(Kalpana and Murali, 2015:5703)

Figure 4: F Function via R Primer
Here, r corresponds to a base in R. This operation goes on till the end of F primer array. That’s why the
loop number has been determined as 20. Namely, the concerning base in each block has been subjected to
this stage 20 times.
Step 5. The obtained right base from F function (from Step 4) is subjected to the DNA XOR operation
with the previous left base, via Table 5. The obtained result is the new right base while the previous right
base is the new left base.
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Table 5: XOR Operator for DNA Sequence
XOR
A
G
C
T
A
A
G
C
T
G
G
A
T
C
C
C
T
A
G
T
T
C
G
A
(Tuncer and Avci, 2016:1)
4. EXPERIMENTAL RESULTS

In this section, the performed in-silico and in-vitro experiments have been explained with the security
analysis of the proposed method in terms of the produced keys.
4.1. In-Silico Experiments
The simulation of the proposed method has been carried out by employing a developed program in C#
language. The software tests were made by using a computer with 6 GB Ram, i7 2.2 GHz processor and
Windows 7 64 Bit operating system. Figure 5 indicates the general view of the concerning programme for
every explained step in sub section 3.2.

Figure 5: General View of the Developed Simulation Programme
In Figure 5, the input is “esrasatir.”. The binary form and the rest output of each step can be traced from
left to the right. The results of simulations with the different inputs have been provided in Table 6.
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Table 6: Simulation Results with Different Parameters

Input
(Characters)
10
30

50

70

100

Bits

Resulting DNA Strand

0101101110011000011100111101
0000111111000100011111000100100100011010
0101101100111100011000111100110011110110
1001010111100011101001010111100011
1001010101101010001011010010101011101101
1001010001100110111110100100101100101011
1101011101011011010001011111000100110110
1000101111100010011101101101111110001110
0111101011101111110011110111111011111100
0000000100010000110010000101001100011101
00001001
1100110111100001110100010010111111100100
0001101001111101010110011101101111100100
1011011000011011010111011000110000110110
1011101100011110011111100000100001100010
1000111001001001011001101001111010001010
0110101010101110110010110110111010111100
0000000111001101111000011101000100101111
1110010000011010011111010101100111011011
111001001011
1001010101101010001011010010101011101101
1001010001100110111110100100101100101011
1101011101011011010001011111000100110110
1000101111100010011101101101111110001110
0111101011101111110011110111111011111100
0000000100010000110010000101001100011101
0000100110010101011010100010110100101010
1110110110010100011001101111101001001011
0010101111010111010110110100010111110001
0011011010001011111000100111011011011111
1000111001111010111011111100111101111110
1111110000000001000100001100100001010011
0001110100001001

CCAAACACCACAA
GGTTTGGGGTTGGGTGGGTT
GGTTGTTGGTGTTGTGTTGT
TGGGTTGTTTGGGTTG
TGGGGTTTGTTGGTTTTTTGT
GGGGTGTTTTTGGTTGTTTT
GGTGGTTGGGGTTGGGTGTT
GTTTTGTGTGTTGTTTGTTGT
TTTTTTTGTTGTTTTTTGGGG
GGGGGTGTGGGGTGGTGGG
T
AGACATGCACGCGTAAATC
GGCTTCAACCCTCACTAATC
GTACTGCTACCACTGAGGAC
TTATAGCATCAATGGTGCTG
TTGATCGTCCTCTTCATTGTT
CTTTTTATAGTACTATTAAG
GGGCAGACATGCACGCGTA
AATCGGCTTCAACCCTCACT
AATCGT
ATGGTCTCGGTGGTGGCCAG
CTGTTGACAAGGATCGTGGA
TTCACGGCGGAGGTCGTCTA
CGTGCATGCCTTATGTCCGG
TGATGCAGTCGGACCCCCTC
TACGGTGGTCGCCGTCGGGA
TGTCCAGGAGAATCCTCCAT
GCCCAGGCTTTCGCTGTGCC
CAGGCGCCAGTAGGAAGGT
ACCAGTAAGCGCTATGGCA
CTGGTCCACCGCGCCATCCT
AGAGTCTGAGTATCGACATG
CATCATGCA

Computation
Time (ms)
46
58

94

96

97

According to Table 6, the length of DNA strand that has to be synthesized increased with the length of
input, naturally. However, this increase doesn’t have a significant effect on computation time.
4.2. In Vitro Experiments
The obtained DNA strand as the result of simulation has to be synthesized. The operations of this step has
been carried out by a company in Ankara. The results of the in-vitro experiments obtained from a sampled
sequence are provided in Figure 6 (for 100 Characters). It can be seen from Figure 6, that the results
show a 100% match. This means that the synthesized DNA strand has been read without any corruption.
This operation is very important for decryption operation.
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Figure 6: DNA Synthesizing and Sequencing Match Results
4.3. Security Analysis
As explained by Kerchoff’s principle, the security of the system should be established keeping the keys
secret instead of the designed algorithm (Cui et al. 2008:37). Namely, the designed algorithm should be
public like in nowadays’ cryptographic systems. In the proposed scheme, F and R primer sequences have
been employed as keys for encryption process. By basing on the biological process, it is extremely
difficult to amplify the DNA sequence where the concerning input is encrypted and embedded, without
knowing the correct primer bases (Cui et al. 2008:37).
In the proposed scheme, the only thing which is not known by the adversary is the key. This means that
the adversary should find out the correct primer sequences. This operation has a total of 2×2 40
combinations. Since there are four base possibilities for each base in F or R, we have 420, namely 240
possibilities for only F or R. Accordingly, this number duplicates for both primer arrays.
5. CONCLUSION
With the research of DNA computing, DNA cryptography has born as a new cryptographic field where
DNA is used as information carrier and the modern biological technology is used as implementation tool.
Inspired by the strength of DNA based cryptography, the purpose of this study is to propose a Feistel
Network based encryption algorithm which operates on DNA bases; A, G, C and T to store and protect
the information. Thus, the desired randomness has been targeted by employing the DNA bases and
security has been aimed by benefitting the nature of DNA by using primers as keys for encryption. By
considering the biological process instead of computation, it can be claimed that the security of the
proposed scheme is adequate. However, there are some aspects which are needed to be tackled. First of
all, F and R primers have been used as keys. The security of the proposed scheme can be increased by
deriving and employing sub-keys by the similar process. Secondly, an inter-coding method can be
employed for complicating the whole process and benefitting DNA more efficiently for storage. These
issues will be considered in the further studies.
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ABSTRACT
Kumquat is a small elliptical shaped fruit contains high amounts of C-glycoside flavonoids and
dihydrochalcone compounds and related to Citrus. Kumquat used in traditional medicine to cure
inflammatory syndrome of the respiratory tract. Fruit including peel is commonly preserved in sugar
syrup. Drying may be an alternative preservation method for kumquat but it takes long times to reduce
moisture content of fruit depending on limiting effect of peel on moisture diffusion. Ultrasound can be an
effective pre-treatment by occurring deformation in the microstructure of peel and then increasing
moisture diffusivity as a result of cavitation.
In this study effect of ultrasound pre-treatment prior to hot air drying of kumquat slices were investigated.
For this purpose kumquats were placed in 400 ml glass beaker, 25°C distilled water added into each
beaker at 1:4 (w/w) fruit: water ratio and sonicated for 5 minutes at 100 % amplitude with 20 kHz
frequency ultrasonic probe. Pre-treated kumquats were cut longitudinally in two pieces using a sharp
knife and dried in a cabinet dryer with 0.3 m/s air velocity at 60°C air temperature.
Drying data showed that drying rate was increased and drying time was shortened by ultrasonic
application. Time needed to reduce moisture ratio of kumquat slices from initial value to 0.28 was 270
and 390 minutes for untreated and ultrasonically pretreated samples, respectively. Therefore 5 min
ultrasound pre-treatment caused 115 min decrease in total process time. Five different thin layer drying
models fitted to experimental drying data and Page and Modified Page models gave higher R2 (0.98960.9974) and lower χ2 (0.0001-0.0004) and RMSE (0.0029-0.0044) values, and found to be the most
suitable models for describing drying characteristics of untreated and ultrasonically pretreated kumquats.
The effective moisture diffusivity increased by ultrasonic pre-treatment from 1.52×10-10 to 2.03×10-10
m2/s in agreement with general range of 10-12 and 10-8 for drying of biological materials.
Keywords: Kumquat, Drying, Pre-treatment, Ultrasound, Mathematical modeling
INTRODUCTION
Kumquat is a small elliptical shaped fruit contains high amounts of C-glycoside flavonoids and
dihydrochalcone compounds and related to Citrus (Lou et al., 2016:1; Lou and Ho, 2016:162). It has four
major cultivated types, including Fortunella japonica, Fortunella margarita, Fortunella crassifolia and
Fortunella hinsii. (Lou and Ho, 2016:162). Kumquats are eaten fresh or are candied or cured whole and
are unique in citrus fruit, including the peel is generally eaten (Shi and Moy, 2005:313, Lou et al.,
2015:356). It is well known that dried citrus peel is used as traditional medicine and extracts of these
fruits are used to treat indigestion and inflammatory syndromes of the respiratory tract such as bronchitis
and asthma (Choi et al., 2011:638).
Hot air drying is one of the most common food drying method with several disadvantages such as long
drying time and low energy efficiency (Lui et al, 2017:564). The ultrasound energy permits the use of
lower temperatures and may be useful for drying heat sensitive materials such as fruits and vegetables
(Fan et al, 2017: 47). Ultrasound waves can produces cavitation which may helpful to remove strongly
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attached moisture and cause deformation of porous solid material such as fruits, create microscopic
channels on the structure of peel that increases moisture diffusivity in fruit (Phisut, 2012:13; FuenteBlanco et al., 2006:523). Therefore in this study it was aimed to investigate the effect of ultrasound pretreatment prior to hot air drying on drying kinetics of kumquat.
MATERIALS AND METHODS
Sample Preparation
Fresh kumquats (Fortunella margarita Swing.) were obtained from local market in Denizli, stored in
refrigerator at 4°C until being used. Initial moisture content of samples were measured by the gravimetric
method where samples were maintained at 105°C in hot air oven until they reached a constant weight
(AOAC 1984).
Ultrasound pretreatment
Fresh kumquats were placed in 400 ml glass beaker and 25°C distilled water added into each beaker at
1:4 (w/w) fruit: water ratio and sonicated for 5 minutes at 100 % amplitude with 20 kHz frequency
ultrasonic probe (Bandelin Sonoplus, Model HD 2070).
Drying experiments
Pre-treated kumquats were cut longitudinally in two pieces using a sharp knife and dried in a cabinet
dryer (Yucebas Machine Analytical Equipment Industry, İzmir, Turkey) described previously by Demiray
and Tülek, (2012:842). Drying experiments performed at 60°C air temperature and constant air velocity
0.3 m/s. The moisture loss was recorded at 5 min intervals for first 30 minutes then followed by 30 min
intervals until no measurable weight loss was observed.
Mathematical modelling
The moisture ratio (MR) and drying rate (DR) of kumquat slices during drying experiments were
calculated using the following equations:
𝑀−𝑀
𝑀𝑅 = 𝑀 − 𝑀𝑒
(1)
0

𝐷𝑅 =

𝑒

𝑀𝑡+ 𝑑𝑡 − 𝑀𝑡
𝑑𝑡

(2

where, MR, M, M0, Me, Mt and Mt+dt are the moisture ratio, moisture content at any time, initial moisture
content, equilibrium moisture content, moisture content at t and moisture content at t + dt (kg water/kg
dry matter), respectively, t is drying time (min).
The experimental drying data of kumquat slices were fitted using five thin-layer drying models which
were also used by other investigators (Table 1).
Table 1: Thin layer drying models used for describing kumquat slices drying data
Model no
1
2
3
4
5

Model name
Lewis
Henderson and Pabis
Page
Modified Page
Logarithmic

Model equation
MR = exp (-kt)
MR = a exp (-kt)
MR = exp (-ktn)
MR = exp (-(kt)n)
MR = a exp (-kt) + c

First introduced
(Lewis, 1921:427-432)
(Hendersom amd Pabis, 1961: 169–174.)
(Page, 1949)
(White et al., 1978:224-227)
(Chandra and Singh, 1995:163-167)

Statistical Analysis
The best model describing the thin layer drying characteristics of kumquat slices was selected as the one
with the lowest reduced chi-square (X2) and root mean square error (RMSE) and the highest the
coefficient of determination (R2).
These parameters can be described in equations from as 3 and 4:
2
∑𝑁
𝑖=1(𝑀𝑅𝑒𝑥𝑝,𝑖 − 𝑀𝑅𝑝𝑟𝑒,𝑖 )
2
𝑋 =
(3)
𝑁−𝑛
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𝑁

1
2
𝑅𝑀𝑆𝐸 = [ ∑(𝑀𝑅𝑝𝑟𝑒,𝑖 − 𝑀𝑅𝑒𝑥𝑝,𝑖 ) ]
𝑁

1⁄
2

(4)

𝑖=1

Effective moisture diffusivity (Deff)
The effective moisture diffusivity was therefore calculated by the following equation (Crank, 1975:11011107):
∞

(2𝑛 + 1)2 𝜋 2 𝐷𝑒𝑓𝑓 𝑡
8
1
𝑀𝑅 = 2 + ∑
𝑒𝑥𝑝
(
)
(1 + 2𝑛)2
𝜋
4𝐿2

(5)

𝑛=1

where Deff is the effective moisture diffusivity (m2/s), L is the half thickness (drying from both sides) of
kumquat slices and t is drying time (s) and n is a positive integer.
For long drying times Eq. (5) is obtained and expressed in a logarithmic form as;
8 𝜋 2 𝐷𝑒𝑓𝑓
𝑙𝑛𝑀𝑅 = 𝑙𝑛 2 −
𝑡
(6)
𝜋
4𝐿2
The effective moisture diffusivities are typically determined by plotting experimental drying data in terms
of ln (MR) versus time where the slope is calculated from Eq (7):
𝜋 2 𝐷𝑒𝑓𝑓
𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 =
(7)
4𝐿2
RESULTS AND DISCUSSION

Drying rate (g water / g dry matter.min)

Drying characteristics
Drying curves (moisture content versus drying rate curves) of kumquat slices are shown in Fig 1. A
constant rate drying period was not observed for kumquat samples; thus, the all drying process occurred
in the falling rate drying period (Fig. 1). This means that diffusion is the most important physical
mechanism conducting moisture loss in the samples. The similar results reported in literature that authors
observed only falling rate period during hot air drying of okra (Akpınar et al, 2003:102).
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Fig 1: Drying curves of kumquat slices
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The drying time of samples ultrasonically pretreated found to be shorter than control samples (Fig. 2).
Time needed to reduce moisture ratio of kumquat slices from initial value to 0.28 was 270 and 390
minutes for untreated and ultrasonically pretreated samples, respectively.
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Fig 2: Effect of ultrasound pretreatment on hot air drying of kumquat slices
Mathematical modelling
Five thin layer drying models given in Table 1 were used to describe drying of kumquat samples. The
estimated parameters and statistical analysis of models were presented in Table 2. Page and Modified
Page models gave higher R2 (0.9896-0.9974) and lower χ2 (0.0001-0.0004) and RMSE (0.0029-0.0044)
values, and found to be the most suitable models for describing drying characteristics of untreated and
ultrasonically pretreated kumquats. Similar results were reported by some authors on drying of various
food material (Doymaz, 2007:1294; Wang et al, 2004:541).Ultrasound application increases the k values
which represents the rate of moisture removal from sample from 0.0036 to 0.0050 min -1 for Modified
Page Model. . The value of parameter n of Page and Modified Page models was found between 0.9444 –
0.9631 for all samples.
Table 2: Model constants and statistical parameters obtained from ﬁtting of the drying
kumquat slices.
Sample
Model
Model Coefficients
R2
RMSE
No
1
k = 0.0035
0.9890 0.006205
2
a = 1.0459
k = 0.0033
0.9938 0.014053
Control
3
k = 0.0050
n = 0.9444
0.9896 0.004372
(60°C)
4
k = 0.0036
n = 0.9444
0.9896 0.004372
5
a = 1.2654
k = 0.0075
c = 0.2668
0.9705 0.066451
1
k = 0.0049
0.9953 0.004361
US
2
a
=
1.0262
k
=
0.0047
0.9971 0.010152
(60°C
10 min
3
k = 0.0061
n = 0.9631
0.9974 0.002872
%100
4
k = 0.0050
n = 0.9631
0.9974 0.002872
amp)
5
a = 12704
k = 0.0110
c = 0.2820
0.9715 0.082027
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models for
χ²
0.000811
0.004388
0.000425
0.000425
0.103898
0.000306
0.001784
0.000143
0.000143
0.126159
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Effective moisture diffusivity
The effective moisture diffusivity (Deff) for control and ultrasonically pretreated kumquat slices dried at
60 °C, calculated from Eq. (7), are given in Table 3. Deff values of control and ultrasonically pretreated
samples were ranged from 1.52 ×10-10 and 2.03 × 10-10 m2/s, respectively. The values of Deff obtained from
this study were in agreement within in general range 10-12 to 10-8 for drying of biological materials
(Doymaz, 2009:482). The application of ultrasound for 5 min at 100% amplitude before drying at 60°C
increased effective moisture diffusivity of kumquat by 33.55 %.
Table 3: Effective moisture diffusivity of kumquat slices
Sample
Deff (m2/s)
Control
(60°C)

1.52 × 10-10

US
(60°C / 10 min / %100 amp)

2.03 × 10-10

CONCLUSION
The effect of ultrasound pretreatment on hot air drying kinetics of kumquat slices was investigated. The
drying process of kumquat slices took place only in the falling-rate period, Page and Modified Page
models fitted to the experimental data better than the other thin layer drying models used. Effective
moisture diffusivity increased about 33.55 % with 5 min ultrasonic application. Results showed that
ultrasound application shortened the drying time in this context it can provide an opportunity for saving
energy and working with low drying temperatures for kumquat drying.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, 65 yaş ve üzeri kişilerde sağlık okuryazarlığı algılarını incelemek ve 65 yaş ve üzeri
kişilerin sosyo-demografik özelliklerinin sağlık okuryazarlığı algısında farklılık oluşturup oluşturmadığını
araştırmaktır. Çalışmanın evrenini Burdur ili ve ilçelerinde yaşayan 65 yaş ve üstü kişiler oluşturmaktadır.
Çalışmada örnek hacmi, ana kitle oranlarına dayalı kümelendirilmemiş tek aşamalı tesadüfî olasılık
örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve toplam 611 kişiye anket uygulanmıştır. Veriler anket tekniğiyle
toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ve
tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların
sağlık okuryazarlığının dört boyutuna ilişkin puanları yaş, cinsiyet, eğitim durumu, yaşanılan yer ve
mesleki durumlarına göre istatistiksel olarak farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sağlık okuryazarlığı, 65 yaş ve üstü, Türkiye

The Examination of Health Literacy in Age 65 and Over
ABSTRACT
The aim of this study is to examine the perceptions of age 65 and over participants related to health
literacy and investigates whether socio-demographic characteristics are effective in terms of health
literacy. The universe of this study is composed of participants being 65 years old and older who live in
Burdur province and districts. The sampling of study has been determined by a non-clustered, single-step
random probability sampling method based on primary mass ratios. And, totally 611 questionnaires have
been implemented. Data were collected by questionnaires. Descriptive statistics, significance test of
difference between two means and one way analysis of variance (ANOVA) were used in the analysis of
the data. According to the results obtained by the study, showed that participant’s scores for four
dimensions of health literacy had statistically significant difference in terms of age, gender, educational
status, living place and occupational status.
Keywords: Health literacy, age 65 and over, Turkey
GİRİŞ
Sağlık okur-yazarlığı bir kavram olarak ilk kez “Sağlık Eğitimi ve Sosyal Politika (Health Education as
Social Policy)” başlıklı kitabı ile Simonds (1974) tarafından kullanılmıştır. Simonds bu çalışmasında
özellikle kitle iletişim araçları, sağlık eğitimi ve tüm okul programları aracılıyla sağlık okuryazarlığının
minumum standartlarının belirlenmesi gerektiğinden bahsetmiştir. Sağlık okuryazarlığı konusu özellikle
1990’lı yıllarda yeniden tartışılmaya ve tanımlanmaya başlanmış, sağlık davranışları ve sağlık
harcamaları üzerindeki etkilerini ortaya koyan çalışmalarla halk sağlığının önemli konuları arasında yer
almıştır (Aslantekin ve Yumrutaş, 2014:326). Ancak kavramın literatürde yaygın şekilde kullanımı,
Amerika’da 2003 yılında gerçekleştirilen Yetişkin Okur-Yazarlığının Ulusal Değerlendirilmesi (NAAL)
27

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

isimli çalışma ile birlikte yaygınlık kazanmıştır (Balçık vd., 2014:321). Günümüzde sağlık okuryazarlığı
ile okuryazarlık birbirinden oldukça farklı bir şekilde ifade edilmektedir. Bilindiği üzere, okuryazarlık
kavramı geleneksel olarak kişinin okuma ve yazma becerisi olarak tanımlanmaktadır. Ancak okumayazma biliyor olmak, sağlık okuryazarı olmak anlamına gelmemektedir. Sağlık okuryazarlığı temel olarak
sadece okuma ve yazma becerisi ile sınırlı değildir; dinleme, konuşma ve kavramsal bilgiyi de
içermektedir. Bu nedenle, öncelikle sağlık okuryazarlığının doğru tanımlanması ve çerçevesinin çizilmesi
gerekmektedir (Sezgin, 2014:76). Nutbeam ve diğerleri (1993) sağlık okuryazarlığını “sağlığı geliştirmek
ve sürdürmek ile ilgili olarak bilgiyi kazanmak, anlamak ve kullanmak yeteneği” olarak tanımlamıştır
(Jorm, 2000:396). Sağlık okuryazarlığı insanların sağlık ve sağlık bakımı hakkındaki bilgiyi nasıl anladığı
ve yaşamları için bu bilgilere nasıl başvurduğu ve karar vermede bunları nasıl kullandığı ile ilgilidir.
Sağlık okuryazarlığı insanların sağlığını ve sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini şekillendirdiği
için önemli bir konudur (Australian Commission on Safety and Quality in Health Care, 2014).
Bulaşıcı hastalıklar, bebeklik dönemindeki ölümler ve dünya savaşları 20.yy ortalarına kadar geçen
dönemde dünyada önde gelen sağlık sorunlarının başında gelmektedir. Dünya savaşlarının son bulması,
tıp ve ilaç sanayisindeki gelişmelere bağlı olarak bu sorunlar hızla çözüme kavuşturulmuş, buna çoğu
ülkede yaşanılan çevre, ekonomi ve sağlık hizmeti sunum alanındaki olanaklardaki gelişmeler de
eklenince 40-50 yaş olan ortalama insan ömrü 80’lere dayanmıştır. İleri yaşlardaki kişi sayısının artış ile
birlikte yaşlı nüfusun sağlık sorunları gündeme gelmeye başlamış, kalp damar hastalıkları, kanserler,
kronik akciğer hastalıkları, diyabet gibi kronik ve dejeneratif hastalıklar üst sıralara yükselmiştir. Bu
durumda sağlık hizmetlerini sunanların da bu hastalıklara yönelik hizmetler geliştirmesi gündeme
gelmiştir (Bilir, 2014: 62).
Sağlığın geliştirmesi ve bireylerin sağlık durumlarını iyileştirmek için onların sağlıklarını etkileyen
faktörler üzerinde kontrollerin arttırılmasını sağlayan en etkili araçlarından birisi sağlık okur-yazarlığıdır
(Keklik vd., 2013:184). Yetersiz sağlık okur-yazarlığının; yetersiz sağlık bilgisine, koruyucu sağlık
hizmetlerinin uygulanmamasına, sağlık hizmetlerine ulaşmada ve kullanmada yetersizliğe, hastalığı
yönetme ve ilaç kullanım hatalarında artışa, kronik hastalıkların insidanslarında ve ölüm oranlarında
artışa neden olabilecek ciddi sağlık sonuçlarıyla ilişkili olduğu bilinmektedir (Coşkun ve Bebiş,
2015:378). Berkman (2011) tarafından yapılan bir çalışmada düşük sağlık okuryazarlığına sahip
bireylerin daha fazla hastaneye yattıkları, acil servisten daha fazla yararlandıkları, daha az koruyucu
sağlık hizmeti aldıkları, ilaçlarını düzgün olarak kullanmadıkları, sağlıkla ilgili iletilen mesajları iyi
anlayamadıkları ve özellikle yaşlılarda daha kötü sağlık düzeyinin olduğunu, bu durumun yüksek
mortalite ile ilişkili olduğunu belirtilmektedir. Aynı çalışmada sağlık okuryazarlığı puanları düşük olan
bireylerin üç ve daha fazla kez hastaneye/acile başvuru yaptığı, altı ve daha fazla kez doktor muayenesi
olduğu belirlenmiştir. Sağlık okuryazarlığı yüksek olan bireylerin hastane ve acil servis başvurularının
daha düşük, doktor muayenelerinin daha az olduğu belirlenmiştir (Yılmaz ve Tiraki, 2016:143). NCHM
(2009)’ye göre sınırlı sağlık okuryazarlığı insanların aşağıdaki konularda yeteneğini etkilemektedir
(CDC, 2009b):
Reçeteli ilaç şişeleri ve beslenme etiketleri hakkındaki talimatların anlaşılması,
Sağlıkla ilgili haberler ve duyurulara (ör. Şiddetli hava durumu uyarıları) göre hareket etme,
Sağlık hizmeti sunucularıyla kişisel bilgilerin ve sağlık bilgilerinin paylaşılması,
Kronik hastalıkların yönetimi,
Sağlıksız davranışlar ve çevre sorunları ile ilgili hazırlık yapılması ve risklerin (örn., sigara yasakları gibi
çevreyle ilgili bir konuda oy kullanma) anlaşılması ve bunlara göre hareket edilmesi,
Kendileri ve çocukları için uygun sağlık bakımın nasıl bulunacağı ve bunlara nasıl erişebileceğinin
öğrenilmesi,
Medyanın bildirdiği sağlık bilgilerindeki yanlılığa (örneğin, ilaç firmaları) karşı bilinçli olmaktır.
2009 yılında ABD’de yaşlılarda sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi temalı yapılan bir panelde aşağıdaki
temel konular üzerinde anlaşılmıştır (CDC, 2009a: 25);
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Yaşlılar arasında internet kullanmayan kişi oranı yüksektir ve bu yaş grubundaki birçok kişi sağlık bakımı
bilgilerini aile üyeleri, arkadaşlar ve basılı kaynaklardan alır.
Görme, işitme ve bilme sorunları yaşlılar arasında daha büyük bir sorundur, bu durum ise onlarda sağlık
bilgilerini kullanma yeteneğini olumsuz etkilemektedir.
Bilme, yaşlılar arasındaki sağlık okuryazarlığının önemli bir öngörücüsüdür ve eğitim ile geçen süre
bunun önemli bir belirleyicisidir.
Sağlık okuryazarlığına ilişkin diğer özellikler psikososyal beceriler, öz yeterlik, iletişim, beklentiler ve
deneyimlerdir.
Yaşlılar sağlık bilgisi isterler.
Birçok yaşlı günlük hayatta rutin görevlerde zorlanmaktadır.
Okuma-yazma araçları zaman içinde sürekli değişir.
Sağlık okuryazarlığı okuma kabiliyeti ile eşit kabul edilmemelidir.
Sağlık okuryazarlığının birçok boyutu vardır, bunlardan sadece bir tanesi okuduğunun kavranmasıdır.
Sayısal ve risk bilgisini anlama ve hesap yapma becerisi sağlık bakımında gittikçe önem kazanmakta ve
sağlık okuryazarlığının merkezi bir parçası olmalıdır.
Kuşkusuz bu hastalık ya da sağlık sorunlarına yönelik sorunlara ilişkin çözüm yollarının geliştirilmesi
için yaşlı kişilerinde sağlığından haberdar olmaları ve sağlık bilgi davranışları geliştirmeleri önemli bir
konudur. Fakat günümüzde yaşlılar genellikle bu konuda yeteri kadar bilgi ve tecrübeye sahip değillerdir.
Yaşlılar genellikle sağlık hizmeti uzmanlarıyla daha az iletişim halindedir. Bazıları sağlıkları ile ilgili
olarak endişe edebilir ve özgüveni düşük olabilir ve bilgiye erişmek için bilgisayar ya da internet
kullanamadıklarını itiraf etmekten utanç duyabilir ya da sağlık uzmanlarının onlara sağlıkları ile ilgili ne
söylediklerini anlayamayabilir. Birçok yaşlı sıklıkla aile üyeleri, arkadaşları ve bakıcılarından yardım
istemekte ve böylece sağlık meslek mensupları ile etkileşimi sınırlandırmaktadır. Bu durum ise çoğu
zaman onların uygun bir sağlık hizmeti ve tedavi planı almaları önünde engellere neden olmaktadır
(HRSA, 2015:15).
MATERYAL VE METOT
Bu çalışmanın amacı, 65 yaş ve üzeri kişilerde sağlık okuryazarlığı algılarını incelemek ve 65 yaş ve üzeri
kişilerin sosyo-demografik özelliklerinin sağlık okuryazarlığı algısında farklılık oluşturup oluşturmadığını
araştırmaktır.
Çalışmanın evrenini Burdur ili ve ilçelerinde (10 ilçe) yaşayan 65 yaş ve üstü kişiler oluşturmaktadır.
Burdur il ve ilçe merkezinin 2016 Adrese Dayalı Nüfus kayıt sistemine göre 65 yaş ve üstü nüfusu
36809’dur. Çalışmada örnek hacmi, ana kitle oranlarına dayalı kümelendirilmemiş tek aşamalı tesadüfî
olasılık örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir (Collins, 1986). Çalışmada örneklem büyüklüğü %4 kabul
edilebilir hata seviyesinde, %95 güven aralığında ve olayın ana kitle içinde gerçekleşme olasılığı %50
alınarak 600 kişi olarak hesaplanmıştır. Ankette kayıp değerler olacağı da dikkate alınarak fazladan 11
anket daha yapılmıştır. Anketler çalışma alanı olarak Burdur il merkezi ve ilçelerine nüfus yoğunluğu da
dikkate alınarak orantısal olarak eşit sayıda dağıtılmıştır. Veri toplama süreci 15 Ocak-15 Mart 2017
tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
Sağlık okuryazarlığı algılarını ölçmek için ise Toci vd. (2014) tarafından geliştirilen ve Çimen ve Bayık
Temel (2015) tarafından da Türkçe’ye uyarlanan “Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek
25 maddeden ve 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 5’li Likert tipi derecelendirmeye tabi tutulmuş olup,
ölçeklerdeki maddelere ilişkin katılım düzeyleri 1=hiç zorluk çekmiyorum, 5=yapamayacak durumdayım
şeklinde puanlandırılmıştır. Bu çalışmada ölçeğin güvenirlik değeri α=0,940 olarak belirlenmiştir.
Anketlerden elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve SPSS 20.0 paket programı kullanılarak
istatistiksel analizler uygulanmıştır. Tanımlayıcı istatistikler ve veriler incelenen değişkenler açısından
farklılık olup olmadığını ortaya koymak amacıyla, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ve tek
yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Birimler arası farklılıkların hangi gruplar arasında
olduğunu belirlemek için ise Tukey testi kullanılmıştır.
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BULGULAR
Araştırmaya katılan kişilere ilişkin tanımlayıcı bulgulara göre; katılımcıların %70,9’u 65-74 yaş
arasındadır. Katılımcıların %50,6’sı erkekken %83,1’i evlidir. Katılımcıların %67,6’sı ilkokul mezunudur
ve çoğunluğu (%56,4) şehirde yaşamaktadır. Katılımcıların %75,8’i herhangi bir işte çalışmamaktadır.
Katılımcıların %36,3’ü ev hanımı, %33,7’si ise emekli olduğunu ifade etmiştir.
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri ve Bazı Sağlık Durumu Göstergeleri
Özellik
Yaş
65-74
75-84
85 ve üzeri
Cinsiyetiniz
Kadın
Erkek
Medeni Durum
Evli
Bekar
Eğitim Durumu
İlkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Lisans ve üzeri

N

%

433
113
65

70,9
18,5
10,6

302
309

49,4
50,6

508
103

83,1
16,9

413
53
67
78

67,6
8,7
11,0
12,8

En Uzun Yaşanılan Yer
Köy
Kasaba
Şehir
Çalışma Durumu
Evet
Hayır
Mesleğiniz
Ev Hanımı
Çiftçi
Memur
İşçi
Emekli

N

%

184
82
345

30,1
13,4
56,4

148
463

24,2
75,8

222
94
54
35
206

36,3
15,4
8,8
5,7
33,7

Tablo 2’de araştırmaya katılan kişilerin sağlık okuryazarlığı alt boyutlarına ilişkin puanları yaş, cinsiyet,
eğitim durumu, yaşanılan yer ve mesleki durum gibi çeşitli değişkenlere göre yürütülen test sonuçları
verilmektedir.
Katılımcıların sağlık okuryazarlığı alt boyutlarından birisi olan erişim boyutuna vermiş oldukları puanları
çeşitli değişkenlere göre karşılaştıran test sonuçlarına bakıldığında, katılımcıların erişim boyutuna ilişkin
puanlarının yaşlarına (F=39,697; p0,05), cinsiyetlerine (t=-2,954; p0,05), eğitim durumlarına
(F=41,625; p0,05), yaşanılan yere (F=11,306; p0,05) ve mesleklerine (F=13,754; p0,05) göre
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Buna göre erişim algıları yaşları 65-74
arası olanlarda, erkeklerde, lisans ve daha üzeri eğitim düzeyine sahip olanlarda, şehirlerde yaşayanlarda
ve emeklilerde daha yüksektir.
Katılımcıların anlama boyutuna vermiş oldukları puanları çeşitli değişkenlere göre karşılaştıran test
sonuçlarına bakıldığında, katılımcıların anlama boyutuna ilişkin puanlarının yaşlarına (F=43,964;
p0,05), eğitim durumlarına (F=56,221; p0,05), yaşanılan yere (F=24,046; p0,05) ve mesleklerine
(F=17,701; p0,05) göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Buna göre
anlama algıları yaşları 65-74 arası olanlarda, lise mezunlarında, şehirde yaşayanlarda ve memurlarda daha
yüksektir. Ayrıca istatistiksel olarak anlamlı olmamakla birlikte erkeklerin kadınlara oranla daha yüksek
anlama algısına sahip olduğu belirlenmiştir.
Katılımcıların değerlendirme boyutuna vermiş oldukları puanları çeşitli değişkenlere göre karşılaştıran
test sonuçlarına bakıldığında, katılımcıların değerlendirme boyutuna ilişkin puanlarının yaşlarına
(F=30,953; p0,05), cinsiyetlerine (t=-2,216; p0,05), eğitim durumlarına (F=28,927; p0,05), yaşanılan
yere (F=9,620; p0,05) ve mesleklerine (F=4,755; p0,05) göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar
gösterdiği görülmektedir. Buna göre değerlendirme algıları yaşları 65-74 arası olanlarda, erkeklerde,
ortaokul mezunlarında, şehirlerde yaşayanlarda ve memurlarda daha yüksektir.
Katılımcıların uygulama boyutuna vermiş oldukları puanları çeşitli değişkenlere göre karşılaştıran test
sonuçlarına bakıldığında, katılımcıların uygulama boyutuna ilişkin puanlarının yaşlarına (F=22,535;
p0,05), eğitim durumlarına (F=19,985; p0,05) ve mesleklerine (F=3,072; p0,05) göre istatistiksel
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olarak anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmektedir. Buna göre uygulama algıları yaşları 65-74 arası
olanlarda, ortaokul mezunlarında ve memurlarda daha yüksektir. Ayrıca istatistiksel olarak anlamlı
olmamakla birlikte erkeklerin ve şehirlerde yaşayanların daha yüksek uygulama algısına sahip olduğu
belirlenmiştir.
Tablo 2: Araştırmaya Katılan Kişilerin Çeşitli Değişkenlere Göre Sağlık Okuryazarlığı Alt Boyutlarına
İlişkin Puanları
Değişkenler

Erişim
Ort.

Yaş (yıl)
65-74
75-84
85 ve üzeri

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Eğitim
İlkokul mezunu (1)
Ortaokul mezunu (2)
Lise mezunu (3)
Lisans ve üzeri (4)

Anlama
S.S.

Ort.

S.S.

Ort.

S.S.

3,65
0,88
2,98
0,89
2,77
1,07
F=43,964; p=0,000
1-2: p=0,000
1-3: p=0,000

3,94
0,71
3,43
0,84
3,32
1,14
F=30,953; p=0,000
1-2: p=0,000
1-3: p=0,000

3,96
0,82
3,57
0,88
3,29
1,13
F=22,535; p=0,000
1-2: p=0,000
1-3: p=0,000

3,77
1,08
4,00
0,87
t=-2,954; p=0,003

3,37
1,02
3,49
0,91
t=-1,526; p=0,127

3,71
0,92
3,86
0,72
t=-2,216; p=0,027

3,78
0,96
3,86
0,84
t=-1,048; p=0,295

3,61
4,48
4,41
4,53

0,98
0,57
0,85
0,57

3,66
3,71
4,05

1,06
1,09
0,88

F= 11,306; p=0,000
1-3: p=0,000
2-3: p=0,012
Mesleğiniz
Ev Hanımı (1)
Çiftçi (2)
Memur (3)
İşçi (4)
Emekli (5)

S.S.

Uygulama

4,10
0,83
3,50
1,06
3,17
1,24
F=39,697; p=0,000
1-2: p=0,000
1-3: p=0,000

F= 41,625; p=0,000
1-2: p=0,000
1-3: p=0,000
1-4: p=0,000
Yaşanılan Yer
Köy (1)
Kasaba (2)
Şehir (3)

Ort.

Değerlendirme

3,64
3,62
4,17
3,77
4,23

1,06
1,05
0,89
0,65
0,82

F=13,754; p=0,000
1-2: p=0,002
1-5: p=0,000
2-3: p=0,006
2-5: p=0,000

3,12
0,91
3,78
0,90
4,21
0,59
4,13
0,72
F=56,221;
p=0,000
1-2: p=0,000
1-3: p=0,000
1-4: p=0,000
2-4: p=0,028

3,58
4,23
4,19
4,20

0,83
0,45
0,76
0,68

F=28,927; p=0,000
1-2: p=0,000
1-3: p=0,000
1-4: p=0,000

3,14
1,04
3,11
1,07
3,67
0,83
F=24,046;
p=0,000
1-3: p=0,000
2-3: p=0,000

3,68
0,86
3,52
1,07
3,90
0,72
F=9,620;
p=0,000
1-3: p=0,007
2-3: p=0,000

3,22
0,93
2,98
1,02
3,98
0,81
3,64
0,76
3,68
0,89
F=17,701;
p=0,000
1-2: p=0,000
1-5: p=0,000
2-3: p=0,000
2-4: p=0,003
2-5: p=0,000

3,68
3,58
4,02
3,84
3,91
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0,89
0,76
0,96
0,52
0,77

F=4,755;
p=0,001
1-5: p=0,032
2-3: p=0,015
2-5: p=0,009

3,63
4,30
4,25
4,09

0,90
0,67
0,85
0,71

F=19,985; p=0,000
1-2: p=0,000
1-3: p=0,000
1-4: p=0,000

3,78
3,66
3,87

0,95
1,08
0,81

F=2,184; p=0,113

3,73
3,65
3,99
3,74
3,95

0,96
0,81
0,84
0,79
0,87

F=3,072; p=0,016
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Okuryazarlık sağlığın önemli bir belirleyicisidir; fakat insanların karşı karşıya oldukları bazı karmaşık
sağlık ve sağlık sistemi konularını yönetmek için genel okuryazarlık becerilerinden daha fazlasına ihtiyacı
vardır ve bu yüzden sağlık okuryazarlığı konusu hakkında özellikle de yaşlı bireylerde farkındalığın
oluşturulması gerekmektedir (Australian Commission on Safety and Quality in Health Care, 2014).
Yaşlıların sağlık okuryazarlığına yönelik algılarını inceleyen çalışma sayısının sınırlı olması bu
çalışmanın temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. 65 yaş ve üstü kişilerin sağlık okuryazarlık tutumlarının
bazı sosyo-demografik değişkenler açısından incelendiği bu çalışmada, 65 yaş ve üstü kişilerin sağlık
okuryazarlığının tüm boyutlarında (erişim, anlama, değerlendirme, uygulama) önemli ölçüde istekli ve
uygulamaya dönük olduğu ortaya koyulmuştur. Çalışmada test edilen tüm sosyo-demografik değişkenler
açısından sağlık okuryazarlığı anlamlı farklılık göstermiştir. Çalışmada yaş, cinsiyet, eğitim durumu,
yaşanılan yer ve meslek değişkenleri kişilerin sağlık okuryazarlığını potansiyel olarak etkileyebilecek
bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır.
Licciardone vd. (2001) tarafından yapılan bir çalışmaya göre, kırsal alanda yaşayan yaşlılarda ve eğitim
düzeyi düşük olanlarda daha düşük sağlık okuryazarlığının olduğu ortaya koyulmuştur. Bu durumun bu
bölgelerde yaşayan insanların doğal olarak internete erişiminin daha sınırlı olması, okuma yazma
becerilerinin daha yetersiz olması ve temel bilgisayar becerilerinin eksik olmasından kaynaklanabileceği
belirtilmiştir. Avustralya’da 2006 yılında yapılan Yetişkin Okuryazarlığı ve Yaşam Becerileri Anketi
bulgularına göre de eğitim seviyesi daha yüksek olan insanların daha iyi veya daha yüksek bireysel
okuryazarlık seviyesine sahip olduğu belirlenmiştir (Australian Commission on Safety and Quality in
Health Care, 2014). Çimen (2015)’in çalışmasında da eğitim seviyesi arttıkça sağlık okuryazarlığı puan
ortalamasının arttığı belirlenmiştir. Ayrıca bireylerin yaşadıkları yerler kırsal kesimden kentsel kesime
doğru geçiş gösterdiğinde sağlık okuryazarlığı toplam puanlarının arttığı gözlenmiştir. MCCRAY (2005)
yaşlı Amerikalıların bilgi arama amaçlı internet kullanma olasılığının daha düşük olduğunu, halen 69 yaş
ve üstü kişilerin yalnızca %17’sinin internet kullanabildiğini, buna karşın 59-68 yaş grubundaki kişilerin
%46’sının ve 50-58 yaş arasındaki kişilerin ise %62’sinin internet kullanabildiğini ortaya koymuştur.
Çalışmamızda da eğitim düzeyinin sağlık okuryazarlığının tüm alt boyutlarının istatistiksel olarak önemli
fark yaratan bir değişken olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kırsal bölgelerde yaşayanların sağlık okuryazarlığı
puanlarının kentte yaşayanlara göre daha düşük olduğu saptanmıştır.
Pelikan vd. (2012) tarafından sekiz Avrupa ülkesini (Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Hollanda, İrlanda,
İspanya, Polonya, Yunanistan) içeren geniş kapsamlı bir araştırmada bireylerin sağlık okuryazarlığından
aldıkları puanlara göre genel eğitim düzeyi düşük olanlarda, genel sağlık durumu kötü olanlarda, uzun
süreli sağlık sorunu yaşayanlarda ve yaşlılarda sağlık okuryazarlığı düzeyinin daha düşük olduğu
saptanmıştır (Çiler Erdağ, 2015: 5). Çiler Erdağ (2015: 10) 60 yaş üzeri grupta sağlık okuryazarlığı
oranının daha genç olanlara göre daha düşük olduğunu, hastanelerde formların doldurulmasında ve
soruların cevaplanmasında ise yaşlıların sorun yaşadıklarını vurgulamaktadır. Çimen (2015) tarafından
yapılan bir çalışmada da yaşlı bireylerin yaşları arttıkça ölçek puanlarının azaldığı ve bu farkın önemli
olduğu belirlenmiştir. Bu farkın 65-74 yaş grubundan kaynaklandığı ve sağlık okuryazarlığı puan
ortalamasının da 65-74 yaş grubunda en yüksek olduğu gözlenmiştir. Bizim çalışmamızda da sağlık
okuryazarlığının tüm alt boyutlarında yaşları 65-74 arasında değişen yaşlıların sağlık okuryazarlığı
algıları, yaşları 85 ve üzeri arasında değişen yaşlılara göre daha yüksek bulunmuştur. Bu durum, yaşın
ilerledikçe sağlık okuryazarlığı algılamalarının düştüğünü göstermektedir.
Çalışmamızda, erkeklerin kadınlara oranla daha yüksek bir sağlık okuryazarlığı seviyesine sahip olduğu
belirlenmiştir. Çimen (2015)’in çalışmasında ise kadınların puan ortalamasının erkeklerden daha yüksek
olduğu bulunmuştur. Avustralya’da yapılan bir çalışmada da genç kadınlara oranla genç erkekler (15-44
yaş) ve yaşlı erkeklere oranla yaşlı kadınların (45 yaş ve üzeri) biraz daha yeterli veya daha yüksek sağlık
okuryazarlığı düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir (Australian Commission on Safety and Quality in
Health Care, 2014).
Çalışmamızda meslek gruplarına göre yapılan karşılaştırmalara bakıldığında katılımcıların sağlık
okuryazarlığı ölçeği puanları, emeklilerde ve memurlarda daha yüksek bulunurken çiftçilerde daha düşük
bulunmuştur. Çimen (2015)’in çalışmasında da bireylerin meslek gruplarına göre sağlık okuryazarlığı
ölçeği puan ortalamalarının değiştiği; okuryazarlık puanlarının çiftçilikle uğraşan ve diğer meslekleri
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(kendi işinde çalışan bakkal, emlakçı, taksici vb.) olan grupta en düşük, ev hanımları ve devlet
memurlarının oluşturduğu grupta ise en yüksek olduğu bulunmuştur.
Sağlık okuryazarlığı, sağlık hizmeti sunucuları ile sağlık hizmetini alan hastalar arasındaki
sorumlulukların paylaşılmasına ve her iki tarafın iletişim esnasında birbirini daha iyi anlamalarına olanak
tanımaktadır (Balçık vd., 2014:321). Fakat 60 yaş üstü kişiler daha genç yaş gruplarına göre genelde
sağlıkları için önemli soruları sormaktan imtina edebilmektedir. Özellikle kronik hastalıklarda, verilen
yönlendirmelerin yetersiz olduğu ya da anlaşılmadığı durumlarda bu sorun yaşlılarda daha da artmaktadır
(Çiler Erdağ, 2015:10). Düşük sağlık okuryazarlığı olan kişiler, kendi sağlıklarına bakmakla ilgili olarak
çok sayıda sorunla karşı karşıyadır. HRSA (2015) tarafından yapılan bir çalışmada ABD’li yaşlı kişilerin
karmaşık ve kronik sağlık sorunlarıyla daha çok karşı karşıya kaldıklarını; 85 yaş üstü kişilerin yarısından
fazlasının, sağlığını yönetmek için uğraştıklarını ve günlük yaşam aktivitelerinden en az birisiyle ilgili
yardıma muhtaç olduğunu ortaya koymuştur. Çalışmada ayrıca, yaşlı ABD’lilerin %80'inde en az bir adet
kronik sağlık sorunu olduğu ifade edilmiştir. Buna artan yaşın neden olduğu bilişsel, işitsel ve görsel
bozukluklar da eklenince sağlık sonuçlarının iyileştirilmesinin daha da zor olduğu ifade edilmektedir
(HRSA, 2015:15).
Bu çalışmanın sonuçlarının tüm 65 yaş ve üstü kişilere genellenmesi konusunda sınırlılıkları
bulunmaktadır. Araştırmanın örneklemi Türkiye’nin bir ilinde yaşayan 65 yaş ve üstü bireylerden
oluşmaktadır. Gelecekte daha geniş örneklemlerde yapılacak çalışmaların daha etkili sonuçlar ortaya
koyabileceği düşünülmektedir. Ayrıca kadınların, eğitim düzeyi düşük olanların, kırsal bölgelerde
yaşayan kişilerin ve ileri yaşta olan bireylerin sağlık okuryazarlığı seviyelerinin daha düşük olması
durumu dikkate alınarak bu kişilere yönelik sağlık okuryazarlığı farkındalığının oluşturulması ve iletişim
becerilerinin geliştirilmesi önerilebilir.
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ABSTRACT
We live our life in a software circle. Every step of our daily movements, software applications are
touching us. These software must go through a rigorous testing phase in order to run correctly and
quickly. So software's should have tested quickly and completely. That is the reason that they should be
automated. In this study, we will provide information about the advantages of automated test runs.
Passolig card application steps developed in Aktif Bank in our work were manually tested and then the
process was automated by coding with Python using Selenium Web Driver infrastructure. he two test
phases were measured in duration and the advantages of using test automation were noted.
Keywords: Software Engineering, Software Development Lifecycle, Software Testing, Software Test
Automation, Software test Automation Tools.

Yazılım Test Otomasyonu ve Biletleme Sistemi İçin Örnek Bir Uygulama
ÖZET
Hayatımızı artık yazılım çemberi içerisinde sürdürmekteyiz. Her alanda bize dokunan bir yazılım
uygulaması bulunuyor. Bu yazılımların doğru ve hızlı çalışabilmesi için sıkı bir test aşamasından
geçmeleri gerekir. Testlerin de hızlı ve eksiksiz olabilmesi için otomatize edilmeleri ihtiyacı doğmuştur.
Bu çalışmamızda manuel ve otomatize test çalışmalarını, testleri otomatize etmenin ne gibi avantajlar
sağladığı hakkında bilgiler verilecektir. Çalışmamızda Aktifbank bünyesinde geliştirilen passolig kart
başvuru aşamaları manuel olarak teste tabi tutulmuş, ardından Selenium Web Driver altyapısı
kullanılarak Python ile kodlanarak, süreç otomatize edilmiştir. İki test aşaması süre olarak ölçülmüş ve
test otomasyonu kullanmanın avantajları belirtilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yazılım Mühendisliği, Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü, Yazılım Testi, Yazılım
Test Otomasyonu, Yazılım Test Otomasyon Araçları.
GİRİŞ
Günümüzde, hayatımızın her alanında kullandığımız mekanik ve elektronik araçların pek çoğunda
gelişmiş düzeyde yazılımlar bulunmaktadır. Zaman zaman kullanılan bu yazılımlar kritik düzeyde
hayatımızı etkilemektedir. Örneğin yoğun bakımda yatan bir hastanın yaşamsal belirtilerinde bir
olumsuzluk başladığında alarm veren, yangın, yanardağ püskürmesi veya birkaç saniye öncesinde de olsa
depremi haber verebilen yazılımlar detaylı ve eksiksiz şekilde tasarlanmalıdırlar. Bankalar, borsalar,
milyonlarca aboneye sahip gsm operatörleri, e-ticaret siteleri oldukça hassas düzeyde işlemler
yapmaktadırlar. Hatta günümüzde bazı devletler, seçim ve oylama işlemlerini dahi yazılımlar kullanarak
özel yazılımlar üzerinden yapmaktadırlar.
Bu sebepten ötürü kullanılan bu yazılımların titizlikle test edilmeleri gerekliliği hasıl olmuştur. Yazılım
test kavramı 2000 ‘li yıllarda ortaya çıkmış ve yazılım geliştirme süreçlerinin önemli bir parçası olarak
büyümeye devam etmiştir.[1] Yazılımlar büyüdükçe, yazılım test süreçlerinin kapsamı artmış,
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fonksiyonel test, sistem testi, entegrasyon testi, karakutu veya beyaz kutu testleri gibi alt bölümlere
ayrılmış ve uzmanlık alanları oluşturulmuştur.
Yazılımların işlevselliğinin ve kapsamlarının artması sonucu yazılımları test eden yeni yazılımların
kullanılması ihtiyacı doğmuş ve 2010 ’lu yıllarda kullanılmaya başlanmışlardır.
SELENIUM VE PYTHON
Uluslararası pek çok yazılım üreten firmanın yanında açık kaynak kodlu, yani dünya üzerinde aynı işi
yapan insanların birbirleriyle ücretsiz paylaşımda bulunarak geliştirdiği ve kullanıma sunduğu test
otomasyonu kütüphaneleri oluşturulmuştur.
Bankamızda, Selenium Webdriver kullanılarak Python dilinde kodlaması yapılmış olan test otomasyon
aracı kullanılmaktadır. Selenium webdriver, yazacağımız test otomasyonları için yerel bilgisayarımızda
kullanabileceğimiz bir API dir.[2] API, yazılım uygulamaları inşa etmek için takip edilen rutinler,
uygulanan protokoller ve kullanılan araçlar bütünüdür. Python, Guido Van Rossum tarafından 1990
yılında geliştirilmesine başlanan bir yazılım dilidir.[3] Diğer kullanılan programlama dillerine göre daha
kolay öğrenilebilir, ayrı bir kod derleyici ihtiyacı bulunmamakta ve tüm işletim sistemlerinde
kullanılabilmektedir. Ayrıca daha temiz kodsal söz dizilimine sahiptir.
Python dilinde Selenium kullanarak test otomasyonu geliştirebilmek için, yerel sistemimize Python
yüklemek ve ardından Selenium kütüphanelerini burada kullanılabilir hale getirmek gerekmektedir.
Python, yazılım testlerinde kullanılacak olan fonksiyonlardan metin kutusu, seçim kutusu, ilgili yerlere
tıklama veya verileri tutma gibi özellikleri Selenium kütüphanesinden kullanmaktadır. Web tabanlı bir
test yapılacaksa, testlerde kullanılacak olan ilgili tarayıcının sürücüsü yerel sisteme yüklenmeli ve
kurulmalıdır.
Otomasyon aracında kullanıcının arayüz hareketleri kaydedilirken kendisine özgü bir kaydetme yöntemi
geliştirebilir. Ancak dinamik web uygulamalarında buton ismi, buton koordinatları gibi veriler değişiklik
gösterebilir ve otomasyon yeniden koşulduğunda hata alınabilir. Bu durumda buton, metin kutusu veya
seçim butonu gibi nesnelerin tanımlanması doğru yapılmalıdır [4].
Kurulum, Hazırlık
ve
Test Dizayn

Test simülasyonu
ve
Kodlama

Test Koşumu
ve
Raporlama

Şekil 1: Test Otomasyon Aracı Test Dizaynı Akış Şeması
PASSOLİG KART BAŞVURU TESTLERİNİN OTOMATİZE EDİLMESİ
Passolig 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hazırlanmış
olan, İnternet tabanlı, elektronik biletleme kartı başvuru sistemidir. Tüm Türkiye Süper Lig ve Türkiye 1.
Lig futbol maçlarına biletli giriş için Passolig kart sahipliği zorunlu olup bu kart için yapılan
başvuruların tamamına yakını Passolig internet sitesi üzerinden alınmaktadır.[5] Bu sebepten ötürü
Passolig internet sitesi sıklıkla teste tabi tutulmaktadır. Sürekli tekrarlanmak zorunda olan testlerden
dolayı Passolig internet sitesi testleri otomatize edilmiştir.
Aktif Bank bünyesinde sunulan Passolig kartları kullanıcıların hizmetine üç tip olarak sunulmaktadır;
Passolig Kredi Kartı, Passolig Banka Kartı ve Passolig Cüzdan Ön Ödemeli Kart. Örnek uygulama
çalışmamızda, otomasyon işlemi Passolig Kredi Kartı için yapılmıştır. Diğer kartlar için yapılan
başvurular, otomatize edilen başvuru ile pek çok ortak noktaya sahip olduğundan örnek uygulamamızda
yer verilmemiştir.
Passolig Kredi Kartı başvurularında kullanıcı, tuttuğu takımı seçmekle başlayıp, kişisel bilgilerini
girmekte, resim ekleyerek devam etmektedir. Başvurunun tamamlanması aşamasında başvuru yapan
kullanıcıya kullanım sözleşmeleri aktarılmaktadır. Kullanıcının onayından sonra başvuru
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tamamlanmaktadır. Test ortamında yapılan kart başvurusu sırasında güvenlik tedbirleri doğrultusunda,
uygulama ekranında değişken şekilde gösterilen ve kullanıcıların manuel olarak elle girmeleri istenen
güvenlik kontrolü karakterlerinin (captcha) girişi dizayn edilmiştir. Otomasyon aracı ile yapılan testlerde,
otomasyonun her çalışmasında aynı kodu girerek güvenlik kontrolünden başarıyla geçebilmesi için özel
bir yazılım desteği alınmıştır.
Passolig Kredi Kartı başvurusu yaklaşık 30 alan üzerinde seçim yapılarak tamamlanmaktadır. Bu
adımların her biri, test geliştiricisi tarafından eksiksiz olarak kodlanmak durumundadır. Aksi halde işlem
yapılacak veya seçilecek nesneyi kodda bulamayan sistem hata verebilmekte ve dolayısıyla testi başarısız
olarak sonlandırmaktadır.
Test otomasyonu için kodlama işlemine başlamadan önce, yukarıda da bahsedildiği gibi Selenium ve
kullanılacak diğer fonksiyonların kütüphaneleri içe aktarılmaktadır. Daha sonra Microsoft Excel’den veri
çekilip yazma işlemi yapılacağından, Excel kütüphanesi de içe aktarılmaktadır. Kodlamada kullanıcıyı
taklit eden sistem tıklama, seçme ve klavye ile veri girişi işlemlerini yapmaktadır. Testler sırasında aynı
metin kutucuğuna birden fazla değişken tanımlanabileceğinden, pratik bir çözüm olarak kodlamamızın
başında değişkenlerimizi tanımlamak bize kolaylık ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Örneğin excel
dosyasından çekeceğimiz bir TC Kimlik Numarası grubu, TCKN olarak adlandırılıp TCKN =
sheet_read.cell_value(rowx=i, colx=1) şeklinde kodlanmaktadır. Bu sayede 1. kolonda bulunan Tckn’ler,
her bir başvuru testinde sırayla kullanılabilmektedir. Aynı şekilde, ilgili kimlik numarasına sahip test
verisinin doğum tarihi, nüfus cüzdanı seri ve sıra numarası, e-posta ve telefon numarası bilgilerinin de
tanımlamaları yapılmaktadır. Programlama dillerinde sıklıkla kullanılan for döngüsüyle de, kullanılacak
test verilerinin ilgili excel dosyasından sırayla alınıp işlenmesi sağlanmaktadır.

Şekil 2: Test verilerinin for döngüsüyle excel’den alınması.

Test kodlamasına geçtiğimizde öncelikle hangi web tarayıcıda çalışılacağı sisteme tanımlanmaktadır.
Webdriver.chrome komutu ile uygulamanın Chrome tarayıcısında açılması sağlanmaktadır. İnternet
Explorer, Firefox veya Opera da aynı şekilde tanımlanabilmektedir. ‘.get’ komutu ile hangi web sayfası
çağırılacaksa belirtilir ve ilgili sayfanın açılması sağlanır..

Şekil 3: Python dilinde Chrome browser çalıştırmak
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Testlerimizde otomatize edeceğimiz sayfa driver.get("http://www.passolig.com.tr") komutu ile Chrome
browserda açılabilmektedir. Açılan test sayfasında kullanıcıların kendilerinden istenilen bilgileri girmesi
taklit edilmektedir. Passolig Kart başvuru ekranlarında bileşim kutusu (combobox), metin kutusu
(textbox), işaret kutusu (checkbox) ve seçenek düğmesi (radiobutton) girişleri veya seçimleri
bulunmaktadır. Otomasyon kodlaması esnasında öncelikle ilgili nesnenin tanımlanması ve ardından
verinin seçimi-girişi yapılmaktadır. Örneğin başvuruyu yapan kişinin uyruğunun seçilmesi
simülasyonunda, öncelikle ülkenin seçileceği combobox işaretlenmekte, sonrasında ilgili seçim şekildeki
gibi otomasyon kodu ile yaptırılmaktadır.

Şekil 4: Python dilinde combobox içerisinden veri seçimi
Başvuru adımlarının tamamlanmasından sonra, ekranda başvurunun başarılı bir şekilde tamamlandığına
dair bir ileti görüntülenmekte ve otomasyon kodu da simülasyonu başarılı bir şekilde bitirmektedir.

Şekil 5: Başarıyla gerçekleşmiş kart başvuru sonuç ekranı
Başvurusu başarıyla tamamlanmış excel dosyasından otomasyon koduna aktardığımız ilgili Tckn’nin
statüsünü “KK” (kredi kartı) olarak güncelliyoruz. Bu sayede otomasyon kodundan bağımsız olarak veri
kaynağı dosyası kontrol edildiğinde, hangi sıradaki Tckn’nin kullanılabilir olduğu veya hangi sıradaki
Tckn’nin kredi kartı başvurusu yapılarak KK statüsünde olduğu takip edilebilmektedir.
Test otomasyonunun kodlanması, nesnelerin tanımlanması ve ürünün geliştirilmesi adımlarında,
uygulama geliştirici ekiplerinden destek alınarak, her bir nesnenin kendisine özel bir adreslemenin (id)
tanımlı olması gerektiği özellikle vurgulanmaktadır. Bundan dolayı nesnelerin, test edilen sayfada daha
sonra meydana gelebilecek isim değişimi veya otomasyonu yanıltacak düzeyde yer değişimlerinin
yaşanması gibi olumsuzluklar engellenebilmektedir.[6]
Test senaryosu tasarlanıp başarılı şekilde koşulduktan sonra Aktif Bank uygulama geliştirme birimi
tarafından kullanılan sürekli entegrasyon (continious integration) aracı olan Jenkins ortamına kodlar
aktarılarak, istenildiği takdirde otomasyonun otomatik olarak çalıştırılması sağlanabilmektedir. Burada
amaç tüm test ekibinin simülasyon kodunu açarak kod üzerinden otomasyonu çalıştırmak yerine, daha
kullanılabilir olan bir arayüz üzerinden otomasyonu çalıştırabilmesidir. Ayrıca Passolig Kredi Kartı
başvurusunun yanı sıra, diğer kart tiplerimiz, Banka Kartı veya Ön Ödemeli Kart başvurularının da
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Jenkins uygulaması üzerinden konfigüre edilerek, bu kartlar için de başvurular yapılabilmektedir.
Otomasyonun çalışması bittiğinde, testin başarılı olup olmadığı bilgisi önceden tanımlanabilen ilgili
kişilere e-posta ile gönderilebilmektedir. [7]

Şekil 6: Jenkins üzerinden Python kodlarının parametrik şekilde çalıştırılması
Hayata geçirdiğimiz otomasyon süreci sayesinde, Aktif Bank Passolig Kart başvuru süreçlerinin testleri
konusunda zaman ve kaynak tasarrufu sağlamış olduğumuzu gördük. Zaman olarak tasarruf edilmesinin
yanında, kodlanarak tanımlanan test otomasyonunun hatasızlığı da test verimliliğini büyük ölçüde
artırmıştır.

Manuel
Test Süresi
(dk.)

Otomasyon
Test Süresi
(dk.)

Fark

Kredi Kartı

15

10

34%

Banka Kartı

14

9

36%

Ön Ödemeli

11

7

37%

Passolig Kart
Tipi

Şekil 7: Manuel ve Otomatize test sürelerinin karşılaştırılması
Aktif Bank Passolig kart başvuru süreçlerinde, anahtar söz yapısı (keyword framework) kullanmaktadır.
Anahtar söz yapısı sayesinde “web tarayıcıyı aç”, “ilerle”, “üye ol”, “metin kutusuna sözcük gir” gibi
komutlar rahatlıkla yerine getirilebilmektedir. Python dili küçük komut parçacıkları (script) dilini
desteklemekte, böylece otomasyon kodunu geliştirecek ekibin Python dilini öğrenme ve Python ile test
otomasyonu kodu yazma yetisine erişme süreci hızlanmaktadır. Yapılan araştırmalar da göstermektedir
ki, Selenium Webdriver yapısı kullanılarak Python dilinde test otomasyonu, yazılım test ekiplerince
sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. [8]
SONUÇ
Yazılım sektöründeki gelişmeler, yazılımların detaylı ve kapsamlı oluşu ve yaşamın her alanında
yazılımların kullanılır oluşu, yazılım uygulamalarının eksiksiz şekilde geliştirilmesini zorunlu hale
getirmektedir [9]. Hızlı ve hatasız testler yapılmasını sağlayan test otomasyonlarının sıklıkla
kullanılması gerekliliği açıktır. Manuel ile otomatize testler arasındaki farklar Şekil 7 de gösterilmiştir.
Test ekiplerinin daha fazla test otomasyonuna yönelmeleri durumunda, elle yapılan testlere oranla hata
paylarının azaldığı, iş gücü tasarrufu elde edildiği ve insan kaynağının verimli kullanıldığı
gözlenmektedir.
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Assist. Prof. Dr. Cankiri Karatekin University
Turkey

ABSTRACT
In this research, it was aimed to determine the cabinet volume which the users in different features
need for daily and long term uses in their hall, kitchen and bathrooms besides the storage capacity
sufficiency of outfitting equipments available in those areas. Some data were collected with the help of
a questionnaire form prepared in accordance with the aim that was applied to 235 users living in
residentials 3+1 and 4+1 in district of Eryaman standing for middle SEL (socio-eceonomic level) and
Çankaya standing for high SEL of Ankara. As a result; it has been ascertained that the amount of the
users’ cabinet volume needs in long term diminished in their halls and kitchens after 45+ age; in their
bathrooms in paralel with their increased age, the users living in 3+1 residential type have needed
much more cabinet volume in their halls than the ones in 4+1. It was also identified that high SEL
users utilize the cabinet volume in bathroom more adequately than middle SEL ones. It has been
thought that high SEL residential bathrooms are designed larger than middle SEL ones architecturally
differentiate the users’ assessment to cabinet volume according to their SEL.
Keywords: Storage, hall, kitchen, bathroom

Antre, Mutfak ve Banyolarda Dolap Hacmi İhtiyaçları ve Depolama Kapasite
Yeterlilikleri
ÖZET
Bu araştırmada farklı özelliklere sahip kullanıcıların antre, mutfak ve banyolarında günlük ve uzun
süreli kullanımlar için ihtiyaç duydukları dolap hacmi miktarları ile bu mekanlarda hali hazırda yer
alan donatım elemanlarının depolama kapasite yeterliliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaca
uygun olarak hazırlanan anket formu, Ankara ilinin orta SED’i (sosyo-ekonomik düzey) temsil eden
Eryaman bölgesi ile üst SED’i temsil eden Çankaya bölgesindeki 3+1 ve 4+1 konutlarda yaşayan 235
kullanıcıya uygulanarak veriler toplanmıştır. Sonuçta; kullanıcıların; 45 ve üzeri yaştan sonra
antrelerinde ve mutfaklarında; yaş artışlarına paralel olarak da banyolarında gereksinim duydukları
uzun süreli dolap hacmi ihtiyaç miktarlarının azaldığı, 3+1 konut tipinde oturan kullanıcıların 4+1
konut tipindeki kullanıcılara göre antrelerinde daha fazla dolap hacmine ihtiyaç duydukları
saptanmıştır. Banyodaki dolap hacimlerini üst SED kullanıcıların orta SED’e göre daha yeterli
değerlendirdikleri tespit edilmiştir. Üst SED konut banyolarının orta SED konut banyolarına göre
mimari açıdan daha büyük planlanmış olmasının kullanıcıların SED’lerine göre depolama hacimlerini
değerlendirmelerini farklılaştırdığı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Depolama, antre, mutfak, banyo
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INTRODUCTION

Storage is a basic but essential function of a living space. Everyone needs a place to keep items
such as clothes, ironing boards and boxes. Given the option, no-one would choose a home without
adequate storage; but many have no choice. Most residents don’t have the storage space they need
(Space in new homes, 2017:5). The lack of internal storage space is also seen a major problem
(Housing space standards, 2006:9). Plenty of storage space is essential for modern life, for example
for out-of-season clothes, bags and cases, bulk purchase food stuffs and toiletries, sports equipment,
books and files. Therefore, storage needs to be provided in a number of ways and it should be easily
accessible (Universal design, 2017:141). Space is an important factor when people are choosing a
home, but many feel that newly built homes aren’t big enough. Existing research suggests that
consumers are right to be worried. A lack of space has been shown to impact on the basic lifestyle
needs that many people take for granted, such as having enough space to store possessions or even to
entertain friends. In more extreme cases, lack of adequate space for a household has also been shown
to have significant impacts on health, educational attainment and family relationships. The amount of
space needed in a home depends on basic lifestyle needs and the number of people living there. People
and their lifestyles change over time and homes need to be able to change with them (Roberts-Hughes,
2011:4). Everyday household items including cleaning equipment need to be readily accessible. Other
belongings are only in seasonal use or occasional use, (suitcases or decorating equipment for example)
and things like baby equipment may need to be stored away for some time. Without adequate storage
space, people’s belongings will take space away from the rooms of the home and limit enjoyment of
them. Built-in general internal storage space free of hot water cylinders and other obstructions, with a
minimum internal height of 2m and a minimum area of 1.5 sq m should be provided for 2 person
dwellings, in addition to storage provided by furniture in habitable rooms. For each additional
occupant an additional 0.5 sq m of storage space is required (London Housing Design Guide,
2010:56). House size is regarded as an important parameter for showing the quality of housing as well
as reflecting the wealth and social aspirations of occupants. Measuring the floor area of a house is a
time consuming and expensive process, and would be very difficult for big census samples. It also
requires a degree of expert knowledge to have confidence in the results. To simplify this process house
size is normally estimated by using the reported number of rooms and bedrooms in census data. Where
room sizes are relatively constant this is reasonable as houses with more rooms and/or bedrooms are
bigger than those with fewer rooms and/or bedrooms (Khajehzadeh and Vale, 2016:1). To Mori’s
(2012:38) working participants did not prioritise storage and utility needs, unless they had experience
in owning and living in their own home. Nonetheless, all needed long-term and short-term storage for
functional items, personal possessions, and food, and most felt that they did not have enough suitable
storage space in their homes. Privacy of storage and utility space was also a consideration for most
participants. Many felt they needed dedicated space for domestic utility tasks, such as washing, drying
and ironing clothes, as well as for storing vacuum cleaners, rubbish bins and recycling (Mori,
2012:38). Americans still love to shop, yet often lack enough space to store all their acquisitions.
Nearly half (47%) of households have two or more refrigerator/freezers, and 48% have three or more
TVs. Indeed, more than half (52%) are always looking for ways to create enough storage space for
their households (Demand institute, 2017:9). Fifty seven per cent of all respondents and 69 per cent of
fully occupied households don’t have sufficient storage in their homes to accommodate everything
they need to store. In fully occupied households 37 per cent of respondents don’t have the storage
space they require in the right places around their homes (Space in new homes, 2017:5). The property
statuses of the residences are important in regard to the choice of furniture which will be used for
stocking up the materials which are used by users who live in residences. In the event of there exist the
users who live in residence properties, decision to purchase furniture is taken according to the
suitability for residence or the furniture is made by special order for the appropriate places of
residence. But in the event of being tenant, families move houses frequently and the user places the
furniture into the residence and materials into the furniture with the aim of storage. In such a case,
while purchasing furniture, tenant families are obliged to prefer the furniture designed appropriately to
all volumes (Burdurlu and Ejder, 2000:3). Furthermore, rising of the life standards and the diversity
and innovations in market increase the number of materials and equipments which belong to families
and created the obligation of storage of all these in a limited area. This case increases the need for
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storage areas which are well organized in residences of today (Bayraktar and Kalınkara, 1985:106114).
Purpose and hypothesis
In the places of residences such as hall, kitchen and bathroom, it is seen that the storage problems are
lived widespread. Solving these problems it is seen that balconies are closed, additional shelves or
cabinets are made in halls, kitchens and bathrooms. These solutions may change according to the
socio-economic level, architectural characteristics of the residence, property of residence and the
characteristics of the users. Also the solutions are diversified according to the developing periods of
the families. The application which is appropriate for the youth period of the family may lose its
function in old ages. From this point of view, in this study, it was aimed to determine the cabinet
volume which the users in different features need for daily and long term uses in their hall, kitchen and
bathrooms besides the storage capacity sufficiency of outfitting equipments available in those areas.
MATERIAL AND METHOD
Population and sample
The participants in this study were selected from the province of Ankara, Turkey. The sample of the
study is formed by the halls, kitchens and bathrooms of B type residences (3+1 plan) Eryaman Houses
take part in Eryaman region in Etimesgut Township which represent middle social-economic level and
“New Presence Garden” Housing Estate residences (4+1 plan) “Crocus Park” Housing Estate
residences (3+1 plan) in Cankaya Township which represents uppersocial-economic level and “Skill”
Housing Estates residences (4+1 plan). While the middle social-economic level and uppersocialeconomic level regions are being determined, residence class determination of Ministry of Public
Works and market tax values are considered according to construction quality such as size, place,
material and labour of residence. If the sample size is known in the research and the number of
individuals in the target group is known; “n=Nt2pq/d2(N-1)+t2pq”; (formula 1) is used (Baş, 2001:4346). Here:
N:Number of individuals in the target group, n: Number of individuals to be sampled,
p: the frequency of occurrence of the event being examined (probability of occurrence),
q: Unknown frequency of occurrence (probability of not realizing),
t: At a certain level of significance, the theoretical value according to t table,
d: Accepted ± sampling error according to frequency of occurrence of the event (Baş, 2001:43-46).
The population of Ankara's Çankaya district is 769.000 (Çankaya Kaymakamlığı, 2007). When the
sample size is determined for the Çankaya region and formula number 1 is used; n=
769000(1,96)2(0,5.0,5) / (0,1)2.768999 + (1,96)2(0,5.0,5) 19 (± 10% sampling error at
α:0,05,p:0,5,q:0,5). It appears that the size of the sample is 96. The population of the Etimesgut district
of Ankara, where Eryaman was also connected, was 289.601 (Etimesgut Kaymakamlığı, 2007). When
formula number 1 is used to determine the sample size for the Eryaman region, n=289601 (1,96)2
(0,5.0,5)/(0,1)2. 289600 + (1,96)2 (0,5.0,5) (± 10% sampling error at α: 0,05,p:0,5,q:0,5). It appears
that the size of the sample is 96. According to these results, a total of 192 residential users are
sufficient for research.
The size of surveyed residential spaces and storage capacities
Searched residential spaces and sizes of storage capacities are seen in Table 1.
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Table 1: Residential spaces and sizes of storage capacities
Size and storage capacities
Upper
socialeconomic
level
Middle
socialeconomic
level

Hall
Size
(m2)

Storage
capacity
(m3)

Kitchen
Size
(m2)

Storage
capacity
(m3)

Bathroom
Size
Storage
(m2)
capacity
(m3)

Skill (4+1)
Crocus park (3+1)

9.63
7.98

1.92
4.05*

14.5
12.4

3.6
1.6

7.2
7.2

1.31
**

New Presence Garden (4+1)
Eryaman Houses B type (3+1)

7.78
4.02

1.9*
2.05*

12.66
11.7

2.4
2.5

4.95
4.54

**
**

*Since there is not stable storage element construction wired in halls, volume of built-in cabinet spaces
or maximum hall stand volumes are given
** Numerical values are not given since there is not stable storage element construction wired in
bathrooms
Data collection
The data of research are collected with the help of detailed survey. A new survey is developed by
benefitting from certain studies (Burdurlu and Ejder, 2000:3; Bayraktar and Kalınkara, 1995:106-114;
Işık, 1992:1; Bilgin, 1986:1; Dülgeroğlu et al, 1996:1-239; Yıldırım, 1999:1; Çelik, 1996:1; Işık,
1979:1; Hazer, 1995:1; Erşan, 2006:1; Taş and Coşgun, 2007: 3418–3431; Arcan and Evci,
1999:64,127,148; Uzun, 1999:1; Hansu; 2004:1) which are applied before and proved as reliable in
forming the survey prepared in accordance with the purpose of study. In the prepared questionnaire
users:
• Questions about personal characteristics (gender and staying period in residentials, age, education
levels, number of individual, dwelling ownership, residential types, social-economic level),
• Questions about cabinet volumes which the users in different features need for daily and long term
uses in their hall, kitchen and bathrooms besides the storage capacity sufficiency of outfitting
equipments available in those areas. This survey is applied to 50 people from upper social-economic
level Skill Housing Estate (4+1 plan) residence users and 58 people from Crocus Park Housing Estate
(3+1 plan). Survey is applied to 50 people from Middle social-economic level New Presence Garden
Housing Estate (4+1 plan) and to 77 people from Eryaman Houses B Type residence (3+1 plan); this
survey is applied totally 235 people.
Data analysis
In this study, the amounts of daily and long term cabinet volumes needed by users in their halls,
kitchens and bathrooms and evaluations of sufficiencies of storage capacities in these places are
accepted as dependent variables. The factors such as gender, age, education level, number of
individual, dwelling ownership, staying period in residentials, residential types, social-economic level
which are thought by the users to affect the determination of daily and long term cabinet volume
amounts in the halls, kitchens and bathrooms and sufficiencies of the storage capacities in these places
are accepted as independent variables. The users determined the need amounts for daily and long term
cabinet volumes in their halls, kitchens and bathrooms in a scale prepared as 5=too much, 4=much, 3=
middle, 2=few, 1=too few. The users evaluated the sufficiencies of storage capacities in these places in
a scale as 5=Too enough, 4=enough, 3=uncertain, 2=insufficient, 1=really insufficient. The percentage
values and the arithmetical averages of the data received are determined. On the determination of daily
and long term cabinet volume need and sufficiencies of storage capacities in halls, kitchens and
bathrooms, in order to analyse the independent variables above, one-way anova analysis technique
(P<0.05) is used. In order to determine the difference among the groups, Scheffe test is used. For the
variance analysis, firstly Levene test is applied and the homogeneity of the variances is tested. As long
as P<0.05 is found in Levene test (in the event that variances are not homogeny), instead of variance
analysis, the non-parametrical Kruskal Wallis-H Test is used. In order to determine between which
groups are there the significant differences in Kruskal Wallis-H Test, over the binary combinations of
them Mann Whitney U test is made. In order to evaluate the data and find out the calculated values,
trial version of SPSS (Statistical package for social sciences) is used (Spss, 2016). The reliability of
44

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

research data is tested via Cronbach alpha. Accordingly, reliability coefficient of all received data is
0.801. Furthermore, need amounts of users for the daily and long term cabinet volume is 0.807 in
halls, 0.861 in kitchens, 0.870 in bathrooms. The reliability coefficient related to the evaluations of
cabinet volume efficiencies in halls, kitchens and bathrooms is 0.764. In the studies of Bagozzi and Yi
(1988:74-94), Grewal et al. (1998:331-352) and Kim and Jin (2001:236-255), when the alpha
reliability coefficient for all factors is calculated over 0.60, it is determined to be accepted as reliable.
FINDINGS
Age
The age of 48.9% of users are 45 and over, 44.7% of are 26-45, 6.4% are 18-25 years. According to
the ages of users, there is not a statistically significant difference (at P<0.05 level) on the daily needs
of cabinet volumes in their halls. According to the ages of users, one-way anova analysis and
comparison results table for long term cabinet volume they need in their halls is given in Table 2.
Table 2: According to the ages of users, one-way anova analysis and comparison results for long term
cabinet volume they need in their halls
Variable

Level

N

X **

Sd

SS

Age

df

MS

F

P

Significant
difference
A-C
B-C

A.18-25
15
3.73
0.88
SSB
15.786
2
7.893 5.455 0.005*
B.26-45
105
3.24
1.18 SSW 335.678 232 1.447
C.45 and+
115
2.84
1.25 Total 351.464 234
Total
235
3.08
1.22
* Significant at level P<0.05, **Variable averages between 1 and 5 (Large numbers represent the excess of need)

Accordingly, there is a significant difference on the statistical (at P<0.05 level) view among the needs
amount for long term cabinet volume in their halls of users according to their ages is found. In order to
find between which groups is there this difference, The Scheffe test is applied. According to this, for
the benefit of 18-25 age group P:0.028 is determined between 18-25 and 45 and over age groups, for
the benefit of 26-45 age group P:0.047 is determined between 26-45 and 45 and over age groups.
There is not a statistically significant difference (at P<0.05 level) among the daily cabinet volume the
users need in their kitchens. One way anova analysis and comparison results of need for long term
cabinet volume the users need in their kitchens acording to their ages is given in Table 3.
Table 3: One way anova analysis and comparison results related users’ long term cabinet volume in
kitchen according to users’ age
Level

N

Sd
SS
df
MS
F
P
Significant
X
difference
**
A.18-25
15
3.8
0.67
SSB
11.592
2
5.796
4.392
0.013*
B-C
B.26-45
105
3.49 1.15
SSW
306.178 232 1.320
C.45 and+
115
3.11 1.19 Total
317.770 234
Total
235
3.32 1.16
* Significant at level P<0.05, **Variable averages between 1 and 5 (Large numbers represent the excess of need)
Variable
Age

According to this, there is a statistically significant difference between the age of the users and the
long term cabinet volume amounts they need in their kitchens (at P<0.05 level). In order to determine
between which groups is there this difference, The Scheffe test is applied. Accordingly, for the benefit
of 26-45 age group P:0.050 is determined between 26-45 and 45 and over age groups. There is not a
statistically significant difference (at P<0.05 level) among the daily cabinet volume the users need in
their bathrooms. Kruskal-Wallis H test related users’ long term cabinet volume in bathroom according
to users’ age is given in Table 4.
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Table 4: Kruskal-Wallis H test related users’ long term cabinet volume needs amounts in bathroom
according to users’ age
Variable
Age

Level
A.18-25
B.26-45
C.45 and+
Total

N

Order average

sd

X2

p

15
105
115
235

163.60
124.07
106.51

2

11.848

0.003*

Significant
difference
A-B
A-C
B-C

* Significant at level P<0.05

According to this, there is a statistically significant difference at P<0.05 level among the long term
cabinet volume the users need in their bathrooms according to their ages. In order to determine
between which groups is there this difference, on binary combinations of the variable, The Mann
Whitney U test is carried out. Accordingly, it is seen that there is significant difference between 18-25
and 26-45 ages groups at P:0.022 and between 18-25 and 45 and over age groups at P:0.002 and
between 26-45 and 45 and over age groups at P:0.044. When the order averages of groups are
analysed, the highest value is seen in 18-25 and 26-45 and 45 and over age groups. There is not a
statistically significant difference (at P<0.05 level) on the evaluations of storage capacities
sufficiencies in their halls, kitchens and bathrooms.
Education levels
4.3% of users graduated from primary school, 18.3% from secondary school, 58.7 % have bachelors
degree, 18.7% have master degree. There is not a statistically significant difference (at P<0.05 level)
between the amounts of daily and long term cabinet volumes needed in halls, kitchens and bathrooms
according to the education levels of users. There is not a statistically significant difference (at P<0.05
level) on the evaluations of storage capacities sufficiencies in their halls and kitchens. The one way
anova analysis and comparison results related to the evaluation of storage capacity suffiency in
bathrooms according to the education levels of users are seen in Table 5.
Table 5: One way anova analysis and comparison results related users’s evaluation of the storage
capacity suffiency in bathroom according to their education levels
Variable

Level

N

X **

Sd

SS

Education
Level

df

MS

F

p

Significant
difference
C-B

A.Primary
10
2.7
1.15
SSB
18.143
3
6.048 4.358 0.005*
B.Secon.
43
2.76
1.25 SSW 320.538 231 1.388
C.Bachelor
138
3.44
1.18 Total 338.681 234
D.Master
44
3.27
1.08
Total
235
3.25
1.20
* Significant at level P<0.05, **Variable averages between 1 and 5 (Large numbers indicate the excess of adequacy)

According to this, there is a statistically significant difference (at P<0,05 level) between the
evaluations of storage capacity suffiency in the bathrooms according to the education levels of the
users. The Scheffe test is applied in order to determine between which groups is there these difference.
According to this, a significant difference (at P<0.015 level) for the benefit of the ones who have
bachelors degree between the ones who graduated from secondary school and the ones who has
bachelors degree. It may be said that the ones who have bachelor’s degree evaluate the cabinet
volumes in bathrooms as sufficient in comparison with the ones graduated from secondary schools.
Number of individual
In 72% of the residences 3-4 people, in 14.5% 1-2 people, in 13.2% 5 and over people live. There is
not a statistically significant difference (at P<0.05 level) between the daily and long term cabinet
volume need amounts in the users’ halls, kitchens and bathrooms according to the number of
individual live in the residences. The one way anova and comparison results related to the evaluations
of storage capacity suffiency in the halls according to the number of individual who live in the
residences of users are seen in Table 6.

46

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

Table 6: One way anova analysis and comparison results related evaluation the storage capacity
suffiency in hall according to number of individual
Variable

Level

N

Sd

X **

SS

df

MS

F

p

Individual
Number

Significant
difference
B-C

A. 1-2
34
3
1.15 SSB
13.373
2
6.687 5.064 0.007*
B. 3-4
170 3.38
1.12 SSW 306.312 232 1.320
C. 5 and+
31
2.74
1.26 Total 319.685 234
Total
235 3.24
1.16
* Significant at level P<0.05, ** Variable averages between 1 and 5 (Large numbers indicate the excess of adequacy)

According to this, there is a statistically significant difference (at P<0.05 level) between the
evaluations of storage capacity suffiency in the halls and the number of individual living in the
residences of the users. The Scheffe test is applied in order to determine between which groups is there
these difference. According to this, between the users whose individual number is 3-4 and the ones
whose individual number is 5 and over, a significant difference (at P<0.05 level) for the benefit of 3-4
person among the users, is determined. It may be said that having 5 and over individual number
decreases the case to find the cabinet volumes in the halls efficient. There is not a statistically
significant difference (at P<0.05 level) on the evaluations of storage capacities sufficiencies in their
kitchens. The Kruskal-Wallis H test results related to the evaluations of storage capacity suffiency in
bathrooms according to the number of individual who live in the residences of the users are given in
Table7.
Table 7: Kruskal-Wallis H test related evaluation the storage capacity sufficiency
in bathroom according to number of individual
Variable
The number
of
individual

Level
A.1-2
B.3-4
C.5 and over
Total

N

Order Average

sd

34
110.46
2
170
124.72
31
89.42
235
* Significant at level P<0.05

X2

p

8.866

0.012*

Significant
difference
B-C

According to this, there is a statistically significant difference (at P<0.05 level) between the
evaluations of storage capacity suffiency in the bathrooms and the number of person living in the
residences of the users. The Mann Whitney U test on the binary combinations of the variable is
applied in order to determine between which groups is there these difference. According to this,
between 3-4 person and 5 and over person groups, there is a significant difference (P:0.004). When the
order averages of the groups are analysed, the highest value belongs in order of 3-4 person, 1-2 person
and 5 and over person group. It may be said that rising the number of person in family from 3-4 to 5
and over decreases the suffiencies of storage capacity in bathrooms.
Dwelling ownership
74.5% of the users are householders and 25.5% of them are tenants. According to the dwelling
ownerships of the users, there is not a statistically significant difference (at P<0.05 level) between the
need amounts of daily and long term cabinet volumes in their halls, kitchens and bathrooms.
According to the dwelling ownerships of the users, the one way anova and comparison results related
to the evaluations of storage capacity suffiency in their halls are given in Table 8.
Table 8: One way anova analysis and comparison results related evaluation the storage capacity
sufficiency in hall according to dwelling ownership
Variable
Dwelling
ownership

Level
N
Sd
SS
df
MS
F
p
X **
Householder
175
3.33
1.13
SSB
5.593
1
5.593
4.149
0.043*
Tenant
60
2.98
1.22
SSW
314.092
233
1.348
Total
235
3.24
1.16
Total
319.685
234
* Significant at level P<0.05, ** Variable averages between 1 and 5 (Large numbers indicate the excess of adequacy)

According to this, there is a statistically significant difference (at P<0.05 level) between the
evaluations of storage capacity suffiency in the halls according to the dwelling ownerships of the
users. It may be said that in comparison with the tenants the householders find the storage capacities
efficient. There is not a statistically significant difference (at P<0.05 level) between the evaluations of
efficiencies of the storage capacities in the kitchens according to the dwelling ownerships of the users.
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According to the dwelling ownerships of the users, the one way anova and comparison results related
to the evaluations of storage capacity suffiency in bathrooms are given in Table 9.
Table 9: One way anova and comparison results related evaluation the storage capacity suffiency in
bathrooms according to dwelling ownership
Variable
Dwelling
ownership

Level
N
Sd
SS
df
MS
F
p
X **
Householder
175
3.39
1.15
SSB
13.237
1
13.237
9.477
0.002*
Tenant
60
2.85
1.25
SSW
325.444
233
1.397
Total
235
3.25
1.20
Total
338.681
234
* Significant at level P<0.05, ** Variable averages between 1 and 5 (Large numbers indicate the excess of adequacy)

According to this, there is a statistically significant difference (at P<0.05 level) between the
evaluations of storage capacity suffiency in the bathrooms and the dwelling ownerships of the users. It
may be said that in comparison with the tenants, the householders find the storage capacities in
bathrooms sufficient.
Residential types
The one way anova analysis and comparison results related to the daily cabinet volume that the users
need in their halls according to their residential types are given in Table 10.
Table 10: One way anova analysis and comparison results related daily cabinet volume in hall
according to residential types
Variable
Residential
type

Level
N
Sd
SS
df
MS
F
p
X **
3+1
135
3.37
1.13
SSB
6.948
1
6.948
5.570
0.019*
4+1
100
3.03
1.09
SSW
290.643
233
1.247
Total
235
3.22
1.12
Total
297.591
234
* Significant at level P<0.05, **Variable averages between 1 and 5 (Large numbers represent the excess of need)

According to this, there is a statistically significant difference (at P<0.05 level) between the amounts
of daily cabinet volumes the users need in their halls according to their residential type. It may be said
that in comparison with the users of 4+1 residentials, the users of 3+1 residentials need more cabinet
volume in their halls. According to the residential types of the users, the one way anova and
comparison results related to long term cabinet volume in their halls are given in Table 11.
Table 11: One way anova analysis related long term cabinet volume in hall according to residential
types
Variable
Residential
type

Level
N
Sd
SS
df
MS
F
p
X **
3+1
135
3.22
1.22
SSB
7.022
1
7.022
4.750 0.030*
4+1
100
2.88
1.20
SSW
344.441
233
1.478
Total
235
3.08
1.22
Total
351.464
234
* Significant at level P<0.05, **Variable averages between 1 and 5 (Large numbers represent the excess of need)

According to this, there is a statistically significant difference (at P<0.05 level) between the amounts
of long term cabinet volumes in the halls according to the residential types of the users. It may be said
that in comparison with the users of 4+1 residentials, the users of 3+1 residentials need more long
term cabinet volume in their halls. There is not a significant difference (at P<0.05 level) between
needs for daily and long term cabinet volume in the kitchens and bathrooms of the users according to
their residential type. According to the residential type of the users, there is not a statistically
significant difference (at P<0.05 level) among the evaluations of storage capacities in halls, kitchens
and bathrooms.
Social-economic level
According to the social-economic level of the users, there is not a statistically significant difference (at
P<0.05 level) among the daily and long term need for cabinet volumes in halls, kitchens and
bathrooms. According to the social-economic level of the users, there is not a statistically significant
difference (at P<0.05 level) among the evaluations of storage capacities in halls and kitchens.
According to the social-economic level of the users, the Kruskal-Wallis H Test results related to the
evaluations of storage capacity suffiency in bathrooms of the users are given in Table 12.
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Table 12: Kruskal Wallis H test related users’s evaluation of the storage capacity suffiency in
bathroom according to their social-economic levels
Variable
SEL

Level
Middle
Upper
Total

N
Order Average
127
105.51
108
132.69
235
* Significant at level P<0.05

sd
1

X2
10.944

P
0.001*

According to this, there is a statistically significant difference (at P<0.05 level) between the
evaluations of storage capacity suffiency in the bathrooms according to the social-economic levels of
the users. When the order averages of the groups are analysed, it is determined that the highest value is
in upper social-economic level. It may be said that in comparison with middle social-economic level
users, upper social-economic level users find the cabinet volumes more efficient in their bathrooms.
Gender and staying period in residentials
46.8% (110 person) are male, 53.2% (125 person) are female out of the people to whom the survey is
applied. It is determined that 30.6 % (72 person) live in their residences for 0-4 years, 51.1% (120
person) live in their residences for 5-9 years, and 18.3% (43 person) live in their residences for 10 and
over years. There is not a statistically significant difference (at P<0.05 level) among the need amounts
of daily and long period cabinet volume in their halls, kitchens and bathrooms according to their
genders and the staying periods in their residences. There is not a statistically significant difference (at
P<0.05 level) on the evaluations of cabinet volumes sufficiency in their halls, kitchens and bathrooms
according to their genders and staying periods in their residences.
DISCUSSION AND CONCLUSION
All participants needed long-term and short-term storage for functional items, personal possessions,
and food, and most felt that they did not have enough suitable storage space in their homes. Privacy of
storage and utility space was also a consideration for most participants (Mori, 2012:38). London
Housing Design Guide adviced built-in general internal storage for 1 people 2 m3, 2 people 3 m3, 3
people 4 m3, 4 people 5 m3, 5 people 6 m3 (London Housing Design Guide, 2010:56). According to
the findings of research, Table 13 may be suggested regardless of social-economic level differences
related to 4+1 and 3+1 residences, for Turkish people.
Table 13: Thought as least and recommended reinforcement storage capacities for 4+1 and 3+1
residences regardless of social-economic level differences for Turkish people
Reinforcement volume
Least (m3)
Recommended (m3)

Hall
(4+1)

(3+1)

Kitchen
(4+1) (3+1)

Bathroom
(4+1)
(3+1)

2.5
3

2.5
3

3.5
4

2
2.5

2.5
3

1.5
2

In the direction of research findings, because of the reason for having such small places it may be
suggested to the bathroom and hall designers to design a place which cover more area that is, evaluate
all kinds of spaces and have length to the ceiling and the doors do not narrow the cabinet volumes. In
order to have more volume in designs of kitchen cabinets, it may be suggested to make the length of
the upper cabinets to the ceiling by thinking the tolerances during their mountaining processes.
According to the findings of research, it is determined that there is not difference between daily and
long term storage capacity in halls, kitchens and bathrooms of users according to social-economic
level difference. This result of the research supports that there is a life style similarity between middle
social-economic level and upper social-economic level in the research of Isik (1992:1). Bayraktar and
Kalınkara (1995:106-114), supports the result that indicate the increased number of material and
equipments of families at the end of increasing of diversity and innovations in market and moving up
life standards. Also, more than half households are “always looking for ways to create enough storage
space for their households. Nearly half of households have two or more refrigerator/freezers, and 48%
have three or more TVs (Demand institute, 2017:9). Today especially increasing of product range and
appropriateness of prices to all users may have casued middle social-economic level families have as
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much materials as upper social-economic level families and difference of storage capacity need
amounts. It is determined that after 45 and over ages of users, long term cabinet volume decrease in
their halls and kitchens, and parallel to age increases the need amounts in bathrooms decrease. It is
thought that the decreasing of long term cabinet volume the users need in halls, kitchens and
bathrooms in time is related to family-life cycle. In the phase in which the children are thought to
leave the home, it may be said that the long term storage capacity needings of families in their halls,
kitchens and bathrooms decreases. This case will cause not to benefit productivitely from the cabinet
volumes they made during youth periods and the costs for all these volumes will be lost and will
reflect negatively to the users economically. It may be said that the cabinet volumes in bathrooms are
more efficient for the ones who has bachelor’s degree than the ones who graduated from secondary
school. This finding is consistent with the findings of Bayraktar and Kalınkara (1995:106-114) that
families with low levels of education can not or do not meet the needs of existing storage areas.
Finding out that the number of individual is over 5 decreases the efficiency of cabinet volumes in
halls, increasing from 3-4 to 5 decreases the efficiency of cabinet volumes in bathrooms. This finding
of the research is also found compatible with the study of Altman (1975:1). As long as enlarging from
elementary family to extended family, it may be said that the cabinet volumes in halls and bathrooms
are not efficient. It is determined that the cabinet volumes in halls and bathrooms are found more
efficient to householders than the tenants. Given the option, no-one would choose a home without
adequate storage; but many have no choice. Most residents don’t have the storage space they need
(Space in new homes, 2017:5). This result supports the the result in which Bayraktar and Kalınkara
(1995:106-114) evaluate the current storage capacity as inefficient for tenants. It is thought that
making functional and aesthetical and fixed cabinets with qualified materials for halls and bathrooms
will be efficient for the tenants. It is determined that the upper social-economic level users evaluate
more suffiency the storage capacities in bathrooms than middle social-economic level users. This
finding complies with the determinations of Yıldırım et all. (2005:357-358), related to requests of
families who have middle social-economic level to basic actions, and the importance of the personal
hygiene and care of people in their bathrooms in the residences and cleaning of materials in residences
and giving places for basic actions such as cleaning of clothes and laundries of users. Moreover, Ergun
(2010:1) supports the determinations of changing of wet areas of new residences at the end of the
differentatition in social life, time usage supports fast and practical life conditions, the increasing of
personal care requirements of the people who work and becoming widespread of social hygienic
practices increase the wet area requirements in residences. It is thought that the reason why the users
of upper social-economic level residences evaluate the storage capacities in their bathrooms suffiency
than the users of middle social-economic level residences is their bathrooms are planned as more
bigger according to their architectural view, and they may give more places to storage materials. Since
the bathrooms are important places today, it is thought that planning them to cover many activities in
designs of new residences such as increasing personal care, directing of shapes and sizes of settlement
of equipments and cover more storage capacity, will be beneficial for users. Arcan and Evci
(1999:148) state that a bathroom (including bathtube, two closet and washing machine) should be at
least 7m2. In the process of residence design, especially in middle social-economic level residence
bathrooms, if this scale is considered, it is thought that the users will accept the storage capacity in the
bathrooms suffiency. It is determined that the users who live in 3+1 residences need more cabinet
volume in their halls than the users living in 4+1 residences. This case may results from putting the
materials which do not fit into the rooms into halls because of having limited number of rooms. This
finding supports the determination in which Bayraktar and Kalınkara (1995:106-114) evaluate the
current storage capacity of families who live in residences which have limited number of rooms as
inefficient.
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ABSTRACT
This study aimed to determine the opinions of the female university students who stayed in state
dormitory, private dormitory, and student house or with their family and relatives about sufficiency of
the storage volume that they use for their clothes, cosmetics and course materials during their period
of study. Research data was collected by conducting a questionnaire on 187 female university
students. Data analysis performed using descriptive statistics and chi square tests. As a result; a
meaningful difference was found between the place that students stay and the evaluation of the storage
volume used for clothes, cosmetics and course materials (p<0.05). It can be suggested that private
dormitories should have closets which are wider and of which interior design was made more
professionally so that students can put their clothes and other stuff easily.
Keywords: furniture, interior design, storage, student dormitory

Bayan Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Depolama Hacimlerinin
Yeterliliğinin Belirlenmesi
Özet
Bu araştırma üniversitede öğrenim gören bayan öğrencilerin öğrenimleri süresince giysi, makyajkozmetik ve ders malzemelerini koymak için kullandıkları depolama hacimlerinin yeterliliğine ilişkin
görüşlerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın verileri 187 bayan üniversite öğrencisine
uygulanan bir anket yardımıyla toplanmıştır. Verilerin analizi tanımlayıcı istatistikler ve ki kare testi
ile yapılmıştır. Sonuçta; barınılan yere göre giysi dolabının, makyaj-kozmetik ve ders materyallerinin
konulduğu hacmin değerlendirilmesi arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05).Özellikle
özel yurtlarda öğrencilerin giysi ve diğer eşyalarını rahatlıkla depolayabilecekleri daha geniş hacimli
ve iç tasarımı çok daha profesyonel olarak yapılmış dolaplara yer verilmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Mobilya, iç mimari, depolama, öğrenci yurdu
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INTRODUCTION

According to TS 11498 (1994:1), a student dormitory is defined as a building where studying,
sleeping, resting, eating and social etc. needs of the students are met. İnceoglu (1995:14-16) stated that
dormitories are the least developed building types in terms of place organization and program needs in
Turkey. Most of the dormitories used by students look like a sleeping quarter for the students and they
are far away from meeting the personal and social needs of the students. Most of the student
dormitories built today could not go beyond having juxtaposed rooms at both sides of a corridor. Some
of these dormitory buildings which are an important problem of housing for higher education were
made out of constructions that were built for other reasons. A great number of these buildings were
planned to respond to this fast growing housing problem of the students in a shape of sleeping
quarters. Dormitories which were great design productions at first lost its quality as 4-8 people had to
be placed at the rooms which were for 2-4 people in order to expand the capacity for meeting the
housing problems of the students which has increased in time (İnceoglu, 1995:14-16). The interior
layout of the building should be efficient in terms of the arrangement of rooms in each level in the
building, the width of the corridors for circulation, and the location and number of stairs
(Hassanain, 2008:212-225). Student dormitory is an excellent place for students to study and develop.
Thus, providing high quality dormitory services and understanding the needs of students are important
issues that colleges ought to focus on them (Liu, 2013:133-150). Najib et al. (2011:52-60) determined
mean satisfaction level of 2.61, which indicates that students were generally satisfied with student
housing facilities. This score was lower, however, than the results of previous studies. Respondents
were satisfied with all indicators except the size of the rooms, quality and size of furniture in the room
and nearness of the building to the student cafeterias (Sanni-Anibire and Hassanain 2016:367-380).
According to the Amole (2008:1-10), more than half of the student group was not pleased with the
social density especially in the kitchen, bathroom and storage equipment which include the social
qualities of the places they live. Sahinli and Kilinc (2014:87-103) found that most of the students who
stay at the state dormitories are not satisfied with the dormitories because of entrance-exit times,
crowdedness of the rooms, not having good meals and a good cleaning and restriction on the electrical
equipment and these students are thinking about leaving the dormitory for the next year. Walden et al.
(1981:205-224) found out that three people who were put into a room for two people perceived the
room very crowded. Kaya and Erkip (2001:35-53) analyzed five-story dormitories with the same room
size and density and determined that students who stay at the top floor perceive their rooms more
spacious, wider and less crowded when compared to the students who stay at the ground floor. When
the room is perceived as wider and a feeling of privacy is aroused, satisfaction about the room is
increased.
Students stay at different places while they are receiving education. They generally have limited
number of furniture and closets so that they have to put all the stuff they have into these closets.
Everybody has different number of clothes, cosmetics and course materials because of personal and
departmental differences; therefore, a closet which is sufficient for a student is not enough for another
student and this becomes a big problem especially for female students. Based on the data stated above,
this study has been conducted in order to determine the opinions of the female students who receive
education at the university level and stay in state dormitory, private dormitory and student house or
with their family and relatives about sufficiency of the storage volume that they use to put their
clothes, cosmetics and course materials during their period of study.
MATERIAL AND METHOD
Students stay at different places while they are receiving education. Putting their clothes, cosmetics
and course materials into a closet is a problem for especially female students at the places where they
live (state dormitories, private dormitories, student house, family and relatives). This study has been
conducted in order to determine the opinions of the female students who receive education at the
university level and stay in state dormitory, private dormitory and student house or with their family
and relatives about sufficiency of the storage volume that they use for their clothes, cosmetics and
course materials during their period of study. This study conducted in February-June of the year 2013
at Cankiri, Turkey. The study population was female students living in state dormitories, private
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dormitories, student house and with family and relatives. Research data was collected by conducting a
questionnaire on 187 female university students. Research questionnaire was prepared with this aim.
While the questionnaire was being prepared, relevant studies (Yildirim and Uzun, 2010:519-530,
Uzun, 2011:1) were used. There are questions about the departments of the students, their ages, the
city where their parents live, the place where they live, frequency of visiting parents for the students
whose parents live outside Cankiri, where they put their clothes, cosmetics and course materials at the
places where they stay in Cankiri, how many clothes they have, their evaluation of the quantity of their
clothes, cosmetics and course materials compared to an average friend, whether the storage capacity of
the closets or the other furniture they have is sufficient for their clothes, cosmetics and course
materials in the survey. The data collected in the research was analyzed using the trial version of SPSS
software package (Spss, 2014). The place where students stay and frequency of visiting the place
where their parents live were accepted as the independent variables; evaluating whether the storage
capacity of the closets or the other furniture they have is sufficient was accepted as the dependent
variable. Whether there is a difference between independent variables and dependent variables was
analyzed with chi-square test by forming cross tabulations in the study. Chi-square tests are generally
used to analyze whether there is a difference between two or more independent groups in terms of the
qualitative characteristic which are examined and/or whether there is a link between two qualitative
variables (Alpar, 2010:174-192). In chi-square analysis, number of the values which are less than 5 in
the cells should not exceed 20% of the total cell number in the table. If the number of cells that have
theoretical values less than 5 in the table exceeds 20% of the total cell number, appropriate integration
should be made in the rows and columns of the table (Ozdamar, 2004:463). P<0,05 was taken as the
significance level. At first, sufficiency of the storage capacity of the closets or the other furniture that
students have for their clothes, cosmetics and course materials was evaluated in the survey with
Completely Sufficient, Sufficient, Average, Insufficient, Completely Insufficient values. However,
“Completely Sufficient” expression was combined with “Sufficient” and only “Sufficient” expression
was used; “Insufficient” expression was combined with “Completely Insufficient” and only
“Insufficient” was used because number of the values which are less than 5 in the cells exceeded 20%
of the total cell number when the data was entered (Ozdamar, 2004:463). The “Average” value
remained unchanged. Evaluation of the quantity of students’ clothes, cosmetics and course materials
compared to an average friend was valued in the survey with “Too Many”, “Many”, “Average”,
“Few” and “Very Few” at first. However, “Too Many” expression was combined with “Many” and
only “Many” expression was used; “Very Few” expression was combined with “Few” and only “Few”
expression was used when the data was entered. “Average” expression remained unchanged.
Reliability of the research data was tested with Cronbach alfa. Reliability coefficient of all the data
obtained is 0,728 according to it.
FINDINGS
Data related to the department and program information of the students who filled in the surveys is
given in the Table 1.
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Table1: Departments and programs of the students

Department
1.Electronics technology
2.Computer programming
3.International relations
4.Art
5.
Furniture
and
decoration
6.Economics
7. Political science
and public administration
8. Chemical engineering
9. Forest engineering
10.Biology
11.Geography
12. Food engineering
13.Chemistry

f
1
1
1
2

%
0.5
0.5
0.5
1.1

2

1.1

3

1.6

3

1.6

4
4
4
5
5
5

2.1
2.1
2.1
2.7
2.7
2.7

Department
14.History
15.Nursing
16.Department of business
17. Turkish language and literature
18. Philosophy

f
6
6
6
7

%
3.2
3.2
3.2
3.7

8

4.3

19. Sociology
20.Mathematics

8

4.3

8

4.3

10
23
30
35
187

5.3
12.3
16
18.7
100

21. Tourism and hospitality management
22.Accounting and tax applications
23.Banking and insurance
24. Business management
Total

It was seen that students from different departments participated in the research according to the table.
Data
related
to
ages
of
the
students
was
given
in
the
Table
2.
Table 2: Ages of the students
Ages
f
%

25
1
0.5

26
1
0.5

27
1
0.5

30
1
0.5

23
9
4.8

18
11
5.9

22
19
10.2

21
34
18.2

19
50
26.7

20
60
32.1

Total
187
100

It was seen that students who are at different ages participated in the survey according to the table.
When the distribution of the cities where the parents of the students live is analyzed, it was seen that 1
student from Bursa, Igdir, Amasya, Bayburt, Gaziantep, Agri, Kahramanmaras, Yozgat, Malatya,
Canakkale, Isparta, Bilecik, Elazıg, Gaziantep, Tokat and Diyarbakir (%8); 2 students from Erzincan,
Aydın, Nevsehir, Corum, Sakarya, Sivas, Eskisehir, Kocaeli, Denizli and Mersin (%11); 3 students
from Osmaniye, Kayseri, Antalya, Mugla, Sanlıurfa, Balıkesir and Konya (%11,2); 4 students from
Zonguldak and Afyonkarahisar (%4,4); 5 students from Hatay, Samsun, Izmir and Ordu (%10,8); 6
students from Kastamonu (%3,2); 8 students from Adana (%4,3); 19 students from Cankiri (%10,2),
21 students from Istanbul (%11,3); 47 students from Ankara (%25,3) cities participated in the
research. One student did not give an answer for this question.
Data related to the frequency of visiting the cities of the students where their parents live is given in
the table 3.
Table 3: Frequency of visiting the cities of the students where their parents live
Frequency of visiting
f
%

Every day
16
8.6

A month
50
26.7

2 months
50
26.7

3 months and more
71
38

Total
187
100

It was seen that 38% of the students visit their parent in 3 or more months. Data related to the places
where students stay is given in Table 4.
Table 4: Places where students stay
Places where students
stay
f
%

With family or
relatives
19
10.2

State
dormitory
49
26.2

Private
dormitory
51
27.3

Student house

Total

68
36.4

187
100

It was determined that 36,4% of the students stay at student house and 10,2% of the students stay with
their family or relatives according to the table. Information related to the quantity of the clothes that
students have at the places where they stay is given in the Table 5.
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Table 5: Quantity of the clothes that students have
Clothes
Two-piece suit
(piece)
Coat (Piece)
Jacket (Piece)
Trousers (Piece)
Shirt (Piece)
T-shirt (Piece)
Jumper (Piece)
Pajamas (pair)
Shoes (pair)
Hat (Piece)
Belt (Piece)
Socks (pair)
Tracksuit (top)
Tracksuit (bottoms)
Vest (Piece)
Blouse (Piece)
Skirt (Piece)
Dress (Piece)
Nightgown (Piece)
Rain coat (Piece)
Underwear (pair)
Gloves (pair)
Bathrobe (Piece)
Towel (Piece)
Scarf (Piece)

Answered
187

Unanswered
0

Average
0.31

Least
0

Most
4

187
186
185
187
187
187
187
187
186
185
183
187
187
185
186
185
185
185
184
166
184
185
186
185

0
1
2
0
0
0
0
0
1
2
4
0
0
2
1
2
2
2
3
21
3
2
1
2

2.11
1.8
6.2
4.33
9.3
7.4
3.33
5.4
0.71
1.76
14
2.5
3.6
1.2
5.9
2.22
2.12
1.78
0.78
11.8
1.18
0.89
2.5
3.33

0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
8
20
15
40
30
15
24
5
15
50
10
20
10
5
25
20
13
4
40
10
4
10
35

Data related to the places where students put their clothes, cosmetics and course materials is given in
the Table 6.
Table 6: Volumes where students put their clothes, cosmetics and course materials
Clothes
Domestic Utensils
Wardrobe
Shoe Cupboard
Bag
Drawer
Bedside Stand
Table
Clothes basket
Floor
Book shelf
Top of the wardrobe
Box
Total

Course Materials

Cosmetics

f

%

f

%

f

%

187
187

100
100

89
1
2
7
9
30
1
12
28
8
187

47.6
0.5
1.1
3.7
4.8
16
0.5
6.4
15
4.3
100

117
4
7
9
18
20
12
187

62.6
2.1
3.7
4.8
6.6
10.7
6.4
100

According to the table, it was determined that all of the students put their clothes into wardrobes and
most of them put their course materials and cosmetics into the wardrobe as well. Cross tabulation and
Chi-square test results related to the evaluation of the volume of the wardrobe according to the
frequency of students’ visiting the cities where their parents live were provided in Table 7.
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Table 7: Evaluation of the volume of the wardrobe according to the frequency of students’ visiting the
cities where their parents live
Evaluation of the volume of
the wardrobe
Insufficient
f
%
Average
f
%
Sufficient
f
%
Total
f
%

Frequency of students’ visiting the cities where their parents live
Every day
A month
2 months
3months or
Total
more
2
27
33
42
104
1.1
14.4
17.6
22.5
55.6
6
10
10
10
36
3.2
5.3
5.3
5.3
19.3
8
13
7
19
47
4.3
7
3.7
10.2
25.1
16
50
50
71
187
8.6
26.7
26.7
38
100

Pearson Chisquare
Value:
16.774.
*p:0.010
*significant
at %5
significance
level (p
<0.05)

A significant difference was found between the evaluation of the volume of the wardrobe and the
frequency of students’ visiting the cities where their parents live according to the table (p <0, 05).
Cross tabulation and Chi-square test results related to the evaluation of the volume of the place where
students put their cosmetics according to the frequency of students’ visiting the cities where their
parents live were provided in Table 8.
Table 8: Evaluation of the volume of the place where students put their cosmetics according to the
frequency of students’ visiting the cities where their parents live
Evaluation of the
volume of the
cosmetics
Insufficient
f
%
Average
f
%
Sufficient
f
%
Total
f
%

Frequency of students’ visiting the cities where their parents live
Every day
A month
2 months
3months or
Total
more
3
21
29
33
86
1.6
11.2
15.5
17.6
46
5
10
11
11
37
2.7
5.3
5.9
5.9
19.8
8
19
10
27
64
4.3
10.2
5.3
14.4
34.2
16
50
50
71
187
8.6
26.7
26.7
38
100

Pearson Chisquare Value:
10.803. **p:0.095
** Not significant
at %5 significance
level (p >0.05)

A significant difference was not found between the evaluation of the volume of the place where
students put their cosmetics and the frequency of students’ visiting the cities where the parents of the
students live according to the Table (p >0,05). Cross tabulation and Chi-square test results related to
the evaluation of the volume of the place where students put their course materials according to the
frequency of students’ visiting the cities where their parents live were provided in Table 9.
Table 9: Evaluation of the volume of the place where students put their course materials according to
the frequency of students’ visiting the cities where their parents live
Volume and place of
course materials
Insufficient
f
%
Average
f
%
Sufficient
f
%
Total
f
%

Frequency of students’ visiting the cities where their parents live
Every day
A month
2 months
3months or
Total
more
1
23
34
43
101
0.5
12.3
18.2
23
54
8
11
8
5
32
4.3
5.9
4.3
2.7
17.1
7
16
8
23
54
3.7
8.6
4.3
12.3
28.9
16
50
50
71
187
8.6
26.7
26.7
38
100

Pearson Chisquare Value:
29.352
*p:0.000
*significant at %5
significance level
(p <0.05)

A significant difference was found between the evaluation of the volume of the place where students
put their course materials and the frequency of students’ visiting the cities where their parents live
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according to the table (p <0, 05). Students were asked to evaluate the quantity of their clothes,
cosmetics and course materials compared to an average friend and the given answers were provided in
Table
10.
Table 10: Evaluation of students about the quantity of their clothes, cosmetics and course materials
compared to an average friend
Clothes
Few
Average
Many
Total

f
15
91
81
187

Course Materials
f
%
14
7.5
101
54
72
38.5
187
100

%
8
48.7
43.3
100

f
53
87
47
187

Cosmetics
%
28.3
46.5
25.1
100

48,7% of the students evaluated their quantity of clothes as average, 54% of the students evaluated the
quantity of their course materials as average and 46,5% of the students evaluated the quantity of their
cosmetics as average when compared to a friend. Cross tabulation and Chi-square test results related to
the evaluation of the volume of the wardrobe according to the place where students stay were provided
in Table 11.
Table 11: Cross tabulation and Chi-square test results related to the evaluation of the
volume of the wardrobe according to the place where students stay
Volume of the
wardrobe
Insufficient
f
%
Average
f
%
Sufficient
f
%
Total
f
%

State
dormitory
28
15
14
7.5
7
3.7
49
26.2

Places where students stay
Private
Student
With family
dormitory
house
or relative
40
21.4
7
3.7
4
2.1
51
27.3

33
17.6
9
4.8
26
13.9
68
36.4

3
1.6
6
3.2
10
5.3
19
10.2

Total

104
55.6
36
19.3
47
25.1
187
100

Pearson Chisquare Value:
35.346.
*p:0.000
*significant at
%5
significance
level

A significant difference was found between the evaluation of the volume of the wardrobe and places
where students live according to the table (p <0,05). Cross tabulation and Chi-square test results
related to the evaluation of the volume of the place where students put their cosmetics according to the
place where students stay were provided in Table 12.
Table 12: Cross tabulation and Chi-square test results related to the evaluation of the volume of the
place where students put their cosmetics
Evaluation of the
volume of the
cosmetics
Insufficient
f
%
Average
f
%
Sufficient
f
%
Total
f
%

State
dormitory
18
9.6
14
7.5
17
9.1
49
26.2

Places where students stay
Private
Student
With family
dormitory
house
or relative
34
18.2
8
4.3
9
4.8
51
27.3

30
16
10
5.3
28
15
68
36.4

4
2.1
5
2.7
10
5.3
19
10.2

Total

86
46
37
19.8
64
34.2
187
100

Pearson Chisquare
Value:
18.855
*p:0.004
*significant
at %5
significance
level
(p <0.05).

A significant difference was found between the evaluation of the volume of the place where students
put their cosmetics and places where students live according to the table (p <0,05). Cross tabulation
and Chi-square test results related to the evaluation of the volume of the place where students put their
course materials according to the place where students stay were provided in Table 13.
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Table 13: Cross tabulation and Chi-square test results related to the evaluation of the volume of the
place where students put their course materials according to the place where students stay
Volume of the place
for course material
Insufficient
f
%
Average
f
%
Sufficient
f
%
Total
f
%

State
dormitory
30
16
12
6.4
7
3.7
49
26.2

Places where students stay
Private
Student
With family or
dormitory
house
relative
36
19.3
3
1.6
12
6.4
51
27.3

34
18.2
8
4.3
26
13.9
68
36.4

1
0.5
9
4.8
9
4.8
19
10.2

Total

101
54
2
17.1
54
28.9
187
100

Pearson Chisquare
Value:36.67
6
*p:0.000
*significant
at %5
significance
level (p
<0.05)

A significant difference was found between the evaluation of the volume of the place where students
put their course materials and places where students live according to the table (p <0,05)
RESULTS AND DISCUSSION
This study has been conducted in order to determine the opinions of the female university students
about sufficiency of the storage volume that they use for their clothes, cosmetics and course materials
during their period of study. A significant difference was found between the place where students stay
and their evaluation of the volume of the wardrobe, cosmetics and course materials. The group that
finds volume of the wardrobe, cosmetics and course materials insufficient most is the students who
stay at private dormitories and the group that finds volume of the wardrobe, cosmetics and course
materials sufficient most is the students who stay at student houses. It is because the closets in the state
dormitories and private dormitories generally have the standard features in all rooms and it is not
allowed to put another closet near them. However, students can have wardrobes as many as they want
in student houses or the place can be used more effectively. These results were similar to those
reported by Sanni-Anibire and Hassanain (2016:367-380) who determined that respondents were
dissatisfied with the size of the rooms, quality and size of furniture in the room (Sanni-Anibire and
Hassanain, 2016:367-380). In addition as İnceoglu (1995:14-16) stated some of the dormitory
buildings which are important for higher education were made out of constructions that were built for
other reasons and the wish to put many wardrobes and students in a small room with commercial
concerns could be efficient for having such results.
According to the research findings, a significant difference was found between the evaluation of the
volume of the wardrobe along with the place where students put their course materials and the
frequency of students’ visiting the cities where their parents live however, a significant difference was
not found between the evaluation of the volume of the place where students put their cosmetics and
the frequency of students’ visiting the cities where the parents of the students live. Most of the
students who find wardrobe and course materials volume insufficient go the cities where their parents
live in 3 or more months. It is thought that this group of students considers their closets insufficient
because they have small closets. Most of the students who find wardrobe and course materials volume
sufficient go the cities where their parents live in 3 or more months. It is thought that this group of
students has closets which are well-ordered since they do not visit their parents very often or they have
big closets so that they find their wardrobe and course materials volume sufficient. Furthermore, some
personal or departmental differences such as quantity of the materials they use could have a role in
these evaluations. These results were similar to those reported by Amole (2008:1-10) who determined
that more than half of the student group was not pleased with the social density especially in the
kitchen, bathroom and storage equipment which include the social qualities of the places they live.
Increasing the volume of the wardrobes is not enough. It is also necessary to design the optimum
hanger area, shelf area and a place to put shoes in order to provide a solution for this problem. It is
thought that a wardrobe is not furniture which is only used to store clothes; students also put their
course materials there. Therefore, it is necessary to design wardrobes in a way that students can put
their course materials. A place for the dirty clothes should also be designed in the wardrobes. Closets
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should be provided with the appropriate locking systems in order to prevent burglary. Since students
also use their bed bases, they should also be provided with locking system. Designing collapsible
worktables which do not occupy too much place and which are integrated with the wardrobes will
provide an opportunity to the students to study in their rooms instead of the study rooms. Besides, it is
necessary to design lockable parts in the wardrobes where students can put their laptops and drawing
set. It is known that students prefer student houses because they have more freedom there. It can also
be said that students prefer student houses in order to settle more comfortably. However, the
conditions in the student houses depend on the income status of the students. Most of the time, a room
is shared by more than one friends. Quantity of the clothes that students have which was found as a
result of this research and presented in Table 5 could be used for determining the volumes of the
closets that will be made for the student dormitories. Moreover, suitcase rooms where students can put
their suitcases could be made obligatory in order to provide students with more comfortable settling.
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Abstract
The Black Sea Region is very rich in terms of local dairy products. Some of the regional cheeses are
forgotten in the region and some of them are produced in houses, small family type businesses and are
sold in cheese passages and local neighborhood markets. Giresun Uzayan cheese is produced in the Black
Sea Region, especially in the small type of establishments in Giresun province.
In this study, it is aimed to determine various microbiological characteristics of Giresun Uzayan cheese
collected from cheese passages and neighborhood markets in Giresun and the determination of some
mineral components and heavy metal levels with the microbiological properties of Aho cheese and the
compatibility to the limits indicated in the Turkish Food Codex the is aimed.. The mineral substance and
heavy metal components of Giresun Uzayan cheese is identified with the ICP-OES implementation and in
mg/kg unit type. In cheese samples heavy metal levels found to remain in the constraints stated out by
Food Codex for some of the food materials. This is the first report on the mineral and heavy metal content
in Giresun Uzayan cheese.
In this study, the microbiological results obtained were as follows; yeast and moulds 4.00±1.30 log cfu/g,
total aerobic bacteria 7.00±0.00 log cfu/g, Lactobacilli bacteria counts 7.47±0.19 log kob/g, Lactococ
bacteria counts 7.47±0.19 log kob/g were found. Coliforms and Staphylococcus aureus were <10 in all
samples.
The average levels of the mineral substances and heavy metals in the Giresun Uzayan cheeses were
determined as; calcium 3660.10±350.44 mg/kg, potassium 461.20±33.48 mg/kg, sodium 8440.99±606.59
mg/kg, magnesium 163.42±10.96 mg/kg, iron 5.390±2.280 mg/kg, zinc 26.09±2.61 mg/kg, copper
1.380±0.140 mg/kg, manganese 0.340±0.12 mg/kg, phosphorus 4212.23±324.44 mg/kg, lead
0.202±0.050 mg/kg and cadmium 0.066±0.003 mg/kg.
Keywords : Uzayan cheese, mineral substance, heavy metal, ICP-OES

Geleneksel Bir Anadolu Peyniri, Giresun Uzayan Peynirinin Mineral Madde
ve Ağır Metal İçeriği ile Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Özet
Karadeniz Bölgesi yöresel süt ürünleri açısından oldukça zengindir. Bölgede yöresel peynirlerin bir kısmı
unutulmaya yüz tutmuş, bir kısmı ise evlerde, küçük aile tipi işletmelerde üretilerek peynir pasajlarında ve
yörenin semt pazarlarında satılmaktadır. Giresun uzayan peyniri Karadeniz Bölgesi’nde, özellikle Giresun
ilindeki küçük tip işletmelerde üretilmektedir. Bu çalışmada Giresun’daki peynir pasajları ve semt
pazarlarından toplanan Giresun uzayan peynirinin çeşitli mikrobiyolojik özellikleri ile bazı mineral
madde ve ağır metal düzeylerinin belirlenmesi, Türk Gıda Kodeksi'nde belirtilen limitlere uygunluğunun
tespit edilmesi amaçlanmıştır. mineral madde ile ağır metal içerikleri ICP- OES kullanılarak mg/kg olarak
belirlenmiştir. Peynir numunelerindeki ağır metal düzeyinin Gıda Kodeksi’nin bazı gıdalarda belirlediği
61

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

sınırlar içinde bulunduğu saptandı. Bu makale, Giresun Uzayan peynirindeki mineral madde içeriği ve
ağır metal varlığı hakkındaki ilk rapordur.
Çalışmada elde edilen mikrobiyolojik sonuçları ortalama olarak maya-küf 4.00±1.30 log kob/g, toplam
aerobik mezofilik bakteri sayısı (TAMB) 7.00±0.00 log kob/g, laktobasil bakteri sayısı 7.47±0.19 log
kob/g, laktokok bakteri sayısı 7.47±0.19 log kob/g olarak bulunmuştur. Koliform ve Staphylococcus
aureus sayıları tüm örneklerde <10 olarak bulunmuştur
Peynir örneklerindeki ortalama mineral madde ve ağır metal içerikleri; kalsiyum 3660.10±350.44 mg/kg,
potasyum 464.55±32.830 mg/kg, sodyum 8440.99±606.59 mg/kg, magnezyum 164.39±10.77 mg/kg,
fosfor 4212.23±324.44 mg/kg, demir 5.390±2.280 mg/kg, çinko 26.09±2.61 mg/kg, bakır 1.380±0.140
mg/kg, mangan 0.340±0.12 mg/kg, kurşun 0.202±0.050 mg/kg ve kadmiyum 0.066±0.003 mg/kg olarak
tespit edildi
Anahtar kelimeler: Uzayan peynir, mineral madde, ağır metal, ICP-OES
INTRODUCTION
Because of its geographical position and as a cradle of civilization, Turkey has a rich variety of milk
productions especially in cheese types. In Turkey various traditional cheeses are produced with routine
production technique depending on region’s condition, particularly cultural habits, the difference of
animal’s type and race. Depending on the source of milk, the region and technical process there are more
than 50 types of local and regional cheeses in Turkey with its derivatives and these types of cheeses have
their own chemical and sensory characteristics, especially taste, texture and view (Anonim 1990:30,
Tekinşen ve Elmalı, 2006:78). During the recent years in many countries there are some studies on the
transference of the traditional products’ production techniques to small and middle industry for contribute
the regional economy, extension of the product range and safety.(Akın, 2003: 355). For this reason, these
products’ original production in industrial level in Black Sea Region that has a big variety of regional
milk products will contribute largely the national economy (kılıç, 2012: 3)
Metal residues are not found in food’s natural structure but they can be contaminated by different ways.
They can be transfer to the food from the machines, tools and stuffs, packing materials contacted during
the production and storage phase and the contamination during the product’s formation (Akın, 2003: 356)
A negative result of the developing industry and the efforts of maintaining a more modern life the high
levels of contamination of food with heavy metals is one of the most important problems that threaten the
community health care. The certain parts of heavy metals (e.g. iron, zinc and copper) are vital and
necessary for important enzyme systems’ functions. The other parts’ function in human physiology
cannot be identified. However, some heavy metals even at low levels (e.g. lead and mercury) can have
potentially toxic effect. Metals have a tendency of accumulation in human body especially on specific
organs and tissues (e.g. liver, bone and kidney). The rate of accumulation of heavy metals taken with food
in human body can vary from metal’s chemical form to person’s age and nutritional status (Özlü vd.,
2012: 206).
In the production of Giresun Uzayan cheese it is generally used cow’s milk. The cheese is not consumed
as raw. It is consumed plain or cooked with various mixed food products (sausage, egg) (Çetinkaya,
2005:145). The different consumption patterns of Uzayan cheese are given in Figure 1 and 2.
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Figure 1. Kuymak construction

Figure 2. Egg- cheese pide

In this study it is aimed that the determination of various microbiological properties of Giresun Uzayan
cheese collected from cheese passages and district bazaars in Giresun, calcium, potassium, sodium,
magnesium, mangan, iron, zinc, copper, lead and cadmium levels and the acceptability to the limits
specified in Turkish Food Codex.
MATERIAL and METHODS
Sample Collection
Fifteen samples of Giresun Uzayan cheese collected from cheese passages and neighborhood markets in
Giresun. The samples were transported to the laboratory using cold chain, and stored at 4±1 °C until the
time of analysis.

Methods
Heavy Metal and Mineral Analysis
Sample Preparation: After being kept in a 1:1 HNO3(nitric acid) solution in glass jars overnight, the
samples were washed first in distilled, then in bidistilled water, and finally dried. In order to eliminate the
organic compounds and release the inorganic compounds in a soluble phase, 1 g cheese samples were
placed in Teflon containers, to which a combination of 5 ml of 65% nitric acid (Merck, 1.00452) and 5 ml
of 30% hydrogen peroxide (Merck, 1.08597) was added. The Teflon containers were capped and the
samples were ashed in a Mars-5 microwave oven (Cem Corporation) using a two-stage procedure. First,
the samples were washed in bidistilled water and complemented to 50 ml with bidistilled water. In the
second stage, the samples were filtered using S&S blue tape filter papers. A blank solution was prepared
in the same way. In order to avoid metal contamination, materials used in the dissolution of the samples
were rinsed a couple of times with 1+9 (v/v) HNO3 ultra-distilled water. Then, the materials were
thoroughly washed and rinsed with ultra-distilled water and dried in the stove. The levels of mineral
substances and heavy metals in the samples were measured using the ICP-OES (Thermo scientific ICAP
7400) device (AOAC,2002:16-19).

Microbiological analysis
Fifteen samples of Giresun Uzayan cheese collected from cheese passages and neighborhood markets in
Giresun were delivered to the laboratory by preserving the cold chain and analyzed. Samples were
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analyzed for yeast and mold with TAMB, lactobacilli, coliform bacteria, Staphylococcus aureus
(anonim,2005:323,335).
Statistical Analysis
The results obtained from the cheese samples were analyzed using the SPSS package program (version
18) to determine the minimum, maximum, average values and standard deviations .

Discussion
In this study Giresun Uzayan cheese’s microbiological properties were studied and it was found that the
average total aerobic mesophilic bacteria (TAMB) were 7.00±0.00 log kob/g.
Kara and Akkaya (2015) found that in the samples of Afyon Tulum cheese produced in Afyonkarahisar
total aerobic mesophilic bacteria were 6.60 log kob/g, Yıldız vd.(2008) found that in Yayla cheese total
aerobic mesophilic bacteria were 2.35x108 kob/g and Kunduhoğlu vd. (2010) found that in Kars Çakmak
cheese total aerobic mesophilic bacteria were 6.89 log kob/g.
In the samples of Uzayan cheese lactobacillus numbers of bacteria were 7.47 ±0.19 log kob/g. This value
is higher than Kara and Akkaya’s (2015) value of Afyon Tulum cheese (6.36 log kob/g) and Kunduhoğlu
vd’s (2010) value of Kars Çakmak cheese (6.63 log kob/g).
The average lactococcus numbers of bacteria in Giresun Uzayan cheese were 7.47±0.19 log kob/g and
this value is higher than Kara and Akkaya’s (2015) Afyon Tulum cheese value (5.72 log kob/g). It is
thought that these differences depend on raw material, production technique, production site, preservation
and sales conditions and most importantly different storage period. Coliform and Staphylococcus aureus
numbers were found as <10 log kob/g in all samples.
In the samples of Giresun Uzayan cheese the number of calcium were found as 3660.10±350.44 mg/kg on
an average (Table 1). This value is higher than the values of other researchers’ (Kırdar vd.,2013; Özlü
vd.,2012; Kılıç vd.,2002) studies on White cheese and Kashar cheese’s average values (2842.24-2265.57
mg/kg-747.96 mg/kg). Similarly, the numbers of calcium identified in fresh white cheese were fairly low
than other researcher’s (Öksüztepe vd. 2013) average values (10112.4±190.19 mg/kg). According to these
results, our country’s daily calcium uptake rate can be met by 100 g Uzayan cheese.
In the samples of Giresun Uzayan cheese the potassium contents were less than the studies of Kılıç vd.
(2013) conducted in İzmir (181.48±39.63 mg/100g), the studies of Kırdar vd. (2013) conducted in Burdur
(417.74 mg/kg), the studies of Yüzbaşı and Demirözü (2002) conducted in Ankara (1742.00±602 mg/kg)
and the studies of Özlü vd.(2012) conducted in Erzurum (1555.46 mg/kg).

These dispersions in the mineral component levels in Aho cheeses; result from the type of
animal, content of the fed milk, genetic features, lactation period, nutrition and seasonal factors,
maturation level and different cheese production methodologies. It has been reported that metals
such as nickel and manganese which are present in the composition of steel containers used in
the heating and boiling stages of cheese production (Ozlü vd.,2012: 207).
The sodium contents were higher than the studies of Kılıç vd. (2013) conducted in İzmir (1212.32±370.66
mg/100 g), the studies of Yüzbaşı and Demirözü (2002) conducted in Ankara (5802.00±1972 mg/kg), and
the studies of Oksüztepe vd. (2013) conducted in Elazığ (8692.03±77.14 mg/kg). In association with

saturation humidity loss in cheese especially in sodium rate an increase may be expected
proportionally. Usually, excessive Na ratio is subject to salt usage in manufacturing process.
The average number of magnesium in Giresun Uzayan cheese samples were found as 164.39±10.77
mg/kg (Table 1). Uzayan cheese’s value was lower than the other researchers’ (Yüzbaşı and Demirözü,
2002; Oksüztepe vd., 2013) average value of White cheese (6026.00±908–611.38±0.62 mg/kg) and
higher than the value of Kashar cheese found by Ozlü vd.(2012) (129.34±32.05 mg/kg).
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In the samples of Giresun Uzayan cheese the number of phosphorus was 4212.23±324.44 mg/kg on an
average (Table 1). The value found in Uzayan cheese samples was higher than the other researchers’
(Kılıç vd., 2002; Öksüztepe vd.2013) average values of White cheese (448.09±100.27–3908.65±520.08
mg/kg).
The iron contents of Uzayan cheese samples were lower than the values of Temurci and Güner, 2006;
Yüzbaşı and Demirözü, 2002; Öksüztepe vd. ((2013)62,567±3.50- 411.00±95.8-21.33±3.86 mg/kg
mg/kg). The zinc contents were higher than the values of Öksüztepe vd. (2013) conducted in Elazığ
(20.50±9.69 mg/kg mg/kg), fairly low than the values of Yüzbaşı and Demirözü (2002) conducted in
Ankara (4334.00±3021 mg/kg).
In this study the average copper value in Uzayan cheese samples were higher than the values of
Öksüztepe vd, (2013) (0.42±0.06 mg/kg) and Özlü vd.(2012) (0.39±0.35 mg/kg); lower than the values of
Yüzbaşı and Demirözü (2002) (220.00±45.20 mg/kg). The copper level in cheeses may increase because
of the dissolution of copper in the composition of the metal containers, in which milk is stored, or the
contamination of feed with higher copper content agrochemicals used in animal nutrition. Although there
are many steps during cheese production and storage of cheese takes much more time compared to milk,
the number of copper is low and this may be resulted from the dissolution of copper into the whey and/or
passing to the brine during ripening and storage (Özlü vd.,2012; Temurci and Güner, 2006).
The number of manganese is found in Giresun Uzayan cheese samples as 0.340±0.12 mg/kg on an
average (Table 1). The value found in the Uzayan cheese samples was lower than the average value that
other researchers (Öks., (2012) Oksüztepe vd., 2013) found in White cheese (0.68 ± 0.05mg/kg) and
higher than the value that Özlü vd found in Kashar cheese (0.15±0.09 mg/kg). It is stated that metals such
as manganese and nickel, which are present in the composition of steel containers used in the heating and
boiling stages of cheese production may pass the product (Ozlü vd., 2012: 207).
The average lead content of Giresun Uzayan cheeses was higher than the value of Cami Boğazı cheese
(0.179±0.03 mg/kg) indicated by Cetinkaya vd.,(2016) and lower than the value of Kashar cheese
(1.77±1.72 mg/kg) indicated by Özlü vd.,(2012), Öksüztepe vd. (2013) found that heavy metals such as
lead and cadmium were below the detectable level in White cheese samples. The differences may be
related to dairy farms, the distance of cheese establishments and cheese selling places to industrial
enterprises and motorways. The number of cadmium in Giresun Uzayan cheese samples was 0.066±0.003
mg/kg on an average (Table 1). The value found in the samples of Uzayan cheese was lower than the
average value found by the other researchers (Temurci and Güner, 2006) on the White cheese and higher
than the average value determined by Çetinkaya vd.(2016) in the Cami Boğazı cheese.
Conclusion
The results of the analyses revealed that Cu, Pb, Fe and Cd heavy metals in the Uzayan cheese samples
were below the detectable level. The Uzayan cheese, which has a different taste and aroma, produced in
Giresun and consumed fondly should be produce under modern and hygienic conditions and sensory,
chemical and microbiological standards are necessary in production. For this reason, it can be suggested
that the production of Uzayan cheese should be produced in small or large scale modern hygienic
establishments, prevention of contact with the materials causing contamination, using of milk with good
microbiological quality in cheese production, and avoiding of the uncontrolled sales of cheese. Also these
heavy metals which may be responsible for some serious health problems corresponding to desired levels
although is a blessing case; production of safe and efficient products sustainability must be intended
predominantly. With that object in mind, standardization of cheese production methodologies, at the
production and preservation phase applied devices and tools in convenience with inert must be enabled to
be kept far away from production locations and must be eliminated from chemical residues and from
locations where environmental pollution is possible, in the preparation of livestock seeds in isolation from
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chemical content nutrients and to pay attention to such points as milk establishments are not located in
industrial areas or heavy traffic areas are recommended.
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Abstract
Groundwater is one of the important natural sources for drinking and irrigation water supplies.
Groundwater resources have a fragile structure and non-renewable resources; therefore, management and
protection must be taken into account. Groundwater resources quality, directly or indirectly, affected by a
wide variety of factors such as uncontrolled and unplanned development, recharge, over-abstraction,
surface water irrigation return flows, urban sewers leakage and many other impacts. Degradation of
groundwater quality not only influences human health, but also may adverse socio-economic
development.
In generally, water quality is determined by applying specified standards. These standards are based on
various chemical and physical properties of water. Due to the existence of various water hyro-chemical
characters and lack of a database or certain decision making approach, standard limits cannot be used for
assessing water quality with absolute certainty. Therefore, in this study, it is aimed to determine the
groundwater quality of Goksu Delta, Turkey regarding drinking usage by using artificial neural network
methodology. A feed forward neural network is applied with Levenberg-Marquardt learning algorithm
and the proposed approach is built by considering eleven hyro-chemical properties in twelve wells over
six months. The results are compared with the conventional water quality standards and the linear
regression method. It can be concluded from the study that the neural networks have a great potential to
determine the groundwater quality for drinking purpose.
Keywords: Groundwater quality, Drinking water, Artificial Neural Networks

İçme Suyu Olarak Kullanılan Yeraltı Su Kalitesinin Yapay Sinir Ağları İle
Belirlenmesi
Özet
Yeraltı suları içme ve sulama suyu sağlanmasında önemli doğal kaynaklardan biridir. Yeraltı su
kaynaklarının kırılgan bir yapıya sahip olması ve yenilenebilir olmaması nedeniyle yönetimi ve
korunması mutlaka göz önüne alınmalıdır. Yeraltı su kaynaklarının kalitesi, plansız ve kontrolsüz gelişim,
deşarj, ihtiyaçtan çok su çekilmesi, yüzey sulamadan dönen sular, şehirsel kanalizasyon sızıntıları ve
birçok diğer etkiler gibi çok çeşitli faktörlerden direk ya da dolaylı olarak etkilenir. Yeraltı su kalitesinin
bozulması sadece insan sağlığı üzerinde etkili olmayıp aynı zamanda sosyoekonomik gelişimi olumsuz
etkileyebilir.
Genel olarak, su kalitesi çeşitli standartlar kullanılarak belirlenir. Bu standartlar, suyun çeşitli kimyasal ve
fiziksel özelliklerine bağlıdır. Suyun birçok hidro-kimyasal karakteristiklere sahip olması ve bir veri
tabanı ya da kesin bir karar verme yaklaşımı eksikliği nedeniyle su kalitesinin standart limitler
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kullanılarak kesin olarak değerlendirilmesi zordur. Bu yüzden, bu çalışmada, yapay sinir ağları
yöntemiyle Göksu Deltasının (Türkiye) yeraltı su kalitesinin içme suyu kullanımı açısından
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Levenberg-Marquardt öğrenme algoritması ile bir ileri beslemeli yapay
sinir ağı önerilmiş ve önerilen yaklaşım on iki kuyudaki on bir farklı hidro-kimyasal özelliğin altı aylık
gözlemi ile oluşturulmuştur. Sonuçlar bilinen su kalite standartları ve lineer regresyon yaklaşımı ile
kıyaslanmıştır. Bu çalışma sonucunda, yapay sinir ağlarının içme suyu amaçlı yeraltı su kalitesinin
belirlenmesinde oldukça elverişli olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yeraltı su kalitesi, İçme suyu, Yapay Sinir Ağları
GİRİŞ
Yer altı suları insan hayatı için oldukça önemli olan doğal kaynaklardan birisidir. Bunun nedeni yer
altı sularının içme, sulama ve hayvancılık gibi çok geniş alanlarda kullanılabilir olmasıdır. Yer altı
sularına duyulan bu yaygın etki sonucunda kullanımları artmış ve kalitelerinin belirlenmesi zorunlu bir
hal almıştır.
Yer altı su kalitesi fiziksel ve kimyasal birçok parametre ile ölçülebilmektedir. Yapılan pek çok su
kalitesi belirleme çalışmalarında sıcaklık, pH, kalsiyum (Ca+2), Magnezyum (Mg+2), elektriksel iletkenlik
(E.C), toplam askıda katı madde (TDS), klorür (Cl-), sülfat (SO4-2), potasyum (K+), sodyum (Na+) ve
nitrat (NO3-) parametreleri kullanılmaktadır (Baba ve Ayyildiz, 2006:93; Xiao vd., 2014:118; Zghibi vd.,
2013:1; Zghibi vd., 2013:3227; Zheng vd., 2017:368). Yer altı su kalitesinin belirlenmesi genellikle bu
parametrelere bağlı olan ulusal insani tüketim amaçlı su kalitesi (TS 266), Su Kirliliği ve Kontrol
yönetmeliği (SKKY) ile uluslararası Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa Çevre Ajansı (EPA) ve
Avrupa Birliğinin (EU) standartları ile yapılmaktadır.
Önceki çalışmalarda yer altı su kalitesinin belirlenmesinde anyon ve katyon konsantrasyonlarının
miktarı standartlar ile kıyaslanması ile karar verilmiştir. Torbalı, İzmir (Türkiye)’de yapılan çalışmada su
kalitesinin hem içme hem de sulama amacıyla değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma alanındaki
yeraltı suyu kalitesindeki mekânsal ve zamansal değişimi, kalite parametreleri ile kirlilik kaynakları
arasındaki ilişkiyi incelenmektedir. Bu amaçla, Ekim 2001 ile Temmuz 2002 tarihleri arasında jeolojik ve
hidrojeolojik özelliklerine ve bölgedeki fabrikaların konumlarına göre seçilen 10 farklı örnekleme
noktasından numuneler toplanmıştır. Çeşitli fiziksel (pH, sıcaklık, EC), kimyasal ve organik (Ca+2, Mg+2, K+,
Na+, Cl-, alkalinite, Cu, Cr, Cd, Pb, Zn, CN, NO3-, NO2-, HNO3- ve KOİ) parametreler izlenmiştir. Yeraltı
suyunun bikarbonat alkalitesine sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bölgede, özellikle yaz aylarında, tarımsal
kirlenme tespit edilmiştir. NO2- ve HNO3- konsantrasyonlarının içme suyu standardının üstünde olduğu
tespit edilmiş, çalışma alanındaki organik madde kirliliği de araştırılmıştır (Tayfur vd., 2008:157).
Xincai Nehri Havzasındaki (Çin) yeraltı suyunun çevresel koşullarını araştırmak ve ayrıca yeraltı
suyunun rasyonel gelişimi bulunmak için yeraltı sularının hidrokimyasal özelliklerini analiz edilmiştir.
Yeraltı suyu kalite değerlendirmesi sonuçları, Xincai Nehri Havzasındaki sığ yeraltı suyunun kalitesinin
nispeten zayıf olduğunu ve sığ yeraltı sularının yaklaşık yarısının, kimyasal gübrelerin aşırı kullanılması
sonucu içme için uygun olmadığını göstermektedir (Zheng vd., 2017:368).
Patuakhali bölgesinin (Bangladeş) kıyı akiferlerindeki yeraltı suyunun hidrojeokimyasal özellikleri,
kullanımını değerlendirmek ve yeraltı suyunun kalitesini etkileyen faktörleri değerlendirmek için farklı
indekslere dayanarak araştırılmıştır. Toplam 18 yeraltı suyu numunesi toplanmış ve sıcaklık, pH, EC, TDS,
tuzluluk gibi fiziko kimyasal parametreler analiz edilmiştir. Na+ gibi büyük iyon konsantrasyonları, K+,
Ca+2, Mg+2, Cl-, SO42-, NO3-, HCO3-, Br-, As, Pb, Li, Rb, Ba, Be, Co, Mn, Ti, Cd ve Se gibi eser element
konsantrasyonları ölçülmüştür. İyon değiştirme ve deniz suyunun bölgedeki yeraltı su kalitesinde önemli
bir rol oynamakta olduğu belirtilmiştir (Islam vd., 2017:43).
Seckin (2010:164), tarafından Göksu bölgesinde yapılan bir çalışmada ise Akdeniz kıyılarındaki
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yeraltı sularının hidrokimyasal özellikleri Aralık 2007-2008 Kasım ayları boyunca bir yıl süre ile izlenmiştir.
Çalışmada EC (437-3480 μS/cm), pH (7.48-8.84), SAR (0.13-23.1), Cl- (25-1661 mg/L), yanı sıra Ca+2, Mg+2,
Na+, K+, CO3-2, HCO3- ve SO4-2 parametreleri de ölçülmüştür.
Bu çalışmaların dışında su kalitesinin değerlendirilmesinde istatistiksel yöntemler (Belkhiri ve
Narany, 2015:2073; Zghibi vd., 2014:1), coğrafi bilgi sistemleri (Lee vd., 2003:210) ve modelleme
yöntemleri de (Sung vd., 2012:90) kullanılmıştır.
Bu çalışmada, Göksu Delta bölgesi için içme suyu olarak kullanılan yer altı sularının kalitesinin
belirlenmesinde yapay sinir ağları modeli önerilmiştir. Böylelikle konvansiyonel bir yer altı suyu kalitesi
ölçüm metodu elde edilebilmiştir.
İÇME SUYU OLARAK KULLANILAN YER ALTI SU KALİTESİ İÇİN YAPAY SİNİR AĞI MODELİ
Bu bölümde içme suyu olarak kullanılan yer altı su kalitesinin belirlenmesi için önerilen yapay
sinir ağı modeli anlatılmaktadır. Önerilen yapay sinir ağı modeline girdi olarak sıcaklık, pH, Ca +2, Mg+2,
E.C, TDS, Cl-, SO4-2, K+, Na+ ve NO3- parametreleri kullanılmıştır. Çıktı olaraksa içme suyu kalitesi 0-100
arası yapılan puanlama sonucu verilmiştir. Şekil 1’de karar modeli için girdiler ve çıktılar görülmektedir.
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Şekil 1: Önerilen Karar Modeli
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Yapay sinir ağları, insan beyninin çalışma şeklinden yola çıkarak karar vermeye çalışan
yaklaşımlardır. Yapay sinir ağları, gerçek, kesikli ve vektör değerli fonksiyonların öğrenmesinde
kullanılan pratik bir metottur (Kalyvas, 2001). Bu çalışmada, ileri beslemeli yapay sinir ağları
kullanılmıştır. Yapay sinir ağlarının öğrenmesinde Levenberg Marquardt algoritması kullanılmıştır.
Uygulamanın veri setini Göksu Deltası’nda yer alan 12 farklı kuyudan 6 ay sürecince alınan veriler
ve standartlara göre uzman tarafından değerlendirilen içme suyu kalite puanları oluşturmuştur. Eldeki
veriler, rastsal olarak eğitim ve test olarak %70 ve 30 oranında ayrılmıştır.
Oluşturulan yapay sinir ağı modelinin uygulanmasında MATLAB yazılımı kullanılmıştır.
BULGULAR
Yapay sinir ağlarında gizli katmanda kaç tane nöron bulunması gerektiği sistem performansını
etkileyebilen önemli bir konudur. Bu nedenle, gizli katmandaki nöron sayısının 5 ile 70 arasındaki farklı
değerleri ele alınmış ve uzman değerlendirmesine yaklaşma performansı açısından (R2 değeri) en uygun
değer seçilmiştir. Buna göre Şekil 2’de farklı nöron sayılarının yapay sinir ağı modelinin performansına
etkisi görülmektedir. En iyi R2 değerleri nöron sayısının 9 olduğu durumda elde edilmiş ve yapay sinir ağı
modelinin gizli katmanda 9 nöron olmasına karar verilmiştir.

Şekil 2: En iyi nöron sayısının belirlenmesi
Sonuçların değerlendirilmesinde R2 ve hata kareleri ortalamalarının karekökü (RMSE) değerleri
ele alınmıştır. Önerilen yapay sinir ağının performansının ölçülebilmesi için aynı eğitim ve test verileri
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kullanılarak elde edilen regresyon modeli ile kıyaslanmıştır. Buna göre sonuçlar Tablo 1’de
görülmektedir. R2 değerleri incelendiğinde eğitim, test ve tüm veri setlerinde yapay sinir ağının daha iyi
sonuçlar verdiği görülmektedir. Bununla birlikte test performansının %89.8 olması önerilen tahmin
yaklaşımının daha önce denenmeyen veri setlerinde başarılı sonuçlar verebileceğini göstermektedir.
RMSE değerleri incelendiğinde yapay sinir ağının yalnızca test veri setinde regresyon modeline göre çok
az da olsa daha kötü performansa sahip olduğu görülmektedir. Genel olarak sonuçlar ele alındığında
yapay sinir ağının oldukça kullanışlı bir tahmin metodu olduğu söylenebilir.
Tablo 1: Önerilen Yapay Sinir Ağı ve Regresyon Modelinin Kıyaslanması)
Performans Ölçütü
Eğitim veri seti R2
Test veri seti R2
Tüm veri seti R2
Eğitim veri seti RMSE
Test veri seti RMSE
Tüm veri seti RMSE

Yapay Sinir Ağı
0.997
0.898
0.948
1.099
9.322
5.233

Lineer Regresyon Modeli
0.867
0.852
0.859
7.365
8.935
7.878

Her bir veri örneği için her iki yöntemin de tahmin performansları Şekil 3’de görülmektedir.
Grafik incelendiğinde 35-100 arası içme suyu kalitesi değerine sahip örnekler için yapay sinir ağının
oldukça iyi sonuçlar elde ettiği gözlenmektedir. YSA modeli 35 altındaki su kalitelerinin belirlenmesinde
daha fazla ve negatif yönlü sapmalar göstermiştir. Hali hazırda 35 ve altındaki içme suyu kalitesi
değerlerine sahip bir suyun kalitesiz olduğu düşünüldüğünde, bu tahmin hatalarının kabul edilebilir
olduğu düşünülebilir.

Şekil 3: Tahmin sonuçlarının karşılaştırılması
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SONUÇ
Yer altı içme suyunun kalitesinin belirlenmesi genellikle uzmanlık yoluyla yapılan ve mevcut
standartları baz alarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu çalışmada yer altı içme suyu kalitesinin
belirlenmesi için uzmandan bağımsız ve standartlara uygun bir tahmin metodu önerisi gerçekleştirilmiştir.
Bu amaçla, yapay sinir ağı yaklaşımıyla bir model önerilmiştir. Bu model, 11 farklı suyun fiziksel ve
kimyasal özelliğini göz önüne alarak içme suyu kalitesi üzerinde 0-100 arasında bir tahmin
gerçekleştirmektedir. Veriler, Türkiye’de Göksu Deltası bölgesinde yer alan 12 kuyudan 6 ay süreyle elde
edilmiştir. Sonuçlar regresyon modeliyle kıyaslanmış ve yapay sinir ağı modelinin oldukça iyi tahminler
gerçekleştirdiği gözlenmiştir.
Gelecek çalışmalarda farklı yapay sinir ağı modelleriyle daha iyi bir tahmin metodu araştırılabilir.
Veri seti daha geniş bir örnekleme yayılarak daha net sonuçlar elde edilebilir.
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Abstract
The success of drilling operations largely depends on the performance of the drilling fluids. This
performance requires the drilling fluid to exhibit excellent filtration and rheological behavior. Today, a
large number of additives, primarily polymers, have been developed for formulation of a high
performance drilling fluid.
In this study, four different mud compositions consisting of fluid loss additive CMC
(Carboxymethylcellulose), XCD, (Zantam Gum), PAC-LV (Polyanionic Cellulose) and Starch polymers
were designed and an experimental research characterizing filtration and rheological properties was
carried out, taken as reference water-based mud consisting solely bentonite (spud mud). In the study,
using the OFI Test Equipment 8 Fast Viscometer (Model 800) the rheological properties and using the
OFI Test Equipment Filter Press (Model 140-75) the filtration properties were measured.
It has been found that the addition of filtration regulating polymers to the spud mud results in excellent
water losses, However, the viscosity of drilling fluids increased dramatically with the addition of
polymers, which indicates the rheological activity of drilling fluids becomes poor.
Keywords: Filtration, Polymer, Rheology, Drilling Mud

Polimer Katkı Maddelerinin Su Bazlı Bentonit Çamurunun Akış Özelliklerine
Etkisinin Deneysel İncelenmesi
Özet
Sondaj operasyonlarının başarısı büyük ölçüde sondaj sıvılarının performansına bağlıdır. Bu performans
ise sondaj sıvısının mükemmel filtrasyon ve reolojik davranış sergilemesini gerektirir. Günümüzde,
yüksek performanslı bir sondaj akışkanının formülasyonu için, başta polimerler olmak üzere çok sayıda
katkı maddesi geliştirilmiştir.
Bu çalışmada, sadece bentonitten oluşan su bazlı çamur (spud) referans alınmak üzere, filtrasyon
düzenleyici CMC (Karboksimetilselüloz), PAC-LV (Polianyonik Selüloz), Nişasta ve viskozite
düzenleyici XCD (Zantam Sakızı) polimerlerlerinden oluşan dört farklı çamur kompozisyonu tasarlanarak
filtrasyon ve reolojik özelliklerini karakterize eden deneysel bir araştırma yapılmıştır. Çalışmada reolojik
özellikler OFI Test Ekipmanı 8 Hızlı Viskometre (Model 800) ile, filtrasyon özellikleri ise OFI Test
Ekipmanı Filtre Presi (Model (140-75)) kullanılarak ölçülmüştür.
Spud çamuruna filtrasyon düzenleyici polimerlerin ilavesiyle mükemmel derecede su kayıpları elde
edilmekle birlikte sondaj sıvılarının viskozitesi polimerlerin eklenmesiyle ciddi bir şekilde artarak sondaj
çamurunun reolojik etkinliğinin zayıfladığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Filtrasyon, Polimer, Reoloji, Sondaj Çamuru
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INTRODUCTION
Well drilling operation is considered as the most important process for the extraction of oil, natural gas, or
groundwater from subsurface reservoirs. The success of well excavation greatly depends on the
performance of drilling fluids. During the well drilling process, drilling fluids are pumped from the
surface into subsurface reservoirs through the drilling string, performing important roles such as removing
cuttings, holding the suspended solids against sedimentation, stabilizing the borehole wall, avoiding
formation collapse, cooling drill bits, and lubricating friction surfaces of drilling tools (Jones and Hughes,
1996; Baba Hamed and Belhadri, 2009; Kelessidis et al, 2011; Kosynkin et al., 2012; Li et.al,
2015).Water based drilling fluids (WDFs) are the most commonly used drilling fluids, and they mainly
consist of water, bentonite (BT), and rheological and filtration additives. The functions of bentonite are to
make the fluids more viscous and reduce the loss of fluids (Kanchan et al., 2011). Furthermore, in order to
obtain better comprehensive properties, others additives such as rheological modifiers and shale inhibitor
(Qu et al., 2009) are frequently added into water-based drilling fluids. The rheological properties are
important to drilling fluids as they are essential for transporting the drilling cuttings, improving the
penetration rate, and ensuring downhole safety (Meng at al., 2012). In recent years, various fluid loss
additives (e.g., starch (Dias et al., 2015), polyanionic cellulose (Mahto and Sharma, 2004),
carboxymethylcellulose (Benchabane and Bekkour, 2006; Benyounes et al., 2010; Iscan and Kok, 2007;
Menezes et al., 2010)) have been applied to improve the filtration property of WDFs (Li et al., 2015).
Also rheological modifiers additve (e.g., xanthan gum (Benchabane and Bekkour, 2006; Benyounes et al.,
2010; Hamed and Belhadri, 2009; Hamida et al., 2009)) have been applied to improve the rheological
property of WDFs. However, the viscosity of drilling fluids increased dramatically with the addition of
polymers, which indicates the liquidity of drilling fluids becomes poor (Meng et al., 2012). The present
study focus on the effect of polymer additives on the rheological and filtration properties of water-based
bentonite mud.on the efficiency of five drilling fluid samples and was carried out at ambient temperature.
MATERIALS AND METHODS
The mud systems were formulated and to mix the materials of mud samples, the mud mixer was used to
ensure homogeneous mixture. Initially, water-based mud consisting solely bentonite were prepared, then
to determine the effect of polymer additivies on the mud rheological properties CMC
(Carboxymethylcellulose), XCD, (Zantam Gum), PAC (Polyanionic Cellulose), Starch were added
systematically to the formulated mud systems.The experiment was carried out in phases with the mud
volume of 500 cm3. Table 1 shows the concentrations of materials used in the formulated drilling muds.
Table 1. Types and concentrations of materials used in the formulated drilling muds.
Drilling Fluid Samples
Additivies
Material Amount
Sample 1
Sample 2

BT
BT +CMC

Sample 3

BT+ (XCD)

Sample 4

BT +PAC

Sample 5

BT+Starch

BT=32.1 g
BT=32.1 g
CMC=1.4 g
BT=32.1 g
XCD=0.6 g
BT=32.1 g
PAC=2.85 g
BT=32.1 g
Starch =5.8
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The rheological measurements were made on fluids, such as viscosity, gel strength, yield point using OFI
Testing Equipment, Inc. 8 Speed Viscometer (Model 800), USA. The equipment is a coaxial cylindrical
rotational Viscometer and can be used to determine single or multi-point viscosities. It has 8 fixed speeds
of (600, 300, 200, 100, 60, 30, 6, and 3) RPM that are switch selectable with the RPM knob.
According to Bingham-plastic model, the rheological parameters, including, apparent viscosity (AP),
plastic viscosity (PV), yield point (YP), and ratio of yield point and plastic viscosity (RYP) were
calculated from 300 and 600 rpm readings using the following formulas according to the American
Petroleum Institute (API) recommended practice of standard procedures (Recommended Practice, 1988).
PV = θ600 − θ300 (cp)
YP = θ300 − μp (lb/100ft2)
RYP= YP/PV (Pa/mPas)

(1)
(2)
(3)

Gel strength, in lb/100 ft2 is determined using also the viscometer. Gel strength is a function of the
interparticle forces of drilling mud, also it is the shear stress measured at low shear rate. According to the
standard API procedure the drilling mud sample was stirred at 600 RPM for about 15 s and rested for a
period of time normally 10-s and 10-min to give an indication of the amount of gellation that will ocur
after circulation stopped and the mud remains static. The Viscometer was switched to the gel position and
before the gel broke, the maximum deflection of the dial was recorded.
Filtration loss of bentonite dispersion was measured by using using OFI Testing Equipment, Inc. Filter
Press, model (140-75), USA, under a pressure of 689.5 kPa (100 psi) for 30 min and filtrate collected was
reported in (cc). The density of bentonite dispersion was determined by mud balancer at the room
temperature.
The activities of the mud in terms of rheological properties should be determined according to their CCI
performances, not their PV, YP values. The required The average annular velocity of the mud for an
effective well cleaning condition acceptance (CCI value is 1) are calculated from Equation 4. In order to
compare the appropriateness of the rheological values and the effectiveness of different mud species, the
method given in literature has been followed. The criterion based on this method is the carrying capacity
of the drilling mud. Only three drilling fluid parameters that can be controlled can improve the ability of
the mud to carry fluids from the well. These are the average annular velocity of the mud, the density of
the mud and the viscosity of the mud (the viscosity of the fluid, defined by the power law rheology
model, K). Carrying Capacity Index (CCI) was created by dividing the product of these three parameters
by 400000.
Vα ρm K
400000
2𝑃𝑉+𝑌𝑃
3,32log( 𝑃𝑉+𝑌𝑃 )

CCI =
n=

(1−𝑛)

K = 511

(4)
(5)
(6)

(𝑃𝑉 + 𝑌𝑃)

CCI Carrying capacity index (dimensionless), Vα Annular velocity of the mud (ft/min), ρm density
of the mud (lbm/gal), K Power law Consistency Factor (cp), n Power law Flow Behavior Index
(dimensionless).
RESULTS AND DISCUSSION
AV and PV, which could reflect the flowability of drilling fluids. According to the previous literatures,
AV reflects the flowability of drilling fluids and is related to the rate of penetration, and PV is caused by
the friction between the suspended particles and influenced by the viscosity of the base liquid (Falode et
al., 2008). YP is an important rheological parameter for drilling fluids and reflects the resistance to initial
flow or the stress required to initiate fluid movement. RYP is another important rheological parameter
reflecting the capability of carrying drilling cuttings (Meng et al., 2012). Drilling fluids are typically
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characterized as shear-thinning fluids, where the viscosity decreases with an increase in the shear rate
(Bourgoyne et al., 1991, Yan, 2012 and Ryen et al., 2011). The value of YP/PV is often used as an
indicator of the shear-thinning characteristic of a drilling fluid and its capacity to suspend and remove
cuttings from the wellbore (Bourgoyne et al., 1991, Skalle, 2011 and Ryen et al., 2011). The higher the
value of YP/PV is, the better the shear-thinning property is (Bourgoyne et al., 1991 and Yan, 2012). Also
Power Law Model flow behaviour index (n) is an alternative measure of shear thinning: the lower the
value of n, the greater the shear thinning (Ryen at al., 2011).
The rheological, water loss and pH change values of the prepared spud and water based polymer mud are
listed in Table 2.

Samples

Table 2: Compositions and properties of drilling mud samples
BT
BT+ CMC
BT+ PAC
BT+ Starch

Dial Reading
(θ)

600 rpm
300 rpm
200 rpm
100 rpm
6 rpm
3 rpm
Apparent Viscosity (cp)
Plastic Viscosity (PV), cp
Yield Point (YP), lb/100 ft2
RYP (Pa/mPas)
Gel Strengt, 10s./1min./ 10min.
Fluid Loss , cc (7,5/30min)@100 psi
Density (lb/gal)
pH
Flow Behavior Index, (n)
Consistency Factor, (K), cp
Minimum Annular Velocity (Va),
ft/dk

BT+ XCD

21
18
16,5
15
11
10,7
10,5
3
15
2,394
12/13/15
13/27
8,6
9
0,2222
2295,40

49,5
36
29
22
12,5
11,5
24,75
13,5
22,5
0,798
18/28/47
4,75/9,5
8,6
8
0,4591
1047,75

35
22
17
11
3
2,5
17,5
13
9
0,331
3,0/6,0/25
4/8,5
8,6
8,5
0,6694
172,50

77,5
51
40
26,5
5,5
3,5
38,75
26,5
24,5
0,442
4,5/9/27
3,5/8,25
8,6
9
0,6033
603,97

46,5
38
34,5
29,5
21,5
20,5
23,25
8,5
29,5
1,661
20/22/26
8,0/15
8,6
8,5
0,291
3155,25

20,2628

44,3916

269,621

77,0093

14,7409

Effect of CMC
Apparent viscosity, plastic viscosity, yield point increase compare to water-based bentonite mud. The
reason for this is that the carboxy group in CMC causes water dispersibility, as a result friction between
particles increases, and the shearing stress required to induce unit rate of shear increases and hence
apparent viscosity, plastic viscosity, yield point increase. A significant increase in the YP value was
observed with the addition of CMC. According to the literature, YP of drilling fluids should be controlled
to within a proper range, but a sharp increase renders control of YP difficult (Yan, 2003). Gel strength
increases and progressive in nature. A decrease in RYP value and an increase in Flow Behavior Index (n)
values gave rise to reduce the shear thinning activity. Parallel to these results, the required minimum
annular mud velocity for effective well cleaning was found to be higher than the spud mud. In order to
achieve high mud velocities in the annulus, the mud pump must be operated at higher flow rates, so
drilling costs will increase as more energy will be spent to reach higher pump speeds. There was no
significant change in mud density and pH values, and it reduced the water loss to an excellent level.
Effect of PAC
Apparent viscosity and plastic viscosity increased, and there was a decrease in shear thinning activity due
to decrease in RYP value and increase in Flow Behavior Index (n). The required minimum annular mud
velocity for an effective well cleaning was found to be higher than the spud mud. The gel strength of the
Spud mud is a flat gel type and is considered a suitable gel type as long as the gel strength is not high.
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Progressive gel-type gelation was observed with the addition of PAC. This type of gel is a type of
undesirable gel that causes high maneuvering pressure changes and when it is desired to start recirculation
after a period of inactivity due to the high pump pressures requires especially due to the risk of fracturing
weak formations. There was no significant change in mud density and pH values, and it reduced the
water loss to an excellent level again.
Effect of Starch
The highest dial readings were obtained from starch polymer. As in CMC polymer apparent viscosity,
plastic viscosity, yield point increase compare to water-based bentonite mud and The required minimum
annular mud velocity for an effective well cleaning was found to be higher than the spud mud. Also,
Starch reduced water loss to the best extent. There was no significant change in mud density and pH
values, and it reduced the water loss to an excellent level again.
Effect of XCD
Apparent viscosity, plastic viscosity, yield point are increased in significant amounts, such as in CMC and
PAC polymers. However, in terms of water loss control efficiency, it is lower than other polymers and the
required minimum annular velocity for effective well cleaning is lower than spud mud. Also, gel type of
starch polymer mud was flat gel as the gel type of spud mud There was no significant change in mud
density and pH values, and it reduced the water loss to an excellent level again.
CONCLUSION
Polymers used as fluid loss control agents in drilling muds improve mud fluid loss perfectly. Whereas
they cause serious increases in viscosity and yield point values which making it difficult to control these
parameters. The decrease in the RYP value and the increase in the Power law Flow Behavior Index (n)
values led to a decrease in shear thinning activities, which indicated an increase in the required minimum
anulus velocity for effective well cleaning. This will cause the cost of drilling to increase. In addition,
undesirable types such as progressive gel can occur. The use of filtration control additives alone in the
spud mud, the addition of an additives which can increase the rheological activity is also required.
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Abstract
Tea and coffee are the most consumed drinking after water. Tea contains tanen. The flavor and the color
of tea appear with changes that occur in tanen. Black tea contains 7-14% tanen in its composition. Tanen
polyphenol, which is found in tea and coffee cause iron deficiency in humans, resulting in both impaired
health and economic loss. The tanen, the polyphenol substance in tea and coffee affects the intestinal
epithelium, tightening the microvilli and prevents the passage of intestinal capillaries of water and iron.
Thus, It was attempted to explain that tanen reveals anemia due to ıron deficiency on individual. In this
study, we showed that tanen, which are phenolic compounds of coffee and tea, affect iron absorption. At
control group, Iron amount was 90% in the intestine, it was 10% outside of the intestine on second day. It
was 50% in the intestine, was 50% outside of intestine on fifth day. At first study group (containing
coffee), iron amount was 80% in the intestine, it was 20% outside of the intestine on second day. It was
5% in the intestine, was 95% outside of intestine on fifth day. At second study group (containing tea),
iron amount was 98% in the intestine, it was 2% outside of the intestine on second day. It was 84% in the
intestine, was 16% outside of intestine on fifth day. At the end of the 5th day, most of the iron in the tea
and coffee solution remained in the intestine, although the control diet did not leave the iron intestines.
Keywords: Iron defficiency, tea, polyfenol compounds

Çay ve Kahvedeki Tanen Polifenol Maddesinin Demir Emilimini
Engellemeye etkisi
Özet
Çay ve kahve sudan sonra en fazla tüketilen bir içecektir. Çayın yapı taşı tanendir. Çayın aroması ve rengi
tanende ortaya çıkan değişiklerle ortaya çıkar. Siyah çayın bileşiminde %7-14 oranında tanen
bulunmaktadır. Çay ve kahvede bulunan tanen polifenol maddesi insanlarda demir eksikliği yaratarak
hem sağlığın bozulmasına hem de ekonomik kayıplara sebep olmuştur. Çay ve kahve içindeki tanen
polifenol maddesinin bağırsak epitelyumunu etkileyerek mikrovilyusları sıkılaştırdığı, suyun ve demirin
bağırsak kılcallarının geçişini engellediği, bu sayede insanda demir eksikliğine dayalı kansızlığın ortaya
çıkabileceği açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmamızda kahve ve çayın bileşik unsurları olan fenolik
maddelerden tanenin demir emilimini etkilediğini gösterdik. Önce bir kontrol düzeneği oluşturulmuştur.
Sonra çay ve kahve için 2 farklı çözelti oluşturulmuştur. Kontrol düzeneğinde 2. gün bağırsak içi % 90,
bağırsak dışı % 10 olur. 5. günde bağırsak içi % 50, bağırsak dışı % 50 olur. 2.düzenekte 2. gün bağırsak
içi % 80, bağırsak dışı % 20 olur. 5.gün bağırsak içi % 5, bağırsak dışı % 95 olur. 3. düzenekte 2.gün
bağırsak içi % 98, bağırsak dışı % 2 olur. 5. gün bağırsak içi % 84, bağırsak dışı % 16 olur. 5. gün
sonunda kontrol düzeneğinde, demirin bağırsağı terk etmesine rağmen çay ve kahve çözeltisinde demirin
çoğu bağırsak içinde kalmıştır.
Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği, çay, polyfenol bileşikler
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INTRODUCTION
Tea is considered to be one of the most popular beverages. It is estimated that the mean consumption of
tea per inhabitant worldwide amounts to 120 mL/day The highest percentage of worldwide production
and consumption has been attributed to black tea (ca 80%), which is very popular in North America and
Europe. Tea which is consumed in conventional amounts does not negatively affect the human health. It
may have detrimental affects when tea consumption in a diet is high. It results from excessive absorption
of caffeine and polyphenols binding non-heme iron which reduce its absorption in the gastrointestinal
tract even by 79%. Polyphenols which are present in black tea, especially tannins inhibit the absorption of
iron to a larger extent compared to catechins of green tea. The concentration of polyphenols in tea leaves
varies. Blacktea - tannins, produced from catechins as the result of biochemical changes in the
fermentation process (Wierzejska, 2014).
Persons diagnosed with iron deficiency anaemia or being at risk of developing anaemia should refrain
from consuming tea, especially black tea at meals. Having considered its effect on decreasing the
absorption of iron, black tea is recommended in a diet of persons with haemochromatosis in which the
excessive accumulation of iron is observed (Wierzejska, 2014).
According to the Iron Disorders Institute, cocoa can inhibit 90 percent of iron absorption in the body,
while one cup of coffee can prevent iron absorption by as much as 60 percent (Temme and PGA Van
Hoydonck, 2002). Tea is dependent on the consumption of other products such as coffee, cola or energy
drink. In the light of current state of knowledge, the safe consumption of caffeine by healthy adults and
children aged up to 12 years should not exceed 400 mg per day and 2.5 mg/body mass in kg/day,
respectively. Provided there are no other sources of caffeine in a diet, an adult could even consume
several cups of tea. Several experts claim that having considered the concentration of caffeine, its diuretic
properties Tea and healthobserved with the high consumption as well as the unfavourable effect on iron
absorption, the maximum consumption of black tea should not exceed 8 cups per day (Wierzejska, 2014).
Main factors determining the strength of the association between tea consumption and iron status, are the
mean iron status of the population under study and the adjustment for confounding factors. In this study,
we showed that tanen, which are phenolic compounds of coffee and tea, affect iron absorption.
MATERIALS AND METHODS
The intestine containing 100 ml of grape molasses was placed in a beaker containing 250 ml of tea and
250 ml of coffee. The iron content of tea and coffee was analyzed. Measurements were done for 5 days.
RESULTS
At control group, Iron amount was 90% in the intestine, it was 10% outside of the intestine on second
day.It was 50% in the intestine, was 50% outside of intestine on fifth day. At first study group (containing
coffee), iron amount was 80% in the intestine, it was 20% outside of the intestine on second day. It was
5% in the intestine, was 95% outside of intestine on fifth day. At second study group (containing tea),
iron amount was 98% in the intestine, it was 2% outside of the intestine on second day. It was 84% in the
intestine, was 16% outside of intestine on fifth day. At the end of the 5th day, most of the iron in the tea
and coffee solution remained in the intestine, although the control diet did not leave the iron intestines.
DISCUSSION
Tea drinking mainly influences the absorption of non-haem iron as haem iron is relatively unaffected by
tea. Despite tea’s inhibitory affect on non-haem iron absorption, it does not necessarily mean that high tea
consumption is associated with an unfavourable iron status at the population level. In an attempt to draw a
conclusion about the effect of tea on iron status, a wide variety of studies with different designs, from
different countries, and carried out in different age and gender groups, have been conducted. Results from
these studies are conflicting; some have found a higher risk of anaemia amongst tea drinkers compared to
non tea drinkers. A couple of reviews, examining the role of tea drinking on iron status have concluded
that tea consumption does not influence iron status in healthy individuals who are eating a well balanced
81

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

diet and who have adequate iron stores as determined by serum ferritin concentrations. Only in
populations of individuals with marginal iron status does there seems to be a negative association between
tea consumption and iron status. To take into account the current evidence available the following
practical advice has been suggested. People who have a poor iron status should avoid drinking tea with
meals and up to at least one hour after the meal. Any adverse effects that tea may have on iron absorption
are then likely to be minimised. This restriction should apply to all people who are in the following at-risk
age groups - children under 6 years of age, adolescent girls, women aged 18–49 years and women aged 75
years and over, as well as those who are known to have poor iron status. Most studies addressed the
effects of a variety of dietary factors, among them tea, that could affect iron status and calculated
correlation factors between tea consumed and serum ferritin (Doyle et al, 1999; Galan et al, 1985; Gibson,
1999).
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Abstract
The aim of this study was to determine whether “Community Service Practices” course serve for the
targeted aims given lecturers’ and pre-service teachers’ views and expectations. Within case study
research design, a questionnaire and interview protocols were used to collect data. The sample of the
study consisted of a total of 10 lecturers (4 assistant professor--one each from Science Education,
Mathematics Education, Computer and Instructional Technology Education and Social Studies
Education; 5 lecturers--three from Primary Teacher Education and two from Social Studies Education,
one from Mathematics Education) and 208 pre-service teachers (64 from Primary Teacher Education,
57 from Science and Technology Education, 33 from Social Science Education and 54 from Primary
Mathematics Education). In analyzing data, their responses to the data collection tools were exposed to
content analysis that yielded codes and themes. Hence, related codes and themes were presented with
sample responses and basic descriptive analysis (i.e. frequency and percentage). The results showed
that the lecturers depicted needs for a decrease in group numbers and a sample guideline. Further, preservice teachers required needs for more lecturer guidance and a student guideline with sample
studies. In light of the results, the current study suggests that “Community Service Practices” Course
should involve collaboration between Community Service Center and Faculty of Education. Hence,
pre-service teachers may have an opportunity to voluntarily study in real cases.
Keywords: Community Service Practices, Prospective Teachers, Teacher Education

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Hedeflenen Amaçlarına Hizmet Etmekte
Midir?
Özet
Bu çalışmanın amacı, Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin, öğretim elemanlarının ve öğretmen
adaylarının görüş ve beklentilerini dikkate alarak, hedeflenen amaçlara hizmet edip etmediğini
belirlemektir. Araştırmada özel durum yöntemi kullanılmış olup, veri toplamak amacıyla, anket ve
mülakat kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Fen Eğitimi, Matematik Eğitimi, Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitiminden birer tane olmak üzere toplam 4
Yardımcı Doçent Doktor, Sınıf Öğretmenliğinden 3 ve Sosyal Bilgiler Eğitiminden 2 olmak üzere
toplam 5 Öğretim Görevlisi ve Matematik Eğitiminden 1 Okutman olmak üzere toplam 10 öğretim
elemanı ve Sınıf öğretmenliğinden 64, Fen ve Teknoloji öğretmenliğinden 57, Sosyal Bilgiler
Öğretmenliğinden 33, İlköğretim Matematik öğretmenliğinden 54 olmak üzere toplam 208 öğretmen
adayı oluşturmaktadır. Elde edilen veriler, içerik analizine tabii tutularak, kod ve temalar
oluşturulmuştur. Böylece, ilgili kod ve temalar, basit tanımlayıcı analize (frekans ve yüzde) göre örnek
cevaplarla sunulmuştur. Araştırmanın sonucunda, öğretim elemanlarının bu dersi alan grup sayısının
azaltılmasını istedikleri ve kılavuz niteliğinde bir kaynağa ihtiyaç duydukları görülmüştür. Öğretmen
adaylarının ise öğretim elemanlarının rehberliğinin artmasına, örnek çalışmalar ve proje aşamalarını
içeren bir kaynağın oluşturulmasına ihtiyaç duydukları sonucuna varılmıştır. Çalışmadan elde edilen
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sonuçlara bağlı olarak, Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin Topluma Hizmet Uygulamaları
Merkezleri ve Eğitim Fakültesi arasında iş birliğini içermesi önerilmektedir. Böylece, öğretmen
adayları, gönüllü olarak gerçek durumlarda çalışma fırsatını yakalayabilir.
Anahtar Kelimeler: Topluma Hizmet Uygulamaları, Öğretmen Eğitimi, Öğretmen Adayları
GİRİŞ
Eğitimin en önemli toplumsal işlevleri; bireyi toplumsallaştırmak, toplumun sürekliliğini sağlamak ve
toplumsal değişmeyi sağlamaya çalışan kuşaklar yetiştirmektir. Bu işlevlerin yerine getirilmesinde
yükseköğretim kurumları yani üniversitelerin önemi oldukça fazladır. Yükseköğretim kurumları,
içinde bulundukları topluma bilgi çağını yakalaması için gerekli anahtarları sağlarlar. Bu kurumların
bir ülkenin kalkınmasında ve bireylerin gelişimlerinde önemli işlevleri bulunmaktadır. Yükseköğretim
kurumlarının, toplumun her kesimi için nitelikli işgücünü yetiştirme, bilim ve teknoloji üretme,
toplumu aydınlatma, toplumsal değişme ve gelişmelere önderlik etme gibi görevleri yerine getirmesi
beklenir. Yükseköğretim kurumları sadece devlet, iş, bilim, hukuk, tıp ve diğer gelişmiş alanlarda yeni
liderleri yetiştirmekle kalmamakta, aynı zamanda tüm halkı üniversite öncesi düzeyde eğitecek
personeli yetiştirme ve program standartlarını oluşturma gibi sorumlulukları da üstlenmektedir.
Üniversiteler, işlevlerini içinde bulundukları çağın değişme ve gelişmesine paralel olarak yerine
getirirlerse çağdaş bir toplum oluşturabilirler (Astin ve Astin, 2000:18; Oğuz 2004:28). Bu bağlamda,
eğitim fakülteleri istihdam ettiği emeğin niteliği, kurumsal ve deneysel araştırmalarla sağladığı veri
tabanı itibariyle; öncelikle yakın çevrelerinde bulunan eğitsel kurumların, yani okulların ve yetişkin
eğitimi merkezlerinin ve diğer eğitim hizmetleri sunan kuruluşların hizmetlerinin planlanmasından
donanımına, işleyişinden değerlendirilmesine dek her aşamada çok boyutlu katkılar sağlayabilecek
durumdadır (Yeşilyaprak, 2006:18).
21. yüzyılın değişim ve gelişim gereğinin bir sonucu olarak, Yüksek Öğretim Kurum’u (YÖK)
öğretmen yetiştirme programlarında bazı yeni düzenlemeler yapmıştır. Öğretmenlerin toplumsal
faaliyetler konusunda yeterliliklerini artırmak ve hizmet öncesi eğitim döneminde de topluma faydalı
olabilmelerini sağlamak amacı ile “Topluma Hizmet Uygulamaları” adı altında yeni bir ders öğretim
programına girmiştir (Çoban, Kaşkaya ve Ağırbaş, 2010:25).
Coşkun (2009:58), bu dersin amacını; öğretmen adaylarına hizmet öncesi eğitimleri sırasında
toplumsal duyarlılık kazandırmak, onları toplumsal sorumluluk üstlenecek düzeye getirmek, toplumla
bütünleşmelerini sağlamak, toplumsal liderlik rolünü oynayabilir duruma getirmek, özgüvenlerini
kazanmaları için deneyimler kazanmalarını sağlamak, girişimci yetilerini kazanmaları için gerekli
ortamı oluşturmak şeklinde ifade etmiştir.
Topluma Hizmet Uygulamaları dersi her anabilim dalında bir dönem okutulan 1 saat teorik, 2 saat
uygulama olmak üzere haftada 3 saat/ 2 kredilik zorunlu bir derstir. Bu ders anabilim dallarının
eğitim-öğretim planlarının özelliğine göre genelde üçüncü ya da dördüncü sınıfta güz veya bahar
döneminde okutulmaktadır. Ders, bir öğretim elemanı rehberliğinde teorik ve pratik çalışmaların bir
arada yer aldığı öğrencinin ön planda olduğu ve aktif görev üstlendiği bir ders çeşididir. Öğrencileri
okulun dört duvarı arasına sokmaması ve bizzat toplumun içerisinde ilgi duyduğu çalışmaların
gerçekleştirilmesine olanak vermesi sebebiyle de öğrencilerin bireysel önceliklerini kullanmalarına
zemin hazırlamaktadır.
Öğretmenliğin toplumsal sorumluluk taşıyan meslek alanlarından birisi olması nedeniyle bu ders
sayesinde öğretmen adaylarının toplumsal sorunlara karşı duyarlılık ve farkındalığının geliştirilmesi ve
okul ve toplum arasında bir köprü kurulmasına yardımcı olmaları beklenmektedir. Bu dersin yaşamın
içinden deneyimlerle öğrenmeyi sağlaması öğretmen adaylarında manevi doyum duygusunu artıracak
ve onların akademik başarıları üzerinde olumlu etki yaratacaktır (Schmidt, Shumow ve Kaçkar,
2006:127). Ayrıca Topluma Hizmet Uygulamaları dersi, uygulama projeleri ile öğretmen adayının
“yurttaş-öğretmen” olarak gelişmesine katkı verebilecek çalışma konularını sunabilmesi sayesinde
kendisini toplum içinde bir nesne gibi değil özne olarak gören öğretmenlerin yetiştirilmesine imkân
sağlamaktadır (Çuhadar, 2008:65).
Öğrencilerin önüne yeni ufuklar açabilmek, topluma hizmet konusunda onları farklı projeler ile
heyecanlandırabilmek ve dersin kuramsal bölümünün “demokratik-katılımcı yurttaşlığın” öğretilmesi
amacına uygun işlenmesi öncelikle bu ders için görevlendirilen öğretim elemanlarına düşmektedir.
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Dolayısıyla, Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin başarı ile yürütülmesi ve beklenen sonuçlara
ulaşılabilmesi için gerek bu dersi okutacak öğretim elemanlarının gerekse öğretmen adaylarının ders
ile ilgili görüş ve beklentilerinin belirlenmesine yönelik bir araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.
Öğretmen adayları için zorunlu bir ders olan Topluma Hizmet Uygulamaları dersi, toplumun güncel
sorunlarını belirlemeye ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlamayı gerektiren bir derstir
(Çuhadar, 2008:66). Bu ders ile birlikte öğretmen adaylarının; toplumsal düzeni ve içinde yaşadıkları
kültürü anlaması, toplumsal etkinliklere katılması ve liderlik rolü üstlenebilmesi beklenmektedir
(Gündüz, 2012:217). Amacı ve içeriği bakımından öğretmen adaylarının mesleki gelişimine katkı
sağlaması beklenen bu ders için öğretmen adaylarına ve bu dersi yürütecek öğretim elemanlarına
rehberlik edecek, kısıtlı sayıda kitap ve üniversitelerin yayınladığı hemen hemen birbirinin aynısı
birkaç sayfalık rehber kılavuzlar bulunmaktadır. Mevcut kılavuzlarda öğretim elemanları ve öğretmen
adaylarının ders süresince karşılaştıkları sorunlar, karşılıklı beklentileri ve sonraki yıllar için
önerilerine yönelik bilgilere yer verilmemiştir. Bu durum da, öğretmen adayları ve öğretim elemanları
için yeni bir ders olmasından dolayı kaynak ihtiyacını artırmaktadır. Bu yetersizlik, öğretim
elemanlarını dersi kendi algılarına göre işlemeye yönlendirmektedir. Böylece farklı programlardaki
öğretmen adaylarının dersle ilgili kazanımları değişkenlik gösterebilmektedir.
Literatürde Topluma Hizmet Uygulamaları dersiyle ilgili sınırlı sayıda çalışmanın olması ve öğretim
elemanları ve öğretmen adaylarının dersle ilgili görüşlerini, karşılıklı beklentilerini, karşılaştıkları
sorunları inceleyen detaylı bir çalışmanın olmaması bu çalışmaya ihtiyaç doğurmuştur. Ayrıca örnek
projelerin, karşılaşılan sorunların, öğretmen adayı ve öğretim elemanlarının karşılıklı beklentilerinin
yer aldığı kılavuz kitapçık niteliğinde bir kaynağın bulunmaması da bu çalışmanın gerekliliğini
vurgular niteliktedir.
Bu çalışmanın amacı, Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin, öğretim elemanlarının ve öğretmen
adaylarının görüş ve beklentilerini dikkate alarak, hedeflenen amaçlara hizmet edip etmediğini
belirlemektir. Bu amaç dahilinde aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır.
1.Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin teori ve uygulama kısmında neler yapılmaktadır?
2.Öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının karşılıklı beklentileri nelerdir?
3.Topluma Hizmet Uygulamaları dersi ile ilgili öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının beklenti,
kazanım ve önerileri nelerdir?
4.Dersin işleyişi süresince ne tür güçlüklerle karşılaşılmaktadır?
5.Topluma Hizmet Uygulamaları dersi hangi kriterlere göre, nasıl değerlendirilmektedir?
6.Topluma Hizmet Uygulaması dersi için düzenlenmiş kaynaklar nelerdir? Bu ders için hazırlanacak
kaynak neler içermelidir?
METODOLOJİ
1. Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışma, öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları dersiyle ilgili
görüşlerini, deneyimlerini, dersin içeriği ya da işleyişiyle ilgili eleştirilerini tespit etmek ve elde edilen
veriler yardımıyla bir kılavuz kitapçık geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu konuda böyle bir çalışmanın
yapılmaması ve daha sonraki bu konuda çalışacak araştırmacılara yol gösterici olabileceği
düşünüldüğünden uygun yaklaşımın durum çalışmasının bütüncül tek durum deseni olacağına karar
verilmiştir.
Çalışmanın yaklaşımına karar verdikten sonra veri toplama araçları belirlenmiştir. Daha fazla veri elde
edebilmek için hem öğretim elemanları hem öğretmen adaylarıyla mülakat, ulaşılabilecek kadar
öğretmen adayıyla anket çalışması yapılmıştır.
2. Araştırmanın Örneklemi
Araştırmanın örneklemini Fen Eğitimi, Matematik Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitiminden birer tane olmak üzere toplam 4 Yardımcı Doçent Doktor,
Sınıf Öğretmenliğinden 3 ve Sosyal Bilgiler Eğitiminden 2 olmak üzere toplam 5 Öğretim Görevlisi
ve Matematik Eğitiminden 1 Okutman olmak üzere toplam 10 öğretim elemanı ve Sınıf
öğretmenliğinden 64, Fen ve Teknoloji öğretmenliğinden 57, Sosyal Bilgiler öğretmenliğinden 33,
Matematik öğretmenliğinden 54 olmak üzere toplam 208 öğretmen adayı oluşturmaktadır.
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Araştırmacının ilköğretim bölümünden mezun olmasından dolayı kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi
tercih edilmiştir. Dolayısıyla ilgili bölümlerdeki öğretim elemanlarından ve öğretmen adaylarından
mümkün olduğu kadar örnekleme ulaşılarak örneklem çeşitlemesi yapılmaya çalışılmıştır.
3. Veri Toplama
Araştırmada öğretim elemanları ve öğretmen adayları ile yarı yapılandırılmış mülakat, öğretmen
adayları ile açık uçlu sorulardan oluşan anket çalışması yapılmıştır.
Katılımcılara, Topluma Hizmet Uygulamaları dersiyle ilgili görüş, beklenti ve önerilerini öğrenmeye
yönelik açık uçlu sorular sorulmuş ve ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Görüşmelere dışarıdan
müdahale edilmemesi için sessiz ve güvenilir ortamlar tercih edilmiştir. Öğretim elemanlarıyla
yürütülen mülakatlar 30 ile 45, öğretmen adaylarıyla yürütülen mülakatlar ise 15 ile 30 dakika
arasında sürmüştür. Mülakatlar sırasında elde edilen ses kayıtları sonrasında tekrar dinlenerek
düzenlenmiş ve yazılı hale (transkript) getirilmiştir.
Anketin ilk bölümünde dersin uygulanması, ikinci bölümünde değerlendirme, üçüncü bölümünde ise
rehberlik ile ilgili açık uçlu sorular sorulmuştur. Anketin uygulanacağı sınıflar belirlenmiş, dersi
yürüten öğretim elemanlarından gereken izinler alınmıştır. Uygulama sırasında öğretmen adaylarına
yeteri kadar süre verilmiş ve anket formları toplanmıştır.
Geçerlik ve Güvenirlik
Mülakat soruları hazırlanmış ve bu soruların geçerliliğini sağlamak amacıyla fen eğitimi alanında
uzman iki öğretim elemanının görüşlerine başvurularak düzenlenmiştir. Sınıf Öğretmenliğinden bir
öğretmen adayı ve bir öğretim görevlisi ile mülakatların pilot çalışması yapılmış, anlaşılmayan sorular
daha anlaşılır hale getirilmiş, bazı yeni sorular eklenmiştir. Ayrıca öğretim elemanları ve öğretmen
adaylarının birbirlerinden beklentileri mülakat sorularına eklenmiştir.
Anketin pilot çalışması, Sosyal Bilgiler Öğretmenliğinden kırk öğretmen adayı ile yapılmış, soruların
tamamının açık uçlu olması sebebiyle kısa ve tek kelimelik cevapların verildiği görülmüştür. Bu
sebeple soruların sonuna “açıklayınız” ifadesi eklenmiş, fen eğitimi alanında uzman bir öğretim
elemanının görüşü de alınarak ankete son şekli verilmiştir.
5. Verilerin Analizi
Bu araştırmada; öğretim elemanı ve öğretmen adaylarına uygulanan mülakatlara ve öğretmen adayı
anketlerine verilen cevaplar soru soru incelenmiştir. Sorulara verilen cevaplar kısa cümleler halinde
yazılmış ve bu halleri fen eğitimi alanında uzman bir öğretim elemana gösterilmiş ortak fikir
alışverişiyle kodlar belirlenmiştir. Belirlenen kodlardan temalar oluşturulmuş ve bu temalar tekrar
öğretim elemanına gösterilmiş önerilen değişiklikler yapılmıştır. Daha sonra frekans ve yüzde
hesaplamalarıyla veriler analiz edilmiştir. Temaların anlaşılırlığını sağlamak amacıyla örnek cevaplara
yer verilerek tablolaştırılmış, bu tablolara araştırmanın bulgular kısmında yer verilmiştir. Bütün süreç
boyunca her aşamada uzman görüşü alınmış ve tavsiyeler doğrultusunda çalışma tez haline
dönüştürülüp yazılmıştır.
BULGULAR
1. Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin teori ve uygulama kısmında neler yapıldığına dair
görüşler
Öğretmen adayları ve öğretim elemanlarının Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin teorik kısmında
yapılanlarla ilgili görüşleri karşılaştırıldığında; öğretmen adaylarının %5,7’si, öğretim elemanlarının
%70’i sorunların tartışıldığına dair cevap vermiştir. Öğretmen adaylarıyla yapılan mülakatta da verilen
cevaplar bu durumu destekler niteliktedir. Öğretmen adaylarının %1,9’unun verdiği cevaplar “Devam
Takibinin Yapılması” kategorisinde yer almaktadır.
Öğretmen adaylarının dersin uygulama kısmında yapılanlarla ilgili görüşlerini içeren anket sonuçları
incelendiğinde
%21,1’inin
verdiği
cevaplar
“Eğitim
kurumlarına
ve
eğitime
destek
projeleri
organize
etme”
kategorisi
altında
toplanmıştır.
Öğretmen
adaylarıyla yapılan mülakat sonuçlarıyla da anket sonuçlarına benzer şekilde etüt
çalışmalarının öne çıktığı görülmektedir. Diğer programlardan farklı olarak Sosyal Bilgiler Öğretmen
adaylarının %18,1’lik bir oranla sosyal hizmet kurumlarına yönelik projeleri tercih ettikleri
görülmüştür.
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Öğretim elemanlarının dersin uygulama kısmında yapılanlarla ilgili görüşleri incelendiğinde verdikleri
cevapların başlıca beş kategoride toplandığı ancak yığılmanın, “Sosyal konularda bilinçlendirme
çalışmaları”, “çevre ile ilgili çalışmaların yapılması”, “sosyal kurum ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi”
kategorilerinde olduğu görülmüştür.
2. Öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının karşılıklı olarak birbirlerinden beklentileri neler
olduğuna dair görüşler
Dersin ve uygulamaların yürütülmesi esnasında öğretim elemanlarından yeterince rehberlik/yardım
alıp almadıklarıyla ilgili öğretmen adayları görüşleri %46,6 oranında “Yeterli düzeyde”, %18,7
oranında “Kısmen yeterli düzeyde”, %36,1 oranında “Yetersiz düzeyde” kategorilerinde yığılma
göstermektedir.
Öğretmen adaylarının dersin daha verimli yürütülmesi için öğretim elemanlarından beklentileri
incelendiğinde başlıca 12 ayrı kategori belirlenmiştir. Ağırlıklı olarak %24 oranında “Yeterli rehberlik
yapılması”, %18,7 oranında “Gruplar uygulama esnasında yerinde ziyaret edilmeli”, %14,4 oranında
“Örnek çalışmalar gösterilmeli”, %8,6 oranında “Dersin teori kısmına daha çok önem verilmeli”
kategorileri ön plana çıkmaktadır. Öğretmen adaylarıyla yapılan mülakatlardan dört ayrı kategori
oluşmuş; “Dersin teori kısmının verimli hale getirilmesi”, “Daha fazla zaman ayrılması”, “Öğretmen
adayının sorunlarına duyarlı olunması”, “Etkinlik seçimine yardım edilmesi” şeklinde cevap
vermişlerdir. Mülakattan elde edilen cevaplarla anket sonuçları arasında tutarlılık görülmektedir.
Öğretim elemanlarının öğretmen adaylarından beklentileri ile ilgili görüşlere bakıldığında cevaplar 5
kategoride toplanmış olup, ağırlıklı olarak “Toplumsal sorunlara karşı duyarlı olunması” ve “Derse
karşı önyargılı olunmaması” kategorilerindedir.
3. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi ile ilgili öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının
beklenti, kazanım ve önerilerinin neler olduğuna dair görüşler
Öğretmen adaylarının, Topluma Hizmet Uygulamaları dersinden elde ettikleri
kazanımlara ilişkin görüşleri incelendiğinde “Duyarlılık”, “Yardımlaşma Bilinci” ve
“Sosyalleşme” kategorileri ön plana çıkmaktadır. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programındaki
öğretmen adaylarının, sosyalleşme (%21,1) ve yardımlaşma bilinci (%33,3) elde ettikleri
görülmüştür. Fen ve Teknoloji Öğretmenliği programındaki öğretmen adaylarının duyarlılık
kategorisine (%54,4) en yüksek oranla cevap veren program olduğu ve cevaplarının diğer
kategoriler içerisinde en yüksek oranla bu kategoride toplandığı görülmüştür.
Öğretmen adaylarının elde ettikleri kazanımlara bakıldığında, “Sosyalleşme” ve “Projeyi
yürütmeyi öğrenme” kategorileri ön plana çıkmaktadır. Bu kategoride yer alan öğretmen adaylarının
Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programından olması dikkat çekici bulunmuştur.
Öğretim elemanlarının bu dersle ilgili amaçlarına ulaşıp ulaşamama konusundaki
görüşleri incelendiğinde, öğretim elemanın %80’i amacına ulaştığını ifade ederken %20’si
ulaşamadığını belirtmiştir.
Öğretmen adaylarının bundan sonra bu dersi alacak öğretmen adayı arkadaşlarına
önerileri incelendiğinde “Alternatif projeler düşünülmesi”, “Planlamanın iyi yapılması”,
“Projeyi yapma arzusu” ve “Ders sorumlusuyla iletişim halinde olunması” kategorileri ön
plana çıkmaktadır. “Grup arkadaşlarının seçimi” kategorisi en çok matematik öğretmen adayları
tarafından ortaya konmuştur. Sınıf, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler programlarındaki öğretmen
adaylarının “Alternatif projeler düşünme” kategorisine ağırlık verdikleri görülmüştür.
4. Dersin işleyişi süresince ne tür güçlüklerle karşılaşıldığına dair görüşler
Öğretmen adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde karşılaştıkları güçlüklerle ilgili
görüşlerine bakıldığında “İnsanların önyargılı tavırları”, “İzin sıkıntısı”, “Maddi sıkıntılar”
kategorilerinde yığılma gözlenmektedir. Öğretmen adaylarının mülakat sonuçları incelendiğinde,
cevapların “etkinlik bulmakta sıkıntı yaşanması”, “izin sorununun ortaya çıkması”, “zaman sıkıntısının
yaşanması” kategorilerinde öne çıktığı görülmüştür. Mülakat sonuçları ile anket sonuçları arasında
tutarlılık olduğu anlaşılmaktadır. Matematik öğretmen adaylarının yaklaşık dörtte biri “zaman
yetersizliği”
kategorisine değinmiştir. Öğretmen adayları %24,5 oranla, en çok insanların önyargılı
tavırlarından rahatsız olduklarını, %19,2 oranla maddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade etmişlerdir.
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Öğretmen adaylarının grup arkadaşlarıyla uyumlarına ilişkin görüşleri incelendiğinde,
öğretmen adaylarının yarısından fazlasının grup uyumundan memnun olduğu ve bunu da
çoğunlukla görev paylaşımının yapılması ve birlikte hareket ederek sorunların üstesinden
gelmeyle yaptıkları görülmektedir. Uyumlu çalışamayan öğretmen adayları ise çoğunlukla başka
programlarla ortak çalışmalar yürütmeye çalışmışlardır.
Öğretim elemanlarının Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin yürütülmesinde karşılaştıkları
güçlüklere bakıldığında ise, “grubun kalabalık olması” ve “izin sıkıntısı yaşanması”, “derse uyum
sorununun yaşanması” ve “kurumlara yığılmanın olması” kategorileri ağırlıklı olarak ortaya çıkmıştır.
Öğretmen adaylarının karşılaştıkları bu güçlüklerin üstesinden nasıl geldikleriyle ilgili
görüşleri irdelendiğinde, “projeye sahip çıkma”, “yetkilileri ikna etmeye çalışma”, “öğretim
elemanlarından yardım alma” kategorileri öne çıkmaktadır. Öğretmen adaylarının, projelerini
değiştirmek yerine karşılaştıkları güçlüklerle mücadele ettikleri görülmektedir.
5. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi hangi kriterlere göre, nasıl değerlendirildiğine dair görüşler
Öğretmen adaylarının anketinde, Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin değerlendirme kriterlerinden
haberdar olup olmadıklarına bakıldığında, “rapor ve sunum”, “inandırıcılık” ve “etkinlik çeşidi”
kategorileri öne çıkmaktadır. Benzer sonuçlara öğretmen adaylarına aynı sorunun sorulduğu mülakat
sonuçlarında da rastlanmaktadır. Öğretim elemanlarının değerlendirme kriterleriyle ilgili görüşleri
incelendiğinde, “haftalık rapor isteme” ve “bütün çalışmaları dosyalatma” kategorilerinde yığılmanın
olduğu anlaşılmaktadır.
Öğretmen adaylarını değerlendirirken teorik sınav yapmayı tercih eden öğretim elemanlarının sınırlı
olması (%30), dersin uygulamaya dayalı olması ve teori kısımlarında daha çok projeler hakkında
çalışmalar yapılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Öğretim elemanlarıyla yapılan yüz yüze
görüşmelerden farklı kriterler dile getirseler bile temelde, öğretmen adaylarının proje sürecinde
yaptıkları her şeyden haberdar olmak istedikleri görülmüştür.
Diğer bir taraftan öğretmen adaylarının %18,7’si hangi kriterlere göre değerlendirildiğini bilmediğini
ifade etseler de öğretim elemanlarının ve öğretmen adaylarının değerlendirme kriterleriyle ilgili
verdikleri cevaplar ve bu cevapların yığılma gösterdikleri kategorilerin birbirini desteklediği
görülmektedir.
Öğretmen adaylarının bu derste nasıl değerlendirilmek istediklerine dair görüşlerine bakıldığında,
cevapların %22,6 oranında “uygulamaların yerinde takip edilmesi”, %15,8 oranında “uygulanan
değerlendirmeden memnuniyet”, %15,5 oranında “cevaplamama” kategorisinde olduğu görülmektedir.
Öğretmen
adaylarının
aynı soruya mülakatta verdikleri cevaplarda, 5 öğretmen
adayı
mevcut değerlendirmeyi
beğendiğini söylerken 3 öğretmen adayı değerlendirmenin
uygulama yerinde yapılmasını istemiştir. Mevcut değerlendirmenin yanı sıra öğretmen adaylarının
da
en
çok
alternatif
değerlendirme
olarak
uygulamaların
yerinde
değerlendirilmesini destekledikleri görülmüştür.
6. Topluma Hizmet Uygulaması dersinin mevcut kaynakları ve yeni hazırlanacak kaynağın içermesi
gerekenlerin neler olduğuna dair görüşler
Öğretmen adaylarının bu derste kullanılabilecek olası bir kaynağın neler içermesi gerektiğiyle
ilgili fikirleri irdelendiğinde, cevaplarda %28,8 oranında “proje yürütme süreci”, %25 oranında
“örnek projeler”, %21,2 oranında “kaynağa ihtiyacın olmaması” kategorileri ön plana çıkmaktadır.
Öğretmen adaylarının mülakatları incelendiğinde ise, “örnek projeler” ve “proje
başlıkları” kategorilerinin ön plana çıkması, anket ve mülakat sonuçlarının paralellik gösterdiğine
işaret etmektedir. Bunun dışında teorik bilgi, değerlendirme kriterleri ve yasal prosedürlerin olmasını
da isteyen öğretmen adayları dersin kitabının, süreçte yaşanabilecek her türlü aksaklığı önceden
bildirmesi bakımından iyi bir rehber niteliği taşımasını istediklerini dile getirmişlerdir.
Öğretim
elemanlarının
Topluma
Hizmet
Uygulamaları
dersinde
kullandıkları
kaynaklara ilişkin görüşlerine bakıldığında ise, öğretim elemanlarının %70’inin, %30’unun
kaynak kullanmadığı ve %20’sinin ise kendi notlarından yararlandığı görülmüştür. Yapılan
görüşmelerden
kaynak
kullanan
öğretim
elemanlarının,
bu
kaynaklardan
dersin
teori kısımlarında yararlandıkları anlaşılmaktadır.
Öğretim elemanlarıyla gerçekleştirilen mülakatta dersin kaynağının neler içermesi gerektiğiyle ilgili
öğretim elemanlarının görüşlerine bakıldığında, cevapların temelde öğretmen adayları beklentileriyle
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örtüştüğü görülse de öğretim elemanlarının ihtiyaç duydukları kaynağın bir öğretmen kılavuzu
niteliğinde olması beklentisi de öne çıkmaktadır. Örnek çalışmalara yer vermesi, dersin amaç ve
kapsamını içermesi, proje yürütme teknikleriyle ilgili bilgileri barındırması en çok desteklenen
cevaplar olmuştur.
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmanın sonucunda, öğretim elemanlarının bu dersi alan grup sayısının azaltılmasını istedikleri ve
kılavuz niteliğinde bir kaynağa ihtiyaç duydukları görülmüştür. Öğretmen adaylarının ise öğretim
elemanlarının rehberliğinin artmasına, örnek çalışmalar ve proje aşamalarını içeren bir kaynağın
oluşturulmasına ihtiyaç duydukları sonucuna varılmıştır. Öğretim elemanları ve öğretmen adaylarının,
Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin teori kısmında sorunların paylaşılmasıyla ilgili görüş
ayrılığında oldukları görülmüştür. Sınıf Öğretmen Adaylarının ve onların dersine giren hocaların
cevaplarının birbirini desteklemesi ancak diğer programlarda bu uyumun olmaması dersin içeriğinin
farklı bölümdeki öğretim elemanları tarafından farklı yorumlandığı sonucunu doğurmaktadır.
Öğretim elemanlarının deneyimlerindeki yetersizlik, başvurulacak bir kaynağın olmaması ve öğretmen
adaylarının daha fazla bilgi sahibi oldukları eğitim alanında projeler seçmeleri, orijinal projelerin
oluşturulmasını engellediği sonucuna varılabilir.
Dersin uygulamaya dayalı olması ve teorik saatlerde çalışmaların tartışılması öğretim elemanlarının
dersi değerlendirirken sınav yapmayı tercih etmedikleri sonucunu ortaya koymaktadır. Farklı
programlardaki öğretmen adaylarının mevcut değerlendirmeyle ilgili farklı yorumları, öğretim
elemanlarının değerlendirme konusunda standart bir uygulamalarının olmadığını göstermektedir.
Değerlendirmeye öğretmen adaylarının da katılması fikrinin çok az öğretmen adayı tarafından
desteklenmesi, öğretmen adaylarının klasik değerlendirmeye alışık olduklarını ve kendilerini sürecin
bir parçası olarak göremedikleri sonucunu doğurmaktadır.Öğretmen adaylarının, bu ders için
hazırlanacak kaynağın; daha önce yapılmış proje örneklerini, örnek proje başlıklarını, teorik bilgiyi,
yasal prosedürleri, ders süresince karşılaşılabilecek sorunları içermesini istedikleri sonucuna
varılmıştır. Bu ders için ihtiyacı karşılayacak ortak bir kaynağın olmayışı, farklı öğretim elemanları
tarafından dersin farklı anlaşılmasına ve farklı organize edilmesine sebep olmuş olabilir. Bu durum,
dersin okutulduğu bütün programlarda ortak kazanımlara ulaşılmasını olumsuz etkileyebilir. Öğretmen
adaylarının kaynaktan beklentilerine ilave olarak öğretim elemanlarının kaynağın kendileri için bir
kılavuz niteliğinde olmasını bekledikleri sonucuna ulaşılmıştır.Çalışmadan elde edilen sonuçlara bağlı
olarak, Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin Topluma Hizmet Uygulamaları Merkezleri ve Eğitim
Fakültesi arasında iş birliğini içermesi önerilmektedir. Böylece, öğretmen adayları, gönüllü olarak
gerçek durumlarda çalışma fırsatını yakalayabilir.
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Abstract
Cognitive Radio (CR) is a subject area that has recently been studied in order to prevent the inefficient
usage of frequency spectrum. The main purpose of CR systems is to exploit the spectrum efficiently
that is not used by licensed or primary users. Thus, the most important challenge in CR is the correct
sensing of spectrum vacancies. Classical method is to sense whether there is a primary user in any
given frequency. In this study, the presence or absence of primary users in the relevant frequency is
sensed based on the Blind Source Separation (BSS) techniques is also an optimization algorithm. In
the simulations, the proposed method and different BSS methods in the literature have been compared
and the performance of the proposed method has been evaluated. As an evaluation benchmark,
probability of detection results with different noise levels and Receiver Operating Characteristic
(ROC) curves have been observed.
Keywords: Blind Spectrum Spectrum, Blind Source Separation, Canonical Correlation Analysis,
Independent Component Analysis.

Bilişsel Radyolar için Kanonik Korelasyon Analizi Kullanarak Kör Spektrum
Algılama
Özet
Bilişsel Radyo (BR), frekans spektrumunun verimsiz kullanımını önlemek için yakın zamanda
üzerinde oldukça azla çalışma yapılan bir konudur. BR sistemlerinin temel amacı, lisanslı veya birincil
kullanıcılar tarafından kullanılmayan spektrumun etkin bir şekilde kullanılmasıdır. Dolayısıyla,
BR'deki en önemli sorun, spektrum boşluklarının doğru algılanmasıdır. Klasik yöntem, belirli bir
frekansta birincil kullanıcı olup olmadığını anlamaya yöneliktir. Bu çalışmada, ilgili frekanstaki
birincil kullanıcıların bulunup bulunmadığı Blind Source Separation (BSS) tekniklerine dayalı olarak
algılanır ve bu da bir optimizasyon algoritmasıdır. Simülasyonlarda, literatürdeki önerilen yöntem ve
farklı BSS yöntemleri karşılaştırılmış ve önerilen yöntemin performansı değerlendirilmiştir. Bir
değerlendirme kıyaslaması olarak, farklı gürültü seviyeleri ve Receiver Operating Characteristic
(ROC) eğrileri ile tespit sonuçlarının olasılığı gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kör Spektrum Algılama, Kör Kaynak Ayrıştırma, Kanonik Korelasyon Analizi,
Bağımsız Bileşen Analizi.
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INTRODUCTION

Cognitive Radio (CR) is a software based radio which has been developed to exploit the frequency
spectrum efficiently. According to Federal Communication Commute (FCC), CR is a radio that scans
the spectrum continually, can use the spectrum dynamically, and exploits the spectrum that is not used
by primary users. Hence, sensing spectrum is a crucial task for CR. However, in action this process
could be quite difficult due to low Signal to Noise Ratio (SNR), shadow or path losses. For example,
the signal power of wireless microphones used in TV systems is 50 mW on an average, and signal
bandwidth is around 200 kHz. If the secondary users are thousands of meters away from the system,
SNR in the received signal could be at higher values. Secondly, there could be fluctuations in the
signal due to multiple paths and reflection. Thirdly, noise/interference ratio might change in
accordance with location(Haykin, 2005).
Though cooperative spectrum sensing could reduce these problems, local spectrum sensing methods
need developing. Studies in the area of spectrum sensing for cognitive radio applications could be
divided into two as broadband spectrum sensing and spectrum sensing in a single frequency. For
spectrum sensing, there are several different proposed methods in the literature such as energy
detection (ED), filter matching(FM)(Taşcıoğlu,2007), cyclostationary feature based sensing, and
optimal likelihood ratio test(Sun, Zhang, and Letaief, 2007). These methods have their own
advantages and disadvantages. To illustrate, it is essential to know the probability distributions of
source signal and noise while using LRT. In filter matching method, a really good synchronization and
channel impulse response are necessary(Zhang ve Letaief, 2005).
Unlike these methods, Blind Spectrum Sensing (BSS) has been developed as an alternative to other
methods find the number of users in a single frequency band. In BSS, no priori knowledge of source
and transmitted signals is required, but it has some limitations such as multiple antennas requirement
in the receiver or radio stations.
SYSTEM MODEL
In the proposed method, the cognitive system is composed of one cognitive radio transmitter and n
number of primary users (PU) and j number of secondary or cognitive users (CU). When primary
users do not communicate with each other for the illustrated area in Figure 1, secondary users use this
frequency opportunistically. Whether there is a primary user in a given frequency band is usually
decided by below identified binary hypothesis test. In this case, the important thing is to estimate
whether the signal received by the receiver is just noise or noisy signal in the most correct form.

Figure 1: Cognitive Radio System Model
In the system model, HPU illustrates primary or licensed user, and HCU illustrates secondary or
unlicensed user. These users’ active or passive states will be described as follows:
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 H 0  User is passive

 H1  User is active

(1)

This hypothesis is used to describe the following conditional probabilities:

Pd = P(H1PU |H1PU )

(2)

Pm = P(H0PU |H1PU )

(3)

Here, Pm is known as mis detection probability, though there is a primary user in the given frequency,
it cannot sense this. Pd is described as sensing probability and senses the primary user as present when
there is a primary user in the given frequency. In these two cases, if xi(n) is the detected signal by the
cognitive user, primary user will not be in the given frequency in case of H0 and the received signal
namely xi(n) will just consist of noise. These cases have been illustrated in the equation 4.

 H 0 : xi (n) i (n)

 H1 : xi (n)  si (n)  i (n)

(4)

If sensing is carried out when the cognitive system is active, the signal sensed in j numbered cognitive
users becomes as follows:

h2 . j s CU  z j
xj  
CU
PU
h1. j s  h2 . j s  z j

H 0PU
H1PU

(5)
Here, h1 and h2 coefficients illustrate the weakening coefficients. When the cognitive system is
passive, the signal sensed in j numbered user will become as follows:

 z j
xj  
PU
h1. j s  z j

H 0PU
H1PU

(6)
Here, while xj represents the signals received by the cognitive user, s represents primary user. If there
is no primary user in the relevant frequency band, cognitive radio station will only sense the noise
signal that is in the medium and illustrated by zj. This case has been illustrated in the equation with H0.
However, when the primary user starts to transmit in the given frequency, the case illustrated by H1
will emerge and there will be primary user signal and noise signal in the relevant line. In this case,
cognitive radio station should be able to sense that there is no primary user in the relevant band and
allocate this band to the secondary users.
In this proposed method, the general description of the system could also be done through blind source
separation modeling. The signal sensed by the cognitive user to illustrate the m sample number:
X  HS 

(7)

here X is a matrix as follows;

 x1,1 x1,2 ............. x1,m 
X

 x2,1 x2,1 ............. x2,m 

(8)
and what relates to cognitive system is how many independent components exist in this matrix.
Cognitive user will find out how many independent components, namely different signal components,
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exist in the received samples. The system should decide on this process by examining whether there
are any primary user signals in the obtained signals.
Independent Component Analysis
Independent component analysis (ICA) is a multivariate analysis method carried out to explore the
multivariate statistical data’s own factors and properties(Hyvarinen, 1999). In ICA model, hidden
factors or independent components are assumed to constitute observation data by mixing with an
unknown mixture mechanism in a linear or non-linear way. The mathematical illustration for linear
mixture is shown in equation (9) as follows:

x As

(9)

Here, x vector, s vector and A matrix represent observation data, source data, and mixture matrix
respectively. The purpose of ICA algorithms is to estimation values that are approximation of
unknown s source values just by using x observation vector. In order to do that, it is assumed that
mixing matrix A is square and sources have abnormal (Non-Gaussian) distribution. By using the
assumptions here, W matrix, an opposite version of A matrix, is obtained by defining purpose
functions and the optimization of these purpose functions. Later, sources are calculated as follows:

s  Wx

(10)

Canonical Correlation Analysis
Canonical correlation analysis is a method developed to analyze the associations between two or more
variable sets. The purpose of Canonical correlation analysis is to analyze the associations between two
sets of variables by examining maximum correlations between the linear functions of aforementioned
variable sets(Bach, 2002). If there are p number of variables in X variable set and q number of variables
in Y variable set (sembol), the correlation between these could be estimated by measuring the
variables’ linear combinations in these two sets of variables. Canonical correlation analysis is a
problem of finding a and b vectors that will make the correlation maximum between linear
components and of variable sets. The purpose is to select a and b vectors that will make the
correlation maximum between U and V univariate variables. Correlation between canonical variables,
namely canonical correlation is represented as follows:




T

T

Kov a X , b Y



T



T

  
T



a C xy b
T

T

a C xx ab C yy b

Var a X Var b Y

(11)

It is expressed as:
T

Var (U )  a Cxx a  1

(12)

T

Var (V )  b C yy b  1

(13)
In a way that variance values are same, correlation coefficient is equal to covariance value between U
and V due to the selection of a and b vectors. What ii required to be done here is to maximize the
statement. Hence, independent components are found through canonical correlation analysis of signal
samples received from N number of antennas. To decide whether these components are signal or
noise, power spectral densities of these signals are measured. As the average power spectral density of
signals with Gaussian distribution will be a value of 0 or closer to 0, it could be understood by this
method whether the signals separated with CCA are signal or noise.
Welch Method or Periodogram
Welch method should be first explained through Bartlett method on which it was established. Bartlett
method is described as the method of averaged periodograms. Unlike standard periodograms, variance
of the periodogram is reduced through a reduction of resolution. An estimate of spectrum density is
obtained by averaging the estimates from power components corresponding to the same frequency on
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the whole signal. Discrete Fourier transform of each window is computed. Welch method, on the other
hand, is the improvement on Bartlett method. In addition to windowing, each window is overlapped at
certain rates. This overlapping process is carried out to mitigate the loss that is caused by the window
function as the signal proceeds from center to the edge.
SIMULATION
In the experiments, it has been assumed that each secondary user has 2 antennas. Transmitted primary
user signal has been normalized to 1. How many independent component signal there are in the
mixture signals received from antennas through independent component analysis and whether there is
noise or not could be found. By studying the power spectrum density of found signals, it could be
decided whether the signal is noise or sound signal.
In simulations, white Gaussian noise has been added to the transmitted primary user signal and its
algorithm performance has been evaluated. The noise level added to the signals range from -20db to
0db and the secondary users’ detection probability of these signals are illustrated in the graph. Results
in the graph have been obtained when the primary user is active.
1
CCA
Fast ICA
KCCA

0.8

Pd

0.6
0.4
0.2
0
-20

-15

-10
SNR(dB)

-5

0

Figure 2: Comparison of algorithm performances
When the graph is analyzed, it has been observed that detection probability of CCA (Canonical
Correlation Analysis) algorithm is better than other two methods and it has performed a faultless
detection at 0dB noise level. Sample size has been selected as 5000 when the results in Graph 2 are
obtained.
An important advantage of canonical correlation analysis over other methods is its cost effectiveness.
The most decisive results for performance evaluation in cognitive radio are obtained through ROC
analysis. When ROC analysis in Graph 3 is analyzed, canonical correlation analysis again appears to
be more successful than the other blind source separation methods. When ROC curves are calculated,
5 dB white Gaussian noise has been added to the signals.
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Figure 3: Presentation of Algorithm Performances in ROC Curve
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CONCLUSION

Blind spectrum sensing methods in CR systems that have been developed as one of the solutions to the
recent spectrum scarcity are subject areas that have been studied a lot lately. The main problem in
spectrum sensing methods is that the noise in the medium is changeable. Blind methods have been an
important step to the solution of this problem. In this study, it has been aimed to find the presence or
absence of primary users in a single frequency band through canonical correlation analysis and it has
been compared to other blind source separation methods. Simulation results have shown that the
proposed method is more successful than other methods in terms of performance and transaction cost.
While KCCA algorithm performs better than FastICA algorithm, it has been found that it is quite
disadvantaged in terms of transaction cost.
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Özet
Diş sağlığının korunması, diş ve ağız boşluğu hastalıklarının tedavisi için gerekli çalışmaları yapan
kişiye diş hekimi denir. Diş hekimliği, ağız boşluğunun aynı zamanda ağız mukozasında, bitişik ve
ilgili yapı ve dokuların hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve önlenmesini kapsar. Diş hekimleri, hastaların
tedavisi sırasında motorlu el aletlerinin titreşimine maruz kalmaktadır.
Titreşim, bir cismin iç veya dış kuvvetlerin etkisiyle yaptığı salınım hareketidir. İnsan titreşimi ise,
titreşen bir yüzey veya cisim ile temas sonucunda kişinin hissettiği titreşim olarak tanımlanmaktadır.
İnsan titreşimi, el –kol tireşimi ve tüm vücut titeşimi olmak üzere iki tiptir. Bütün vücut titreşimi,
vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de bel
bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi ifade eder. Diş hekimliğinde
kullanılan el cihazlarının titreşim spektrumları, yüksek frekanslarda güçlü titreşim içermektedir.
Yüksek seviyelerde titreşim maruziyetinin sağlık üzerinde ciddi etkileri bilinmesine ve ilgili
Yönetmeliklerle çeşitli sınırlandırmalar olmasına rağmen, diş hekimlerinin işlemler sırasında maruz
kaldıkları tüm vücut titreşimin boyutları yeterince bilinmemektedir. Titreşimin sağlığa etkisi ve
algılanan şiddeti; titreşimin frekansına, şiddetine, yönüne, ivmesine, maruz kalınan süreye, titreşimin
etkilediği bölgeye, kişinin yaşına, cinsiyetine, postürüne, kişinin kaynağa uzaklığına, aktivitesine,
günün zamanına ve kişinin genel sağlık durumuna bağlıdır. Kişilerin maruz kaldığı titreşimin güvenli
seviyelerini belirlemek ve değerlendirmek için titreşim ölçüm ve analizleri gereklidir. Bu çalışmada
diş hekiminin maruz kaldığı tüm vücut titreşiminin olası etkileri ve titreşimin kaynakları,
maruziyetinin en aza indirilmesi konuları tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Titreşim, Diş Hekimi, Tüm Vücut, Tıbbi Cihaz

The Possible Effects on Whole Body Vibrations of Medical Devices Used by
Dentists
Abstract
The dentist is the person who makes the necessary studies for the protection of dental health and the
treatment of dental and oral cavity diseases. Dentistry involves the diagnosis, treatment and prevention
of diseases of the adjacent and related structures and tissues in the oral cavity at the same time as the
oral cavity. Dentists are exposed to the vibration of high speed handpieces during treatment of
patients.
Vibration is a swinging motion caused by an internal or external force of a cistern. Human vibrations
are defined as vibrations that a person feels in contact with a vibrating surface or object. There are two
types of human vibration: hand-arm vibration and whole-body vibration. Whole body vibration refers
to the mechanical vibration that, when transferred to the whole body, pose a risk to the health and
safety of the employee, and in particular, causes discomfort and spinal trauma in the waist region. The
vibration spectra of handpieces used in dentistry contain strong vibrations at high frequencies.
Although the serious effects of exposure to vibration at high levels are known and there are various
limitations in the relevant regulations, the dimensions of the whole body vibration that dentists are
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exposed to during the procedure are not sufficiently known. The influence of vibration on the health
and perceived severity depends on the frequency, intensity, direction and acceleration of the vibration,
duration of the vibration, the region affected by the vibration, the age of the person, the sex, the
distance of the person from the source, the activity, the time of day and the general health status of the
person. Vibration measurements and analyzes are required to determine and assess the safe levels of
vibrations that people are exposed to. In this study, the possible effects of the whole body vibration of
the dentist, the sources of vibration, and the minimization of exposure have been discussed.
Keywords:Vibration, Dentist, Whole Body, Medical Device
GİRİŞ
Diş hekimi, diş sağlığının korunması, diş ve ağız boşluğu hastalıklarının tedavisi ve önlenmesini için
gerekli çalışmaları yapan kişiye denir (American Dental Association, 2017).
Diş hekimleri hekim koltuğunda oturarak ve bir diş hemşiresinin yardımı ile, genellikle "dört elli" diş
hekimliği uygular. Diş hekimi hastanın sağındadır ve solunda diş hemşiresi yer alır. Diş hekiminin
tedavilerini yapabilmesi için öncelikle bir diş ünitine ihtiyacı vardır. Diş tedavileri sırasında kullanılan
en temel aletler, aerotör, anguldurva, mikromotor, piyasemen ve ultrasonik temizleme cihazıdır. Bu
aletler diş ünitine bağlanarak kullanılır. Yüksek ve düşük devirli el aletleri, ultrasonik temizleyiciler
ile hava ve su şırıngaları genellikle hastanın göğüs hizasında bir platform üzerinde, emme donanımı
hastanın sol tarafındadır. Diş hekimlerinin fiziksel çalışma ortamına bakıldığında, yurtdışında çoğu diş
hekiminin yatırılmış bir pozisyonda oturan hasta ile çalıştığı görülmektedir (Rolander, 2010).
Türkiye’de ise diş hekimleri çoğunlukla ayakta çalışmaktadır.
Diş hekimleri, hastaların tedavisi sırasında motorlu el cihazlarının titreşimine maruz kalmaktadır.
Titreşim, bir cismin iç veya dış kuvvetlerin etkisiyle yaptığı salınım hareketidir. İnsan titreşimi ise,
titreşen bir yüzey veya cisim ile temas sonucunda kişinin hissettiği titreşim olarak tanımlanabilir.
Titreşim temas eden titreşen yüzey aracılığı ile insan vücuduna iletilir. Bu yüzey bir makinenin
tutamak kısmı, bir aletin yüzeyi veya motorlu bir makinenin koltuğu olabilir (Zeyrek, 2009).
Titreşime iki çeşit maruziyet söz konusudur. Bunlar; tutamak kısmı olan ve elle kullanılan aletlerden
iletilen el-kol titreşimi ve motorlu bir makinenin üzerindeki koltuk veya yüzeyden iletilen tüm vücut
titreşimidir (Zeyrek, 2009). 2013 yılında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışanların
Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmeliği yayınlamıştır. Bu yönetmelik,
çalışanların mekanik titreşimlere maruz kalmaları sonucu ortaya çıkacak sağlık ve güvenlik
risklerinden korunmalarını sağlamak için alınması gereken asgari koşulları göstermektedir (Resmi
Gazete, 2013). Yönetmelik, tüm vücut titreşimi derken, vücudun bütününe aktarıldığında, çalışanın
sağlık ve güvenliği için önemli riskler oluşturan, özellikle de bel bölgesinde ve omurgada rahatsızlık
ve travmaya yol açan mekanik titreşimleri kasdetmektedir (Resmi Gazete, 2013).
Titreşimin sağlığa etkisi ve algılanan şiddeti; titreşimin frekansına, şiddetine, yönüne, ivmesine, maruz
kalınan süreye, titreşimin etkilediği bölgeye, kişinin yaşına, cinsiyetine, postürüne, kişinin kaynağa
uzaklığına, aktivitesine, günün zamanına ve kişinin genel sağlık durumuna bağlıdır (Sevencan,
Vaizoğlu, & Güler, 2014). Titreşime maruziyetin yüksek seviyelerde olması sağlık üzerine ciddi
etkiler oluşturur. Titreşim çalışana rahatsızlık verebilir, işin verimliliğini düşürebilir veya fiziksel
hasara neden olabilir (Zeyrek, 2009). Diş hekimliğinde kullanılan cihazlar yüksek frekanslarda
kuvvetli titreşimler içerir (Rytkönen & Sorainen, 2001). Diş hekimi tarafından kullanılan motorlu
cihazların oluşturduğu titreşim tüm vücuda aktarılır. Özellikle ayakta çalışan diş hekimlerinde
titreşimin tüm vücuda aktarımı, oturarak çalışanlara nazaran daha fazladır. Bu durum çalışanın sağlığı
açısından risk oluşturabilir.
Tüm vücut titreşimleri özellikle bel bölgesinde ve omurgada rahatsızlık ve travmaya neden olur.
Titreşime maruz kalan kişilerde yorgunluk, dikkat azalması, ortopedik rahatsızlıklar, sakatlıklar, iş
kazaları, vb. fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar görülür, yaşam kalitesi olumsuz etkilenir ve kişinin
performansı düşer (Vita Mühendislik, 2017).
Yoğun çalışma koşulları, diş hekiminin hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıpranmasına neden olur
(Türk Dişhekimleri Birliği, 2011). Ulusal veri sistemini inceleyerek yapılan bir araştırmada sağlık
uzmanları, diğer çalışanların sağlık sorunlarını karşılaştırdı. Yapılan çalışmalarda sağlık çalışanlarının
akut ve kronik sağlık problemlerinin diğer çalışanlarınkinden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Diş
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hekimleri, kas-iskelet sisteminin patolojisi açısından da yüksek risk grubunda yer almaktadır. Diş
hekimlerinin hastalarına uyguladıkları tedavi sırasında tekrarlayan hareketleri ve kötü duruş
pozisyonları ile uzun süreli çalışmaları bu riskleri daha da artırmaktadır (Türk Dişhekimleri Birliği,
2011). Boyun ve omuzun kas-iskelet sistemi belirtileri, karakteristik ağrı ile kendini gösterir.
Omurganın servikal bölümünün neden olduğu rahatsızlıklar diş hekimlerinin büyük yüzdesinde
görülmektedir. Bu tür rahatsızlıkların hem mesleki faaliyetleri hem de günlük faaliyetleri etkilediği
göz önüne alındığında, sonuçları önlemek için gerekli önlemler alınmalıdır (Radanović, Vučinić,
Janković, Mahmutović ve Penjašković, 2017). Diş hekimliği çok çeşitli fiziksel tehlikeler
içermektedir. Kas iskelet sistemi bozuklukları bu tehlikelerin en belirginidir. Bunlar, servikal ve omuz
bölgelerindeki uzun süreli statik yükler ve yüksek hassasiyet ile çalışmaktan kaynaklanır
(Chaikumarn, 2004).
Yapılan çeşitli araştırmalar, tüm vücut titreşimine yoğun maruz kalmanın, bel ağrısında bir artışa ve
omurganın olumsuz etkilenmesine neden olduğunu göstermiştir. Bel ağrısındaki artış, vertebra ve
disklerde primer dejeneratif değişikliklerin sonucunda meydana gelir. Omurganın bel kısmı sıklıkla
etkilenen bölgedir. Bel bölgesinden sonra göğüs bölgesi gelir. Servikal bölgedeki rahatsızlıkların
istenmeyen bir duruştan kaynaklandığı, bir çok araştırmacı tarafından gösterilmiştir. Tüm vücut
titreşiminin etkisi esas olarak görme ve kontrol üzerinedir. Gerekli düzenlemelerle titreşimin görme ve
manuel kontrol üzerindeki etkileri önemli ölçüde azaltılabilir (İşsever, 2017).
Kişinin maruz kaldığı titreşim düzeylerini belirlemek ve değerlendirmek için titreşim ölçüm ve
analizleri gereklidir. Bu çalışmada diş hekiminin maruz kaldığı tüm vücut titreşiminin olası etkileri ve
titreşimin kaynakları, maruziyetinin en aza indirilmesi konuları tartışılmıştır.
MATERYAL VE METOT
Diş hekiminin hastanın tedavisi için öncelikle hasta koltuğuna ihtiyacı vardır. Diş tedavilerinin
yapıldığı hasta koltuğuna diş üniti denir (Şekil 1). Diş hekimliğinin klinik uygulamaları diş ünitinde
yapılır. Diş tedavisi sırasında diş ünitine bağlanan ve farklı amaçlara hizmet eden yüksek ve düşük
devirli cihazlar kullanılmaktadır. Bunlar, aerotör, anguldurva, mikromotor, piyasemen ve ultrasonik
temizleyicidir.

Şekil 1. Diş üniti (Başak, 2016)

Aerotör, dişin en sert tabakası olan minenin kaldırılmasında kullanılır. Hava veya elektrikle çalışır.
Dakikada 450.000 devirle dönme kapasitesine sahiptir. Anguldruva, diş minesinin altında kalan daha
yumuşak yapıdaki dentin dokusunda aşındırma yapmak için, çürük dokuyu temizlemek için kullanılır.
Diş taşı temizliği sonrası dişlerin ve dolguların parlatılması gibi işlemlerde de kullanılan döner alet
sistemidir. Kanal tedavisi, implant yerleştirilmesi işlemleri için özel anguldurvalar vardır. Mikro
motor, aeratore göre daha az devirle çalışan döner alet sistemidir. Dakikada 25.000 devirlik bir hızla
çalışır. Anguldurva ve piyasamen mikromotorun üzerine takılarak kullanılır. Piyasemen, protez
uyumlamalarında, kemikten madde kaldırılması gereken gömülü diş ameliyatı gibi bazı

98

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

operasyonlarda kullanılan döner alet sistemidir. Ultrasonik temizleyici, diş yüzeyindeki diş taşını
kaldırmak için kullanılan titreşimli bir alettir (Dt Tuba Koc, 2017).
BULGULAR
Yönetmelik hükümlerinde uyulması gereken maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri
verilmiştir. Maruziyet eylem değeri, aşıldığı durumda, çalışanın titreşime maruziyetinden
kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değeri; maruziyet sınır değeri,
çalışanların bu değer üzerinde bir titreşime kesinlikle maruz kalmaması gereken değeri ifade eder.
Tüm vücut titreşimi için, sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 1,15 m/s2 iken
sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri 0,5 m/s2’dir (Resmi Gazete, 2013). Bu
değerler Avrupa Titreşim Direktifi ile uyumludur( EU-OSHA, 2017).
TARTIŞMA
Organizmanın yüksek frekanslı titreşime maruz kalması, titreşim sendromu olarak bilinen bir meslek
hastalığına neden olur (Senel, 2007). Ayakta duran bir kişiye 40-50 Hz arasındaki tüm vücut titreşimi
uygulandığında ayak kemiklerinde dejeneratif değişiklikler gözlenmiştir. 40 Hz'e kadar yüksek
frekanslarda tüm vücut titreşimine maruz kalmak merkezi sinir sistemi rahatsızlıklarına neden olabilir.
20 Hz'in altındaki maruziyetlerde, araştırmaların sonuçları çelişkili olarak gösterilmiştir (İşsever,
2017). Lokal titreşimin olumsuz etkileri 5-1400 Hz aralığında görülür. En zararlı etkilerin, 16 Hz'in
altındaki düşük frekanslı titreşimlerde ortaya çıktığı varsayılmaktadır (Senel, 2007).
Titreşim ölçümleri ve analizleri, insanların maruz kaldığı titreşim düzeylerini belirlemek ve
değerlendirmek için gereklidir. Tüm vücut titreşimi, titreşim kaynağı ile vücut arasında ölçülmelidir
(İşsever, 2017). Diş hekimliğinde kullanılan el aletlerinin titreşim spektrumu, yüksek frekanslarda
güçlü titreşimler içerir(Rytkönen & Sorainen, 2001). Bununla birlikte, diş hekimi uygulamaları
sırasında titreşimin ve maruz kalmanın etkileri bilinmemektedir.
1960’ lara kadar ayakta çalışan diş hekimleri, 1960’ lardan sonra oturarak çalışmaya başlamıştır.
Ancak desteksiz, dik pozisyonda oturmak, bel bölgesindeki omurlara, ayakta durmaya göre 5.9 kez
fazla yük bindirir. Desteksiz oturulması durumunda, kalça kemiği arkaya doğru döner ve bel
çukurluğu azalır. Bel çukurluğunun azalması ise, omurlar arasındaki disklerin öne kayması, aşırı
yüklenmesi ve faset eklemlerin gerilmesi ile sonuçlanır. Boynun, öne doğru uzanmasından dolayı kas
akivitesi artar. Kolların gövdeden uzak tutulması, aşırı statik yüklenmeye neden olur. Bu durum,
omuzda kas yırtılmaları, dirsekte tenisçi dirseği ve el bileğinde karpal tünel sendromu ile sonuçlanır.
Bu nedenle diş hekimiği, kas iskelet sistemi rahatsızlıkları açısından risk oluşturur (Çakmak, 2007).
Klinikte diş hekiminin tedavi sırasında tekrarlayan hareketleri, kötü postür, yanlış oturma pozisyonları
ve çalışma süresinin uzun olması bu riskleri daha da artırmaktadır. Kamuda çalışan diş hekimleri
günde en az sekiz saat çalışmaktadır. Mesai dışı uygulaması ile çalışma süresi uzamıştır. Diş hekimleri
Avrupa’da ergonomik şartlara göre, hekim koltuğunda oturarak çalışmaktadır. Türkiye’de özellikle
kamuda çalışan diş hekimleri, klinikte hasta yoğunluğundan dolayı çalışma saatlerini çoğunlukla
ayakta geçirmektedir.
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Şekil 2. Türkiye’de diş hekimlerinin kullandığı ergonomik olmayan koltuk (Hepsiburada.com, 2017).

Şekil 3. Yurtdışında diş hekimlerinin kullandığı ergonomik koltuk (Nyscpp, 2017).

SONUÇ
Diş hekimine etki eden titreşimlerle ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Yurtdışında yapılan bazı
çalışmalarda diş hekimlerindeki el-kol titreşimi üzerine çalışılmıştır (Rytkönen E. , Sorainen, LeinoArjas, & Solovieva, 2006). Ancak yurtdışındaki hekimler çalışma saatlerinin büyük çoğunluğunu
oturarak çalıştıkları için tüm vücut titreşimleriyle ilgili yeterli bilgi yoktur. Türkiye’de özellikle
kamuda çalışan diş hekimlerinin, gerek alışkanlıklar, gerek daha fazla hasta bakma gibi nedenlerden
dolayı ayakta çalışmalarından dolayı tüm vücutları titreşime maruz kalabilmektedir. Oturarak
çalışıldığında titreşim, yüksekliği ayarlanabilir amortisörlü hekim koltuğu tarafından absorbe
edilebilmektedir. Titreşimin kısa vadedeki etkileri sınır değerlerin altında bile olsa, diş hekimlerinin
mesleki yaşamları sonunda etkilenme olasılığı vardır. Çalışmanın bir sonraki aşaması olarak gerekli
izinlerin alınarak daha çok diş hekimi üzerinde ölçümlerin yapılması yönünde planlanmaktadır.
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Abstract
Rapid and precise detection and identification of bacteria are very important for accurate
diagnosis and treatment. Up to now, bacterial identification has been based on a combination of
culture, biochemical methods and gene sequencing identification techniques. Conventional methods
are labor-intensive, time consuming and expensive. Matrix Assisted Laser Desorption Ionization
Time-Of-Flight (MALDI-TOF), is a new technique developed recently for the detection of bacteria.
MALDI-TOF is a rapid and precise test with high sensitivity and specificity and low cost compared to
traditional methods or molecular techniques. MALDI-TOF has been approved for bacterial species
identification. However, the differentiation at the subspecies level has not yet been fully characterized.
This review recommends that clinical laboratories use MALDI-TOF-MS for detection of slow
growing bacteria and bacteria which are difficult to culture.
Keywords:Traditional methods, identification, MALDI-TOF, molecular techniques.
INTRODUCTION
In conjunction with their human genome project, Tanaka vd. (1988:151) and Karas ve
Hillenkamp (1988:2299) explored matrix-assisted laser desorption ionization time-of-flight (MALDITOF) in 1988 (Karas ve Hillenkamp, 1988:2299; Tanaka vd., 1988:151). Koichi Tanaka who is a
Japanese scientist, John B. Fenn (America) for mass spectrometry (MS) and Kurt Wuthrich
(Switzerland) for nuclear magnetic resonance have won the Nobel Prize in Chemistry 2002 (Zenobi,
2003:73). These instruments have become commercially available since 1991 (Stults, 1995:691).
MALDI-TOF MS was first introduced as the technique of choice for proteomics, however, the full
potential of this technique for DNA analysis was not discovered until 1995 (Tang vd., 1995:3126).
These instruments have been commercially available since 1991 (Stults, 1995:691).
Bacterial identification by MALDI-TOF-mass spectrometry analysis was first discovered in
1996 by Holland vd. (1996:1227), with similar results being reported by Krishnamurthy vd.
(1996:883) in the same year. The researchers determined spectral fingerprints of pathogenic species
like Bacillus anthracis, Francisella tularensis, Yersinia pestis and Brucella melitensis (Krishnamurthy
vd., 1996:883). Since that time, many publications on the detection of bacteria, mold and yeast have
been written (Carbonnelle vd., 2011:104).
USE OF MALDI-TOF MS IN BACTERIOLOGY
Conventional means for clinical sample testing such as culturing, biochemical tests and serotyping is
time consuming, arduous and costly. Where convention means of testing is not effective, gene
sequencing has been viewed as an option but currently is not used for routine identification (Reller vd.,
2007:1108). Microbiology laboratories need fast, reliable, and cost effective techniques for
determination of pathogens in order to provide the prompt initiation of appropriate antimicrobial
therapy (Singhal vd., 2015:791). Researchers have demonstrated that MALDI-TOF MS can be utilized
for early detection of bacteria in blood cultures, cerebrospinal fluids, respiratory tract infections,
urinary tract infections (UTIs), stool samples etc. (Singhal vd., 2015:791). MALDI-TOF MS has
recently been entered many microbiological diagnostic laboratories in many industrialized countries in
Europe and North America since 1995 (Porte vd., 2017:e0177929). MALDI-TOF MS is regarded as a
new and revolutionary identification technique in clinical microbiology, because of its fast, reliable
and economical approach to identification of microorganisms including bacteria and fungi (Benagli
vd., 2011:e16424; Martiny vd., 2012:2269).
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Recent studies have focused on the identification of microorganisms such as nonfermenters
(Alby vd., 2013:3852), anaerobes (Garner vd., 2014:335; Vega-Castaño vd., 2012:597), mycobacteria
(Balada-Llasat vd., 2013:2875), yeasts (Wang vd., 2016:1376), filamentous fungi (Ranque vd.,
2014:135), and other species that are difficult to identify (Lau vd., 2014:361). In addition, studies
reported an enormously positive impact on antibiotic treatment (Dixon vd., 2015:863; Vlek vd., 2012:
e32589) as well as cost-effectiveness (Gaillot vd., 2011:4412; Tan vd., 2012:3301). The use of
MALDI-TOF MS in analysis of antimicrobial resistance (Kostrzewa vd., 2013:767; Mirande vd.,
2016:2225; Oviaño vd., 2016:36) and epidemiological investigations based on strain typing (Culebras
vd., 2016:42; DeMarco ve Ford, 2013:611; Spinali vd., 2015:760) are increasingly being recognized
and investigated.
A study which has utilized MALDI-TOF MS for characterization of
pathogenic Haemophilus strains, identified strain-specific variations among Haemophilus
influenzae isolates obtained from several patients and demonstrated strain-specific biomarkers for
analyzing six distinct strains of Helicobacter pylori (Haag vd.,1998:750; Nilsson, 1999:1067). Clinical
srains of coagulase negative staphylococci, various srains of Staphylococcus spp., clinically important
Yeast species, Mycobacterium spp., pathogenic Neisseria spp., ten different species of Streptococcus
viridans and four subspecies of Francisella tularensis, have been succesfully identified by MALDITOF MS (Carbonnelle vd., 2007:104; Dubois vd., 2010:941; Friedrichs vd., 2007:2392; Ilina vd.,
2009:75; Lundquist vd., 2005:303; Saleeb vd., 2011:1790; Stevenson vd., 2010:3482).
MALDI TOF IN BACTERIAL SRAIN TYPING
Traditional classification of bacteria has been conducted based on biochemical, metabolic and
antigenic characteristics (Singhal vd., 2015:9). Serotyping is labor-intensive, expensive, and timeconsuming, and needs technical skill. Fast and reliable subtyping of bacterial pathogens is an
important tool for investigations of outbreaks, bacterial transmission studies and larger-scale
epidemiological tracing projects (Spinali vd., 2015:760). MALDI-TOF is a rapid and precise test with
high sensitivity and specificity and low cost compared to traditional methods or molecular techniques
(Kliem ve Sauer, 2012:397). Researchers have demonstrated that MALDI-TOF MS was a useful
instrument for distinguishing strains of beta hemolytic streptococci and various untypeable strains of
the streptococci group A (Kumar vd., 2004:283). Eddabra vd. (2012:226) utilized MALDI-TOF MS to
distinguish 30 environmental isolates of Vibrio spp. Other researchers utilized MALDI-TOF MS for
quick characterization of Yersinia enterocolitica isolates to the species, and subtyping to the biotype
level (Stephan vd., 2011:150). MALDI-TOF MS for the differentiation and typing of multidrugresistant Klebsiella pneumonia, mycobacteria and isolates of Acinetobacter baumannii have been
reported (Berrazeg vd., 2013; Mencacci vd., 2013:Shitikov vd., 2012:838).
Many studies have reported that MALDI-TOF MS is a fast, reliable and cost-effective method for
characterization of bacteria (Singhal vd., 2015:1). During the past several years, several researchers
have applied MALDI-TOF MS for bacterial detection, taxonomy and strain typing (Haag vd.,
1998:750; Nilsson, 1999:1067).
Nucleic acid based typing techniques such as amplified fragment length polymorphism (AFLP),
multilocus sequence typing (MLST), sequencing of 16S rRNA genes, pulsed-field gel electrophoresis
(PFGE), and multilocus variable number of tandem-repeat analysis (MLVA) have been utilized for
subtyping of bacteria in epidemiological studies (Tenover vd., 1995:2233). Among molecular
epidemiological typing methods, PFGE has been contemplated as the gold standard (Tenover vd.,
1995:2233). Although PFGE and MLVA have great advantages, they are time consuming and the
findings are arduous to standardize (Malorny, 2011:1). Although MLST provides categorization at the
species level and sometimes at the subspecies level, the biological information in gene-based narrow
selection will infrequently be adequate to clearly discriminate between closely related isolates
(Lukjancenko vd., 2010:708; Harris vd., 2010:469; Medini vd., 2005:L589). MALDI-TOF MS has
been successfully used for quick detection and sub-typing within minutes (Wang vd., 1998:1376;
Lynn vd., 1999:2022; Nilsson, 1999:1067; Madonna vd., 2000:2220). MALDI-TOF MS has provided
for successful differentiation between well known subtypes of Clostridium difficile, Escherichia coli,
Yersinia enterocolitica and Salmonella enterica (Stephan vd., 2011:150; Karger vd., 2011:896;
Dieckmann ve Malorny, 2011:4136; Reil vd., 2011:1431).
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF MALDI-TOF MS
The advantages and disadvantages of MALDI-TOF MS compared with traditional methods are
mentioned below:
The direct identification of β-lactamases, especially carbapenemases, has already been
validated by this method and is utilized in some routine and reference laboratories (Burckhardt ve
Zimmermann, 2011:3321; Hrabák vd., 2011:3222; Hrabák vd., 2013:110). These methodologies have
been utilized in reference centers for direct detection of enzymatic modifications and are comparable
with reference mass spectrophotometric assays for the detection of other β-lactamases (Hrabák vd.,
2013:110). It also can detect carbapenemases in Acinetobacter baumannii and enzymatic
modifications in research laboratories (Hrabák vd., 2013:110). It is an easy, quick and effective
method for determination of resistance markers in routine laboratories (Hrabák vd., 2013:110).
Proteomic analysis may enable easy identification of new resistance mechanisms and their regulation
pathways in research laboratories (Hrabák vd., 2013:110).
This technique has some disadvantages, especially in resource-limited regions such as South
America (Greub vd., 2013:1435). The main drawbacks are the high costs of equipment and the
dependence on trained and qualified personnel (Greub vd., 2013:1435). MALDI-TOF requires
special skills for the interpretation of spectra and detection of β-lactamase type (Hrabák vd.,
2013:110). It does not ensure data on the real susceptibility to β-lactams and needs to utilize fresh
bacterial culture (Hrabák vd., 2013:110). Some proteins in samples with distinct molecules may not be
visible by MALDI-TOF MS in research laboratories (Hrabák vd., 2013:110). Proteomic analysis is
labor-intensive in routine laboratories, however it should be present in reference centers as should be
expensive techniques in research laboratories (Hrabák vd., 2013:110). It requires specific extraction
procedures and is labor-intensive for determination of rRNA methyltransferase activity and requires
purification of ribosomes and enzymes (Hrabák vd., 2013:110).
When used for analysis of minisequencing, the identification of extended-spectrum βlactamases and the determination of mutations responsible for resistance in Helicobacter pylori,
Streptococcus pneumoniae, and Neisseria gonorrhoeae etc., MALDI-TOF is a time-consuming
method compared with other methods (Hrabák et al., 2013:111).
CONCLUSION
The use of MALDI-TOF MS as a routine diagnostic tool in bacterial identification has led to a
breakthrough in clinical microbiology. However, some microorganisms cannot be appropriately
identified using currently available protocols. MALDI-TOF MS is a new technique performed in just
minutes, provides accurate diagnosis of clinical isolates and costs a few U.S. dollars whereas
traditional methods are labor-intensive, time consuming and expensive. Therefore, many microbiology
laboratories in the developed countries have been used this new technique.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, sağlık sigortacılığı alanında yapılmış lisansüstü tezlerin incelenmesidir.
Araştırmada sağlık sigortacılığı alanında yapılan tezlerin genel görünümü ortaya konularak gelecekte
bu alanda çalışma yapacaklara bilgi sağlanması amaçlanmıştır. Çalışmada, sağlık sigortacılığı alanında
yapılmış tezler derlenerek, genel bir sonuca ulaşmayı hedefleyen içerik değerlendirmesi yöntemine
başvurulmuş ve veriler, doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Bu nedenle bu çalışma, nitel bir
araştırma özelliği göstermektedir. Çalışmada Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tez veri tabanından
sağlık sigortacılığı alanında yapılan tezler 01.04.2017-15.04.2017 döneminde taranarak toplam 95 adet
teze ulaşılmıştır. Tezler literatürdeki çalışmalar doğrultusunda belirlenen çeşitli değişkenlere (tezin
düzeyi, dili, yapıldığı üniversite vb.) göre incelenmiştir. Tezlerle ilgili bilgiler SPSS paket programına
aktarılarak tanımlayıcı bulgulara ulaşılmıştır. Bu araştırmanın sağlık sigortacılığı alanında gelecekte
çalışma yapacaklara fikir sağlayacağı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Lisansüstü tezler, sağlık sigortacılığı, YÖK tez veri tabanı

Investigation of Postgraduate Dissertations in the Field of Health Insurance
in Turkey
Abstract
The aim of this study is to examine postgraduate dissertations in the field of health insurance. In the
study, the general view of dissertations made in the field of health insurance has been reveal and it is
intended to provide information for future work in this area. In the study, dissertations made in the
field of health insurance were compiled and the method of content evaluation aiming to reach a
general result was applied and the data were collected through a document review. For this reason, this
study shows a qualitative research feature. Dissertations carried out in the field of health insurance
from dissertations database of the Council of Higher Education in the study were scanned in the period
of 01.04.2017-15.04.2017 and was reached a total of 95 dissertations. Dissertations were examined
according to various variables (dissertations level, language, university etc.) determined in the
direction of studies in the literature. The information about the dissertations was transferred to the
SPSS program and the descriptive findings were reached. It can be said that this research will provide
insight into future work in field of health insurance.
Keywords: Postgraduate dissertations, health insurance, Council of Higher Education theses database
GİRİŞ
Dünya genelinde sağlık harcamalarında önemli artışlar olduğu dikkat çekmektedir (WHO, 2000).
Ancak, ülkelerin sağlığa ayırabilecekleri kaynakları sınırlıdır ve bu koşullarda artan harcamalar,
bireylerin ödeme güçlüğünden dolayı sağlık hizmetlerine erişememe riskini ortaya çıkarmaktadır
(Uğurluoğlu ve Özgen, 2008:134; Tiryaki ve Tatar, 2000:124). Hastalığın ne zaman ortaya çıkacağı
çoğunlukla bilinmemekte; ortaya çıkması durumunda da hastaya olan maliyetleri oldukça yüksek
olmaktadır. Bu belirsizlik, sağlık hizmetlerinin finansmanında kolektif sorumluluğu gerektirmektedir
(Yıldırım vd., 2011:73). Sağlık hizmetlerinin ihtiyaç doğduğu anda tüketilme zorunluluğunun
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bulunması ve ikamesinin olmaması, hastaları sağlık sigortası güvencesi şemsiyesi altına girmeye
zorlamaktadır (Bilgili ve Ecevit, 2008:202). Bu açıdan bakıldığında, sağlık sigortası, birey ve grubun
taşıdığı sağlık hizmetlerinin yüksek maliyetlerini karşılayamama riskini topluma veya diğer
sigortalılara yayan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır (Tiryaki ve Tatar, 2000:124).
Endüstri devriminden sonra hizmet sunumunda meydana gelen değişimler, hizmet finansmanına
yansımış ve sağlık hizmetlerinin finansmanına da bu değişimlerden önemli ölçüde etkilenmiştir.
Önceleri; sağlık hizmetlerinin finansmanıyla ilgili sistemler vergiler ve sosyal sigorta fonlarında
toplanan primler yoluyla finansman olarak sınıflanırken, günümüzde sağlık finansman sistemleri daha
kapsamlı incelenmektedir (İstanbulluoğlu vd., 2010:87). Finansman kaynakları yeterli olmadığı
gerekçesiyle, son yıllarda özel sağlık sigortaları teşvik edilmekte, bağış ve yardımlar alınmakta, teşhis,
tedavi ve ilaç harcamalarında kişilerin katkısı artırılmaktadır (Orhaner, 2006:3).
Türkiye, Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) ve sosyal güvenlik reformu kapsamında 2008 yılında
uygulamaya başladığı Genel Sağlık Sigortası (GSS) programı ile tüm nüfusu sağlık güvencesi
kapsamına almayı amaçlamıştır. Bu program kapsamında, hizmetin kapsam genişliğini artırmaya
çalışırken, diğer taraftan artan sağlık harcamalarının sınırlanması hedeflenmiştir. Bu amaçla, son
dönemlerde çeşitli maliyet sınırlama stratejileri uygulanmaya başlanmıştır. Bu stratejilerin başında da
hizmeti kullanan bireylerin ödedikleri kullanıcı katkıları gelmektedir. Sağlık sigortacılığı sisteminin
gelişmekte olan ülkeler için sorun oluşturmasının önemli sebeplerinden biri, bu kullanıcı katkıları
olmaktadır. Kullanıcı katkılarının sağlık güvencesi kapsamının derinliğini sığlaştıran bir mekanizma
olduğu belirtilmektedir (Yıldırım vd., 2011:72).
MATERYAL VE METOT
Bu araştırmanın amacı, sağlık sigortacılığı alanında Türkiye’de yapılmış lisansüstü tezlerin
incelenmesidir. Araştırmada, sağlık sigortacılığı alanında yapılan tezler çeşitli değişkenlere göre
sınıflandırılmıştır. Bu araştırmada sağlık sigortacılığı alanında yapılan tezlerin genel görünümü ortaya
konularak gelecekte bu alanda çalışma yapacaklara bilgi sağlanması amaçlanmıştır. Çalışmada, sağlık
sigortacılığı alanında yapılmış tezler derlenerek, genel bir sonuca ulaşmayı hedefleyen içerik
değerlendirmesi yöntemine başvurulmuş ve veriler, doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Bu
nedenle bu çalışma, nitel bir araştırma özelliği göstermektedir.
Çalışmada, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tez veri tabanından sağlık sigortacılığı alanında yapılan
tezler 01.05.2017-15.05.2017 döneminde taranarak toplam 95 adet teze ulaşılmıştır. Veri tabanının
taranmasında “sağlık sigortası”, “özel sağlık sigortası”, “genel sağlık sigortası” gibi anahtar kelimeler
kullanılmıştır. Tezler literatürdeki çalışmalar doğrultusunda belirlenen çeşitli değişkenlere (tezin
düzeyi, dili, yapıldığı üniversite vb.) göre incelenmiştir. Tam metnine ulaşılmayan tezlerin özetleri
incelenmiştir. Tezlerle ilgili bilgiler SPSS paket programına aktarılarak tanımlayıcı bulgulara
ulaşılmıştır.
BULGULAR
Tezlerin genel özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmektedir. Tablo incelendiğinde araştırma
kapsamında yer alan tezlerin %82,1’i yüksek lisans düzeyinde iken büyük çoğunluğu (%96,8) Türkçe
olarak yazılmıştır. Tezlerin %27,4’ü Marmara Üniversitesi’nde, %62,1’i Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde ve %18,9’u Sağlık Yönetimi ve yine aynı oranlarda İşletme anabilim dallarında
gerçekleştirilmiştir. Tezleri yürüten danışmanların %45,3’ü Prof. unvanında olup, tezlerin %61,1’inin
tam metnine YÖK veri tabanından ulaşılabilmektedir.
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Tablo 1: Tezlerin Genel Özellikleri

Değişkenler
Düzeyi
Yüksek Lisans
Doktora
Dili
Türkçe
İngilizce
Yapıldığı Üniversite
Marmara
İstanbul
Hacettepe
Dokuz Eylül
Beykent
Uludağ
Gazi
Anadolu
Gaziosmanpaşa
Ankara
Diğer
Yapıldığı Enstitü/Fakülte
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
İletişim Fakültesi/Finans Enstitüsü
Yapıldığı ABD/Bölüm
Sağlık Yönetimi
İşletme
Sigortacılık/Bankacılık ve Sigortacılık/Sigortacılık ve Risk
Yönetimi/Finans ve Bankacılık/Aktüerya
ÇEKO
Özel Hukuk/Hukuk
Halk Sağlığı
İktisat
Kamu Yönetimi/Uluslararası İlişkiler
Maliye
Reklamcılık ve Tanıtım/İstatistik/Tarım Ekonomisi
Bilgisayar Mühendisliği
Danışman Unvanı
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Tam Metin
Var
Yok
Toplam

Sayı

%

78
17

82,1
17,9

92
3

96,8
3,2

26
14
5
5
4
4
3
3
3
3
25

27,4
14,7
5,3
5,3
4,2
4,2
3,2
3,2
3,2
3,2
26,3

59
19
10
5
2

62,1
20,0
10,5
5,3
2,1

18
18
13

18,9
18,9
13,7

12
9
8
6
3
3
3
2

12,6
9,5
8,4
6,3
3,2
3,2
3,2
2,1

43
26
26

45,3
27,4
27,4

58
37
95

61,1
38,9
100,0

Şekil 1’de araştırma kapsamında incelenen tezlerin yıllara göre dağılımı görülmektedir. Şekil
incelendiğinde, 1992 yılından itibaren sağlık sigortacılığı alanında tez yazımına başlandığı, 2006 ve
2007 yılında ise yazılan tez sayısında artış olduğu görülmektedir. Ayrıca bu yıllarda daha çok genel
sağlık sigortası konusunda tezlerin yazıldığı görülmektedir.
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3

2

2
1

3

4
3

2

4

3

4

4

3

2

1

1

1
0

Yıllar

Şekil 1: Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı
Tezlerin yöntemi karşılaştırma, kavramsal çalışma ve analiz şeklinde üç kategoride incelendiğinde,
tezlerin yarıdan fazlasında (%55,0) kavramsal çalışma yapıldığı görülmektedir (Şekil 2). Tezlerin
%11’inde karşılaştırma yapıldığı ve %34’ünde analiz gerçekleştirildiği ifade edilebilir.

11%
Karşılaştırma
Analiz
55%

34%

Kavramsal Çalışma

Şekil 2: Tezlerin Yöntemi (%)
Tablo 2’de araştırma kapsamındaki tezlerin konularına göre dağılımı verilmektedir. Tablo
incelendiğinde, genel sağlık sigortacılığı konusu %32,6 ile ilk sırada yer almaktadır. Genel sağlık
sigortacılığını, özel sağlık sigortacılığı ve sağlık sigortası hakkında yapılan genel konular takip
etmektedir.
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Tablo 2: Tezlerin Konularına Göre Dağılımı

Konu
Genel Sağlık Sigortası/ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu
Özel Sağlık Sigortası
Sağlık Sigortası (genel konular)
Limitsiz Sağlık Sigortası/Yaşlılık Sigortası/Kişisel Sağlık
Sigortası/Seyahat Sağlık Sigortası/Uzun Süreli Sağlık
Sigortası/Hayat Sigortası/Ulusal Sağlık Sigortası
Sağlık Harcamaları/Sağlık Finansmanı/Ödeme Sistemi
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Diğer
TOPLAM

Sayı
31

%
32,6

24
17
8

25,3
17,9
8,4

6
6
3
95

6,3
6,3
3,2
100,0

SONUÇ
Bu araştırmanın amacı, sağlık sigortacılığı alanında Türkiye’de yapılmış lisansüstü tezlerin
incelenmesidir. Araştırma kapsamında YÖK veri tabanında sağlık sigortacılığı alanında 95 çalışmanın
olduğu belirlenmiştir. Sağlık sigortacılığının uzun yıllara dayanan tarihi düşünüldüğünde, bu yıllar
içinde yapılmış çalışma sayısının yetersiz olduğu düşünülmektedir. Sağlık sektörünün önemli sorun
alanlarından biri olduğu düşünülen sağlık sigortacılığı alanında öğrenci ve araştırmacıların daha fazla
teşvik edilmesinin gerektiğine inanılmaktadır. Sağlık sigortacılığı ile ilgili yürütülen tezlerin %82,1’i
yüksek lisans düzeyinde ve büyük çoğunluğu (%96,8) Türkçe olarak yazılmıştır.
Tezler çoğunlukla Marmara Üniversitesi’nde yazılmış (%27,4), %62,1’i Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
ve %18,9’u Sağlık Yönetimi ve yine aynı oranlarda İşletme anabilim dallarında gerçekleştirilmiştir.
Tezleri yürüten danışmanların %45,3’ü Prof. unvanında olup, tezlerin %61,1’inin tam metnine YÖK
veri tabanından ulaşılabilmektedir. Ancak, tam metnine ulaşılamayan çalışma sayısı da %38,9
oranındadır ve bu bulgu, bu konuda yapılmış tezleri incelemek isteyenler için bilginin sınırlılığına
dikkat çekmesi açısından önemli bulunmaktadır. Bilimsel bilginin yayılması açısından önemli bulunan
tez çalışmalarının araştırmacılar ile paylaşımı, yeni araştırma konularının şekillenmesinde alan yazına
katkı sağlayabilir.
Çalışma bulgularından hareketle, 1992 yılından itibaren sağlık sigortacılığı alanında tez yazımına
başlandığı, 2006 ve 2007 yılında ise yazılan tez sayısında artış olduğu görülmektedir. Ayrıca bu
yıllarda daha çok genel sağlık sigortası konusunda tezlerin yazıldığı görülmektedir. Resmi Gazetede
16 Mayıs 2006 tarih ve 5502 sayılı "Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu" ile sağlık finansmanı alanında
köklü değişimler meydana gelmiş ve sosyal güvenlik rejimleri aynı çatı altında birleşmiştir. Bu sistem,
zorunlu devlet katkısını ve tüm nüfusu zorunlu sağlık sigortası kapsamı altına alan Genel Sağlık
Sigortası sistemidir (İstanbulluoğlu vd., 2010: 95). Bu yıllardaki tez sayısındaki artışın sebebi, sağlık
politikasında gündem konularından birini oluşturması ile açıklanabilir.
Çalışma sonucunda, tezlerin yarıdan fazlasının (%55,0) sağlık sigortacılığını kavramsal olarak ele
aldığı belirlenmiştir. Tezlerin %11’inde karşılaştırma ve %34’ünde analiz çalışması şeklinde
gerçekleştirilmiştir.
Tezlerin konu dağılımları incelendiğinde, genel sağlık sigortacılığı konusu %32,6 ile ilk sırada dikkat
çekmektedir. Genel sağlık sigortacılığını, özel sağlık sigortacılığı ve sağlık sigortası hakkında yapılan
genel konular takip etmektedir. Bu bulgu, sağlık sigortacılığı alanında çalışma yapacaklara yol
gösterici olabilir.
Bu araştırma, sağlık sigortacılığı konusunda YÖK veri tabanı üzerinden ulaşılabilen tezlerle sınırlıdır.
Gelecekte yürütülecek çalışmalarda yurtdışında yapılmış tezler incelenerek ulusal tezlerle
karşılaştırma yapılabilir. Böylece dünya literatüründe gündeme gelmeye başlayan ancak Türkiye’de
henüz incelenmemiş konular ortaya çıkarılabilir ve araştırmacılara bu tür çalışmaların yürütülmesi
konusunda fikir sağlayabilir.
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Abstract
Decreasing fossil fuel reserves and decreasing exhaust emissions of biodiesel-containing fuels increase
the tendency to use biodiesel as an alternative fuel in diesel engines. In this study, the effects of
methanol-biodiesel-standard diesel fuel blends on engine vibration and noise were experimentally
investigated. The experiments were carried out with a single-cylinder air-cooled diesel engine with
different engine speeds at full load. As a result, engine vibration and noise level decreased with
biodiesel fuels blends. It was also seen that engine vibration and noise level increased for all fuel
mixtures with increasing engine speed.
Keywords: Diesel engine, fuel blends, vibration, noise

Metanol-Biyodizel-Dizel Yakıt Karışımlarının Bir Dizel Motorun Titreşimi ve
Gürültüsü Üzerindeki Etkileri
Özet
Fosil yakıt rezervlerinin azalması ve biyodizel içerikli yakıtların egzoz emisyonları düşürmesi, dizel
motorlarda alternatif yakıt olarak biyodizel kullanma eğilimini artırmaktadır. Bu çalışmada metanolbiyodizel- standart dizel yakıt karışımlarının, motor titreşimine ve gürültüsüne olan etkileri deneysel
olarak incelenmiştir. Deneyler tek silindirli hava soğutmalı dizel motor ile, tam yükte ve farklı motor
devirlerinde gerçekleştirilmiştir. Sonuçta, motor titreşim ve gürültüsü seviyesinin biyodizel içerikli
yakıtlar ile azaldığı görülmüştür. Ayrıca, motor devrinin artmasıyla tüm yakıt karışımları için motor
titreşiminin ve gürültü seviyesinin arttığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Dizel motor, yakıt karışımları, titreşim, gürültü
GİRİŞ
Ekonomi ve kalkınmanın önemli etkenlerinden biri olan enerji ihtiyacı ve motorlu taşıt sayısı
ülkemizde gün geçtikçe artarak devam etmektedir. Petrol kökenli yakıtlar çoğunlukla motorlu
taşıtlarda yakıt olarak kullanıldığından dolayı, ülkemizin ticari enerji ihtiyacının büyük kısmı petrol
kullanımı ile sağlanmaktadır. Dünya petrol rezervleri hızla tükenmektedir. Ayrıca petrolün aşırı
kullanımında hava kirliliğine sebep olan egzoz emisyonlarının artmakta ve bu duruma bağlı olarak
dünyanın ekolojik dengesinde bozulmalar olmaktadır. Bu durumlar sonucunda araştırmacılar
tarafından motorlu taşıtlarda kullanılmak üzere alternatif yakıt arayışlarına gidilmiştir. Bitkisel
yağlardan üretilen biyodizel yakıtlar, yenilenebilir alternatif yakıt olarak öne çıkmaktadır. Biyodizel
yakıtlar, içeriğine ve üretim yöntemine bağlı olarak fosil kökenli dizel yakıtlara göre farklı kimyasal
yapıya ve yakıt özelliklerine sahiptirler. Bu nedenle, her bir biyodizel yakıtın yanma karakteristiği de
farklıdır. Tutuşma gecikmesi, basınç artış hızı, yanma karakteristiği vb.’ nin sebep olduğu titreşimler,
motorlarda mekanik gürültüleri oluşturur. İçten yanmalı motorlardan kaynaklı ortaya çıkan titreşimler;
yanma işlemi süresince meydana gelen ani basınç farklılıkları ile doğrusal ve dairesel hareket
halindeki motor parçalarının ivmelerinin değişimlerinden kaynaklı atalet kuvvetlerinden
kaynaklanmaktadır. Titreşim ve gürültü, belirli seviyeleri aştığında makinelerin ve içten yanmalı
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motorların ömrünü uzun vadede etkileyen önemli unsurlardan biri olmakla birlikte, insan sağlığına ve
sürüş konforuna da olumsuz etkileri bulunmaktadır. Motorda titreşim ve gürültünün en önemli
kaynağının yanma olayı olduğu düşünülürse, yakıt tipinin titreşim ve gürültüyü etkileyen en etkin
parametrelerinden biri olduğu anlaşılmaktadır (Sarıdemir, 2016:103).
Taghizadeh-Alisaraei ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, dizel yakıtına %5, %10, %15, %20,
%30, %40, %50 oranlarında katılan biyodizelin ve %100 biyodizelin farklı motor devirlerinde 6
silindirli bir dizel motorun titreşimine olan etkileri incelenmiştir. İvme ölçerlerden alınan verilere göre
zaman bölgesi analizi ve frekans analizleri yapılmıştır. %20 ve %40 biyodizel içerikli yakıtlar ile en
düşük ortalama titreşim genlikleri elde edilirken, %15, %30 ve %50 biyodizel içerikli yakıtlar ile en
yüksek ortalama titreşim genlikleri elde edilmiştir (Taghizadeh-Alisaraei vd., 2012:414). Uludamar
ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, çeşitli biyodizel yakıtların motor gürültü ve titreşimine
olan etkileri araştırılmıştır. Gürültü ve titreşimin motor devrine bağlı olarak arttığı, biyodizel yakıt
karışımlarının motor titreşim ve gürültüsünü düşürdüğü belirtilmiştir (Uludamar vd., 2016:326).
Heidary ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, farklı oranlardaki biyodizel-dizel yakıt
karışımlarının, bir tarım makinası motorunun titreşimine olan etkisi araştırılmıştır. B100, B5 ve B20
yakıt karışımları ile en düşük titreşim değerleri elde edilirken, en büyük titreşim değeri dikey eksende
elde edilmiştir (Heidary vd., 2013:117). Yıldırım ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, farklı
oranlardaki (%20, %50) dizel-biyodizel yakıt karışımlarının ve %100 biyodizelin 6 silindirli bir
motorun titreşimine ve gürültüsüne olan etkisi sabit devirde yüke bağlı olarak incelenmiştir. B20 yakıtı
ile 100 Nm yük altında en büyük titreşim değeri elde edildiği ifade edilmiştir (Yıldırım vd., 2015).
Redel-Macías ve arkadaşları pirana yağı metil esterinin, Elshaib ve arkadaşları ise atık bitkisel
yağlardan üretilen biyodize yakıtın motor gürültüsüne olan etkilerini incelemişlerdir (Redel-Macías
vd., 2012:615), (Elshaib vd., 2014:11). Siavash ve arkadaşları, dizel-biyodizel yakıt karışımlarının
motor gürültü parametrelerini analiz etmişlerdir (Siavash vd., 2015:893)
Bu çalışmada farklı oranlardaki kanola yağı metil esteri, metanol ve standart dizel yakıt
karışımlarının, farklı devirlerde (1400 d/d, 1800 d/d, 2200 d/d, 2600 d/d) tek silindirli bir dizel
motorun çalışma titreşimine ve gürültüsüne olan etkileri deneysel olarak incelenmiştir.
MATERYAL VE METOT
Deney Düzeneği
Biyodizel yakıt, rafine edilmiş kanola yağından transesterifikasyon yöntemi ile TS EN 14214
standartlarına uygun olarak üretilmiştir. Deneylerde kullanılan yakıtların hacimsel yüzdeleri sırasıyla
%100, %80, %65 oranlarındaki standart dizel yakıt, % 15, % 30 oranında biyodizel ve %4 oranında
Merck marka metanoldür. Deneylerde dizel-biyodizel-metanol karışımlarının homojenliğini sağlamak
ve faz ayrışmasını önlemek için katkı maddesi olarak Merck marka isobütanol kullanılmıştır. Yakıt
karışımları deneylerden hemen önce hacimsel olarak karıştırılmıştır. Deneylerde kullanılan biyodizelmetanol-standart dizel karışımlarının oranı Tablo 1’de gösterildiği gibidir.
Tablo 1. Biyodizel-metanol-standart dizel karışımlı yakıtlar

Deneysel çalışmalarda kullanılan motor test düzeneğinde; direkt enjeksiyonlu, 4 zamanlı ve tek
silindirli hava ile soğutmalı bir dizel motor ve 15 kW güç absorbe edebilen bir elektrikli dinamometre
kullanılmıştır. Deney öncesi motorun yakıt pompası ve enjektör ayarları orijinal değerlere göre
yapılmıştır. Deney motoruna ait teknik özellikler Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Deney motorunun teknik özellikleri
Silindir Sayısı
Kurs Hacmi
Sıkıştırma Oranı
Soğutma Sistemi
Maksimum Motor Devri
Enjektör açılma basıncı
Maksimum Motor Momenti

1
395 cm3
18:1
Hava Soğutmalı
3600 d/d
200 bar
2200 d/d’da (21Nm)

Deney düzeneğinin şematik görünümü Şekil 1’de ve elektrikli dinamometreye ait teknik özellikler
Tablo 3’de ve verilmiştir.

1. Yük sensörü (Load cell) 2. Elektrikli dinamometre 3.Hız sensörü 4.Egzoz 5. İvme ölçer (3 eksenli) 6.Yakıt
pompası 7. Gürültü ölçüm cihazı 8.Yakıt kabı 9.Yakıt ölçüm büreti 10. Hız göstergesi 11. Tork göstergesi
12.Yükleme anahtarı

Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünümü
Tablo 3. Elektrikli dinamometreye ait teknik özellikleri
Markası

Kemsan

Maksimum frenleme gücü 15 kW
Maksimum Devir

6000 d/d

Yük hücresi modeli

Esit STCS 50 model (S tipi)

Yük hücresi kapasitesi

50 kg

Elektrik ihtiyacı

220/380 V. 50 Hz.

Deneylere başlamadan önce motor 10-15 dakika kadar çalıştırılmıştır. Tüm deneyler motor yağ
sıcaklığı 50 ºC’ye ulaşınca aynı şartlar altında yapılmıştır. Motor yağ sıcaklığı K tipi termo eleman ile
ölçülmüştür.
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Titreşim ve Gürültü Ölçümü
Motor titreşim ölçüm ekipmanları Şekil 2' de verilmiştir.

Şekil 2. Motor titreşim ölçüm cihazı
Titreşim ölçüm verileri, üç eksenli piezoelektrik ivme ölçere sahip dört kanallı VIBROTEST 80 model
FFT analizi yapabilen veri toplama cihazı ile alınmıştır. Cihaz Brüel & Kjaer yazılım ve donanım
sistemine sahiptir. Veriler Hanning filtreleme yöntemi ile 6400 çözünürlükte filtrelenerek analiz
edilmiştir. Deneylerde 5 kHz'e kadar olan titreşim verileri alınmıştır. Titreşim verilerinin toplam
genlik ortalaması, ortalama karekök alma (RMS) yöntemi ile belirlenmiştir. Titreşim genlik birimi g
(m/s2) dir. Motor titreşim verileri, üç eksende (x, y, z) ölçüm yapabilen Brüel & Kjaer 4527 model
piezoelektrik ivme ölçer ile alınmıştır. Üç eksenli ivme ölçerin özellikleri Tablo 4'te verilmiştir.
Tablo 4. İvme ölçere ait teknik özellikleri
İvme Ölçer Tipi

Brüel & Kjaer 4527

Frekans Aralığı

0.3 - 10000 Hz

Hassasiyet

10 mV/g

Sıcaklık Ölçüm Aralığı

-60 - 180 ºC

Ağırlık

6 gram

Elektrik Bağlantısı

1-4 28 UNF

Rezonans Frekansı

30 kHz

İvme ölçer silindir kapağı üzerine vida ile montaj edilmiştir. Şekil 1'de ivme ölçerin yatay (x-CH1),
eksenel (y-CH2) ve dikey (z-CH3) eksenleri görülmektedir. Svantek 104 model bir gürültü ölçüm
cihazı (dozimetre) ile motor gürültü ölçümü yapılmıştır. Gürültü ölçüm cihazına ait teknik özellikler
Tablo 5’te verilmiştir. Gürültü ölçümü için cihazı, ISO 362-1:2007 standardına uygun olarak motor
bloğundan 1 m uzaklığa yerleştirilmiştir (Mittelbach vd., 1988:65).
Tablo 5. Gürültü ölçüm cihazı teknik özellikleri
Markası

Svantek SV 104

Filtreler
Zaman
sabitleri
Ölçüm aralığı

A, C ve Z
Yavaş, Hızlı, Impulse
55 dBA RMS ÷ 140.1 dBA Pik

Frekans aralığı 30 Hz ÷ 8 kHz
Dinamik aralık 95 dB
Hafıza

8 GB
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DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA

Motor Titreşim Sonuçları
İlk deneyler B0M0 ile yapılmıştır. Zaman bölgesi titreşim verileri belirlenen örnekleme frekansında
1,28 s boyunca kayıt edilmiştir. Her bir deney için ivme ölçerin her bir kanalından toplam 16384 veri
alınmıştır. Şekil 3’te B30M4 ile, 1800 d/d motor dönüş hızında 1 saniye içinde kanal Ch1’den alınan
verilere göre elde edilen zaman bölgesi analiz grafiği görülmektedir. Zaman düzlemi, titreşimin
zamana bağlı olarak ne kadar değiştiğini gösterir.

Şekil 3. Ch’1 ten alınan zaman bölgesi analiz grafiği
Motorun dakikadaki dönüş sayısı 1800 d/d, 60’a bölündüğünde krank milinin 1 saniyede kendi ekseni
etrafındaki dönüş sayısı (30) bulunur. Dört zamanlı motorlarda krank milinin kendi ekseni etrafındaki
2 dönüşünde, enjektör 1 kere yakıt püskürtmektedir. Bu nedenle enjektör 1 saniyede 15 kere yakıt
püskürtür. Enjektörün her bir yakıt püskürtmesi ile oluşan yanma sonucunda, Şekil 3’te görüldüğü gibi
15 adet titreşim genlik bölgesi oluşmuştur. Şekil 4’te B30M4 ile, 1800 d/d motor dönüş hızında Ch1
kanalından alınan zaman bölgesi verilerinin FFT analizi ile frekans bölgesi verilerine dönüştürülmesi
ile elde edilen, frekans bölgesi grafiği görülmektedir.

Şekil 4. Ch’1 ten alınan frekans bölgesi grafiği
Farklı motor devirlerinde tüm yakıtlar ile elde edilen titreşim genlik değerlerinin karşılaştırılabilmesi amacıyla,
her bir deney için ivme ölçerin her bir kanalı ile ölçülen titreşim genlik değerlerinin ortalama karekök değerleri
(RMS) hesaplanmıştır. Her bir kanaldan elde edilen zaman bölgesi genlik değerlerinin RMS'si, Eşitlik 1'de
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verilen denklem ile hesaplanmıştır (Taghizadeh-Alisaraei

vd., 2012:414),(Sarıdemir, 2013:3571),

(Sarıdemir ve Saruhan, 2014:3443).
N

a RMS  1 / N

a

2
k

(1)

k 1

Burada;
aRMS : İvme değerlerinin ortalama karekökü (m/s2),
ak: Zaman bölgesi verilerinin k'ıncı değeri,
N= Zaman bölgesi toplam ivme değeri (1.28 s süre için N = 16384)
B0M0, B15M4 ve B30M4 yakıtları ile motor devrine bağlı olarak üç eksende (x,y,z), ivme ölçerin
Ch1, Ch2 ve Ch3 kanallarında alınan titreşim verilerinin ortalama karekökü (arms), Eşitlik 1’e göre
hesaplanmıştır. Tablo 6’de devre bağlı olarak, tüm kanallardan elde edilen verilere göre hesaplanan
arms titreşim değerleri görülmektedir. Tablo 6’da görüldüğü gibi x,y,z eksenlerinde, tüm yakıtlar
içinde motor titreşim değeri genelde devre bağlı olarak artış göstermiştir. Tüm yakıtlar için eksenel (y)
yönde Ch2 kanalından elde edilen titreşim değerlerinin en büyük olduğu, yanal (x) eksende Ch1
kanalından elde edilen titreşim değerlerinin ise en küçük olduğu görülmektedir. Bu durum, diğer
eksenlere göre motorun eksenel yönde daha fazla salınım yapmasından kaynaklanmaktadır. Motor tek
silindirli olduğu için ve tam yük altında çalıştırıldığından dolayı eksenel yönde daha fazla salınım
yapmaktadır. Bu durum atalet kuvvetlerinin eksenel yönde en büyük, yatay eksende ise en küçük
olmasından kaynaklanmaktadır.
Tablo 6. Tüm kanallardan elde edilen verilere göre hesaplanan arms titreşim değerleri
Yakıt
Devir Ch1(x)
Ch2 (y) Ch3 (z)

B0M0

B15M4

B30M4

(d/d)
1400
1800
2200
2600
1400
1800
2200
2600
1400
1800
2200
2600

(m/s2)
8,39
12,08
17,11
19,2
9,64
11,13
14,8
14,59
8,12
10,25
14,74
12,84

(m/s2)
9,9
13,2
20,1
19,64
9,9
12,09
18,42
19,4
10,09
13,45
19,29
18,34

(m/s2)
9,2
11,2
17,2
18,4
8,12
10,1
14,5
16,5
8,6
11,1
18,1
17,5

Her bir motor devri için, tüm eksenlerden gelen titreşim verileri Eşitlik 2 kullanılarak düzenlenmiş ve
toplam titreşim ortalama değerleri (atoplam) elde edilmiştir. Tüm eksenlerdeki atoplam değerini elde etmek
için, her bir eksendeki RMS ivme değerleri kullanılmıştır (Taghizadeh-Alisaraei vd.,
2012:414),(Sarıdemir, 2013:3571), (Sarıdemir ve Saruhan, 2014:3443).
2
2
2
a t  a RMS
( x )  a RMS ( y )  a RMS ( z )

(2)

Burada; at, toplam titreşim ortalama genlik değeri (m/s2), aRMS(x), aRMS(y) ve aRMS(z), ise
sırasıyla yatay, eksenel ve dikey yönlerdeki RMS ivme genlik değerleridir. Şekil 5’de B0M0, B15M4
ve B30M4 yakıtları için, toplam titreşim ortalama genlik değerleri görülmektedir.
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Şekil 5. Tüm yakıtlar için hesaplanan atoplam değerleri
Şekil 5’da görüldüğü gibi, at tüm yakıtlar için motor devrine bağlı olarak artış göstermektedir. Devre
bağlı olarak artan motor parçalarının atalet kuvveti, at’yide artırmıştır. 1400 d/d’nin haricindeki diğer
tüm devirler için B0M0 yakıtı ile diğer yakıtlara göre daha büyük at değeri elde edilmiştir. Motorlarda
titreşime etki eden başlıca unsurlar, motor tasarımı ve kullanılan yakıtın özelliğidir. Yakıtın setan
sayısı, parlama noktası, viskozitesi, yağlama özelliği, ısıl özellikleri, fiziksel özellikleri, kimyasal ve
moleküler yapısı yanmaya ve dolayısı ile motor titreşimine ve gürültüsüne etki eden unsurlardır
(Taghizadeh-Alisaraei vd., 2012:414). Setan sayısı, tutuşma gecikmesi süresine ve dolayısıyla
silindir içi basınç artış oranına etki eden unsurlardan biridir. Ayrıca biyodizel yakıtlar ağırlıkça
yaklaşık %10 oksijen içerir. Biyodizel içerikli yakıtların setan sayısının ve oksijen oranının B0M0'a
göre yüksek olması, tutuşma gecikmesi süresini kısaltmaktadır. Tutuşma gecikmesi süresinin
kısalması da basınç artış oranını küçülterek, motorun vuruntulu çalışmasını ve motor titreşimini
azalttığı düşünülmektedir. Silindir içindeki basınç artış hızı, yanma odası duvarını doğrudan
etkileyerek, motor bloğunda titreşimlere neden olmaktadır.
Motor Gürültü Sonuçları
Deney yakıtlarının, motor devrine ve zamana bağlı olarak tam yükte elde edilen gürültü değerleri Şekil
6’da verilmiştir. Yanma gürültüsü seviyesi, enjeksiyon zamanlaması ve tutuşma gecikmesi gibi
parametrelere bağlı olan silindir basıncı artış oranına bağlıdır (Bayhan vd., 2010:78). Tutuşma
gecikme süresinin uzun olması, yanma öncesi silindire daha fazla yakıt püskürtülmesine neden olur.
Yanma öncesi silindirde yakıt birikmesi, yanma anında fazla miktardaki yakıtın aniden yanmasına
neden olarak basınç artış oranının normalin üzerine çıkarak motorun vuruntulu ve gürültülü
çalışmasına neden olur (Bayhan vd., 2010:78). Yakıtların enjektörden püskürme karakteristiğini
viskozite belirler. Vizkozite, yakıt enjeksiyon başlangıcını ve enjeksiyon basıncını etkilemektedir.
Yüksek viskozite, yakıtın damlacık çapını artırarak atomizasyonu olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle,
silindir içi basınç artış oranı ve maksimum yanma sonu basıncı düşerek yanma gürültüsü azalır
(Sarıdemir ve Tekin, 2016:53). Biyodizel içerikli yakıt karışımlarının yüksek viskozitesi, setan sayısı
ile birlikte, motor gürültü emisyonlarını azaltıcı yönde etki etmektedir (Torregrosa vd., 2011:825),
(Redel-Macias vd., 2012:751). Şekil 6 ve 7’de görüldüğü gibi tüm deney yakıtları için motor gürültü
seviyesi devre bağlı olarak artmaktadır. 2200 d/d'ye kadar B0M0 ile genelde daha büyük gürültü
seviyelerine ulaşılmıştır. Bu durum Şekil 7'de de net olarak görülmektedir. Şekil 6 ve 7’de görüldüğü
gibi, yakıt karışımları içeriğindeki biyodizelin motor gürültüsünü düşürdüğü görülmektedir.
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Şekil 6. Motor devrine bağlı olarak tüm yakıtlar ile elde edilen gürültü seviyesi değerleri

Şekil 7. Tüm yakıtların ortalama gürültü seviyeleri
SONUÇLAR
Bu çalışmada, B0M0, B15M4 ve B30M4 yakıtlarının tek silindirli bir dizel motorun titreşimine ve
gürültüsüne olan etkisi incelenmiştir. Devre bağlı olarak artan motor parçalarının atalet kuvveti, motor
titreşim değerini de artırmaktadır. Biyodizel içerikli yakıtların yüksek setan sayısı nedeniyle tutuşma
gecikmesi kısalmakta ve bu süre içerisinde buharlaşan yakıt miktarı da azalmaktadır. Bu nedenle,
yanma sonu basınç ve sıcaklığının düşmesiyle, yanma şiddetine bağlı olan motor titreşim ve gürültü
seviyesini azalmıştır. Sonuçta, biyodizel içerikli yakıt karışımlarının dizel motorlarda herhangi bir
değişikliğe gidilmeden alternatif yakıt olarak kullanılabileceği görülmüştür.
Teşekkür
Araştırmacılar Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Koordinatörlüğü’ne 2014.07.04.281
nolu proje ile verdiği desteklerden dolayı teşekkür eder.
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Intrapreneurship, Organizational Factors Affecting Intrapreneurship and
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Abstract
Intrapreneurship activity also reduces the risk as much as the operator has a strategic prescription in
order to adapt to the outside environment. Companies continue their Intrapreneurship activities to
mobilize their organizational dynamics. Intrapreneurship activities are supported in order to perform a
balanced performance in financial, customer, internal processes and learning. Intrapreneurship deals
with the growth approaches of the enterprises in a healthier way. Lean organization, financial and nonfinancial performance indicators with less hierarchy to mobilize organizational factors, and on-theground management principles need to be applied in appropriate situations and sections. Similarly, in
terms of sustainability, innovation activities need to be supported in the organizational dimension. The
main objective of this research is to conduct situation analysis by questioning the questionnaire about
the organizational factors affecting the Intrapreneurship dimensions and the internal entrepreneurship
dimensions of the top and middle managers of the joint and limited companies operating in the
Karaman Organize Industrial Zone. The survey was attended by 71 senior and middle level managers
who were already working. More than 80% of the participants are corporation and the remaining are
limited companies. Over 48% of the firms surveyed have more than 1000 employees working. The
regression ratio between organizational factors and intrapreneurship is 0.926. Organizational factors
account for 85% of intrapreneurship. Organizational factors; Management support, autonomy, time
budgeting, rewarding dimensions have a significant impact on internal entrepreneurship. It has been
found that it is especially necessary to give financial incentives to reward employees for motivating
them on intrapreneurship.
Keywords: Intrapreneurship, Organizational Factors, Organization Culture, Innovation

İç Girişimcilik, İç Girişimciliği Etkileyen Örgütsel Faktörler Ve Bir Uygulama
Özet
İç girişimcilik faaliyeti işletmenin dış çevreye uyum sağlaması açısından stratejik bir öneme sahip
olduğu kadar riski de azaltmaktadır. İşletmeler örgütsel dinamiklerini harekete geçirmek için iç
girişimcilik faaliyetlerini sürdürmektedirler. Finansal, müşteri, iç süreçler ve öğrenme bakımından
dengeli bir performans sergilemek amacıyla iç girişimcilik faaliyetleri desteklenmektedir. İç
girişimcilik işletmelerin büyüme yaklaşımlarını daha sağlıklı bir şekilde ele almaktadır. Örgütsel
faktörleri harekete geçirebilmek için hiyerarşinin daha az olduğu yalın organizasyon, finansal ve
finansal olmayan performans göstergeleri ve yerinden yönetim ilkelerinin uygun olan durumlarda ve
bölümlerde uygulanması gerekir. Benzer şekilde sürdürülebilir açısından yenilik faaliyetlerinin örgüt
boyutunda desteklenmesi gerekmektedir. Bu araştırmanın temel amacı Karaman Organize Sanayi
Bölgesinde faaliyet göstermekte olan anonim ve limited şirketlerin üst ve orta düzey yöneticilerine iç
girişimcilik boyutları ve iç girişimciliği etkileyen örgütsel faktörler ile ilgili anket soruları yöneltilmek
suretiyle durum analizi yapmaktır. Ankete halihazırda çalışmakta olan 71 üst düzey ve orta düzey
yönetici katılmıştır. Katılımcıların %80'den fazlası anonim şirkettir ve geriye kalan limited şirkettir.
Araştırma yapılan firmaların %48 inde 1000’den fazla personel çalışmaktadır. Örgütsel faktörler ile iç
girişimcilik arasındaki regresyon oranı 0,926 bulunmuştur. Örgütsel faktörler iç girişimciliği %85
oranında açıklamaktadır. Örgütsel faktörler olan; yönetim desteği, özerklik, zaman tahsisi,
ödüllendirme boyutları iç girişimciliği önemli ölçüde etkilemektedir. Çalışanları iç girişimcilik
konusunda motive etmek için ödüllendirmek özellikle parasal teşvik vermek gerektiği bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: İç Girişimcilik, Örgütsel Faktörler, Örgüt Kültürü, Yenilikçilik
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İç girişimciler belki kendileri bizzat firma kurmuş değillerdir ama bir firmanın içinde iç girişimsel
faaliyetlere destek verebilirler. Bunlara iç girişimciler adını veriyoruz. İç girişimciler firmalarına kendi
firmaları gibi bakıyorlar. İç girişimciler örgütün sağlığı için paha biçilemez değerdedirler.
Organizasyonlar onları nasıl tanıyabiliriz? ve onları geliştirip firmadan ayrılmalarını nasıl
önleyebiliriz? sorusu sormaktadır. İç girişimciliği destekleyen firmaların belli başlı özelliklere önem
vermektedirler. Bunlar;
1. Para tek ölçüm aracı değildir: İç girişimci özelliği sahip firmalar dış çevredeki ekonomik
gelişmeleri ve faktörleri iyi analiz ederler ve esas odaklanılması gerekli alanlar belirleyip onlara uyum
sağlamaktadır. İç girişimcilik özelliğine sahip olmayan firmalar ise kendi yaptıkları işin zamanla
kendilerini haklı çıkaracaklarına inanırlar. İlerleme ve para beraber hareket etmelidir.
2. İç girişimci firmalar sera gibidirler: Onların akıllarında ilgi çekici bir fikir geldiğinde onların
zihinlerini meşgul eder ve nasıl gerçekleştirebilirim diye çaba harcarlar. Bir sonraki aşamada ise bu
fikre ait planı daha da genişleterek onun yerini alabilecek alternatif planlar geliştirirler.
3. İç girişimci firmalar nasıl eksen değiştireceğini bilirler: İç girişimciler firmalar dönüşmekten
korkmazlar ve yanılmaktan çekinmezler.
4. İç girişimci firmalar güvenilir bir biçimde ve bütünleşerek hareket ederler: Organizasyon kendi
içindeki üyelerine saygı duyarak ve organizasyonun bütünlüğünü bozmadan hareket etmektedir
(Williams,2013).
İç girişimcilik benzer şekilde kurumsal girişimcilik veya kurumsal girişim olarak da bilinmektedir.
Var olan organizasyonda yeni girişim pratikleri yapabilme, yeni fırsatlardan faydalanma ve
ekonomik değer oluşturma olarak da bilinmektedir (Parker, 2011:19).
İç girişimcilik faaliyetinin temel iki unsuru vardır bunlar; yeni iş kurma kapasitesi ve stratejik
yenilenmedir. Yeni iş kurma kapasitesi yeni iş veya ürünleri organizasyonun iş portföyü ile entegre
etmektir. Stratejik yenilenme firma faaliyetleri içermektedir ki oda pazardaki gelişmelere ve firma içi
gelişmelere yeteri kadar tepki verebilme yeteneğini artırmaktır. Devamında stratejik yenilenme örgüt
yapısının değişimine gitmekle beraber kaynakların dağılımını değiştirmek, hizmetleri yenilemek ve
ürünleri, yönetsel süreçleri yenilemek demektir (Gawke vd., 2017:89).
1. Örgütsel Faktörler
Örgütsel anlamda bakıldığında ise farklı bir yaklaşımla iç girişimcilik alanında yönetimsel perspektif
ve çalışan perspektifi arasındaki dengeyi de sağlamak gerekir. Örgütsel perspektif sadece yöneticiler
tarafından değerlendirilmesi gereken bir konu değil aynı zamanda çalışanlarında yönetimsel mantık ve
yapı hakkında bir fikri olmalıdır. İç girişimcilik süreci yada fikir üretme ve yayılımı olarak da
söylenebilir. Personelin fikirlerini söylemesi yeterli değil aynı şekilde örgütsel anlamda uygulanabilir
olması gerekir. Örgütsel perspektifte fikirler nasıl teşvik edilebilir?, müşteri merkezli fikirler yoluyla,
problem merkezli fikir geliştirmeyle veya maliyet merkezli fikir geliştirmeyle sağlanabilir. İçsel veya
dışsal merkezli fikirlerin gelmesinden ziyade örgütünde bunu almaya elverişli olması gerekir.
Çalışanlar fikir geliştirme veya harekete geçirme konusunda nasıl motive edilebilir? Sorusunu
sormamız gerekir (Desouza, 2015:352-353).
Çalışanların yönetimsel mantık ve yapı hakkında fikri olabilmesi için de Japon yönetim modelinde
bulunan iş dönüşümünü uzmanlıktan taviz vermeden yapmak gerektiği söylenebilir.
İç girişimcilik firma içinde girişimsel faaliyetleri sürdürebilmek için girişim yeteneğini kullanabilecek
çalışanlara sahip olması ve eşsiz fırsatları, uygulama yeniliklerinden faydalanabilmesi gerekir (Ma vd.,
2016:116). Bazı çalışmalar iç girişimciliği; yeni iş kurma, yenilikçilik, kendini yenileme, proaktiflik
boyutlarıyla birlikte dış pazar kullanma boyutu arasında ilişkilendirmiştir (Skarmeas vd., 2016:5342).
İç girişimcilik bir bakış açısıyla yenilenme ve firma performansı anlamında küçük ve orta
büyüklükteki işletmeler için faydalıdır. İç girişimcilik konsepti dört boyutta ele alınmaktadır. Bunlar;
yeni iş kurma boyutu firmanın mevcut ürün ve pazarlarında faaliyet göstermesidir. İkincisi yenilikçilik
boyutu yeni teknolojiler, hizmetler ve ürünlerde yenilik yapmaktır. Üçüncü boyutu kendini yenileme
boyutu; strateji formülasyonu, reorganizasyon ve örgütsel değişim başlıklarında değerlendirilmektedir.
Dördüncü boyutu ise proaktiflik boyutudur ve üst yönetim tarafından rekabetçi olma, rekabetçiliğe
teşvik etme ve risk alma gibi unsurları vardır. Vurguları farklı olmakla birlikte bu unsurlara sahip olan
iç girişimcilik kavramı Schumpeterian yenilikle aynı yapıya sahiptir. Firmaların önünde duran
124

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

problemleri çözmek için yeni yöntemler koyma, eski ürünleri geliştirme yada yeni ürünler, hizmetler,
pazarlar, yönetimsel teknikler ve örgüt fonksiyonlarının performansını artırmak için yeni teknolojiler
ortaya çıkarmak aynı zamanda strateji ve organizasyon değişimlerine gitmek en geniş anlamda
yenilikler sayesinde olmaktadır. İç girişimcilik faaliyet aslında Amerikan kökenlidir. Çünkü küresel
anlamda bunu kullanabilme özelliği farklı kültürle çalışmak diğer ülkelerde yaygın değildir. Karşı
kültür ile iç girişimciliğin bu dört özelliğini birleştirip rafine etmek önemlidir. Slovenya ve Amerika
karşılaştırmalı örneği farklı kültürleri rafine etmek için örnek gösterilebilir. İç girişimcilik büyük ve
hali hazırda kârlı organizasyonlar için daha önemli bir kavramdır (Antoncic ve Hisrich, 2001:495496).
İç girişimcilik ve organizasyonel girişimcilik büyük oranda teknolojik yenilik ve örgütsel yenilenme
anlamında kullanılabilir. Yenilikler sadece teknolojik yenilik olarak değil sosyal yeniliklerde önemli
bulunmaktadır. Bu anlamda sosyal yenilik teknolojik yenilikle paraleldir denilebilir. İç girişimcilik
yenilik yoluyla ortaya çıkan fırsatları girişimcilerin lokasyonunu ve kaynaklarını gözardı etmeden
değerlendirme sürecidir. İç girişimcilik örgüt üyeleri seviyesinde meydana gelen bir kavramdır. İç
girişimci örgüt kültürünü geliştirmek hem iç girişimci bireyler hem de örgütsel yapıyla bağlantılı bir
konudur. Anahtar personel ise her seviyedeki yöneticiler olduğu gibi aynı zamanda karşılıklı etkileşim
süreçleri ve meslektaşlar arasında kişisel düzeyde sağlanması gerekmektedir. Profesyonel geçmişe
sahip kişiler ve kültürel zenginlikle kuşatılmış kişiler iç girişimcilik faaliyetlerine ya destek verirler
yada bu becerilerini gizlemeyi tercih ederler. Bağlantılar, sosyal sermaye, karşılıklı güven, kültürel
özellikler iç girişimciliği ortaya çıkaran sebeplerdir. Mikro düzeyde çalışanlar ve makro düzeyde
örgütsel yapı iç girişimcilik açısından birbirini tamamlayan kavramlardır. Organizasyon sosyal
ilişkiler üzerinde kontrol sağlamak için çaba sarfeder, örneğin organizasyon yapısı, görevlerin
dağılımı, fiziksel yakınlık yada uzaklık yollarını kullanır. Bazı çalışmalar iç girişimci organizasyonları
risk alan, rekabet edebilen, yenilikçi, bağımsız, açık amaç ve teşviklere odaklandığını ifade
etmektedir. Organizasyonel yapı iç girişimciliği desteklemek için az hiyerarşiye sahip olmalıdır. Bunu
sağlamak için bazı yapıları elemek gerekir ve personel sorumluluğunu azaltmak ve kişisel
homojenliği sağlamak gereklidir. Firmalar gitgide esnek ve daha esnek yapılara dönüşmek
durumundadırlar. İç girişimcilik örgütte Ar-Ge birimi gibi bir birim haline getirilebilmesi için
tamamıyla kendini gelecek işlerle ilgili yeni fikirlere adaması gerekir. İletişim yapısı organizasyon
yapısı ile birlikte ele alınmalıdır. Örgüt iletişim yapısı örgütün kendine ait çevresindeki değişime
uyum sağlayabilecek örgütsel araçlara sahip bir yapıda olmalıdır. Firma iletişimini geliştirecek çeşitli
araçları ve iç girişimcilik için gerekli olan yaratıcı fikir ve faaliyetleri üretmek için iç girişimcilikle
ilgili söylentiler, yenilikçi pazarlar ve rekabetçi fikirler, çapraz fonksiyonlu yenilik takımları, merkezi
olmayan iletişim yapılarını teşvik eden bir yapıya sahip olmalıdır. Bu araçları kullanmadaki ana amaç
bilgi paylaşımını ve organizasyon içinde fikir üretmeyi, çapraz fonksiyonlarla çalışmayı optimize
etmesi gerekir. Çünkü iç girişimcilik onları nasıl uygulanacağına dair iyi fikirler ve bilgiler üzerine
kuruludur (Menzel vd., 2007:732-738).
2001 yılında stratejik yönetim ve girişimcilik perspektifi iki tamamlayıcı unsur olarak ele alınmaya
başlandı. Girişimcilik faaliyeti ile birlikte yeni ürünler oluşturmak, yeni pazarlara girmek, kaynakları
farklı bir şekilde bir araya getirmek, stratejik yönetim pratikleri rekabetçi avantaj kazanmak için
stratejik yönlendirmeye ihtiyaç olduğu görülmüştür. Stratejik girişimcilik başlığında dış bağlantıları
ortaya koyan, örgütsel öğrenme ve yenilik, stratejik girişimcilikte anahtar roller olarak öne
çıkmaktadır (Smith vd., 2016:193).
Pozitif etki ve yaratıcılık arasında güçlü bir ilişki vardır. Pozitif etki yenilik ve dinamik çevreye uyum
anlamında kullanılmaktadır. Bunu en bilinen bilim adamlarından (Albert Einstein, 1930.) "Bütün insan
yaratıcılıklarının arkasındaki motive edici güç; hissetmek ve güçlü istek duygusudur" şeklinde izah
etmiştir (Baron ve Tang, 2011:51). İç girişimcilik benzer bir bakış açısıyla hayallerin gerçeğe
dönüşümü diye tarif edilebilir.
2.1 Araştırmanın Amacı ve Kapsamı

Bu araştırmanın temel amacı Karaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet göstermekte olan anonim
ve limited şirketlerin üst ve orta düzey yöneticilerinin girişimcilik boyutları ve iç girişimciliği
etkileyen örgütsel faktörler (iç girişimciliğin önündeki engeller) ile ilgili durum analizi yapmaktır.
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2.2 Araştırmanın Türü

Yapılan araştırma iç girişimcilik boyutları ve iç girişimciliği etkileyen örgütsel faktörleri belirleme
amacı taşıdığı için betimleyici araştırma kapsamına girmektedir.
2.3 Araştırmanın Önemi

Karaman’da her geçen gün gelişmekte olan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların
gelişip büyümeleri hem firmalar açısından hem şehir ve işgücü açısından büyük önem arz etmektedir.
Günümüz küreselleşen rekabet ortamında büyümenin ve yenilikçi olmanın en önemli yollarından biri
de iç girişimcilik faaliyetidir. Bu nedenle; iç girişimcilik boyutları ve iç girişimciliği etkileyen örgütsel
faktörlerin araştırılması büyük önem arz etmektedir.
2.4 Araştırmanın Yöntemi
2.4.1 Ana kütlenin Belirlenmesi ve Örneklem Süreci

Araştırmanın ana kütlesi Karaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet göstermekte olan firmaların
üst ve orta düzey yöneticileridir. İç girişimcilik boyutları ve iç girişimciliği etkileyen örgütsel faktörler
ölçülmek istendiğinden araştırma kapsamı anonim ve limited şirketlerle ve anketi cevaplayanlar firma
merkezlerinin bulunduğu Karaman’da idari bölümde halen çalışmakta olan üst ve orta düzey
yöneticilerle sınırlı tutulmuştur. Özellikle anonim ve limited şirket tercih edilmesinin sebebi
kurumsallaşmanın ve belli bir işletme büyüklüğüne ulaşılmak istenmesidir. Dolayısıyla uygulamada
anket yapılan firmaların %48' inde 1000’den fazla personel çalıştığı bulunmuştur.
2.4.2 Veri Toplama Yöntemi
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket çalışması yapılmıştır. Anket soruları hazırlanırken
daha önce konu ile ilgili yapılan çalışmalar taranmış ve netice itibariyle ağırlıklı olarak Kayış
(2010:162-165) ölçeğinden faydalanılmıştır. Hazırlanan anket dört bölümden oluşmaktadır. Anketin
ilk bölümünde demografik bilgilere yönelik ifadeler, ikinci bölümde çalışılan firma ile ilgili genel
bilgiler yer almakta; anketin üçüncü bölümünde iç girişimcilik boyutlarını belirlemeye yönelik sorular;
son bölümde ise iç girişimciliği etkileyen örgütsel faktörleri belirleme amacı içeren sorular
bulunmaktadır. Anket hazırlandıktan sonra uygulama Karaman organize sanayi bölgesinde bulunan
büyük firmalara ağırlıklı olarak gıda sanayindeki firmalara yapılmıştır. Yüz yüze görüşme yöntemi
uygulanmış ve basit rastgele örnekleme yöntemi kullanılarak ankete mümkün olduğunca fazla katılım
sağlanmaya çalışılmıştır. Anketi cevaplayan katılımcıların %80'ninden fazlası anonim şirketlerde
çalışmaktadır. Anket halen çalışmakta olan toplam 71 üst ve orta düzey yöneticiye uygulanmıştır.
2.5 Verilerin Analizi

Araştırma kapsamında yapılan anket çalışmasının sonucunda elde edilen veriler istatistiki yöntemler
kullanılarak analiz edilmiştir. SPSS 20.0 paket programı kullanılarak analizler yapılmıştır.
Araştırma sonucu test edilen hipotezler aşağıda Tablo 1.'de gösterilmiştir.
Tablo 1. Hipotezler
Hipotezler
Yönetim desteği ile iç girişimcilik arasında anlamlı bir ilişki vardır
Özerklik ile iç girişimcilik arasında anlamlı bir ilişki vardır
Zaman tahsisi ile iç girişimcilik arasında anlamlı bir ilişki vardır
Ödüllendirme ile iç girişimcilik arasında anlamlı bir ilişki vardır
Çalışan sayısına göre iç girişimcilik bakımından anlamlı bir farklılık vardır
Çalışan sayısına göre örgütsel faktörler bakımından anlamlı bir farklılık vardır
Örgütsel faktörler bakımından yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık vardır
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2.6. Bulgular
Aşağıda Tablo 2'de tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir.
Tablo2: Tanımlayıcı İstatistikler
Sayı
Yaş
25 ve altı
26-30
31-35
36-40
41-50
51 ve üstü
Ünvan
Başkan/patron
Genel müdür
Bölüm müdürü
Mühendis
Teknik eleman
diğer
Eğitim durumu
Lise
Yüksekokul
Lisans
Yüksek lisans

4
12
21
20
11
3
3
4
28
17
8
11
5
11
47
8

Sayı
Aylık gelir
1001-1500
1501-2000
2001-2500
2501-3000
3001+
Sektördeki süre
1 yıldan az
1-2 yıl
3-5 yıl
6-10 yıl
10 yıldan fazla
İşyerindeki süre
1 yıldan az
1-2 yıl
3-5 yıl
6-10 yıl
10 yıldan fazla

8
5
10
18
30
2
3
10
27
29

Sayı
Çalışan sayısı
0-100
101-250
251-499
1001+
Firma tüzel kişiliği
Anonim
Limited
Firmanın yaşı
7-10
11-15
16-20
21+

9
14
14
34
57
14
6
9
19
37

4
9
24
16
18

Verilerin Normallik testi “one sample kolmogrov smirnov test” ile yapılmış bütün soruların
dağılımının normal olduğu (Asymp.sig. (2-tailed)=,000) bulunmuştur. Dolayısıyla anketin analizi
yapılırken parametrik testler (t, z, ki-kare, korelasyon, regresyon, anova gibi) uygulanabilmektedir.
İç girişimcilik boyutları ile ilgili güvenilirlik analizi sonucu (Cronbach's Alpha ,943) ve iç girişimciliği
etkileyen örgütsel faktörler ile ilgili güvenilirlik analizi sonucu (Cronbach's Alpha ,944) bulunmuştur.
İç girişimcilik boyutları; risk alma eğilimi, yenilikçilik eğilimi, proaktiflik eğilimi ve rekabetçiliktir. İç
girişimciliği etkileyen örgütsel faktörler (iç girişimciliğin önündeki engeller) ise; yönetim desteği,
özerklik, zaman tahsisi ve ödüllendirmedir.
Tanımlayıcı istatistiklere bakıldığında katılımcıların % 58'i 30-40 yaş arasında olup. 71 katılımcının
41’i 35-40 yaş arasında yer almaktadır. Katılımcıların % 49’u üst düzey yönetici, %51’i ise orta düzey
yöneticidir. Katılımcıların % 77' sinden fazlası lisans ve üzeri eğitime sahiptir. Katılımcıların % 68’i
2500TL ve üzeri gelir elde etmektedir. Katılımcıların %41'i sektörde 10 yıldan fazla süreyle
çalışmaktadır. Katılımcıların %25’inden fazlası mevcut işyerinde 10 yıldan fazla süreyle
çalışmaktadır. Katılımcıların %80’inden fazlası anonim şirketlerde çalışmaktadır. Araştırma yapılan
firmaların %52’si 20 yıldan fazla süreyle faaliyet göstermektedir.
Anket yapılan soruların ortalamaları ve standart sapmaları iç girişimcilik ve iç girişimciliği etkileyen
örgütsel faktörler olmak üzere aşağıda Tablo 3'de gösterilmiştir.
Tablo 3: İç Girişimcilik Boyutları ve İç Girişimciliği Etkileyen Örgütsel Faktörler
İç girişimcilik boyutları
1) Firmamızda risk alma olumlu bir girişim ve davranış olarak görülür
2) Çalışanlarımız hesaplanmış makul riskler taşıyan yeni fikirler üretmeleri konusunda teşvik edilir
3) Sonuçta başarısız bile olunsa yeni proje fikirleri önerip kişisel olarak risk alan çalışanlarımız
takdir edilirler.
4) Firmamız sıklıkla yeni fikirleri hayata geçirmeye çalışır
5) Firmamız işleri daha iyi yapabilmek için yeni yollar arar.
6) Firmamız işlerin yürütülmesinde sürekli olarak yeni yöntemler (usuller) arayışındadır.
7) Yeni ürün ve hizmet geliştirme konusuna firmamız çok önem verir
8) Yeni ürün ve hizmet geliştirebilmek için yeterli ölçüde harcama yapılır.
9) Firmamız her zaman en son teknolojilere yatırım yapma çabası içindedir.
10) Firmamız rakiplerin hamlelerini bekleyip onlara cevap vermeye değil, ilk hamleyi kendisi
yapmaya çalışır
11) Pazara yeni ürün/hizmet sunmada rakiplerimizden daha hızlı davranmayı hedeflemişizdir.
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12) Firmamız her konuda rakiplerinden önce davranmaya çaba sarf eder
13) Firmamız stratejik hamlelerini yaparken pasif veya reaktif değil, aksine öncü ve aktiftir
İç girişimciliği etkileyen örgütsel faktörler
1) Firmamızda çalışanların öne sürdüğü yeni iş yapma yöntemleri hızlı bir şekilde uygulamaya
konulur.
2) Firmamızın geleceği için çalışanların yeni fikir üretmeleri cesaretlendirilir
3) Firmamızda süreçlerin iyileştirilmesiyle ilgili fikirler hızlı bir şekilde uygulamaya konulur.
4) Yönetimimiz yeni öneri ve fikirlerimize her zaman açıktır.
5) İşimle ilgili ihtiyaç duyduğum serbestliğe sahibim ve işlerimi görme şeklim bana bırakılmıştır.
6) Gündelik işlerimi yürütürken yeni yöntemler denerim
7) İşlerimi yürütürken kendimi işimin patronu gibi hissediyorum.
8) İşimle ilgili kararlarımda özgürüm
9) Yeni fikirler üretmek için geçen üç aylık dönemde yeterince zamanım oldu.
10) Günlük işlerimi yürütmek ve yeni fikirler üretmek için yeterli zamana sahibim.
11) İşlerimi yerine getirecek sorumluluğa ve zamana sahibim.
12) Firmamızdaki problemlerin çözülmesine mesai arkadaşlarımla birlikte vakit ayırırız
13) Başarılı ve yenilikçi projeler sunan bireyleri desteklemek için ilave ödüller ve teşvikler verilir.
14) Firmamızda yeni ve yaratıcı fikirleri üretenler terfi alırlar.
15) Sürekli başarıya prim verilir.
16) Başarı kazananlara ikramiye verilir.

2,77
2,69

1,05
1,11

2,19

1,06

2,43
2,43
2,83
2,66
3,21
2,40
2,52
2,59
2,74
3,04
2,77
2,30
2,21
2,09
2,00

,96
1,03
,97
1,06
,71
1,22
1,18
1,08
,93
,85
1,08
1,24
1,19
1,36
1,40

Tablo 3'e bakıldığında iç girişimcilik boyutları içinde " Sonuçta başarısız bile olunsa yeni proje
fikirleri önerip kişisel olarak risk alan çalışanlarımız takdir edilirler." sorusu risk alma eğilimi olarak
2,25 ortalama ile en az ortalamaya sahiptir. Dolayısıyla çalışanlara risk alma veya inisiyatif alma
konusunda destek verilmemektedir. Risk üstlenmemek fırsatların kaçırılması anlamına gelse de
çalışanlara küçük adımlarla risk üstlendirilebilir. Benzer şekilde personel güçlendirmeye önem vermek
gerekmektedir. Tersi olarak da en yüksek değeri alan soru ise" Yeni ürün ve hizmet geliştirme
konusuna firmamız çok önem verir" 3,25 ortalamaya sahiptir. Yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye
işletmeler daha fazla önem vermektedirler.
İç girişimciliği etkileyen örgütsel faktörler açısından en düşük ortalamaya sahip 2,00 ile "başarı
kazananlara ikramiye verilir" sorusu bulunmuştur. Başarı kazananlara ikramiye verilmediği takdirde
ödüllendirme yapılmamış olacaktır. Bu davranış sonuçta başarıların devamını getirme açısından engel
teşkil etmektedir. Çalışanlar ödüllendirme konusunda teşvik edilmezlerse risk alma konusunda isteksiz
davranmaktadırlar. Anket sorularına bakıldığında
"Günlük işlerimi yürütmek ve yeni fikirler üretmek için yeterli zamana sahibim." 2,74 ortalama ile
yeni fikirler ve süreçler için zaman ayrıldığı anlaşılmaktadır.
Örgütsel faktörlerin iç girişimciliği ne kadar etkilediğini anlamak için basit regresyon analizi
yapılmıştır. Regresyon analizinin uygulanabilmesi için bağımlı ve bağımsız değişkenlerin aralık yada
oran ölçeğinde sürekli değişkenler olmaları ve normal dağılım göstermeleri gerekmektedir. Basit
regresyon analizi iki değişken arasındaki ilişkiyi y=ax+b şeklinde doğrusal bir ifade halinde sunar.
Böylece x'te yani bağımsız değişkende meydana gelebilecek herhangi bir değişimin y'ye yani bağımlı
değişkene nasıl yansıyacağı ortaya konulur (Saruhan ve Özdemirci,2005:144). Aşağıdaki Tablo 4 ve
Tablo 5' de bu ilişki gösterilmiştir.
Tablo 4. İç Girişimcilik ve Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişki Tablosu Regresyon Analizi -1

İ.G ve Ö.F.

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of the Estimate

,926a

,857

,855

3,99972

İç girişimcilik ve örgütsel faktörler arasındaki regresyon oranı ,926 ve örgütsel faktörler iç
girişimciliği %85,7 oranında açıklamaktadır. Bu sonuç bize örgütsel yapı ve örgütsel faktörlerin iç
girişimciliğe büyük oranda bir etki yaptığını göstermiştir.
Tablo 5. İç Girişimcilik ve Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişki Tablosu Regresyon Analizi -2
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Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

İ.G. ve Ö.F.

6595,111

1

6595,111

412,252

,000b

Yukarıda Tablo 5'te görüldüğü üzere iç girişimciliği etkileyen örgütsel faktörler (yönetim desteği,
özerklik, zaman tahsisi ve ödüllendirme) ile iç girişimcilik arasında ortaya çıkan regresyon ilişkisi,
istatistiki olarak anlamlıdır (sig. 0,000<0,05). Etkinin yönü pozitiftir.
Yaş gruplarına göre yapılan analizde 41-50 yaş grubu ile 26-30 yaş grubu arasında anlamlı bir farklılık
(,000) örgütsel faktörler açısından bulunmuştur. Bu farklılık 41-50 yaş grubunun ortalamasının daha
fazla olmasından kaynaklanmıştır. İşletmede çalışma yılı kategorisine göre 10 yıldan fazla
çalışanların 3-5 yıl çalışanlara göre (,033) anlamlı farklılığı vardır ve dolayısıyla örgütsel faktörler
ortalamasının yüksek olduğu bulunmuştur. Çalışan sayısına göre 251-499 ile 101-250 çalışan
işletmeler arasında anlamlı bir farklılık iç girişimcilik (,001) ve örgütsel faktörler (,015) bulunmuştur.
Bu fark 251-499 çalışan sayısı olan işletmelerin ortalamalarının yüksek olmasından kaynaklanmıştır.
SONUÇ
İç girişimci firmaların genellikle üreten ve yeni fikirler getiren personeli elinde tutmayı bildiği
söylenebilir. Ancak kaliteli ve fikirlerini işletme adına kullandıran personelin iş tatmininde yüksek
düzeyde olması gerekmektedir. Personeli ilgilendiren iş tatmini gibi konuların insan kaynakları
yönetimi çalışmaları ile sürdürülmesi gerekmektedir. İnsan kaynakları yönetimi bu bakış açısı ile
stratejik bir konumdadır. İç girişimciliğin önünde engel olarak durmakta olan yönetim desteği,
özerklik, zaman tahsisi ve ödüllendirme gibi faktörler önem arz etmektedir. Personelin iç girişimcilik
anlamında yönetim tarafından desteğe ihtiyacı bulunmaktadır.
İç girişimciliğin örgütsel boyutu açısından hiyerarşinin az olduğu, performansı sadece finansal değil
finansal olmayan performans ile dengede götürebilmesi ve örgütsel yapının da iç girişimciliği
destekleyen bir yapıda olması gerekmektedir. Takım veya grup çalışmasına olanak veren bu yapının
performans bakımından takip edildiği bir yapı olması gerekmektedir. Yani bürokrasinin aşılarak daha
özerk yapıların varlığı gerekmektedir. Çalışanların iş fikirlerini hayata geçirmeleri için zaman
verilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmamızdan çıkan sonuçta yeni fikir ve ürünlere ödüllendirme yapılmadığı görülmüştür.
Dolayısıyla yenilikçi fikir ve ürünler ile işletmeye katkıda bulunan personele ödüllendirme
mekanizmasının çalıştırılması gerekmektedir. İç girişimciliğin önünde engel gibi duran örgütsel
faktörlerin aşılması ve iç girişimciliğe olanak sağlayacak şekilde yeniden ele alınması gerekmektedir.
Çalışmanın sonucunda iç girişimcilik ve örgütsel faktörler arasında bir ilişki bulunmuştur. Bulgulara
göre daha fazla süreli işyerinde çalışanların iç girişimciliğe olanak sağlayan örgütsel faktörleri daha
fazla kullandığını söyleyebiliriz. Çalışan sayısına göre 251-499 ile 101-250 çalışan işletmeler arasında
anlamlı bir farklılık iç girişimcilik (,001) ve örgütsel faktörler (,015) bulunmuştur. Bu fark 251-499
çalışan sayısı olan işletmelerin ortalamalarının yüksek olmasından kaynaklanmıştır. Çalışan sayısı
fazla olan işletmelerin iç girişimcilik yönü ve iç girişimciliğe olanak sağlayan örgütsel faktörlere bakış
açısı daha iyi düzeydedir denilebilir.
Personelin çoğunluğu risk almanın yönetimlerince olumlu görüldüğünü düşünmekte,%82' lik bir
oranla firmalarının yeni fikirleri hayata geçirmeye çalıştığını düşünmektedir. Ayrıca firmalarının
işlerin yürütülmesinde yeni usuller aradığını düşünenlerin oranı %79' tur. Firmalarının yeni ürün ve
hizmet geliştirmeye önem verdiğini ifade edenler %89' luk bir orana sahiptir. Kısaca orta ve üst düzey
personel firmalarını yenilikçi gelişime açık ve riske tahammülü olan işletmeler olarak görmektedir.
Personelin %93’ü işini yaparken yeni yollar denediğini ifade etmiş %82 ise işlerini yerine getirecek
zaman ve sorumluluğa sahip olduğunu belirtmiştir. Problemleri mesai arkadaşlarıyla birlikte
çözdüğünü söyleyenler ise %78'lik bir orana sahiptir. Fakat başarının ve yenilikçiliğin terfi, prim ve
ikramiye ile ödüllendirildiğini düşünenlerin sayısı çok değildir. Kısaca çalışanlarda işlerini yaparken
yeniliğe açık gerekli zaman ve sorumluluğa sahiptir. Ancak çalışanlar iç girişimciliğin maddi ödüllerle
de desteklenmesine ihtiyaç olduğunu düşünmektedirler. Devletin yeni yasalarla herhangi bir sonuca
(üretimde veya süreçlerde) yansıyacak yenilikle işletmesine katkıda bulunan personele kendi iş yeri
maddi ödül vermese bile devletin teşvik vermesi yasal hale getirilmiştir. Bu sorun yasal mevzuatla
desteklenmesinden anlaşıldığı kadarıyla bu çalışmada da görüldüğü üzere sadece Karaman bölgesinde
değil tüm Türkiye' de mevcuttur. Karaman organize sanayi bölgesinde uzun yıllardır faaliyet gösteren
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firmaların yeniliğe açık ve sürekli gelişim içinde olduklarını görmekteyiz, orta ve üst kademe
yöneticileri de işlerini yaparken yeni yöntemler denediklerini ve risk almanın firmalarınca olumlu
karşılandığını belirtmiştir. İç girişimcilik maddi hak ve ödüllerle desteklenirse yenilik ve yaratıcılığın
dolayısıyla iç girişimciliğin de önü açık olacaktır.
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Abstract
Warehouse Management Systems (WMS) are computer programs used for organizing warehouses and
managing resources in a warehouse. There can be one or more warehouses managed at the same time
in a WMS. Managing warehouses from a central location can be difficult with two-dimensionally
designed computer programs. Designing a 3D warehouse program will make it easy to adjust the
locations of the shelves and rack blocks in the warehouse, and the product management can be carried
out easily using the visual interface. Virtual navigation within a warehouse in the visual interface of
the WMS is an optimization problem. In this study, A-Star algorithm is used for solving this
navigation problem effectively. A-Star algorithm is commonly used for finding the shortest path in
games. Unity game engine and C# programming language are preferred to visualize a warehouse. It is
seen that a software program implemented with A-Star algorithm effectively performs navigation
around all the shelves which is the sufficient criteria for a warehouse navigation process.
Keywords: Warehouse management system, A-star algorithm, The shortest path

Depolar için A-Yıldız Algortiması Kullanarak bir 3D Dolaşım Algortiması
Tasarımı ve Uygulaması
Özet
Depo Yönetim Sistemleri (DYS) depoların organize edilmesinde ve depolardaki kaynakların
yönetilmesinde kullanılan bilgisayar programlarıdır. Bir DYS’de yönetilen bir ya da daha fazla depo
olabilmektedir. İki boyutlu tasarlanmış bilgisayar programları ile merkezi bir konumdan depoların
yönetilmesi zor olabilmektedir. 3B depo programlarının tasarlanması rafların ve raf bloklarının
yerlerinin ayarlanmasını ve görsel arayüz yardımıyla ürün yönetimini kolaylaştırmaktadır. Bir depoda
DYS’nin görsel arayüzü yardımıyla sanal olarak gezinmek bir optimizasyon problemidir. Bu gezinme
probleminin etkin olarak çözülmesi için bu bildiride sunulan çalışmada A-yıldız algoritması
kullanılmaktadır. A-yıldız algoritması oyunlarda en kısa yolu bulmak için yaygın olarak tercih
edilmektedir. Bir deponun görselleştirilmesi için Unity oyun motoru ve C# programlama dili tercih
edilmiştir. A-yıldız algoritması ile gerçekleştirilen bir yazılım programının depoda gezime işlemi için
yeterli kriter olan bütün rafların etrafından dolaşmayı etkin bir şekilde gerçekleştirdiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Depo yönetim sistemi, A-yıldız algortiması, En kısa yol
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I. INTRODUCTION

An application software, designed using a suitable programming language on the purpose of
warehouse resource management and organization is called warehouse management system (WMS).
The literature has solutions for managing the whole warehouse resources. Traditional WMS
applications are web based or desktop based applications designed two-dimensionally (Apak et al.,
2106:1439). The 3D visual interface is used to simulate a warehouse in computer environment. A
management professional or an employee can virtually traverse the whole warehouse using the
application and it is possible to use it for adjustments in big warehouses. It is intended to be possible in
a WMS application to monitor all of the rack blocks and track a specific product. Virtual navigation in
a warehouse is finding a proper route and following this route with the character on visual interface
from warehouse start point to warehouse target point without hitting or trying to get through any rack
block. The optimization of navigation without hitting any obstacle is an active research topic
(Frontema et al., 2017:354).
In the literature, there are solutions using heuristic algorithms in addition to the conventional
algorithms. Heuristic algorithms produce better results in a short time period. Calculation cost of
conventional algorithms are higher than heuristic algorithms (Lv et al., 2014).
A-star algorithm, which is a hybrid algorithm, is used to find the shortest path between two
points. In this study, there are multiple targets and each target is a rack block. The algorithm is used in
order to find out paths between targets. During the navigation, the rack blocks in the warehouse are
considered as obstacles. As seen in Figure 1, the navigation algorithm for the virtual character in the
visual interface selects an efficient route so that it does not hit the obstacles and warehouse
boundaries. A navigation optimization problem which has multiple targets needs complicated
calculations, if conventional algorithms are used. Therefore, heuristic or hybrid algorithms are
preferred. The study presented in (Bueckert et al., 2007) uses a neural network for navigation of a
robot to multiple targets in a 3D environment. In (Botao et al., 2013:156), a path optimization system
is proposed for multiple targets using the solution of Chinese Postman Problem. It is seen that A-star
algorithm gives better results to search multiple targets (Guo and Su, 2011:1336).
The rest of the paper is organized as follows. Section 2 explains A-star algorithm and its usage on
WMS. In Section 3, application of A-star algorithm in a warehouse navigation system is clarified.
Section 4 addresses details of user interface design and simulation of the developed application, and
the conclusion is presented in the final section.
II. A-STAR ALGORITHM
A-Star is a hybrid algorithm. Its both heuristic and deterministic structure guarantees to find the
optimum result if there is any. It is preferred in game programming in order to find the shortest path
(Benoit and Nakashima, 2014). A-star and improved A-star algorithms are used for route planning for
autonomous vehicles (Wang et al., 2015 – Yim et al., 2014), and for Unmanned Aerial Vehicles
(UAV) in a 3D environment (Tianzhu et al., 2016). It is preferred because it is easily applicable and it
provides more accurate results than other heuristic algorithms, however its memory need is high. It is
preferred if exact result is needed and there is no memory constraint.
In A-Star algorithm start and target points are determined firstly. Aim of the algorithm is to find the
shortest route while moving from start point to target point. Neighborhood of the current point is taken
into consideration to find the steps. A proper neighborhood determination is needed in terms of
obstacles on the way to target point. In a two-dimensional plane, a sample (0, 0) point has eight
different options to move as (-1, -1), (-1, 0), (0, -1), (1, 0), (0, 1), (1, -1), (-1, 1), (1, 1). The number of
options can be decreased. For example, if the target point is on the right side of the start point, four
neighborhood values are chosen instead of eight to save memory. However, if selected neighborhood
values are not enough for the solution, the calculation cost may increase or results cannot be reached.
In every step, cost calculation is done according to current neighborhood situation. Cost values are
calculated using Equation 1. f(n) is cost value, h(n) is heuristic cost value and g(n) is the total cost
from the start point to the current point in each iteration. Euclidean distance is used as the shortest path
for h(n) in this study.
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f(n) = g(n) + h(n)
This equation is calculated for all neighbor points to select the shortest path.

(1)

III. APPLICATION OF A-STAR ALGORITHM IN WAREHOUSE NAVIGATION
The start point and target point of the warehouse are determined firstly. Aim of the algorithm is
finding the shortest route while navigating from start point to target point in the warehouse. The
connection points are selected by considering the obstacles and to traverse the whole warehouse using
the shortest route.
Entrance of the warehouse is selected as start point for the algorithm. All of the rack blocks are
ordered according to euclidean distance from start point. The start points of each rack block are stored
in WMS database. A sample warehouse structure is shown in Figure 1.

Figure 1: A sample warehouse structure
The number of rack blocks in a warehouse varies dynamically. Developed application can run the
algorithm for different number of rack blocks. For each rack block, A-star algorithm is executed
between the start and target points to visit it. The start and target points of warehouse are added to visit
list and A-star algorithm is run from start point of warehouse to first rack block and from last rack
block to target point of warehouse. 3D navigation algorithm for warehouses is shown in Algorithm 1.
Step 1: Start
Step 2: Define start and target points of the warehouse.
Step 3: Define start and target points of all rack blocks.
Step 4: Construct a list. Set first element of the list as start point of the warehouse and set last element
of the list as target point of the warehouse.
Step 5: Calculate euclidean distance from start point of the warehouse to rack block’s starting point for
every rack block and sort rack blocks by size.
Step 6: Add start and target points of every rack block to the list considering step 4.
Step 7: Run A-star algorithm after setting first element of the list as start point and second element as
target point.
Step 8: Repeat step 7 for the whole list.
Step 9: If user makes any interaction using keyboard or mouse, go to step 10, else go to step 7.
Step 10: Stop
In the visual interface, the user is represented as a character. First person shooter (FPS) system is used
to build the application. The rack blocks can vary in size and type in a WMS. The database of the
application stores these detailed information.
A-star algorithm works off-line, it calculates the route from start point to target point and starts
navigation after calculation. The algorithm uses euclidean distance from start point to target point if
there is not any obstacle between selected points. If there are obstacles on the route, the algorithm will
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turn back and run again for the next route until finding the shortest path. After finding the optimum
route, the algorithm is terminated and the target is reached. For preventing unnecessary navigation, the
character moves after all of the calculations are completed.
Cost value is the key component of the A-star algorithm. While moving from current position to target
position, algorithm selects a route according to the cost value. Euclidean distance is used as h(n)
heuristic function in Equation 1 as the cost value. The function g(n) in Equation 1 defines the distance
from the start point to the current point. After calculating cost value for every neighbor point, point
with the lowest cost value is selected and this process is repeated until reaching to target point.
Calculated cost values are stored in a list. The other cost values in the list can be used if proceeding
cost value is not the lowest value in list.
IV. USER INTERFACE DESIGN AND SIMULATION
The designed visual interface consists of monitoring and editing modes. In monitoring mode, user can
traverse in the whole warehouse. In editing mode, user can change warehouse environment and rack
block positions. Navigation algorithm works on monitoring mode. The editing mode layout is shown
in Figure 2.

Figure 2: Warehouse editing mode
In this study, a sample warehouse is designed in order to test user interface and navigation algorithm.
Circular object represents the user, black rectangular objects represent the rack blocks in Figure 3. The
boundaries of Figure 3 are also represent the boundaries of the warehouse.

Figure 3: Sample navigation route
The calculated route by the navigation algorithm is seen in Figure 3. Start point of warehouse is leftbottom corner of Figure 3 and target point of warehouse is right-top corner. The algorithm calculates
the shortest route to traverse whole warehouse by visiting all of the rack blocks.
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V. CONCLUSION
In this paper, a warehouse navigation problem is solved using A-star algorithm for a 3D warehouse
program. The algorithm finds the shortest route to visit all of the rack blocks in the warehouse.
Interactive visual interface is designed using unity game engine and c# programming language. It has
been concluded in the simulation application that the problem of warehouse navigation for warehouse
systems is successfully solved using A-star algorithm.
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ABSTRACT
Nowadays, direct current (DC) motors are widely used in industrial applications because of their high
performance. In these applications, Proportional-Integral-Derivative (PID) controller is generally
preferred due to its simple structure and robustness. Although, conventional methods such as Ziegler
Nichols for tuning of PID parameters are widely used method for tuning of PID parameters, tuning of
controller parameters with this is quite difficult. Therefore, heuristic methods are used for tuning of
PID parameters.
In this study, optimal PID controller parameters are determined using Stochastic Fractal Search (SFS)
algorithm for speed control of DC motors. The model of DC motor was considered as a second order
system. Implementation of the model of DC motor and SFS algorithm was realized using MATLAB.
After the optimization process, obtained PID controller parameters were applied to DC motor. To
show that effectiveness of SFS algorithm were compared with results of Ant Colony Optimization
(ACO) algorithm reported in the literature according to settling time, rise time, and maximum
overshoot in speed control of DC motor.
Keywords: DC motor, PID, Ziegler-Nichols, Stochastic Fractal Search Algorithm

Stokastik Fraktal Arama Algoritması ile DA Motor Hız Kontrolü
Özet
Günümüzde, doğru akım (DA) motorları yüksek hız performansları nedeniyle endüstride birçok alanda
kullanılmaktadır. Bu uygulamalarda, DA motorun hız kontrolünde basit yapısı ve performansı nedeni
ile genellikle oransal-integral-türevsel (Proportional-Integral-Derivative, PID) kontrolcü tercih
edilmektedir. PID kontrol parametrelerinin ayarlanmasında Ziegler-Nichols gibi klasik yöntemler
yaygın kullanılmasına rağmen, bu yöntemlerle kontrol parametrelerini ayarlamak oldukça zordur. Bu
nedenle, PID kontrol parametrelerinin ayarlanmasında sezgisel yöntemler kullanılmaktadır.
Bu çalışmada, DA motorun hız kontrolü için en uygun PID kontrolcü parametreleri, stokastik fraktal
arama algoritması (SFA) kullanılarak belirlenmiştir. DA motorun modeli ikinci dereceden bir sistem
olarak kabul edilmiştir. DA motor modeli ve SFA algoritmasının uygulanması MATLAB kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Optimizasyon işleminden elde edilen PID kontrolcü parametreleri DA motora
uygulanmıştır. SFS algoritmasının verimliliğini göstermek için simülasyon sonuçları, literatürde
verilmiş olan Karınca Kolonisi Optimizasyon algoritmasından elde edilen sonuçlar maksimum aşma,
yükselme zamanı ve oturma zamanı açısından karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: DA motor, PID, Ziegler-Nichols, Stokastik Fraktal Arama Algoritması
136

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union
INTRODUCTION

Nowadays, direct current (DC) motors are widely used in many applications because of many
advantages such as high performance of speed control, easy controllability, and electrical efficiency
(Thomas and Poongodi, 2009; Rahmani vd., 2012). In these applications, speed control is carried out
by proportional–integral (PI), proportional–derivative (PD), and proportional–integral–derivative
(PID) controller. However, PID controller is simple, robust and it is more preferred than others
(Duman vd., 2011).
Tuning of PID controller parameters is difficult by conventional methods such as Ziegler-Nichols.
Therefore, in the literature, many heuristics methods have been used for tuning PID controller
parameters (Duman vd., 2011). Mehdi vd. (2007) used particle swarm optimization (PSO) method in
order to determine the optimal PID controller parameters for speed control of a linear brushless DC
motor. Qu and Lin (2006) used particle swarm optimization and genetic algorithm (GA) methods were
used for optimizing PID controller parameters. Duman vd. (2011) utilized Gravitational Search
Algorithm (GSA) in order to specify the optimal PID controller parameters in the speed and position
control of a DC motor. Allaoua vd. (2009) presented an application of adaptive neuro-fuzzy inference
system (ANFIS) control for speed control of DC motor with swarm collective intelligence. Mishra vd.
(2013) used artificial bee colony optimization (ABC) finding optimal PID controller parameters for
speed control of a DC motor. Hameed and Mohamad (2012) presented speed control of a separately
excited dc motor using fuzzy neural model reference controller.
Salimi (2015) has developed the Stochastic Fractal Search algorithm inspiring the diffusion properties
of fractals. He has compared the SFS algorithm with other heuristic algorithms and it has shown better
results than others. In this study, stochastic fractal search algorithm was proposed to specify the PID
controller parameters for speed control of separately excited DC motor. Implementation of the model
of DC motor and SFS algorithm was realized using MATLAB. The purpose of SFS algorithm is
reducing the transient response specifications, maximum overshoot, settling time, and rise time, by
tuning the PID controller parameters. The PID controller parameters obtained as a result of the
optimization process were applied to separately excited DC motor. According to system response,
settling time, rise time, and maximum overshoot values of SFS algorithm were compared with ACO
algorithm reported in the literature (Bingöl vd., 2016).
MODELING of DC MOTOR
In this study, the application of the method was carried out using a separately excited DC motor shown
in Figure 1. In figure, Ra is armature resistance, La is armature inductance, ia is armature current, if is
field current, Ea is input voltage, Eb is back electromotive force (EMF), Tm is motor torque, ω is an
angular velocity of rotor, J is rotating inertial measurement of motor bearing, Kb is EMF constant, Kt is
torque constant, and B is friction constant (Hameed and Mohamad, 2012; Singh vd., 2013; Mishra vd.,
2013; Kanojiya vd., 2012).

Figure 1:Equivalent circuit of a separately exited DC motor
For modeling of DC motor, the equations of back EMF which proportional to speed, the motor torque,
and input voltage are given in Eq. (1), (2), and (3), respectively.
Eb (t )  Kb w(t )
(1)

Tm (t )  KT ia (t )

(2)
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Ea (t )  Raia (t )  La

dia (t )
 Eb (t )
dt

(3)

When we take Laplace transform of the Eq. (1), (2), and (3), the transfer function of DC motor speed
with respect to the input voltage can be written as follows (Hameed and Mohamad, 2012; Singh vd.,
2013; Mishra vd., 2013; Kanojiya vd., 2012),

 (s)

Ea ( s)



KT
( Ra  La s)( Js  B)  ( KT K b )

(4)

In Figure 2, the block diagram of separately excited DC motor is given.

Ea(s) +

1/ (Las+Ra)

Ia(s)

Km

Tm(s)

1/ (Js+B)

w(s)

-

Eb(s)

Kb

Figure 2:The block diagram of separately excited dc motor
STOCHASTIC FRACTAL SEARCH (SFS)
The stochastic fractal search (SFS) is an evolutionary algorithm proposed by Salimi (2015) for solving
optimization problems. In SFS algorithm, two main processes, which are diffusing and updating
process, are occurred. In the diffusion process, each particle diffuses around its present position in
order to perform the intensification property. Diffusion process is used for generating new solutions in
search space. In updating process, the position of the point is updated according to the positions of the
other points in the group. To create new particles from the diffusion procedure, Gaussian walks are
used. Gaussian walks have been given as follows (Salimi, 2015):
(5)
GW1  Gaussian(BP ,  )  ( x BP   ' x Pi )

GW2  Gaussian(  P ,  )

(6)
where ε and ε’ are uniformly distributed random values and their values are between 0 and 1. BP is the
position of best point and Pi is the ith position in the group. µBP and µP are completely equal to BP
and Pi , respectively. σ is the standard deviation and is expressed as (Salimi, 2015):



log( g )
x( Pi - BP)
g

(7)

where g is generation value. If a more localized search and a closer solution are wanted, while the
term log(g)/g is used for decreasing the step size of Gaussian, the number of generation value
increases.
In the diffusion process, all points in the group are ordered by the value of the fitness function. Then,
each point i in the group is given a probability value which matches a simple uniform distribution as
following equation (Salimi, 2015):

Pai 

rank ( Pi )
N

(8)

where rank(Pi) is expressed as the rank of point Pi between the other points in the group and N
represents the number of points in the group. Each point in the group satisfies the Pai < ε condition
and then the first update is carried out as given in Equation (9) (Salimi, 2015).
(9)
Pi ' ( j )  Pr ( j )   x ( Pt ( j )  Pi ( j ))
Here, Pi ' is the new modified position and Pr and Pt are randomly selected points in the group. The ε
variable obtained from uniform distribution is a random value between 0 and 1 and j expresses the jth
dimension in solution point.
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The update process is purposed to change the position of a point according to the position of the other
points in the group. This property of update process enhances the quality of exploration search space.
Before the update process starts, all points obtained from the diffusion process are recalculated and
ranked based on (8) (Salimi, 2015).
If Pai < ε is satisfied for a new point Pi ' , the current position of Pi ' is updated according to (10) and
(11). If the condition is not satisfied, the update is not performed.
^

Pi ''  Pi '   x ( Pt '  BP)
^

Pi ''  Pi '   x ( Pt '  Pr' )

 '  0.5

(10)

 '  0.5

(11)


where Pt ' and Pt random selected points obtained from diffusion process and  are random numbers
generated by the Gaussian Normal distribution (Salimi, 2015).
TUNING OF PID CONTROLLER
SFS can be applied to the tuning of PID speed controller parameters to provide optimal control
performance at nominal operating conditions. In other words, PID parameters Kp, Ki, and Kd are tuned
using the SFS algorithm. The block diagram of proposed PID Controller with SFS algorithm is given
in Figure 3.
Objective
Function

SFS
Kp, Ki, Kd

Reference
Speed

+

PID

DC MOTOR

Output
Speed

PID Controller

Figure 3: The block diagram of proposed PID Controller with SFS algorithm
The general equation of PID controller is

Y (t )  K p  e(t ) 

1
de(t )
e(t )dt  Td

Ti
dt

(12)

where Kp is proportional gain, Ti is integral time, and Td is derivative time.
The variable e(t) presents the error which is difference between the reference input value and real
output. This error signal is sent to the PID controller and the controller computes both the derivate and
the integral of this error signal. The control signal (y(t)) to the plant is equal to the proportional gain
(Kp) times the magnitude of the error plus the integral gain (Ki) times the integral of the error plus the
derivative gain (Kd) times the derivative of the error (Allaoua vd., 2009).
In this study, Integral of Time Absolute Error (ITAE) is considered as performance criteria. The ITAE
performance index is mathematically given by (Awouda and Mamat, 2010):


ITAE   t e(t )dt

(13)

0

where t is the time.
RESULTS AND SIMULATION
The parameters of the separately excited DC motor used in the system are J=0.01Kgm2/rad, B=0.1
Nm/(rad/sec), Kb=0.01 V/(rad/sec), Km=0.01 Nm/A, R=1 Ohm, and L=0.5 H. These nominal values are
taken from literature (Bingöl vd., 2016).
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Matlab was used to simulate the closed loop control system and all the codes were encoded in this
environment. SFS algorithm has been applied to tune of optimal PID controller parameters. In Table 1,
the setting parameters of SFS algorithm is given. The SFS algorithm was executed and the PID
controller parameters were obtained. PID controller parameters of SFS and ACO algorithms taken
from literature (Bingöl vd., 2016) are given in Table 2.
Table 1: The setting parameters of parameters of SFS algorithm
Parameter
Value
Number of fractal
Maximum generation
Maximum diffusion
Number of dimension

50
100
2
3

Table 2.PID controller parameters
Methods
ACO
SFS

Kp
114.4957
149.6469

Ki
192.3996
250

Kd
9.4305
12.318

Speed control of separately excited DC motor has been simulated in order to test the efficiency of the
SFS algorithm. The results of SFS algorithm were compared with the ACO algorithm in terms of
maximum overshoot, settling time, and rise time values and comparison of simulation results are given
in Table 3.
Table 3:Comparison of simulation results
Methods
ACO
SFS

Maximum
Overshoot (%)
0.0414
0.0243

Settling
Time (sec)
0.201
0.154

Rise Time
(sec)
0.115
0.0881

Figure 4:The speed response of PID controller tuning parameters using SFS and ACO algorithms
It can be seen from the Table 3, maximum overshoot, rise time, and settling time decrease with SFS
algorithm by comparison with ACO algorithm. When examined the Figure 4, PID controller is
designed with the SFS algorithm can be improved the dynamic system performance. Moreover, for
each method, ITAE performance index was calculated. While the error value is 0.1577 for SFS, it is
0.274176 for ACO. According to these results, SFS algorithm minimizes the ITAE performance index
in comparison ACO algorithm.
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CONCLUSION

In this study, SFS algorithm is used for tuning the PID controller parameters and applied to speed
control of separately excited DC motor. To show the effectiveness of SFS algorithm, the results are
compared with ACO algorithm reported in the literature for speed control of DC motor. The results of
methods are evaluated according to rise time, settling time, and maximum overshoot values. When
examined the obtained results, PID controller is designed with the SFS algorithm can be improved the
dynamic system performance. Furthermore, ITAE performance index for SFS is smaller than with
ACO.
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Özet
Diş hekimi, diş sağlığının korunması, diş ve ağız boşluğu hastalıklarının tedavisi için gerekli
çalışmaları yapan kişidir. Diş hekimliği, ağız boşluğunun, ağız mukozasına komşu yapı ve dokuların
hastalıklarının teşhisi, tedavisi ve önlenmesini kapsar. Diş hekimliği uygulamaları sırasında çok
sayıda motorlu el aleti kullanılmakta ve dolayısıyla hastaların tedavisi sırasında motorlu el aletlerinin
titreşimine maruz kalınmaktadır. Titreşim, vücudun belirli bir referans noktasına göre salınımı veya bir
cismin pozitif ve negatif yöndeki en büyük yer değiştirmesi olarak tanımlanır. Titreşimin genliği
salınımın büyüklüğünü milimetre (mm) cinsinden belirler.Titreşim frekansı birim zamanda
tamamlanan titreşim sayısı olarak tanımlanır ve salınımın tekrarlama hızı Hertz (Hz) cinsinden
belirlenir. İnsan titreşimi, titreşen yüzeyler ile direk temasın sonucunda kişi tarafından hissedilen
titreşim olarak tanımlanabilir. İnsan titreşimine iki çeşit maruziyet söz konusudur. Bunlar; tutamak
kısmı olan ve elle kullanılan aletlerden iletilen el-kol titreşimi ve motorlu bir makinenin üzerindeki
koltuk veya yüzeyden iletilen tüm vücut titreşimidir. El-kol titreşimi insanda el-kol sistemine
aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de damar, kemik, eklem,
sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimi ifade eder. Diş hekimliğinde kullanılan el
cihazlarının titreşim spektrumları, yüksek frekanslarda güçlü titreşim içermektedir. Yüksek
seviyelerde titreşim maruziyetinin sağlık üzerinde ciddi etkileri bilinmektedir. Fiziksel ve psikolojik
rahatsızlıklar (yorgunluk, dikkat azalması, ortopedik rahatsızlıklar, sakatlıklar, iş kazaları, vb. ), yaşam
kalitesinde olumsuz etkiler, çalışma performansının azalması gibi durumlara neden olabilir.
Literatürde, vibrasyondan oluşan beyaz parmak hastalığı ile vibrasyondan oluşan vasküler hastalıklar
tanımlanmaktadır. 22 Ağustos 2013 tarih ve 28743 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
giren Titreşim Yönetmeliği’ne göre el-kol titreşimi için sınır değerler çalışanlar için belirlenmiştir.
Ancak, diş hekimlerinin klinik uygulamalar sırasında maruz kaldığı el-kol titreşimin boyutları
yeterince bilinmemektedir. İnsanın titreşime verdiği tepki, titreşimin frekansı, genliği, maruziyet
süresi, yönü, uygulama noktası, vücut ve titreşimin vücuda girdiği noktanın bağlantısı, kıyafetleri ve
kullanılan aletler, vücut ağırlığı, kullanıcının boyu, vücudun duruş biçimi, vücut direnci, vücut
bileşenleri gibi birçok faktöre bağlıdır.
Kişilerin maruz kaldığı titreşimin güvenli seviyelerini belirlemek ve değerlendirmek amacıyla titreşim
ölçüm ve analizlerinin yapılması gerekir. Bu çalışmada, diş hekiminin maruz kaldığı el-kol
titreşiminin olası etkileri, titreşimin kaynakları ve maruziyetinin en aza indirilmesi konuları
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Titreşim, Diş Hekimi, El-Kol, Tıbbi Cihaz

The Possible Effects on Hand-Arm Vibrations of Medical Devices Used by
Dentists
Abstract
The dentist is the person who carries out the necessary work for the treatment of dental health, tooth
and oral cavity diseases. Dentistry involves the diagnosis, treatment and prevention of diseases of
structures and tissues adjacent to the oral mucosa of the oral cavity. A large number of motorized hand
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tools are used during dental practice and dentists are therefore subject to the vibration of motorized
handpieces during treatment of the patients. Vibration is defined as the oscillation of the body at a
specific reference point or the largest displacement of an object at positive and negative direction. The
oscillation amplitude determines the magnitude of the oscillation in millimeters (mm). The oscillation
frequency is defined as the number of completed oscillations per unit time, and the oscillation
repetition rate is determined in Hertz (Hz). Human vibration can be defined as vibration experienced
by a person as a result of direct contact with vibrating surfaces. There are two kinds of exposure to
human vibration. These are hand- arm vibration transmitted from handpieces with handles and whole
body vibration transmitted from a seat or surface on a motorized machine. Hand-arm vibration refers
to mechanical vibrations that, when transferred to the hand-arm system in person, pose risks to the
health and safety of the employee, and in particular, lead to vascular, bone, joint, nerve and muscle
disorders. The vibrational spectra of handpieces used in dentistry contain strong vibrations at high
frequencies. High levels of vibrational exposure are known to have serious health effects. Physical and
psychological disturbances (fatigue, decreased attention, orthopedic disabilities, injuries, work
accidents, etc.) can have negative effects on the quality of life, reduced working performance. In the
literature, vascular diseases caused by vibrations consisting of Raynaud's phenomenon are described.
According to the Vibration Regulation published in the Official Gazette dated August 22, 2013 and
numbered 28743, limit values for hand-arm vibration were determined for the employees. However,
the dimensions of the hand-arm vibration experienced by dentists during clinical practice are not well
known. There are many factors that effect the reaction of a person to a vibration such as the frequency
of the vibration, the amplitude, the duration of the exposure, the direction, the point of application, the
connection of the body and vibration to the point where the vibration enters the body, clothes and tools
used, body weight and the size of the user.
Vibration measurements and analyzes must be performed to determine and assess the safe levels of
vibrations that people are exposed to. In this study, the possible effects of the hand-arm vibration that
the dentist has been exposed to, the sources of vibration and the issues of minimizing the exposure
have been examined.
Keywords: Vibration, Dentist, Hand-Arm, Medical Device
GİRİŞ
Diş hekimleri, ağız ve diş sağlığı konusunda uzman doktorlardır. Bu nedenle, diş hekimleri ağız
hastalıklarının teşhisi, ağız sağlığının ve hastalığın önlenmesi, hastaların ağız sağlığının korunması ve
iyileştirilmesi için tedavi planlarının hazırlanması, hastadan alınan diş ve çene filmlerinin
yorumlaması, anesteziklerin güvenli bir şekilde verilmesi, dişler ile çenelerin büyümesini ve
gelişiminin izlenmesi ile ağız boşluğunun, dişlerin, kemiklerin ve yumuşak dokuların üzerinde cerrahi
işlemlerin uygulanmasını kapsayan çalışmaları yapar (American Dental Association, 2017).
Diş hekimleri, hastaların tedavisi sırasında motorlu el aletlerinin titreşimine maruz kalmaktadır.
Titreşim, vücudun belirli bir referans noktasına göre salınımı veya bir cismin pozitif ve negatif
yöndeki en büyük yer değiştirmesi olarak tanımlanır. İnsan titreşimi ise, titreşen bir yüzey veya cisim
ile temas sonucunda kişinin hissettiği titreşimdir. Diş hekimliği uygulamaları sırasında motorlu el
aletlerinin oluşturduğu titreşim, temas eden titreşen yüzey aracılığı ile insan vücuduna iletilir. Bu
yüzey bir aletin tutamak kısmı bir aletin yüzeyi veya motorlu bir cihazın koltuğu olabilir (Zeyrek,
csgb, 2009). Titreşim genliği salınımın büyüklüğünü milimetre (mm) cinsinden belirler. Titreşim
frekansı birim zamanda tamamlanan titreşim sayısı olarak tanımlanır ve salınımın tekrarlama hızını
Hertz (Hz) cinsinden belirler.
Titreşime iki çeşit maruziyet söz konusudur. Bunlar; tutamak kısmı olan ve elle kullanılan aletlerden
iletilen el-kol titreşimi ve motorlu bir makinenin üzerindeki koltuk veya yüzeyden iletilen tüm vücut
titreşimidir (Zeyrek, csgb, 2009). 2013 yılında, 28743 sayılı Resmî Gazete’de Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan ‘Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına
Dair Yönetmelik’, çalışanların mekanik titreşimlere maruz kalmaları sonucu ortaya çıkacak sağlık ve
güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak için alınması gereken asgari koşulları göstermiştir
(Resmi Gazete, 2013). Yönetmeliğe göre el-kol titreşimi, insanda el-kol sistemine aktarıldığında,
çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas
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bozukluklarına yol açan mekanik titreşimdir (Resmi Gazete, 2013). Yönetmelikte çalışan maruziyeti
açısından, maruziyet eylem değeri ve maruziyet sınır değeri olmak üzere iki değerden bahsedilmiştir.
Maruziyet eylem değeri, aşılması durumda, çalışanların bu titreşimler yüzünden risk altında kalacağı
ve kontrol altında tutulması gereken değerdir. Maruziyet sınır değeri ise çalışanların hiçbir şekilde bu
değerin üzerinde bir titreşime maruz kalmamaları gereken değerdir (Resmi Gazete, 2013).
Yönetmelikte, el-kol titreşimi için maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri
gösterilmiştir. Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri 5 m/s 2 iken, sekiz saatlik
çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri 2,5 m/s2’dir (Resmi Gazete, 2013).
Diş hekimliğinde kullanılan el cihazlarının titreşim spektrumları, yüksek frekanslarda güçlü titreşim
içermektedir (Rytkönen & Sorainen, 2001). Bu titreşimlerden ilk olarak etkilenen organlar el ve
koldur. Yüksek seviyelerde titreşim maruziyetinin sağlık üzerinde ciddi etkileri bilinmektedir.
Titreşime maruziyeti sonucunda oluşan etki; titreşimin frekansına, titreşimin şiddetine, titreşimin
yönüne, titreşime maruz kalınan süreye, titreşimin uygulandığı bölgeye ve bölgenin büyüklüğüne,
titreşime maruz kalan kişinin yaşına, cinsiyetine ve kişisel duyarlılığı ile genel sağlık durumuna
bağlıdır. Titreşimin etkisi en fazla düşük frekanslarda görülmektedir (Başkent Akademi, 2017).
Titreşim deride bulunan mekano reseptörler tarafından hissedilir. Bu reseptörler ellerin ve parmak
derisi yüzeyinde yer alır. Yapılan çalışmalarda, frekansların artması ile hem konfor hem de titreşim
seviyelerindeki rahatsızlığın arttığı ve kişinin titreşime olan hassasiyetinin azaldığı gösterilmiştir.
Dikey yönde titreşimler diğer yönde olanlardan daha rahatsız edici bir özelliğe sahiptir. Soğuk çevrede
çalışan kişilerde sürekli titreşim maruziyeti, taktil hassasiyetin akut bozukluğuna, manipulatif beceride
ve duyusal algılamada azalmaya yol açabilir. Tireşim maruziyeti, el bileğinde, ellerde ve dirseklerde
değişikliklere neden olmaktadır. Titreşen cihazlar ile çalışanlarda ellerde ve parmaklarda uyuşukluk ile
sızlama görülmektedir. Eğer, titreşim maruziyeti devam ederse bu belirtiler kötüleşme eğilimi gösterir,
iş kapasitesini ve günlük aktiviteyi de etkileyebilir. Sürekli olarak titreşime maruziyet, sinir lif
kayıpları gibi parmak sinirlerinde patolojik değişikliklere de sebep olabilir. Karpal Tünel Sendromu,
titreşen cihazları kullanan çalışanlarda daha fazla görülmektedir. Bunun sebebi, titreşen cihazları
turarak çalışan kişilerde, el bileği ve el üzerindeki tekrarlanan hareketler ve güçlü kavrama kuvveti
gibi streslerdir. Titreşime maruz kalan kişilerde kol ve ellerde ağrı ile kas zayıflığı şikayetleri daha
fazla görülmektedir. Bazı kişilerde kas yorgunluğu yetersizliğe sebep olabilir (İşsever, 2017).
Literatürde titreşimden oluşan Raynaud Sendromu da denilen Beyaz Parmak Hastalığı gibi vasküler
hastalıklar tanımlanmaktadır. Klinik olarak hastalık, parmak arterlerinin kasılması ile meydana gelen
soluk beyaz parmak belirtileri ve parmak arterlerinin vazokonstriksiyon ataklarıyla karakterizedir.
Ataklar dakikalar, saatler sürer ve soğuk maruziyetiyle veya emosyonel stresle artar. Atak sırasında
dokunma duyusu tamamen kaybolabilir (İşsever, 2017). Beyaz parmak hastalığı, yoğun titreşimle
çalışan elektrikli el aletleri kullanan kişilerde yaygın olarak görülen bir eklem hastalığıdır. Hastalığın
ilk safhasında parmaklarda uyuşma, hissizlik ve eklemlerde şişkinlik ortaya çıkar. Parmak uçlarından
başlayarak zamanla eller beyazlaşmaya başlar. El kasları ve kan dolaşımı ile ilgili sorunlar yaşanır.
Beyaz Parmak Hastalığı uygun tedavi edilmediği takdirde, parmaklarda ve ellerde geri dönülmesi
imkansız hasarlara yol açabilir. Örneğin; ileri derecede eklem ödemleri, doku çürümeleri ve hatta
kangren sonucu parmakların kesilmesi dahi söz konusu olabilmektedir (Ekipman Market, 2017).
Stokholm EKTS çalışma grubunun soğukla ilişkili periferik vasküler semptomlar için uluslararası
sınıflandırması şöyledir;
Evre 1 (hafif) Ara sıra olur. Bir ya da birden fazla parmak ucundadır. Soğukla tetiklenir.
Evre 2 (orta) Bazen olur . Bir veya daha fazla parmağın distal ve orta kısımlarını etkiler.
Evre 3 (ağır) Ataklar daha sık, bütün parmakların bütün falankslarındadır.
Evre 4 (çok ağır) Yaygın ve sık ataklara ek olarak parmak uçlarında trofik değişiklikler de vardır
(Tüisag İsg Forum, 2017).
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Şekil 1. Beyaz parmak hastalığına yakalanan bir kişi (Thejansenlaw, 2017).

Kişilerin maruz kaldığı titreşimin güvenli seviyelerini belirlemek ve değerlendirmek amacıyla titreşim
ölçüm ve analizlerinin yapılması gerekir. Bu çalışmada, diş hekiminin maruz kaldığı el-kol
titreşiminin olası etkileri, titreşimin kaynakları ve maruziyetinin en aza indirilmesi konuları
incelenmiştir.
MATERYAL VE METOD
Diş hekimliği birçok motorlu el aleti kullanılarak yapılan meşakkatli bir meslektir. Diş tedavileri
sırasında kullanılan en temel aletler, aerotör, anguldurva, mikromotor, piyasemen ve ultrasonik
temizleme cihazıdır. Bu aletler diş ünitine bağlanarak kullanılır (Şekil 2).

Şekil 2. Diş hekimliğinde kullanılan ünite bağlı el aletleri (Başak, 2016).

Aeratör, dişin en sert dokusu olan mine dokusunun uzaklaştırılmasında kullanılan döner alettir. Hava
ya da elektrikle çalışmaktadır. Aeratörün, dakikada 450.000 rpm dönme kapasitesi vardır (Şekil 3) (Dt
Tuba Koc, 2017).

145

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

Şekil 3. Diş hekimliğinde kullanılan aeratör (Lider Dis, 2017a).

Anguldurva, dişin minesinin altında kalan daha yumuşak yapıdaki dentin dokusunda aşındırma
yapmak amacıyla, çürük dokuyu temizlemek için kullanılır. Aynı zamanda, diş taşı temizliği
sonrasında dişlerin parlatılması ve dolguların parlatılması gibi işlemlerde de kullanılan döner alet
sistemidir. Kanal tedavisi ve implantın yerleştirilmesi işlemleri için özel anguldurvalar vardır (Şekil 4)
(Dt Tuba Koc, 2017).

Şekil 4. Diş hekimliğinde kullanılan anguldurva (Depo Dis, 2017).

Mikro motor, aeratore göre daha az devirle çalışan döner alet sistemidir. Dakikada 25.000 rpm
dönme kapasitesi vardır. Anguldruva ve piyasamen mikromotorun üzerine takılarak kullanılır (Şekil 5)
(Dt Tuba Koc, 2017).

Şekil 5. Diş hekimliğinde kullanılan mikromotor (Lider Dis, 2017b).

Piyasamen, protezlerin uyumlanmasında, kemikten madde kaldırılması gereken gömülü diş ameliyatı
gibi bazı cerrahi operasyonlarda kullanılan döner alet sistemidir (Şekil 6) (Dt Tuba Koc, 2017).
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Şekil 6. Diş hekimliğinde kullanılan piyasemen (Lider Dis, 2017c).

Diş hekimliği uygulamalarında kullanılan ultrasonik temzileme cihazı, diş taşı temizliği işleminde
kullanılan, titreşimli bir alettir (Şekil 7) (Dt Tuba Koc, 2017).

Şekil 7. Diş hekimliğinde kullanılan ultrasonik temizleme cihazı (Dis Burada, 2017).

Bu çalışmada kullanılacak yöntem 2001 yılında ISO tarafından kabul edilen ve orijinal ismi
“Mechanical vibration Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration”
olan ISO 5349:2001 standardıdır. Bu standart 27.12.2005 tarihinde Türk Standartları tarafından da
kabul edilerek ülkemizde “Mekanik titreşim-Kişilerin maruz kaldığı elle iletilen titreşimin ölçülmesi
ve değerlendirilmesi” TS EN ISO 5349-1/2 ismini ve numarasını almıştır. Bu metoda göre ölçümler,
Şekil 8 ve Şekil 9’da gösterildiği gibi titreşim yayan cihazlar kullanıcıya tutturularak gerçekleştirilir.

Şekil 8. Kavranabilen cihazlarda ölçüm.

Şekil 9. Yüzeylerde titreşim ölçümü.

Çalışanlardaki titreşim ölçümleri için titreşim düzgün ise; etkin değer rms hızı m/sn cinsinden oktav
bantları ile ölçülür. Titreşim, insan vücudunun temasta olduğu noktalardan ölçülür. Lokal titreşimde,
ölçüm elle tutulan veya aletin çalışan kısmı üzerinden, tüm vücut titreşiminde oturulan veya ayakta
durulan noktalardan ölçülür. Titreşim, vücuda yayıldığı nokta veya bölgeye en yakın yerden ölçülür.
Eğer iletim esnasında bir engel veya diğer faktörler etkili ise bunlar ölçüm esnasında göz önünde
bulundurulur. Ölçen ve analiz eden cihazlar her ölçümden önce uygun şekilde kalibre edilecektir.
Ölçüm gerçekleştirildikten sonra veriler kayıt edilecektir. Bunun amaçla, her titreşim kaynağı için bir
ölçüm kartı tutulacaktır. Veriler ve değerler bu karta işlenecektir. Titreşim ölçümü yapıldığında elde
edilen veriler; analiz edilen titreşim kaynağının karakteristiği ve yapılan işin cinsi, vücuda iletilen
titreşimin iletim şekli ve yolu, kullanılan cihaz ve donanımı ile karakteristiği, titreşime maruz kalan
çalışan sayısı, maruziyet süresi, tarih, saat, ölçüm yapılan noktalar ve alınan değerlerin tümü, kayıt
edilecektir.
147

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

BULGULAR
İnsan kolu boyunca titreşim geçişi, 50 Hz vibrasyon frekansında kol ve ön kol boyunca küçük bir
zayıflama ile olmaktadır. El dirseğinde zayıflama kolun postürüne bağlıdır. Dirsek ekleminde
fleksiyon açısının artması ile titreşim geçişi azalma eğilimi göstermektedir. 50 Hz üzerindeki titreşim
frekanslarında, frekansın artması ile titreşim geçişi progresif olarak azalır, 150-200 Hz üzerindeki
geçişlerde titreşim el ve parmak dokularında dağılır. Bu ölçümler, yüksek amplitüd düşük frekans
titreşimlerin (vurgulu araçlar), el bileği, el dirseği ve omuzlardan sorumlu olduğunu, titreşimin yüksek
frekans bölgesinin ise el ve parmakların yumuşak yapılarındaki hasardan sorumlu olduğunu
göstermektedir (İşsever, 2017).
Titreşim maruziyetinden meydana gelen yan etkiler, üst ekstremite bağlantı noktalarında dağıtılan
enerji ile ilişkili olabilmektedir. Genel olarak, el kavrama kuvveti ne kadar artarsa, el kol sistemine
titreşim geçişi o kadar büyük olur (İşsever, 2017). Rytkönen ve arkadaşları, el–kol titreşimi ölçüm
süresini 0,2 ile 4,5 dakika arasında , ağır titreşim aralığını 0,01-0,9 m/s2 ve ultravibrasyon aralığını 3200 m/s2 olarak bulmuştur. Aerotörün titreşim frekansı, mikromotorun frekansından daha yüksektir
(Rytkönen E. , Hand-arm vibration exposure of dentists, 2006).
TARTIŞMA
Rytkönen ve arkadaşları 2006 yılında yaptıkları çalışmada, aerotör titreşimini 0,01-0,04 m/s2 iken
mikromotor titreşimini 0,2-0,9 m/s2 olarak göstermiştir. Ancak, ölçümler yalnızca bir yönde
yapılmıştır. Aynı çalışmada, bir hasta başına el aletini kullanma süresinin 0,2 ile 4,5 dakika arasında
değiştiği ölçümlerinde, sonuçları Avrupa Birliği Titreşim Yönetmeliği’nin maruziyet eylem değeri
olan 2,5 m/s2'nin altında bulmuşlardır (Rytkönen E. , Hand-arm vibration exposure of dentists, 2006).
Türkiye’de diş hekimlerin kullandığı motorlu el aletlerinin oluşturduğu titreşim değerleri ve olası
etkilerini gösteren bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle diş hekimlerinde el-kol titreşim ölçümleri
yapılarak maruziyet değerleri tespit edilmesi önem arz etmektedir. Elde edilecek değerlerin Titreşim
Yönetmeliği ile uyumluluğu karşılaştırılmalı ve ayrıca diş hekimlerinin konuyla ilgili olası şikayetleri
dikkate alınmalıdır.
SONUÇ
Diş hekimin kullandığı cihazların oluşturduğu el-kol titreşimi ile ilgili Türkiye’de yeterli çalışma
olmadığı gibi yurtdışında da çok az sayıda çalışma bulunmaktadır (Rytkönen E. , Sorainen, LeinoArjas, & Solovieva, 2006). Diş hekimlerinin kullandığı tıbbi cihazların el-kol titreşimine uzun
vadedeki olası etkileri bilinmemektedir. Titreşimin kısa vadedeki etkileri sınır değerlerin altında bile
olsa, diş hekimlerinin mesleki yaşamları sonunda etkilenme olasılığı vardır. Titreşimin etkileri, maruz
kalınan titreşimin büyüklüğü, süresi, frekansı, maruziyetin gün içerisindeki ve toplam çalışma hayatı
içerisindeki süresi vb. gibi faktörlere bağlıdır. El-kol titreşimine aşırı maruziyet, kan damarları,
sinirler, kaslar, kemik ve maruz kalan eklemlerde bozukluklara neden olabilir. Bu çalışmanın bir
sonraki aşaması olarak gerekli izinler alındıktan sonra diş hekimlerinin kullandığı farklı tibbi
cihazlarla el-kol titreşim maruziyet ölçümlerinin yapılması yönünde planlanmaktadır.
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ABSTRACT
THE IMPORTANCE AND SCOPE OF STUDY: In recent years, the concept of "genetically modified
organism" (GMO) has taken its place among the most debated topics in the public and scientific
world. It is observed that the majority of the student shaves incomplete and incorrect knowledge about
GMOs in studies that investigate the knowledge of students from primary education to university to
biotechnology product GMO. PURPOSE: This study was planned and carried out among the
university studentsin different fields in order to determine their knowledge and attitudes of Genetically
Modified Organisms (GMOs). METHODS: Three hundred students from 3 institutes at the Ankara
University were selected to participate in the research. Data were collected face to face by means of a
questionnaire. The questionnaire consists of two parts. The questions in the first part of the
questionnaire are directed towards personal information and the questions in the second part are in the
form of multiple choice in which a Likert type are used to determine participants' attitudes and
knowledge about GMOs.The institutes where the students educate are considered as the variables in
the study (Science, Health Sciences, and Social Sciences). The obtained data were evaluated in the
SPSS package program. RESULTS: It was determined that all the students who participated in the
study had heard GMO name, but most of them could not define it. According to the training areas, the
students' thinking about the nutrient content of the GMO and the situation in which they would like to
consume these products differed significantly (p <0.05). It was determined that the average knowledge
scores of the students about the GMO changed according to the institutes they educate (p <0.05) and
the average knowledge scores about the GMOs of the students educating in the health sciences were
found higher. Although the majority of students (98.7%) think GMO products are harmful, 51.0% of
them think that these products can be the solution for hunger. CONCLUSIONS: This study tried to
evaluate university students' attitudes and knowledge about GMOs and biotechnology view points. As
a result of the research, it is seen that the students who educate in the field of health have better
knowledge about GMO than the other fields. This is important in that it shows the effectiveness of
education.
Keywords: GMO, Knowledge and Attitude, University student

Üniversite Öğrencilerinin GDO Hakkındaki Bilgi Ve Tutumlarının
Değerlendirilmesi
Özet
ÇALIŞMANIN ÖNEMİ VE KAPSAMI: Son yıllarda “Genetiği değiştirilmiş organizma” (GDO)
kavramı kamuoyunda ve bilim dünyasında en çok tartışılan konular arasında yerini almıştır.
İlköğretimden üniversiteye kadar öğrencilerin biyoteknoloji ürünü olan GDO’ya yönelik bilgilerini
araştıran çalışmalarda öğrencilerin çoğunluğunun GDO ile ilgili eksik ve yanlış bilgilere sahip
oldukları görülmektedir. AMAÇ: Bu çalışma, farklı alanlarda eğitim alan üniversite öğrencilerinin
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) hakkında bilgi ve tutumlarının belirlenmesi amacıyla
planlanmış ve yürütülmüştür. YÖNTEM: Araştırmaya katılmak üzere, Ankara Üniversitesinde yer
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alan fen, sosyal ve sağlık alanlarında eğitim gören 300 öğrenci seçilmiştir. Veriler anket formu
aracılığı ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Anket 2 bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk
bölümünde yer alan sorular kişisel bilgilere yönelik olup, ikinci bölümdeki sorular çoktan seçmeli ve
üçlü likert şeklinde olup katılımcıların GDO hakkında bilgi ve tutumlarına yöneliktir. Verilerin
değerlendirilmesinde değişken olarak eğitim aldıkları alan kullanılmıştır (Tıp, Fen Bilimleri ve Sosyal
Bilimler). Elde edilen veriler; SPSS paket programında değerlendirilmiştir. BULGULAR:Çalışmaya
katılan öğrencilerin tamamının GDO kelimesini duydukları ancak çoğunluğunun tanımı yapamadıkları
belirlenmiştir. Eğitim alınan alanlara göre öğrencilerin, GDO’nun besin içeriği hakkındaki düşünceleri
ve bu ürünleri hangi durumda tüketmek isteyecekleri anlamlı olarak farklılık göstermiştir (p<0.05).
Öğrencilerin GDO hakkında aldıkları ortalama bilgi puanlarınınokudukları alanlara göre değiştiği
(p<0.05), sağlık alanında okuyan öğrencilerin GDO hakkında ortalama bilgi puanlarının daha yüksek
olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%98,7) GDO’lu ürünlerin zararlı olduğunu
düşünmesine karşın, %51.0’i bu ürünlerin açlık için çözüm olabileceğini düşünmektedir.
SONUÇLAR: Bu çalışma ile üniversite öğrencilerinin GDO ile ilgili tutumlarının ve bilgilerinin
değerlendirilmesi ile biyoteknolojiye olan bakış açıları değerlendirilmeye çalışılmıştır. Araştırma
sonucunda sağlık alanında okuyan öğrencilerin diğer alanlara göre bu konuda daha iyi bilgiye sahip
oldukları görülmektedir. Bu durum, eğitimin etkinliğini göstermesi açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: GDO, Bilgi ve tutum, Üniversite öğrencileri
GİRİŞ
Biyoteknolojik yöntemlerle canlıların sahip olduğu bir takım gen dizilimleri oynanarak, var olan
özelliklerinin değiştirilmesi veya canlılara yeni özellikler eklenmesi ile elde edilen organizmalara
“genetik olarak değiştirilmiş organizmalar (GDO)” denilmektedir (Kaynar., 2009:178). Genetik olarak
değiştirilmiş ya da transgenik olarak adlandırılan organizmalar; doğal olarak oluşmayan DNA
değişikliği ile oluşturulan organizmalar olarak tanımlanmaktadır (Montuori ve ark.,2012:246). GDO
üretim teknolojilerinin temelleri 1950’li yıllarda atılmış olup, bu konudaki tartışmalar ağırlıklı olarak
1980’li yılların başlarında dünyanın gündemini oluşturmuştur. İlk kez 1970’li yıllarda Paul Berg
genetiği değiştirilmiş DNA molekülünü, 1983’te üç ayrı bilim insanı bitkilere bakteri geni ekleyerek,
bir grup ise ayçiçeğine fasulye geni ekleyerek ilk genetiği değiştirilmiş bitkileri oluşturmuşlardır
(Korkut ve Soysal, 2013:5). İlk transgenik ürün bitkisi olan FlavrSavr adlı domates raf ömrünü
uzatmak amacıyla üretilmiş ve 1996 yılında pazara sürülmüştür (Çelık ve Balık, 2007:14). 1996
yılında, genetiği değiştirilmiş; domates, mısır, pamuk, kolza ve patates gibi ürünlerin piyasaya
sürülmesine izin verilmiştir (Atsan ve Kaya, 2008:3). GDO teknolojisinin çıkış noktası dünyadaki hızlı
nüfus artışı ve gün geçtikçe ihtiyaç duyulan besin miktarının artış göstermesidir. Ancak her yeni
teknolojide olduğu gibi GDO teknolojisinin de avantaj ve dezavantajları bulunmakta ve
tartışılmaktadır. GDO sadece Türkiye’de değil tüm dünyada tartışılmakta ve uzun dönemde nasıl bir
etki göstereceğinin tam olarak bilinmediği düşünülmektedir (Kaya ve ark, 2012:56).
Dünyadaki hızlı nüfus artışı gün geçtikçe gıdalara duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Mevcut yerel bitki
çeşitlerinden yeterli verim sağlanamaması, insanları alternatif arayışlara yönlendirmiştir. Bunun
sonucunda da, genetik mühendisliği ve moleküler biyoteknolojiyle organizmaların genetik yapılarını
değiştirilmesi sağlanmış ve bu teknolojiden yararlanılarak bitki ve organizmaların genetik yapılarında
değişiklikler yapılarak, daha fazla miktarda, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı bitki ve hayvan
türleri elde edilmeye başlanmıştır (Aydın, 2012; Şen ve Altınkaynak, 2014:32). Gelişmiş ülkelerde
bile halen birçok insan yetersiz ve dengesiz beslenme problemleri ile uğraşmaktadır. Dünya nüfusunun
artışına paralel olarak GDO’ların gerekli olan gıda ve ilaç üretilmesini sağlayabileceği, hastalıklara ve
böceklere dirençli, daha lezzetli, daha güvenli, daha verimli, daha besleyici, uzun ömürlü bitkisel ve
hayvansal ürünlerin üretilmesi, besinlerin aşılama amacıyla kullanılması gibi yararlar sağlayacağı
düşünülmektedir (Gürbüzoğlu Yalmancı, 2016:90).
Ancak GDO’lu ürünlere yönelik olarak, sağlık ve güvenlik açısından, ahlaki, sosyal ve ekonomik
yönden tam olarak “güvenilirdir” ifadesi kullanılamadığı için tüketiciler bu ürünlere karşı önyargılı
yaklaşmaktadırlar (Aksoy, 2006:8; Gürbüzoğlu Yalmancı, 2016:100).
Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin GDO hakkında bilgi ve tutumlarını belirlemek amacıyla
planlanmış ve yürütülmüştür.
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GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmanın evrenini Ankara Üniversitesi’nde Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri alanlarında eğitim gören
300 öğrenci oluşturmuştur. Anket soruları konu ile ilgili kaynaklar taranarak araştırmacılar tarafından
hazırlanmıştır. Anket 2 bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde katılımcıların demografik
bilgilerini belirlemeye yönelik sorular, ikinci bölümünde GDO hakkında bilgi ve tutumlarına yönelik
sorular yer almıştır. İkinci bölümde yer alan sorular çoktan seçmeli ve üçlü likert şeklinde
sorulmuştur. Öğrencilerin GDO hakkındaki bilgi puanları her doğru cevap için “1” puan, her
yanlış/bilmiyorum cevabı için “0” puan verilerek toplam puan hesaplanmıştır. Öğrenciler bilgi puanı
olarak minumum “0”, maksimum “20” puan alabilmektedir. Çalışmada değişken olarak öğrencilerin
eğitim aldıkları alan kullanılmıştır. Elde edilen veriler; SPSS paket programıyla frekans (f) ve yüzde
(%) dağılımlarına göre değerlendirilmiştir. Normal dağılım göstermeyen üç grup arasındaki
ortalamaların değerlendirilmesinde Kruskal Wallis Varyans Analizi kullanılmıştır. Tüm istatistiksel
testlerde güven aralığı %95,0 kabul edilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Demografik Bilgiler
Çalışmaya katılan öğrencilerin % 33.3’ü Fen, % 33.3’ü Sosyal ve % 33.4’ü Sağlık alanında eğitim
almaktadır. Öğrencilerin %12,0’ı 1.sınıf, %32,3’ü 2. sınıf, %52,7’si 3.sınıf ve %3,0’ı 4. sınıfta
öğrenim görmektedir. Katılımcıların %4’ü köy-kasabada, %16,3’ü ilçede, %17,7’si ilde, %62,0’ si ise
büyükşehirde yaşamaktadır.
Tablo 1: Öğrencilerin Demografik Özellikleri
BÖLÜM
Sağlık
Sosyal
Fen
SINIF
1
2
3
4
YAŞANILAN YER
Köy-kasaba
İlçe
İl
Büyükşehir

n

%

100
100
100

33,3
33,3
33,4

36
97
158
9

12,0
32,3
52,7
3,0

12
49
53
186

4,0
16,3
17,7
62,0

GDO’ya Yönelik Bilgi ve Tutumlar
Çalışmaya katılan bütün öğrenciler GDO terimini duyduklarını ifade etmişlerdir. GDO terimini en çok
hangi kaynaktan duydukları sorulduğunda büyük çoğunluğu televizyon (%66,6) cevabını vermiştir.
Yapılan başka bir çalışmada da öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%67,8) GDO terimini
televizyon/radyodan duydukları görülmüştür (Koçak ve ark., 2010:203).
Çalışmaya katılan öğrencilere “daha önce GDO’lu ürün tükettiniz mi?” sorusu sorulduğunda %93,7’si
evet, %5,7’si bilmiyorum, %0,6’ sı hayır yanıtını vermiştir. Çalışmaya katılan öğrencilere etikette
GDO’ yu tanımlayan sembol ya da bilgi bulunmasını isteyip istemedikleri sorulmuş; %98,3 ü
istediklerini, %1,7’si ise istemediğini belirtmiştir. Yapılan başka bir çalışmada da katılımcıların
%73,6’sı GDO’lu besinleri tanımlayan etiketlerinin olması gerektiğini vurgulamıştır (Sorgo ve ark.,
2010:143). Diğer bir çalışmada da katılımcıların %96,2’si “Ürünlerin üzerinde GDO olup olmadığı
belirtilmelidir” ifadesine katıldıkları belirtmişlerdir (Abacı ve Abacı, 2014:34). Okudukları alanlara
göre GDO ile ilgili bilgi sorularına doğru cevap veren öğrencilerin oranı tablo 2’de gösterilmiştir.
Türk Gıda Kodeksi Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinden
İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol Ve Denetimine Dair Yönetmelik’te; “Bu Yönetmelik hükümlerine
aykırı olan GDO lu gıda ve yemlerin işleme ve tüketim amacıyla ithali, piyasaya sürülmesi, tescili,
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ihracatı ve transit geçişleri yasaktır.” (Türk Gıda Kodeksi, 2009) ibaresi bulunmaktadır. Yani
Türkiye’de GDO’lu ürünlerin üretimi yasaktır. Buna karşın bu çalışmadaki öğrencilerin sadece
%20,4’ü Türkiye’de GDO üretiminin yasal olmadığını bilmektedir. Bitlis’te üniversite öğrencileri
üzerinde yapılan bir çalışmada da öğrencilerin %81,7’si ise “Şu anda satın aldığım gıdaların içinde
genetiği değiştirilmiş ürünler olabileceğini düşünüyorum.” ifadesine katıldığını ifade etmiştir (Oğur
vd, 2017:102).
Öğrencilerin GDO hakkındaki bilgileri
Genetiği değiştirilmiş ürünler gen içerirken, normal ürünler içermez.
GDO’lu besinler sindirilmez.
GDO’lu besinler hormonludur.
GDO’lu besinler hızlı yetişip gelişir.
GDO kimyasal bir maddedir.
GDO verimlilik sağlamak için kullanılır.
GDO’lar biyoçeşitliliğe zarar verir.
GDO’lar transgenik ürün olarak tanımlanabilir.
GDO’lu ürünler biyoteknolojik araştırmalar sonucu oluşturulmuştur.
GDO’lu ürünlere farklı organizmalardan gen aktarılmaktadır.
GDO’lu ürünlerin tüketimi insan vücudunun antibiyotik direncini
artırır.
GDO’lu ürünler ekosistemdeki tür dağılımını ve dengesini etkiler
GDO’lu ürünler doğal ürünlerle aynı özelliklere sahiptir.
GDO’lu ürünler besinlerin raf ömrünü artırır.
GDO’lu ürünler tarımsal ilaç kullanımını azaltır.
GDO’lu ürünler zararlı bitki varlığına dayanıklıdır.
Ülkemizde GDO’lu ürün tüketilmektedir.
Türkiye’de GDO’lu ürün üretimi yasaldır.
GDO besinleri tat değişikliğine uğratır
GDO besinleri şekil değişikliğine uğratır

Sağlık
%
78,0
85,0
23,0
92,0
34,0
88,0
18,0
81,0
91,0
78,0
25,0

Sosyal
%
58,0
61,0
8,0
91,0
15,0
56,0
7,0
36,0
71,0
65,0
8,0

Fen
%
69,0
80,0
21,0
78,0
34,0
66,0
28,0
61,0
81,0
74,0
11,0

Yüzde

88,0
5,0
91,0

77,0
2,0
80,0

77,0
4,0
70,0

80,7
3,7
80,3

53,0
74,0
2,0
20,0
17,0
73,0

16,0
44,0
5,0
27,0
20,0
63,0

30,0
40,0
2,0
14,0
18,0
69,0

33,0
52,7
3,0
20,4
18,3
68,3

68,3
75,3
17,3
87,0
27,7
70,0
17,7
59,3
81,0
72,3
14,7

Tablo 2: Öğrencilerin GDO ile ilgili Bilgi Durumları (%)*
*Sadece doğru cevap verenlerin yüzdeleri belirtilmektedir

Öğrencilerin GDO hakkındaki bilgi puanları toplamı okudukları alanlara göre farklılık
göstermiş olup, sağlık alanında okuyan öğrenciler anlamlı olarak daha yüksek puan almıştır
(p<0.05) (Tablo 3).
Tablo 3: Öğrencilerin GDO Bilgi Puanları
Eğitim alınan alan
Sağlık
Sosyal
Fen

12,3±2,9
9,2±2,9
10,3±2,9

Medyan
13,0
10,0
11,0

Alt-Üst
0,0-16,0
1,0-15,0
1,0-16,0

P
0,000*

*Kruskall Wallis

Çalışmaya katılan öğrencilere GDO’nun olası yararları sorulduğunda %4,7’si genetik uygulamaların
toplumun refahını artırdığını, %2,3’ü genetik uygulamaların insan yaşam kalitesini artırdığını, %51,0’i
GDO’lu gıdaların açlık sorununu çözebileceğini, %16,3’ü GDO’lu gıdaların rekabet gücünü
artırdığını, %25,7’si GDO’lu gıdaların çiftçinin kurtarıcısı olabileceğini düşündükleri yanıtı alınmıştır,
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Öğrencilerin GDO’lu gıdaları yararları hakkındaki düşünceleri eğitim aldıkları alanlara göre
değişmektedir ancak bu fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0,05).
Tablo 4: Öğrencilerin GDO’nun Yararları Hakkındaki Düşüncelerine Göre Dağılımı

FAKÜLTE

Sağlık
Sosyal
Fen
TOPLAM

Genetik
uygulamalar
toplumun
refahını arttırır
S
4
6
4
14

%
28,6
42,8
28,6
100,0

GDO YARARLARI
Genetik
GDO’ lu
GDO’ lu
uygulamalar
gıdalar açlık gıdalar rekabet
insan yaşam
sorununu
gücünü arttırır
kalitesini
çözebilir
arttırır
S
2
5
7

%
28,6
71,4
100,0

S
61
46
46
153

%
39,8
30,1
30,1
100,0

S
9
19
21
49

%
18,4
38,7
42,9
100,0

GDO’ lu
gıdalar
çiftçinin
kurtarıcısı
olabilir
S
24
29
24
77

%
31,2
37,6
31,2
100,0

P*
0,057

*Fisher’s Exact Test

Öğrencilere GDO’lu ürünleri hangi durumlarda satın alacakları sorulmuştur, Öğrencilerin %57,3’ü
“Sağlıklı olduğuna inanırsam”, %29,7’si “Hiçbir şekilde almam”, %7,3’ü “Etiketinde içeriği
belirtilirse”, %3,3’ü “Normal fiyatlardan daha ucuz olursa”, %1,7’ si “Tatları diğerlerinden daha iyi
olursa”, %0,7’ si “Hazırlanışı pratik olursa” alırım cevaplarını vermiştir, Öğrencilerin GDO’lu gıdaları
satın alma tercihleri eğitim aldıkları alanlara göre anlamlı derecede farklılık göstermiştir (p<0,05).
Lise öğrencilerin biyoteknolojik ürün uygulamalarına yönelik bilgi ve tutumlarını araştıran bir
çalışmada öğrencilerin %23,0’ü GDO’lu gıdaları buldukları taktirde satın alacaklarını ifade etmiştir
(Özel vd,,2009:310). Başka bir çalışmada ise lisans öğrencilerinin %48,0’i “GDO’lu gıdanın güvenilir
olduğuna ikna olursam tüketirim” cevabını vermiştir (Kaya vd., 2012:58). Görüldüğü gibi tüketici
boyutunda bireylerin GDO’lu ürünlere yönelik tutumları ürünler hakkında bilgi sahibi olma
durumunda değişebilecek gibi görünmektedir.
Tablo 5: Öğrencilerin GDO’lu Gıdaları Satın Alma Tercihleri
FAKÜLTE
GDO ALMA ŞARTI

Normal fiyatlardan daha ucuz olursa
Sağlıklı olduğuna inanırsam
Etiketinde içeriği belirtilirse
Tatları diğerlerinden daha iyi olursa
Hazırlanışı pratik olursa
Hiçbir şekilde almam
Toplam

Sağlık
S
6
61
5
4
24
100

Sosyal

%
6,0
61,0
5,0
4,0
24,0
100,0

S
3
47
6
1
43
100

%
3,0
47,0
6,0
1,0
43,0
100,0

Fen
S
1
64
11
2
22
100

%
1,0
64,0
11,0
2,0
22,0
100,0

P*
0,002

*Chi-Square

Çalışmaya katılan öğrencilere “sizce GDO işlemi yiyeceklerin besin değeri üzerine nasıl etki eder?”
sorusu sorulduğunda %26,7’si bilmiyorum, %6,3’ü olumlu etki eder, %63,3’ü olumsuz etki eder,
%3,7’si etki etmez cevabını vermiştir. Yapılan başka bir çalışmada öğrencilerin %28’i kesin olarak,
%30,1’i de kısmen ürünlerin genetiği değiştirilerek besin değerini ve kalitesini arttırılabileceğini
belirtmişlerdir (Kaya vd.,2012:57). Diğer bir çalışmada ise öğrencilerin %11,15’i GDO’nun üretilme
amacı olarak sadece “ürünlerin besin değerinin ve kalitesinin arttırılması” seçeneğini işaretlemiştir
(Özdemir vd, 2010:59).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada toplumun eğitim seviyesi yüksek bir grubunu temsil eden üniversite öğrencilerinin bu
konuda hem bilgilerinin yetersiz olduğu hem de olumlu tutum taşımadıkları görülmüştür. Bunun
nedeni medyada GDO konusu ile ilgili yer alan haberlerde özellikle olumsuz noktaların vurgulanması
ve buna bağlı olarak tüketicilerin farkındalığının genellikle bu yönde olmasından kaynaklanmış
olabilir. GDO son yıllarda çok fazla tartışılan bir konu olup, avantajları ve dezavantajları konusunda
hala fikir birliğine varılamamıştır. Ancak yapılan çalışmalarda GDO’lu ürünler ile ilgili olumlu
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sonuçlarda elde edilmektedir. Bu nedenle medyada verilen haberler ve tartışmalar bu konuda yetersiz
kalmakta, insanlar GDO hakkında yanlış bilgi sahibi olabilmektedir. Tüketicilerin bilgi açığının,
kapsamlı bir şekilde ele alınarak şekillendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle bilimsel açıdan kesin
kanıtlı çalışmalar göz önünde bulundurularak biyoteknolojinin hem avantajlarını hem de
dezavantajlarını tüketiciye anlatmak gerekmektedir. Bilginin ve eğitimin olumlu davranışlar
oluşturmadaki rolü göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmada da alınan eğitimin bir sonucu olarak;
sağlık alanında okuyan öğrencilerin fen ve sosyal alanlarında okuyan öğrencilere göre daha bilgili
oldukları görülmüştür. GDO yeni bir teknoloji olarak görülmekle birlikte uzun yıllardır uygulanmakta
ve artan dünya nüfusunu gereksiniminin karşılanmasında bir alternatif olarak yer almaktadır. Her yeni
teknoloji ilk başta olumsuz karşılanmakla birlikte elbette ki insan sağlığı söz konusu olduğunda detaylı
olarak araştırılmasına ihtiyaç vardır.
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Abstract
Protection, improvement and utilization of the historical and cultural heritage of our country, which
has been home to many civilizations throughout the history of mankind and has a unique place in the
word in terms of richness of its cultural and natural resources, and integration of the same with modern
life is one of the main objectives of our cultural policies.Within the scope of the UNESCO Convention
Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, to which our country became a
signatory in 1983, the cultural and natural resources listed among the World Heritage Sites on account
of their unique universal values are considered to be the common heritage of all mankind and granted
World Heritage Status with international recognition. The sites with World Heritage status are a
testament to the richness of the archaeological, historical and natural resources of our country. Owing
to its special and significant location, the Historic Peninsula was declared a protected area on
12.7.1995 pursuant to the decree number 6848. However, there are also other sites that were
individually declared as protected areas prior to the conferment of the aforementioned status. The
areas in question can still be exemplified as areas densely packed with civil and monumental
architectural works. The reasons for declaring the Historic Peninsula as a protected area can be listed
as follows: prevention of pardoning illegal housing on a constant basis and thereby elimination of the
ever increasing demolition and construction activities in the area; prevention of the construction
activities that threaten the city’s skyline and negatively affect the historical structures in the vicinity;
and bringing the zoning status around the historical buildings under control.The purpose of this paper
is to identify the impact of the spatial change and conservation process that Fener and Süleymaniye
neighborhoods, located in the Historic Peninsula, went through during the period between 1996 and
2017. The present study includes the conservation scheme that was approved in 2012 and the
‘Management Plan for the Historic Peninsula of Istanbul’ that was completed in 2011 with respect to
the protected urban area that is being studied for the period under consideration. The scope of the
study also includes the matters concerning the effectiveness of the said plans and to what extent they
were influential in the spatial change that the said areas went through. The research method is based
on the comparison and evaluation of the structural and textural analyses of the said two areas in the
light of the data obtained from the land surveys conducted in the said areas in 1996 as well as the land
surveys repeated once again in the said areas within the same scope in 2017. The impact of the spatial
change and conservation process on Fener and Süleymaniye neighborhoods has been studied based on
the results obtained from such comparison.
Keywords: Cultural heritage, urban conservation, the Historic Peninsula of Istanbul

İki Koruma Alanının Anatomisi: Fener ve Süleymaniye Örneği
Özet
İnsanlık tarihinin birçok uygarlığına ev sahipliği yapmış , kültür ve doğa varlıklarının zenginliği
açısından özel bir yere sahip olan ülkemizdeki tarihi ve kültürel mirasın korunması, geliş tirilmesi,
değerlendirilmesi ve çağdaş yaş amla bütünleş tirilmesi kültür politikalarımızın önemli
hedeflerindendir.1983 yılında taraf olduğumuz UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının
Korunmasına Dair Sözleş me çerçevesinde, Dünya Miras Listesine kaydedilen olağanüstü evrensel
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değere sahip kültürel ve doğal varlıklar bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmekte ve
uluslararası düzeyde tanınarak Dünya Mirası statüsü̈ kazanmaktadırlar. Dünya Mirası unvanına sahip
alanlarımız ülkemizin arkeolojik, tarihi ve doğal zenginliğinin bir seçkisidir. İstanbul Metropoliten
Alanı’nın merkez işlevlerinin önemli bir kısmını barındırarak metropolün çekirdeğini oluşturan, bugün
“Tarihi Yarımada” olarak adlandırdığımız eski İstanbul, her türlü kentsel işlevin üst üste ve yan yana
olduğu mekânların adresi durumundadır. Bu özelliği nedeni ile Tarihi Yarımada sadece barındırdığı
kültürel mirasın önemli yapıları ile değil, içindeki geleneksele yakın yaşantısı ile de dünya turizminin
en ilgi çeken yerlerinden biri durumundadır. Günün her saatine yayılmış her mekândaki ve her
renkteki yaşantısı ile Tarihi Yarımada sadece ekonomik merkez olmadığını yanısıra kültürel merkez
kimliğinin giderek daha baskın hale geldiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu kadar özel ve önemli
konumdaki Tarihi Yarımada, 12.7.1995 tarihinde 6848 sayılı karar ile sit ilan edilmiştir. Ancak bunun
öncesinde de noktasal olarak ilan edilmiş koruma bölgeleri bulunmaktadır. Bu alanlar halen sivil ve
anıtsal mimari eserler açısından yoğun bölgeler olarak örnek gösterilebilecek niteliktedir. Tarihi
Yarımada için sit alanı ilan edilme gerekçeleri; Kaçak yapılaşmanın sürekli affedilmesinin ve bunun
sonucunda bölgede artan yık-yap faaliyetlerinin önüne geçebilmek, kentin siluetini bozan, tarihi
eserleri olumsuz etkileyen inşaat faaliyetlerini engelleyebilmek, tarihi eserlerin çevrelerindeki imar
durumunu kontrol altına alabilmek olarak sıralanabilir. Bildirinin amacı, Tarihi Yarımada’da bulunan
Fener ve Süleymaniye semtlerinin 1996 ile 2017 yılları arasındaki süreçte yaşadığı mekânsal değişimi
ve koruma sürecinin bu alanlara etkisini belirlemektir. Ele alınan süreçte kentsel sit ilan edilen alana
ilişkin olarak 2012 yılında onaylanan koruma planı ve 2011 tarihinde tamamlanan ‘İstanbul Tarihi
Yarımada Yönetim Planı’ bulunmaktadır. Bu planların etkinliği, ele alınan alanlarda yaşanan
mekânsal değişime ne yönde etki ettiği konuları da araştırmanın kapsamı içindedir. Araştırmanın
yöntemi, ele alınan alanlarda 1996 yılında yapılan arazi tespit çalışmalarından ve 2017 yılında aynı
kapsam ile tekrarı yapılan çalışmalardan elde edilen veriler doğrultusunda, sözü geçen iki alanın
yapısal ve dokusal analizlerinin kıyaslamasına ve değerlendirilmesine dayanmaktadır. Bu
kıyaslamadan çıkartılacak sonuçlar aracılığıyla Fener ve Süleymaniye semtlerindeki mekânsal değişim
ve koruma sürecinin bu değişime etkisi incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kültürel miras, kentsel koruma, İstanbul Tarihi Yarımada
INTRODUCTION
Having once served as the capital of Eastern Roman and Ottoman Empires, and situated on a
peninsula surrounded by the Golden Horn, Marmara Sea and Bosphorus, Istanbul is an ancient
settlement that has survived to this day with its monumental structures and values by virtue of having
been home to many different religions, cultures and civilizations. The neolithic relics and cultural
heritage unearthed during the Theodosius Port excavation works, originally commenced in 2004, have
extended the time frame of the city’s history to 8500 years. Hosting a significant portion of the central
functions of Istanbul Metropolitan Area and thereby constituting the nucleus of the metropolis, the old
Istanbul, which is known as the “Historic Peninsula”, serves as the address of all kinds of urban
functions and locations that are found next to or on top of each another. In addition to the significant
sites of cultural heritage therein, it is also one of the top global tourist attractions owing to the
authentically traditional Turkish lifestyle it offers. With its round the clock vivid lifestyle at every
location catering for all tastes, the Historic Peninsula asserts its cultural identity more starkly and
proves that it is more than a mere economic hub (Örnek Özden, 2004). Possessing a unique skyline
and urban texture thanks to its cultural heritage elements, several parts of this city including the
Sultanahmet Archaeological Park, Süleymaniye Conservation Area, Zeyrek Conservation Area and the
Conservation Area of Land Ramparts were included in the List of UNESCO World Heritage Sites in
1985 in accordance with the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural
Heritage that was adopted at UNESCO’s 17th General Conference held in 1972 under the name
“Historical Sites of Istanbul”. Although, the city has hitherto gone through a number of changes in its
cultural identity, there have been many planning studies undertaken for the purpose of conserving the
cultural values of the Historic Peninsula and making them available for future generations without
undue depreciation.
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1. PLANNING PROCESS FOR THE HISTORIC PENINSULA
Having served as the capital of three empires, the Historic Peninsula has gone through a number of
locational and development changes throughout the history. Even the location of Istanbul Ramparts
was changed three times and the Walled City was further expanded. From the second half of the 19 th
century onwards, when the Westernization efforts were at full tilt, the city saw major urban
development projects. However, such urban development projects have also resulted in the destruction
of most of the old buildings and structures that provided the city its unique historical character (Site
Management Plan report, 2011). Beyond a shadow of a doubt, natural disasters such as fires and
earthquakes have also played a major role in the destruction of monumental and civil architectural
heritage alongside man made disasters. Although many plans have been developed for the ‘Walled
City’ (Fatih County), which is also known as the “Historic Peninsula”, some of those plans have never
seen the light of day. The common goal of these plans has been to conserve the existing texture of the
city and its skyline. Of the planning studies intended for the ‘Walled City’ those with the most impact
on the Historic Peninsula have been evaluated in terms of their relevance to planning decisions.
1.1. First Plan Developed and Implemented for the Historic Peninsula: The “Prost Plan”
In 1936, the Istanbul Municipality asked Prof. Henri Prost, an academic at Paris Urban Planning
Planning Institute and the Chief Urban Planner of Paris Region, to develop a Master Development
Plan for Istanbul. Prost’s first major urban development act was to extend the boundaries of Eminönü
Square in 1938 and make space around the vicinity of New Mosque. Having come into force in 1939,
the Istanbul Master Development Plan prepared by Prost failed to assess Istanbul within a general
development perspective and estimate the future population growth in particular. Despite its flaws, it
nevertheless retains its relevancy to this day as some of its aspects were adopted in the subsequent
development plans. Some of the principles introduced by the Prost Plan and later adopted by the
subsequent plans are as follows: construction of buildings no higher than 3 storeys, 9.50 meters in
hight, in the areas situated at the altitude of +40 m above the sea level in order to be able to conserve
the Historic Peninsula’s skyline; conservation of Sultanahmet area and its vicinity (Sur-u Sultani), the
characteristic portion of the Historic Peninsula, as Archaeological Site and developing the area for
touristic purposes; creation of an archaeological park between Sarayburnu and Küçükayasofya;
elimination of sea traffic from Sarayburnu, the location where the Historic Peninsula meets the sea;
creation of Gülhane Park Number 1; cleaning and conservation of ramparts; building a 500 m wide
green belt around Istanbul land ramparts that stretches between the Golden Horn and Marmara Sea.
Similarly, the decisions taken as part of the plan such as minimization of unnecessary roads, turning a
few number of solitary buildings remaining along the road into green areas and thereby into
entertainment and sports venues, merging together small lots that are individually inconsistent with the
significance and aesthetics of wide streets such as the Atatürk Boulevard, construction of large public
squares such as Cumhuriyet Square, Beyazıt Square, international station and Gezinti Square are
considered to be important.
The period between 1950 and 1960, also known as the period of ‘Menderes Operations’, saw a
number of urban development projects spearheaded by the then prime minister Adnan Menderes,
which resulted in the creation of a new Istanbul image that caused a great deal of damage to the city’s
historical texture coupled with the pressures of demographic increase. The general aim of Menderes ’
urban development activities can be summed up as a trio of road-square-automobile. By introducing
wide streets and squares surrounded by tall and multi-storied residential and office buildings the
former urban texture was gradually eroded. During the Menderes administration, the historical sea
ramparts were turned into land ramparts with the construction of coastal road between Sirkeci and
Florya through land reclamation and a fishing port area built in front of them, while the portion of the
Golden Horn ramparts that remained between the buildings during the construction of Eminönü Unkapanı road were demolished without even having been surveyed first. In a similar manner, most
of the historical structures constituting the historical and old urban texture within the Historic Walled
City area were demolished and replaced by high-rise buildings that were inconsistent with the
historical environment. Expansion of municipal boundaries and passing of Zoning, Expropriation and
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Property Ownership Laws in Istanbul coincide with the period between 1950 and 1960 in which the
extensive migration and squatting began in earnest.
Prof. L. Piccinato was invited to Istanbul to oversee the urban development works in Istanbul during
the years between 1960 and 1967. The Istanbul Master Development Plan prepared by Prof. L.
Piccinato was not implemented. Urbanization efforts during the years between 1960 and 1964 were
mostly focused on manufacturing industry, which spurred migration into the city and thereby triggered
illegal housing and thus prevented further healthy development plans for the old city.
The once
renowned neighborhoods of the Historic Peninsula including Süleymaniye, Fatih, Cerrahpaşa etc. as
well as the former bourgeois neighborhoods such as Fener and Balat that were vacated by non Muslim
minorities due to events such as the Wealth Tax of 1942 and 6-7 September incidents in 1955 were left
dilapidated condition and settled by the migrants coming from rural areas. Since the new settlers used
such buildings on a temporary basis before moving on to their permanent residences in the outer
suburbs they never developed a sense of attachment to those buildings. As a result, the intended
residential purpose of such buildings changed, and they were let out as bachelor’s rooms, warehouses,
small offices and workshops. The provincial hall, municipality, university, courthouse, police station
and hospitals remained in the Walled City. This particular period was called as “Transitional Period”
by Istanbul Municipality Planning and Settlement Directorate, and, by adopting the principles of
Prost’s Plan, a 1/5000 scale Development Plan was developed for the Walled City of Istanbul (Gencer,
E.,1996; Duranay N.,Gürsel E., Ural S.,1972).
The 1/5000 scale Master Development Plan for the Walled City developed on 1.2.1964
The biggest problem we identify in the 1964 1/5000 scale Master Development Plan for the Walled
City -which was developed with the aim of dividing the Historic Peninsula into 6 areas and making
decisions based on the individual characteristics of each area- is that it actually encouraged an increase
in building heights with its zoning decisions. The provisions of the plan in this respect can be listed
as follows: “The buildings situated outside the residential areas that are relatively less populated and
subject to the 40 meters altitude principle and maintain its character may be allocated extra height
depending on their elevation if they constitute the majority in the street where they were built and
allowed to be constructed as per the previous planning and legislation scheme and provided that they
do not exceed the height of 18.50 meters”; “The buildings built in densely residential areas that fall
within the 40 meters altitude principle according to the 1961 development plan and those were built on
the streets that topographically fall short of the 40 meters altitude principle in terms of the ground on
which they stand should generally be consistent with the h: 15.50 m rule, if they stand higher than that
then they should be subject to the h: 15.50 rule.”; “The height of the buildings built around
Süleymaniye area should not exceed h: 9.50 meters provided that they are built in relatively less
populated areas that retain their former urban character.” The increase in the number of automobiles
and the introduction of the domestic car manufacturing industry from the 1970s onwards gave rise to
inner city transportation and parking space issues, which, in turn, necessitated the widening of roads
and ultimately resulted in burning down of old mansions and turning their parcels into parking lots.
Having shown no sensitivity whatsoever to Istanbul and its history, been totally unaware of the history
of the Walled City and espoused a conservation mentality that deliberately sought to demolish the
historic buildings of the city, the administrators of the period allowed construction works to be
performed on ancient roads, green gardens and vegetable orchards of the vulnerable Walled City. The
ever increasing number of public buildings, universities and hospitals literally occupied everywhere
and zoning rights exponentially increased with every new plan; the development plans that primarily
focused on transportation culminated in the destruction of the large portion of the ancient city. From
1983 onwards, new legislative amendments and laws were introduced that would have an impact on
the planning studies for Istanbul in terms of methods, contents and manner. Such laws included the
Law number 2863 on the Protection of Cultural and Natural Properties, Development Plan Law
number 3194 and the Tourism Encouragement Law number 2634. Despite all those laws, the period
between 1984 and 1989 was no more different than the previous Menderes operations in that
development activities were carried out in defiance of the planning authorities and historical
awareness for Istanbul and Historic Peninsula and the then existing development plans. The most
striking results of such implementations were the areas opened up on either side of the Golden Horn.
Although the areas reclaimed as a result of the demolition of streets and old buildings located in the
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neighborhoods of Cibali, Fener, Balat and Ayvansaray were later designed as green areas and opened
to public use, no research, survey or certification was made regarding such buildings before their
demolition. The municipality administration in office during the years between 1984 and 1989 mostly
focused on urban infrastructure works and initiated a project called ‘Rescue Operation’ for the Golden
Horn. Although the project originally aimed at fighting sea pollution in the Golden Horn and create
reclamation areas throughout the waterway, many civil architecture works and industrial buildings
were demolished during that operation.
1.3 The 1/5.000 scale Master Conservation Development Plan for Historic Peninsula of Istanbul
prepared by Prof. Dr. Gündüz Özdeş (1990)
The purpose of the plan that was approved on 2 November 1990 was to conserve the cultural,
historical and natural values of the area and ensure that its future development would not impact on its
existing historical and cultural potential in a negative way. The conservation related goals set out in
the plan can be identified as follows: preservation of historic works and protected areas as original
residence settlement areas; elimination of functions that are incompatible with the nature and potential
of the Historic Peninsula and creation of vivid urban centers and attractions in historic sections;
assessment of cultural, tourism and recreation potential of the Golden Horn and Marmara shores and
strengthening of the shore connection; creation of a maritime traffic that will run outside the Historic
Peninsula by using bypass routes so as not to disrupt the existing texture; development of open spaces,
which are reclaimed throughout the Historic Peninsula’s shoreline, as centers of attraction supported
by visual objects of high aesthetic value that are consistent with the city’s history and urban culture.
Once these objectives were adopted as principles, a 1/5.000 scale plan was developed for the Historic
Peninsula and 1/500 and 1/1.000 scale plans for Eminönü and Fatih counties respectively. In
accordance with the decision of Cultural and Natural Heritage Preservation Board, the areas in Fatih
county were divided into two categories, namely the conservation areas and the areas that fall outside
the scope of conservation areas as specified in the 1/5.000 scale Master Development Plan, however it
was nevertheless decided that the plans concerning the both categories be developed in a spirit of
urban unity. In the plan, the conservation areas were identified in three phases in line with the
previously defined framework and the areas of Zeyrek, Fener-Balat, Ayvansaray, Sulukule, Yedikule
Areas, Old Galata Bridge and Ramparts were defined as special project areas (in the 1/5.000 scale
Master Conservation Development Plan Report prepared by the Istanbul Metropolitan Planning and
Development Directorate). The 1/5.000 scale Master Conservation Development Plan for Historic
Peninsula of Istanbul drew a number of objections on the grounds that it failed to protect the urban and
archaeological values, city’s skyline and density, and that the proposals for inner city roads and
Golden Horn Bridges were disruptive for the existing texture of the area, and that it brought the risk of
housing in historically important areas such as vegetable orchards and inside the walled city. Upon
dismissal of objections and implementation of the plan, the Chamber of Architects filed a lawsuit and,
as a result of which, the plan was canceled. Istanbul Metropolitan Municipality appealed the decision
at the 6th Chamber of the Supreme Court of Appeals and demanded the reversal of decision. It was
decided that the file be returned to the Administrative Court on 19.6.1995 (the 1/5.000 scale Master
Conservation Development Plan Report prepared by the Istanbul Metropolitan Planning and
Development Directorate). Pursuant to the decision number 6848 of Istanbul Number 1 Cultural and
Natural Heritage Conservation Board, which was taken on 12.7.1995 on the grounds of “avoiding
continuous pardoning of illegal housing and the increasing demolition and construction activities in
the area as a result of such pardons, and preventing construction activities that have a negative impact
on historic buildings and supervising the development status of the areas around historic buildings and
works”, the Historic Peninsula was declared an Urban and Historic Conservation Area as well as an
Urban and Archaeological Conservation Area, while the inside of Sur-u Sultanı was declared as 1st
Degree Archaeological Conservation Area, and, as such, the “Transitional Period Housing Conditions”
were started to be implemented (pursuant to the decision number 6898 of KTVKK). Although the
lawsuit was still being tried throughout that process, the 1/5.000 scale Master Conservation
Development Plan for Historic Peninsula (originally approved on 2 November 1990) was rendered
invalid by a court decree due to the fact that the entire area was declared as a conservation area as per
the decision of Istanbul Cultural and Natural Heritage Conservation Board Number 1 and by virtue of
the Law number 2863 on Conservation of Cultural and Natural Heritage.
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1.4. Current Developments
Following this process, studies were started to be conducted for the 1/5.000 scale Master Conservation
Development Plan for the entire Historic Peninsula, during which very significant and comprehensive
analytical studies were conducted, and in the end the plan was approved as per the decision number
399 on 26 January 2005, while the 1/1000 scale conservation development plans intended for Fatih
and Eminönü areas were approved as per the decisions number 402 and 403 respectively on the same
date. (1/5000 Scale Master Conservation Development Plan Report for the Historic Peninsula, 2011).
Following the approval of the 1/5000 Scale Master Conservation Development Plan for the Historic
Peninsula, the 1/1000 scale Conservation Development Plans for Eminönü and Fatih counties, located
within the Historic Peninsula, were approved as well. During the same year, the plans intended for
tourism areas in the Walled City were also approved by the Ministry of Culture and Tourism on
22.09.2005. Such plans include the tourism areas of Sultanahmet, Süleymaniye and Barbaros Houses.
Soon after the plans entered into force, the Union of Chambers of Turkish Engineers and Architects
(TMMOB) filed a lawsuit and requested the cancellation of the 1/5000 scale Plan, as a result of which
the “Conservation Development Plan for Fatih-Eminönü counties of Historic Peninsula” was
procedurally canceled on 29 November 2007. As a result of a legal process and a number of land
surveys, inventory studies and lost property investigations, the updated and redeveloped version of the
1/5000 scale Master Conservation Development Plan for the Historic Peninsula (Fatih) was found
suitable according to the Board Decisions and revisions and approved by Istanbul Metropolitan Mayor
on 30.12.2011. The 1/1000 scale Conservation Development Plan was implemented in 2012 and it is
still in force to this day. Amid all these plan preparation and development process and the legal
process involving the approval and cancellation of such plans, two important laws were introduced
with respect to the conservation areas and two new concepts set the tone for the debate for such areas:
Renewal Sites and Management Plan. Declaring those areas -which were declared as conservation
areas within the scope of Cultural and Natural Heritage Conservation Law- as renewal sites as per the
decisions of Cabinet of Ministers raises concern over the protection of such heritage sites. Declared as
renewal sites within the scope of this law, Sulukule, Tarlabaşı, Süleymaniye and Fener-Balat were the
areas of Istanbul for which the first projects were drawn up. In this respect, the contents of Law
number 5366 and the projects drawn up and processes intended for such areas, conservation of historic
urban texture, social problems it will likely cause and issue of participation are some of the topics that
are debated at various levels (Dinçer, 2010). As per the decision number 277 of Süleymaniye,
Istanbul Number I Renewal Sites and Cultural Heritage Conservation Board on 19.09.2012, the
section of 1/1000 Scale Conservation Development Plan for the Historic Peninsula concerning the
Renewal Sites was approved. Other concepts that were added to the planning agenda during that
period were the concepts of Site Management and Management Plan. With the addition of additional
article 2a into the Cultural and Natural Heritage Conservation Law number 2863 by way of Law
number 5226 in 2004 and the definitions that were further included into scope of article 3 therein, the
concepts of “management site” and “management plan” entered into national legal legislation for the
first time. In this respect, preparation of management plans became compulsory not only for “World
Heritage Sites” but for all protected areas in Turkey. The “Regulations on the Establishment and
Duties of Site Management and Monument and Antiquities Board and on the Methods and Principles
for the Determination of Management Sites” entered into force in 2005. The Site Management
Directorate for the Protected Areas of Istanbul was established pursuant to the decision number 1675
of Istanbul Metropolitan Municipality Council on 15 September 2006 as the body responsible for the
management of conservation areas located in Istanbul. The “Site Management Plan” prepared by this
body was published in October 2011.
2. FENER AND SULEYMANIYE CASE
In this study, two characteristically different areas have been chosen within the Historic Peninsula,
whose planning process has been detailed up until this point, and the physical locational changes they
went through during the years between 1996 and 2017 have been addressed. The areas in question are
Fener and Süleymaniye, and the reasons for choosing these two areas can be explained as follows:
Both areas were built on rich historical layers and came into being by taking different development
paths at different periods. Both areas more or less still retain their old traditional street and residential
neighborhood texture compared to the other parts of the Historic Peninsula. Fener neighborhood was
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once home to various different ethnic and cultural minorities and it is still considered to be a
settlement where different groups live together. Süleymaniye, on the other hand, is listed on the World
Heritage Site and internationally recognized as a place with outstanding universal value. Both
Süleymaniye and Fener have been declared as renewal sites. For this reason, they are subject to urban
renewal projects and, as such, they risk losing their uniqueness and integrity within the administrative
structure mentioned above.
2.1. Location and Importance of Süleymaniye
Situated around the vicinity of Süleymaniye Mosque and Külliye on top of the third hill of Istanbul
and called as neighborhood of ulemas (Islamic scholar), Süleymaniye neighborhood derives its name
from the said külliye and quickly became one of the renowned neighborhoods of Istanbul from the
middle of the 16th century onwards owing to Süleymaniye Neighborhood which was completed in
1557. Today the neighborhood is surrounded by the neighborhoods of Demirtaş in the north, Hoca
Gıyasettin in the north west, Molla Hüsrev in the west, Beyazıt in the south and Mercan in the east and
comprises the areas that lie behind the central building of Istanbul University. The complex of
buildings that lent the neighborhood its name is doubtless Süleymaniye Külliye that consists of schools
of every level, madrasahs, darülhadis, hospital, Koran school, soup kitchen, bath, caravanserai,
Ottoman bazaar and market. The various urban functions of the neighborhood were also determined
by the Külliye in that education took precedence over others with schools and madrasahs and thus the
neighborhood came to be known as a neighborhood of ulemas (Islamic scholars).
(Yıldırım,
N.1994). Süleymaniye madrasahs were considered to be the highest quality educational institutions of
the Ottoman times. During the same period, the neighborhood also accommodated merchants’ houses
and mansions down towards the Golden Horn shore. Various urban functions concentrated in this area
resulted in the establishment of a wide network of craftsman workshops, businesses and shops around
Süleymaniye. It is possible to see small an shabby vegetable orchards situated between wooden houses
and mansions on the slopes inclining towards the Golden Horn, which mostly date back from the late
19th century. Having gradually lost most of its former magnificence and charm and increasingly turned
into an impoverished neighborhood during the 20th century, Süleymaniye still managed retain its
urban texture and renew its educational and healthcare functions until the 1950s but it has ultimately
been subjected to the destruction brought about by time. Having experienced frequent fire outbreaks
like most other Istanbul neighborhoods containing wooden structures, Süleymaniye nevertheless still
has some streets and houses that preserve their characters (Yıldırım, N. 1994). Due to the mosque and
its vicinity, Süleymaniye is a historic neighborhood that primarily relies on tourism. On the other
hand, various buildings and faculties of Istanbul University enables the neighborhood to maintain its
traditional educational-scientific functions albeit in a different form. Replacement of the former
hospital (darüşşifa) by Süleymaniye birth clinic and Artisan’s Hospital in further south can also be
deemed as the continuation of the neighborhood’s traditional healthcare function. Today the
neighborhood has a reduced number of residential buildings and the majority of what is left is let out
to single people and students due to its close proximity to the university. The neighborhood has a
good number of student dormitories. Once doted with the homes and mansions merchants, the slopes
of the neighborhood inclining towards the Golden Horn has now turned into an environment full of
poor and shabby looking buildings and streets. The area is mostly occupied by single people, students
and poor families who rent rooms in old Ottoman style wooden homes (Yıldırım, N. 1994).
2.2. Location and Importance of Fener
Situated within the boundaries of Fatih county and on the west side of the Golden Horn, Fener is
surrounded by Balat in the northwest, by the neighborhoods of Fatih in the west and southwest and by
Ayakapı neighborhood in the south. Presence of Orthodoxy Church in the neighborhood makes Fener
an internationally important religious center. During the Ottoman times, Fener and its vicinity was
home to mostly Greeks and some wealthy Jews; the Greeks living in Fener either entered into the
Ottoman bureaucracy by engaging in translation/interpretation services or engaged in commerce (such
as money changing, trade, shipping etc.) and thereby occupied a significant place in the social and
economic life of Istanbul. However, the famous families from the neighborhood began moving to
splendidly built mansions and manor on the shore of Bosporus from the second half of the 18th century
and thus left Fener for Yeniköy, Kuruçeşme, Arnavutköy and Tarabya (Akın, 1994). There stood
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waterfront residences of famous Greek families along the shore of Fener neighborhood during the 18 th
and 19th centuries. The area that remains behind the ramparts -which consist mostly of stone and
wooden houses and octagonally designed streets, having replaced the former streets consumed by fire
outbreaks- steadily rises upwards and stretches towards Fatih and Çarşamba neighborhoods. Despite
being one of those Istanbul neighborhoods that has been subject to frequent fire outbreaks and rebuilt
after each outbreak, the section right underneath the ramparts appears to have maintained its existence
fairly intact especially from the second half of the 19th century onwards. However, the fire outbreak of
1914 resulted in the elevation of the road level up to 1.50 meters and the originally stone paved road
was asphalted in 1970. The most recent and fundamental changes to this section of the neighborhood
occurred during the Golden Horn cleaning and landscaping works that were commenced by Istanbul
Municipality in 1984. The buildings on Fener shoreline were demolished and replaced by a long and
wide green park belt instead. During the performance of these urban landscape works, most of the
buildings that once characterized this shoreline were destroyed save for the odd one or two (Akın,
1994). The Greek families commissioned the construction of magnificent mansions and waterfront
residences along the shoreline between Cibali and Balat and around the Patriarchate during the 17 th
and 18th centuries. The residential buildings in question are usually characterized by being built in two
to three storeys, crafted by stone masonry, having alternate stone and brick walls, arched and grid
windows, oriel windows rising above profiled stone consoles and salient facade features accentuated
by erinaceous eaves. In addition to these stone masonry mansions, Fener is also known to have multistoried wooden or stone masonry buildings catering for low income Greek families. It is possible to
see two to three storied row apartments built especially on Yıldırım Street and the streets such as
Fener Külhanı and Merdivenli Yokuşu, located in the interior of Fener neighborhood, which were
mostly occupied by petty merchants, small scale artists and craftsman and junior officers (Akın, 1994).
While Fener was predominantly a Greek neighborhood well into the 1940s, the neighborhood went
through a number of significant social changes from that decade on when its residents chose migrate to
various other neighborhoods and regions of Istanbul such as the Islands, Kadıköy, Yeşilköy and Şişli
or to Greece. Moreover, the factories, small industrial estates, mills and workshops established on the
shore of Golden Horn had also a significant bearing on the changes took place in the neighborhood.
Some of those who had migrated from rural areas to Istanbul chose to move into the buildings in this
neighborhood due to their close proximity to the central business districts and cheap rentals, and thus
they replaced the former residents at the cost of disrupting the physical environment of the
neighborhood. The works conducted for cleaning the Golden Horn in 1985 also ended up changing
the shoreline of the neighborhood in a major way, obliterating much of the historic look of Fener with
the dumps sites created there (Akın, 1994).
2.3. Locations of Fener and Süleymaniye in Development Plans
Ever since the introduction of 1939 Prost Plan, the plans developed for Istanbul metropolitan area and
Historic Peninsula have included a different number of objectives and decisions over the years in the
form of modernization, development, protection and enlivenment for both the Historic Peninsula and
Süleymaniye and Fener neighborhoods. The vision set out for the Historic Peninsula through the
master development plan prepared by Henri Prost included new functions, a network of roads, new
construction projects and modernization. In line with this aim, the 1939 Prost Plan envisaged the
development of Süleymaniye based more on its educational function. (Özler, 2007) To this end, the
faculty buildings of Istanbul University would be concentrated on the area between Beyazıt and
Şehzadebaşı. (The 1/5000 Scale Master Conservation Development Plan Report for the Historic
Peninsula, 2011) The network of roads envisaged for the Historic Peninsula, however, appeared to be
detrimental to the texture around Süleymaniye, the Grand Bazaar and its vicinity. As part of this plan
it was decided that the outer boundaries of Grand Bazaar be surrounded by roads and large parking
lots be allocated in the area. Designation of the Golden Horn area as an industrial zone by the Prost
Plan is one of the decisions that led to the environmental deterioration on the Fener - Balat coastal
strip. The 1964 Master Development Plan for the Walled City did not bring about major changes in
terms of land use in the Historic Peninsula. The plan divided residential areas into two, namely lowdensity residential areas retaining its traditional old texture and high-density residential development
areas. While the areas around Vatan and Millet Streets were designated as development areas, the
areas in Historic Peninsula including Süleymaniye and Fener neighborhoods, Slope of Golden Horn
163

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

and Edirnekapı-Topkapı area were designated as low-density areas that retained their historic texture.
In terms of transportation, however, the existing road network was preserved and transportation
maintained through Vatan and Millet Streets. (The 1/5000 Scale Master Conservation Development
Plan Report for the Historic Peninsula, 2003) The 1964 Plan favored conserving historic heritage such
as monumental and civil architectural works more than the Prost Plan. Therefore it envisaged
conserving the existing historic texture in Süleymaniye and Fener as well. The Master Conservation
Development Plan of 1990, on the other hand, aimed at both conserving the Historic Peninsula and
enlivening and developing it at the same time. With this aim mind, “new objectives were set out for
the urban functions, transportation, visual, structural and locational setting of Historic Peninsula by
taking into account the wide environment in which it is situated”. (The 1/5000 Scale Master
Conservation Development Plan Report for the Historic Peninsula, 2003) The 1990 Plan envisaged
residential-cultural-tourism areas and an urban design area for Süleymaniye. It envisaged mid-density
residential areas and tourism facilities for Fener. In parallel with the purpose of developing the
Historic Peninsula, the 1990 plan differed from the previous plans in that it primarily focused on
improving the tourism potential of both areas. However, as mentioned earlier, this plan was revoked.
While preparations were under way, the concept of “renewal site”, which entered into the planning
agenda through legal changes, came to be associated with the both study sites and thus both areas were
declared “renewal sites”. Again, as mentioned earlier, Süleymaniye was included in the World
Heritage List and since it fell into the scope of the Site Management Plan it also became a subject of
yet another plan. The Site Management Plan for the Historic Peninsula set forth important projects for
Süleymaniye as a world heritage site. The Plan identified the issues regarding Süleymaniye
neighborhood and set out 3 objectives and strategies and actions related to such objectives. The 1/5000
scale Master Conservation Development Plan for the Historic Peninsula that entered into force in 2011
stipulated that “maximum height for new buildings will not exceed 9.50 meters and by taking into
account the area’s traditional architectural character no construction project will be permitted that is in
violation of the textural integrity” of the Urban Areas of Cankurtaran-Sultanahmet-SüleymaniyeZeyrek-Kumkapı-Fener. According to the existing plan, Süleymaniye Mosque and its vicinity are
predominantly considered as mid to high density residential areas. Following the residential areas,
Süleymaniye and Şehzadebaşı Mosques and Külliye and Istanbul University are given importance in
the plan. The plan envisages the establishment of religious and educational facilities in line with the
area’s existing functions as well as the creation of parks and recreational areas, social and cultural
facilities that will cater for the requirements of residential use (The 1/5000 Scale Master Conservation
Development Plan Report for the Historic Peninsula, 2011).
2.4. Changes in Fener and Süleymaniye
Taking a look at the planning periods that had a bearing on the two study sites, selected out of
the Historic Peninsula, reveals us first the Prost Plan and then the 1964 Master Development Plan for
the Walled City, which was more of a continuation of the former plan, and finally the revoked Master
Conservation Development that failed to be implemented. However, the both areas were affected most
during the following 3 periods: The Golden Horn Shore Arrangement Project (1984-1992),
Rehabilitation Program for Fener and Balat Neighborhoods (1996-2009) and Urban Renewal Projects
for Fener, Balat and Ayvansaray (2004-2013) as well as the Süleymaniye Urban Renewal Project,
which was carried during the same period. Although the Golden Horn Shore Arrangement Project
mostly affected Fener area, it nevertheless had a bearing on both areas with respect to the meaning
attributed to the concept of “conservation” during that period. Many buildings, a large majority of
which were certified buildings, were demolished within the scope of the Shore Arrangement Project.
Another significant development occurred during the same time frame was the inclusion of Istanbul in
the UNESCO World Heritage List in 1985. Süleymaniye gained the status of a World Heritage Site.
As for Fener, however, no reference was made for the conservation of that area other than that of law
number 2863. Habitat II held in June 1996: Having started as an end result of the meetings of the
United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II), which were held in Istanbul under the
themes of “Citizens’ Right to a Suitable Habitat” and “Sustainable Human Settlements in Urbanized
World”, the Rehabilitation Project for Balat and Fener Neighborhoods (1996-2009) was once again
brought to the agenda despite having been put on the back burner for a while. Despite its
shortcomings, the project’s ‘parcel’ based approach that aimed at keeping ownership and property
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owners at their rightful place helped conserve the urban texture in the area (Dinler, M., Güçhan,
N.Ş.,2016). The locational transformation process observed in Fener and Süleymaniye neighborhoods
were studied in terms of land use, building quality, building construction periods and number of
storeys. When we compare the status of land use in Fener between 1996 and 2017, we see three
particular changes taking place in 2017 as compared to those taking place in 1996. First of these
changes is the conversion of some residential parcels into land parcels that were originally used for
residential purposes in 1996 but was later demolished. Also serving as a reminder that the examples
of civil architecture could not be conserved properly, this practice leads one to conclude that the
historic urban texture is being eroded in the area. The second change took place in the buildings that
were used for residential and commercial purposes. Some of such structures have lost their
commercial function and been started to be used as residence. The third change in land use is the use
of some of the formerly educational structures for other purposes. A comparison of the land use data
pertaining to two periods suggests that the changes in land use have mostly observed in residential
buildings and thus no significant change has occurred in commercial buildings, and that while there
has been a decrease in the number of structures with educational functions, there has been an increase
in the number of structures with religious functions. Observing the locational changes from the
building quality perspective suggests that there has been a significant drop in building quality in Fener
area. Indicating a process of dilapidation, this change suggests that the number of buildings in good
condition has decreased significantly while the number of buildings in need of repair and maintenance
increased proportionally. Another change is observed in the number of storeys. There appears to be a
steady increase in the number of storeys over the years from 1 to 2 storied buildings to 3 to 4 storied
buildings. However, the area nevertheless seems to have been significantly conserved during the 20
years between the two study periods and this is put down to the fact that the Rehabilitation Project was
actually implemented in the area while the “Renewal Project” was failed to be implemented in the
area. Another positive development with respect to this area is the establishment of Social Solidarity
Association for the Protection of Fener-Balat-Ayvansaray Property Owners’ and Tenants’ Rights in
2009 against potential violation of rights in the process of renewal project. The power of civil
initiative in public awareness-raising is particularly important with respect to the principle of
conservation and residents living in those areas. Like most areas in the Historic Peninsula,
Süleymaniye area is also affected from the topography of the region and thus it has narrow and
inclined streets. Owing to the busy commercial activity in the area, it has a transportation problem
brought about by the existing texture of its streets and the commercial traffic resulting from
warehouses, workshops and mills situated in the area. Although commercially the area is mostly busy
during daytime, having also dense residential use, it is not possible to access the area through any
means of public transportation. In addition to the existing cultural heritage in the area, it also has a
uniquely peculiar street texture formed as a result of various different forms, sizes and types of
buildings, facade features, relationship between street width and building height, and the nature of
ownership. The traditional street texture in the area, especially in the neighborhoods of Demirtaş and
Hoca Gıyasettin in the north, around Süleymaniye Mosque and Külliye and throughout Kirazlı Mescit
Street seem to have been largely conserved throughout the years. Fire outbreaks and the measures
taken against fire risks, street widening projects and establishment of new public spaces in the form of
squares etc. can be listed as the main reasons that caused the loss of the original street texture in the
area. It can be argued that the original texture of the area that borders on the west side to Atatürk
Boulevard was disrupted particularly by the introduction of Atatürk Boulevard and the construction of
İMÇ Blocks (Management Plan Report for the Historic Peninsula or Istanbul, 2011). The physical
locational changes in Süleymaniye Neighborhood suggest that there has not been a significant
difference in terms of land use between the two periods. The land use in Süleymaniye is
predominantly determined by four different functions. Listed as educational facilities, commercial
areas, religious facilities and residential areas, these four functions are determined by the influence
that the area fell under throughout the historical process. Despite containing to a significant number of
monumental and civil architectural works, the majority of the buildings in Süleymaniye are in poor
and dilapidated condition and thus require restoration and maintenance. In terms of number of
storeys, however, the area seems to contain mostly 5 to 6 storied buildings, which are closely followed
by 3 to 4 storied buildings. The biggest problem encountered in land surveys is the loss of originality
of the buildings. The buildings that were once let out to bachelors on room-by-room basis are now
165

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

occupied by the Syrian migrants. Pursuant to the law number 5366 and as per the Cabinet Decree
number 2006/10501 Süleymaniye area was declared a renewal site on 24.05.2006. The main goal as
to the physical scope of the Renewal Project of Süleymaniye is identified as the restoration of the
uniquely peculiar wooden houses and texture of the area, which fell into disuse and became
dilapidated throughout the years, and revival of the area once again as one of the lively areas of
Istanbul. Divided into 5 stages, the Renewal Site of Süleymaniye covers an area of 938.718 m² that
includes 728 registered old historic buildings and 1239 unregistered buildings. In general terms,
Renewal Projects sought to conserve the registered buildings in their original size and contours and
restore them to their original residential function, while ensuring unregistered buildings have
compatible facade characteristics and heights with those of registered buildings and restoring them,
too, to their residential function. Imitation of the facade characteristics of unregistered buildings to
those of registered buildings drew significant criticism especially from architectural circles. Critiques
maintained that efforts to create a 16th century classical Ottoman District might, in practice, lead to the
creation of a fake neighborhood that is devoid of soul and identity (Balcan, C., 2014). In the first
Renewal Site, the project was implemented based on the principle of demolition and reconstruction of
buildings. Kiptaş started demolition of the buildings on the lots it bought in 2006, and it was seen that
some of the buildings set for demolition were actually registered buildings. The World Heritage
Commission criticized the fact that no measures were taken to prevent the wooden houses of
Süleymaniye from being demolished in 2006 and requested that the Renewal Project for Süleymaniye
be revised in line with the decisions of Master Conservation Development Plan (which was prepared
in 2005 but was later revoked). In 2008, it requested an “impact assessment” report on the
development of the projects.
The Commission communicated its concerns regarding the
implementation results of the urban renewal projects in 2009 and 2010 and recommended that the
projects be revised in such a manner as to conserve the historic buildings in their existing location
rather than maintaining reconstruction works. In 2010, the Commission once again repeated its
concerns as it believed too little revisions had been made in the urban renewal projects. (Şentürk,
A.,2012).
3. CONCLUSION AND ASSESSMENT
In the final analysis, the following competent institutions are directly responsible for conserving the
Historic Peninsula for future generations: ‘Regional Board of Conservation of Cultural Heritage’ that
is commissioned as per the law number 2863, the ‘Board of Renewal’ commissioned as per the law
number 5366, and the ‘Site Management Directorate for the Protected Areas in Istanbul’
commissioned as per the additional article 2 of the Law on the Protection of Cultural and Natural
Heritage number 2863. Yet, the areas being subject to separate laws and plans by virtue of being
declared as “Tourist Attractions”, international agreements, membership to international
organizations, autonomous decisions and the institutions that develop plans indirectly appear to be
involved in this process as other actors in an effort to conserve this unique area. The physical changes
of the last 20 years that are mentioned at length in this study show that the erosion of the cultural
heritage of these areas continue. The fact that a number of institutions such as Istanbul Metropolitan
Municipality, Fatih Municipality, Board of Cultural Heritage Protection, Board of Renewal, Site
Chairmanship of the Historic Peninsula are authorized act at the same also results in conflicts of
authority. This, in turn, makes the implementation of the conservation process even harder and in
some respects virtually impossible. Such conflict of authority, fragmented powers and too many
responsible parties create a situation where, in theory, everybody is responsible, but, in practice,
nobody is responsible.
Recently yet another concept entered into agenda of the protected areas: “Impact Assessment of
Cultural Heritage”. This concept has been developed due to the increasing number of “Conservation
Status Reports” brought up to the agenda of UNESCO World Heritage Committee with respect to the
threats posed to the World Heritage Sites by large scale investment projects in the recent years and on
the basis of the findings that cultural heritage sites have been negatively affected by these
developments. Such impacts are deemed to be caused by the construction projects for highways,
bridges, high-rises apartment blocks, shopping malls, unsuitable or disharmonious construction
projects, renewal and demolition projects, types of new infrastructure such as wind turbines, changes
166

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

in the scope of land use decisions and large scale urban development projects. Most of these projects
have the potential to negatively affect the various different qualities of World Heritage Sites that
contribute to their outstanding universal values such as general view, skyline, scenic vantage points
etc. For this reason, in the Cultural Heritage Impact Assessment process, any project or change that is
suggested should be evaluated in terms of their potential impact on such qualities both on an
individual and collective basis. In such assessment meetings, concepts such as “limits of acceptable
changes”
and
“capacity
to
remove
changes”
are
discussed
(http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44992/dunya-mirasi-kultur-varliklari-icin-miras-etki-degerlen.html).
Included within the conservation and planning process of Historic Peninsula that is full of issues and
setbacks, Fener and Süleymaniye neighborhoods have gone through significant locational changes;
their original texture has been massively eroded; and they are under the risk of losing their cultural
heritage values. The main reason for this risk is the fact that both areas are “renewal sites”. In this
respect, “Cultural Heritage Impact Assessments” should be conducted for the renewal sites and major
transportation investments that directly or indirectly affect the areas that are being studied within the
scope of this paper. However, first of all, the institution that is responsible for the conservation
projects of the Historic Peninsula should be identified along with its distinct authority and powers, and
the actions being taken to protect the integrity and originality of its heritage should be discussed
transparently among the competent bodies and, naturally, shared with the public. However, with the
institutions that possess too fragmented powers and plagued by the confusion resulting from various
different laws, the future of sustainable conservation appears to be problematic at this point in time.
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Abstract
Hagia Sophia is regarded as one of the most important architectural work in architectural history. With
its enormous dome size, Hagia Sophia had been accepted the most monumental architecture for long
centuries. However, the monumentality of the building and the size of dome caused the building to
collapse in many times or had risk of collapse. For this reason, the monument can reach today by
various repairs and restorations from sixth century to present. The aim of the study is to reveal the
process of Hagia Sophia reaching today, which is one of the most monumental architectural works of
history which is still standing and usable. Within this scope, the processes from the date of
construction to present are examined under three main headings. According to researches, more than
fifteen restorations were done in Hagia Sophia’s history. End of the researches, the types and details of
those restorations have been explained. When all the restorations were observed, findings indicate that
the biggest problem of the construction is Hagia Sophia’s dome and most of restoration works were
done because of dome repair. This insoluble problem of dome was solved in sixteenth century while
the reign of Selim II. In that century, consolidation of dome was done with buttresses by Architect
Sinan. The walls that had become unable to carry the burden of the dome were strengthened by the
buttresses. The dome of Hagia Sophia which has been damaged many times in its history, has not been
collapsed after this restoration and it has reached to present.
Keywords: Hagia Sofia, restoration, architectural conservation

Ayasofya’nın Restorasyon Tarihçesi
Özet
Ayasofya, mimarlık tarihi açısından en önemli eserlerden biri olarak kabul edilmektedir. İnşası 537’de
tamamlanan yapının yapıldığı tarihten bugüne yıkılmadan nasıl ulaşabildiği sorusu önem taşımaktadır.
Özellikle yapıldığı dönemdeki anıtsallığı ve devasa kubbe ölçüsüyle yüzyıllar boyunca en anıtsal yapı
olma özelliğini sürdürmüştür. Fakat yapının anıtsallığı ve kubbenin büyüklüğü zaman içerisinde
yapının yer yer yıkılmasına veya yıkılma tehlikesi geçirmesine neden olmuştur. Bu nedenle yapıldığı
dönemden günümüze kadar çeşitli onarımlar ve restorasyonlar geçirerek günümüze kadar ulaşmıştır.
Bu kapsamda, çalışmanın amacı, günümüzde hala ayakta olan ve kullanılabilir durumda olan tarihin
en anıtsal mimari eserlerinden biri olan Ayasofya’nın bugüne ulaşmasındaki sürecin ortaya
çıkarılmasıdır. Bu doğrultuda, yapım tarihinden günümüze kadar olan süreçler üç ana başlık altında
incelenmiştir. Ulaşılan bulgular ışığında anıtın inşa edildiği günden bu yana on beşten fazla onarım
geçirdiği görülmüştür. Bulgular sonucunda bu restorasyon çalışmalarının türleri ve detayları ifade
edilmiştir. Yapının geçirdiği tüm restorasyon faaliyetleri incelendiğinde, yapının en büyük sorunu olan
kubbenin yıkılma sorununun 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılan güçlendirme çalışmalarıyla
çözüldüğü görülmüştür. Yapıya eklenen payandalar ile kubbenin yükünü taşıyamaz hale gelen
duvarlar güçlendirilmiştir. Tarihinde defalarca yıkılan Ayasofya kubbesi bu restorasyondan sonra
yıkılmamış ve günümüze kadar ulaşabilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ayasofya, restorasyon, mimari koruma, kentsel koruma
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INTRODUCTION

The construction of the first Hagia Sophia was laid by Emperor Constantine who accepted
Christianity. The first Hagia Sophia’s construction was completed in 360 AD. and it was built in the
northern part of today's Hagia Sophia, near the imperial palace of that time. It was a columned basilica
in the style of traditional Latin architecture and the roof was covered with wooden. However, it was
destroyed in 404 AD. during the internal rebellions.
After the destruction of the first church in 415 AD, Theodosius II ordered the rebuilding of the Hagia
Sophia in the same place. The second Hagia Sophia which was designed by Rifinos, was basilica
planned, timbered roof and had five naves. It was estimated that its wide was 60 meters. The
researches indicate that second Hagia Sophia’s foundation is two meters below from the today’s last
Hagia Sophia. The ground on which the steps of the second staircase steps of the Second Hagia
Sophia, located next to the main entrance of the today’s third Hagia Sophia, is visible thanks to the
excavations (Anonymous, 2017a). It is possible to see the remains of the second Hagia Sophia, in near
the main entrance of today’s Hagia Sophia Complex. These remains are; porticans, columns, caps,
marble blocks. (Figure 1)
Figure 1. Remains of second Hagia Sophia

It has been estimated that there are fragments of a triangular pediment that embellishes the façade of
these structures. The lamb reliefs on a block decorating the front of the building were made of 12
apostles. (Figure 2) However, as first Hagia Sophia, this building was destroyed in Nika Rebellion in
532 A.D.

169

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

Figure 2. Remains of second Hagia Sophia

After the Nika Rebellion, Justinian I began the construction of a magnificent church, completely
different and much larger than before in 532 AD. His architects are Isidorus of Miletus and
Anthemius. The architecture of the last Hagia Sophia is to bring together the traditional basilica plan
and the central dome plan system. It has three naves, one apse and two narthexes. The elevation of
dome from ground is 55.6 meters, the north-south axis is: 31.87 meters and the east-west axis is: 30.86
meters. With these sizes of dome, Hagia Sophia was accepted as the largest dome ever built of the
long centuries. In addition, from apse to out narthex is 100 meter.
As building materials, many columns and stones from different temples and ancient cities were reused
in Hagia Sophia. Some of those are; Ephesus, Temple of Artemis in Egypt, Sun Temple in Lebanon,
Baalbek Temple and ancient cities in Syria. In addition, most of building materials were brought from
different lands. For instance; red porphyry from Egypt, green porphyry from Greece, white marble
from Marmara Island, yellow stone from North Africa and black stone from Istanbul (Anonymous,
2017a).
Aim of the Study
The aim of the study is to reveal the process of Hagia Sophia reaching today, which is one of the most
monumental architectural works of history which is still standing and usable. Within this scope, the
processes from the date of construction to present are examined under three main headings; Roman,
Ottoman and Republic periods.
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RESTORATIONS IN ROMAN PERIOD (553 – 1453)
In Roman period, the building was restorated seven times. Those restorations’ reasons were mostly
disasters; earthquakes and fires. However, the main reason was the size of dome. Due to the dome’s
monumental size, building had risk of collapse. For those reasons, seven times the building was
restorated. The restorations were mostly focused on consolidations and integration of the structure.
The first restoration was in 553 and 558 because of the earthquakes. In these earthquakes, cracks were
occurred in the main dome of Hagia Sophia and the eastern half dome. In the 558 earthquake, the main
dome collapsed completely. In addition, ambon, ciborium and altar sections were crushed and
destroyed. In restoration works initiated immediately after the earthquakes, demolished dome and wall
were reconstructed. The main dome was rebuilt with a lightweight material that was up to 6.25 meters
higher, being more resistant to collapse. With restoration workings; consolidation works and
reconstruction works for integration of building, walls and dome were repaired and the same function
of building had been continued to be used again.
In 859, due to the fire the building was damaged again. After the fire in 859, ten years later in 869, the
half-dome was collapsed because of the earthquake. To overcome those damages, the structure was
taken into restoration, and the damaged parts were reconstructed under the re-integration and the
structural integrity of the structure was preserved.
In the 989 earthquake, the main dome and the arches were damaged again. After 989 earthquakes, the
Armenian architect Trdat restorated Hagia Sophia. First, the damaged parts were reconstructed for
functional and visual integrity. Then, the dome and arches were repaired and various consolidation
(strengthening) works were carried out in the building. Those restoration and reinforcement works
completed in six years, and Hagia Sophia was reopened in 994.
In the year 1204, during the Crusade IV, Constantinople and Hagia Sophia were subjected to the
invasion and abatement of the Latinas. In that period, the function of Hagia Sophia changed and it
started to use as a Roman Catholic church during Latina Occupation between 1204 – 1261.
It is known that many important monumental structures, especially Hagia Sophia, and the districts
bearing historical values were damaged due to the Latin occupation in 1204 (Glendinning, 2013). In
that period, Hagia Sophia was literally looted. Latinas looted Jesus' grave and cross, bones of various
saints, some of “sacred relics" and valuable goods made of gold and silver. The gold works on the
doors are among the pieces of Hagia Sophia, which were dismantled and stolen from Latinas.
After the Latin invasion, Hagia Sophia became as a ruin. Therefore, in 1260s restoration works
started. In 1317 the strengthening and improvement works for the building were done. The first
consolidation work was carried out in 1260s, after the invasion. Four retaining walls were added on
the west side of Hagia Sophia. In 1317, reinforcing retaining walls were added to the northern and
eastern directions of the structure. Besides consolidation works, works for integration of building were
done. It is estimated that cleaning works (liberation) were carried out for the structure and building
materials after this devastated period.
Due to the earthquake in 1344, cracks were occurred on the dome of Hagia Sophia again. In the
earthquake in 1346, some parts of the structure collapsed. After those collapses, the building was
closed until 1354 and the restoration works lasted eight years. Restoration works carried out by two
architects, Astras and Peralta, proceeded in the same way as the previous works, in the form of repairs
and integrations.
RESTORATIONS IN OTTOMAN PERIOD (1453 – 1923)
The restorations in that period is analyzed into four sub-headings. These are restoration works in 1453,
works in the reign of Selim II, works in 1739 and restorations in 1847-49. In Ottoman period, the
restoration works were done in various headings. Apart from consolidation and liberation (cleaning)
works, the building was renovated in different times. For both consolidation and renovation, some
annexes were added to building. Different from previous period, restoration works were not done only
in building scale. The building was handled in large scale with its environment.
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The Haghia Sophia which passed to Ottoman Empire from Eastern Roman(Byzantine) in 1453, was
restorated comprehensively. Through the Ottoman Empire the building had been extensively repaired
and renovated.
After the capturing of Constantinople, Mehmed the second preserved the qualified and historical
buildings, and done necessary repairs for continuing to use them. Among those structures, while some
of them continued its original function, some of them like Hagia Sophia renovated for new functional
usages (Ardıçoğlu, 2014). In 1453, within the restoration works, Hagia Sophia was consolidated,
renovated and cleaned. Within the consolidation, the dome, walls and carriers were strengthened.
Within the scope of renovation, the building’s function had changed. Through the renovation process
at that time the building had been reorganized for using as a mosque. In this context, the minbar and
mihrap which are required for the mosque was added to structure. Also the mosaics without human
figure were preserved, and human figures were covered with fine plaster which does not give damage
to mosaics. As the converting the building mosque from church, one minaret was added.
Another comprehensive restorations were done in the reign of Selim II. This time was very essential
for existence of Hagia Sophia because the structure gave signals to lack of resistance in the fifteenth
century. Since Roman period, the building’s dome had problems due to its enormous size. In that
period, Hagia Sophia’s dome were strengthened by Architect Sinan. The building had been
supplemented with buttresses (external retaining structures) for the dome to keep the pressure on the
walls and to strengthen the dome. Architect Sinan strengthen the buttresses by filling the gap between
walls with arches (Figure 3).
Figure 3. Buttresses of Hagia Sophia

In addition, two large minarets in the western part of the building for both reinforcing buttresses and
also integrating the building’s aesthetic (Figure 4). In Sinan's works, we can see that the visual and
aesthetic developments with the same elements while the construction is being consolidated. He used
same elements for both consolidation and aesthetic.
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Figure 4. The model of Hagia Sophia after Sinan’s works

Fifteenth century was a period that discussing environmental restoration as well as monumental
restoration. In Ottoman Empire there were regulations about criteria of city planning. In that case,
there were regulations about protecting monuments and their environment. In those regulations, there
were special provisions for Hagia Sophia.
According to those regulations, large monuments such as mosques, madrasa, imarets and hammams
should be left open at least 5 meters and the surrounding area of Hagia Sophia should be left open at
least 26.5 meters and that the structures which were contrary to them would be demolished (Madran,
2009).
In 1573 when the Architect Sinan began to repair Hagia Sophia, the building was surrounded by
unqualified settlements in the form of a slum. With a decision taken within the experience of Sinan,
new constructions were banned around Hagia Sophia in more than 35 sq. With this decision, a
limitation was introduced for the distance of the old structures of the new constructions in the Ottoman
Empire. It is indicating that the importance of handling monuments in large scale with their close
environment (Özer, 1987).
By the order of Mahmut I in 1739, Haghia Sophia entered into a another comprehensive maintenance
and repair process. In addition to this, Hagia Sophia converted into a complex with its renovation
works. In order to make Hagia Sophia into a complex, a library, madrasa, imaret and fountain were
added to the building’s close environment (Figure 5 – 6). Hagia Sophia has been literally transformed
into a complex with those renovating activities. Those works are based on especially environmental
scale and they converted Hagia Sophia into a complex.
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Figure 5. Sıbyan School

Figure 6. Fountain

One of the most extensive restorations in the Ottoman period, was built by the brothers Fossati
between 1847-1849 during the reign of Sultan Abdülmecid. This restoration in Hagia Sophia was
more comprehensive than previous restorations. The most important work was the consolidation
works. Fossatti Brothers strengthened the domes, walls, vaults and then the structure had been taken
into a comprehensive renovation work. In this context, the interior and exterior decorations had been
changed and renewed. Kazasker Mustafa Izzed Efendi who was a calligrapher wrote the relic names
with calligraphy on eight giant plates rounded 7.5 meters in diameter (Figure 7).
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Figure 7. Calligraphic plates

Some of the gallery mosaics on the top floor had been cleaned, those that had been destroyed were
covered with plaster, and the mosaic motifs on the bottom were depicted on this plaster. Within the
renovation works, the minarets were organized in the same elevation. Furthermore, in case of
extensive restoration, construction and building materials were cleaned (Ardıçoğlu, 2014).
RESTORATIONS IN REPUBLIC PERIOD
In the term of republic, the restoration works different from Roman and Ottoman Empire terms. In
republic period, apart from consolidation and liberation, surveying was done for drawing structure’s
recent and first plans.
Firstly, the function of Hagia Sophia was altered. Between 1930 and 1935, it was decided that the
building used as a mosque converted to a museum and a comprehensive restoration process was
started in this scope.
The systematic examinations, restoration and liberation of the Hagia Sophia was provided by the
Institute of the Byzantine Institute of America (USA) in 1933 and the Dumbarton Oaks Area
Committee in the 1940s. First of all, the dome was reinforced and the dome was surrounded by an iron
belt. Then mosaics human figures that covered during the mosque usage were started to uncover. In
addition, marble flooring was uncovered by removing the carpets in the ground (Figure 8).
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Figure 8

During those studies, a great deal of information about Hagia Sophia's history, structure and
decoration was obtained. While the team of the Byzantine Institute was dealing with mosaic search
and cleaning, a team at R. Van Nice managed to make stone masonry measurements and made plans
for the present day (Figure 9).
Figure 9. Recent Plan of Hagia Sophia Complex

Source: Anonymous, 2017b
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Also, in order to find the first version in the Byzantine period, restitution studies were carried out.
Plan, elevation and axonometric drawings of the original version of Hagia Sophia were done. With the
restoration studies and archival records examined, Hagia Sophia's original plan, sections and various
drawings were made for the Byzantine period (Figure 10-11). In addition to the first plan, the plans of
the late Byzantine and annexes of Hagia Sophia also drawn.
Figure 10. Elevation and plan

Source: Anonymous, 2017c
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Figure 11. Plan

Source: Anonymous, 2017c
CONCLUSION
According to researches, more than fifteen restorations were done in Hagia Sophia’s history. In this
research, the types and details of those restorations have been explained. When all the restorations
were observed, findings indicate that the biggest problem of the construction is Hagia Sophia’s dome
and most of restoration works were done because of dome repair. This insoluble problem of dome was
solved in sixteenth century while the reign of Selim II. In that century, consolidation of dome was
done with buttresses by Architect Sinan. The walls that had become unable to carry the burden of the
dome were strengthened by the buttresses. The dome of Hagia Sophia which has been damaged many
times in its history, has not been collapsed after this restoration and it has reached to present.
Furthermore, in the sixteenths century, Hagia Sophia was handled in large scale and it was considered
with its close environment. This approach was an example of large scale conservation instead of
monumental scale. Besides all, in the Ottoman period the special regulations about Hagia Sophia’s
conservation indicated that conservation and restoration works were advance in Ottoman Turk cities.
In terms of functional identity, Hagia Sophia served different functions since its built. However, it was
never damaged because of functional changings. The restoration works in the republic term shows that
even the functional changings, monument’s originality cannot be lost. Within the restoration works,
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mosaics and other original materials, elements of the building from Roman time were uncovered again
in the context of being museum.
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Abstract
By the growth in consumers' awareness about health, the sportswear industry became more important.
Feeling comfortable during day helped activewear manufacturers to create collections which can also
be used in everyday life. At this point, the term of "athleisure" comes to light. Athleisure, the rising
fashion trend, is a combine of the words "athletic" and "leisure". The consumers, who want to feel
comfortable during day, use athleisure wear in everyday life such as during sitting in a cafe, working,
on the school run and etc., behind athletic activities. As SoulCycle cofounder Julie Rice indicated;
people of all ages are wearing their workoutwear all day now, whether it’s leggings with a longer coat
and a scarf, or someone younger wearing a cropped T-shirt with a denim jacket and some high-heeled
boots.
In this study, firstly the athleisure trend was explained in detail. Afterwards, the global apparel and
footwear market were analyzed by product category and the place of athleisure in this market was
executed. Then, some information was given about the partnership of sportswear brands with
designers and celebrities and the effect of this partnerships were evaluated according to the market
analyzing and consumers' reacts.
Keywords: Athleisure, sportswear, sportswear market, sportswear brands.

INTRODUCTION
Especially in last decade, the habits of consumers changed trough being more healthy and having fit
body. Since healthy lifestyle became more popular for consumers, the sportswear industry had the
chance to grow in parallel with this lifestyle. Sportswear is subject to unique demands, problems and
concerns. It is often employed in extreme physical and environmental performance conditions with
requirements for covering and “assisting” the active body (Bruun and Langkjær, 2016:181). While the
majority of the market hinges on active consumers, who participate in exercise regularly, there is an
opportunity for growth in the sportswear industry with respect to non-active consumers, those who
don’t exercise regularly (Patrick, 2015:59). Therefore, the apparel manufacturers prepare their
sportswear collections not only according to functionality but also the appearance. At this point, the
term of "athleisure" comes to light.
Athleisure is a term, which is created by combining the words "athletic" and "leisure". There is a
fashion industry and there is a leisure industry, both of which have a system of provision and a
commodity pipeline that stretches globally. At times, these two industries meet, operate together and
service each other (Goodrum, 2016: 145). The consumers, who want to feel comfortable during day,
use athleisure wear in everyday life such as during sitting in a cafe, working, on the school run and
etc., behind athletic activities. As SoulCycle cofounder Julie Rice indicated; people of all ages are
wearing their workoutwear all day now, whether it’s leggings with a longer coat and a scarf, or
someone younger wearing a cropped T-shirt with a denim jacket and some high-heeled boots
(Marlowe, 2016).
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Figure 1: Athleisure wear during everyday life.
According to global market research company Euromonitor International's report, the
global apparel and footwear market value was US$1.7 trillion at in 2016 (Kissane, 2017). Nowadays,
The Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) remains the world’s largest apparel and footwear
market, particularly the members of China, India and the United States contributed more than half the
absolute increased value (Lu, 2016). In the United States, the market value of apparel and footwear
from 2011 to 2016 is US$358.88 billion (Statista, 2017). For the first time, China’s year-on-year
growth fell behind the rest of Asia Pacific. Because of the slowdown in the Chinese economy, the
United States is going to be the world’s leading market in 2018 (Euromonitor, 2016).
The growth in apparel and footwear in Western Europe was negligible again in 2015 and in 2016.
There was signs of a turnaround as momentum builds in markets such as Turkey, Norway and Spain
(Euromonitor, 2016). In Turkey, at the end of 2016, consumption, investment and net exports all
declined over the previous quarter, due to the impact of factors including: Turkey’s failed coup in July
2016; persistent political instability in the country (including terrorist attacks and large social
demonstrations); and faltering demand from the global economy (which continued to weigh on the
Turkish external sector) (Euromonitor, 2017a). As similar with Turkey, in spite of the positive growth
rates since 2014, in 2016 the performance was worse than in 2015 in Spain. This was due to
consumption being negatively affected by political uncertainty, as the results of the December 2015
elections were not enough to form a government and the election needed to be repeated in June 2016
(Euromonitor, 2017b). In Greece, the demand for apparel and footwear continued to drop in 2016 due
to the financial crisis. However, apparel and footwear declined at a slower rate compared to the review
period average, with 2016 being a calmer year in terms of domestic political developments compared
to 2015. Additionally, the industry has already been substantially squeezed, leaving little room for a
further steep decline (Euromonitor, 2017c). Nevertheless, in 2016 some countries performed better
than others. In Italy, after several false dawns, the increase in sales of apparel and footwear were
observed and continued into 2016. Hesitant consumers, massive discounting and booming internet
retailing have resulted in growth being elusive. However, 2016 saw apparel and footwear register the
most positive value and volume growth during the review period (Euromonitor, 2017d).
Figure 2 shows the global apparel and footwear market value by product category between the years
2011 and 2016. As a result of increasing interest on athleisure trend, it can be clearly seen that, the
year-on-year growth of sportswear is more than other categories and has recorded an increase of 7%
during last three years.
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Figure 2: Apparel and footwear market value by product category: %Y-o-Y growth 2011-2016
(Kissane, 2017).
In 2016, athletic wear is projected to grow at 8.0–8.5 percent-more than twice as fast as any other
category (Figure 3). This is consistent with its 10 percent CAGR (Compound Annual Growth Rate) of
the past decade, driven by consumers’ more active lifestyles, the rise of “athleisure”, emerging brands
in the high-end segments, and product innovations. In line with the general slowdown of the luxury
segment, subdued growth of just 1.0–1.5 percent is expected for clothing and footwear (McKinsey and
Company, 2017). The growth in athleisure is not only influencing the luxury goods industry but also
the jeans category as yoga and jogging bottoms have gained consumer appeal, becoming versatile
“must have” items in many wardrobes globally (Euromonitor, 2017e).

Figure 3: Global fashion sales growth in 2015-2016 (McKinsey and Company, 2017).
Although performance sportswear takes the lead in terms of market size, valued at US$78 billion in
2016, sports inspired category, which is an area not only for sportwears players but also for the general
fashion brands, is the one driving growth. Both sports inspired footwear and apparel is growing at a
rapid pace, registering 10% and 6% growth in 2016, respectively (Figure 4) (Kissane, 2017).
According to the predictions about the development of the global sports apparel market revenue, the
global sports apparel market is expected to reach US$185 billion in 2020 (Statista, 2017).
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Figure 4: Sportswear growth 2016 by product category.
With respect to rising interest on athleisure trend, the fashion brands add sportswear lines in their
collections or create designer-name sportswear capsule collections. Furthermore, important sportswear
brands such as Lululemon, Nike and Adidas continue the collaboration with the designers and also
with celebrities. Lululemon partnered with haute-couture textile artist Janaina Milheiro, while Adidas
is in an partnership with Stella McCartney (Figure 5) and Ivy Park with Beyonce.

Figure 5: A piece from Stella McCartney's Adidas collection (Adidas, 2017)
In 2015, Nike prepared an eight-piece capsule collection in a partnership with Japanese fashion studio
Sacai. In their collection, they aimed transforming classic performance icons into functional sport
hybrids (Figure 6). The resulting eight-piece capsule collection seamlessly blends the iconic look of
sport with a feminine and modern edge. They use new fabric innovations and assebling techniques.
Bonded zippers that are attached without any stitching are another example of advanced design (Nike,
2017). The reactions for this capsule collection was varying. Some people thought that, this collection
is coical and insultinng to female athletes everywhere.

Figure 6: The capsule collection of Nike
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CONCLUSION

Nowadays the number of people, who wear sportswear and sports shoes during everyday life, are
increasing day by day. As a result of this, the athleisure trend became popular since last 5 years. For
consumers, comfort dressing is more important now. Especially women wear sportswear, which is
looks like it is for gym but really isn't, when they are going a cafe or cinema or during shopping.
Likewise, sneakers are worn with all kind of cloth such as leggings, jeans, skirt, dress and even bridal.
Moreover, women nowadays prefer leggings instead of jeans.
Furthermore, not only the sportswear brands started to have partnership with designers but also the
fashion brands add sportswear lines in their product lines. In the light of all this information, it is clear
that sportswear and sports inspired footwear become the leader of apparel and footwear industry.
Taking into consideration the athleisure trend, the companies should extend their product line in order
to stay competitive. Focusing on innovation and bringing together innovation and fashion may help
companies having competitive advantages in the market.
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Abstract
In this study, we determined to estimate hazard parameters (maximum regional magnitude (Mmax), β
value and seismic activity rate or intensity (λ) and their uncertainties) for next 5, 10, 25, 50, 100 years
in and around Sea of Marmara, Northwest (NW) Turkey. We used Bayesian method to prior and
posterior probability estimates. Bayesian probability belonged to the category of evidential
probabilities to evaluate the probability of a hypothesis. Bayesian probability specifies some prior
probability, which is then updated to a posterior probability. We divided into six different seismic
source regions (North of Marmara contained 1, 2, 3 and 4 regions, South of Marmara contained 5 and
6 regions) based on epicenter distribution, tectonic, seismicity, faults in and around Sea of Marmara.
A homogenous earthquake catalog for Ms magnitude which is used equal or larger than 4.0 for a
time period between 1900 and 2017. Five major earthquakes were observed in the Marmara Sea
region in the historical period and it wasn’t observed large earthquake for the instrumental period.
So, we five historical earthquakes (1343, Ms=7.5, 1509, Ms=7.4, 1659, Ms=7.4, 1766,Ms=7.3, 1894,
Ms=7.0) included in Region 2 (Tekirdağ-Merkez-Kumburgaz-Çınarcık Basins (Marmara Sea)).The
computed Mmax values changed between 7.71 and 8.12. While the highest magnitude value is
calculated in the Region 3 related to İzmit-Sakarya (Darıca-Tepetarla-Arifiye-Dokurcun Basins), the
lowest value is calculated in the Region 5 related to South Branch of the North Anatolian Fault (Bolu
Segment, Geyve-İznik-Mekece-Gemlik-Bandırma Faults).The “quantiles” of “apparent” and “true”
magnitudes of future time intervals of 5, 10, 25, 50, and 100 years are calculated for confidence
limits of probability levels of 50, 60, 70, 80, 90, 95 and 98 % of the 6 different seismic source
regions. In accordance with determined earthquake hazard parameters, İzmit-Sakarya (DarıcaTepetarla-Arifiye-Dokurcun Basins) region is estimated more highest seismicity active region from
other regions in and around Sea of Marmara. The İzmit-Sakarya (Darıca-Tepetarla-Arifiye-Dokurcun
Basins) region is estimated earthquakes 7.79 maximum magnitude with 95% occurrence probability
and 7.98 maximum magnitude with 98% occurrence probability in next 100 years. This study
supported the expectation of a large magnitude earthquake in and around Sea of Marmara in next
years.
Keywords: Bayesian Method, Earthquake Hazard Parameters, Quantiles, In and Around Sea of
Marmara
INTRODUCTION
Turkey has a long history of large earthquakes along the North Anatolian Fault zone. It is an
intracontinental right-lateral strike-slip transform fault (Ketin, 1948) extending about 1500 km with
slips at an average rate of 20–30mm/yr across northern Turkey and marking the boundary between the
Anatolian and Eurasian plates (Ketin, 1969; Şengör et al., 1985; Barka, 1992; Şaroğlu, 1988).
The study area is one of the most seismically active zones in the world and produces many large
earthquakes with mostly strike-slip displacements. The İzmit (August 17, 1999) and Düzce (November
12, 1999) earthquakes were the last events associated with the westward propagation in the activity of
the North Anatolian Fault zone.
The aim of this study, earthquake hazard parameters determined maximum regional magnitude (Mmax),
β value and seismic activity rate or intensity (λ) and their uncertainties for next 5, 10, 25, 50,
100 years in and around Sea of Marmara, Northwest (NW) Turkey. Bayesian method used to prior and
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posterior probability estimates. Bayesian probability belonged to the category of evidential
probabilities to evaluate the probability of a hypothesis. Bayesian probability specifies some prior
probability, which is then updated to a posterior probability. A Bayesian approach allows a completely
probabilistic treatment of the problem, leads naturally to a full summary of our state of knowledge
after observing the data and results for estimates of earthquake hazard parameters that take into
account
the
their
uncertainties.

Figure 1. Epicenter distribution of earthquakes in and around the Marmara Sea. Epicenters of M s≥4.0
events between 1900-2017. The earthquakes are divided into 6 different seismic source regions (North
of Marmara contained 1, 2, 3 and 4 regions, South of Marmara contained 5 and 6 regions) based on
epicenter distribution, tectonic, seismicity, faults in and around Sea of Marmara. (Bottom figuresand
maps plotted for 1/500.000 scales). The Marmara Sea is demonstrated on Turkey map (Top figure and
map plotted for 1/750.000 scale).
A homogenous earthquake catalog used for Ms≥4.0 for a time period between 1900 and 2017. Five
major earthquakes were observed in the Marmara Sea region in the historical period and it wasn’t
observed large earthquake for the instrumental period. So, five historical earthquakes (1343, Ms=7.5,
1509, Ms=7.4, 1659, Ms=7.4, 1766,Ms=7.3, 1894, Ms=7.0) included in Region 2 (Tekirdağ-MerkezKumburgaz-Çınarcık Basins (Marmara Sea)).
METHOD
2.1- Bayesian Method
The theory of Bayesian probability expresses the formulation of the inferences from data
straightforward and allows the solution of problems earthquakes occurrences.
Let R be some value, which was measured or estimated as a sequence on a “past” time interval (-τ,o):

𝑅⃗ (𝑛) = (𝑅1 , … … … . , 𝑅𝑛 ),
(1)

𝑅𝑖 ≥ 𝑅0 ,

𝑅𝑡 = max((𝑅1 , … … … . , 𝑅𝑛 ),

1≤𝑖≤𝑛

Where, i = 1, 2, ….., n; and R0 is a minimum cutoff value of magnitudes (M), i.e., defined by
possibilities of registration system, or it may be a minimum value from which the value written in Eq.
(1) is statistically representative.
Two main assumptions for Eq. (1) were proposed. Our first assumption is that values of 𝑅⃗ (𝑛) follows
by Eq. (1) of the Gutenberg–Richter law of distribution which is expressed:
x

Prob{R < r} = F (R , ρ, β) =
o

e−βRo −e−βx

,

e−βRo −e−βρ

(2)
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While the second assumption is that the sequence of Eq. (1) is Poisson process with some activity rate
or intensity λ which is an unknown parameter. It is necessary to note that the distribution expressed by
Eq. (2) is the Gutenberg-Richter law. If three unknown parameters (𝜌, β and λ) can be written, the full
vector is:

𝜃 = (𝜌, 𝛽, 𝜆)
(3)

Where, from both Eq. (2) and Eq. (3),  is the unknown parameter that represents the maximum
possible value of R, for instance, ‘maximum regional magnitudes (M)’ in a given seismogenic region.
The unknown parameter b is usually called the ‘slope’ of the Gutenberg–Richter law, while the
intensity or rate value λ is also an unknown parameter.
Let n(x|δ) be the probabilistic density of error  , where δ is some scale parameter of the density and
epsilon (  ) value is the error between the true magnitude (R) and the apparent magnitude (𝑅̅). We can
estimate values of true magnitude taking into account different hypotheses about the probability
distribution of epsilon (for example, uniform) and about parameters of this distribution. We shall use
below the uniform distribution density:
1

𝑛(𝑥|𝛿) = 2𝛿 , |𝑥| ≤ 𝛿
(4)
Where  be a priori uncertainty domain of values of parameters θ:
 = {𝜆𝑚𝑖𝑛 < 𝜆 ≤ 𝜆𝑚𝑎𝑥 , 𝛽𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝛽 ≤ 𝛽𝑚𝑎𝑥 , 𝜌𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜌 ≤ 𝜌𝑚𝑎𝑥 }
(5)

𝑛(𝑥|𝛿) = 0, |𝑥| > 𝛿

We shall consider the a priori density of the vector θ to be uniform in the domain .
The Bayesian method used in the present method is based on Bayes formula (Rao 1965).
⃗ (𝑛) ,𝛿)
𝑓(𝜃|𝑅

𝐹(𝜃|𝑅⃗ (𝑛) , 𝛿) =



( n )

f ( R | V ,  )dV



(6)
( n )

In order to use Eq. (6), we must have an expression for the function f ( R |  ,  ) . The sequence in Eq.
(1), with the assumption of a Poisson character and independent of its members, we can obtain:
̅

exp(−𝜆(𝜃,𝛿)𝜏)∗(−𝜆(𝜃,𝛿)𝜏)
𝑓(𝑅⃗ (𝑛) |𝜃, 𝛿) = 𝑓 (̅ 𝑅1 |𝜃, 𝛿) … … … … . 𝑓(̅ 𝑅𝑛 |𝜃, 𝛿) ∗
𝑛!
(7)

𝑛

We can compute a Bayesian estimate of vector θ:
( n )

𝜃(𝑅⃗ (𝑛) |𝛿) =  Vf (V | R ,  )dV


(8)
One of the computations in (Eq. 8) contains an estimate of maximum value of 𝜌. Using a formula
analogous to Eq. (8), we must obtain Bayesian estimate for any of the functions. The most important
are estimates of quantiles of distribution functions of true and apparent R-values on a given future time
interval [0,T], for instance for α quantiles of apparent values:
( n )

𝑌̅̂(𝛼|𝑅⃗ (𝑛) , 𝛿) =  YT ( | V ,  )* f (V | R ,  )dV


(9)
( n )

YT ( | R ,  ) for α quantiles of true values is written analogously to Eq. (9). Using averaging over
the density (Eq. 8, 9) we can also estimate variances of Bayesian estimates (Eq. 9, 10). For example:
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( n )

( n )

̂(𝛼|𝑅⃗ (𝑛) , 𝛿)} = (Y ( | V ,  )  Y ( | R ,  ))2 * f (V | R ,  )dV
̅̅̅
𝑉𝑎𝑟{𝑌
𝑇
T
 T


(10)

Firstly we will set  min  R   . As for the values of  max , it is introduced by the user of the method
and depends on the specifics of the data series (Eq. 1). Boundary values for the slope β are estimated
by the formula:

𝛽𝑚𝑖𝑛 = (𝛽0 . (1 − 𝛾)),
(11)

𝛽𝑚𝑎𝑥 = 𝛽0 . (1 + 𝛾),

0<𝛾<1

Where β0 is the “central” value and is obtained as the maximum likelihood estimate of the slope for
the Gutenberg–Richter law:
𝛽𝑒 −𝛽𝑅𝑖

∑𝑛𝑖−1 ln{ −𝛽𝑅𝑜 −𝛽𝑅𝜏 } → 𝑀𝑎𝑥; 𝛽, 𝛽𝜀(0, 𝛽𝑠 )
𝑒
−𝑒
(12)
Where, βS is a rather large value.
For setting boundary values for rate or intensity (λ) in Eq. (5), we use the following reasons. As a
consequence of normal approximation for a Poisson process for a rather large n (Cox and Lewis
1966), the standard deviation of the value λτ has the approximation value n   . So taking
boundaries at ±3σ, we will obtain:

𝜆𝑚𝑖𝑛 = 𝜆𝑜 (1 −
𝜆0 =

3

) , 𝜆𝑚𝑎𝑥= 𝜆0 (1 +

√𝜆𝑜 𝜏
̅0
𝜆
̅0 = 𝑛
,
𝜆
𝑐𝑓 (𝛽0 ,𝛿)
𝜏

3
√𝜆0 𝜏

)

(13)
RESULTS
Useful probabilistic tools for earthquake hazard evaluation are demonstrated for the six different
seismic source regions examined. The computed Mmax values changed between 7.71 and 8.12. While
the highest magnitude value is calculated in the Region 3 related to İzmit-Sakarya (Darıca-TepetarlaArifiye-Dokurcun Basins), the lowest value is calculated in the Region 5 related to South Branch of
the North Anatolian Fault (Bolu Segment, Geyve-İznik-Mekece-Gemlik-Bandırma Faults). We also
obtained for Sea of Marmara the a posteriori probability density and the a posteriori probability
distribution function for both “apparent” and “true” Mmax(T) values that will occur in a future time
interval of 5, 10, 25, 50 and 100 years. For example, the a posteriori probability density and the
posteriori probability distribution function of “apparent” and “true” (Fig. 2 and 3) Mmax(T) estimated
for Region 1 (between Saroz Gulf-Ganos) in next T years.
Quantiles that can be considered as hazard estimation are the “tail” probabilities P(Mmax(T)>M) for
the apparent, as well as for the true magnitudes (Fig. 4). Finally, The α-posteriori M-quantiles are
estimated for the ten seismic source regions of “ apparent” magnitude and “true” magnitude and for
probabilities of 0.50, 0.60, 0.70, 0,80, 0.90, 0,95 and 0,98 in future times T which correspond to 5, 10,
25, 50 and 100 years. The estimated quantiles for both “apparent” and “true” magnitudes Mmax(T) are
determined for 0.50, 0.60, 0.70, 0,80, 0.90, 0,95 and 0,98 levels of probability and are tabulated (“for
apparent magnitude” and “for true magnitude” in Table 3).

188

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

Figure 2. The a posteriori probability density for the apparent and true Mmax(T) magnitudes that
showing statistical characteristics of seismic hazard parameters for region 1 that will occur in a next
T=5, 10, 25, 50 and 100 years are determined for Sea of Marmara.

Figure 3. The a posteriori probability distribution function for the apparent and true Mmax(T)
magnitudes that showing statistical characteristics of seismic hazard parameters for region 1 that will
occur in a next T=5, 10, 25, 50 and 100 years are determined.

Figure 4. The ‘Tail’ probabilities 1-ф(M)=Prob(Mmax(T)≥M) for the apparent and true Mmax(T)
magnitudes that showing statistical characteristics of seismic hazard parameters for region 1 that will
occur in a next T=5, 10, 25, 50 and 100 years are determined for Sea of Marmara.
Table 1. The Sea of Marmara for 6 source regions esitmated of the Bayesian analysis. The tabulation
shows the estimated of maximum region magnitude Mmax, the β parameter and the intensity λ (rate)
in events per day and their uncertainties. In addition to listed the maximum observed
and the
number N of earthquakes occured with Ms>=4.0.
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Region Name

N

1

Between Saroz Gulf-Ganos

46

7.82±0.36

7.3

1.34±0.21

0.18±0.26

2

Tekirdağ-MerkezKumburgaz-Çınarcık Basins
(Marmara Sea)
İzmit-Sakarya (DarıcaTepetarla-Arifiye-Dokurcun
Basins)
Sakarya-Düzce (KaradereDüzce Basins)
The Southern Branch of NAF
(Bolu Segment, Geyve-İznikMekece-Gemlik-Bandırma
Faults)
The Southern of Marmara
(Evciler-Gündoğan-SarıköyYenice Gönen- Mustafa
Kemal Paşa Faults)

58

7.96±0.29

7.5

1.24±0.17

0.15±0.19

45

8.12±0.22

7.8

1.46±0.22

0.11±0.16

44

7.71±0.38

7.2

1.06±0.18

0.10±0.15

40

7.71±0.45

7.0

1.99±0.31

0.12±0.18

56

7.76±0.39

7.2

1.42±0.20

0.13±0.17

3

4
5

6

In accordance with determined earthquake hazard parameters, İzmit-Sakarya (Darıca-TepetarlaArifiye-Dokurcun Basins) region is estimated more highest seismicity active region from other regions
in and around Sea of Marmara. The İzmit-Sakarya (Darıca-Tepetarla-Arifiye-Dokurcun Basins) region
is estimated earthquakes 7.79 maximum magnitude with 95% occurrence probability and 7.98
maximum magnitude with 98% occurrence probability in next 100 years. This study supported the
expectation of a large magnitude earthquake in and around Sea of Marmara in next years.
Table 2. The Sea of Marmara for 6 source regions estimated the quantiles of the ‘apparent
magnitudes’ Mmax(T) of the levels of probability α=0.50, α=0.60, α=0.70, α=0.80, α=0.90, α=0.95 and
α=0.98 in future years (T=5, 10, 25, 50 and 100).
Region 1
Next Years M_quantiles M_apparents M_trues
0,5
4,58886
4,58796
0,6
4,76723
4,76616
0,7
4,99162
4,99036
5 Year
0,8
5,29856
5,29708
0,9
5,79871
5,79683
0,95
6,26196
6,25956
0,98
6,79586
6,79245
0,5
4,66085
4,65903
0,6
4,84943
4,84735
0,7
5,08272
5,08037
10 Year
0,8
5,39674
5,3941
0,9
5,89959
5,89651
0,95
6,35755
6,35396
0,98
6,87567
6,87117
0,5
4,88718
4,88262
0,6
5,09535
5,09047
0,7
5,34348
5,33831
25 Year
0,8
5,66632
5,66088
0,9
6,16421
6,15841
0,95
6,59969
6,59352
0,98
7,0691
7,06231
0,5
5,2298
5,22237
0,6
5,44606
5,43849
190

M_app uncertains
0,0909965
0,117007
0,148362
0,188123
0,24208
0,274966
0,286
0,103206
0,130282
0,162094
0,201263
0,251939
0,280021
0,285734
0,143837
0,171306
0,201655
0,236268
0,274936
0,289402
0,283928
0,198961
0,222672

M_true uncertains
0,0910671
0,117079
0,148423
0,188151
0,242008
0,274773
0,285749
0,103376
0,130472
0,162293
0,201449
0,252053
0,280044
0,285732
0,144243
0,171783
0,202183
0,236828
0,275487
0,289921
0,284427
0,199781
0,223567
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50 Year

100 Year

0,7
0,8
0,9
0,95
0,98
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95
0,98

Young Scholars Union
5,69677
6,01413
6,48587
6,87894
7,27697
5,68857
5,89807
6,13625
6,43005
6,84772
7,17378
7,47968

5,68907
6,00632
6,4779
6,87081
7,26828
5,67981
5,88929
6,12745
6,42124
6,83888
7,16481
7,46794

0,247136
0,271991
0,2923
0,29158
0,281357
0,25125
0,267922
0,282784
0,293855
0,294116
0,284907
0,283444

0,248087
0,272979
0,293292
0,292526
0,282163
0,252491
0,269184
0,284057
0,295121
0,295313
0,285922
0,285163

Region 2
Next Years

5 Year

10 Year

25 Year

50 Year

100 Year

M_quantiles
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95
0,98
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95
0,98
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95
0,98
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95
0,98
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95
0,98

M_apparents
5,18439
5,41457
5,68309
6,02496
6,53623
6,96384
7,39484
5,6496
5,87657
6,13548
6,4561
6,91385
7,27133
7,60191
6,3067
6,51023
6,73522
7,00122
7,35137
7,59618
7,80323
6,75246
6,9281
7,11595
7,3281
7,5886
7,75957
7,90399
7,13004
7,27095
7,41588
7,57196
7,75434
7,87308
7,97648

M_trues
5,17823
5,40822
5,67657
6,01827
6,52932
6,95671
7,3873
5,64163
5,86857
6,12745
6,44804
6,90574
7,26317
7,59253
6,29845
6,50197
6,72696
6,99295
7,34305
7,58679
7,78332
6,7442
6,91984
7,10767
7,3198
7,5793
7,74395
7,86477
7,12177
7,26266
7,4075
7,56285
7,73912
7,84155
7,91098
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M_app uncertains
0,173433
0,197567
0,22283
0,248989
0,270541
0,26727
0,245587
0,226804
0,244466
0,260573
0,272805
0,271528
0,254601
0,2379
0,269117
0,274578
0,275475
0,268991
0,249994
0,238183
0,241682
0,275306
0,27159
0,263767
0,251431
0,238365
0,239452
0,249845
0,263037
0,254953
0,246117
0,238826
0,23924
0,246908
0,258206

M_true uncertains
0,174002
0,198207
0,223522
0,249715
0,271274
0,26798
0,246203
0,227793
0,245485
0,261612
0,273852
0,272546
0,255513
0,238694
0,27024
0,275697
0,27658
0,270056
0,2509
0,238986
0,245911
0,27641
0,27267
0,264801
0,252355
0,239153
0,242215
0,259225
0,264066
0,255917
0,246964
0,239591
0,241862
0,254526
0,271235
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Region 3
Next
Years

5 Year

10 Year

25 Year

50 Year

100 Year

M_quantiles
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

M_apparents
4,88979
5,08798
5,32421
5,63345
6,12021

M_trues
4,884
5,08189
5,31787
5,62688
6,11338

M_app uncertains
0,147558
0,174883
0,206191
0,244381
0,294488

M_true uncertains
0,148063
0,175481
0,206862
0,245109
0,295236

0,95
0,98
0,5
0,6
0,7
0,8

6,56422
7,07801
5,2492
5,45441
5,694
6,0016

6,55717
7,07058
5,24048
5,44559
5,68511
5,99264

0,322998
0,322993
0,206094
0,231046
0,258476
0,289608

0,323714
0,323635
0,207092
0,232117
0,259604
0,290781

0,9
0,95
0,98
0,5
0,6
0,7

6,47341
6,88853
7,34389
5,84606
6,04518
6,27406

6,46436
6,8794
7,33462
5,83634
6,03546
6,26435

0,323361
0,331493
0,30586
0,277268
0,295883
0,313668

0,324565
0,332695
0,306997
0,278655
0,297286
0,315084

0,8
0,9
0,95
0,98
0,5
0,6

6,56131
6,98314
7,32895
7,67243
6,29201
6,4801

6,55159
6,97341
7,3192
7,66177
6,28228
6,47037

0,328748
0,330781
0,308308
0,260599
0,314891
0,325456

0,330174
0,332202
0,309668
0,261254
0,316313
0,326883

0,7
0,8
0,9
0,95
0,98
0,5

6,69274
6,95288
7,3173
7,596
7,8529
6,70928

6,68301
6,94315
7,30754
7,58585
7,83778
6,69955

0,332307
0,331623
0,309495
0,273163
0,230074
0,332582

0,333738
0,333049
0,310864
0,274133
0,229554
0,334012

0,6
0,7
0,8
0,9
0,95
0,98

6,88024
7,06896
7,29202
7,58697
7,79727
7,98258

6,8705
7,05923
7,28227
7,57685
7,78436
7,95555

0,332942
0,327507
0,31194
0,27459
0,239219
0,212908

0,33437
0,328926
0,313319
0,275588
0,239079
0,212581
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Region 4

Next Years

5 Year

10 Year

25 Year

50 Year

100 Year

M_quantiles
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95
0,98
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95
0,98
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95
0,98
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95
0,98
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95
0,98

M_apparents
5,15291
5,40157
5,6896
6,04908
6,56205
6,9591
7,32141
5,59026
5,83517
6,10884
6,43689
6,8785
7,19611
7,46725
6,2718
6,47847
6,69959
6,94969
7,2575
7,45865
7,62471
6,71611
6,88219
7,05328
7,23779
7,45251
7,58964
7,70589
7,06583
7,18901
7,31143
7,43909
7,58544
7,68095
7,76434

M_trues
5,14876
5,39716
5,68494
6,04415
6,55671
6,95337
7,31419
5,58404
5,82885
6,10243
6,43038
6,87185
7,18913
7,45491
6,26482
6,47148
6,69259
6,94266
7,24997
7,44658
7,5924
6,7091
6,87517
7,04623
7,23037
7,44075
7,56422
7,6487
7,05877
7,18177
7,30343
7,42796
7,56073
7,63294
7,67931
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M_app uncertains
0,184238
0,210259
0,234706
0,255372
0,264407
0,260701
0,272792
0,23943
0,254951
0,266313
0,271033
0,26559
0,266679
0,291837
0,273467
0,273952
0,27104
0,266315
0,270564
0,290932
0,319276
0,270763
0,267456
0,26551
0,269516
0,290054
0,312764
0,335065
0,265518
0,267497
0,274284
0,288175
0,311998
0,330098
0,347304

M_true uncertains
0,184654
0,210731
0,235215
0,255901
0,264933
0,261201
0,273621
0,240254
0,255817
0,267199
0,271907
0,266355
0,267272
0,295054
0,27455
0,275002
0,272025
0,267163
0,271247
0,293877
0,331212
0,271744
0,268352
0,266274
0,270179
0,292827
0,322148
0,35267
0,26627
0,268154
0,275119
0,290604
0,321094
0,346172
0,366532
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Region 5

Next Years

5 Year

10 Year

25 Year

50 Year

100 Year

M_quantiles
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95
0,98
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95
0,98
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95
0,98
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95
0,98
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95
0,98

M_apparents
4,69252
4,84138
5,0188
5,25186
5,62329
5,97196
6,39984
4,97562
5,1295
5,31004
5,54397
5,91089
6,24839
6,65039
5,42893
5,58084
5,75762
5,98405
6,33132
6,63904
6,98568
5,77163
5,91943
6,08999
6,30562
6,62818
6,90324
7,19851
6,10345
6,24447
6,4052
6,60473
6,89374
7,12977
7,37174

M_trues
4,68403
4,83252
5,00964
5,24245
5,61364
5,96213
6,38975
4,96342
5,11721
5,29767
5,53155
5,89839
6,23585
6,63775
5,41572
5,56764
5,74441
5,97084
6,31811
6,6258
6,97182
5,75841
5,90621
6,07677
6,29241
6,61493
6,88969
7,18228
6,09023
6,23125
6,39198
6,59149
6,88021
7,11466
7,34953

M_app uncertains
0,121591
0,143578
0,169359
0,202229
0,250702
0,289002
0,321287
0,170235
0,19126
0,215427
0,24526
0,286351
0,314761
0,332832
0,232415
0,251115
0,271427
0,2944
0,320767
0,333189
0,335949
0,272964
0,288253
0,303708
0,31925
0,332936
0,336014
0,336152
0,304815
0,315335
0,324739
0,332338
0,336004
0,33581
0,340331

M_true uncertains
0,122334
0,144463
0,17036
0,203325
0,251866
0,29017
0,322407
0,17169
0,192807
0,217047
0,246939
0,288078
0,316496
0,334499
0,234321
0,253041
0,273369
0,296354
0,322716
0,335069
0,337574
0,274911
0,290208
0,305667
0,321203
0,334824
0,337703
0,338187
0,306774
0,317291
0,326683
0,334235
0,337701
0,337542
0,344942

Region 6
Next Years

5 Year

10 Year

M_quantiles
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95
0,98
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

M_apparents
4,99379
5,19689
5,43577
5,74341
6,21379
6,62273
7,0617
5,39241
5,5966
5,83187
6,12788
6,5643

M_trues
4,98723
5,19007
5,42874
5,73618
6,20631
6,61499
7,05352
5,38346
5,5876
5,82283
6,1188
6,55515
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M_app uncertains
0,148616
0,171774
0,197068
0,225578
0,257047
0,269619
0,271917
0,199895
0,218801
0,237947
0,256836
0,271751

M_true uncertains
0,14919
0,172432
0,197788
0,22634
0,257821
0,27037
0,272604
0,200952
0,219902
0,239078
0,257982
0,272871

IMCOFE 2017 / ROME

25 Year

50 Year

100 Year

0,95
0,98
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95
0,98
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95
0,98
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,95
0,98

Young Scholars Union
6,92408
7,28414
5,98701
6,17649
6,38967
6,64861
7,00688
7,27658
7,52252
6,40619
6,57653
6,76336
6,98223
7,26789
7,46937
7,64627
6,77761
6,92228
7,07602
7,24892
7,46304
7,60827
7,73509

6,91487
7,27408
5,97758
6,16705
6,38023
6,63916
6,9974
7,26639
7,50533
6,39675
6,56708
6,75391
6,97275
7,25777
7,45508
7,61507
6,76816
6,91281
7,06649
7,23892
7,44902
7,58283
7,68241

0,273522
0,278651
0,24981
0,260288
0,268567
0,27349
0,273968
0,278579
0,299507
0,26905
0,272658
0,274104
0,273963
0,278211
0,293082
0,318643
0,27413
0,274029
0,274192
0,277476
0,292391
0,312162
0,335836

0,27454
0,279686
0,251076
0,261552
0,269816
0,274697
0,275018
0,279632
0,304548
0,270298
0,273882
0,275279
0,27503
0,279243
0,296389
0,330676
0,275299
0,275132
0,275193
0,278472
0,295535
0,321616
0,354376

Bayrak and Türker (2015 and 2017) were estimated earthquake hazard parameters with
Bayesian method for different regions in the Turkey. In addition to, it were researched bvalue changes for the Marmara Sea in western branch of the NAFZ. İt were founded high
seismicty of the Marmara Sea.
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ABSTRACT
In this study, Spline Smooth (B-spline) function from a Bayesian approach is used to estimate the
spatial variations of the b-values around Karlıova Triple Junction (KTJ), (Eastern Turkey). Ogata et.
al. (1991) developed a B-spline function method to estimation and interpolation of b-values. The BSpline function considered for the logarithm of the b-value at each location in the space. β=b*ln(10)
function with a Bayesian approach is used to estimate the b values and their standard deviations. A
homogeneous instrumental catalog is used during the period 1900-2017. We divided into four different
seismic source regions based on epicenter distribution, tectonic, seismicity, faults around KTJ. We
two historical earthquakes (1866, Ms=7.2 for Region 3 (between Bingöl-Karlıova-Muş-Bitlis
(Bahçeköy Fault Zone-Uzunpınar Fault Zone- Karakoçan Fault-Muş Fault Zones–Kavakbaşı Fault))
and 1874, Ms=7.1 for Region 4 (between Malatya-Elazığ-Tunceli (Palu Segment-Pütürge SegmentErkenek Fault-Malatya Fault))) are included around KTJ. The spatial variations into four different
seismogenic regions are estimated around KTJ. According to estimates, b values are changed between
1,01±0.36 and 0,76±0.42. The high b values are estimated between Malatya-Elazığ-Tunceli (Palu
Segment- Pütürge Segment-Erkenek Fault-Malatya Fault) but the low b values are estimated the
Between Bingöl-Karlıova-Muş-Bitlis (Bahçeköy Fault Zone-Uzunpınar Fault Zone- Karakoçan FaultMuş Fault Zones –Kavakbaşı Fault). The maps of 2D and 3D spatial variations (2D contour maps,
classed post maps (a group the data into discrete classes), image maps (raster maps based on grid
files), 3D wireframe (three-dimensional representations of grid files) and 3D surface) are plotted to the
b-values. This study shows that spatial variations of the b-values can be used the study of earthquake
hazard models.
Keywords: Spatial Variation, A Bayesian Approach, Spline Smooth (B-spline) Function, around
Karlıova Triple Junction

INTRODUCTION
The Karlıova Triple Junction is a geologic triple junction of three tectonic plates: the Anatolian Plate,
the Eurasian Plate and the Arabian Plate. The issue of this study is about continental Karlıova Triple
Junction (KTJ) that has been formed by the intersection of the North Anatolian Fault Zone (NAFZ),
the East Anatolian Fault Zone (EAFZ) and the Varto Fault Zone (VFZ), about 10 km northeast of
Karlıova (Bingöl) at eastern Turkey.
The Karlıova Triple Junction is found where the east-west trending North Anatolian Fault intersects
the East Anatolian Fault coming up from the southwest. Because each arm of the junction is a
transform fault (F), the Karlıova Triple Junction is an F-F-F type junction.
The 1949 Karlıova earthquake occurred at 18:43 UTC on 17 August with an epicenter near Karlıova in
Bingöl Province, Eastern Anatolia Region of Turkey. It had an estimated magnitude of 6.7.
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Figure 1. Topographical map of around Karlıova Triple Junction (Eastern Turkey) where occurrence
of earthquakes with Ms≥3.0 and 4 different seismogenic source regions (Bottom figure and maps
plotted for 1/500.000 scales). The Karlıova Triple Junction (KTJ) is demonstrated on Turkey map
(Top figure and map plotted for 1/750.000 scale).
In this study, Spline Smooth (B-spline) function from a Bayesian approach is used to estimate the
spatial variations of the b-values around Karlıova Triple Junction (KTJ), (Eastern Turkey). Ogata et.
al. (1991) developed a B-spline function method to estimation and interpolation of b-values. The BSpline function considered for the logarithm of the b-value at each location in the space. β=b*ln(10)
function with a Bayesian approach is used to estimate the b values and their standard deviations.
A homogeneous instrumental catalog is used during the period 1900-2017. We divided into four
different seismic source regions based on epicenter distribution, tectonic, seismicity, faults around
KTJ. We two historical earthquakes (1866, Ms=7.2 for Region 3 (between Bingöl-Karlıova-MuşBitlis (Bahçeköy Fault Zone-Uzunpınar Fault Zone- Karakoçan Fault-Muş Fault Zones–Kavakbaşı
Fault)) and 1874, Ms=7.1 for Region 4 (between Malatya-Elazığ-Tunceli (Palu Segment-Pütürge
Segment-Erkenek Fault-Malatya Fault))) are included around KTJ.
METHOD
In this study, free-knot spline functions used to estimate and interpolate b-values in space. Since many
parameters are required for the spline function, we maximize the log-likelihood function which
measures data fitting to obtain parameter estimations. On the other hand, we adopt the objective
Bayesian method to avoid unnecessary fluctuation of the estimated spline surface.
A Bayesian approach with smoothness prior was suggested by Ogata et al. (1991) as an alternative
approach to obtain the b-value, and it performs significantly better than the maxsimum likelihood
estimate (MLE) approach. The smoothing spline is a method of fitting a smooth curve to a set of noisy
observations using a spline function.
Ever since Gutenberg and Richter (1944) observed the empirical law of the magnitude–frequency
distribution:

(1)
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where N is the cumulative number of earthquakes with magnitude ≥M, the coefficient b has been
playing a central role in earthquake hazard models.
The Gutenberg–Ritcher’s law indicates the probability density function of the earthquakes with
magnitude M as below:

(2)
Since we assume that b is dependent on the location of the space, the current likelihood function can
be rewritten as:

(3)
The parameterization of the function b(x,y):

(4)
2-D B-spline function:

(5)
B-spline (DeBoor 1978):

(6)
(6)

The local variation of a surface:

(7)

The penalized log-likelihood function (Ogata et al. 1991):

(8)
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The data set:
(9)

In order to obtain the optimal weights, we introduce the Bayesian Likelihood (Akaike 1980; Good
1965) into method. Bayesian Likelihood:

(10)
To obtain w1, w2, and cp, we need to maximize the Bayesian Likelihood. Log Bayesian Likelihood
approach (Ogata et al. (1991):

(11)

RESULTS
The spatial variations into four different seismogenic regions are estimated around KTJ. According to
estimates, b values are changed between 1,01±0.36 and 0,76±0.42. The high b values are estimated
between Malatya-Elazığ-Tunceli (Palu Segment- Pütürge Segment-Erkenek Fault-Malatya Fault) but
the low b values are estimated the Between Bingöl-Karlıova-Muş-Bitlis (Bahçeköy Fault ZoneUzunpınar Fault Zone- Karakoçan Fault- Muş Fault Zones –Kavakbaşı Fault).

Table 1. 4 different seismic source region divided into in and around KTJ.
Region

Region Name

1
2

Erzincan Basin-Ovacık Fault-Pülümür Fault-Yedisu Basin
Karlıova Basin-Kandilli Fault-Erzurum Fault Zones-Varto Fault Zones
Between Bingöl-Karlıova-Muş-Bitlis (Bahçeköy Fault Zone-Uzunpınar Fault
Zone- Karakoçan Fault- Muş Fault Zones –Kavakbaşı Fault)
Between Malatya-Elazığ-Tunceli (Palu Basin- Pütürge Basin-Erkenek FaultMalatya Fault)

3
4
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Figure 1. Spatial variations of b-values mapped for Region 1.
The maps of 2D and 3D spatial variations (2D contour maps, classed post maps (a group the data into
discrete classes), image maps (raster maps based on grid files), shaded maps, 3D wireframe (threedimensional representations of grid files) and 3D surface) are plotted to the b-values. This study shows
that spatial variations of the b-values can be used the study of earthquake hazard models.

Figure 2. Spatial variations of b-values mapped for Region 1.
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Figure 3. Spatial variations of b-values mapped for Region 1.

Figure 4. Spatial variations of b-values mapped for Region 1.
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Figure 5. 2D İmage maps of spatial variations of b-values for 4 different seismogenic source regions.

Figure 6. 3D surface maps of spatial variations of b-values for 4 different seismogenic source regions.
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ABSTRACT
INTRODUCTION: Renal transplantation has been done since 1955 succesfully and ureter is
anastomosed to bladder. The extravesical Lich Gregoir ureteroneocystostomy technique is the most
commonly used anastomosis technique. Urologic complications are important factors affecting success
of transplantation and reported between %2-33. There has been a significant decline in urologic
complications as a result of development of surgical techniques and new immunosuppressive drugs.
The development of interventional radiology, changed the treatment of urologic complications and
percutaneous procedures replaced open surgery substantially. Despite all this, major urological
complications such as ureteral necrosis, urinary extravasation and ureteral obstruction are still major
causes of morbidity. Endourological or open surgical techniques are applied safely based on the
characteristic of the patients in treatment of complications in renal transplant recipients and successful
results are achieved.
CASE PRESENTATION: In this case, experience with postoperative nursing care of C.E who
underwent ureteroneocystostomy surgery was shared. The information about hospitalization and
history of the patient was taken from the patient and her file.
Mrs. C.E who was admitted to the urology clinic for ureteroneocystostomy surgery is 45 years old and
was kidney transplanted from live donor in 2009 after a two and a half year hemodialysis period
because of end stage renal failure. Mrs. C.E who has native kidneys also got a diagnosis of diabetes
mellitus and hypothyroidism in 2011. Mrs. C.E underwent total abdominal hysterectomy and bilateral
salpingooferectomy in 2012. After renal transplantation, the patient has frequent recurrent urinary tract
infection, about ten times a year. Examinations revealed grade 5 vesicoureteral reflux to transplant
kidney. Mrs. C.E underwent subureteric injection operations in April 2016 and January 2017. But she
had febril urinary tract infection again after operations. In April 2017, voiding cystouretrography
revealed grade 3 vesicoureteral reflux to transplant kidney and ureteroneocystostomy surgery was
planned. Mrs. C.E who fed on diabetic diet has no complications such as retinopathy, neuropathy,
cerebrovascular disease, coronary artery disease, peripheral artery disease and diabetic foot but has
nephropaty.
METHOD: Medical treatment and nursing care were planned and applied to Mrs. C.E who was
admitted to urology clinic for ureteroneocystostomy operation. The methods and interventions which
will be used in nursing care are planned according to NANDA (North American Nursing Diagnosis
Association).
RESULTS: Mrs. C.E was admitted to urology clinic after operation and appropriate nursing
interventions were planned. The problems such as acute pain, risk of infection and deterioration of
urine discharge were considered and appropriate nursing interventions were given.
CONCLUSION: A multidisciplinary approach is needed in the postoperative period of the patients
who had an organ transplant surgery in the past. Nurse is in the centre of the team in patient care.
Urology nurses' observations, nursing interventions and evaluations are so important to notice or
prevent postoperative complications, to increase survival rates, to make a difference in patient
outcomes and to provide optimal recovery in a short time. This case reoprt is thought to contribute to
planning and application of professional nursing care.
Keywords: Renal transplantation, ureteroneocystostomy, professional nursing care.
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INTRODUCTION

Renal transplantation has been done since 1955 succesfully and ureter is anastomosed to bladder. The
extravesical Lich Gregoir ureteroneocystostomy technique is the most commonly used anastomosis
technique. Urologic complications are important factors affecting success of transplantation and
reported between % 2-33. There has been a significant decline in urologic complications as a result of
development of surgical techniques and new immunosuppressive drugs.(Knight, Hudak and Morey
2013; Mangus and Haag 2012; Mano, Golan, Holland, Livne and Lifshitz 2012). The development of
interventional radiology, changed the treatment of urologic complications and percutaneous
procedures replaced open surgery substantially (Surlan and Popovic 2003; Mano et al. 2012). Despite
all this, major urological complications such as ureteral necrosis, urinary extravasation and ureteral
obstruction are still major causes of morbidity. Endourological or open surgical techniques are applied
safely based on the characteristic of the patients in treatment of complications in renal transplant
recipients and successful results are achieved.
Causes of ureteral obstruction in early post-transplant period are tecnical faults edema,
blood clot, undetectable stone in transplanted kidney and fluid collection such as urine, lymph fluid
and blood around the graft (Barry and Conlin 2014).
Causes of ureteral obstruvtion in late post-transplant period are periureteral fibrosis, stones,
tumor, lymphocele and stricture of distal ureter which occurs because of chronic ischemia (Barry and
Conlin 2014).
CASE PRESENTATION: In this case, experience with postoperative nursing care of C.E
who underwent ureteroneocystostomy surgery was shared. The information about hospitalization and
history of the patient was taken from the patient and her file.
Mrs. C.E who was admitted to the urology clinic for ureteroneocystostomy surgery is 45
years old and was kidney transplanted from live donor in 2009 after a two and a half year
hemodialysis period because of end stage renal failure. Mrs. C.E who has native kidneys also got a
diagnosis of diabetes mellitus and hypothyroidism in 2011. Mrs. C.E has penicillin allergy and the
medications taken by her are Deltacortil 1x5 mg, Levemir 26 IU, Novonorm 2x1 mg, Glifor 2x500
mg, Myfortic 2x360 mg, Cholvast 1x20 mg, Prograf 2x1 mg and Euthyrox 1x50 mg. Mrs. C.E
underwent total abdominal hysterectomy and bilateral salpingooferectomy in 2012. After renal
transplantation, the patient has frequent recurrent urinary tract infection, about ten times a year.
Examinations revealed grade 5 vesicoureteral reflux to transplant kidney. Mrs. C.E underwent
subureteric injection operations in April 2016 and January 2017 but she had febril urinary tract
infections two times after operations. In April 2017, voiding cystouretrography revealed grade 3
vesicoureteral reflux to transplant kidney and ureteroneocystostomy surgery was planned. In her lab
tests glucose: 129 mg/dl, HbA1C : % 6.4, creatine: 1.14 mg/dl, glomerular filtration rate: 57
ml/min/1.73 m², alanine aminotransferase: 12 U/L, low-density lipoprotein: 16 mg/dl, thyroglobulin:
160 mg/dl, thyroid-stimulating hormone: 2.26 uU/ml, free thyroxine 4: 1.1 ng/dl, microalbumin: 56.4
g/dl. Mrs. C.E who fed on diabetic diet has no complications such as retinopathy, neuropathy,
cerebrovascular disease, coronary artery disease, peripheral artery disease and diabetic foot but has
nephropaty.
METHOD: Medical treatment and nursing care were planned and applied to Mrs. C.E who
was admitted to urology clinic for ureteroneocystostomy operation. The methods and interventions
which will be used in nursing care are planned according to NANDA (North American Nursing
Diagnosis Association).
RESULTS: Mrs. C.E was admitted to urology clinic after operation and appropriate nursing
interventions were planned. The problems such as acute pain, risk of infection and deterioration of
urine discharge were considered and appropriate nursing interventions were given.
1. Nursing Diagnosis - Acute Pain: One of the most important complications in patients
after ureteroneocystostomy surgery is pain. The most reliable measure of pain intensity for pain
control is to classify pain on a scale of 0-10 verbal or visual. Acute pain was diagnosed on the basis of
Mrs. C.E's expression of pain verbally, facial crumpling and restlessness after operation. It is
important to control pain with proper nursing interventions as an analgesic restriction is made in
patients with renal transplant.
The aim : the purpose is the expression of decreased pain by the patient after nursing care.
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Outcome criteria :
• Visual analog scale (VAS) score is less than 3 in pain assesment.
• Not to have a painfull facial expression.
• No cahnge in blood pressure, heart rate and respiratory rate of the patient.
• No grimace, moaning and crying.
• Reduction in the tendency to protect the operation area.
Nursing interventions :
• The location, severity, increasing and decreasing factors of the pain will be determined.
• It will be shown that we accept the presence of Mrs. C.E's pain.
• Mrs. C.E will be taken to a single room where she will stay with her family.
• Relaxation exercise will be applied by the patient three times a day.
• It will be said that she can watch TV or listen to music.
• Respiratory capacity will be increased and attention will be drawn to other direction by
breathing exercises twelve times a day.
• In order to draw the attention of Mrs. C.E, she will be chatted about past health stories,
family members and daily life.
• l0 mg/100 ml paracetamol will be given intravenously three times a day depending on the
doctor's order.
• As Mrs. C.E is a kidney transplant patient, analgesic restriction will be done and the side
effects of treatment will be observed.
• Pain control will be done by using VAS before and after analgesia, eight times a day.
• She will be rested during the day.
• Treatment and care practices will be scheduled at times when Mrs. C.E is awake.
• She will be encouraged to mobilize early and sufficient mobilization will be ensured.
Applications :
• It was determined that the Mrs. C.E had pain in the right flank region where the drain and
incision were located, in the urethral region due to the urine catheter and in the right hand with the
branule.
• C.E lady was admitted to the clinic and vital findings were taken; Blood pressure was
130/80 mmHg, heart rate was 68 per minute and body temperature was 36°C.
• According to VAS pain assessment was performed and it was found that the pain score
was 9.
• Analgesic (paracetamol 10 mg / 100 ml vial 3x1) in the order of Mrs. C.E was
administered intravenously.
• Methods other than medication were also used to reduce pain such as progressive
relaxation exercises, mobilization, proper positioning, preparing a quiet environment far from noise
(the patient room was single room with sea view, spacious and with toilet and bathroom) , watching
TV or listening to music and breathing exercises. The patient's pain was controlled on the second day
(pain score 3).
• In the following days, pain assessment was done with a numerical pain scale. At the same
time, all planned nursing interventions were carried out during the period in which Mrs. C.E was in
hospital.
Evaluation: Mrs. C.E expressed verbally that her pain was reduced after the nursing care
given to her. The VAS score was 9 when the patient was admitted to the clinic and 2 during discharge.
So the purpose was reached.
2. Nursing Diagnosis - Risk of Infection: Another important complication in individuals
after ureteroneocystostomy surgery is the risk of infection. Patients with kidney transplantation and
receiving immunosuppressive treatment have a higher risk of infection.
The aim: The purpose is the absence of signs and symptoms of infection following the
nursing care.
Outcome criteria:
• Know the risk factors related to infection by Mrs C.E.
• Taking the necessary precautions to protect from infection.
• To be able to identify infection transmission ways.
• Know the effect of activity and nutrition in preventing infection.
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• To have normal values of sedimentation, C reactive protein (CRP) and leukocyte counts in
blood and in urine. (Normal values; leukocyte in urine: 0-3, leukocyte in blood: 4.8-10.8
thousand/mm³, CRP: 0-5, sedimentation: 8-15 mm/h.)
• Normal values of blood pressure heart rate and respiratory rate.

Nursing interventions:
• The presence of pain, redness, swelling, fever, purulent discharge, etc. in the incision area
of Mrs C.E will be observed and daily dressings will be checked.
• The quantity of liquid it receives and the amount it removes will be monitored 3 times a
day. The color, odor, density of urine and leukocyte presence in urine will be examined.
• The amount, color and the properties of the drain fluid will be evaluated 6 times a day.
• Liquid supplementation of 2000cc / day will be given until Mrs. C.E starts oral intake and
she will be encouraged to take 2000 cc / day liquid by oral way when oral intake starts.
• Mrs. C.E will be ensured to comply with aseptic techniques. An effective and careful
handwashing process will be described along with the technique.
• Mrs. C.E and her relatives will be told about the importance of using hand disinfection to
protect from the infection.
• Mrs. C.E. and her relatives will be trained on to discharge the urine bag with aseptic
techniques.
• Necessary precautions will be taken during hospital visits and visitor restriction will be
made if necessary.
• Training will be given to individuals and families on infectiousness and risks of infection.
• When oral intake begins proper protein and caloric intake will be maintained in an
effective manner if there is imbalance in nutrition.
• The patient will be informed and checked about signs and symptoms of infection at the
catheter entry site daily.
• Perineal hygiene training will be given.
• The patient will be mobilized every two hours to increase tissue perfusion.
• 2 x 1000 mg ceftriaxone will be administered to Mrs. C.E intravenously.
• Mrs. C.E's vital signs will be followed every three hours.
• Daily change of the bed linen of Mrs. C.E will be provided and the room will be ventilated
at regular intervals.
• Daily room cleaning will be provided of Mrs. C.E.
Applications:
• When Mrs. C.E came from surgery, bedding was cleaned and taken to bed and room
cleaning was provided.
• It was told and shown how to empty the urine bag with appropriate asepsis methods to
Mrs. C.E and her relatives. It was observed that the relative of the patient had discharged the urine bag
and it was seen that she had done according to the aseptic techniques.
• Mrs. C.E's drain, foley catheter was checked and levels were recorded. Urine and drain
bag were fixed to the bed.
• The vital findings of Mrs. C.E were taken and written on the nurse observation paper.
• Mrs. C.E was informed about signs and symptoms of infection.
• Liquid support (2000 cc / day) was given to Mrs. C.E until post-operative oral intake was
begun.
• Oral intake started on the first postoperative day one and she was supported to take soft,
juicy food.
• Foley catheter care was told and applied in the direction of the recommendation of the
infection control committee during the insertion of the foley catheter until the sixth postoperative day.
• Mrs. C.E was informed about perineal care after removal of the urine catheter. It was told
that vulva should be cleaned from front to back and kept dry, to wear daily cotton underwear, and to
change the pads for 3-4 hours.
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3. Nursing Diagnosis - Risk of Deterioration of Urine Discharge: The risk of
deterioration of the urinary drain after ureteroneocystostomy surgery is an important complication due
to the effect of the surgery on the bladder muscle layer.
The aim: The purpose is to reduce the risk of deterioration of urine discharge with the
nursing care given to Mrs. C.E.
Outcome criteria:
• Mrs. C.E's learning how to keep urine after the urine catheter has been removed.
• Knowing that the Mrs. C.E must discharge the bladder at frequent intervals and in
sufficient quantity.
• Ensuring adequate intake of fluid by Mrs. C.E.
• Learning of the Kegel exercise by Mr. C.E after urine catheter removal.
Applications :
• The amount of fluid taken by Mrs. C.E and amount of urine was recorded daily.
• After the removal of urine catheter Mrs. C.E was taught Kegel exercise and it was
observed that she was able to do exercise. (Kegel exercise: When exercising, the legs should be
twisted in the knee. Muscle should be squeezed for 10 seconds and rested for 10 seconds. Patients with
weak muscles need longer periods of rest. Never hold your breath during contraction.
The gluteal region, abdominal and thigh muscles should not contract. Exercise starts three times a day.
The target is to reach ten contractions in each exercise and to make this exercise ten times a day)
• Mrs. C.E was ensured to urinate urine regularly and completely at frequent intervals before
the bladder was filled fully.
• Mrs. C.E was informed about infections that may occur due to bacterial proliferation if the
bladder is not fully emptied.
CONCLUSION: A multidisciplinary approach is needed in the postoperative period in
subsequent operations of patients with organ transplant history. Nurse is in the centre of the team in
patient care. Urology nurses' observations, nursing interventions and evaluations are so important to
notice or prevent postoperative complications, to increase survival rates, to make a difference in
patient outcomes and to provide optimal recovery in a short time. This case reoprt is thought to
contribute to planning and application of professional nursing care.
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ÖZET
Turizm hızla gelişen, değişim içinde olan bir sektördür. Gerek ülkelerin tanıtımı, gerekse ekonomik
girdileri bakımından turizm önemli bir alandır. Bu kapsamda insanların farklılık, yenilik arayışları ile
ortaya çıkan alternatif turizmler içerisinde macera turizminin yeri önemlidir. Bu çalışma macera
turizmine ve dünyadaki potansiyeline dikkat çekmek açısından önemlidir.
Çalışma içerisinde, Türkiye ve diğer çeşitli ülkelerdeki macera turizmi potansiyeli ve ilgili çalışmaları
yer almaktadır. Macera turizmi literatürüne katkı sağlayabileceği düşünülen çalışma, bu turizmine olan
farkındalığı arttırmak, potansiyelleri somutlaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Yöntem olarak literatür
taraması yapılmış ve çeşitli ülke örneklerine yer verilmiştir. Macera turizminin ülkelere ekonomik,
sosyal girdi sağlaması, Türkiye'nin ve diğer birçok ülkenin macera turizm potansiyeline ve doğal
altyapılara sahip olmalarından dolayı var olan potansiyellerin daha etkili kullanımının
gerçekleştirilmesiyle birlikte, literatürde bu konuya daha fazla yer verilerek ülkelere katkılarının
artırılabileceği düşünülmektedir. Konuyla ilgili daha kapsamlı nitel ve nicel araştırmalar yapılmasının
gerekliliği de makale içerisinde üzerinde durulan hususlardandır.

The Potential of the Adventure Tourism: Examination with the Turkey and
Examples of Various Countries
ABSTRACT
Tourism is a sector which is thriving rapidly and it is in a changing process.It is an important field in
terms of introduction of countries and its economic inputs.That’s why,adventure tourism has an
important place which results from people’s search for innovation and differences.This study is crucial
for drawing attention to the adventure tourism and its potential in a world.This study encompasses the
potential of adventure tourism in Turkey and different countries and related studies.The study which is
considered to contribute to the adventure tourism literature has been done to increase awareness to this
type of tourism and make its potentials concrete.Literature scanning is used as a method and examples
of different countries are included.It is considered that the adventure tourism provides countries with
economic and social inputs,enabling existing potentials to be used more effectively due to Turkey’s
and other countries having the adventure tourism potentials and natural infrastructures.It is also
thought that by giving the adventure tourism more place in literature has a more contributive effect on
the countries.It is also highly taken into consideration that more comprehensive quality and quantity
studies are needed.
GİRİŞ
Turizm, genel bir tanımla dinlenme, eğlenme, tanıma, görme vb. gibi amaçlarla yapılan gezi olarak
tanımlanabilir (Gönül, 2008). İnsanlar var olduklarından beri çeşitli sebeplerle seyahat etmişlerdir.
Turizmin geçmişinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu söylenebilir. Zamanla medeniyetlerin
gelişmesi, toplumların zenginleşmesi, yoğun iş temposundan dolayı insanların tatil yapma
gereksinimi, ulaşımın gelişmesi, insanların boş zamanlarının artması, teknolojik gelişmelerle çeşitli
coğrafyalardaki doğal ve tarihi değerlerin tanıtılmasıyla turizm sektörü hızla gelişme göstermiştir
(Karataş ve Babür, 2013:23). Turizm zamanla vazgeçilmez bir unsur, istihdam alanı, ülkelere
ekonomik ve sosyal kazanç getirisi olan uluslararası sektör ve kurum halini almıştır.1950-2000
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yıllarında turizm sektöründe önemli gelişmeler kaydedilmiş. 1950 yılında Dünya çapında 25 milyon
olan turist sayısı, 2002’de 700 milyon gibi büyük bir rakama ulaşmıştır. Bu gelişme yılda ortalama %
6.6 oranında bir artışı ifade etmektedir (Yiğitgüden, 2011). TÜRSAB (2015) verilerine göre, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarından toplam 9.256.486 kişi çeşitli nedenlerle ve 3.927.340 kişi gezi, eğlence,
sportif ve kültürel faaliyetler için yurtdışına çıkmıştır. 2015 yılında Türkiye’ye toplam 36.244.632
turist gelmiştir ve yaklaşık %80i gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler için gelmiştir (Türkiye
Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), 2015). Turizmde faaliyetleri çeşitlendirmek yeni alanlara
yönelimi getirmiş ve farklı turizm sektörlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bunlardan biri de macera
turizmidir.
1. MACERA TURİZMİ
Turizmin son 30 yıllık süreçteki ağırlığı kıyı turizmi üzerineydi. İnsanların farklılık arayışları,
sosyoekonomik düzeyin artması ile ilgi alanlarının değişmesi ve genişlemesi, ülkeler arasındaki
rekabet turizmde alternatifler aramaya itmiştir. 1980’lerde kabul edilebilir seçenekleri fazla olan
alternatif arayışların ön plana çıkmasıyla alternatif turizm kavramı turizm literatüründe yerini almıştır.
Günümüzde turizm deniz, kum, güneş olanaklarının sunulduğu klasik yaklaşımın ötesinde yeni
taleplerin ortaya çıktığı bir sektör olmaya başlamıştır. Son yıllarda dünyadaki değişim ve gelişmelerle
toplumların turizm anlayışı‘3S’ (Sea. Sand, Sun) faktöründen uzaklaşarak, ‘3E’ (Education,
Entertaintment, Environment) faktörüne duyarlı turizm anlayışına yönelmektedir (Weaver, 2001: 105108). Bu farklılığın oluşmaya başlamasında ekonomik standartların iyileşmesi, yoğunlaşan şehir ve iş
hayatı, dinlenme ve tatil anlayışının değişmeye başlaması önemli faktör olmuştur.
Dünyada geliştirilen turizm politikası da farklı ürün ve kaynaklara yoğunlaşmaktadır. Bu gibi
nedenlerle geleneksel turizme alternatif arayışı ile ortaya çıkan macera turizmi de alternatif turizm
kapsamında gelişen bir sektördür (Çetinkaya, 2014:85). Macera turizmi, farklılık, heyecan arayan,
tehlike ve riskten hoşlanan, şehir hayatının stres ve kirliliğinden uzaklaşmak isteyen kişilerin katıldığı
bir turizm çeşididir (Ewert ve Galloway, 2001:26-28). İlk dönemlerde savaş, din, ticaret gibi
zorunluluklar, sömürgecilikler yada farklı kültürleri öğrenmek için yapılan seyahatleri kapsarken,
günümüzde spesifik bir seyahat ve turizm türü olmuştur (Gülcan, 2004). Macera turizmi kapsamında,
dağ bisikleti, trekking, hiking, kaya tırmanışı, buz tırmanışı, dağcılık, yamaç paraşütü, kampçılık, su
altı dalış, dağcılık, kano, rafting gibi ekstrem sporlar yer almaktadır (Bentley vd., 2001:332). İçerdiği
bu farklı sportıif etkinlerden dolayı, Macera Seyahat Birliği (Adventure Travel Society) ‘sert’ ve
‘yumuşak’ olarak macera turizmini sınıflandırmıştır. Rafting, akarsu kanosu, dağcılık, dağ bisikleti,
tırmanış, kaya inişi gibi dağlık arazilerde zor şartlarda yapılan faaliyetler sert macera turizmi
kapsamında, kampçılık, durgun su kanosu, yaban hayatı gözlemi, doğa yürüyüşü gibi faaliyetler
yumuşak macera turizmi kapsamında değerlendirilmiştir (Beedie ve Hudson, 2003:632-633).
2. MACERA TURİZMİ VE DESTİNASYON ÖRNEKLERİ
Türkiye buz tırmanışı, trekking, paraşüt, bungee jumping, kaya ve dağ tırmanışı, kış sporları, yaban
hayatı gözlemi, mağaracılık, rafting, kano, dağ bisikleti gibi her mevsime yayılabilen farklı macera
turizm alanlarına hizmet edebilecek doğal ve fiziki koşullara sahiptir. Tayland da uzun yıllar
sürdürülen fillerle gezi turizmi dışında yeni turizm alanları ortaya çıktı. Macera turizmine elverişli
coğrafyası ile bu kapsamda, jeolojik labirentleri, eski mağaralarında mğaracılık, dağ yürüyüşü, dağ
bisikleti, adalarda sea kayak, vadilerde nehirlerden karşıya yapılan sistemlerle zıp lıne gibi turizm
çeşitliliği bölgeye sosyal ve ekonomik katkılar sağlamaktadır (Sharafuddın, 2015).
Avustralya’da macera turizmi hem iş imkanları sağlaması hem de yerli yabancı turist çekmesi
bakımından ülke için önemlidir ve gayrı safi yurtiçi hasılaya yıllık %5.6 oranında katkı sağlamaktadır.
Macera turizmi kapsamında, yaban hayatı gözlemi, kaya tırmanışı, off-road gibi branşlar yer
almaktadır (Priskon, 2001:638-639). Yeni Zelanda, rafting, su kayağı, mağaracılık, kano, tırmanış ve
iniş, dağcılık gibi birçok alanda faaliyet gösteren büyük bir macera turizm alanı olarak
değerlendirilmektedir (Bentley vd., 2001:328).
Kanada da her seviyede okul programlarında ve ticari seyahat işletmelerinde kamp programları ve
doğada yaşama elverişli alanlar gibi konuların müfredatta yer aldığı benzer şekilde İngiltere ve
Amerika’da da uygulamalar olduğu belirtilmiştir (Henderson ve Potter, 2001:227).
Amerika, Finlandiya, Hollanda, İtalya, Norveç’te dağ yürüyüşü, kampçılık, bisiklet, avcılık, kayak,
mağaracılık, kano, rafting gibi 50 farklı doğaya dayalı sporların yapılabileceği ve önemli destinasyon
alanları olduğu ifade edilmiştir (Bell vd., 2007:13-20). Macera Turizmi Gelişim İndeksinin (ATDI)
raporuna göre (2016:19), Şili dağları, çölleri, ormanları, buzulları ve uzun sahil kıyısı rafting, kayak,
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dağcılık, sualtı dalışı, dağ bisikleti gibi turizm faaliyetlerine imkan sunmaktadır ve 2015’te Dünya
Seyahat Ödüllerinde Latin Amerika’nın en iyi macera turizm destinasyonu oldu. Filipinler ve
Komoros 2015-2016 yılları arasında macera aktiviteleri kaynaklarında iyileşme gösteren iki ülkedir
(ATDI, 2016:24).
3. MACERA TURİZMİNİN EKONOMİK GETİRİSİNE ÖRNEKLER
Macera Turizmi farklı taleplere, kişiliklere hizmet edebilecek kapsama sahip olması ve tüm yıla
yayılabilmesi açısından gerek sosyal, gerek ekonomik olarak turizmde önemli bir paya sahiptir.2010
yılında macera turizminin küresel değeri 500 milyar dolardan fazla iken 2013 yılında bu rakam 3 kat
artarak 1.500 milyar doları geçmiştir ve tüm turistlerin ortalama %42si en az bir macera turizmi
kapsamında faaliyetlere katılmıştır.
Macera turizmi kapsamı dışındaki faaliyetlere katılan turistlerin kişi başı ortalama tatil harcamaları
3.500 dolar iken macera turizmi kapsamındaki kişi başı turist harcamaları 5.000 dolar civarındadır
(Greenland Corporate Website, 2017). Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Doğa ve Macera Turizmi
Raporuna (2014) göre, dünyada 1.2 trilyon dolarlık turizm harcamaları pastasının içinde doğa
turizminin payı 400 milyar dolar. Bu 400 milyar doların 263 milyarı ise macera düşkünlerinin yaptığı
harcamalardır. 2014 yılında dünyada seyahat eden turist sayısı 1.1 milyar kişiyi aştı ve harcamaları da
1.2 trilyon doları buldu. Dünyada turizm sektörü ortalama %4-7 arasında büyürken, doğa ve macera
turizmi %20-30 büyüme rakamları ile büyümektedir(Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB),
2014). Turizm gelirleri 1950’de 2.1 milyar dolardan, 2002’de 474.2 milyar dolara ulaşmıştır
(Yiğitgüden, 2011). Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne göre (UNWTO) 2009-2012 yılları
arasında dünya genelinde macera turizmi 263 milyar dolar değerinde %65 gelişim gösterdi (ATDI,
2016:2).
Tablo.1 En Fazla Turizm Geliri Sağlayan Ülkeler (2015)
Ülkeler
Turizm geliri (milyar dolar)
ABD
204.5
Çin
114.1
İspanya
56.5
Fransa
45.9
İngiltere
45.5
Tayland
44.6
İtalya
39.4
Almanya
36.9
Hong Kong (Çin)
36.2
Macoa (Çin)
31.3
Türkiye
26.6
Kaynak: http://www.turizmdatabank.com/veri-data/en-cok-gelir-elde-eden-ulkeler
Macera turizminin ekonomik potansiyeline Türkiye’de örnek olarak bu sektörde yer alan rafting
turizmini gösterilebilir. Rafting Türkiye’de ilk kez 1992 yılında Erzurum-İspir’den başlayarak
Artvin’de sona eren 335 km’lik güzergahta, 6 şişme bot ile yapılmıştır. Türkiye’nin coğrafi özellikleri
ve sahip olduğu nehirler rafting için çok elverişlidir. Son 15 yılda hem turistik hem sportif rafting
Türkiye’de gelişmiş ve turizmde önemli bir paya sahip olmuştur (Keleş, 2015). Turistik bazda rafting
Türkiye’de, Antalya, Muğla, Düzce ve Rize’de çok yaygındır. Antalya Köprüçay da rafting turizmi ile
uğraşan 40 şirket, Muğla Dalaman bölgesinde 4 şirket, Düzce Dokuzdeğirmen Melen Çayı bölgesinde
4 şirket, Rize Fırtına Vadisi’nde 18 şirket vardır.
Her bölgedeki bazı şirket işletmecileriyle birebir görüşme sonucunda rafting turizminin ekonomik
katkısı üzerine bazı bilgiler elde edildi. Bunlar;
Antalya Beşkonak Köprüçay bölgesinde, 40 adet rafting şirketinde toplamda ortalama 400 tane nehir
rehberi çalışmaktadır. Yılda ortalama 600.000 turiste rafting hizmeti sunulmaktadır. Bir şirketin
ortalama yıllık net cirosu 750 bin TL civarındadır. Şirketlerin çalıştırdığı eleman, ulaşım, yemek
vergiler ve kira gideri her biri için farklılık gösterebilir. Şirketlerin kazancı, fotoğraf, video çekimleri
rafting hizmeti ile birlikte 2ye katlanır. Toplamda bölgenin ekonomiye katkısı rakamsal olarak 40
şirketin 600.000 kişiye verdiği hizmet ileortalama 30 milyon TL’yi bulmaktadır.
Muğla Dalaman bölgesinde ortalama 4 şirket vardır ve bu şirketler irili ufaklı olarak yılda ortalama
200.000 turiste rafting hizmeti sunmaktadır. Bir şirkette nehir rehberi olarak ortalama 10-15 kişi
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çalışmaktadır. Bölgede bir şirketin ortalama net cirosu yılda 2 milyon TL civarındadır. Toplam tüm
şirketlerin bölgeye ekonomik katkısı yaklaşık yılda ortama 8 milyon TL’dir.
Düzce Dokuzdeğirmen Melen çayı bölgesinde 4 şirket bulunmaktadır. Bir şirket ortalama 8 rehber
çalıştırmaktadırlar. Bu bölgede ortalama yılda 45.000 kişinin rafting yaptığı duyurulmaktadır. Bir
şirket ortalama yılda 500 bin TL’lik bir ciroya ulaşır. Toplam şirketlerin bölgeye katkısı ise 2 milyon
TL’ye varmaktadır.
Rize Fırtına Vadisi’nde son yıllarda Türkiye’ye gelen Arap turistlerin katkısı ile ciddi rakamlara
ulaşan rafting son verilere göre yılda ortalama 80.000 kişiye hizmet vermektedir. Rize bölgesinde
toplamda 15 şirket vardır. Bir şirket ortalama 10 rehber çalıştırılmaktadır. Bu şirketlerin milli parklar
bölgesinde yer alması nedeni ile hala ruhsat sorunları yaşadığı bilinmektedir. Bu nedenle resmi olarak
şirket unvanı kazanamamışlardır. Bu gölgede bir şirket ortalama 100 bin TL’lik bir ciroya ulaşır.
Toplam şirketlerin bölgeye katkısı ise 2 milyon TL’yi bulmaktadır.
Rafting sadece turistik değil ayrıca sportif anlamda da yapılmaktadır. Türkiye’de Rize, Tunceli,
Düzce, Erzurum, Antalya ve Erzincan bölgelerinde her yıl Türkiye Şampiyonaları düzenlenmektedir
ve yurtiçi bir hareketlilikle bölgelere ekonomik ve sosyal kazançlar sağlamaktadır. Ayrıca 2015
yılında 9 ülkeden 200 sporcunun katılımı ile Rize Fırtına Vadisi’nde Rafting Avrupa Kulüpler Kupası
(EURO CUP 2015) düzenlenmiştir (International Rafting Federation (IRF), 2015), ve bölgenin ulusal
ve uluslararası alanda tanıtımı, ekonomik kazancı açısından büyük katkı sağlamıştır.
Macera turizmi kapsamında raftingin gelişimine Dünya’dan örnekler de vardır. Avustralya’nın en çok
satan macera dergisi Wild’in araştırmasına göre, 1980’den 1987’ye kadar faaliyet gösteren 8 tur
şirketine yaptığı bir ankette 8 yılda macera aktiviteleri katılımcılarında %75’lik bir artış olurken, doğa
yürüyüşü, tırmanış ve rafting en popüler faaliyetlerden olmuştur. Avustralya’daki şirketlerin yıllık
cirosu ortalama 20 milyon dolardır. Kanada’da 1984’de 100’den fazla rafting ve kano şirketi vardır
(Hall ve McArthur, 1991).2001 yılında Grand Canyon Milli Parkı’nda Birleşik Devletlerin en ünlü
nehri olan Colorado nehrinde 22.000’den fazla kişi rafting yapmış ve bölgesel ekonomiye katkısı 21
milyon doların üzerinde olmuştur (Bymes, 2015). Tayland’da Nakhon Nayok nehri, Wang Tong ve
Nan Province bölgelerindeki nehirlerde rafting yapılmaktadır (Sharafuddın, 2015).ve düşük sezonda
günlük ortalama 420 kişiye, yüksek sezonda 2000 kişiye hizmet sunulmaktadır (Tirasapayapitak vd.,
2015:215).
Bu çalışma, Türkiye ve çeşitli ülkelerde macera turizm potansiyeline dikkat çekmek ve mevcut
potansiyellerini daha etkin kullanarak macera turizmine farkındalık yaratmak amacıyla yapılmıştır.
SONUÇ
Turizm, gün geçtikçe büyüyen, globalleşen bir sektördür. Gerek insanlara istihdam olanağı sunması,
gerek milli gelire katkı sağlamasıyla vazgeçilmez bir ekonomik kaynak olmuştur. Günümüzde stresli
iş yaşamının etkilerinden kurtulmak ve motivasyonu arttırmak gibi nedenler kişileri farklılık arayışına
itmiştir. Gelişen sosyal yapı, yaşam standartlarının artması ve gelirlerin iyileşmesi de bu istek ve
taleplerin karşılanmasına yardımcı olmuştur.
Çalışmada çeşitli ülke örnekleriyle alternatif turizm ve macera turizminin kapsamına, potansiyeline ve
maddi, kültürel katkılarına değinilmiştir. Literatür taraması ve görüşmeler sonucunda elde edilen
verilere göre, macera turizmi hızlı ve sürekli bir gelişim göstermektedir. Turizm sektörünün büyüme
hızıyla kıyaslandığında spor turizmi yaklaşık 2 kat daha hızlı büyürken macera turizmi yaklaşık 5 kat
daha hızlı büyümektedir. Ekonomik katkıları da gelişme hızlarıyla doğru orantılı olarak artmaktadır.
Ülkelerin elverişli coğrafyası, doğal kaynakları alternatif turizm sektöründe yer almasına olanak
sağlamıştır. Alternatif turizm kapsamında macera turizmi bilhassa doğa sporları turizminde ön plana
çıkmaktadır. Türkiye ve diğer birçok ülke macera turizmi sektöründe hem yerli hem de yabancı
turistlerin ilgisini çekmeyi başarmış ve önemli ekonomik kazançlar elde etmiştir.
Bu çalışmayla, ülkelerin sahip oldukları potansiyellerine farkındalık oluşturarak macera turizmine
daha ekonomik ve sosyal gelirlerin artması sağlanabilir. Ulusal ve uluslararası alternatif turizm
sektöründe daha fazla yer edinmek için, mevcut kaynaklar amaca göre iyi kullanılmalıdır. Nitel ve
nicel daha çok çalışmalar yapılmalıdır. Teşvik, tanıtım ve reklama önem verilmeli, turizmin
pazarlanmasında doğru stratejiler uygulanmalıdır. Kurumlar arası ve ülkeler arası işbirliği
arttırılmalıdır.
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ABSTRACT
In this study, we evaluated pozzolanic characterstic of the waste material consisting of fly ash in
differend grinding time from Afşin Elbistan in Turkey. Therefore the fly ash was ground with a ball
mill at 0, 10, 20, 30, 45 and 60 sec. Physical, chemical, mineralogical, morphological and pozzolanic
properties of the ungroud and grund in different times were determinated. Each of grain size, the
values of strength activity indexs for 28 and 90 days was observed. As a result of for 28 days strength
activity indexs (except for 10 minutes grinding time) and the values of 90 days strength activity indexs
have been determined that they do not comply with the standarts..
Keywords: Wate material, Pozzolanic, Fly ash

Afşin Elbistan Termik Santralinden Alınan Uçucu Külün Farklı Öğütme
Sürelerinde Puzolanik Özelliklerinin Değerlendirilesi
Özet
Bu çalışmada Afşin Elbistan termik santralinde atık malzeme olarak oluşmuş uçucu küllerin, farklı
öğütme sürelerinde puzolanik özellikleri değerlendirilmiştir. Bunun için uçucu kül bilyalı değirmende
0,10, 20, 30, 45 ve 60 dk öğütülmüştür. Öğütülmemiş ve farklı zamanda öğütülmüş uçucu küllerin
fiziksel, kimyasal, mineralojik, morfolojik ve puzolanik özellikleri incelenmiştir. Her bir öğütme
süresi için 28 ve 90 günlük dayanım aktivite indeks değerleri bulunmuştur. Sonuç olarak 28 günlük
dayanım aktivite indeksi değerlerinde 10 dk öğütme hariç diğer ve 90 günlük dayanım aktivite indeks
değerleri standartlara uygun olmadığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Atık malzeme, Puzzolan, Uçucu kül,
GİRİŞ
Uçucu kül, termik santrallerde toz halde kömürün yanması sonucu oluşmuş puzolanik özelliklere olan
endüstriyel anlamda atık bir üründür (Yazıcı ve Arel, 2012). Dünyada yaklaşık yılda 750 milyon ton
(Izquierde ve Querol, 2012), Türkiye’de ise 2013 yılı verilerine göre 19 milyon ton uçucu kül açığa
çıkmıştır (TÜİK, 2013). Önümüzdeki yıllarda bu oran enerji tüketimine bağlı olarak daha da artacağı
düşünülmektedir. Hatta 2020 yılına kadar Türkiye ’de yılda yaklaşık 50 milyon ton uçucu kül açığa
çıkması beklenmektedir (Tuğrul, 2011). Yapı sektöründe, uçucu kül yaygın olarak çimento üretiminde
katkı malzemesi olarak, beton üretiminde ayrı ayrı hem katkılı çimento hem de beton karışımında
kullanılmaktadır. Günümüzde ekolojik denge için atıkların değerlendirilmesi gibi avantajlardan dolayı
mineral katkı maddeleri, çimento veya betonun fiziksel ve mekanik özelliklerinin iyileştirilmesinde
geniş bir kullanım alanı bulmaktadır (Koçak, 2010). Bunun yanında çimento ve betonda uçucu kül
kullanmak enerji tüketimini, çimento klinkeri üretiminde CO2 yayılımını azalmaktadır (Mehta, 1999).
Uçucu küller beton ve harçların teknik özelliklerini, ince boşlukları doldurması ve puzolanik
özelliklerinden dolayı etkiler. Uçucu küller fazla miktarda silisyum, alimunyum ve demir iyonu
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içeriğinden dolayı puzolanik aktiviteye sahiptir. Silisyum ve alimunyumun malzemesinin uçucu
küllerin yapısında var oluşu çimento hidratasyonu sonucu oluşmuş Ca(OH)2 ile reaksiyona girmesi ile
ek calsiyum- silika-hidrat (C-S-H) ve calsiyum-alimune-hidrat (C-A-H) oluşturmaktadır. Sonuçta C-SH jelleri beton ya da harcın dayanımının artmasına neden olur. Bunun yanında uçucu kül içerisinde
kalsiyum miktarı ve parçacık boyu dağılımı dayanım gelişme oranı için en önemli parametrelerdir
(Swamy et al, 1983). Uçucu küllernin puzolanik özellikleri onların tipine, camsı yapısının miktarına,
inceliğe ve kızdırma kaybına bağlıdır. Puzolanik aktiviteyi etkileyen en önemli faktör uçucu külün
inceliğidir.
Uçucu küllerin öğütülmesiyle inceliğinin artması puzolanik aktiviteside arttırır
(Erdoğan,1997; Jaturapitakkul et al 1999; Kiattikomol et al, 2001).
Bu çalışmada, Afşin Elbistan uçucu külünün farklı inceliklerde puzolanik özellikleri üzerine etkisi
değerlendirilmiştir. Bu amaç için uçucu kül bilyeli değirmende 0, 10, 20, 30, 45 ve 60 dk
öğütülmüştür. Her bir öğütme süresi için 28 ve 90 günlük dayanım aktivite indeks değerleri
belirlenmiştir. Elde edilen dayanım aktivite indeks değerleri standartlarda yer alan sınır değerlerle
karşılaştırılmıştır.
MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada malzeme olarak Afşin Elbistan Termik Santrali’nden alınmış uçucu kül kullanılmıştır.
Bu külün özgül ağırlık değeri 2,53 gr/ cm3 olup koyu kahverengi tonlarında ve içerisinde ara ara
yanmamış karbon taneleri bulunmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Afşin Elbistan uçucu külü.
Çalışmada ilk olarak uçucu külün fiziksel özelliklerini belirlemeye yönelik bazı deney ve analizler
yapılmıştır. Bunun için; uçucu kül bilyeli değirmende farklı sürelerde (10, 20, 30, 45 ve 60 dk)
öğütme işlemine tabi tutularak farklı inceliklerde malzemeler elde edilmesi sağlanmıştır. Elde edilen
her bir öğütme süresi ve öğütülmemiş malzemeyi oluşturan tanelerin parçacık boyutlarının
belirlenmesi için mastersizer cihazı kullanılarak tane boyu analizi yapılmıştır. Öğütülmemiş uçucu kül
ve farklı sürelerde öğütmenin etkisi ile 1 gr uçucu külün içinde bulunan tanelerin cm2 cinsinden yüzey
alanlarının ölçülmesi için özgül yüzey alan (blain) analizi yapılmıştır. Bu analiz ile uçucu külün
öğütülmesi ile inceliğinde oluşabilecek değişimin gözlemlenmesi sağlanmıştır.
Uçucu külün kimyasal ve mineralojik özelliklerini belirlenmesi için X-ray Powder Diffraction (XRD)
analizi yapılmıştır. Bu analiz yardımıyla külü oluşturan oksit bileşenlerin yüzdesel olarak dağılımı ve
2Ɵ açısında 0-60 şiddet aralığında hangi minerallerden oluştuğu saptanmıştır.
Çalışmada uçucu külün morfolojik özelliklerinin belirlenmesi için Taramalı elektron mikroskobu
veya SEM (scanning electron microscope) analizi yapılmıştır. Bu analiz yardımıyla farklı öğütme
sürelerine (10, 20, 30, 45 ve 60 dk) ait uçucu külün öğütülme işlemi sonucunda tane şeklinde ve
yapısında oluşabilecek değişiklikler 500 ve 3500 kat büyütülerek görüntülenmiştir.
Uçucu külün puzolanik özelliklerinin belirlenmesi için TS EN 450-1 standardında ifade edilen
puzolanik aktvite indeksi deneyi yapılmıştır. Bu deneye göre öğütülmemiş ve farklı zamanlarda
öğütülmüş her bir kül numunesi için deney ayrı ayrı % 75 çimento ile % 25 uçucu kül kullanımı ile 6
farklı karışım numunesi dökülmüş ve dayanım değerlerinin ortalaması alınmıştır. Bunun yanında
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sadece % 100 çimento ilavesi ile de 6 farklı numune dökülerek yine dayanım değerlerinin ortalaması
bulunmuştur. Bulunan bu iki ortalama değerin birbirine oranının yüzde olarak ifade edilmesi ile
puzolanik aktivite indeksi değerleri belirlenmiştir. Bu belirleme de hazırlanan numunelerin 28 ve 90
günlük puzolanik aktivite indeksi değerleri bulunmuştur.
BULGULAR VE TARTIŞMALAR
Çalışmada kullanılan Afşin Elbistan uçucu külüne XRF analizi yapılarak kimyasal bileşimi
belirlenmiştir. Bu analiz sonucu göre uçucu külün 0 ve 60 dk öğütmesi sonucu kimyasal bileşimi ve bu
bileşimin standartlarda yer alan sınır değerlere uygunluğu Tablo 1’de karşılaştırılmıştır.
Tablo 1. Afşin Elbistan uçucu külünün kimyasal bileşimi ve standartta yer alan sınır değerlerle
karşılaştırılması.
Bileşen
AE
AE
ASTM C 618
TS EN 450-1
(%)
(Öğütülmemiş/ 0 dk)
(Öğütülmüş/ 60 dk) Sınıflandırma
Standardı
(%)
C
F (%)
(%)
SiO2
26.04
27.02
Al2O3
11.48
11.54
Fe2O3

7.28

7.21

S+A+F

44.8

45.77

˃ 70

CaO

37.83

37.64

˂ 10

MgO

1.81

1.77

˂5

Na2O

0.39

0.38

˂ 1,5

K2O

0.82

0.85

_

˃
50
˃
10
˂5
˂
1,5
_

SO3

13.68

12.95

˂5

˂5

˃ 70

˂4
˂5
˂5
˂3

Külün kimyasal bileşimi oluşturan CaO miktarı %37 civarında olup ASTM C 618-12 standardında
ifade edilen söz konusu bu değer ˃ 10 büyük olduğu için C tipi uçucu kül kategorisinde yer aldığı
tespit edilmiştir. Uçucu küllerin kimyasal bileşimlerine göre farklı şekilde sınıflandırılmasının
nedenini Ahmaruzzaman (2010) yapmış olduğu çalışmasında açıklamıştır. Araştırmacıya göre uçucu
küller termik santrallerin bacalarından toplanırken; küllerin içerisinde bazı yanmamış karbon
partikülleri bulundurduğu ve bu partiküllerin de uçucu külün kimyasal bileşenlerinin önemli bir
kısmını oluşturduğunu tespit etmiştir. Bunun yanı sıra uçucu külün kimyasal bileşimi yanan kömürün
tipine, bu kömür içinde bulunan yanıcı olmayan maddelerin miktarına, yanmanın ne kadar etkili
olduğunu ile sürekliliğine, kömürün özelliklerine ve termik santralde uçucu küllerin tutulma ve
depolama tekniklerinin de etkisinin olduğu kanısına varmıştır.
Uçucu külün mineralojik bileşimi yapılan XRD analizine göre belirlenmiştir. Bu kül termik santralde
linyit kömürün yakılması sonucu elde edilmiştir ve mineralojik bileşimi Şekil 2’de verilmiştir.
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Şekil 2. Uçucu külün mineralojik bileşimi.
Çalışmada kullanılan uçucu külün mineralojik bileşimi anhidrit, kuvars, plajioklast, akermanit
mineralleri ile kireç bileşiminden oluşmuştur. Uçucu küllerin farklı mineralojik bileşime sahip
olmasının nedenleri arasında, kömürde bulunan minerallere [kil, kuvars, pirit, alçıtaşı, karbonatlar (Ca,
Mg, Fe)] ve proses koşullarına (kömür hazırlama ve yanma gibi) bağlıdır. Uçucu külün mineralojik
yapısı, külün tipine göre değişen dağılımda olmak üzere, camsı (kristalsiz) ve kristal yapılı
bileşenlerden oluşmaktadır. Uçucu külün mineralojik bileşimi (camsı fazın durumu, kristal yapıları),
külün puzolanik özelliklerini etkilemektedir. Özellikle camsı fazın durumu uçucu külün
reaktivitesinde etkin olmaktadır (Türker vd., 2009).
Deneysel çalışmada normal ve farklı sürelerde öğütülmeye tabi tutulmuş uçucu küller için yapılmış
olan tane boyu analizi deney sonuçları Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 3. Uçucu küle ait tane boyu analizi.
Analiz sonucuna göre normal ve farklı sürelerde öğütülmüş uçucu küllerin 45 µm elek altı malzeme
miktarı değerleri birbirine yakın olup bu değerlerin yaklaşık olarak ortalama değeri %51,24 olarak
bulunmuştur. TS EN 450-1 standardında yer alan 45 µm elek altı malzeme miktarı yaklaşık %60’ın
altına düşmemesi gerektiği belirtilmiştir. Bu yüzden çalışmada elde edilen analiz sonuçlarına göre
külün farklı inceliklerinde tane boyu değerleri standartta belirtilen değere uygun olmadığı tespit
edilmiştir.
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Fiziksel etmenlerle uçucu küllerde farklı inceliklerin elde edilmesi sağlanmıştır. Farklı inceliklere
sahip uçucu küllerin inceliğin boyutsal olarak ifade edilmesi için özgül yüzey alan (blain) analizi
yapılmıştırlar. Bu analiz verilerine ait sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Aynı uçucu küle ait farklı incelik değerlerinin özgül yüzey alan (blain) ve özgül ağırlık
değeri.
Öğütme
Süresi
(dk)

Özgül Yüzey Alanı
(Blain) Değerleri
(cm2/gr)

Blain Deneyi İçin Kullanılan
Kül Miktarı (m= d x v x e) *
(gr)

Özgül Ağırlık
Değerleri
(gr/cm3)

0
1780
10
1783
20
1903
86.7
2.53
30
2017
45
2126
60
2126
*m: kullanılan kül miktarı (gr), d: kullanılan külüm özgül ağırlığı (gr/ cm3), v: kullanılan
blain cihazında numune haznesinin hacmi (cm3) (68,53 olarak alınmıştır), e: porozite
Özgül yüzey analizi sonuçlarına göre öğütülme işlemi ile 45 dk öğütme süresine kadar malzemenin
öğündüğü ve her bir öğütme süresi için özgül yüzey alan değerlerin arttığı gözlemlenmiştir. Ancak 45
dk’lık öğütme süresi sonrasında öğünmediği ve bu değerin sabit kaldığı belirlenmiştir (Şekil 4).

Şekil 4. Uçucu külün normal ve öğütülme sonucu farklı inceliklerine ait özgül yüzey analizi sonuçları.
Uçucu külün inceliğinin artması ile külün mekanik özellikleri üzerine olan etkisi değerlendirilmiştir.
Bu değerlendirme evresinde mekanik büyüklüklerden biri olan puzolanik aktivite indeksi değerlerine
olan etkisi incelenmiştir. Çünkü harç yapımında kullanılacak olan uçucu külün inceliğinde olan artış
onun çimento ile bir arada kullanılması sırasında harcın özellikleri üzerine de olumlu etkisinin olduğu
saptanmıştır. Chindaprasirt vd., (2005) yaptıkları çalışmalarında İki farklı incelikte F tipi uçucu külü
% 20 ve % 40 ikame oranlarında çimento yerine kullanmıştırlar ve çimento harçlarında uçucu külün
inceliğinin artması ile porozite, dayanım değerleri ve boşluk yapısına etkilerini incelemiştirler. Bunun
yanı sıra sadece portland çimento ile hazırlanan harçların basınç değerlerinin uçucu kül ile
hazırlananlardan daha yüksek çıktığını gözlemlemiştirler. Ayrıca öğütülmüş uçucu küller ile
hazırlanan harçların erken dayanım değerleri öğütülmemiş iri taneli küllere göre daha yüksek,
kompakt, yoğun ve dayanım üzerine olumlu etkileri olduğunu belirtmiştirler.
Uçucu küllerin morfolojik yapısının öğütülmenin etkisi ile tane ve şekil yapısında oluşabilecek
etkilerinin belirlenmesi için Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) analizi yapılmıştır. Bu külün 0 ve
60 dk öğütme süresine ait SEM görüntü verileri Şekil 5’te verilmiştir.
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Şekil 5. Uçucu kül; Orijinal uçucu kül yapısı (a), Orijinal uçucu külü oluşturan tek bir tane şekli (b),
60 dk öğütülmüş uçucu kül (c), 60 dk öğütülmüş uçucu külün tek bir tane yapısı (d).
Bu analiz sonucuna göre normal külü oluşturan taneciklerin morfolojik olarak yapısı genel itibari ile
köşeli tanelerin hakim olduğu ancak ara ara küresel tanelerinde yer aldığı gözlemlenmiştir. 60 dk
öğütme süresi sonrasında öğütme evresinin morfolojik yapı üzerine etkisi, keskin ve köşeli tanelerin
veya yapımının normal küle göre daha yoğun olduğu tespit edilmiştir. Sonuç itibari ile öğütülme ile
köşeli taneler hâkimiyeti korusa da öğütmenin etkisiyle de küresel taneler bütünlükte hala yer aldığı ve
uçucu külleri oluşturan tanelerin yüzeyleri boşluklu ve pürüzlü yapıya sahip olduğu saptanmıştır.
Türkmenoğlu, (2010) çalışmasında Afşin Elbistan uçucu külünün morfolojisini ve yüzey durumunu
farklı boyutlarla büyütme yapmış olduğu SEM analizinde gözlemlenmiştir. SEM analizine göre külün
oldukça büyük yüzey alanına ve poroz bir yapıya sahip olduğunu tespit etmiştir. Karayiğit vd., (2000)
Afşin Elbistan uçucu külü üzerine SEM analizi yapmış olup analiz görüntülerinde şekilsiz büyük
parçacıkları kalsit olarak adlandırmıştırlar. Felekoğlu vd., (2009) çalışmalarında küresel ve pürüzsüz
iç parçacık şekline sahip uçucu küller öğütülme ile yüzeylerinin pürüzlü bir şekli alacağını, öğütülme
ile tanenin küresel şeklini ilk şekline göre aynı olmayacağını ve küresellikten uzaklaşacağını ifade
etmiştirler. Sonuç olarak pürüzlü yüzeyler arttıkça harcın su isteğinin de artacağını açıklamıştırlar.
Kutchko ve Kim, (2006) ise çalışmalarında uçucu külleri oluşturan parçacıkların morfolojisi üzerinde
ısınma ve soğuma işlemlerinin önemli bir etkisi olduğunu ifade etmiştirler. Küresel ve amorf
şekillerden oluşmuş uçucu kül parçacıklarının yanma olayından sonra soğumanın hızlı bir şekilde
olması şeklinde açıklamıştırlar. Ayrıca uçucu kül parçacıkları yüksek erime noktalarında kısmen
değişmeden kaldığını ve içi boşluklu uçucu kül tanecikleri genleşme sonucu oluştuğunu söylemiştirler.
Türker vd., (2009) yapmış oldukları çalışmalarında uçucu küller; camsı küresel şekilli tanecikler, içi
boşluksuz küresel yapılar (katı camsı küre), boşluklu küreler (senosfer, içi boş küreler), büyük bir küre
içinde küçük küreler kümesi içeren yapılar (plerosfer) gibi yapıların bulunabildiğinden söz etmiştirler.
Ayrıca yüzeyi düzensiz dağılmış şekilsiz boşluklar içeren yapılar, yüzeyinde sıvı damlacıkları bulunan
yapılar, yüzeyi kristal ile kaplanmış (dermasphere) deforme yapılar, yüzeyinde şekilsiz birikimler olan
yapılar gibi çeşitli şekiller halinde de bulunduğundan bahsetmiştirler. Küresel olmayan tanecikler,
kömürden gelen ve yanma reaksiyonlarına katılmamış mineraller (kuvars, feldspatlar gibi), düzensiz
şekilli ve gözenekli yapılardan (kil kalıntıları, yanmamış karbon gibi) oluştuğunu söylemiştirler.
Bu çalışmanın son kısmını oluşturan ve uçucu külün mekanik özelliklerini temsil eden puzolanik
aktivite indeksi deneyi yapılmıştır. Bu deney yardımı ile öğütülmemiş ve her bir öğütme süresi için 28
ve 90 günlük puzolanik aktivite indeksi deneyleri yapılmıştır. Bu deneye ait sonuçlar Tablo 3’de
verilmiştir.
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Tablo 3. Normal ve farklı öğütme sürelerinde uçucu külün 28 ve 90 günlük puzolanik aktivite indeks
değerleri.

Öğütme
Süresi
(dk)

0
10
20
30
45
60

28 Günlük
Puzolanik
Aktivite
İndeksi
Değerleri (%)
72,7
78,2
70,4
73,8
75,2
74

90 Günlük
Puzolanik Aktivite
İndeksi Değerleri
(%)
78,8
79,6
77,7
76,6
76,2
79,2

Puzolanik aktivite deney sonuçlarına göre 28 günlük dayanım aktivite indeks değerleri Şekil 6’da
gösterildiği gibi öğütme süresine bağlı olarak paralel bir artış göstermemiştir. Sırası ile en yüksek
değeri 10 dk öğütme süresinde % 78,2, en düşük değeri ise 20 dk öğütme süresinde % 70,4 olarak
çıktığı saptanmıştır.

Şekil 6. Uçucu küle ait 28 günlük dayanım aktivite indeks değerleri.
90 günlük dayanım aktivite indeksi değerlerinde yine en yüksek dayanım değeri 10 dk öğütme
süresinde % 79,6, en düşük dayanım değeri ise 45 dk öğütme süresinde % 76,2 olarak bulunmuştur
(Şekil 7).

Şekil 7. Uçucu küle ait 90 günlük dayanım aktivite indeks değerleri.
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Farklı öğütme süresi için uçucu küle ait 28 ve 90 günlük puzolanik aktivite indeksi deney sonuçları
Şekil 8’de karşılaştırılmıştır.

Şekil 8. 28 ve 90 günlük puzolanik aktivite indeksi sonuçlarının gösterimi.
Uçucu küle ait 28 ve 90 günlük puzolanik aktivite indeksi sonuçlarını Amerikan standardı (ASTM C
618-12, 1997) ve TS EN 450-1, (2008) standardında yer alan sınır değerlerle karşılaştırılmış ve hangi
öğütme süresinde standartta uygun olduğu tespit edilmiştir. İlk olarak ASTM C 618-12, (1997)
standardında ifade edilen 7 ve 28 günlük dayanım değerlerini, bu çalışma için sadece 28 günlük
dayanım değerlerine göre karşılaştırılmasında harcın dayanım değerinin % 75 ve üzerinde bir değer
alması istenmiştir. Buna göre 10 dk öğütme için % 78,2 ve 45 dk öğütme için % 75,2 değerlerini
alarak tüm öğütme süreleri içerisinde sadece bu iki değerin standart da uygun değerler aldığı tespit
edilmiştir. Türk Standartları Enstitüsü (TS EN 450-1, 2008) göre ise puzolanik aktivite indeksi deneyi
için 28 ve 90 günlük harcın dayanım değerinin sırası ile ≥ % 75 ve ≥ % 85 değerleri alması
belirtilmiştir. Bu standartta göre karşılaştırıldığında ise yine 28 günlük için sadece 10 ve 45 dk öğütme
süreleri için elde edilen dayanım değerleri, 90 günlük için ise hiçbir öğütme süresinde elde edilen
dayanım değerleri % 85 ve üzerinde bir değer almayarak uygun olmadığı tespit edilmiştir. Bu
sonuçlardan yola çıkıldığında uçucu küllerin puzolanik özelliklerinin sadece öğütme ile çok fazla
değişmediği bunun yanında farklı parametrelerinde etkisinin olabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır. Aydın vd., (2010) çalışmalarında harçların dayanım aktivite indeksi değerinin
azalması ve su miktarını artması uçucu küllerin aşırı öğütülmesi ile düzensiz parçacıkların oluşması ve
yüzey alanının artmasından ileri geldiği sonucuna varmıştırlar. Das, (2006) yaptığı çalışmada ise
öğütme ile inceliğe bağlı olarak puzolanik özellikleri çok fazla değişmediği bunun yanında farklı
parametrelerinde puzolanik özellikler üzerinde etkisinin olabileceği göz önünde bulundurmuştur. Bu
parametreler; uçucu küllerin kimyasal bileşenleri bakımından yüksek kalsiyum içeriğine ile camsı faz
miktarına, inceliğine, kızdırma kaybına (LOI) ve puzolanik aktivite indeksi parametrelerine bağlı
olduğunu saptamıştır.
SONUÇLAR
Uçucu kül üzerine yapılan XRF analizi sonucuna göre ASTM C 618-12 standardında belirtilen,
kimyasal bileşimi bakımından kalsiyumca zengin C sınıfı uçucu kül grubuna girmiştir.
Yapılmış olan tane boyu analizine göre TS EN 450-1 standardında yer alan 45 µm elek altı malzeme
miktarı yaklaşık %60’ın altına düşmemesi gerektiği belirtilmiştir. Bu yüzden çalışmada elde edilen
analiz sonuçlarına göre külün farklı inceliklerinde tane boyu değerleri standartta belirtilen değere
uygun olmadığı tespit edilmiştir.
Uçucu külü farklı bileşenlerle beraber kullanılması için (örneğin; çimento ve beton) bilyeli
değirmende farklı zaman dilimlerinde öğütülmüş ve farklı incelik değeri elde edilmiştir. Bu incelik
değerlerinin sayısal büyüklüğü yapılan özgül yüzey alan analizi ile bulunmuştur.. Bu analiz sonucuna
göre 45 dk öğütme süresine kadar malzemenin inceldiği ancak bundan sonraki öğütme süresinde
incelmeyip sabit kaldığı görülmüştür.
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Uçucu külü oluşturan tanelerin yapısı ve yüzey durumu hakkında bilgi edinmek ve buna bağlı olarak
uçucu kül ve çimento ile hazırlanan karışım suyu hakkında fikir edinmek için taneler üzerine SEM
analizi yapılmıştır. Bu analize göre taneler keskin ve köşeli olup yüzey durumu ise pürüzlü bir yapıda
olduğu gözlemlenmiştir. Ancak köşeli tanelerin hakim olduğu görüntülerde yer yer küresel şekilli
tanelerinde var olduğu saptanmıştır.
Çalışmada uçucu külün puzolanik özelliklerin belirlenmesi için puzolanik aktivite indeksi deneyi
yapılmıştır. Bu deneyden elde edilen sonuçlara göre kısa dönem (28 günlük) puzolanik aktivite indeksi
deney sonuçlarından ASTM C 618 ve TS EN 450-1 standardına göre 10 ve 45 dk öğütme sürelerinde
elde edilen dayanım değerlerinin uygun çıktığı görülmüştür. Uzun dönem (90 günlük) puzolanik
aktivite indeks sonuçlarında ise tüm öğünme sürelerini TS EN 450-1standardına göre
karşılaştırıldığında hiçbir dayanım değerinin uygun olmadığı tespit edilmiştir.
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ABSTRACT
Oleoresin has a very important place among the non-wood forest products throughout the world. In
this study, oleoresin production from Pinus brutia Ten. was performed in Kahramanmaraş, Türkiye
according to the borehole method between July-October in 2014. Two different diameter classes were
choosen, breast height 28-31 cm (Class I) and 32-35 cm (Class II). In each tree one hole on south
aspect of stem was drilled. Different concentration of ethephon [2-chloroethyl phosphonic acid;
(CEPA); (C)] (%3, %5, w/w), sulphuric acid (H2SO4 [S]) (%10, %15, w/w) and a mixture of them
(%3C+%10S, %3C+%15S, %5C+%10S, %5C+%15S) were sprayed in the boreholes to improve the
resin flow. The highest resin yield was achieved with treatment of 5C+10S (%125.4) in diameter class
I and with %15 sulphuric acid (%155.8) in class II as compared to nonstimulated trees. The effect of
stimulant chemicals on resin yield was more evident in the trees of diameter class I.
Keywords: Oleoresin, Pinus brutia, borehole method, CEPA, ethephon
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Türkiye’de Kızılçam (Pinus brutia Ten ‘ın oloreçine verimi: Ağaç çapı, uyarıcı
kimyasal türü ve oranın etkisi
ÖZET
Tüm Dünya’da oleoreçine odun dışı orman ürünleri arasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu
çalışmada oyma delik yöntemine göre Kahramanmaraş’ta (Türkiye) kızılçam (Pinus brutia Ten.)
ağaçlarında oleoreçine üretimi Temmuz-Ekim 2014’de gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışması sırasında
28-31 cm (I. çap kademesi) ve 32-35 cm (II. çap kademesi) olmak üzere 2 çap kademesi oluşturulmuş
ve her ağacın güney cephesine tek bir delik açılmıştır. Oleoreçine verimini arttırmak amacıyla açılan
deliklere farklı oranlarda ethephon [2-kloroetilfosfonik asit; (CEPA); (C)] (%3, %5, w/w), sülfürik asit
(H2SO4 [S]) (%10, %15, w/w) ve bu iki kimyasalın karışımı (%3C+%10S, %3C+%15S, %5C+%10S,
%5C+%15S) püskürtülmüştür. Karşılaştırma yapabilmek amacıyla bazı ağaçlardaki deliklere uyarıcı
kimyasal uygulaması yapılmamıştır. Elde edilen sonuçlara göre reçine üretimi sırasında uyarıcı
kimyasal madde kullanılması oleoreçine verimini artırmıştır. Kontrol örneğine göre en yüksek verim
artışı I. çap kademesinde 5C+10S (%125.4) karışımıyla elde edilirken; II. çap kademesinde %15
sülfürik asit (%155.8) ile sağlanmıştır. Genel olarak oleoreçine verimi üzerinde uyarıcı kimyasal
maddenin etkisi I. çap kademesinde bulunan ağaçlarda daha fazla tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Oleoreçine, Pinus brutia, oyma delik yöntemi, CEPA, ethephon
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INTRODUCTION

Being an important forest by-product, oleoresin is obtained from pine-trees and used in the production
of turpentine and colophony. These products are used as solvent in paint and varnish industry,
cleaning and disinfecting products, giving odor and flavor in pharmacology and food industry, in
perfumery industry, synthetic rubber, coatings and in production of printing inks and water-resistant
materials (Rodrigues et al., 2008; Odabaş-Serin et al., 2014). Having such a wide usage area, oleoresin
is very important for sustainable development in obtaining from trees at an optimum range.
Various chemicals are used in order to extend the oleoresin flow during resin tapping from pine trees.
Sulphuric acid, hydrochloric acid, auxin (2-4-D [2,4-dichlorophenoxyacetic acid]), salicylic asid,
paraquat (N- N’-dimethyl-4,4-bipyridinium dichloride) could be given to the chemicals as samples
(Lekha, 2002; Rodrigues and Fett-Neto, 2009).
As a result of various studies, it was found that the ethylene-releasing compounds are increases resin
ducts numbers by stimulating the trees’ oleoresin synthesis and as a consequence an increase in
oleoresin yield was notified (Wolter 1977; Wolter and Zinkel, 1984). Known as CEPA, ethepon or
etheral, 2-chloroethylphosphonic acid is one of the ethylene releasing chemicals. Recently, being
alone or as a mixture with sulphuric acid, CEPA is performed on many tree species worldwide
(McReynolds and Kossuth 1984; Lekha 2002; Sharma and Lekha, 2013).
As far as we know from the literature CEPA was not used in oleoresin production from Pinus brutia.
In this study, oleoresin production was conducted on Pinus brutia by using borehole method in
Kahramanmaraş (Türkiye). Different rates of CEPA, sulphuric acid and mixture of both chemicals
were performed on the open holes. By evaluating the oleoresin yields, the effect of the stimultant
chemicals and their rates on the oleoresin yield was evaluated.
MATERIALS AND METHODS
Oleoresin production from Pinus brutia was performed in Kapıçam field connected to Elmalar
Directorate within Kahramanmaraş Regional Forest Directorate. The research area coordinates were X
324430 and Y 4149941, 679 m altitude, and Bonitet II and area’s slope was 15-20o. Two different
diameter classes were selected according to the diameters of Pinus brutia in the field: I. diameter class
was 28-31 cm, and the II. diameter class was 32-35 cm. Oleoresin production were done after trees
were numbered.
To increase the oleoresin flow from the trees, different rates of 2-chloroethylphosphonic acid
(CEPA)(C), sulphuric acid (H2SO4) (S) and mixture of both chemicals were used as given in Table 1.
Resin production was performed on 234 P. brutia in total and 9 different groups were generated.
Table 2. Stimulant chemicals and their rates (%) used in borehole method
Group No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Stimulant chemicals and rates (%)
CEPA
Sulphuric Acid
3
5
10
15
3
10
3
15
5
10
5
15

According to the borehole method, oleoresin production started on the first week of July in the year of
2014. Each tree was drilled 20 cm high from the soil level on their southern aspect. The hole diameter
and depth were kept constant as 35 mm and 10 cm, respectively. The holes were drilled sloping a bit
toward the ground to ease the oleoresin flow. After being cleaned from the dust and splinters, one of
the chemicals given in Table 1 was sprayed to the holes by a spray bottle. Plastic pipes were mounted
to the holes that were aimed to seal, and polyethylene bags were tied to the mouth of the pipes. Each
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treatment was repeated on 13 trees. After determining the oleoresin amount obtained from these 13
trees, average oleoresin yield were calculated. SPSS package program was used in statistical
evaluation of the results.
RESULTS AND DISCUSSION
Oleoresin yields and standard deviations of nine different treatments were presented in Table 2.
Table 3. Oleoresin yield results (g)
I. Diameter class (28-31cm)
Increase
Yield
Standard
compared
average
Deviation
to control
(g)
(%)

Group
No

Stimulant
chemical
and rates
(%)

1

Control

49.15

33.23

2

3C

93.22

3

5C

4

II. Diameter class (32-35 cm)
Yield
average (g)

Standard
Deviation

Increase
compared to
control (%)

-

62.65

64.34

-

62.29

89.7

81.77

86.56

30.5

95.66

95.49

94.6

75.71

61.70

20.8

10S

90.94

82.59

85.0

76.12

42.49

21.5

5

15S

91.60

82.02

86.4

160.26

132.27

155.8

6

3C+10S

88.02

53.81

79.1

87.18

64.84

39.2

7

3C+15S

91.44

89.42

86.0

93.73

64.92

49.6

8

5C+10S

110.77

100.27

125.4

61.79

29.63

-1.4

9

5C+15S

81.81

32.57

66.4

56.67

47.00

-9.5

As can be seen from Table 2 and Figure 1, the stimulant chemicals increased oleoresin yield of the
trees found in both 2 diameter classes compared to control. The highest oleoresin increase was
determined with 5C+10S (125.4%) in I. diameter class and with 15S (155.8%) in II. diameter class. As
the stimulant chemical rate increases, the oleoresin yield of trees in I. diameter class has increased. On
the other hand, the yield of trees in II. diameter class was found to have an irregular correlation.

Figure 4. Effects of stimulant chemicals on the oleoresin yields

According to the Anova test results, while no statistical difference was found among the groups in I.
diameter class, among the groups in II. diameter class a significant difference (α=0.05)) was
determined. The highest yield was obtained from 15S and taken a place in category A, whereas all the
other groups took part in category B.
According to the multiple variance analysis (GLM univariate) results, effect of tree diameter,
stimulant chemical and tree diameter-stimulant chemical on oleoresin yield averages were not
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significant. Due to broad range of result, or in other words, due to a high standard deviation within the
groups, no statistical effect was found. Oleoresin yield, showing a wide distribution, relies upon the
individual genetic properties of the tree (Spanos et al., 2010).
It was reported that as the tree diameter increases, the oleoresin yield will increase (Kanak, 1956;
Kaushal et al., 1983; Rodrigues et al., 2008). Accordingly, each chemical treatment with the scope of
the study was kept constant, when the tree oleoresin results in I. and II. diameter class were compared
with the Independent-samples t-test, there were no statistical difference found except for the control,
15S and 3C+15S groups in both of diameter classes. For example while the obtained oleoresin amount
was 91.60 g in 15S group within I. diameter class, this amount in II. diameter class was 160.26 g. In
treatments with no statistical difference, oleoresin yields of thick diameter trees (II. diameter class)
were found to be lower that the thin diameter trees (I. diameter class). Rodrigues et al., (2008),
obtained a similar result and they determined the effect of the stimulant only in thin diameter trees in
the first oleoresin production season. While in second season, there was an increase in oleoresin
amount in both thin and thick diameter trees.
In borehole method, oleoresin yield increases by spraying CEPA or sulphuric acid towards the holes
(McReynolds and Kossuth 1984; Lekha 2002; Sharma and Lekha, 2013). According to the results in
5C and 15S treatment, oleoresin yield compared to control were increased 94.6% and 86.4%,
respectively. Lekha (2002) reported that oleoresin yields obtained from chir pine (Pinus roxburghii)
increased about 21.80% and 63.10% by using 5% CEPA and 20% sulphuric acid treatments,
respectively.
According to borehole method the obtained oleoresin amount during the months of July – October on
Pinus brutia was between 49.15-160.26 g. A private sector determined the oleoresin amount according
to the acid paste method as 247.7 g per tree (Pinus brutia) in Karaisalı, Adana and Kozan (Deniz
2013, Deniz et al. 2014). Sharma and Lekha (2013) reported the oleoresin amount in control trees as
250 gr/hole/tree according to the borehole method in chir pine (Pinus roxburghii) within the 30-32 cm
diameter class. These values in literature are quite high according to this study.
CONCLUSIONS
According to the results, it could be indicated that generally CEPA, sulphuric acid and a mixture of
them increase the oleoresin yields of Pinus brutia Ten. But, the yields obtained with borehole method
were found commercially low. However, the quality of oleoresin obtained with borehole method is
generally better than that of acid-paste method. Also, higher impurity, higher turpentine ratio and
lower labor cost are advantages of the borehole method. In addition to these advantages, trees are less
damaged and stressed during oleoresin production. Besides, drilled holes heal in a shorter time after
oleoresin production.
The efficiency of the stimulant material in the first oleoresin production season was seen more on the
thin diameter trees compared to thick diameter trees. It should not be forgotten that one oleoresin
production season is not enough to evaluate the effect of stimulant chemicals on thick diameter trees.
Oleoresin production must be at least two seasons conducted to obtain reliable results.
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ABSTRACT
The reflections of the industrialization process in Turkey left quite deep marks on different areas of the
city. People who came to the city from the rural areas to provide the labor force needed by the
industry, built squatters in particular condensation zones, in a short time and mostly from poor quality
materials. The disasters in Turkey that 98% of it are in earthquake zones have shown that these
structures are under a great risk. In addition, these areas that were located at the back of beyond at first
have included in urban areas with the growth of the cities and have caused black holes to be formed in
the urban planning studies. Therefore, especially in last decades, urban transformation studies have
been initiated in order to improve the unhealthy settlement conditions and poor quality buildings in
these areas and many legislations have been enacted. With this study, the basic principles of urban
transformation implementations have carried out in disaster risk areas in Turkey will be discussed via
Law No.6306 and Law No.5393 that provide the basis for present urban transformation studies and the
process will be examined through the relation of related laws and urban planning activities of the
examples in Izmir. The evaluation of the implementations in terms of their qualifications is very
important for these projects which are aimed at creating healthier environments. Because, if these
practices with the possibility of reshaping the areas can not be done properly, it is inevitable to create
areas that need to be transformed again.
The main aim of this study is to establish the basic characteristics of the urban transformation laws
that are being applied for the disaster risk areas in Turkey, to determine the practical situations of the
laws, to determine how successfully Turkey is performing this process and to develop solution
suggestions by revealing the clumsy directions in applications. In this context, the study will primarily
examine the main provisions of urban regeneration of Law No.6306 and Law No.5393. Then, risky
structures, risky areas and reserve areas in Izmir will be examined in detail and the alignment of
examining these areas in the planning process and provisions about them with present transformation
applications. In this context, spatial alignment of the areas declared as “rehabilitation and renewal
area” by the planning studies with the areas declared as “risk area” by the laws, alignment of
provisions of both, applications and results of risky buildings in the regions declared as risk area, the
number of buildings demolished, the objections made, risk areas declared and recommended,
authorized institutions in these areas and how this ratio changed in the province will be examined,
changes over the years will be analyzed and solution suggestions will be developed for the identified
defects.
Keywords: Disaster risk, Izmir, Urban Rehabilitation, Urban transformation, 6306
INTRODUCTION
Cities are constantly changing and transforming due to their dynamic structures. This transformation is
formed in a dialectical relationship with the economical and social structure according to the needs of
the day and mostly by the influence of technology. Along with the nature of this transformation, the
structure and usage of the land, construction rules and the techniques of construction change. For
example; the transitions from buildings with low floors and gardens to apartments, from wooden
structures to reinforced concrete structures and steel constructions, from single-used lands to mixed
uses take place in parts and in time as a part of city’s natural development. This transformation of the
cities has occurred in different characters in different times and places. For example; urban
transformation projects were used to renew the New Heaven by ABD to obliterate Second World
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War’s and Hitler’s traces by Germany, to transform the labors’ cities that were formed by the
influence of the Industrial Revolution by England, to prevent and control the riots in France. However,
this natural transformation of the city has begun to be managed in a planned and directed manner
especially after the cities have started to compete at an international level and the urban land has
begun to be used to get rent instead of regulating the needs. Powerful actors have begun to manage the
transformation process of the urban land with coercive interventions such as gentrification,
displacement and urgent expropriation.
Although the transformation processes in Turkey resemble the cases in Europe and America, they are
mainly carried out through renewal studies in the slum areas. With the influence of political concerns
in the 1980s, squatter settlements legalized by improvement plans and these areas are at the center of
urban transformation studies even today due to the fact that the social, economical and environmental
conditions of the process were not taken into account. Although different legal and technical
instruments were used in different periods during the process, the Van earthquake that occurred in
2011 after the Marmara and Düzce earthquakes in 1999 has brought urban transformation activities to
another dimension and created a milestone for the transformation studies in Turkey. Urban
transformation has begun to be used as an instrument to mitigate the disaster risk after this earthquake.
Thus, when the Law Numbered 6306 enacted in 2012, both regional and building-based
transformations have begun to be implemented and it has become possible to demolish all the
buildings built before 2000. Therefore, the process that started with this law was described by Şahin as
“the greatest development movement initiated in Turkey” (Şahin, 2015). This law which forms the
basis of urban transformation in Turkey, has been subject to many criticism in terms of its purpose,
content and implementation. Transformation implementations made in accordance with this law have
caused a great increase in urban land rents especially in Istanbul. The implementation started in
Fikirtepe has entered the blockage process and many practices have begun to be criticized due to their
failure.
This study will refer the laws that governed the urban transformation activities until the Law No.6306
on Transformation of Areas Under the Disaster Risk is enacted and will discuss the amendments
introduced by Law No.6306. The main aim of this study to reveal the practical aspects of the laws,
how successful Turkey has managed this process and defective sides in practice via revealing the main
characteristics of the urban transformation laws that are currently being applied for disaster risky areas
in Turkey. In this context, how the Law No.6306 and the Law No 5393 embrace the urban
transformation processes will be examined and a discussion will be made via the transformation
practices being implemented in Izmir. The study also aims to reveal the spatial reflections of the
relationship between spatial planning and “area under disaster risk” decisions.
URBAN TRANSFORMATION AND EVOLUTION OF TRANSFORMATION POLICIES
Urban Transformation and Intervention Techniques in Urban Transformation
The implementation of urban transformation with different justifications and instruments causes a
wide variety of definitions in the literature. With a generalization to be made urban transformation can
be defined as Özden stated: “transformation, development, revitalization and regeneration (in some
cases) of urban layout with widespread poverty and infrastructure which detrited, became old, worn
out, unhealthy/illegal developed or are waiting to be turned to good account due to having a potential
land value higher than the structure value in a strategic approach which is created with social and
economical programs” (Özden, 2008). Transformation practices require different types of intervention
based on cities’ development levels, dynamics, characteristics and needs. These intervention
techniques can be grouped as follows:
Urban Clearance: The process of demolishing the physical structure of a depressed urban area
and replacing it with a new layout (Özden, 2008). Disaster risk-focused transformation practices
carried out in Turkey may be included in this group. It is mostly applied in areas where rehabilitation
is not possible. Diacon states the necessary conditions for a cleaning decision in a region as follows:
inadequate buildings for healthy living in area, poor layout, narrow or poorly organized streets, the
presence of dangerous or harmful structures for human health in area, determining the most efficient
way of dealing with the bad conditions in the area as destroying all houses and other structures in the
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area, opportunity of providing a safe and suitable settlement for people to be moved from the area,
enough resources to carry out the cleaning program (Diacon, 1991).
Revival-Revitalization: Revival is applied in cases that structures lose their original functions despite
being physically durable and their values are reduced by various reasons (Keleş, 2000). It aims to
reuse abandoned building and infrastructure facilities in areas where there is an economical and social
collapse (Domicelj, 1994). Clay states that revival can be done via gentrification and quality upgrades
(Clay, 1979). In gentrification practices, placement of professional middle-upper income earners in
valuable areas of the city is more important than physical revitalization that will be created (Özden,
2008). It is often criticized due to leading to the displacement applications. In quality upgrade
applications, the physical quality of the area is being improved by the residents of the area.
Intervention in this practice is internal while gentrification involves external intervention.
Renewal-Renovation: Renewal is a type of intervention that includes demolishing and rebuilding, aims
at raising the quality of the entire settlement and usually involves physical intervention. Renovation
area is defined by Keleş as:”The area that is foreseen to be redeveloped via removing all or part of its
structures and other facilities according to a design that will be arranged due to having no potential to
improve living conditions and health conditions both in terms of the settlement layout and the situation
of the existing structures (Keleş, 1998).
Redevelopment: Destruction of parts of the city that have deteriorated to such an extent that their
economical and structural characteristics can not be improved and the process of rebuilding the
reclaimed land with new long-term land use and population policies (Keleş, 1998; Çetiner, 1981).
Regeneration: It is the process of creating a new layout in dissolved, disrupted and depressed areas.
Rehabilitation: Restoring the urban area that disruption and unhealthy and unqualified development
have been started in while it has not lost its original identity yet (Özden, 2008).
Development of Transformation Policies in Europe
Europe and America have played an important role in the emergence and development of urban
transformation. In particular, the necessity of overcoming the destruction of cities after World Wars II,
rebuilding cities, conserving the cultural heritage, the economic revitalization of the region have
ensured the discussion of the concept of urban transformation quite often.
Just as in other countries and settlements, different needs at different times have led to the different
types of transformation practices in Europe. The depression experienced in urban centers with the
migration from rural areas to urban areas in 1950s have led to creation of modern cities designed with
streets and boulevards, educational facilities, operas and cultural centers. However, the real milestone
of the urban transformation activities in the region was the destruction created by World War II. The
transformation policies applied after this process can be summarized as Figure 1.

1990

Figure 1: The Evolution of Urban Transformation in Europe
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DEVELOPMENT OF TRANSFORMATION POLICIES IN TURKEY
It is possible to say that urban transformation activities in Anatolia started in Ottoman Era.
Seydioğulları refers to the fact that 1838-The Agreement of Commerce, 1839-The Rescript of
Gülhane, 1859-The Royal Edict of Reform and 1858-The Ottoman Land Code was enacted in order to
regulate devoting of land property to the people of the Ottoman Empire, providing the raw materials
that western countries need, agricultural infrastructure and property relations (Seydioğulları, 2016).
However, although there are many different types of practice at different times, two different
milestones have been experienced in Turkey: squatter settlements in 1950s and disaster risk reduction
studies carried out since the beginning of 2000s.
Migration to the big cities from the rural area in the 1950s has rapidly prompted the dynamics of
urbanization. In this period, although the construction processes started in Turkey were similar with
the ones in Europe and in America, unhealthy, illegal and unplanned urbanization have occurred in the
big cities due to the existing urban facilities and economical structure could not catch up with this
development. This situation has created the beginnings of transformation practices in Turkey. Various
phenomena(migration, shanties, illegal settlements, problems of urban centers and old urban areas and
filtering, earthquake and other disasters) have been experienced in the continuation of the migrationinduced squatting period and various transformation strategies have been followed by the influence of
social, economic and political components of each period (Figure 2).

Figure 2: The Evolution of Urban Transformation in Turkey
Until 2000s, urban transformation practices in Turkey were mostly made for squatter settlements. One
of the most important legal instruments in this process is the Law on Shanty Housing No.775 which
was enacted in 1966 with the aim of preventing new squat settlements and reclamation and disposal of
existing squatter settlements. However, although this law is an important step taken to solve the
problem of unplanned urbanization, unfortunately the practices carried out could neither prevent the
construction of new squat areas nor provide the disposal of existing areas. With the Law No. 2981
enacted in 1984, which is a development amnesty , improvement plans for squat areas have started to
be made. However, these plans have provided legitimacy to existing informal constructions and have
led to merchandising of squats, to give the constructions to contractors and even to floor increases. In
addition, these plans which don’t make any social, economical and environmental improvements, have
also caused the loss of lands and instruments that could be used for solving all of these problems. For
this reason, most of these areas still need of transformation even today.
As can be understood from all this process, urban transformation in Turkey has not been implemented
as a strategy with physical planning studies, it has been formed according to the application dynamics.
The breaking point experienced in urban transformation in the 2000s is also evidence of this. With the
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globalization, cities have begun to compete at international level to pursue luxury projects and bigscaled urban projects with the aim of attracting more investment and to use transformation to generate
land for these projects and to earn rents. It seems that the need to create disaster resilient cities after
the earthquakes experienced in Marmara and Düzce in 1999 and Van in 2010 have created the
possibility of this change occurred in the 2000s. Many projects made after this date have been
criticized for replacement of residents or inadequacy of residents to live in newly designed areas due
to the lack of economic development rather than providing a healthier and livable physical
environment. While urban transformation practices up to this period have been carried out by
improvement plans and Article 18 of the Law No.3194, the first time for the urban transformation to
take place in legal system is with the North Ankara Entrance Urban Transformation Project Law
No.5104 that is enacted in 2004. Although being important as a first transformation law, this projectbased law has been criticized in many respects (primarily because of focusing solely the physical sides
of the transformation). The Law on Conservation by Renovation and Use by Revitalization of the
Deteriorated Historical and Cultural Immovable Property Numbered 5366 enacted in 2005 addresses
the areas declared as protected areas and the renovation studies to be carried out in the protection
zones of these areas. This law stated that these works to be carried out could be made by TOKI as well
as by municipalities, public or private institutions, but also authorized the local governments by stating
that the inspections would be carried out by the municipality. After that, Article 73 of the Municipal
Law No.5393 authorized municipalities for urban transformation. Compromising has been essential
since the municipalities don’t have authorization to expropriation according to this law which
stipulates that the area for the implementation should be at least 5 hectares. With the amendment made
to this law in 2010, while the area size was determined as at least 5 hectares and maximum 500
hectares, the authorities to make the development plan in the metropolitan municipal boundaries the
project announcement were given to the metropolitan municipality from the district municipality.
Then, with the impact of the losses suffered due to disasters, the urban transformation strategies in
Turkey have tended to reduce the disaster risk and Law on Transformation of Disaster Risk Areas
Numbered 6306 entered into force in 2012.
Law No.6306 and Transformation of Disaster Risk Areas in Turkey
In Turkey, with the impact of Van Earthquake occurred in 2011, urban transformation strategies have
focused on creating disaster resilient cities. As a result of the studies, in order to determine the
procedures and principles regarding improvement, evacuation and renewal in order to constitute
healthy and safe living environments in accordance with the science and art norms and standards in the
areas under disaster risk and the risky constructions that are at the outside of these areas, Law on
Transformation of Disaster Risk Areas Numbered 6306 has been enacted in 2012. This law paves the
way for the implementation of renewal at both the region-based and the structural scale. This law
defines the risky area as “areas that are bearing the risk of leading to loss of life and property due to
soil structure and the construction on it, determined by the Ministry or the Administration with taking
the opinion of the Disaster and Emergency Management Authority and agreed by the Council of
Ministers upon the proposal of the Ministry” and the risky construction as “construction which is
inside or outside of the risk area and established on the basis of scientific and technical evidence that it
has completed its economic life or is at risk of collapse or heavy damage”. According to the law, the
determination of these constructions can be done by the Ministry or the occupants have the institutions
licensed by the Ministry do it.
The authority to determine, rehabilitate, evacuate and renew risky areas and constructions is given to
the Ministry of Environment and Urbanization. Municipalities, Provincial Special Administrations or
TOKI can only be authorized if they are appointed by the Ministry. This situation is often criticized
due to the Ministry’s broad authorization on the whole process like declaration of areas under disaster
risk, planning, approval and supervision of plans and also planning with ‘special standards’. On the
other hand, bringing the Ministry into the forefront is seen as an important step for the solution of this
problem which has not been solved for years due to the need of an institution with strong authorization
and financial resources. Also, such an authorization is found useful in terms of prevention of time
delays resulting from conflict of authority and processual structure. With an active public participation
and a transparent process, this approach can become an advantage.

232

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

According to the law, 2/3 majority of the owners (according to share proportion) are required for the
new applications to be made in place of the buildings demolished. If this ratio can not be achieved,
urgent expropriation can be made or related shares may be purchased with paying their computed
price by the administration. In addition, amendment made in the Implementation Regulation in 2014
provided a strengthening option for the risky constructions outside the risky area. In this case, the
consent of 4/5 of the condominium owners is required. This ratio which is higher than the compromise
ratio required for the construction to be built when the building is demolished indicates that
demolishing and rebuilding of risky constructions are encouraged. Similarly, the provision of
“allowance of all of the condominium owners” in the legislation has been changed as “decision of the
majority”.
One of the biggest innovations brought by the law is the opportunity of providing house, business
place or rent allowance to contracted owners.
Even the “stay of execution can not be given” statement in the first version of the law was canceled by
the constitutional court in 2014, the law has been subjected to the criticisms due to its purpose and
operating procedure.
As of October 2016, 11.791 hectares area where 1.718.415 people live have been declared as “risky
area” and 34.485 hectares of 62 reserve sites of construction have been identified in 22 provinces
within the scope of the Law on Transformation of Disaster Risk Areas Numbered 6306 (Gündoğmuş,
2016). Istanbul and Ankara placed on the top of the list of the province-based risky area declared from
the date of entering into force of the Regulation until 2/06/2017 whereas they are followed by Adana,
Izmir and Kocaeli (Table 1).
Table 1: Disaster Risk Areas Declared In Accordance To The Law Numbered 6306 In Turkey
Adan
a
Adıyama
n
Afyon
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis

8

Bolu

3

Burdur

2
2
1

Bursa
Çanakkale
Çankırı

1 Giresun

3 Konya

4

Siirt

-

1 Kütahya

2

Sinop

-

Karama
n
Kırıkkal
e
Batman
Şırnak
Bartın

Gümüşhan
e
5 Hakkari
- Hatay
2 Isparta

1 Malatya
2 Manisa
1 K.Maraş

1 Sivas
3 Tekirdağ
2 Tokat

2
2

16 Çorum

1 İçel

- Mardin

3 Trabzon

3 Ardahan

3
1
2
1
-

1
1
1
2
3
1
3
4

49 Muğla
7 Muş
- Nevşehir
- Niğde
6 Ordu
- Rize
- Sakarya
7 Samsun

1
3
2
3

1
1
1
1
-

Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep

2

İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli

Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt

Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
TOTAL

1
4
1
-

184

From the date the law entered into force, a total of 805 institutions including 54 universities, 10 public
partnership companies, 4 public institutions, 2 nongovernmental organizations, 452 artificial people,
235 building inspection authorities and 48 building laboratories have been licensed by the Ministry to
identify risky constructions. Until October 2016, 123.106 constructions including 250.120 residential
buildings and 52.210 business places were identified as “risky constructions”.
URBAN TRANSFORMATION PROJECTS IN IZMIR
Izmir has started to rapidly urbanize since 1950s. The ever-growing population due to intensive
migrations has caused significant changes in urban layout. While the population concentrated in the
urban centers triggered the rapid urbanization and the high-rised buildings, it also caused the
formation of squat settlements in the peri-urbans. These unplanned changes in the urban layout have
caused unhealthy living conditions due to the inadequacy of infrastructure and social facilities in the
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city which was planned with lower density housing for a fewer population. The squat settlements that
began to be form on the slopes of Kadifekale due to existence of public land and their proximity to the
city center in the 1950s, have started to spread to different regions with different triggers in different
periods. In this period, while new squat settlements have been developed around Bayraklı, Karabağlar,
Gaziemir, Mersinli and Çamdibi with the aim of reaching the agricultural and industrial areas by
railway, the old squat settlements have expanded. In later periods, it is observed that squat settlements
have developed in the vicinity of Buca due to the presence of joint-owned and feasible land property
(Türkçü, et al., 1996). This problem has become even bigger with the ever-increasing population. The
squats that are made by the people came with migration have made more than half of the buildings in
the city. According to the reports of the Court of Accounts, structures that are illegal, uncontrolled and
don’t have engineering services constitute 65% of the buildings in Izmir (Varan, 2016). When it is
considered that the average age of the building is 25, it will be understood that the amount of the
structure need to be renewed due to the disaster risk is quite a few in the whole city.
In addition to the unqualified buildings, the fact that Izmir is located in the first degree seismic zone
requires that the quality of the existing structures should be enhanced against the damage that may
occur after a possible earthquake.
The Cambridge Risk Research Center’s Lloyd’s City Index of the Year 2015-2025 report
shows that if there is a man-induced or natural disaster in Izmir within the next 10 years, 30 billion $
of damage will occur. And the earthquake risk accounts for 48.07% of this loss (Figure 3). This
economic risk that may be experienced brings Izmir into the second risky city of Turkey and 42 nd risky
city of the world (Lloyd's City Risk Index 2015-2025). In sum, it is clear that a comprehensive
transformation policy should be established in Izmir due to the risk.

Figure 3: Share of Total GDP at Risk (Improved from Lloyd's City Risk Index 2015-2025)

URBAN TRANSFORMATION STRATEGIES IN IZMIR
Due to the being located in the first degree of seismic zone and the squat settlements that create
unhealthy living conditions and a barrier for urban development due to remaining within the evergrowing urban layout, the studies of urban transformation in Izmir have been started much earlier than
other cities in Turkey. Unlike the other examples in Turkey, the property pattern and low quality living
spaces in the urban area have been tried to be resolved as a whole within the scope of the city’s upper
scale plans. In this context, 18 “Rehabilitation-Renewal Program Area” that constitute 13.7% of the
areas in the central city and 39% of the residential areas whereas including approximately 313.000
buildings were declared by the Izmir Urban Region Master Plan Revision in 2009 (İzmir Büyükşehir
Belediyesi, 2009). These areas that 15 of them are located in the city center, are determined to the
extent required by the planning scale especially in order to get rid of one of the most important
problems of the central city: unhealthy, insecure and insufficient areas in terms of standards and
ensure healthy and safe urban places.
Izmir Metropolitan Municipality that is the legally authorized institution for urban transformation
projects in this period, gave priority to geologically objectionable areas among these renewal areas
determined due to loss of life and property. The aim of this priority is to determine the settlements
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built in the areas with the prohibition of construction due to geological reasons and to ensure the
conditions required for healthy city life via relocating the residents of disaster risk areas to the newly
built, safe, zoned houses with social facilities and infrastructure (Çelikbilek, 2011). In this context, the
urban transformation project carried out in Kadifekale is a pioneer for disaster focused urban
transformation studies in Turkey as well as being the first urban transformation practice in Izmir.
Table 2: Urban Transformation Areas Determined by the Izmir Urban Region Master Plan Revision

Designated By the Master Plan of Izmir Urban Area

District

By
the
Cureent
Plans

Area
Number

Area
(Ha)

Total
Area
(Ha)

No.2
No.3

315,8 ha
350,7
ha

772.9 ha

No.8
No.6
No.7
No.4
No.5

106,4 ha
245,5 ha
495,7 ha
161,3 ha
255,6 ha

245,5 ha
495,7 ha
161,3 ha
255,6 ha

No.1

1124,8ha

1124,8 ha

81,1 ha
95,3 ha
52,0 ha
27,0 ha
22,5 ha
61,0 ha
23,5 ha
613,1 ha
105,3 ha
284,2 ha

257,8 ha

Bayraklı

Bornova
Buca
Buca-Konak
Çiğli
KarabağlarGaziemir
Konak
Menemen

No.10
No.11
No.12
No.13
No.14
No.15
Narlıdere
No.9
Altındağ- Çamdibi
Karşıyaka
YenişehirGürçeşmeYeşildere

TOTAL

23,5 ha
613,1 ha
105,3 ha
284,2 ha
4339,7 ha

Figure 4: Urban Transformation Areas Determined by the Izmir Urban Region Master Plan Revision
(İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2009)
Kadifekale where located in Konak district of Izmir was declared as disaster prone area in 1978, 1981,
1998 and 2003 and 8 geological survey reports were prepared for this region between the years of
1962-2005.Finally, the expropriation decision was taken by the Municipal Council on 20/07/2006 for
this area declared as a disaster prone area due to landslide danger by the Council of Ministers in
27.12.2002 (Çelikbilek, 2011). In addition to being a pioneer in the urban transformation studies
initiated in disaster risk areas in Turkey, it is seen that this project adopts different planning principles
from the projects currently being implemented. As a result of the studies carried out, it has been
decided that this area that is transformed due to the disaster risk can not be used and should be planned
as a park and green area. Therefore, squats and illegal structures in the landslide area have been
evacuated within the scope of the urban transformation project and houses in the mass housing area
built by TOKI in Uzundere are allocated to the beneficiaries.
There are 3.199 structures that include 1991 buildings, 218 business place, 990 complementary parts
and 2.170 beneficiaries within the transformation area. In this urban transformation process which is
governed by compromising process; 648 beneficiaries compromised on the value and took the
expropriation price, 862 beneficiaries compromised on housing allocation and a total of 1.095 housing
units have been allocated and 1.200 beneficiaries litigated due to failing to compromise (Çelikbilek,
2011).

235

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

Figure 5: Compromising Process of Kadifekale Urban Transformation Project
After the Law No.6306 is enacted, in the present case, there are 15 urban transformation projects in
different regions of Izmir and 5 more are proposed. 9 of them are declared as ‘urban transformation
and development area’ in accordance with the Article 73 of the Law No.5393 while 6 are declared as
‘disaster risk area’ under the Law on Transformation of Disaster Risk Areas Numbered 6306. Even if
the number of transformation areas declared under the Law No.5393 is higher, it is seen that the areas
declared under the Law No. 6306 have more surface area. A total area of 1223,67 ha of ‘disaster risk
area/urban transformation and development area’ that includes 918,16 ha area that are declared under
the Law No.6306 and 322,66 ha in according to the Article 73 of Law No.5393 are declared (İzmir
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2017c).

Figure 6: Comparison of the Areas Declared Under the Law No.5393 and the Law No.6306
Urban Transformation Areas Declared In Accordance to the Law No.6306 in Izmir
Areas declared as ‘disaster risk area’ according to the Law No.6306 have a 918,16 ha surface area that
includes 35,836 independent units and the projects to be done affects 91.650 people who live in 33
districts (Table 4) (İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2017d).
Karabağlar; base maps and geological-geotechnical investigations for development plan have been
prepared for the area that has been declared as ‘risky area’ on 31/12/2012. 1/5000 Master Plan and
1/1000 Implementary Development Plan of the 101.4ha area determined as first phase that also
include the reserve area were approved by the Ministry of Environment and Urbanization and public
display process was completed between 08/12/2016 - 7/01/2017. Objections made within the public
display process have been evaluated by the authority and it has been decided that the objections should
be rejected and the procedures related to the implementation of the plans should be initiated.
Consequently, public display period of the subdivision plan was completed between 18/01/2016 –
20/02/2017. Objections were evaluated, rejected and the implementation of development plan became
certain. The parcel based urban design project process is resuming.
In order to implement the aforementioned plans, expropriation of an area of 555.444,75 m2 that has no
structures on and also includes the reserve area was planned in 4 phases. 328,494 m2 of this
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expropriation area has been registered in the name of the treasury until today (Table 3). The parcel
based urban design project process is resuming (İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2017d).
Table 3: Expropriation Process of the Karabağlar Urban Transformation Project
Areas to be Expropriated
1st Phase
2nd Phase
3rd Phase
4th Phase
TOTAL

263.534 m2
39.650 m2
144.810 m2
107.450 m2
555.444 m2

Areas Expropriated
Compromising
97.466 m2
25.500 m2
47.117 m2
170.083 m2

with

Areas Expropriated
Court Decision
85.250 m2
9.100 m2
45.357 m2
18.734 m2
158.494 m2

with

Source: İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. (2017). İzmir'de Kentsel Dönüşüm.
The building process in this area is conducted by Ilbank Inc. At the same time, beside of this area, the
Uzundere Urban Transformation Project which was declared according to the Law No.5393 is
carrying out by the Izmir Metropolitan Municipality.
Table 4: Information on Disaster Risk Areas Declared In Accordance to the Law No.6306
District
Karabağlar

Menemen

Narlidere
KarabağlarBuca

Karşiyaka
Kemalpaşa

O. G. Ref
Date
/Number
21.12.2012
/28514

05.05.2013
/28638 in
addition;
12.10.2013
/28793
25.06.2013
/28688
25.07.2013
/28718

06.09.2013
/28757
08.03.2015
/29289

Authorized
Institution

Number Of
Neighborhoods

Area
(Ha)

Republic of Turkey
Ministry of
Environment and
Urbanization
İzmir Provincial
Directorate of
Environment and
Urbanization

15

540

53500

17000

7

62 (44+18)

6550

2866

Narlıdere
Municipality
101 Ha area
Karabağlar
Municipality 90
Ha area Buca
Municipality
Karşıyaka
Municipality
Kemalpaşa
Municipality

4

43

6700

5494

4

191

8500

5377

1

2,59

400

99

2

79,57

16000

5000

33

918,16

91650

35836

TOTAL

Population Number Of
Units

Source: Improved from İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. (2017). Riskli Alanlar Bilgi Notları
Menemen; Menemen Municipality has requested the Ministry for delegation of the authorization for
the area that is declared as ‘risky area’ on 05/05/2013. However, the authority was not transferred to
the Menemen Municipality but to the Izmir Provincial Directorate of Environment and Urbanization.
The preparation of the base maps and geological and geotechnical investigation for the development
plan of the area have been completed. Planning studies of the area are resuming.
Narlıdere; base maps and geological surveys have been prepared for the area that has been declared as
‘risky area’ on 25/06/2013. The Ministry has made the delegation of authority to municipalities of the
related. The Implementary Development Plan of the area is being prepared.

237

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

Karşıyaka; base maps and geological surveys have been prepared for the area that has been declared
as ‘risky area’ on 06/09/2013. . The Ministry has made the delegation of authority to Karşıyaka
Municipality. On 29/09/2015, Izmir Provincial Directorate of Environment and Urbanization informed
the Karşıyaka Municipality about the deficiencies of the plans prepared by the district municipality.
Kemalpaşa; base maps and geological surveys have been prepared for the area that has been declared
as ‘risky area’ on 08/03/2015. The Ministry has made the delegation of authority to Kemalpaşa
Municipality for the studies to be carried out in the area. The process of preparing the Implementation
Plan is resuming. A 1.59ha ‘reserve building area’ has been planned within the borders of the
Soğukpınar and Atatürk neighborhoods in order to discharge the disaster risk area.
Karabağlar-Buca; This area declared as ‘risky area’ on 25/07/2013. The Ministry has made the
delegation of authority to both municipalities to be valid within the boundaries of their authority
districts. The Implementary Development Plan studies in the area within the borders of Buca
Municipality have started. However, the Municipality of Karabağlar has been requested to the
Ministry to withdraw the delegation of the authority. Due to this request that is being investigated, the
studies within the Karabağlar provincial borders could not be started.
Urban Transformation Areas Proposed In Accordance to the Law No.6306 in Izmir
Within the provincial borders of Izmir, there are 6276,62 ha areas include 5 areas take a total area of
276,62ha in 3 different districts proposed as ‘disaster risk area’ in order to be transformed within the
scope of the Law No.6306. All of these proposed areas were returned to the district municipalities in
order to overcome deficiencies in the request file by the Ministry.
Table 5: Information on Disaster Risk Areas Proposed In Accordance to the Law No.6306
District
Neighborhoods
Number Of
Area
Neighborhoods
3

160 ha

Buca

Hürriyet Neighborhood (Whole)
İnklap and Akıncılar Neighborhoods
(Partial)
Çaldıran Neighborhood (Whole)

1

17,5 ha

Karşıyaka

Bostanlı Mahallesi (Partial)

1

0,52 ha

Karşıyaka

Alaybey, Tersane, Tuna
Neighborhoods (Whole)
Donanmacı, Bahariye, Bahriye Üçok
Neighborhoods (Partial)
Atatürk Neighborhood (Partial)

6

93 ha

1

5,6 ha

TOPLAM

12

276,62 ha

Buca

Aliağa

Source: Improved from İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2017b
Buca(160ha); The area includes whole Hürriyet neighborhood and some parts of the İnkılap and
Akıncılar districts. On 14/11/2013, the Ministry informed the Buca Municipality about the deficiencies
of the proposal file.
Buca(17.5ha); The area includes whole Çaldıran neighborhood. The deficiencies in the proposal file
have been reported to the Buca Municipality for completion.
Karşıyaka(0,52ha); The area is 250m away from the Bostanlı ferry pier and there are 10 buildings
within the area. Karşıyaka Municipality has been informed that the proposal field will be evaluated in
case of completing the deficiencies stated by the Ministry of Environment and Urbanization.
Negotiations with the Izmir Metropolitan Municipality were started to be reassessed in accordance
with the Article 5 of the Regulation on the Implementation of Law No.6306.
Karşıyaka(93ha); The area includes whole of the Alaybey, Tersane and Tuna districts and some part
of the Donanmacı, Bahariye, Bahriye Üçok districts. Karşıyaka Municipality has been informed that
the proposal field will be evaluated in case of completing the deficiencies stated by the Ministry of
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Environment and Urbanization on 01/01/2015. It is rearranged in accordance with the Article 5 of the
Regulation on the Implementation of Law No.6306.
Aliağa(5.16ha); The area includes some parts of Atatürk district. The request to be declared as a
disaster risk area was notified to the Ministry of Environment and Urbanism on 25/11/2015. The
request to declare the areas of 4 parcels as “Reserve Area” and to be planned was notified to the
Ministry on 26/11/2015. However, since there are deficiencies in the proposal file, Ministry of the
Environment and Urbanization informed the Aliağa Municipality that proposal field will be evaluated
in case of completing the deficiencies stated on 01/01/2015.
According to the data of the İzmir Provincial Directorate of Environment and Urbanization dated
04/01/2017, the number of risky building applications made under the scope of the law is 12.498.
12.142 of these applications were concluded and 9.231 risky constructions were demolished (İzmir
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 2017a).

Figure 7: Risky Construction Applications in Izmir

CONCLUSION
When the development of the urbanization process in Turkey is examined, it is observed that the cities
are formed by rapid and intensive migrations experienced from rural area to cities. As a result of the
efforts of these migrants to meet their housing needs with the possible shortest time and cheapest
materials, risky living areas have emerged both in terms of building quality and location selection.
Izmir is one of the areas that this problematic settlement process concentrates. It is inevitable that the
city will suffer serious damages in the event of a disaster due to both being located in first degree
seismic zone and old, unqualified and illegal construction stock.
One of the most frequently criticized points in the transformation of disaster risk areas according to
Law No.6306 is the problems of carrying out the transformation implementation only in the area
declared as risky and without integrated into the planning and not having a staging for all of these
transformation projects. However, when the transformation projects in Izmir are examined, it is seen
that the first urban transformation studies in Izmir started with planning studies much earlier than the
implementation of the Law No.6306. This important feature made it possible to adopt a more holistic
transformation strategy that is integrated in the development plans. As in the case of Kadifekale, the
urban transformation studies in Izmir focused on the renewal areas determined by the previous
planning studies and priority is given to renewal of the areas under disaster risk in parallel with the
Law No.6306. Also it is seen that, the disaster risk areas declared in accordance to the Law No.6306
are smaller parts of the ‘rehabilitation and renewal areas’ determined by Izmir Urban Region Master
Plan.
It is seen that 9 of the 15 transformation areas declared in Izmir are declared under the Law No. 5393
and the remaining are declared under the Law No.6306. One of the most criticized points of the Law
No.6306 is that the Ministry of Environment and Urbanization has given broad authority. However,
this study determined that while local administrations(Izmir Metropolitan Municipality and district
municipalities) are authorized in 86% of the urban transformation studies in Izmir, only 14% are in the
authority of central administrations(Ministry of Environment and Urbanization and Izmir Provincial
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Directorate of Environment and Urbanization). The number of urban transformation projects carried
out by municipalities is high due to the large number of transformation areas declared by the Law
No.5393 and the delegations of authority to the district municipalities for the implementations in the
disaster risk areas declared under the Law No.6306. This is seen as an advantage for the urban
transformation studies carried out throughout the province.

Figure 8: Authorized Institutions of Urban Transformation Projects in Izmir
It is seen that the urban transformation and renewal studies have been accelerated after the Law
No.6306 both in Izmir and in Turkey. Unfortunately, the urban transformation studies that were
carried out with a more compromising approach before the law have begun to be carried out with a
more aggressive attitude via the expropriation and urgent expropriation instruments. When the
examples of Izmir are examined, it is seen that these instruments are mostly used in the areas under the
authority of the central government while the projects which are under the authority of Izmir
Metropolitan Municipality are still trying to provide a compromising process.
Unlike the other urban transformation studies that are widely applied in Turkey, it is seen that
providing a ‘reserve area’ in the areas declared as disaster risk area considered as significant in Izmir.
This strategy has prevented the blockages like experienced in Fikirtepe which is one of the most
famous examples in Turkey. As the reserve area provides an opportunity for in-situ transformation, the
process is carrying out without the displacement of the people living in the urban transformation areas.
Also, the reserve area is one of the most important instruments used to provide social improvements in
addition to economical ones via providing an opportunity for the construction of new social and
cultural facilities habitants need.
Consequently, even if the process seems to be progressing considerably slower than in Istanbul
although the urban transformation strategies in Izmir started earlier than many parts of Turkey, it is
seen that studies that are holistic and integrated to the planning are mainly carrying out by local
governments in order to create new social facilities and more healthier and safe settlements through insitu transformation approach. And, although there are some deficiencies in projects, it is believed that
this approach has helped to overcome some of the faults and criticisms of the projects in Turkey.
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ABSTRACT
In this study drying kinetics of ginger slices were investigated by experimentally. Ginger roots were
sliced to a thickness of 0.002 m and dried by four different methods: in fluidized bed, laboratory oven,
vacuum and microwave oven with various conditions. The effect of drying technique on moisture ratio
and drying rate of ginger slices were investigated. All drying experiments had only falling rate period.
The experimental moisture loss data of ginger slices was fitted to the three thin layer drying models
available in the literature. Compared with other drying methods, microwave drying could greatly
reduce the drying time of materials.
Keywords: Drying, Ginger, Drying characteristics.
ÖZET
Bu çalışmada zencefilin kuruma karakteristiği deneysel olarak incelenmiştir. Zencefil kökleri 2 mm
kalınlığında dilimlenmiş ve akışkan yataklı kurutucu, laboratuvar tipi kurutma fırını, vakumlu fırın ve
mikrodalga fırın olmak üzere dört farklı kurutucu tipi kullanılarak kurutulmuştur. Kurutma
metodunun, nem içeriğine, kurutma hızına olan etkisi incelenmiştir. Tüm deneyler azalan hız
periyodunda gerçekleşmiştir. Elde edilen deneysel sonuçlar, literatürde var olan üç farklı ince tabaka
kuruma kinetiği modelleriyle modellenmiştir.
Anahtar kelimeler: Kurutma, Zencefil, Kuruma karakteristiği

INTRODUCTION
Thermal drying is one of the most important processes to preserve food products. Ginger (Zingiber
officinale) is a monocotyledon belonging to the family Zingiberacea and contains both the flavour and
pungency of the spice or oleoresin together with the essential oils. Because of these features, it is used
in many applications of food and pharmaceutical sectors as an additive. Modern drying techniques are
required to provide high product quality as well as consuming minimum energy (Mujumdar, 1995).
Optimization of drying process is of great importance for food industry in point of energy costs and
quality. Accordingly, experimental drying kinetics provides fundamental knowledge of materials to
design, simulate and optimize of drying process. In the open literature, several studies have
emphasized drying kinetics and thin-layer drying models for ginger slices. They have studied to
estimate drying times and to generalize drying curves. Phoungchandang et al. (2009 and 2011) have
measured drying constants and effective moisture diffusivity in the drying models over a range of
temperatures and humidity for ginger by tray (TD), heat pump–dehumidified (HPD) and mixed-mode
solar drying (MSD). They dried mature ginger rhizomes which were 12 months old, when the
moisture content of the sample was reduced to 12% w.b. They found the effective diffusivities were in
the range of 1.93.10-9 to 3.42.10-9 m2/s, 2.13.10-9 to 3.44.10-9 m2/s, and 5.45.10-9 to 5.89.10-9 m2/s
for TD, HPD, and MSD, respectively. In addition, the modified form of Page’s model was found the
most effective model to describe the mass transport behavior of sliced ginger during air drying.
Ganesapillai et al. (2011) used microwave drying technique to investigate drying characteristics of
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ginger. They found that the sample thickness strongly affected the moisture diffusivity where the
lower sample thickness provided higher values of effective diffusivity of 9.17 × 10−11 m2/s for
ginger. The ability of eight different thin-layer mathematical models was evaluated for representing
the experimental drying profiles. They reported that among the eight new models derived from the
basic diffusion model statistical analysis inferred that the modified diffusion model no. 4 could predict
most accurately changes in drying behavior of organic ginger for all drying conditions applied. Thorat
et al. (2011) investigated the vacuum-drying characteristics of ginger slices. Drying experiments were
carried out at a constant chamber pressure of 8 kPa, and at four different drying temperatures (40 °C,
50 °C, 60 °C, and 65 °C). The effects of drying temperature on the drying rate and moisture ratio of
the ginger samples were evaluated. They reported that the average effective diffusivity values varied
from 1.859×10−8 to 4.777×10−8 m2/s over the temperature range. In conclusion, a few drying
techniques such as vacuum, tray, solar and microwave used to investigate drying kinetics of ginger
rhizomes. Literature survey shows that there is no significant work on comparative study of drying of
ginger and its mathematical modeling and the fluidized bed dryer hasn’t recently been used.
Accordingly, the study aims to investigate the drying characteristics of ginger; to find effect of four
drying techniques on drying behavior; to calculate effective moisture diffusivity and finally to select
the best model among thin layer drying models.
MATERIAL AND METHOD
Material
Fresh ginger roots used in this work was supplied from local market of Sakarya, Turkey. They were
stored at below 4 ± 1 ℃ in cold room until taken for further processing. The ginger roots were washed,
peeled and cut into 2 mm slice thickness with a slicer (Fig. 1) and dried by four different methods: in
fluidized bed, laboratory oven, vacuum and microwave oven with various conditions. Test conditions
in the study are determined taking into consideration properties of ginger. Experiments done in the
study are listed in Table 1.

Fig. 1 Fresh ginger roots (Zingiber Officinale) and dried ginger slices
The moisture content of the particles was measured by Sartorius moisture analyzer based on infrared
drying. The initial moisture content of ginger slices was approximately 0.88-0.90 kg/kg (wb).
Weighing of samples is determined manually using an electronic balance with a capacity of 0–3000 g
and accuracy of 0.01 g. All drying experiments continued till the moisture reduces to about 5 % (wb)
final moisture content and repeated three times.
Table 1 Experiments
Method 1: Fluidized Bed drying
Air Temperature: 50 and 60℃
Air velocity : 3 (m/s)
Sample weight: 1000 g
Method 3: Laboratory oven drying
Air Temperature: 50 and 60℃
Sample weight : 100 g

Method 2: Microwave oven drying
Power level : 336 and 462 W
Sample weight : 100 g
Method 4: Vacuum oven drying
Air Temperature: 50 and 60℃
Sample weight : 100 g
Pressure: 93 kPa
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Drying Methods
Fluidized bed drying: The drying experiments were carried out using the laboratory scale fluidized
bed in the Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Sakarya University,
Turkey. The schematic diagram of the fluidized bed dryer is shown in Fig. 2a. The test setup consists
of an airflow control unit, a heating and control unit, an electrical fan, measurement sensors and the
drying chamber. The drying air temperature and velocity are measured directly in the chamber by
using Testo measuring equipment. Before each experiment, the test unit is run in the absence of
particles for about two hours to reach thermal steady state. The fluidizing air passes through the
distributor and it is uniformly distributed across the bed. After the required temperature and
stabilized, the air supply and electric heater are turned off and the product is charged into the bed as
quickly as possible. All experiments are conducted under batch fluidization. As drying process
continued, the drying samples are removed from the bed column at different times to analyze for their
moisture content.
Microwave drying: The sample was spread in a single layer on the microwave safe glass dish and
placed on the turntable for uniform drying in a domestic microwave oven (FAKIR, Model MW70170)
with maximum power output capacity of 700 W. The microwave oven works between 119 and 700 W.
The rotating plate provides the equal distribution of microwave radiation energy throughout the ginger
sample.
Oven drying: The drying experiments were performed in a laboratory model oven dryer (MMM
Medcenter, ECOCELL 55, Germany). The dryer consisted of a stainless steel tray, electrical heater,
fan and a temperature controller (+5/+250℃). Drying operation in oven is achieved by natural
convection. In each experiment approximately 50g ginger slices were loaded and dried in the oven at
temperatures of 50 and 60℃. The oven is presented in Fig 2c.
Vacuum drying: Vacuum drying is alternative method to oven drying. Vacuum pump is connected to
oven, and internal pressure in the oven can be regulated. Temperature control is performed with the
thermometer in the system. However, in vacuum process requiring heat, transfer of heat energy to the
workload becomes difficult, as convection is ineffective at low pressure. Vacuum oven used in the
study (W.C. Heraeus Hanau INc., RVT 360, Ridderkerk, Holland) is shown in Fig 2d. The
experiments were performed at temperature values of 50 and 60℃ and pressure inside the drying
chamber: 93,33 kPa (700 Torr).

Fig.2a Fluidized bed

Fig. 2c Laboratory oven

Fig. 2b Microwave oven

Fig. 2d Laboratory Vacuum oven

Uncertainty analysis
Analysis of experimental uncertainty is very important in order to obtain the correct interpretation of
experimental results. The analyzed measurement uncertainties calculated according to the method
presented by Kline and McClintock (Holman, 1994). The measured parameters and their standard
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uncertainties are shown in Table 2. Total uncertainties of moisture ratio ranged from 4.1 to 10.7 % for
all drying experiments. The maximum uncertainty is found to be 10.7 % for fluidized bed drying (50
°C).
Drying kinetics and Modeling
Drying process implies the removal of water from materials. Heat is supplied to the particles of the
material for evaporation of moisture and moisture is transported in the opposite direction as a liquid or
vapor; on the surface it evaporates and passes on by convection to the drying air.
Table 2 Parameters and standard uncertainties
Parameters
Units Standard uncertainties
Pressure drop
%
±2.1
Temperature
°C
±0.1
Digital balance gr
±0.001
Moisture rate
gr
±0.001
Hygrometer
% RH ±0.1
Time interval
min.
±0.0003
Anemometer
m/s
±0.1
Thickness
%
±1
Drying kinetics is usually represented by dimensionless moisture ratio versus time in the drying
literature. The moisture ratio (MR) of ginger slices during the drying experiments is calculated by
using the following expression:
𝑀 −𝑀

𝑀𝑅 = 𝑀𝑡 −𝑀𝑒
0

(1)

𝑒

where Me is the equilibrium moisture and M0 is the initial moisture content of materials. This equation
also can be simplified to MR = M/M0 because of the continuous fluctuation of the relative humidity
of the drying air (Loha et al., 2012). Earlier studies indicate that biological materials typically are
drying on falling rate drying period and for de the following Fick diffusion equation can be used to
define drying phenomenon.
𝜕𝑀
𝜕𝑡

= 𝐷𝑒𝑓𝑓 𝛻 2 𝑀

(2)

The diffusion equation (2) was modified by Crank (1975) for cartesian coordinates with several
assumptions which are uniform initial moisture content, constant directional diffusivity, mass transfer
that is symmetric with respect to the center, negligible external resistance to heat and mass transfer
and more rapid heat transfer than mass transfer and the solution (Doymaz, 2006), is;
𝑀𝑅 =

(2𝑛−1)2 𝜋2 𝐷𝑒𝑓𝑓 𝑡
8
1
∑∞
𝑒𝑥𝑝 (
)
𝑁=1
2
(2𝑛−1)
𝜋
4𝐿2

(3)

where L is the half thickness of samples (m), Deff, is the effective diffusivity (m2/s), and t is the time.
Simple mathematical models that enable prediction of the drying curves of four drying methods were
developed based on the well-known models. The first model is known as the simple exponential model
(Senadeera et al., 2005 and Lopez et al., 2000) (it is also called as Henderson and Pabis model, The
first term of the above equation (2) can be used for long drying times and MR values inferior to 0.6,
obtaining the simple exponential equation as follows;
𝑀𝑅 = 𝑎 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑡)

(5)
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where a is a constant and k is named the drying constant. Other models usually used to express the
thin-layer drying kinetic are Newton (Akpinar et al., 2005) and Page (Gunhan et al., 2005) models
expressed as follows, respectively:
𝑀𝑅 = 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑡)

(6)

𝑀𝑅 = 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑡 𝑛 )

(7)

Here n is model constant and t is the drying time. In this study drying curves are experimentally
obtained and fitted with different MR models using the MATLAB (R2012b) computer program. The
goodness of fit between predicted and experimental data was determined by three parameters: higher
values for coefficient of determination (𝑅 2), summed square of residuals SSE and root mean square
error (RMSE).
RESULTS
The effect of drying technique on moisture ratio and effective moisture diffusivity of ginger slices was
investigated. Ginger roots were sliced to a thickness of 0.002 m. The initial moisture content of ginger
slices were around 88-89% (wb) and samples were dried to the final moisture content of about 4-5%
(wb). During the drying processes, shrinkage was observed in the ginger samples, but no change in
colour was observed. All drying experiments had only falling rate period and drying curves presented
MR (moisture ratio) versus time. The typical drying curve starts from the moisture ratio value of 1.0
and reduces an acute vertical angle determined by drying rate. The Fig. 3 represents experimental
drying curves of ginger slices undergoing fluidized bed drying for the temperatures of 50 and 60℃ at
constant drying air velocity. Initially, drying rate was high and proportional to air temperature. The
drying rates increased with an increase in the drying temperature because drying at higher temperature
provided a larger driving force for heat transfer, which is obviously related to the rate of mass transfer.
In addition when moisture content approached the equilibrium moisture content, drying rates were
very low and overlapped with each other after 150 min. Ginger slices were dried at 60 and 60 drying
air temperatures using laboratory oven and vacuum oven dryers.
1,2
50C 3m/s

1

60C 3m/s

MR

0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

100

200

300

Time (min.)

Fig. 3 Moisture ratios versus drying time: 50 and 60℃ at fix velocity of 3 m/s. (Fluidized bed dryer)
(Parlak, Accepted 10.04.2014)
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1,2
336 W

1

462 W

MR
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0,2
0
0
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Time (min.)
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Fig. 4 Moisture ratio versus drying time: 50 and 60℃ (Microwave oven)
1,2
Laboratory Oven (50 C)

1
Laboratory Oven (60 C)

MR
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0,2
0
0

200 Time 400
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Fig. 5 Moisture ratio versus drying time: 50 and 60℃ (Laboratory oven)
Fig. 4 shows the plot of moisture ratio versus drying time at different two microwave power outputs.
Drying rate was directly proportional to the microwave power output and drying time significantly
decreased as microwave power increased. When the power output increased to 462 W, total drying
time reduced approximately 5 min. This figure also indicated that most drying occurred in the initial
stages where external resistances to heat and mass transfer dominate the drying process. Almost half
of the moisture removed in first 4 min.
Fig. 5 and Fig. 6 indicate laboratory oven and vacuum oven drying characteristics of ginger slices,
respectively. As can be seen from both figures, we got similar results with fluidized bed dryer; as the
air temperature increased, the drying time decreased.
1,2
Laboratory Vacuum Oven (50 C)

1

Laboratory Vacuum Oven (60 C)

MR

0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

100

200
300
Time

400

500

Fig. 6 Moisture ratio versus drying time: 50 and 60℃ (Laboratory vacuum oven)
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The drying time is the more important parameter in the drying processes; material should be dried at
appropriate temperatures without decomposing the organic structure of samples. Fig. 7 indicates the
comparison MR data obtained by four drying techniques. Taking into consideration drying time,
ginger samples dried faster in microwave dryer than the others. This also implied that the microwave
dryer operated more efficiently during drying of ginger slices.
1,2
Microwave oven (P: 336 W)

1

Fluidized bed (50 C)
Laboratory Vacuum Oven (50 C)

0,8

MR

Laboratory Oven (50 C)

0,6
0,4
0,2
0
0

100

200
300
Time

400

500

Fig.7 Comparison of four drying techniques: MR variation with time.
Modelling of drying curves
For mathematical modeling of ginger drying, curve fitting with drying time was carried for three
drying models. Higher values of R2 and lower the values of SSE and RMSE are chosen as the criteria
for goodness of fit. Table 3, 4, 5 and 6 show the fitting results (R2, RMSE and SSE) of various drying
types. It was observed that R2 values ranged from 0.94 to 0.99 for the different models. The best
model describing the thin-layer drying kinetics was selected with the highest R2 average values, and
the lowest RMSE and SSE average values. By comparing R2, RMSE and SSE average values, it is
clear that the Page model satisfactorily fits experimental data on drying kinetics observed in the falling
rate period and has better agreement with the experiments. The experimental versus predicted data of
moisture ratio for the Page model are illustrated in Fig.8 which emphasizes the suitability of the model
for describing the thin layer drying process of ginger slices.
1,2

MR (Predicted)

1
0,8
0,6
Experimental

0,4
0,2
0
0

0,5

1

1,5

MR (Experimental)

Fig. 8 The experimental versus predicted data of moisture ratio for the Two-Term model.
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Table 3 Microwave drying
Power
(W)
Newton
336

Page

462
336
462

Henderson
and Pabis

336
462

Young Scholars Union

Model constants

SSE

RMSE

R2

k=

0.2197

0.002573

0.02071

0.9969

k=
k=
n=
k=
n=
a=
k=
a=
k=

0.2727
0.1493
1.213
0.2775
0.9896
1.008
0.221
0.9995
0.2726

0.000549
0.0002472

0.009566
0.007031

0.9993
0.9997

0.0005447

0.01044

0.9993

0.002507

0.02239

0.997

0.0005487

0.01048

0.9993

Table 4 Fluidized bed drying
Model
Air
Temperature
(℃)
Newton
50
60
Page
50
60
Henderson and 50
Pabis
60
Table 5 Oven drying
Model
Air
Temperature
(℃)
Newton
50
60
Page
50
60
Henderson and 50
Pabis
60

Model constants

k=
k=
k=
n=
k=
n=
a=
k=
a=
k=

0.08256
0.12
0.2419
0.5639
0.3843
0.4869
0.9391
0.0752
0.9439
0.1108

SSE

RMSE

R2

0.03373
0.0559
0.0007151

0.06122
0.06825
0.009454

0.9637
0.9406
0.9992

0.002518

0.01513

0.9973

0.02979

0.06102

0.9679

0.05289

0.06934

0.9438

Model constants

SSE

RMSE

R2

k=
-0.006628
k = 0.02701
k = 0.001236
n = 1.326
k = 0.01491
n = 1.16
a = 1.063
k = 0.007036
a = 1.018
k = 0.02754

0.03431
0.005235
0.005629

0.04631
0.02412
0.01937

0.9813
0.9957
0.9969

0.001868

0.01528

0.9985

0.02713

0.04253

0.9842

0.004773

0.02443

0.9961
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Table 6 Vacuum oven drying
Model
Air Temperature Model constants
(℃)
Newton
50
k = 0.005271
60
k = 0.02499
Page
50
k = 0.002141
n = 1.417
60
k = 0.0114
n = 1.208
Henderson and 50
a = 1.067
Pabis
k = 0.005624
60
a = 1.029
k = 0.02577

SSE

RMSE

R2

0.07438
0.006631
0.001273

0.05952
0.02714
0.01128

0.9749
0.9949
0.999

0.000822
9
0.05775

0.01014

0.9994

0.05374

.9805

0.005473

0.02616

0.9958

CONCLUSION
The effect of drying technique on moisture ratio and effective moisture diffusivity of ginger slices was
investigated by carrying out experiments. Ginger roots were sliced to a thickness of 0.002 m. and dried
by four different methods: in fluidized bed, laboratory oven, vacuum and microwave oven with
various conditions. Compared with other drying methods, microwave drying could greatly reduce the
drying time of materials. The moisture loss data of ginger slices was fitted to the three thin layer
drying models. The most suitable model for thin layer drying was found to be the Page model with R2
values of this model were higher than 0.999 and RMSE and SSE values were lower than 0.001868 and
0.01528, respectively.
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ABSTRACT
On the one hand, the last initiatives of EU about the creation of a form of regulation related to the
online diffusion of fake-news and, on the other hand, the attack of the President of United States
Donald Trump towards the American media system, pay a new attention about the importance of the
information source in the global public debate. The modern society is based on an informative
scenario where is possible to trace a new concept of post-truth. Now, the truth became a subject of
negotiation between media and citizens.
In particular, the narration of political events – as the recent English referendum for leaving Europe
known as “Brexit” – were characterised by a large diffusion of fake news. This situation has led into
public debate two themes: i, the uncontrollability of information online and the grassroots production
of information; ii, the difficulties and the transformations linked to a raising disintermediated
journalism. Therefore, activities ad hoc have been prevalent to contrast this phenomenon in two
different perspectives: monitoring and managing the phenomenon promptly and, consequently, to
prevent the diffusion of opinions based on inaccurate and false information. At this regard, two of the
most important world online companies had start to move in the same direction: Google and Facebook
had introduced a new option putting a tag on the news considered false individuating by fact-checking
industry experts.
For these reasons, the goal of the paper is to analyse the most famous Italian website of fact-checking
“Pagella Politica” and, in particular, its valuation processes of the news relating to the political
statements of the three most important leaders of Five Stars Movement: Beppe Grillo, the movement
founder, Luigi Di Maio, actually vice-president of Italian Parliament in Rome, and Alessandro Di
Battista, member of Parliament.
Keywords: fact-checking, post-truth, fake news, political information.

* This paper is the result of a joint research effort of the two authors, Giovanni Brancato wrote sections 2 and 3
and Melissa Stolfi wrote sections 1 and 4.
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1. Introduction
The 2016 has been characterized by the high use of the word “post-truth”, in fact the Oxford
Dictionaries has identified it as “Word of the Year 2016”, and has defined it “an adjective relating to
or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than
appeals to emotion and personal belief”1. The use of this word, according with many editors, increased
by about 2000% related to the previous year, and the president of the Oxford Dictionaries Casper
Grathwohl has often stated that: “It’s not surprising that our choice reflects a year dominated by highly
– charged political and social discourse. Fuelled by the rise of social media as a news source and a
growing distrust of facts offered up by the establishment, post-truth as a concept has been finding its
linguistic footing for some time”2. But furthermore, the word post-truth was associated with the
President of United States Donal Trump, who represents – in accordance with the newspaper “The
Economist” – a professional of post-truth politics, because he is not interested in the relationship
between “words” and “reality” during his election campaign and even after during his government 3.
Then, we are faced with a concept that is slowly invading the everyday life, influencing and
conditioning our points of view and behaviours.
We are in an era in which the truth has lost its borders and its exactness: there is no longer an
absolute truth, shared by everyone and publishing in the same way from all media system. But there is
a truth “in becoming”, a truth that is not static, but it continues evolving over time, to change itself. A
series of elements are added to the narrated truth, and the latter moves away from the reality of facts.
The presence of a negotiable truth, according to many academic scholars, is due to a series of
transformations which contributed to the definition of a liquid society (Bauman, 2011). First of all, the
decrease of public trust towards the main “producers of truth”, namely institutions and journalists –
these ones have gradually lost their role of watchdog; this mistrust has increased the desire to found
new sources, considered able to spread reliable and not manipulated information. Immediately internet
has established itself as a space in which identified these new sources, thanks to its innate freedom of
expression, production and publication of contents: every user becomes a contents producer and also,
he contributes to the definition of knowledge, and consequentially of the truth. It is the information
overload the second condition that has contributes to accelerate the advent of post-truth: if, on the one
hand, the increase of information, in many cases, corresponds to some larger possibilities to meet
quality information, in the other hand, this overload doesn’t give to individuals the possibility to
select, manage, contextualise and verify the information they read and see every day.
This situation increases the risk of exposure to incorrect and inaccurate information by citizens,
who don’t succeed to understand the reality because they are faced with a more and more fragmented
and synthetic information (Briggs and Burke, 2010). Then, we realise that the large supply of
information on internet is not directly connected to a greater knowledge; but rather to manage an
uninterrupted flow of information, we need new and more skills that not all citizens and users have.
Also, internet can be considered as the favoured space for the diffusion of fake news, since they need
complicity between who produces and who reads them. A complicity that internet was able to create
though the realise of a many-to-many communication, that replace part of the typical elements of the
traditional journalism (Sorrentino, 2008). In a context in which facts become less and less central and
reality can be achieved through a continuous and careful research, the fake news are the truths that
people need and decide to believe; it would be restrictive to think all the individuals believe in
published information without doubts. In fact, we live in an era where the subjectivity and the personal
opinions have replaced the objectivity of the facts. Therefore, the contemporary audiences are
particularly predisposed to the “gullibility”, because of a diffuse sense of mistrust, but also because
they live in an “habitus” that is characterised by the crisis of traditional values and the crisis of
traditional spaces of socialisation (as political parties, religious groups and different associations).
In the Western World, the popular disaffection – which has seen an increase since the 2008
economic crisis – has emphasise the distance between civil society and his political representatives. A
direct consequence of this phenomenon is the growth of consensus towards populist political groups
1

https://en.oxforddictionaries.com/word-of-the-year/word-of-the-year-2016
Flood A., 'Post-truth' named word of the year by Oxford Dictionaries, in “The Guardian”, 15 November 2015,
https://www.theguardian.com/books/2016/nov/15/post-truth-named-word-of-the-year-by-oxford-dictionaries.
3 http://www.economist.com/news/leaders/21706525-politicians-have-always-lied-does-it-matter-if-they-leave-truth-behindentirely-art
2
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and movements that, in step with the essential elements of post-truth era, focus their attention not on
“what” they say, but on the “way” with which they speak about: to raise emotions, to involve and to
persuade before to inform. The post-truth era opens new possibility for journalism that, just because of
technological innovations and grassroots production, is forced to face an unprecedented crisis. Since
journalist is no longer the only source of information and knowledge, he is called to “select” and “give
meaning” to the great amount of information into the web, to facilitate the use of information by users.
A function extremely important in a complex society as the modern one, in which there are lots and
different interests and there are many public subjects who represent issues of a fragmented society.
The journalist’s activity is the “sense-making” (Morcellini, 2011), the reordering of information, the
translation of concepts, the verification reliability, the contextualisation of events that are narrated by
lots of point of view. The varieties of information contribute to forming confused and divergent
opinions into the public sphere. The journalism of verification has come to the fore again, namely a
type of journalism that gives a lot of attention to accuracy, correctness and credibility of news. It
seems to represent the right mode to confine the diffusion of fake news which are circulating more and
more frequently on the web (Kovach e Rosenstiel, 2011).
The fact-checking better represents this renewed function of journalism, and in this context, we
can trace the experience of some platform as the American PolitiFact, whose task is to “unmask” and
identify when information is correct and truth. In Italy, the most important fact-checking platform is
Pagella Politica, born during the 2013 General Election from the idea of few young students. Now it
represents a consolidates experience, but it seems to be the only example of political fact-checking
into the Italian territory. Inspired by the PolitiFact, the team members of the Italian platform analyse
politicians’ declarations and give them a tag to certify the degree of truthfulness. Firstly, team
members select some declarations contained into the major newspapers and news agencies,
institutional web sites, account Facebook and Twitter of politicians and political parties. Secondly, the
declarations are compared to data and official sources that are available at the same time of them. At
the end, team members can identify what declarations are false and what are truth, and they can
categorise them with some tag: “vero” for correct declaration and “panzana pazzesca” for declaration
completely wrong, passing through intermediated tags as “c’eri quasi”, “nì” and “Pinocchio andante”.
After a trial period based on the analysis of ten statements of each politician, this process allows to do
a classification of politicians who are divided in “iscritti”, “matricole” and “fuori corso” related to
their participation into the public debate. In this way, we can see a representative situation of the
politicians’ credibility on the major issues present in the media agenda that are organised in some
categories: from economy to social issues, from justice to Institution, from environment to foreign
policy. Declarations that don’t belong to any of these latter are included in the category “Other”.
2. The political information in the post-truth era: the Italian Five Star Movement
In this scenario, the post-truth has powered the diffusion of fake news: the American
Presidential Election and the Brexit Referendum represent events with the largest diffusion of online
fake news and they have legitimized the entree in an era in which facts have lost their relevance. In
fact, despite the opposition both to Trump and Brexit by big influencers, these ones couldn’t orient
public opinion. A fact that proves that citizens don’t believe, but they base their opinions and their
choices on what others are saying through the media. In this regard, it is important to tell about two
different approaches that confirm the post-truth paradigm, although they are opposed. In one hand, we
could consider this new condition in a negative way: media system and public exponents are no longer
the speakers of truth for citizens, and these last read news online without control the reliability of the
sources and the fairness of the information; in the other hand, the Trump’s election and the victory of
“leave” in Britain could represent a new people’s sovereignty that has got the possibility, through
internet, to know truth and information hidden by media system and power centers. Then, fake news
could be associated to traditional sources and mass media or, instead, they could be considered as a
product of new media; in both cases, without going too much into the matter, everyone is buried by a
lot of “said and not said” that often put us in contact with wrong and false information (Campa, 2016).
The political proposal of the Five Star Movement (M5S) is in line with the context just
described. It is an Italian political movement born from public demonstrations against the traditional
political class (i.e. Vday 2009) and embryonic forms of participation in what will become the
Movement (i.e. Meetup). The M5S shows itself as an absolute novelty into the national context
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especially for the great participation and the direct engagement of the online users. According to
Manuel Anselmi (2017), this Movement represents the first example of “web-populism” in Italy and
one of the most successful experience of populism in an international level.
“The use of the web has allowed M5S to combine old and new strategies of communication and
mobilization. The use of the web and the actup and meetups in local centers in Italy lets the
movement claim that it has finally brought to Italy a more direct form of democracy. In keeping with
the logic of populism, it has done away with the traditional intermediaries of political parties and
labor unions to allow the people to directly engage in politics via online discussion forums and
public engagements” (Lanzone and Woods, 2015: 63).

Therefore, internet is the ideal habitat to the birth and the proliferate of these new forms of
populism, because it is now a fact that the direct participation and the possibility to express our
opinion at any time, using the new media, lead to a form of disintermediation between electorate and
political leaders (in fact there are no longer a hierarchy and a distance between citizens and their
political representatives), that is a typical element of the populism. This condition is in line with the
action of the Five Star Movement that uses the new media with dual purpose: firstly, as a useful
instrument to increase political engagement, and secondly, as medium to transmit information
(Lanzone and Woods, 2015). A fundamental feature of this political movement is its position against
the media mainstream; a condition that distinguishes its communicative and political strategies from
those of other political parties, including newly formed as Fratelli d’Italia-AN or Lega Nord. In
particular, into the M5S members’ code of ethics, there is the prohibition to take part in television talk
show4. A good example of the centrality of this rule is the expulsions of some members from the
Movement. Although the rule seems to have no longer the same relevance, it represents not only a
clear communication strategy that is almost all based on new media, but also a sort of declared
“conflict” against the traditional and mainstream communication (Corbetta and Gualmini, 2013),
which are considered less authentic respect to internet. This opposition to the media system is one of
the original elements of the Five Star Movement experience (Anselmi, 2017), as a matter of fact the
closure against the media, in particular against television, is the symbol of a desire to refuse and get
away from the ritual communicative spaces used by “old” politics.
However, we know that the Movement has been able to use mainstream media as early as the
2013 election campaign, for example when the members have attracted the attention of journalists
during their events in Italian squares (Morcellini, Antenore and Ruggiero 2013). In this way, the
Movement has succeeded both in using traditional media to show itself to its electorate and in
declaring an aversion to it. These dynamic show us that is very difficult to explain the strange and
equivocal relation between media and the Movement, especially because this relation changes over
time. The change of this communicative strategy is easily traceable in the participation of Beppe
Grillo, the leader of the Movement, in the historical Italian talk show Porta a Porta. The episode was
aired on 19 May 2014, concurrently with the European Election, and has recorded a share of 26.88%
equal to about 4.276.000 audiences. During the episode, Grillo has told many times that he has
decided to participate into the programme to defend himself, because traditional media were diffusing
a wrong and distorted image of itself and his Movement.
3. Findings. M5S versus Pagella Politica
In view of all this, it is interesting to examine the Pagella Politica corpus composed by the M5S
members’ statements. Through quantitative-qualitative approach, we will analyse the statements of the
three major exponents of the Five Star Movement: Beppe Grillo, Luigi Di Maio and Alessandro Di
Battista.
First, we have chosen to analyse the top-ten list of politicians “enrolled” who are present in the
database of the online platform. The analysis shows a heterogeneous situation in relation to the
political area belonging to the different political parties that reveals a greater presence of centre-right
exponents. Referring to a coalition party system and so, in this case, excluding Laura Boldrini5, we
could hypothesise such a complex picture: 4 centre-right members (Matteo Salvini, Silvio Berlusconi,
4
5

http://www.beppegrillo.it/movimento/codice_comportamento_parlamentare.php
She isn’t a member of any political party
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Renato Brunetta, Giorgia Meloni), 3 Five Star Movement members (Beppe Grillo, Alessandro Di
Battista, Luigi Di Maio), and 2 centre-left members (Matteo Renzi, Pierluigi Bersani). Considering the
respective number of statements per policy area, besides the M5S case (380 analyses), we have almost
the same number of statements between the centre-right (431) and the centre-left (432), out of a total
of 1313.

Figure 1: Percentage of statements analysed per political area grouping
Secondly, we have focused attention on the number of statements analysed by Pagella Politica
team. This allowed a second analysis that has underlined the centrality of some members compared to
the others, especially in relation to the role in the membership party – for example, Matteo Renzi,
secretary of the Democratic Party – or at the institutional level – as in the case of Laura Boldrini,
President of the Chamber of Deputies.
Laura Boldrini
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Figure 2: Degree of accuracy of the politicians’ statements
Besides the Laura Boldrini case (89%), in terms of the degree of accuracy of politicians’
statements, we have a situation as follows: the centre-left, then the leaders of the M5S and finally the
centre-right. Specifically, we have the centre-left with Matteo Renzi in the lead (74%), followed by
Pierluigi Bersani (74%); two leaders of the Five Star Movement, one with a percentage of 71% (Luigi
Di Maio) and the other with 70% (Alessandro Di Battista), and Beppe Grillo in the queue with 62%;
and finally, centre-right with Renato Brunetta (66%), Giorgia Meloni (63%), Matteo Salvini (62%),
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and Silvio Berlusconi (57%). Although these percentages certainly not have an absolute statisticalmathematical value, but they are useful to give a clear picture as representative as a general trend.
However, in addition to the first experimental results, this practice becomes even more
interesting for this work if it is applied only to the statements of the three members of the Five Star
Movement and, above all, in relation to the issues addressed by the statements of individual
politicians. The first experimental part is dedicated to Alessandro Di Battista, one of the first members
of the Movement, elected to the House of Deputies in 2013. He undoubtedly represents one of the
most important and influential members of the Five Star Movement. According to estimates made by
Pagella Politica analysts, the member’s statements are “truthful” to 70% compared to the total of 74
analyses. Specifically, statements that are completely true or faithfully reported are 28; those with
some imprecision or partially correct are 34; 9 are the declarations considered rather vague, albeit
starting from totally unrealistic data; and finally, only 3 were totally misguided or invented.
Table 4: Analysis of Alessandro di Battista’s statements by Pagella Politica
Economy

Social
Issues

Justice

Environment

Vero

4

6

1

0

7

C'eri quasi

2

5

1

0

Nì

3

3

1

Pinocchio andante

2

2

Panzana pazzesca

1

Tot

12

Alessandro Di Battista

Foreign

Institutions

Other

Tot.

10

0

28

6

2

1

17

0

6

4

0

17

1

0

2

2

0

9

0

0

0

1

0

1

3

16

4

0

22

18

2

74

By carrying out the analysis with reference to the categories used by Pagella Politica website
database, it is interesting to note that, considering that Di Battista currently holds the post of VicePresident of the Parliamentary Committee on Foreign and Community Affairs, most of his statements
are in the “Foreign” category (22): most of these are either totally or partially true (19), and only 3 are
classified as overly generic or totally false. The same trend, albeit with numerically different cases and
some of these even less significant, emerges from the analysis of other thematic categories that are
totally or partially incorrect or vague only 12 out of 74. Excluding the “Foreign” category already
described, declarations that are little or nothing true are divided as follows: 3 out of 12 for economic
declarations, 2 out of 16 on social issues, 1 out of 4 on justice, 2 out of 18 on institutions, and 1 out of
2 in “Other” category.
The situation regarding Luigi Di Maio’s statements is not entirely different from that of the
politician first analysed. From the analysis carried out by Pagella Politica team, Di Maio’s statements
appear to be “truthful” to 71% compared to the total of 67 statements analysed. He also elected to the
recent political elections in 2013, he is currently the member of the Movement to play the highest role
at the institutional level, being Vice-President of the House of Representatives, as well as a member of
the Commission on European Union Policies. As for Alessandro Di Battista, the institutional role
involved is crucial for the choice of the issues of statements most closely controlled by analysts. In
fact, almost all of the statements analysed (59 out of 67) concern the categories “Institutions”, “Social
Issues” and “Economy”.
Table 5: Analysis of Luigi di Maio’s statements by Pagella Politica
Economy

Social
Issues

Justice

Environment

Foreign

Institutions

Other

Tot.

Vero

6

7

2

1

1

9

0

26

C'eri quasi

6

5

0

0

1

5

0

17

Nì

3

6

0

0

2

4

0

15

Pinocchio andante

1

1

0

0

0

2

0

4

Panzana pazzesca

1

2

1

0

0

1

0

5

Tot.

17

21

3

1

4

21

0

67

Luigi Di Maio
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Specifically, considering only statements that are categorised as “panzana pazzesca” or
“Pinocchio andante”, Di Maio’s statements show a trend that reveals only 9 statements of 67 as
follows: 2 out of 17 for the “Economy” category, 3 out of 21 for “Social Issues”, 1 out of 3 of those on
“Justice”, 3 out of 21 for themed statements as “Institutions”. Instead, there are no similar statements
for the remaining three categories (“Environment”, “Foreign”, “Other”).
Table 6: Analysis of Beppe Grillo’s statements by Pagella Politica
Economy

Social
Issues

Justice

Environment

Foreign

Institutions

Other

Tot.

Vero

14

9

3

1

8

25

2

62

C'eri quasi

26

10

2

3

5

13

3

62

Nì

21

8

2

1

12

15

2

61

Pinocchio andante

11

6

2

1

5

7

1

33

Panzana pazzesca

9

2

1

0

3

5

1

21

Tot.

81

35

10

6

33

65

9

239

Beppe Grillo

The last exponent of the Five Star Movement on which this article was set up is Beppe Grillo.
He is considered, not only by the media, the undisputed leader of the M5S, although he does not play
any political-institutional role. In relation to the central role of its role within the Italian Movement
and the Italian media arena, it is interesting to note that the analysts have paid more attention to Beppe
Grillo’s statements than those of other members of the Movement. In Pagella Politica online database,
there are 239 analysed statements of the M5S exponent. From the analysis, Grillo seems to be the least
“truthful” among his party compatriots with about 62%. Specifically, this situation is presented as
follows: 81 statements on the “Economy”, 65 on the “Institutional” side, 35 on “Social Issues”, 33 on
foreign and 25 divided between “Justice” (10), “Other” (9) and “Environment” (6). Although linked to
the discretion of analysts and therefore the choice of declarations to be analysed, there are immediately
some interesting elements about the total corpus of declarations. In this specific case, given a
considerable amount of cases analysed, we proceeded with some evaluations expressed in percentages,
to allow easier reading of the data. The most interesting element is that despite the high number of
statements made by Grillo, the latter are included between the maximum and the medium degree of
truthfulness. In particular, we have the 77% of statements analysed that are considered totally, partly
or basically truth, and only the 23% of statements considered overly generic or basically false.

4. Conclusion
This analysis shows a very interesting situation about the degree of truth of the three exponents
selected. In fact, if we compare the statements of M5S members with the statements of the others
political party’s members, we can see a similar trend in term of credibility; despite the Movement
members say many times that they are in contrast with the fake news and media mainstream, these
latter is considered as responsible of the decline of the Nation, even more than politics.
In conclusion, the central role of fact-checking process is indisputable in the current media
context, because the information system is increasingly characterised by the use of internet
(Maistrello, 2013) and consequently there is a need for a platform that is able to carry out three main
functions. First, the fact-checking processes perform a control function of online news that is
fundamental for both producers and consumers of information. The second function is to inform,
because through the control of news, the fact-checkers are obliged to diffuse the correct information,
after a careful work of review and deepening, in order to compare the fake news with the correct one.
The last function is link to the reliability and the authority of sources. In an era where the loss of trust
in journalism is the unique answer to the information overload, currently, in one hand, the factchecking process gets more credibility, and, in the other hand, it leads to a loss of credibility to which
spread fake news. In this context, fact-checking can represent a new form of journalism which is able
to control the news and to help citizens to understand reality (Graves, Nyhan and Reifler, 2015).
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ABSTRACT
An application of grid-connected inverter requires grid voltage information to able to track phase and
frequency of the grid. The grid synchronization in the single phase inverter is achieved by using
Phase-Locked Loop (PLL) with different techniques in the literature. Among them, the Quadrature
Signal Generator based PLL (QSG-PLL) method is mostly focused to improve of the synchronization
performance. The quadrature signals are generated by Second Order Generalized Integrator (SOGI)
for PLL with high accuracy and fast dynamics, which is named briefly SOGI-PLL. The resonance
frequency of the conventional SOGI-PLL is adjusted by a frequency feedback loop to make it
adaptive. Alternatively, the fixed-frequency SOGI-PLL is proposed to decrease complexity and
increase stability margin in the literature. In this work, the fixed-frequency and adaptive frequency
SOGI-PLL techniques are analyzed, and the performance of them compared under grid frequency step
change, grid voltage sag and distorted grid voltage with MATLAB/Simulink simulation studies for the
single phase grid-connected inverters. The simulation studies show that these two methods have same
performance in the case of the frequency and voltage change. However, in case of the distorted grid
voltage, the adaptive frequency SOGI-PLL offers better performance.
Keywords: Grid synchronization, grid-connected inverter, PLL, SOGI

Tek Fazlı Şebeke Bağlantılı Eviriciler İçin Sabit Frekans ve Uyarlanabilir
Frekans Tabanlı İDGİ-FKD Tekniklerinin Karşılaştırılması
Özet
Şebeke bağlantılı eviricinin uygulanması şebekenin faz ve frekansını takip edebilmesi için şebeke
gerilim bilgisini gerektirir. Tek fazlı eviricideki şebeke senkronizasyonu literatürde farklı Faz
Kenetlemeli Döngü (FKD) teknikleri kullanılarak elde edilmektedir. Bunların arasında, çoğunlukla
senkronizasyon performansını arttırmak için Tümlev Sinyal Üreteci tabanlı FKD (TSÜ-FKD)
yöntemine odaklanılmıştır. Tümlev sinyalleri, kısaca İkinci Dereceden Genelleştirilmiş İntegral
(İDGİ-FKD) olarak adlandırılan yüksek doğruluk ve hızlı dinamikleri ile FKD için İkinci Dereceden
Genelleştirilmiş İntegral (İDGİ) tarafından üretilir. Geleneksel İDGİ-FKD’nin rezonans frekansı,
frekans uyarlamalı hale getirmek için bir frekans geri besleme döngüsüyle ayarlanmaktadır. Alternatif
olarak, literatürde sabit frekanslı İDGİ-FKD karmaşıklığı azaltmak ve kararlılık marjını arttırmak için
önerilmektedir. Bu çalışmada, frekans uyarlamalı ve sabit frekanslı TSÜ-FKD teknikleri analiz
edilmiş ve bunların performansları şebeke frekansının adım değişimi, şebeke gerilim çökmesi ve
bozulmuş şebeke gerilimi altında MATLAB/Simulink benzetim çalışmalarıyla tek fazlı şebeke
bağlantılı eviriciler için karşılaştırılmıştır. Simülasyon çalışmaları, frekans ve gerilim değişiminde bu
iki yöntemin aynı performansa sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, bozulmuş şebeke
geriliminde sabit frekanslı İDGİ-FKD daha iyi performans sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Şebeke senkronizasyonu, şebeke bağlantılı evirici, FKD, İDGİ
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INTRODUCTION

Grid-connected inverters are widely used as an interface between dc sources and utility grid to inject
dc energy in accordance with the grid voltage. In such applications, the synchronization method is
important to generate correct reference signals for satisfying the power quality standards. Therefore,
the information about grid voltage such as frequency, phase and amplitude are all critical for high
quality power generation systems.
Many grid synchronization techniques used in power converter applications can be basically
categorized as Filtered Zero Cross Detection (FZCD) based technique (Vainio and Ovaska, 1995) and
Phase Locked Loop (PLL) based technique (Golestan, Guerrero, and Vasquez, 2017). Recently, PLL
based techniques are frequently employed instead of FZCD techniques, due to the poor detection
capability of FZCD techniques under grid parameters changes and its high complexity structure.
The basic PLL structure includes Phase Detector (PD), Loop Filter (LF) and Voltage Controlled
Oscillator (VCO), where PD induces a double frequency oscillation in the output. To eliminate this
oscillation, different Quadrature Signal Generation (QSG) based methods and Adaptive Filter (AF)
based methods are employed in the PLL structure. However, the QSG method is mostly preferred due
to its simple structure and is achieved with different ways, such as invers park transform, T/4 transfer
delay, Hilbert Transformer and Second Order Generalized Integrator (SOGI). In QSG methods, the
generated quadrature signals are transferred into the dq frame with Synchronous Reference Frame
PLL (SRF-PLL).
Among QSG methods, SOGI based QSG (SOGI-QSG) method (Ciobotaru, Teodorescu, and
Blaabjerg, 2006) is one of the most popular method to create quadrature signal for SRF-PLL. Its basic
structure for single-phase system is depicted in Figure 1. In there, 𝑣1 ′and 𝑞𝑣1 ′ are defined as generated
orthogonal output signals, 𝑣1 is the grid voltage input, k is the proportional gain and 𝑤0 is the
fundamental frequency of the grid voltage.

Figure 1: Basic structure of SOGI-QSG for single-phase system
As can be seen in the Figure 1, the frequency input of the SOGI-QSG is a constant and is set to
fundamental frequency. During frequency changes in the grid voltage, 𝑣1 , the estimated frequency will
contain error. To make this frequency adaptive, a frequency feed-back loop is created between SOGI
and SRF-PLL parts. However, recently, it is claimed that the frequency adaptation procedure makes
the PLL sensitive to parameter changes and decreases stability margin (Xiao, Dong, Li, and Liao,
2017), (Reza, Ciobotaru, and Agelidis, 2013). Conversely, by removing frequency feed-back loop and
using some regulations, Fixed-Frequency SOGI (FFSOGI) PLL method (Xiao, Dong, Li, and Liao,
2017) is proposed to eliminate disadvantages of adaptive frequency methods.
In this work, the performance comparison of the adaptive frequency and the fixed-frequency SOGIPLL methods is discussed under grid voltage changes. The theoretical analysis and
MATLAB/Simulink simulation studies show that these two methods have almost same performance
for grid frequency and grid voltage change. Under distorted grid voltage, nonetheless, adaptive
frequency method gives better performance.
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SOGI BASED PLL STRUCTURES

In this section, theoretical analysis of the standard, adaptive frequency and fixed-frequency SOGI-PLL
methods are given. The standard structure of SOGI-PLL (Ciobotaru, Teodorescu, and Blaabjerg, 2006)
is depicted in Figure 2, where 𝜃̂ is estimated phase angle, 𝑣1 is the grid voltage input, k is the
proportional gain and 𝑤0 is the fundamental frequency of the grid voltage.

Figure 2: Structure of the standard SOGI-PLL for single-phase system
Transfer function of the QSG part of the standard SOGI-PLL is written as (1) and (2). It can be noticed
that (1) and (2) describe bandpass filter and low pass filter with 𝑤0 centered frequency, respectively.
The frequency response of 𝐺𝛼 (𝑠) and 𝐺𝛽 (𝑠) is given in Figure 3 for different value of k with 𝑤0 =
100𝜋 centered frequency.
𝐺𝛼 (𝑠) =
𝐺𝛽 (𝑠) =

𝑣𝛼 (𝑠)
𝑘𝑤0 𝑠
= 2
𝑣1 (𝑠)
𝑠 +𝑘𝑤0 𝑠+𝑤02
𝑉𝛽 (𝑠)
𝑘𝑤02
=
2
𝑣1 (𝑠)
𝑠 +𝑘𝑤0 𝑠+𝑤02

(1)
(2)

As can be seen in the Figure 3a, (𝑣𝛼 ) is in phase with input signal (𝑣1 ) and has same magnitude as the
input signal at 𝑤0 frequency. On the other hand, in Figure 3b, there is 90 degree phase difference
between 𝑣𝛽 and the input signal. Also 𝑣𝛽 has same magnitude as the input signal at 𝑤0 frequency.
Thus, the SOGI part of the PLL generates two quadrature signals 𝑣𝛼 and 𝑣𝛽 . However, the amplitudes
of both quadrature signals differ from each other and also differ from the input signal amplitude, when
the frequency of the grid voltage (𝑣1 ) differs from 𝑤0 tuning frequency. Moreover, the orthogonality
between 𝑣𝛼 and 𝑣𝛽 will be lost, if the grid voltage amplitude change (Kulkarni and John, 2013).

(a)
(b)
Figure 3: Frequency response of a) 𝐺𝛼 (𝑠) and b) 𝐺𝛽 (𝑠) for k=2,1.57,1 and 0.5 with 𝑤0 = 100𝜋
Another important factor affect the performance of SOGI-PLL is grid voltage harmonics. This
problem can be solved by narrowing the band width (increasing filter capability) of the 𝐺𝛼 (𝑠) and
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𝐺𝛽 (𝑠) with decreasing the value of k (Ciobotaru, Teodorescu, and Blaabjerg, 2006), (Kulkarni and
John, 2013) depicted as in Figure 3. However, there is a relationship between dynamic response and k
as in (3), where ζ is damping ratio of the transfer functions in (1) and (2). Therefore the standard
SOGI-PLL needs to be improved.
𝑘

𝜁=2

(3)

To enhance the standard SOGI-PLL, the estimated frequency in the SRF-PLL part can be fed back
SOGI part to make it frequency adaptive. Such a method is given in Figure 4 (mentioned as method-1
at the rest of this study), where 𝑤
̂ is estimated frequency, 𝜃̂ is estimated phase angle and 𝑣𝑔 is grid
voltage. Transfer functions of the SOGI part can be easily written as in (4) and (5).

Figure 4: Adaptive frequency SOGI-PLL structure (mentioned as method-1)
𝐺1𝛼 (𝑠) =
𝐺1𝛽 (𝑠) =

̂𝑠
𝑣𝛼 (𝑠)
𝑘𝑤
= 𝑠2 +𝑘𝑤̂𝑠+𝑤̂ 2
𝑣1 (𝑠)
𝑉𝛽 (𝑠)
̂2
𝑘𝑤
= 2 ̂ ̂2
𝑣1 (𝑠)
𝑠 +𝑘𝑤 s+𝑤

(4)
(5)

By assuming grid voltage 𝑣𝑔 = sin(𝑤𝑔 𝑡) = sin(𝜃𝑔 ) and the characteristic equations of (4) and (5)
have complex conjugates poles (k < 2), the output of the SOGI part expressed in time domain as in (6)
and (7), when the estimated frequency (𝑤
̂) locked to the grid frequency (𝑤𝑔 ). These equations are
transformed into dq frame in SRF-PLL part. The transformed 𝑣1𝑞 has a phase error when the phase
angle difference (𝜃𝑔 − 𝜃̂) is not equal to zero.
𝑣1𝛼 (𝑡) = sin(𝑤𝑔 𝑡) −

sin(√1−(𝑘/2)2 𝑤𝑔 𝑡)𝑒

−𝑘𝑤𝑔 𝑡
2

2

𝑣1𝛽 (𝑡) = −cos(𝑤𝑔 𝑡) −

(6)

√1−(𝑘/2)2
𝑘
cos(√1−( ) 𝑤𝑔 𝑡−𝜑)𝑒
2

√1−(𝑘/2)2

−𝑘𝑤𝑔 𝑡
2

, 𝜑 = tan−1 (

𝑘

2√1−(𝑘/2)2

)

(7)

For improving performance and accuracy of SOGI based SRF-PLL, the fixed-frequency method
(mentioned as method-2 at the rest of this study) and its structure is illustrated in Figure 5. In this
method, there is no feedback frequency loop and the SOGI part tunes with w0 nominal frequency. The
time domain equations of 𝑣2𝛼 and 𝑣2𝛽 is given in (8) and (9). As can be seen in these equations, the
amplitudes of 𝑣2𝛼 and 𝑣2𝛽 are different when grid frequency is not equal to w0 nominal frequency. To
correct this, it is proposed that 𝑣2𝛽 is multiplied by 𝑤
̂/𝑤0 term as depicted in Figure 5. Although the
signals 𝑣2𝛼 and 𝑣2𝛽 are orthogonal, these are not in-phase or quadrature-phase with 𝑣𝑔 input signal
since there is always phase angle difference 𝛿 given in (10). To compensate this, the opposite sign of 𝛿
is added to 𝜃̂ estimated phase angle, thus the compensated phase angle 𝜃̂𝑐 is obtained at the output of
the PLL.
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𝑘𝑤𝑔 𝑤0
√(𝑤02 −𝑤𝑔2 )2 +(𝑤0 𝑤𝑔 𝑘)2
−𝑘𝑤02
√(𝑤02 −𝑤𝑔2 )2 +(𝑤0 𝑤𝑔 𝑘)2

sin(𝑤𝑔 𝑡 − 𝛿)

(8)

cos(𝑤𝑔 𝑡 − 𝛿)

(9)

̂ 2 −𝑤02
𝑤
̂
𝑘𝑤0 𝑤

(10)

Figure 5: Fixed-frequency SOGI-PLL structure (mentioned as method-2)
SIMULATION RESULTS
In this section, performances of fixed-frequency and adaptive frequency SOGI-PLL methods are
evaluated in MATLAB/Simulink software based on aforementioned method-1 and method-2. The
parameter tuning for these methods is achieved according to (Golestan, Monfared, Freijedo, and
Guerrero, 2013), (Kulkarni and John, 2016). The parameters used in the simulation for the two
methods are chosen different value as in Table 1 to obtain certain dynamic response.
Table 1: The parameters used in the simulation
method-1
method-2

𝑘
2
2

𝑘𝑝
137
285

𝑘𝑖
7880
40300

The models of method-1 and method-2, given in previous section, are created in the simulation
software. The tests of the methods are carried out under three different grid voltage cases. In the first
case, the frequency of the grid voltage has a +4 Hz step change of 50 Hz nominal frequency. The
response of the methods to the frequency step change is shown in Figure 6. As seen in the figure, the
estimated frequency of both methods can track the grid frequency accurately. The phase error of the
methods is settled to zero after transient state. The frequency settle times are about 45 ms and 40 ms
for method-1 and method-2, respectively. In Figure 7, second case, the frequency and phase error
change of the two methods is given for 40% grid voltage sag. Both methods have almost same
transient performance of 50 ms and 45 ms frequency and phase error settling times respectively. In the
final case, distorted grid voltage with 6.5% Total Harmonic Distortion (THD) including low order
harmonics is considered as the input signal of the methods. The phase error responses of the methods
can be seen in Figure 8. The phase error of the method-1 changes between +0.3 and −0.3 degree, on
the other hand it changes between +1 and −0.3 degree for method-2.
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Frequency (Hz)

Figure 6: (a) Frequency change, (b) phase error change of the two methods
with +4 Hz frequency step change in the grid (Time: 10 ms/div)
method-2
method-1

Phase error (deg)

(a)

t (ms)

method-2
method-1

t (ms)
(b)

Grid voltage (p.u.)

Figure 7: (a) Frequency change, (b) phase error change of the two methods
with 40% voltage sag in the grid voltage (Time: 10 ms/div)

Phase error (deg)

(a)

t (ms)

method-2

method-1
(b)

t (ms)

Figure 8: (a) Distorted grid voltage with 6.5% THD, (b) phase error change of the two methods
with distorted grid voltage (Time: 10 ms/div)

CONCLUSION
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In this paper, the performance of the adaptive frequency and the fixed-frequency SOGI based PLL
methods is comparatively evaluated. The standard SOGI based PLL structure is first presented to show
the advantages of these methods. Then the theoretical analysis of the fixed-frequency and adaptive
frequency methods is given. To test accuracy and performance of these two methods, three different
cases are considered and simulated in MATLAB/Simulink. The simulation results show that these two
methods work accurately and also they have almost the same performance in the case of the grid
frequency step change and the grid voltage sag. In the case of the distorted grid voltage by the loworder harmonics, however, the adaptive frequency SOGI based PLL method provides better
performance than the fixed-frequency SOGI based PLL method.
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Abstract
Isolated bidirectional DC-DC converters (IBDCs) have recently been brought into prominence owing
to the increase in the need for systems that can perform bidirectional energy transfer in either direction
and acts as an interface circuitry between two DC buses at different voltage levels. IBDCs are used in
wide range of applications such as DC motor drives, electric vehicles, renewable energy systems and
custom power devices where bidirectional power flow may be required. This paper focuses on the
design procedure and the selection of components employed in an isolated dual active bridge (DAB)
bidirectional DC-DC converter topology. In this paper, calculation of the values for auxiliary reactors
and snubber capacitors, determination of voltage-ampere rating, leakage reactance and the turn ratio of
high frequency transformer (HFT), design of core material and geometry for the HFT and selection of
power semiconductor switches and driver circuits are addressed in detail. The design procedures are
veriﬁed by a 10 kVA hardware prototype, interfacing a 500V DC-link voltage with 20 kHz operating
frequency.
Keywords: DC-DC converter, high frequency transformer, auxilary reactors, snubber capacitor

İzoleli Çift Yönlü İki Aktif Köprü DA-DA Dönüştürücünün Tasarım
Kriterleri Üzerine Bir Araştırma
Özet
İki yönlü enerji transferini gerçekleştirebilen ve farklı gerilim seviyelerinde iki DA bara arasında bir
arayüz devresi görevi gören sistemlere duyulan ihtiyacın artmasıyla birlikte, izole edilmiş çift yönlü
DA-DA dönüştürücüler (IÇDA) son yıllarda önem kazanmıştır. IÇDA’lar, DC motor sürücüleri,
elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji sistemleri ve çift yönlü güç akışının gerekli olabileceği özel güç
cihazları gibi geniş uygulama alanlarında kullanılmaktadır. Bu çalışma, izoleli iki aktif köprü çift
yönlü DA-DA dönüştürücü topolojisinde kullanılan bileşenlerin seçimi ve tasarım prosedürü üzerine
odaklanmaktadır. Makalede, yardımcı reaktörler ve snubber kondansatörleri için değer hesaplamaları,
sızıntı reaktansı ve yüksek frekans trafosunun (YFT) dönüş oranının belirlenmesi, YFT için çekirdek
malzemesi ve geometrinin tasarımı ile güç yarı iletken anahtarları ve sürücü devrelerinin seçimi
ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Tasarım prosedürleri, 500 V DA bağ geriliminde ve 20 kHz frekansta
çalışan 10 kVA’lık bir prototip ile doğrulanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: DA-DA dönüştürücü, yüksek frekanslı transformatör, harici reaktörler, snubber
kondansatörü
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INTRODUCTION
The bidirectional dc-dc converter (BIDC) along with energy storage has become a promising option
for many power related systems, including hybrid vehicle, fuel cell vehicle, renewable energy system
and so forth. In literature, various BIDC topologies have been investigated. Most of them includes
high frequency transformers for the galvanic isolation between the two sets of dc terminals.
A comprehensive review on the isolated BIDC topologies are presented in (Zhao et al., 2014). Various
BIDC topologies have been proposed as reviewed in (Zhao et al., 2014), such as dual flyback (Chung
et al., 2004); dual-Cuk (Aboulnaga and Emadi, 2004); Zeta Sepic (Bellur and Kazimierczuk, 2011);
forward-flyback (Zhang and Yan,2009), dual push-pull (Xiao and Xie,2008), push-pull-forward
(Zhang et al., 2012); push-pull-flyback (Souza and Barbi, 2011) and dual half bridge (Li et al., 2003).
The proposed power circuit topology of the dual active bridge (DAB) based isolated bidirectional DCDC converter (IBDC), which composes two symmetrical single phase full bridge voltage source
converters (VSCs), two DC link capacitors (Cdc1 and Cdc2), auxilary reactors (Ldc1 and Ldc2) and an high
frequency (HF) transformer, is demonstrated in Figure 1.

Figure 1. The power circuit topology of DAB based IBDC
The rest of this paper is organized as follows: high frequency transformer desing principles are
presented in Section 2. The design of auxilary inductors and snubber circuit are expressed in Section 3
and Section 4 respectively. The selection of power semiconductor switches and driver circuits are
addressed in Section 5. Conclusions of the study are given in Section 6.
HIGH FREQUENCY TRANSFORMER DESIGN

The design of high frequency transformer (HFT) covers the processes of the determination of turn
ratio, the selection of core material and geometry and the determination of cable cross section with
respect to the system specifications.
The magnetic properties of the HFT core is determined by three basic factors: core material class,
geometric design of core and processing of the steel plate during production of the core. The core
material is the most important part of the HFT, because it determines the power density and efficiency
of the transformer. The most common core materials of the line transformers are silicon-steel, nickelsteel, nanocrystalline and ferrite. Usually, high-frequency transformer cores in Dual Active Bridge
(DAB) based Isolated Bidirectional DC-DC Converters (IBDCs) are mainly made of ferrite. Ferrite
material is more attractive for the higher excitation frequencies between 20 kHz and 3 MHz. Ferrite
materials are mixtures of mainly iron oxide and other magnetic components. Ferrite material includes
only hysteresis loss. Eddy current loss is very low due to the high electrical resistance. Transformer
cores vary according to the type of ferrite material. Different type of core materials can be used in the
core of transformer. These materials differ from each other in accordance with core losses at different
temperatures and flux density value (Mag-Inc, 2017); (Ortiz et al., 2010).
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Transformer cores can be designed in various shapes and sizes according to the operating frequency
and power of the transformer to be designed by considering the process and the area to be installed.
The most well-known core geometries are; Pot, DS, E, EE, EED, EER, EFD, EP, EPC, RM, PQ, UU,
UI, ETD, planer and toroidal. These ferrite geometries offer a wide selection in shapes and sizes.
Transformer core geometry selection is performed according to the transformer power and the
operating frequency. Furthermore, the transformer core geometry can be selected with the power
handling capacity. In this study, UU type core is preferred as shown in Figure 2 with technical details.
The dimensions and core set parameters obtained under measurement conditions of 1 kHz and 0.1 V at
23 oC, are provided in the figure (Samwha Electronics, 2017). In Figure 2, the core effective crosssectional area is denoted by Ae, the effective magnetic path length is represented as Le, the effective
core volume is defined by Ve and the winding window area is expressed with Aw.

Figure 2. UU Type core with technical specifications
The effective core volume Ve can be obtained by multiplying the effective magnetic path length Le and
the core effective cross-sectional area Ae. On the other hand, the power handling capacity of
transformer core can be determined by the product of Aw and Ae (Mag-Inc, 2017);

Aw Ae 

PoCx103 4
cm
4eBfK

(1)

where “Po” is the output power, “C” is the current capacity, “e” is the efficiency of the transformer
“B” is the flux density, “f” is the operating frequency of the transformer and “K” is the winding factor.
The current capacity “C”, and the transformer efficiency “e” can also be determined by using the
following formulas;

C

Ac e  Po
,
Pi
I

(2)

where Ac is the cable cross section are and Pi is the input power. The current capacity value is taken as
C= 3.55x10-3 cm2/A for E, UU and UI type core geometries. The efficiency of the transformer is
approximately 0.90 and the winding factor value is considered between 0.2 and 0.3. When the
datasheets of the manufacturer companies are examined, it is seen that the maximum flux density
value is around 2000 Gauss (0.2 T).
The determination of the high frequency transformer turns ratio has a great importance on the
performance of the bidirectional DC-DC converter. The number of turns of primary side, Np, can be
calculated by using Eq. 3 (Mag-Inc, 2017);
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4 BAf

where Vp is primary voltage, B is flux density, A is core area and f is the operating frequency of the
transformer. The number of turns of secondary side, Ns, can be calculated as follows for a known
secondary voltage Vs;

Ns 

Vs
Np
Vp

(4)

The specifications of the high frequency transformer are determined by considering the power
handling capacity. The technical parameters and the photography of the HFT is shown in Figure 3.

Figure 3. The technical parameters and the photography of the HFT
AUXILARY INDUCTOR DESIGN
The auxilary inductors, which serve as the instantaneous energy storage device, have significant
impact on the power transfer performance of the IBDC. The bidirectional power flow between two DC
link can be controlled with a phase shift angle, δ, between two square AC voltages across the
transformer terminals (±v1 and ±v2). Considering the presence of auxilary reactors and the leakage
inductance of the transformer, with a controlled and known value, the two square waves can be
appropriately phase shifted. The optimum value of the total inductance (Ltot) can be obtained by using
Eq. 5 and it can be expressed as;

Ltot 


Vdc1Vdc 2 n
 (1  )
 PD


(5)

Ltot  Ldc1  n2 Ldc 2  Lleak

(6)

where Vdc1 and Vdc2 are the two side DC link voltages, n is the transformer turn ratio, ω is the angular
switching frequency, δ is the phase shift angle (rad).
In this paper, Ltot, the total inductance is calculated as 37 µH which is the sum of transformer leakage
inductance, Lleak (7µH) and auxilary inductances (Ldc1 = 12 µH and Ldc2 = 18µH) when the turns ratio
“n” is approximately “1”. Ltot is an important element that determines the maximum amount of
transferable power with given switching frequency.
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SNUBBER CIRCUIT DESIGN
Snubbers are energy-absorbing circuits used to suppress the voltage spikes caused by the circuit's
inductance when a switch, electrical or mechanical, opens. The most common snubber circuits consist
of only capacitor Cs or resistor and capacitor RsCs, connected in series across the switch (Venkatesh et
al., 2017). Simple snubber capacitors are used to reduce the turn-off switching loss of the devices. A
Snubber capacitor is usually used to protect the switching element (IGBT or transistor) by improving
their switching trajectory. By using a snubber capacitor in parallel with the switches, the switching
overvoltage can be removed or reduced significantly (Naayagi and Mastorakis, 2012); (Moeinian,
2014).
In order to choose the proper snubber capacitor, the minimum and maximum value of it (C s,min and
Cs,max) have been calculated by using following equations (Fazli and Mobarrez, 2012);

Cs ,min 

iin t
Vin

Cs ,ma x 

(7)

Ltot iin 2
Vin 2

(8)

where iin is the input current, Vin is the input voltage, Δt is falling time of the IGBT during switching,
Ltot is the total inductance. The minimum and maximum values of snubber capacitors are obtained as
5.65 nF and 1,85 µF. In this study, the snubber capacitor value is selected as 100 nF after several
values of snubber capacitors (4.7 nF, 10 nF, 22 nF, 50 nF, 100 nF, 150 nF and 220 nF) are tested.
Figure 4 demonstrates the primary side transformer voltages with and without snubber capacitor (100
nF).

Figure 4. The effect of the snubber capacitor on the HFT primary side voltage waveform
a) without snubber capacitor b) with snubber capacitor (100 nF)
SELECTION OF POWER SEMICONDUCTOR SWITCHES AND DRIVER CIRCUITS
The new generation IGBT modules and IGBT drivers have been preferred in the power circuits of the
IBDC. The collector emitter voltage and collector current of IGBT modules has been chosen 1200V
and 100A respectively. The power circuit is constructed by using Semikron SKM100GB12T4 Trench
IGBT modules that are driven in 20kHz. In order to generate switching signals of IGBTs, gate drivers
are required. There are a wide range of product portfolio for gate drivers. Instead of simple gate drive
integrated circuit products, advanced gate drive systems which have advanced specifications such as
top and bottom signal interlock, dead band generation, short circuit protection and soft turn-off. Thus,
SKYPER PRO 32 R from Semikron has been chosen to generate gate drive signals for
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SKM100GB12T4 modules. In addition, a Board 1 Skyper 32 Pro R adaptation card is assured for
connection of the IGBT driver to the selected IGBT module and control system.

CONCLUSION
This paper introduced the operation and design aspects for dual active bridge based isolated
bidirectional DC-DC converter. It is mainly focused on the design considerations, the selection and the
choice of materials for power circuit components. The selection of the core material and core
geometry as well as the calculation of power handling capacity and the turn ratio of the high frequency
transformer is provided in detail. Besides, the determination of the values for auxiliary reactors and
snubber capacitors are presented. In order to develop a hardware prototype, the selection of power
semiconductor switches and driver circuits are investigated.
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ABSTRACT
The aim of the study are to present and describe macroscobic, histopathologic and
immunohistochemical findings of natural outbreak of characteristic and non-characterstic
cases of PPR in goats and sheeps. Sixteen flocks (10 sheep flocks and 6 goat flocks) that have
seen a natural outbreak of PPR were examined between 2004 and 2009 in Aydin and its
surroundings in the Aegean region of Turkey. A total of 32 animals (20 sheep and 12 goat)
housed in these flocks had their pathologies investigated. Animals showing oral cavity lesions
were called characteristic cases (nos. 1-17) and others with no oral cavity lesions were called
non-characteristic cases (nos. 18-32). Following the detailed necropsy, tissue samples were
fixed in 10% neutral buffered formalin, embedded in paraffin wax, sectioned at 5 µm, and
stained by routine methods with haematoxylin and eosin (H.E.). Serial sections were used for
immunoperoxidase labelling. Histopathologically, the pathognomonic findings of the PPR
(syncytial cells and intracytoplasmic inclusion bodies) in the digestive tract and lung were
found in low rates. In the oral mucosae, syncytial cells rates and intracytoplasmic inclusion
bodies were found 53% and 35% in characteristic cases, respectively. In the noncharacteristic
cases, rates of syncytial cells and intracytoplasmic inclusion bodies were found 29% and 20%
respectively. Immunohistochemically, viral antigen labelling was determined in the
macrophages, reticulum cells and, to a lesser extend, lymphocytes in the lymphoid tissues.
Strong immunolabeling of viral antigen were found infiltrated macrophages and epithelium of
the trachea, bronchi and bronchioles. In the digestive tract, positive reactions were particularly
observed in the infiltrated mononuclear cells and epithelial cells of the oral mucosae, to a
lesser extend, in the epithelial cells of the villus and crypts.
As a conclusion, based on clinical findings, necropsy and histopathologic lesions of this
retrospective study, practitioners and even pathologists should be aware of the fact that PPR
could exhibit non-characteristic and characteristic cases. Thus immunohistrochemistry in such
cases clarified the definitive diagnosis in the outbreaks of the PPR in Aydin and around Aydin
province.
Keywords: Histopathology, Immunohistochemistry, PPR (Peste des Petits Ruminants), Small
Ruminant

Doğal Küçük Ruminant Vebası (Peste des Petits Ruminants)’nın Tanısında
Patolojik ve İmmunohistokimyasal İncelemeler
Özet
Çalışmanın amacı, koyun ve keçilerde karakteristik ve karakteristik olmayan olgularda, doğal
PPR salgınlarının makroskobik, histopatolojik ve immunohistokimyasal bulgularını
tanımlamaktır. Ege Bölgesi’nde, Aydın ve çevresinde, 2004-2009 yılları arasında onaltı
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sürüde (10 koyun sürüsü ve 6 keçi sürüsü), toplam 32 hayvanda (20 koyun ve 12 keçi)
görülen doğal PPR salgınları incelendi. Ağız boşluğunda lezyon görülen hayvanlar
karakteristik (olgu no. 1-17), görülmeyenler karakteristik olmayan olgular olarak adlandırıldı
(olgu no. 18-32). Detaylı nekropsiyi takiben alınan doku örnekleri %10 tamponlu formalin
solüsyonunda tespit edildi, parafinde bloklandı, 5 µm kesitler alınarak hematoksilen ve eosin
(H.E.) ile boyandı. Seri kesitler immunoperoksidaz boyamalar için kullanıldı. Histopatolojik
incelemede, PPR için patognomonik bulgulardan sinsityal hücreler ve inklüzyon cisimcikleri
hem karakteristik hem de karakteristik olmayan olguların sindirim kanalı organları ve
akciğerlerinde düşük oranlarda bulunmuştur. Ağız mukozasında, sinsityal hücreler %53 ve
inklüzyon cisimcikleri %35 oranlarında kaydedilirken; karakteristik olmayan olgularda da
sinsityal hücreler %29 ve inklüzyon cisimcikleri %20 oranlarında belirlenmiştir.
İmmunohistokimyasal olarak viral antijene ilişkin şiddetli immunoboyanmalar trake, bronş ve
bronşiyollerin epitellerinde ve infiltre olan makrofajlarda görüldü. Sindirim sistemindeki
pozitif reaksiyonlar yangısal hücrelerde ve ağız mukozası epitelleri ile daha az olarak da villus
ve kript epitellerinde saptanmıştır.
Sonuç olarak; Aydın ve Aydın çevre illerindeki salgınlarda, her olgu PPR’ın nekropsi ve
histopatolojik bulgularını tam olarak yansıtmamaktadır ve hastalığın patogenezisinde
farklılıklar olduğu görülmektedir. PPR’ın kesin tanısında histopatolojik bulguların mutlaka
immunohistokimyasal yöntemlerle desteklenmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Histopatoloji, İmmunohistokimya, PPR (Peste des Petits Ruminants),
Small Ruminant
Introduction
Peste des petits ruminants (PPR) is a highly contagious viral disease with high mortality in
goats and sheep (Rowland et al., 1969; Hamdy et al., 1976; Dhar et al., 2002). PPR, first
described in the Ivory Coast (Gargedennec and Lalanne, 1942), has been reported throughout
much of sub-Saharan North Africa, the Arabian Peninsula, Israel, India, Pakistan and Turkey
during last two decades (Obi et al., 1983; Abu Elzein et al., 1990; El-Sergany et al., 1992;
Perl et al., 1994; Amjad et al., 1996; Alcigir et al., 1996; Aruni et al., 1998; Dhand et al.,
2002; Ozkul et al., 2002). Recently, the disease has been reported in the Far East Asian
countries of Tajikistan and China (Kwiatek et al., 2007; Wang et al., 2009).
PPR virus (PPRV), a Morbillivirus genus of the Paramyxoviridae family is linear, negatively
polarized, non-segmented, single stranded RNA (Gibbs et al., 1979; Durojaiye, 1985). PPRV
is closely related to the rinderpest and other morbilliviruses (canine distemper virus, measles
virus, dolphin distemper virus, phocine distemper virus) with respect to its biological and
antigenic properties (Gibbs et al., 1979). Based on the molecular epidemiological studies,
PPRV isolates are classified in four lineages (lineages 1-4) in different geographical regions
(Bailey et al., 2005). Lineages 1-3 include viruses isolated in Africa. PPRV lineage 4 virus is
present in Israel, Iran, Nepal, Bangladesh, India, Pakistan, Saudi Arabia, Bengal and Turkey
(Dhar et al., 2002; Ozkul et al., 2002).
The first incidence of PPR in Turkey was reported in sheep with characteristic
clinicopathological findings such as high fever, inappetence, serous or mucopurulent nasal
and ocular discharge, erosive necrotic stomatitis and enteritis, and pneumonia (Alcigir et al.
1996). However, Toplu (2004) has also reported PPR with non-characteristic clinic and
necropsy findings especially in lambs (≤6 age of months) in the Aegean region of Turkey in
1999, with mild or no erosive-ulcerative lesions in oral and intestinal tissues (nos. 3, 4, 6, 1518). Since then, we have followed PPR outbreaks and young lambs have also represented
similar non-characteristic lesions in oral and intestinal tissues. In addition to these noncharacteristic appearances, a histopathological examination showed that syncytial cells and
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inclusion bodies (pathognomonic findings for the PPR) could not present in oral and lung
tissues. Based on our observation in PPR, this study compares clinical pathological features
and attempts to understand the pathogenesis of non-characteristic cases by
immunohistochemical distribution of PPR viral antigen in tissues.
Materials and Methods
Animals
Sixteen flocks (10 sheep flocks and 6 goat flocks) that have seen natural outbreaks of PPR
were examined between 2004 and 2009 in Aydin and its surroundings in the Aegean region of
Turkey. Of the goat flocks, 11 goats were hair goat breed, and 1 goat was Saanen breed. Of
the sheep flocks, 17 sheep were Sakiz breed, 1 sheep was Kivircik breed and 2 sheep were
Merinos breed. All of the flocks had been vaccinated for brucellosis and “foot and mouth
disease”, but not PPRV. According to animal owners or practitioners, there was no history
related to PPR in these flocks and PPR outbreaks were not endemic and restricted to a few
flocks. Also, it has been pointed out that some flocks, which used the same pasture as flocks
with PPR, have not been infected with PPR. Generally, deaths were in young lambs and the
mortality rate was 15-20% in these outbreaks.
A total of 32 animals (20 sheep and 12 goat) housed in these flocks were investigated. Their
ages and breeds are shown in Table 1. Following a routine necropsy, tissue samples were
collected and processed for 10% buffered formalin fixation and paraffin embedding.
Afterwards, serial sections were cut for haematoxylin and eosin (HE) and
immunohistochemical staining.
Immunohistochemistry (IHC) and Data Analysis
IHC was performed on formalin-fixed paraffin embedded sections using the avidin-biotin
peroxidase complex (ABC, DakoCytomotion LSAB+System-HRP, Denmark) method
according to the manufacturer’s recommendation. A rabbit anti-rinderpest serum (Institute for
Animal Health, Pirbright, UK) was used for immunodetection of the PPRV antigen. Negative
controls were provided by replacing the primary antibody with non-immune rabbit serum.
A semi-quantitative analysis of the PPRV antigen immunolabelling was assessed using a
grading system based on the total number of positive cells in the tissues. For quantification of
the immunostaining, infected areas with the highest density of positive staining were chosen.
All positive cells from a total of 10 high-power fields measured 0.025mm2 were counted. To
calculate the total number of positively stained cells, an ocular grid of 100 (10x10) squares
was used at 20X microscope objective. Independent-sample t test for statistical analyses was
performed with SPSS 10.0 to examine the immunolabelling among PPRV infected tissues.
Statistical significance was set at P <0.05.
Results
Necropsy Findings
Gross lesions in various tissues of all cases and animal age are presented in Table 1. Gross
inspection of the animals was carried out in oral mucosa, lungs, intestines and lymphoid
tissues, varying widely from case to case. Erosive-ulcerative lesions were noticed in 17 cases
(nos. 1-17), the ages of which were between 20 days and 2 years (mean: 5.9 months of age).
The lesions of the oral cavity were localized to the dorsal and ventral surfaces of the tongue,
gingiva, and lips (Figure 1). Only one case (no; 7) had similar lesions on the hard and soft
palate (Figure 2) and oesophagus in addition to oral mucosa findings. As Toplu (Toplu 2004)
suggested, animals showing such oral cavity lesions were called characteristic cases and
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animals with no oral cavity lesions were called non-characteristic cases (nos. 18-32), the ages
of which were between 20 days and 6 years (mean: 4.6 months of age). Intestinal lesions seen
in all animals consisted of diffuse congestion and thickening of the wall of the gut, the
contents of which were greenish yellow or rarely a haemorrhagic fluid (nos. 1-6, 9-11, 13, 1825). In the intestinal mucosa of one case with concurrent coccidiosis (no; 20), there were 0.3
to 0.5 cm, grey-white nodular formations. Pneumonic lesions were consistent with catharral
bronchopneumonia in 19 cases (characteristic cases 10; noncharacteristic cases 9): cranial and
occasional caudal lobes of the lung had small or extensive dark red areas of consolidation and
emphysema, cut surfaces, which leaked yellowish or red fluid, and the trachea and bronchus
usually appeared congested and contained frothy exudate. The lung lesions of other cases
(nos. 1, 3, 4-6, 9-11, 13-17, 20, 21, 23-25, 27) were not observed. In these cases, lungs were
not generally collapsed, mottled red or pale in appearance, and the cut surface had no fluid
exudate. Lymph nodes and the tonsils were usually oedematous and enlarged: their cut
surfaces showed dark red areas. In 1 case (no; 9), there were lesions associated with
concurrent smallpox infection: the anus, vulva, inguinal region, and the inner side of the front
legs had vesicles and papules (0.3 to 0.5 cm in diameter).
Histopathologic findings
Distribution of histopathologic findings in the tissues is presented in Table 1. In the oral
mucosae (tongue, lips, cheeks, gingiva and soft palate) of characteristic cases, there were
erosive-ulcerative lesions covered with pseudomembranes and inflammatory cells. In the four
non-characteristic cases (nos. 18, 19, 21, 31), where no erosive-ulcerative lesions in oral
mucosa at necropsy were observed, erosive lesions and a few ulcerative foci were found
microscopically. In five cases, the epithelial layer of the tongue and lips showed achantosis
and papillomatosis as well as hyperkeratosis. Additionally, mucosal lesions consisted of areas
of necrosis and hydropic degeneration of epithelial cells. In these areas, degenerated epithelial
cells contained amorphous or oval-spherical, eosinophilic, cytoplasmic inclusion bodies (nos.
5, 6, 8, 9, 12, 15, 23-25) and rarely nuclear inclusion bodies (no; 6), which were 6/17 and 3/15
in respect to characteristic and non-characteristic cases, respectively. Degenerated and
erosive-ulcerated mucosae included numerous syncytial cells with 2 to 5 nuclei (absent/or
with eosinophilic cytoplasmic inclusion bodies), which were 9/17 and 5/15 in respect to
characteristic and non-characteristic cases, respectively. The submucosa of all animals
showed oedema and perivascular and diffuse or focal mononuclear cell infiltrates, consisting
mainly of lymphocytes and macrophages and rarely plasma cells.
The stomach and intestinal lesions were similar in respect to characteristic and noncharacteristic cases. In rumen, reticulum and abomasum, there were erosive changes (nos. 4,
5, 15, 16, 18), cytoplasmic inclusion bodies (nos. 4, 18) in degenerated epithelial cells and
syncytial cells (nos. 4, 15 and 18). The small intestines showed large areas of dwarfed villi,
hyperaemia and diffuse oedema of the submucosa, and infiltration of the lamina propria
mucosae with lymphocytes, macrophages, plasma cells, and a few neutrophils and
eosinophils. Degeneration and necrosis of epithelial cells of villus and crypt were observed,
particularly in the ileum and to a lesser extend duodenum and jejunum (nos. 4-6, 8-11, 13, 15,
16, 19, 23, 25, 31, 32), which were 10/17 and 6/15 in respect to characteristic and noncharacteristic cases, respectively. In the large intestine, lesions were restricted by the
inflammatory reaction of mononuclear cells in propria mucosa. In some cases, syncytial cells
and cytoplasmic inclusion bodies were also noted in the epithelial cells of crypts (nos. 8, 11,
18). In Peyer’s patches, there was lymphoid depletion, and partial or complete destruction of
lymphoid follicles, characterized by lympholysis and karyorrhexis (nos. 2, 11, 13, 15, 18, 21,
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23, 24). Additionally, the Peyer’s patch of one case (no; 8) had syncytial cells with
eosinophilic inclusion bodies.
The spleen, lymph nodes and tonsils especially in characteristic cases had marked lymphoid
depletion with lympholysis and karyorrhexis (nos. 2-13, 15, 16, 20, 21, 27, 29). Sinusoids
were dilated and filled with macrophages as well as few neutrophils (nos. 2-13, 15, 16, 20, 21,
23, 27, 29). Additionally, tonsillar crypts had degenerative and necrotic changes (nos. 1, 6,
10), but not inclusion bodies and synsytial cells.
In some characteristic and non-characteristic cases, the liver (nos; 6, 8, 9, 13, 31) showed
multifocal areas hepatocyte coagulation necrosis with pyknosis or karyorrhexis, and
hydrophic degeneration of hepatocytes, perivascular and diffuse or focal mononuclear cell
infiltrates (nos. 7, 9, 11, 15, 16, 18, 23) in the portal areas, and focal or diffuse haemorrhages
in the parenchyma (nos. 4, 5, 27). One case (no; 6) showed eosinophilic cytoplasmic
inclusions in degenerated hepatocytes.
Trachea lesions were severe in characteristic cases compared to those of non-characteristic
cases. Trachea showed hyperaemia and diffuse oedema of the submucosa, exhibited
hyperplasia and vacuolar degeneration of epithelial cells, and infiltration of the lamina propria
mucosa with mononuclear cells. Additionally, syncytial cells (no; 4) and epithelial cells of
mucosa (nos. 6, 10, 18, 19, 25) contained cytoplasmic inclusion bodies. In the lungs, the
findings of acute catarrhal pneumonia accompanied by areas of focal interstitial pneumonia
(C:13 cases [1, 3, 4-6, 9-11, 13-17]; NC:6cases [20, 21, 23-25, 27]) was generally observed in
characteristic cases, whereas interstitial pneumonia was observed especially in noncharacteristic cases (C:4cases [2, 7, 8, 12]; NC:9cases [18, 19, 22, 26, 28-32]). In the
pneumonic lesions, there were eosinophilic intracytoplasmic inclusion bodies (nos. 4, 8, 10,
15, 16, 19, 25, 26, 31, 32) in the degenerated epithelial cells of the bronchus and bronchioles.
Additionally, syncytial cells were recognized in the alveolar lumina (nos. 1, 4, 6, 10, 15, 16,
27) and septa (nos. 4, 10, 27) and mucosa and/or lumina of bronchus and bronchioles (nos. 4,
6, 10, 11, 13, 21).
In the kidneys of both characteristic and non-characteristic cases, there were vacuolar
degeneration and necrosis of the epithelial cells of the cortical tubulus (nos. 3, 4, 6, 8-10, 13,
15, 18, 23, 27, 31, 32) and focal or diffuse haemorrhages (nos. 2-4, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 27) in
the renal cortex and medulla. In four cases, the renal medulla (nos. 2, 3, 11, 17) included
infiltration of perivascular mononuclear cells. In the adrens of two cases (nos. 4, 5), there
were degenerative changes and syncytial cells by fusion of the zona glomerulosa cells of the
adrenal cortex.
Immunohistochemical findings
IHC revealed that tissue localization of the viral antigen was complementary to the
histopathologic findings. Mean scores of immunopositive cells for the PPRV antigen in
various tissues are presented in Figure 3. The results showed that there was a good correlation
between the histologic lesions and intensity of the viral antigen. According to mean scores,
the viral antigen labelling of positive cells in non-characteristic cases in oral mucosa,
oesophagus, intestines, the lymph nodes, spleen, trachea and lungs, except rumen, reticulum,
omasum and liver was higher than those of characteristic cases (P<0.05) (Figure 4). In
contrast, with respect to the localization of the viral antigen, the mucosa of oral, intestinal,
trachea and bronchus/bronchioles in non-characteristic cases showed the positive reactions to
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be found prevalently in mononuclear cells and, to lesser extent, in epithelial cells. Contrary to
this, positive cells in non-characteristic cases were predominantly in mononuclear cells.
The labelling of the PPRV antigen was noted in mucosal epithelial cells of the tongue, buccal
cavity, lips, soft palate and pharynx (nos. 1-17, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 32), localizing in
the cytoplasm and occasionally the nuclei of epithelial and syncytial cells especially in the
foci of mucosal degeneration and necrosis (Fig. 5). The expression of the viral antigen in oral
mucosa was generally severe in the epithelial cells of all stratums in oral mucosa of all
characteristic cases, whereas in non-characteristic cases (11/15) its severity was slight and
generally restricted in epitheliums of the stratum basale and stratum spinosum. Marked
immunolabelling in oral mucosa of both characteristic and non-characteristic cases was
observed in infiltrating mononuclear cells. Additionally, viral antigen labelling was detected
in the epithelial cells of minor salivary glands (nos. 2, 6, 8, 12, 17, 20, 21, 27, 29).
Slight to moderate labelling of the PPRV antigen was detected in epithelial cells and
inflammatory mononuclear cells of the oesophagus, rumen and reticulum (nos. 1-4, 15-18, 21,
25, 26). Moderate to severe immunolabelling in the small intestines of all cases was observed
particularly in the ileum and jejunum, and to a lesser extent, in the duodenum, localizing
mainly in the epithelial cells of both the villus and crypt and their necrotic remnants in the
lumens (nos. 1-8, 10, 12, 15, 17, 18, 22-25) and mononuclear cells of lamina propria (Fig 6).
Slight to moderate positive reactions in the large intestines (nos. 2, 5, 8, 25, 29) were mostly
localized in mononuclear cells. In Peyer’s patches (nos. 2, 11, 13, 15, 18, 21, 23, 24),
moderate to severe positive immunolabelling of the PPRV antigen were noted in the
reticulum cells and lymphocytes, and remnants of necrotic cells.
In trachea, immunopositive reactions (nos. 1-4, 7-11, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 25-28) were
present in inflammatory mononuclear cells and epithelial cells of mucosa and glands. In the
lungs, immunolabelling was observed in inflammatory mononuclear cells (all cases), and in
alveolar macrophages (nos. 6, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 25, 27, 32), and in the alveolar epithelial
cells (nos. 13, 11, 23, 24, 7, 15, 16, 32, 31, 18, 6, 1, 28, 25, 10, 27, 17, 4, 5, 8, 2, 3, 21, 9, 20)
and in epithelial cells of bronchus/bronchioles and bronchial glands (nos. 1-6, 8-11, 13-18, 20,
24, 25, 27, 28) (Fig. 7).
In the liver, PPRV labelling was recorded especially in the hepatocytes of necrotic foci and
periasiner areas and in Kupffer’s cells and inflammatory mononuclear cells (nos. 1-3, 6-10,
12, 13, 15, 16, 18, 20, 25-27, 31, 32).
In the lymph nodes, tonsils and spleen, immunolabelling was frequently present in
macrophages in medullary, and rarely in cortical sinusoids (Fig. 8). Immunolabelling were
also marked in the lymphocytes and reticulum cells of medullary and rarely cortical lymphoid
follicles. Moderate immunolabelling was seen in tonsillar crypts and necrotic material in the
crypt lumen in 3 cases (nos. 1, 6, 10).
In kidneys (nos. 2, 3, 17, 20, 21), slight to moderate immunopsitivity was detected in the
epithelial cells of tubulus and pelvis renum, and infiltrated macrophages. The adrenal glands
had slight to moderate immunopositive reactions in both medullary and cortical regions (nos.
4, 5, 9, 12, 15, 16, 29).
Discussion
The morbidity and mortality rates of PPR in naive small ruminant populations in regions of
severe first outbreaks can be up to 80-100% (Obi et al., 1983; Dhar et al., 2002), whereas in
periodic epidemics this is milder and morbidity in Aegean regions is still high but the
mortality rate may be closer to 50% (Alcigir et al., 1997; Gulyaz et al., 2005; Banyard et al.,
2010). Many reports indicate that the pathogenisity and spread of PPRV are closely associated
with first description areas and host density and host species and the susceptibility of the
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population with young animals (6<months of age) and animal breed (Toplu, 2004). Likewise,
mortality rate, especially in young animals in first description areas of PPR across Turkey,
was up to 80% (Alcigir et al., 1996; Gulyaz et al., 2005; Yesilbag, 2005; Kul et al. 2007;
Albayrak et al., 2009). In contrast, a low mortality rate in small ruminants in the present study
with the form of local epidemics comprising one or several herds could be associated with a
host acquired resistance against PPRV in periodic outbreaks. On the other hand, since the first
detection of PPRV in sheep in Turkey in 1993 (Alcigir et al., 1996), PPR has been mainly
reported in both sheep and goats according to animal population density by districts across
Turkey (Toplu, 2004; Ozkul et al., 2002; Kul et al.,2007; Saglam et al., 2009). Although
PPRV, which belongs to subtype lineage 4, is more severe in goats than in sheep (Dhar et al.,
2002), the low mortality rates in goat flocks (37.5%) compared to sheep flocks (62.5%) in the
present study indicates that sheep are more susceptible to PPRV than goats. Similar
observations with low mortality or no infection of goats in PPR outbreaks when compared to
sheep have been reported in the Marmara region (Yesilbag et al., 2005) and the Black Sea
regions of Turkey (communications with Dr. H. Albayrak from Ondokuz Mayıs University
and K. Yeşilbağ from Uludağ University). Conspicuously, hair goats, an indigenous goat
breed of Turkey (Oral Toplu and Altınel (2008), had resistance against PPRV in these
outbreaks in the Aegean regions. Previous reports related to host species indicate that
different subtypes of PPRV have been shown to exhibit varied virulence when experimentally
infected into the same breed of goat (Couacy-Hymann et al., 2007), and different breeds of
goat have been shown to respond differently to infection with the same virus (Diop et al.,
2005). The reason for the low pathogenicity of PPRV is unclear in hair goat flocks in the
Aegean region but both virus sequence variations and host species could be important. Further
observation and experimental studies are needed to understand the resistance of hair goats to
PPRV.
When occurring in oral mucosa, intestinal and lung lesions, clinical and post-mortem
examinations may be sufficient for the diagnosis of PPR in endemic areas, but
histopathological examination and isolation of the virus are essential in hitherto unaffected
areas or areas in which outbreaks occur sporadically (Scott, 1990). Toplu (2004) has recently
found non-characteristic cases with no oral mucosa lesions, and emphasized that the diagnosis
of such cases could be difficult for practitioners. This retrospective study following our
previous observations had 53% characteristic cases and 47% non-characteristic cases. Toplu
(2004) has emphasized that non-characteristic cases are commonly found in adult animals (>6
of ages), whereas non-characteristic cases of the present study consisted of both young and
adult animals. On the other hand, erosive-ulcerative and haemorrhagic gastroenteritis are
frequently described in many cases reported in previous studies (Rowland et al., 1969; Obi et
al., 1983; Bundza et al., 1988; Perl et al., 1994; Aruni et al., 1998; Kul et al., 2007), whereas
gastrointestinal findings of the present cases were only oedema and congestion.
Lung lesions in PPR, which are not seen in rinderpest (Barker et al., 1993), are important in
differential diagnosis (Rowland et al., 1969; Brown et al., 1991). In postmortem examination,
erosive-ulcerative and haemorrhagic tracheatis has been frequently reported in natural PPR
cases (Rowland et al., 1969; Obi et al., 1983; Perl et al., 1994), while the lesions in the present
cases consisted of congestion and oedema of trachea mucosa. Although the specific lesion of
PPR in the lungs is interstitial pneumonia, catharrhal or fibrinous bronchopneumonia by
secondary bacteria (which is one of the main causes of death in most fatal infections) are the
main lesions at necropsy of many cases (Barker et al., 1993; Obi et al., 1983; Bundza et al,
1988; Alcigir et al., 1996; Aruni et al., 1998). In contrast, the present study indicated that lung
lesions consisted of interstitial pneumonia (53%), and catarrhal bronchopneumonia (47%).
Based on these findings, it may be concluded that the possibility of the decrease of
pathogenity and/or the immunosuppressive effect of PPRV would diminish secondary
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infections and result in a lower mortality rate in PPR. Slight or no lymphoid tissue necrosis in
present cases, mainly in non-characteristic cases (78.57%), supports this association.
In postmortem examination, the erosive-ulcerative lesions described in oral mucosa of
the characteristic cases are consistent with ones of previous cases (Obi et al., 1983; Bundza et
al., 1988; Alcigir et al., 1996; Toplu, 2004; Kul et al., 2007). Although no oral lesions in
postmortem examinations were found in non-characteristic cases, 33% of them had erosive
and ulcerative foci histologically. Moreover, in characteristic cases, syncytial cells (53%) and
inclusion bodies (35%) in oral mucosa were recorded, while syncytial cells (29%) and
inclusion bodies (20%) were recorded in non-characteristic cases. In addition to heterogenous
findings recorded in postmortem examination, unequal pathognomonic changes in both
characteristic and non-characteristic cases suggest that histological diagnosis of PPR would
not be sufficient.
Differentiating PPR from rinderpest, lung lesions histologically described in all cases are
important, including multinucleated syncytial cells in alveolar lumina and inclusion bodies in
epithelial cells of the bronchi and bronchioles (Rowland et al., 1969; Obi et al., 1983; Brown
et al., 1991). These changes are considered to be pathognomonic, especially when coupled
with the same findings in the oral mucosa (Obi et al., 1983; Bundza et al., 1988; Alcigir et al.,
1996; Aruni et al., 1998). Syncytial cells (56% in characteristic cases and 23% in noncharacteristic cases) and inclusion bodies (31% in both characteristic and non-characteristic
cases) described in the present study represented low rates according to our previous reports
(Alcigir et al., 1997; Toplu, 2004). Although there are significant differences in the
description of these lesions between characteristic and non-characteristic cases, these rates in
both groups would not be sufficient for a histological diagnosis of PPR.
Immunohistochemical findings show that PPRV, a lymphoepitheliotropic morbillivirus
(Gathumbi et al., 1989; Wohlsein et al., 1995; Eligulashvili et al., 1999; Kumar et al., 2004;
Couacy et al., 2007), localize in lymphocytes and reticular cells of lymphoid tissues, and in
inflammatory cells and epithelial cells of oral mucosa, the intestinal crypt in the digestive
tracts, and in pneumocytes, inflammatory cells and epithelial cells of bronchus and
bronchioles in respiratory tracts (Brown et al., 1991; Saliki et al., 1994; Eligulashvili et al.,
1999; Kumar, 2004; Yener, 2004). In the cases of the present study, immunolabelling of the
PPRV antigen was mainly in inflammatory mononuclear cells in oral mucosa of all cases,
while the viral antigen was in (6 goats; 16 sheep) in epithelial cells of oral mucosa (69% of
the cases: 41% characteristic cases and 28% non-characteristic cases), and in crypt
epitheliums (56% of the cases: 39.76% characteristic and 16.24% non-characteristic) and in
Peyer’s patch (25%: 12.5% characteristic and 12.5% non-characteristic). In respiratory tracts
in the present case, the PPRV antigen was determined in inflammatory mononuclear cells and
alveolar macrophages in all cases, while the viral antigen was detected in epithelial cells of
bronchus and bronchioles (65% of the cases: 48.1% characteristic and 16.9% noncharacteristic cases) and trachea (59.37 % of the cases: 37.49% characteristic and 21.87% non
characteristic). In an experimental study with cattle plague viruses with low and high
pathogenity, the viral antigen was noted in lymphoid cells in Peyer patches and inflammatory
cells both in epithelium and deep layers in samples infected with a high pathogenic virus,
while it was only limited to the epithelium cells covering the tips of villuses in samples
infected with low a pathogenic virus (Wholsein et al., 1995). It is possible that the occurrence
of non-characteristic PPR in the present study would be associated with the decrease of
epithelial localization of the PPRV in both digestive and respiratory tracts in field conditions.
Furthermore, based on immunohistochemical localization of the viral antigen,
pathomorphological findings and low mortality rate, it may be speculated that pathogenicity
of PPRV would be diminish in field conditions.
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Previous reports indicate that the PPRV antigen in the spleen, lymph nodes and tonsils is
absent or slight, localizing to sinusoidal macrophages, reticular cells and rarely in
lymphocytes. Despite PPRV having a strong lymphotrophic character, slight immunolabelling
in lymphoid tissues is clarified to the severe necrosis and/or apoptosis of the lymphoid cells
(Tajima et al., 1971; Dungworth, 1993; Brown et al., 1994; Toplu, 2004). On the contrary,
lymphoid tissues of the present cases had generally moderate to severe immunolabelling of
the PPRV antigen, which was higher in non-characteristic cases in comparison with
characteristic cases. In the present cases, abundant positive reactions in lymphoid tissues with
slight or no necrosis may be explained based on this hypothesis.
As a conclusion, based on clinical findings, necropsy and histopathologic lesions of this
retrospective study, practitioners and even pathologists should be aware of the fact that PPR
could exhibit non-characteristic and characteristic cases. Meanwhile, the status of PPR
infection in Turkey needs new prophylactic approaches, and control and eradication policies.
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Table 1. Macroscopical and histopathological findings in various tissues of characteristic and
non-characteristic cases.
Tablo 1. Karakteristik ve karakteristik olmayan lezyonlar bulunan vakalarda makroskobik ve
histopatolojik bulgular
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LESIONS

Case Nos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Species

Breed

Age

Sex

Goat
Goat
Goat
Goat
Goat
Sheep
Sheep
Sheep
Sheep
Sheep
Sheep
Sheep
Sheep
Sheep
Sheep
Sheep
Sheep
Goat
Goat
Goat
Goat
Goat
Goat
Goat
Sheep
Sheep
Sheep
Sheep
Sheep
Sheep
Sheep
Sheep

Hair goat
Hair goat
Hair goat
Hair goat
Hair goat
Merinos
Sakiz
Sakiz
Sakiz
Sakiz
Sakiz
Sakiz
Sakiz
Sakiz
Sakiz
Sakiz
Sakiz
Hair goat
Hair goat
Hair goat
Saanen
Hair goat
Hair goat
Hair goat
Kivircik
Sakiz
Sakiz
Merinos
Sakiz
Sakiz
Sakiz
Sakiz

20 days
1 month
1 month
3 months
3 months
20 days
25 days
1 months
2.5 months
3 months
6 months
6 months
1 year
1 year
1 year
1 year
2 years
20 days
20 days
20 days
1 month
1.5 months
1 year
1 year
1 month
1.5 months
3 months
6 months
6 months
6 months
1 year
6 years

Male
Female
Female
Female
Female
Female
Male
Female
Female
Male
Female
Female
Female
Female
Male
Male
Male
Female
Female
Female
Female
Female
Male
Male
Female
Male
Male
Male
Male
Female
Male
Female

Characterisation

Oral Mucosa
(E-U)

Lungs
(PL)

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
N
N
N
N
N
N
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N
N
N
N
N
N
N
N
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+
+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
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Figure 1. Oral mucosa, lamb (no. 8). Erosive-ulcerative lesions in the gingiva (arrows) and
surface of inner (inner surface of the lip) the lip (arrowhead).
Resim 1. Ağız mukozası, kuzu (no. 8). Diş eti (oklar) ve dudağın iç yüzünde (okbaşı) erozivülseratif lezyonlar.
Figure 2. Oral mucosa, lamb (no.7). Erosive-ulcerative lesions with spherical shape on the
hard and soft palates (arrows).
Resim 2. Ağız mukozası, kuzu (no.7). Sert ve yumuşak damakta keskin kenarlı, yuvarlak
şekilli eroziv-ülseratif lezyonlar (oklar).

Figure 3. The mean score of immunopositive cells by IHC in the tissues of PPRV infected
animals (n=32).
Şekil 3. PPRV ile enfekte hayvanlarda (n=32) IHC ile tespit edilen immunopozitif hücrelerin
ortalama skorunun dokulara göre dağılımı.
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Figure 4. A comparison of distribution of immunopositive cells in the tissues of PPRV
infected non-characteristic (n=15) and characteristic cases (n=17).
Şekil 4. Karakteristik (n=17) ve karakteristik olmayan (n=15) lezyonlar bulunan PPRV ile
enfekte hayvanlardaki antijen pozitif hücrelerin dokulara göre dağılımının gruplar arası
karşılaştırılması
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Figure 5. Tongue, lamb (no. 7). The immunolabelling of the PPRV antigen within mucosal
epithelial cells and syncytial cells. ABC method. Bar: 50 µm.
Resim 5. Dil, kuzu (no.7). Mukozal epitel hücreleri ve sinsityal hücrelerde PPRV antijen
immunopozitifliği. ABC metotu. Bar: 50 µm
Figure 6. Small intestine, lamb (no. 8). Positive immunolabeling reactions within epithelial
cells of the crypts and infiltrating mononuclear cells of lamina propria. ABC method. Bar: 50
µm.
Resim 6. İnce bağırsak, kuzu (no.8). Kript epitellerinde ve lamina propriyaya infiltre olan
mononüklear hücrelerde PPRV antijen pozitifliği. ABC metotu. Bar: 50 µm
Figure 7. Lung, lamb (no. 27). Positive reactions of PPRV antigen in epithelial lining cells of
bronchus. ABC method. Bar: 50 µm.
Resim 7. Akciğer, kuzu (no.27). Bronş epitellerinde PPRV antijen pozitifliği. ABC metotu.
Bar: 50 µm
Figure 8. Lymph node, lamb (no.6). Positive labelling of PPRV in macrophages of medullary
sinusoids. ABC method. Bar: 50 µm.
Resim 8. Lenf düğümü, kuzu (no.6). Meduller sinuzoidlerdeki makrofajlarda PPRV antijen
pozitifliği. ABC method. Bar: 50 µm
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Evaluation of Customer Loyalty Applications in Terms of Consumers
Kübra UYAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Türkiye

Ahmet UYAR*
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Türkiye

ABSTRACT
In today's competitive environment, the most important issue for companies is to provide customer
loyalty. Consumers were asked how to provide customer loyalty in the study, so the effectiveness of
existing CRM applications was measured. In addition, for consumers, it has been investigated which
topics should be taken as priority over customer loyalty. For this purpose, a questionnaire study was
conducted on 300 consumers. According to the results obtained, it has been seen that businesses need
to attach importance to loyalty programs and to ignore activities such as quality, after-sales service in
order to provide loyalty.
Keywords: Customer Loyalty, Customer Loyalty Levels, Customer Loyalty Programs

Müşteri Sadakati Uygulamalarının Tüketiciler Tarafından Değerlendirilmesi
Özet
Rekabet ortamının yoğun bir şekilde yaşandığı günümüzde firmalar açısından en önemli konu müşteri
sadakati sağlamaktır. Çalışmada müşteri sadakatinin nasıl sağlanabileceği tüketicilere sorulmuş,
böylece mevcut CRM uygulamalarının etkinliği ölçülmüştür. Ayrıca tüketiciler açısından hangi
konuların müşteri sadakati konusundan daha öncelikli olarak ele alınması gerektiği araştırılmıştır. Bu
amaçla 300 tüketici üzerine bir anket çalışması uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre müşteri
sadakati sağlamak için işletmelerin sadakat programlarına önem vermeleri, kalite, satış sonrası hizmet
gibi faaliyetleri göz ardı etmemeleri gerektiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Müşteri Sadakati, Müşteri Sadakati Düzeyleri, Müşteri Sadakat Programları
MÜŞTERİ KAVRAMI
Müşteri işletmeler açısından oldukça önemli bir kavramdır. Müşteri işletmeye gelir sağlayan ve
varlığın sürdürme imkânı veren bir güçtür. Müşteri genel olarak; Belirli bir işletmenin ürününü, kişisel
ya da ticari kullanım amacıyla satın alan veya alabilecek olan kişi ya da kurumlara verilen isimdir
(Taşkın, 2000: 18).
Küreleşmeyle birlikte ortaya çıkan rekabet müşterinin değerini büyük oranda arttırmıştır. Pazarlama
uzmanlarından Roger Blackwell içinde bulunduğumuz yüzyılı müşteri yüzyılı olarak tanımlamıştır.
Yönetim biliminin en önemli isimlerinden olan Peter Drucker da işletmenin en önemli amacının satış
yapmak değil müşteri kazanmak ve onu elde tutmak olduğunu söylemiştir. Günümüzde hâkimiyet
toptancı ve perakendecilerden müşteriye doğru kaymış bulunmaktadır (Çoban, 2005: 297).
İşletme açısından müşteri kavramı iç müşteri ve dış müşteri olarak iki kategoride ele alınmaktadır. İç
müşteri işletmede üst kademe yöneticilerinden en alt kademedeki personele kadar işletme faaliyetlerini
gerçekleştiren tüm çalışanlara verilen isimdir (Çoban ve Nakip, 2007: 309). Çalışanların iç müşteri
olarak ele alınmasının nedeni yönetimin onlara verdiği önemi göstermektedir. Ürün ve hizmet
çıktılarının oluşmasında ki en önemli faktörlerden biri olan çalışanların müşteri olarak ele alınması ve
aynı müşteriler gibi değer görmeleri çalışanlar ve dolayısıyla işletmeler açısından kritik öneme
sahiptir. Dış müşteriler ise firmaların ürettiği ürün ve hizmetleri kendileri ya da başkaları için satın
alan kişi ve kurumlardır (Doğan ve Kılıç, 2008: 74).
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MÜŞTERİ SADAKATİ

Ticari rekabetin yoğun olduğu günümüzde işletmelerin müşteri kazanması oldukça zordur. Ancak
kazanılan müşterinin elde tutulması çok daha zordur. Müşteri sadakati firmaların uzun soluklu bir
ilişki neticesinde kazandıkları müşterilerini korumaları anlamına gelmektedir. Kandamplly (1998:
440) müşteri sadakatini, kaliteli hizmet neticesinde müşterilerle kurulan duygusal bir bağ olarak
görmektedir. Kim ve Yoon (2004: 762) müşteri sadakatini, işletmeyi devamlı tercih eden bir
müşterinin diğer insanlara ağızdan ağıza pazarlama yoluyla tavsiye etmesi ve ilişkisini sürdürme
arzusu olarak tanımlamıştır. Oliver (1999: 33) ise müşteri sadakatini, müşterileri etkileyebilecek
pazarlama çabalarına rağmen müşterinin sürekli olarak aynı ürünü satın alması, işletmeye bağlılık
duyarak satın aldığı ürünlerden vazgeçmemesi olarak tanımlamıştır.
2.1. Müşteri Sadakatinin Avantajları
Müşteri sadakati sayesinde işletmeler birçok avantaj elde etmektedirler. Özellikle müşteriyi elde
tutmanın müşteri kazanmaktan daha zor ve masraflı olduğu günümüzde sadık müşteriler işletmeye
fiyat esnekliği konusunda rahatlık tanımaktadır. İşletme istediği fiyat düzeyinden daha kârlı bir
pazarlama faaliyeti yürütebilmektedir. Ayrıca sadık müşteriye sahip işletmeler ağızdan ağıza ve viral
pazarlama yoluyla insanlar arasında daha kolay ismini duyurabilmektedir. Bu anlamda reklam maliyeti
açısından avantajlı konumdadırlar. Müşteri sadakatinin en önemli avantajı yüksek satış rakamları ve
ciro üzerindedir. Sadık müşteriler sıklıkla aynı firmayı tercih ettiğinden işletme piyasadaki olumsuz
dalgalanmalardan etkilenmemekte, kriz dönemlerini bile en az hasarla atlatabilmektedir. Müşteri
sadakati ayrıca iç müşteri tatminine de yol açmakta böylece çalışanların daha güvenli bir iş ortamına
sahip olmalarına sebebiyet vermektedir. Böylece çalışanların motivasyonu artmakta işletmeye olan
inançları gelişmektedir. Sadık müşteriler yaşadıkları olumlu ve olumsuz deneyimleri işletmeyle
paylaşma eğilimleri yüksek olduğundan firmanın ilerleyen dönemlerde gerçekleştireceği üretim
süreçleri konusunda yardımcı olmaktadır.
Müşteri Sadakati Düzeyleri
İşletmelerin müşterilerini sadık müşteri olarak kabul edebilmesi için hangi müşterinin ne düzeyde
sadık olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Müşteri sadakatiyle ilgili olarak farklı düzeyler
bulunmaktadır.
Sadakatsizlik
Müşterinin işletmenin ürünlerine sadık olmaması ve bağlılık göstermemesini ifade etmektedir (Rowley
ve Dawes, 1999: 345). Bir müşterinin firmaya bağlı olmamasının birçok nedeni bulunabilmektedir.
Bunlardan bazıları işletmeye ait iken bazıları da müşterilerden kaynaklanmaktadır. İşletmenin ürettiği
ürün ya da hizmetlerin kalitesinin düşmesi, satış elemanlarının müşterilere yaklaşımı, satış sonrası
hizmetlerin yetersizliği, fiyatların yükselmesi, firmanın yaşadığı bir kriz, işletme kaynaklı
problemlerken, müşterinin başka işletmelerin pazarlama çabalarından etkilenmesi, farklı ürünleri
beğenmeye başlaması, akılcı davranarak karşılaştırma yapmaya başlaması, meraktan farklı markaları
denemesi gibi sebepler de müşterilerden kaynaklanan sadakatsizlik nedenleridir.
Yüzeysel Sadakat
Yüzeysel sadakate sahip olan müşteriler işletmenden sürekli ürün satın almasına karşın firmaya
bağlılığı zayıf olan müşterilerdir (Çatı ve Koçoğlu, 2008: 171). Bu müşteriler firmaya karşı güçlü
duygusal bağları olmadığından ve yalnızca ürün bazında işletmeyi tercih ettiklerinden dolayı farklı
marka ya da ürünlere yönelme eğilimleri yüksektir. Bu tip müşterilerin elde tutulması için işletmenin
araştırma yapması ve çeşitli stratejiler geliştirerek bağlılık sağlayacak kampanyalar düzenlemesi
gerekmektedir (Shoemarker ve Lewis, 1999: 349).
Gelişmemiş Sadakat
Gelişmemiş sadakate sahip olan müşteriler işletmeye ve onun ürünlerine karşı duygusal bir bağ ile
bağlanmış olmalarına karşın işletmenin ürünlerini her zaman tercih etmezler (Shoemarker ve Lewis,
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1999: 349). Düzensiz olarak gerçekleştirilen alışverişin bazı nedenleri vardır. Örneğin; ürünlerin stokta
bulunmaması, müşterinin çevresinde bulunan kişilerin müşteri kararını etkilemesi gibi. Bu düzeyde bir
bağlılık duyan müşterileri mutlaka işletmenin incelemesi gerekmektedir (Selvi, 2007: 48). Çünkü bu
tip müşteriler ileride sadık müşteri olma potansiyeline sahiptir.
Güçlü Sadakat
Güçlü sadakat; müşterilerin işletmeye ve onun ürün ya da hizmetlerine tümüyle bağlanmasını ifade
etmektedir. Bu duygusal bir bağ kurma şeklinde gerçekleşmektedir. Güçlü sadakat duyan müşteriler
aynı firmanın ürünlerini sıklıkla satın almaktadırlar (Çatı, Koçoğlu, Gelibolu 2010:435). McGoldrick
ve Andre (1997: 75) göre işletmenin yaptığı hataların kolaylıkla tolere edildiği bu durumun
oluşmasının nedenleri şunlardır:
Tembellik: Müşteri yalnızca daha yakın olduğu için bir işletmeyi tercih ediyor olabilir.
Alışkanlık: Müşteri sadece alışkanlık olduğu için firmayı düzenli olarak ziyaret ediyor olabilir.
Rahatlık-Uygunluk: Müşteri işletmenin park imkânları, ulaşım kolaylığı, açılış saati gibi etmenlerden
dolayı tercih ediyor olabilir.
Zaman Tasarrufu: Başka işletmeleri tercih edecek ve karşılaştırma yapma vakti olmayan bir müşteri
olabilir.
Eğlence: Müşteri alışveriş yaptığı işletmeden menün olabilir ve bu sebeple mutlak bir bağlılık
duyabilir.
MÜŞTERİ SADAKATİ UYGULAMALARI
İşletmeler tarafından birçok şekilde müşteri sadakati sağlayacak programlar uygulanmaktadır. Üyelik
kartları, cep telefonu mesajları, kişiye özel indirimler, promosyonlar bunlardan yalnızca bir kaçıdır.
Bunların dışında dünyanın birçok yerinde firmaların gerçekleştirdiği yaratıcı bazı sadakat
uygulamaları da bulunmaktadır. Örneğin;
Carlton Ritz adındaki dünyaca ünlü otelde müşterilerin her hareketi dikkatlice izlenmekte ve özel
hazırlanmış müşteri veri tabanına başarıyla aktarılmaktadır. Bunun neticesinde müşterilerin kendi
kişisel özelliklerine göre hizmet almaktadır. Müşteri sadakatini arttıran bu uygulama neticesinde otel
önemli başarılar elde etmiştir (Chan, Tse ve Yim, 2008).
Apple firması ABD’nin farklı eyaletlerinde müşteri grupları oluşturup onları bir araya getirerek bilgi
alışverişinde bulunmalarını teşvik etmektedir. Bu gruplara belirli bültenler ve haberler göndererek özel
bir müşteri topluluğu oluşturmayı amaçlayan firma, müşteri sadakati konusunda da önemli başarılar
elde etmiştir (Metiner, 1997).
Dünyanın öncü uçak firmalarından Virgin Atlantic uygulamış olduğu üyelik kartı ile oldukça başarılı
bir müşteri sadakati uygulamasına imza atmıştır. Müşterilerinin aldığı Virgin Atlatic uçuş kartı
sayesinde yolcular birçok avantaj elde etmektedir. Kırmızı kart sahipleri uçuşlarda mil kazanmak ve
kiralık araba, havaalanı parkı, otel ve tatil uçuşlarında indirimler almak gibi faydalar sağlarken gümüş
kart üyeleri uçuşlardan % 50 daha fazla puan kazanır ve hızlı check-in ile öncelikli stand-by oturma
hakkına sahiptir. Altın kart üyeleri ise çift kişilik mil puan, öncelikli yatak ve koltuk tercihi, uçmadan
önce sunulan ücretsiz içki ve masaj gibi bir dizi imkândan faydalanmaktadır
(https://blog.hubspot.com).
Amazon. com adlı dünyanın öncü e-ticaret sitesi yılda 99$ karşılığında Amazon prime kullanıcılarına
yılda 2 gün ücretsiz kargo imkânı tanımaktadır. Bu hizmet neticesinde şirket yılda yaklaşık 1-2 milyon
$ maliyete katlanmaktadır. Ancak işlem yoğunluğunu arttıran uygulama sayesinde her prime üyesi
yılda ortalama 1500$ alışveriş yapmaktadır (https://blog.hubspot.com).
Tokyo Otaku Mode internet üzerinden ürün satan bir firmadır. Şirket 2012 yılında kurulmasına karşın
Facebook’ta 20 milyondan fazla takipçiye sahiptir. İşletme her ürün alan müşterisinin kargo paketine
güzel tasarlanmış bir teşekkür mektubu, markalı rozet, alışveriş çantası ve benzersiz bir illüstrasyona
sahip bir kağıt tutacağı göndermektedir. Ayrıca firma ürün incelemesi ya da işletmeyle alakalı bir
video hazırlayıp internete koyan herkese 50 sadakat puanı hediye etmektedir. Sosyal medya üzerindeki
şöhreti böylelikle kolayca yayılan firma, bu yaratıcı teknikler sayesinde önemli bir müşteri kitlesine
ulaşmış durumdadır (https://www.emarsys.com).
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YÖNTEM

Araştırma amacına yönelik olarak yüz yüze anket yöntemiyle toplanan sayısal veriler SPSS 18 paket
programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın ana kütlesini tüketiciler oluşturmaktadır. Ana
kütlenin tamamına ulaşmak mümkün olmadığından örneklem alma yoluna gidilmiştir.
Araştırmada örnekleme yöntemi olarak “Kolayda Örnekleme Yöntemi” uygulanmıştır. Örneklem
büyüklüğü tespit edilirken nicel değişkenler için kullanılan ve sınırsız ya da hacmi bilinmeyen
evrenler için dikkate alınan örneklem formülünden yararlanılmıştır (Özdamar, 1999, s. 260).
Anket formu literatür taramasının ardından oluşturulmuş ve alanında uzman akademisyenlerin
görüşleri doğrultusunda yeniden gözden geçirilerek pilot uygulamaya tabi tutulmuştur. Araştırma
soruları oluşturulurken; Yurdakul (2007), Çatı ve Koçoğlu’nun (2008) çalışmalarından yararlanılmış,
son hali verilmeden önce 40 adet anket pilot uygulamaya tabi tutularak geçerliliği ve güvenilirliği test
edilmiştir.
5’li Likert ölçeğine göre hazırlanan anket formu 20 Mayıs 2017 ile 10 Haziran 2017 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir.
Anket formu üç bölümden oluşmaktadır.
İlk bölümde katılımcılara müşteri sadakatine bakışlarıyla ilgili 5’li likert ölçeğiyle hazırlanmış sorular
yöneltilmiştir.
İkinci bölümde katılımcılara müşteri ilişkileriyle alakalı tek şık işaretleyebilecekleri sorular
sorulmuştur.
Üçüncü bölümde ise katılımcıların demografik verilerine ilişkin sorular yöneltilmiştir.
Araştırmada; güvenirlik düzeyi, hata payı, eksik ya da yanlış kodlama gibi nedenlerle değerlendirme
dışı kalabilecek anket formları olabileceği ve araştırmacının hedef kitleye ulaşma olanakları dikkate
alınarak 350 anket formuna ulaşılmıştır. 50 adet anket formu eksik ya da yanlış kodlama nedeniyle
analiz dışı tutularak toplamda 300 anket formu analize dâhil edilmiştir.
BULGULAR
Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi
Güvenilirlik analizinde iç tutarlılık yöntemiyle hesaplanan Alfa katsayısı dikkate alınmıştır. Alfa
katsayısı, ölçekte yer alan k ifadenin varyansları toplamının genel varyansa oranlanması ile elde edilen
ağırlıklı standart değişim ortalaması olarak ifade edilmektedir. Alfa katsayısı, ölçeğin güvenilirliği
hesaplanırken aşağıdaki derecelendirmeye göre değerlendirilir (Özdamar, 1999: 513-522).
0.00 ≤ α < 0.40 Ölçek güvenilir değil,
0.40 ≤ α < 0.60 Düşük güvenirlik,
0.60 ≤ α < 0.80 Ölçek güvenilir,
0.80 ≤ α < 1.00 Ölçeğin güvenirliği yüksek
Tablo 1. Cronbach's Alpha Analizi
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha Based
Cronbach's Alpha
on Standardized Items
,727
,737

N of Items
18

Güvenilirlik analizi sonuçlarına göre anket 0.727 katsayı ile güvenilir bir anket kategorisine
girmektedir. Ankete katılan kişilerin 163’ü erkek, 137’si kadınlardan oluşmaktadır. Katılımcıların %
27’si büyükşehirde yaşamakta, %18’i şehirde %46’sı ise ilçede yaşamaktadır. Katılımcıların %50’si
üniversite mezunu, %30’u ortaöğretim, %17’si ise ilkokul mezunudur.

Katılımcıların Müşteri Sadakatine İlişkin İfadeleri
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Tablo 2’de katılımcıların müşteri sadakati konusundaki düşünceleri görülmektedir. Tabloya göre
tüketicilerin büyük bir çoğunluğu işletmenin yerine getirmediği vaatlerin firmaya olan güveni
sarsacağını düşünmektedir. Anket içerisinde tüketicilerin en çok katıldığı ifade budur. Dolayısıyla
işletmeler vaatlerini tutmaması müşteri sadakati konusunda kendilerine büyük bir zarar vermektedir.
Tablo 2’ye göre tüketicileri en az katıldıkları ifade “Ürünlerini beğenmediğim halde bir firmayı
personel tutumundan dolayı tercih ederim” düşüncesidir. Bunun yanında “Firmanın logosu sadık
müşteri kazandırır” ifadesi de ankete katılan kişiler tarafından fazlaca tercih edilmemiştir. Dolaysıyla
ürün kalitesi firmanın logosundan da çalışanların tutumlarından da daha önemli görülmektedir.
Yalnızca çalışanların yaklaşımı sadık müşteri kazanmak için firmaya yeterli olmamaktadır.
Tablo 2. Katılımcıların Müşteri Sadakatine İlişkin Görüşleri
İfadeler

N

Ortalama

Standart
Sapma

Ömür boyu müşteri sadakati sağlanabilir.

300

3,04

1,163

Firma için sadık müşterinin ayrıcalıklı olduğunu
düşünüyorum.
Sadakat kartının (indirim kartı) firmaya sadık müşteri
kazandıracağını düşünüyorum.
İnternetten ürün(hizmet) satın aldığım sitelere sadık
kalabilirim.
Yerine getirilmeyen vaatler firmaya olan güvenimi
etkiler.
Personellerin müşterileri güler yüzle karşılaması sadık
müşteri kazandırır.
Firmanın müşteriye geri dönüş mesajları o firmaya olan
bağlılığımı arttırır.
Tanıdıklarımın tavsiyesi ile bir firmayı tercih ederim.
Firmayla ilgili sosyal medyada ki tanıtımlar firmaya daha
çok müşteri kazandırır.
Firmanın internet üzerinden yaptığım şikayet ve isteklere
geri dönüşü firmaya olan bağlılığımı arttırır.

300

3,81

1,066

300

3,59

1,089

300

2,88

1,183

300

4,36

,952

300

4,07

,878

300

3,55

1,035

300
300

3,44
3,61

1,057
,967

300

3,79

,998

Ürünlerini beğenmediğim halde bir firmayı personel
tutumundan dolayı tercih ederim.
Markasının itibarından dolayı bir ürüne sadık kalabilirim.
Çalışan sayısının arttırılması müşteri hizmet kalitesini de
arttıracağını düşünüyorum.
Ürünlere verilen garanti sadık müşteri kazandırır.
Sadık olduğum firma müşteri sorunlarını zamanında çözer.
Bir firmanın reklamını beğendiğim için o firmayı tercih
ederim.
Memnun kaldığım firmayı çevremdekilere tavsiye ederim.
Firmanın logosu sadık müşteri kazandırır.

300

2,52

1,152

300
300

3,07
3,29

1,203
1,139

300
300
300

4,09
3,88
2,39

,974
,827
1,075

300
300

4,20
2,58

,849
1,181

Tablo 3’de ankete katılan kişilere müşteri sadakati sağlamada en önemli faktörün hangisi olduğu
sorulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre bir firmaya müşteri sadakati sağlayan en önemli faktörün
güvenilirlik olduğu görülmektedir. Bunun yanında katılımcıların yaklaşık %27’si firmaya olan
bağlılıkta en önemli nedenin kalite olduğunu düşünmektedir. Dolayısıyla işletmeler sadık müşteri
oluşturmak için mutlaka güvenilir davranmalı ve kaliteli ürünler pazarlamalıdır.
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Tablo 3. Müşteri Sadakatini Sağlamaya Yönelik İfadeler
Müşteriyi Bir Firmaya Bağlı Kılan En Önemli Neden Hangisidir?
Frekans
Yüzde
Kalite
81
26,9
Fiyat
31
10,3
Hizmet
59
19,6
Güvenilirlik
85
28,2
Marka Değeri
13
4,3
Personelin Tutumu
17
5,6
Ürün Çeşidi
11
3,7
Diğer
3
1,0
Toplam
300
100
Tablo 4’de katılımcıların beğenmedikleri alışveriş merkezlerini tercih etmeme nedenleri
gösterilmektedir. Tabloya göre katılımcılar özellikle pahalı ve hizmet kalitesi yetersiz olan alışveriş
merkezlerini tercih etmemektedir. AVM’lerin pahalı olmasından dolayı tercih etmeyenlerin oranı %39
civarındadır. Dolaysıyla katılımcıların yarıya yakını pahalı buldukları yerleri tercih etmeme
eğilimindedir.
Tablo 4. Alışveriş Merkezlerini Tercih Etmeme Nedenleri
Beğenmediğiniz Bir Alışveriş Merkezlerini Tercih Etmeme Sebebiniz Nedir?
Frekans
Yüzde
Pahalı Olması
117
38,9
Ürün Çeşidinin Yetersiz Olması
44
14,6
Çevreden Olumsuz Şeyler Duymam
30
10,0
Hizmet Kalitesinin Yetersiz Olması
104
34,6
Mağazaların Düzensizliği
5
1,7
Toplam
300
100
Tablo 5’de yaş değişkeniyle müşteri sadakatine ilişkin “Firmanın müşteriye geri dönüş mesajları o
firmaya olan bağlılığı arttırır” ifadesi karşılaştırılmıştır. Çıkan sonuçlara göre yaş azaldıkça
tüketicilerin geri dönüş mesajlarına gösterdikleri önem artmaktadır. İleri yaşlardaki kimseler firmaların
geri dönüş mesajlarına gençler kadar dikkat etmemektedir.
Tablo 5. Yaş ile Müşteri Sadakatini Karşılaştıran Varyans Analizi
Firmanın
Müşteriye
Geri
Dönüşü

(Anlamlılık
Düzeyi)
N

18-25

129

Ortalama
3,65

Standart Sapma
Standart Hata
1,036
,091

26-35

66

3,79

,920

,113

36-45

44

3,45

,975

,147

46-55

42

3,29

,970

,150

55-65

19

2,89

1,329

,305

Total

300

3,55

1,035

,060

,003

Tablo 6’da müşteri sadakatiyle cinsiyet değişkeni karşılaştırılmıştır. Çıkan sonuçlara göre bazı
ifadelere kadın ve erkeklerin düşünceleri istatistiksel olarak farklılık göstermektedir. Tabloya göre
erkekler kadınlara oranla sadık oldukları firmaların kendilerine daha ayrıcalıklı davrandıklarını
düşünmektedir. Kadınlar ise sadık müşterisi oldukları işletmelerin kendilerine farklı ve özel
davranmadığını söylemektedir. Tabloya göre kadınlar erkeklere oranla reklamlara ve logoya daha
fazla önem vermektedir. Erkekler ise kadınlara oranla sadık oldukları firmanın sorunlarını zamanında
çözdüğünü düşünmektedir.
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Tablo 6 genel olarak incelendiğinde erkeklerin sadık olduğu işletmelerden daha memnun oldukları
görülmektedir. Kadınlar ise Reklam, logo gibi tutundurma faaliyetlerinden erkeklere oranla daha fazla
etkilenmekte, sadık oldukları firmaların ise kendilerine yaklaşımlarından memnun olmamaktadırlar.
Tablo 6. Müşteri Sadakatini Cinsiyete Göre Karşılaştıran T-Testi
CİNSİYET
N
Firma için sadık
müşterinin ayrıcalıklı
olduğunu düşüyorum
Reklamını
beğendiğimden firmayı
tercih ederim
Logo sadık müşteri
kazandırır
Sadık olduğum firma
sorunlarımı zamanında
çözer

dimension1

dimension1

ERKEK

163

Ortalama
4,03

KADIN

137

3,55

ERKEK

163

2,27

,950

KADIN

137

2,53

1,195

163

2,42

1,116

KADIN

137

2,77

1,232

ERKEK

163

3,99

,762

KADIN

137

3,74

,883

ERKEK

Standart Sapma
,812
1,260

Sig 2 Tailed
(Anlamlılık)
,000

,035

,012

dimension1

dimension1

,011

Tablo 7’de eğitim seviyesi ile başkalarından tavsiye alma arasındaki ilişki görülmektedir. Tabloya
göre eğitim seviyesi arttıkça başkalarından tavsiye alma azalmaktadır. İkisi arasında negatif eğilimli
düşük şiddette bir ilişki söz konusudur. Dolayısıyla eğitimli kişilerin firmalar hakkında daha eğitimsiz
kişilere oranla daha az tavsiye aldıkları görülmektedir.
Tablo 7. Eğitim Seviyesi İle Başkalarından Tavsiye Almayı Karşılaştıran Korelasyon Analizi
Korelasyon Analizi
Spearman's rho

Eğitim
Seviyesi

Sig. (Anlamlılık Düzeyi)
N

Tavsiye
Alma

Eğitim
Tavsiye Alma
1,000
-,228**

Korelasyon Katsayısı

Korelasyon Katsayısı

.

,000
300

300

-,228**

1,000

Sig. (Anlamlılık Düzeyi)

,000 .

N

300

300

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

SONUÇ
Günümüz ticari ortamında işletmeler açısından en önemli kavramlardan biri müşteri sadakatidir.
Tüketicileri farklı marka ve ürünlere davet eden birçok değişken bulunmaktadır. Rekabetin bu kadar
yoğun olduğu bir ortamda uzun soluklu bir müşteri ilişkisi yürütmek oldukça zordur. Firmalar bu
zorlukla başa çıkabilmek için son yıllarda birçok farklı pazarlama tekniği kullanmaktadır. Ürün ve
hizmet kalitesinin artmasının en önemli nedeni eldeki müşterinin korunmasıdır.
Çalışmada tüketicilerin müşteri sadakatine ve uygulamalarına bakış açıları araştırılmıştır. Elde edilen
sonuçlara göre; tüketiciler firmaların vaatlerini yerine getirmelerini beklemektedir. Bunun
sağlanamamasının müşteri sadakati üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bunun yanında
tüketiciler beğendikleri bir firmayı ağızdan ağıza pazarlama yoluyla başka insanlara tavsiye etme
eğilimdedirler. Günümüzde iletişim ortamın gelişmesi ağızdan ağıza ve viral pazarlama
yaygınlaştırmıştır. Tüketiciler firmanın logosunun ve çalışanların davranış şekillerinin müşteri
sadakatine yol açmayacağını düşünmektedir. Dolayısıyla mal ve hizmet kalitesi yetersiz olan bir
firmanın müşteri sadakati konusunda başarılı olması düşünülemez.
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Ankete katılan kişilere müşteri sadakati sağlamanın en önemli faktörü nedir diye sorulduğunda
güvenilirlik ve kalite konusu ön plana çıkmaktadır. Müşteriler güvenilir bir firmayı ve kaliteli ürünleri
tercih etmekte ancak bu yolla uzun soluklu bir müşteri ilişkisi kurulacağını düşünmektedir.
Çalışmadan elde edilen karşılaştırmalı tablolara bakıldığında gençlerin firmadan gelen geri dönüşlere
daha önem verdikleri, eğitim seviyesi düştükçe tavsiyeye göre alışveriş tercihlerinin şekillendiği
görülmektedir. Eğitimi yüksek kişiler ise daha çok kendi düşünce ve kanaatlerine göre tercihte
bulunmaktadır. Ayrıca erkeklerin sadakat duydukları işletmelerden daha memnun oldukları kadınların
ise reklam, logo gibi pazarlama elemanlarına daha fazla dikkat ettikleri görülmüştür.
Çalışmaya göre müşteri sadakatinin özellikle güven kavramıyla yakından ilişki içerisinde olduğu
görülmüştür. Satış sonrası hizmetler, garanti, vaatlerin yerine getirilmesi ve kalite müşteri sadakatini
belirleyen unsurlardır. Uzun soluklu bir müşteri ilişkisi kurmayı düşünen firmaların bu durumu göz
önüne alarak müşteri memnuniyetini sağlaması ve müşteri odaklı bir yaklaşım sergilemesi kendi
gelecekleri ve müşteriyle olan ilişkileri açısından belirleyici olacaktır.
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ABSTRACT
Forest resources provide a large number of diverse goods and services to society every passing day.
Some non-marketed goods and products are called as externalities. As a result of these goods and
services positive or negative externalities may occur. Externalities affect countries in regional and
global level. Therefore identification of externalities caused by forestry operations (harvesting,
reforestratiration/afforestration, protection, planning, transportation, etc.) are of great importance. The
aim of this study is to identify externalities of afforestration and erosion control projects in the
province of Balıkesir. In this context, main data is obtained by project document, interviews and
observations. In order to identify project externalities, using these data positive and negative
externalities are formed. Then, from villagers living in afforestation project implementation region are
asked to evaluate (totally agree/disagree, etc.) the identified externalities using questionnaires. In this
study, documentation, content analysis, descriptive statistics and percentages were used as a method.
Finally, the externalities of these projects were identified in accordance with the opinions of villagers.
Keywords: Forest resources, afforestation, erosion control, externalities, local people, Turkey.

Türkiye’de Ağaçlandırma Ve Erozyon Kontrolü Uygulamalarının Yöresel
Halk Üzerinde Yarattığı Dışsallıklar
Özet
Orman kaynakları topluma odun ham maddesi dışında çok sayıda ve her geçen gün çeşitlenen mal ve
hizmetler sunmaktadır. Bazı pazarı olmayan mal ve hizmetler konusu dışsallıklar ile
nitelendirilmektedir. Bu ürün ve hizmetin sonuçlarına göre pozitif ya da negatif dışsallıklar söz konusu
olabilmektedir. Dışsallıklar bölgesel ve küresel anlamda ülkeleri etkilemektedir. Bu sebeple,
ormancılık operasyonlarının (üretim, ağaçlandırma, koruma, planlama, transport… vb) oluşturduğu
dışsallıkların belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bildiride, Balıkesir İlindeki ağaçlandırma ve
erozyon kontrolü projelerinin dışsallıklarını tespit edilmiştir. Bu kapsamda, temel veriler projeler ile
ilgili dokümanlar, mülakatlar ve gözlemler sonucunda elde edilmiştir. Projelerin dışsallıklarının
belirlenmesi için bu veriler kullanılarak pozitif ve negatif dışsallıklar oluşturulmuştur. Daha sonra ise,
ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarını uygulandığı yörelerde yaşayan köylülerin, belirlenen
bu dışsallıkları anket formu vasıtasıyla değerlendirmesi (1-tamamen katılmıyorum-5 tamamen
katılıyorum, şeklinde 5’li likert ölçeği) istenmiştir. Çalışmada yöntem olarak dokümantasyon ve içerik
analizi ile tanımlayıcı istatistikler ve yüzdeler de kullanılmıştır. Sonuç olarak, köylülerin görüşleri
doğrultusunda bu projelerin dışsallıkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Orman kaynakları, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, dışsallıklar, yöresel halk,
Türkiye.

297

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

GİRİŞ
Türkiye, 78 534 470 ha yüzölçümüne sahiptir. Bu alan, dağlık yapısı, farklı iklim yapısı ve konumu
dolayısıyla biyoçeşitlilik açısından zengin toprakları içerir (Eryılmaz ve Tolunay,2015). Geniş bir
coğrafyaya sahip olan Türkiye’nin, %28,6’sını (22.342.935 ha.) ormanlar kaplamaktadır. OGM,
2017).
Ülkemizde bulunan bozuk orman alanlarının verimli hale getirilme çalışmaları son dönemlerde
oldukça önem kazanmış olup bu kapsamda yoğun çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Çalışmalar
yapılırken devletin ana prensiplerinden biriside kırsal yöredeki insanların göç etmelerini önlemek ve
onlara istihdam sağlamaktır. Yapılan çalışmalarda orman köylüsünün iş gücünden faydalanılmakta
böylelikle hedeflenen bazı refah getirici çalışmalar yapılmaktadır. Orman köylüsüne sağlanan bu
istihdam olanağı son yıllarda köyden kente göç olaylarını da azaltmaya başlamıştır. Orman köylüleri
Orman Genel Müdürlüğü (OGM)‘nün eskiden beri üretim işlerinde istihdam ediliyordu. Son yıllarda
yapılan ağaçlandırma ve erozyon kontrolu çalışmalarında köylü halka fidan dikimi ve tohum ekimi
gibi çeşitli iş imkânları sağlanmaya başlamıştır. Bu faaliyetler sonucu köylüye ücret verilmekte ve iş
imkânı sağlanmaktadır (Tolunay, 1998).
Öte yandan yapılan her ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmasının yerel halk üzerinde olumlu
etkileri kadar olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Bir üretim veya tüketim olayının 3. kişileri olumlu ya
da olumsuz etkilemesi olayına dışsallık denir. Bu etki pozitif ve negatif dışsallık olarak iki şekilde
karşımıza çıkar. Pozitif dışsallık üretim veya tüketim yapanların 3. kişilere sağladığı faydalardır.
Negatif dışsallık ise üretim veya tüketim yapanların 3. kişilere neden olduğu zararlardır (Gençmaliye,
2017).
Bu bildiri; ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarının dışsallıklarının belirlenmesi, belirlenen bu
dışsallıkların ve köylüler açısından değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan çalışmaya (Çetin, 2014)
dayanılarak hazırlanmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Araştırma alanı Balıkesir İli sınırları olup ormancılık örgütü olan Balıkesir Orman Bölge
Müdürlüğünün Balıkesir İli sınırlarında yapılan ağaçlandırma ve erozyon kontrolü yatırımları
seçilmiştir. Araştırma alanının Balıkesir bölgesinin seçilmesinin sebebi olarak araştırmacının Balıkesir
İlindeki ağaçlandırma ve erozyon kontrolü yatırımları verilerine daha kolay ulaşabilmesidir. Bunun
yanında Balıkesir ili Türkiye’nin en çok erozyona maruz kalan havzalarından Susurluk havzasında
olup, büyükşehirlere ve denizlere yakınlığı ile bilinir.
Belirtilen özelliklere sahip Balıkesir ve Çanakkale illerinde etkinlik gösteren Balıkesir Orman Bölge
Müdürlüğü verilerine göre, Balıkesir İlinde 347.390 ha’ı (%52) verimli, 322.881 ha’ı (%48) bozuk
olmak üzere toplam 670 271 ha Orman alanı bulunmaktadır. Bunun yanında 793.560 ha ormansız alan
yer almaktadır (BOBM, 2009).
Ağaçlandırma Projelerinin dışsallıklarını belirlemek amacıyla, birçok köyü içine alan,
projelendirilmesi on yılı aşmış, ana yollardan birine yakın, içinde birçok dere ve yan dere mevcut
projeleri sınıflandırılmış ve bu projeleri temsil eden Sındırgı ve Seydan Ağaçlandırma Projeleri
araştırma kapsamına alınmıştır. Gölcük Beldesi ve Küçükbükü, Eğirdere, Alacaatlı, Kızılgür köyleri
bu iki projenin yerleşim birimleridir. Bu yörede yaşan köylülere anket tekniğinden faydalanılarak
projelerin dışsallıklarını belirlemek istenmiştir.
Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları hakkında Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Şube
Müdürlüğü ve Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği kayıtları, daha önce AGM tarafından havza
bazında yapılmış etüt ve avan projeleri incelenmiştir. Ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tez
tarama merkezinde doğrudan veya dolaylı, konu ile ilgili yapılmış yüksek lisans ve doktora tezleri
incelenmiş, Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) ULAKBİM veri
tabanından konu ile ilgili yerli ve yabancı yayınlar taranmıştır.
Yöntem
Bu çalışmada, Balıkesir İlindeki 11 adet ağaçlandırma ve erozyon kontrolü projelerinin yaymış olduğu
dışsallıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmaya konu edilen projeler tek tek gezilmiş ve proje
analiz formu yardımıyla bilgi toplanmıştır. Bunun yanında görsel materyaller elde edilerek, proje
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dosyasında var olan fotoğraflarla karşılaştırılmıştır. Gerek muhtarlar gerek köyün ileri gelenleri bu
projeler hakkında ve ağaçlandırmalar hakkında görüşmeler yapılmıştır. Proje analiz formu projelerin
dışsallıklarını tespit etmek amacıyla kullanılmıştır.
Proje alanları hakkında alandan ve köylülerden fikir elde edildikten sonra proje uygulayıcıları ve
uzmanlar ile de görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü projeleri
hakkında fikirler elde edilmiş ve dışsallığa konu edilebilecek konular not alınmıştır.
Tüm bunlar tamamlandıktan sonra, dışsallıkları pozitif ve negatif dışsallıklar; ekolojik, ekonomik ve
sosyokültürel dışsallıklar olarak toplamda 6 bölümde incelenmesi gerektiği tespit edilmiştir. Buna göre
anket formu hazırlanarak projelerin dışsallıklarını belirlemek amacıyla köylülere uygulanmıştır. 118
köylüye yüz yüze anket uygulanmıştır.
Anket formu hazırlanırken 5’li likert ölçeğinden (1-tamamen katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3kararsız, 4-katılıyorum ve 5-tamamen katılıyorum) faydalanılmıştır. Anket formları vasıtasyla elde
edilen veriler, tamamen katılmıyorum 1; katılmıyorum 2; kararsızım 3; katılıyorum 4; ve tamamen
katılıyorum 5 şeklinde puanlandırılarak istatistiksel paket programına (SPSS 20) işlenmiştir.
Köylülere yapılan anketlerin güvenirlik kapsamında yapılan analizi cronbach alpha değeri 0,880,
uzmanlarla yapılan anketlerin güvenilirliği ise 0,937 bulunmuştur. Bu değerler çalışmanın yüksek
güvenilirlikte (α >0,80) olduğunu göstermektedir.
Anket verilerinin değerlendirilmesinde yöntem olarak, tanımlayıcı istatiksel analizler ve yüzde
değerleri kullanılmıştır. Böylece, ortalamalar ile standart sapmaları hesaplanmıştır. Ortalamalar
dışsallıkların değerlendirilmesinde önemli bir parametre olarak kullanılmıştır. Bulgular ve Sonuç
kısmında, puan olarak; 1 ile 2,1 arası hiç önemli olmayan bir dışsallık, 2 ile 3,1 arası önemsiz bir
dışsallık, 3 ile 4,1 arası kabul edilebilir bir dışsallık, 4 ile 5 arası önemli bir dışsallık olarak
nitelendirilmiş ve bu şekilde bir değerlendirme yapılmıştır.
BULGULAR
Pozitif dışsallıklar
Ekolojik pozitif dışsallıklar
Ekolojik pozitif dışsallıkta en yüksek puanı (4,9) projelerin köylerin ve arazilerin yol ağını artırması
almıştır. Hava kalitesine olumlu katkı sağlaması ise 4,3 puan ikinci sırada gelmektedir. Meyve
ağaçlandırma çalışmalarına bakış açısını geliştirmesi 4,1 puan almıştır. Daha sonra sırasıyla Susuz
dere ağları sulu derelere dönüşmesi ve tarım sektöründe olumlu katkı yaparak çiftçi davranışlarının
gelişmesini sağlaması 3,6 puanla, temiz ve daha tatlı su üretimine olumlu katkı sağlaması 3,5 puanla
gelmektedir. Bölgenin yağış rejimine olumlu katkı sağlaması ise 2,0 puan alarak en düşük puanı
almıştır Ekolojik pozitif dışsallıklara ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Ekolojik Pozitif Dışsallıklar
Doğal afetlerin önlenmesi sağlanmıştır
Susuz dere ağları sulu derelere dönüşmüştür
Tarım topraklarının üretim kapasitesini artırmıştır
Hava kalitesine olumlu katkı sağlamıştır
Bölgenin yağış rejimine olumlu katkı sağlamıştır
Temiz ve daha tatlı su üretimine olumlu katkı sağlamıştır
Tarım sektöründe olumlu katkı yaparak çiftçi davranışlarının
gelişmesini sağlamıştır
Meyve ağaçlandırma çalışmalarına bakış açısını geliştirmiştir
Köylerin ve arazinin yol ağını arttırmıştır
Ormanlaştırılan arazi üzerinde doğabilecek diğer ihtiyaçlar
kaldırılmıştır.

N

Min.

Max.

Ortalama

118
118
118
118
118
118

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

3,5593
3,6949
3,4831
4,3390
2,0508
3,6864

Standart
Sapma
1,68220
1,18038
1,53441
1,16370
1,63219
1,81022

118

1,00

5,00

3,6949

1,69720

118
118

1,00
4,00

5,00
5,00

4,1780
4,9915

1,43599
0,09206

118

1,00

5,00

3,2458

1,52997

Doğal afetlerin (sel, taşkın, çığ, heyelan… gibi) önlenmesi sağlamıştır; buradaki ağaçlandırmanın
oluşturduğu dışsallık maddi ve can kayıpların oluşmasının önlenmesiyle elde edilmektedir. Nitekim
Meyveli Erozyon Kontrolü uygulama projesinde erozyonun önlenmesi; derelerin kuru duvar eşiklerle
ıslah edilmesi ve bu sayede sel kontrolünün yapılması amaçlanmıştır. Bunun yanında araştırma
yapılan köy halkları bu dışsallığa tamamen katılanlar % 50,84 olarak tespit edilmiştir. Afetler sonucu
can ve mal kaybının önlenmesi pozitif bir dışsallık oluşturmaktadır.
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Susuz dere ağları sulu derelere dönüşmüştür. Araştırma yer alan köylülerden bu dışsallığa tamamen
katılanlar % 41,52; kararsız olanlar % 48,30 olarak tespit edilmiştir. Köylülerle yapılan bu konudaki
değerlendirmede suyun derelerden yağış sonrası geç indiğini ve dolayısıyla geç dindiğini (suyun geç
kesildiğini) belirtmişlerdir. Yağış sonrasından günler sonra derelerden gelen su köylünün suyu
kullanmasında faydalı olduğu belirtilebilir ve bunun orman örtüsü sayesinde kazanıldığı belirtilebilir.
Bunun yanında köylü ile değerlendirmelerde köylü halk sularının serinlediğini ve eskiye nazaran
çeşmelerinden soğumuş sular aktığını ifade etmişlerdir.
Tarım topraklarının üretim kapasitesini (toprağın tutulması, humuslaşma ve nem tutmanın gelişmesi
ile) arttırmıştır; araştırma yapılan köy halklarından, bu dışsallığa tamamen katılanlar % 33.05; kısmen
katılanlar % 30.50 olarak tespit edilmiştir.
Hava kalitesine olumlu katkı sağlamıştır; köylülerden, bu dışsallığa tamamen katılanlar % 69.49
olarak tespit edilmiştir. Hava kirliliği; atmosferin karbondioksit, karbonmonoksit ve kükürt gibi
gazları gereğinden fazla içermesinden kaynaklanan bir çevre sorunudur. Ağaçlandırmaların bu gazları
soğurduğu ve ağaçların oksijen üretimi ile yoğunluğunu azalttığı öngörülmektedir. Şehir kenarlarına
yeşil kuşak ağaçlandırmalarının yapılması ve yok kenarı ağaçlandırmalarının yapılması buna örnek
olarak verilebilir.
Bölgenin yağış rejimine olumlu katkı sağlamıştır. Bunun yanında araştırma yapılan köy halkları bu
dışsallığa tamamen katılmayanlar % 68.64 olarak tespit edilmiştir. Temiz ve daha tatlı su üretimine
olumlu katkı sağlamıştır; araştırma yapılan köy halklarından bu dışsallığa tamamen katılanlar % 61.86
olarak tespit edilmiştir. Köylülerle yapılan değerlendirmede suyun orman örtüsü altında derelerden
aktığını dolayısıyla suyun serinleştiğini ifade etmişlerdir. Ağaçlandırma yapılan yerlerde sularının
serinleştiğini ifade etmişlerdir.
Tarım sektörüne olumlu katkı yaparak çiftçi davranışlarının gelişmesini sağlamıştır; köylülerden, bu
dışsallığa tamamen katılanlar % 58.47 olarak tespit edilmiştir. Ağaçlandırma çalışmaları bir devlet
yatırımı olarak halkın dikkatini çektiği ve kendileri için emsal çalışma olduğu dile getirilmiştir. Fakat
tarım işletmesinin bölgelerinde örnek bir arazi çalışması olmadığı dile getirilmiştir.
Meyve ağaçlandırma çalışmalarına bakış açısını geliştirmiştir. “Vatandaş: -Devlet orada ağaçlandırma
yapıyor fidan tutuyorsa, benim tarlamda meyve tutacaktır.” demiştir. Araştırma yapılan köy
halklarından bu dışsallığa tamamen katılanlar % 72.88 olarak tespit edilmiştir. Pek çok köylü kendi
tarlalarının etrafına son zamanlarda daha çok ağaç diktiklerini ifade etmiş ve tarla kenarı
ağaçlandırmalarının önemine vurgu yapmışlardır.
Köylerin ve arazinin yol ağını arttırmıştır. Proje için yapılan bir yol, ileriki zamanlarda köylünün
kullanabileceği bir yol olmuş ve arazinin yol ağını arttırmıştır. Ağaçlandırma projesi için yapılan yol
daha sonraki yıllar köyler arası yol, baz istasyonu kurulumu yolu, üretim yolu, rüzgâr tribünü
kurulumu yolu, (MTA) maden araştırması yolu gibi sonradan ihtiyaç haline gelebilecek yollar olarak
kullanılmıştır ve kullanılması muhtemeldir. Köylülerden, bu dışsallığa tamamen katılanlar % 99.15
olarak tespit edilmiştir.
Ormanlaştırılan arazi üzerinde doğabilecek (moloz dökme, bina yapımı gibi) diğer ihtiyaçlar
kaldırılmıştır. Başka bir ifadeyle devlet arazisi orman olarak tescillenmiştir. Köylülerden, bu dışsallığa
tamamen katılanlar % 58.81; tamamen katılmayanlar % 22.88 olarak tespit edilmiştir. Genelleme
yapılamayabilir ama bazı köylüler dereye ve köylerinin yanından geçen Simav Çayına çöp
döküldüğünü ifade etmişlerdir.
Güvenirlik kapsamında yapılan analize göre uzmanlar açısından ekolojik pozitif dışsallıkların
cronbach alpha değeri 0,949 olarak ölçülmüş ve ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir.
Ekonomik pozitif dışsallıklar
Ekonomik pozitif dışsallıkta en yüksek puanı (4,6) projelerin mantar toplayıcılara olumlu katkı
yapması almıştır. Aşağı havzalardaki tarım ve ziraat alanlarının verimliliğine katkı sağlamış ve
barajların ömrünü arttırması (4,1) ikinci sırada gelmektedir. Daha sonra sırasıyla, Köylülere iş imkânı
sağlaması (3,9); ormandan meyve, kozalak, palamut, çıra, dal, kök, yosun gibi ürünler toplayanlara
olumlu katkı yapması (3,7) gelmektedir.
Avcılık gibi diğer fayda sağlayan kişilere olumlu katkı yapması ve fidanlarla ilgilenmeyi ve amatör
fidancılığı özendirmesi (3,4); arıcılık için özellikle çam balı üretimi ve gelişmesi konusunda olumlu
katkı yapması (3,3); ince odun, sırıklık odun gibi daha küçük yapıda odun emvali oluşturması (3,0)
olarak sıralanmıştır.
300

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

Bölgedeki arazi değerlerin artışını sağlaması ekonomik pozitif dışsallıkta 2,2 puan alarak en düşük
puanı almıştır. Ekonomik pozitif dışsallıklara ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Ekonomik Pozitif Dışsallıklar
Min.

Max.

Ort.

118
118

1,00
3,00

5,00
5,00

2,2458
4,6525

Standart
Sapma
1,58485
0,75535

118

1,00

5,00

3,7797

1,65450

118

1,00

5,00

3,3051

1,80459

118
118

1,00
1,00

5,00
5,00

3,9153
3,3983

1,67218
1,50293

118

1,00

5,00

4,1864

0,92403

118
118

1,00
1,00

5,00
5,00

3,4576
3,0763

1,62588
1,75488

N
Bölgedeki arazi değerlerin artışını sağlamıştır.
Mantar toplayıcılara olumlu katkı yapmıştır.
Ormandan meyve, kozalak, palamut, çıra, dal, kök, yosun… vb toplayanlara
olumlu katkı yapmıştır.
Arıcılık için özellikle çam balı üretimi ve gelişmesi konusunda olumlu katkı
yapmıştır.
Köylülere iş imkânı sağlamıştır.
Fidanlarla ilgilenmeyi ve amatör fidancılığı özendirmiştir.
Aşağı havzalardaki tarım ve ziraat alanlarının verimliliğine katkı sağlamış ve
barajların ömrünü arttırmıştır.
Avcılık gibi diğer fayda sağlayan kişilere olumlu katkı yapmıştır.
İnce odun, sırıklık odun gibi daha küçük yapıda odun emvali oluşturmuştur.

Bölgedeki arazi değerlerin artışını sağlamıştır. Başka bir deyişle boş bir arazinin ağaçlandırılması,
başka bireylerin göz zevkini olumlu yönde etkilemesi ile manzara değerinin ortaya çıkması da pozitif
dışsallıktır. Bunun yanında araştırma yapılan köy halkları bu dışsallığa tamamen katılmayanlar %
58.47 olarak tespit edilmiştir. Bunun yanında Sındırgı köyleri denize ve manzaraya sahip bir köy
olmadığı için değerinin arttığını söylemek mümkün değildir.
Mantar toplayıcılara olumlu katkı yapmıştır. Henüz yeni sayılabilecek ormanlaştırma çalışmalarının
bu konuya katkısı olmayacağı fakat 10-15 yıllık ağaçların altında mantarların yetiştiği belirtilmiştir.
Bunun yanında araştırma yapılan köy halkları bu dışsallığa tamamen katılanlar % 82.20 olarak tespit
edilmiştir. Bunun yanında köylüler tarafından fıstıkçamı ağaçlarının altında diğerlerine göre daha
değerli ve daha lezzetli sayılan kırmızı mantar (yerel adıyla kırmızı melki, literatürde kanlıca) daha
fazla yetiştiği geliştiği dile getirilmiştir. Ayrıca bazı alanlarda diri örtü temizliği ve toprak işlemesi
dolayısıyla 3-5 yıllığına örtüsü kaldırılan arazi mantar toplayıcılara hizmet etmemiş ve hanelerin
ekonomisine kısa süreliğine katkı sağlayamamıştır. Fakat köylüler köylerinin daha yeşil olması için bu
gibi olumsuzluklara katlanabileceklerini ifade etmişlerdir.
Ormandan meyve, kozalak, palamut, çıra, dal, kök, yosun… vb toplayanlara olumlu katkı yapmıştır.
Bunun yanında araştırma yapılan köy halkları bu dışsallığa tamamen katılanlar % 61.01; tamamen
katılmayanlar % 24.01 olarak tespit edilmiştir. Tamamen katılmayan köylüler fidanlarının henüz
kozalak vermeyecek kadar küçük olduğunu ifade etmişlerdir. Ormanlardan sağlanan odun dışı orman
ürünleri halkın çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Odun dışı orman ürünleri 3 grupta yer almakta;
1-) Bitkisel kökenli ürünler; Kabuk, Reçine, Palamut, Çam Fıstığı, Mazı, Sığla Yağı, Buhur ve Katran,
Meyve Tohumları, Yaprak ve İğne Yaprak, Hayvan Yemi, Kökler, Otsu Bitkiler (Mantar, Salep
vs.)’den oluşmaktadır. 2-) Hayvansal Kökenli Ürünler; Memeliler, Kuşlar ve Balıklardan
oluşmaktadır. 3-) Mineral Kökenli Ürünler; Sular, Kum, Çakıl, Taş ve Madenlerden oluşmaktadır.
Orman köylüleri ağaçlandırma çalışmaları esnasında ve ağaçlandırma çalışmaları sonrasında yeni
ormanlardan faydalanmışlardır. Yukarıda da belirtildiği gibi adaçayı, kekik, eğrelti otu, çam fıstığı,
ıhlamur çiçeği, palamut, sumak, dal faydalanması, kozalak, mantar, çıra, yosun, humus, kök, kumçakıl… gibi ürün ve hizmetlerden faydalanmış, av hayvanları toplayıcılar için olumlu dışsallıklar
oluşturmuştur. Ağaçlandırma yerinde kesilen yaşlı ağaçların kalan kütüklerinden çıra elde edildiği
köylüler tarafından dile getirilmiştir. Köylülerin tamamen katılmayanlar orman alanlarından çiftçi
oldukları için faydalanmadıklarını, kendilerinin kömür aldıklarını ve kendi köylerinde toplayıcı
olmamasına rağmen yan köyde yosun toplayan olduğunu ifade etmelerindendir.
Arıcılık için özellikle çam balı üretimi ve gelişmesi konusunda olumlu katkı yapmıştır. Bunun yanında
araştırma yapılan köy halkları bu dışsallığa tamamen katılanlar % 49.15; tamamen katılmayanlar %
33.89 olarak tespit edilmiştir. Köylüler, kısa süreli olarak arıların gelmediğini fakat ağaçlar 8-10
yaşına geldiğinde artan bitki örtüsü ve çiçeklenme ile arıcılık ve bal üretiminin arttığını dile
getirmişlerdir. Bunun yanında bal üretimi için köylüler tarafından ağaçlandırma çalışmalarında tür
çeşitliliğinin önemine dikkat çekilmiştir.
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Köylülere iş imkânı sağlamıştır. Bunun yanında araştırma yapılan köy halkları bu dışsallığa tamamen
katılanlar % 67.79 olarak tespit edilmiştir.
Fidanlarla ilgilenmeyi ve amatör fidancılığı özendirmiştir. Bunun yanında araştırma yapılan köy
halkları bu dışsallığa tamamen katılanlar % 33.89; kararsız olanlar % 27.96; tamamen katılmayanlar %
22.02 olarak tespit edilmiştir.
Aşağı havzalardaki tarım ve ziraat alanlarının verimliliğine katkı sağlamış ve barajların ömrünü
arttırmıştır. Özellikle Sındırgı ve Seydan ağaçlandırma projelerinde çalışma alanlarındaki dere ve
vadilerin (Sındırgı ovası, Gölcük ovası gibi) ovalarla birleştiği aşağı havzalardaki tarım ve ziraat
alanlarının verimliliğine katkı sağlamıştır. Seydan ve Gölcük ağaçlandırma havzasından sonra
Yörücekler Barajı mevcuttur. Dolayısıyla yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile sediment taşınımı
azaldığı ve barajın ömrünün uzadığı kabul edilebilir.
Avcılık gibi diğer fayda sağlayan kişilere olumlu katkı yapmıştır. VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planında
1997 yılı verilerine göre avcılık, balıkçılık ruhsatları ve izinli satış gelirleri ise 36 milyon dolar olarak
yer almaktadır. Bunun yanında araştırma yapılan köy halkları bu dışsallığa tamamen katılanlar %
32.20; kısmen katılanlar % 38.98; tamamen katılmayanlar % 28.81 olarak tespit edilmiştir.
İnce odun, sırıklık odun gibi daha küçük yapıda odun emvali oluşturmuştur. Köylüler kendi
tecrübelerini dile getirerek Balıkesir SEKA fabrikasının kapandığını bunun sebebinin de SEKA’nın
hiç ağaçlandırma yapmamasını göstermiştir. Bunun yanında 2007 ve 2008 yılında lif-yonga odunu
başta olmak üzere ince ve nispeten düşük kalitedeki emval oranı hızla artmıştır. Lif-yonga odunu
üretimi ve kâğıtlık odun üretiminde önemli artışlar olmuştur. Kâğıtlık odun 2,4 milyon m³’e, Lifyonga odunu ise 3,8 milyon m³’ yükselmiştir. Araştırma yapılan köy halkları bu dışsallığa tamamen
katılanlar % 29.66; kısmen katılanlar % 28.81; tamamen katılmayanlar % 38.98olarak tespit edilmiştir.
Güvenirlik kapsamında yapılan analize göre uzmanlar açısından ekonomik pozitif dışsallıkların
cronbach alpha değeri 0,905 olarak ölçülmüş ve ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir.
Sosyal pozitif dışsallıklar
Sosyal pozitif dışsallıkta en yüksek puanı (4,6) ormancılık birimleri ile halk arasında kurumsal bağları
uyarması yani örneğin ağaçlandırma koruma ücreti almak üzere birçok köy muhtarı orman dairesine
aylık dönemler halinde uğraması almıştır. Fakat aynı puan ile sırasıyla kişilere vatan toprağıyla
ilgilenme fırsatı sunması; ağaçlandırma yapılan proje arazisi detaylarıyla öğrenilerek daha sonrası için
bilgi birikimi sağlanması almıştır. Daha sonra sırasıyla, devlet kurumları arası işbirliğini ve iletişim
sistemlerini geliştirmesi (4,3) olarak sıralanmıştır. Bölgedeki makine ve donanım garajındaki artış
köylünün diğer işlerinde faydalanmasını sağlaması 2,9 puan alarak en düşük puanı almıştır. Sosyoekonomik pozitif dışsallıklara ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Sosyal Pozitif Dışsallıklar
Devlet kurumları arası işbirliğini ve iletişim sistemlerini
geliştirmiştir.
Ormancılık birimleri ile halk arasında kurumsal bağları uyarmış ve
geliştirmiştir. Örneğin ağaçlandırma koruma ücreti almak üzere
birçok köy muhtarı orman dairesine aylık dönemler halinde
uğramıştır.
Kişilere vatan toprağıyla ilgilenme fırsatı sunmuştur.
Bölgedeki makine ve donanım garajındaki artış köylünün diğer
işlerinde faydalanmasını sağlamıştır.
Ağaçlandırma yapılan Proje arazisi detaylarıyla öğrenilerek daha
sonrası için bilgi birikimi sağlanmıştır. Arazi detaylarıyla bilinmesi
sayesinde bu bilgi ulaşım kolaylığı sağlamıştır.

N

Min.

Max.

Ort. Standart Sapma

118

2,00

5,00

4,3729

0,58172

118

4,00

5,00

4,6864

0,46592

118

1,00

5,00

4,6017

0,58675

118

1,00

5,00

2,9492

1,73376

118

4,00

5,00

4,6186

0,48779

Devlet kurumları arası işbirliğini ve iletişim sistemlerini geliştirmiştir. Bunun yanında araştırma
yapılan köy halkları bu dışsallığa tamamen katılanlar % 41.52; kısmen katılanlar % 55.08 olarak tespit
edilmiştir.
Ormancılık birimleri ile halk arasında kurumsal bağları uyarmış ve geliştirmiştir. Örneğin
ağaçlandırma koruma ücreti almak üzere birçok köy muhtarı orman dairesine aylık dönemler halinde
uğramıştır. Ormanların korunması, geliştirilmesi ve halkın özellikle orman köylülerinin ormancılık
faaliyetlerini sahiplenmeleri amacıyla genç ormanların ve ağaçlandırma sahalarının korunmasında köy
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tüzel kişilikleri ile koruma faaliyetlerinde işbirliği yapılmıştır. Köy tüzel kişiliklerinin koruma
ücretlerini alabilmek için resmi işlemler için orman idaresine müracaat etmişlerdir. Bunun yanında
araştırma yapılan köy halkları bu dışsallığa tamamen katılanlar % 68.64; kısmen katılanlar % 31.35
olarak tespit edilmiştir.
Kişilere vatan toprağıyla ilgilenme fırsatı sunmuştur. Söz konusu ağaçlandırma projelerinde
ağaçlandırma çalışmalarına katılan kişilere “dikili bir ağacım var” diye söyleme keyfiyeti vermiştir.
Bunun yanında araştırma yapılan köy halkları bu dışsallığa tamamen katılanlar % 62.71; kısmen
katılanlar % 36.44 olarak tespit edilmiştir.
Bölgedeki makine ve donanım garajındaki artış köylünün diğer işlerinde faydalanmasını sağlamıştır.
Örneğin, bazı köylerde ağaçlandırma projesi yapılan makinelerle köy yolları yapılmış, fidan çukurları
ve su kuyuları açılmış ve açtırılmıştır. Bunun yanında araştırma yapılan köy halkları bu dışsallığa
tamamen katılanlar % 32.20; tamamen katılmayanlar % 39.83 olarak tespit edilmiştir.
Ağaçlandırma yapılan proje arazisi detaylarıyla öğrenilerek daha sonrası için bilgi birikimi
sağlanmıştır. Arazi detaylarıyla bilinmesi sayesinde bu bilgi ulaşım kolaylığı sağlamıştır. Arazi
çalışmaları bu alanlar hakkında köylünün ve devletin bilgi birikimine katkı sağlamıştır. Bunun yanında
araştırma yapılan köy halkları bu dışsallığa tamamen katılanlar % 61.01; kısmen katılanlar % 30.50
olarak tespit edilmiştir.
Güvenilirlik kapsamında yapılan analize göre uzmanlar açısından sosyoekonomik pozitif dışsallıkların
cronbach alpha değeri 0,953 olarak ölçülmüş ve ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir.
Negatif dışsallıklar
Ekolojik negatif dışsallıklar
Ekolojik negatif dışsallıkta en yüksek puanı; proje yolları ile arazi yasak ve kaçak avcılık için
kullanılmış ve arazi içlerinde açılan proje yolları civarda köy halkının güvenlik endişesi duymasına
yol açması (3,8) almıştır. Servis yolları, yangın emniyet yolları ve tüm patikaların giriş ve çıkışları
kontrol edilmediğinden kötü niyetli kişilerce kullanılması 3,6 ikinci sırada gelmektedir. Daha sonra
sırasıyla, arazi üzerinde oluşan açıklıklar heyelan ve taş yuvarlanma risklerini arttırması (3,1); proje
uygulama süresince civardaki hayvan varlığında azalma olması; ağaçlandırma projesinde kullanılan
profil demir kazık, galvanizli dikenli tel, inşaat teli, tüm su hattı boruları, petrol ürünü olan mebran
gibi su toplama aparatları naylon yada plastik tüm ambalajlar çevre kirlenmesi oluşturması (3,1); su
kaynaklarına olan ulaşım yolları kapatılmış ve kullanımının engellenmesi (3,0) olarak sıralanmıştır.
Proje yolu ile arazi çöp ve moloz dökmeye uygun hale gelmesi 2,2 puan alarak en düşük puanı
almıştır. Ekolojik negatif dışsallıklara ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Ekolojik Negatif Dışsallıklar
N

Min.

Max.

Ort.

Standart
Sapma

118

1,00

5,00

3,1102

1,88464

118

1,00

5,00

3,0424

1,94977

118

1,00

5,00

3,5932

1,85010

118
Proje yolları ile arazi yasak ve kaçak avcılık için kullanılmıştır. Arazi
içlerinde açılan proje yolları civarda köy halkının güvenlik endişesi
118
duymasına yol açmıştır.
Su kaynaklarına olan ulaşım yolları kapatılmış ve kullanımı engellenmiştir. 118
Arazi üzerinde oluşan açıklıklar heyelan ve taş yuvarlanma risklerini
118
arttırmıştır.

1,00

5,00

2,2797

1,86688

1,00

5,00

3,8390

1,62234

1,00

5,00

3,0424

1,60338

1,00

5,00

3,1864

1,92131

Proje uygulama süresince civardaki hayvan varlığında azalma olmuştur.
Ağaçlandırma projesinde kullanılan profil demir kazık, galvanizli dikenli
tel, inşaat teli, tüm su hattı boruları, petrol ürünü olan mebran gibi su
toplama aparatları; naylon yada plastik tüm ambalajlar çevre kirlenmesi
oluşturmuştur.
Servis yolları, yangın emniyet yolları ve tüm patikaların giriş ve çıkışları
kontrol edilmediğinden kötü niyetli kişilerce kullanılmıştır.
Proje yolu ile arazi çöp ve moloz dökmeye uygun hale gelmiştir.

Proje uygulama süresince civardaki hayvan varlığında azalma olmuştur. Bunun yanında araştırma
yapılan köy halkları bu negatif dışsallığa tamamen katılanlar % 41.52; tamamen katılmayanlar %
43.22 olduğu tespit edilmiştir. Orman arazilerinden köylü hayvanlarına yem olarak bitki, ot…vs
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topladığı ve hayvanlarını otlattığı bilinmektedir. Sürdürülebilir Orman Yönetimi (SOY) Kriter ve
Göstergeleri 2008 Yılı Raporunda; özellikle keçi otlatmacılığı ağaçlandırma sahaları ve genç
ormanları ciddi ölçülerde tahrip etmektedir, denilmiştir. Bunun yanında ülkemizde Son beş yıl
içerisinde hayvan sayısının da (2008 yılında) 216620 den (2008 yılına kadar) 174694’e düştüğü
görülmektedir. Hayvancılık için bazı kısıtlamalar meydana getirdiği için köylüler ağaçlandırma
yapılan yerlerin imkân dâhilinde vakit kaybetmeden otlatmaya açılmasını istemektedirler.
Ağaçlandırma projesinde kullanılan profil demir kazık, galvanizli dikenli tel, inşaat teli, tüm su hattı
boruları, petrol ürünü olan mebran gibi su toplama aparatları; naylon yada plastik tüm ambalajlar çevre
kirlenmesi oluşturmuştur. Balıkesir Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü projeleri incelenirken bazı
projelerde bu tür atıkların gelişi güzel atıldığı görülmüştür. Bunun yanında araştırma yapılan köy
halkları bu negatif dışsallığa tamamen katılanlar % 50.00; tamamen katılmayanlar % 43.22 olduğu
tespit edilmiştir.
Ağaçlandırma için projelendirilen servis yolları, yangın emniyet yolları ve tüm patikaların giriş ve
çıkışları kontrol edilmediğinden kötü niyetli kişilerce kullanılmıştır. Bunun yanında araştırma yapılan
köy halkları bu negatif dışsallığa tamamen katılanlar % 59.32; tamamen katılmayanlar % 32.20 olduğu
tespit edilmiştir.
Proje yolu ile arazi çöp ve moloz dökmeye uygun hale gelmiştir. Bunun yanında araştırma yapılan köy
halkları bu negatif dışsallığa tamamen katılanlar % 31.35; tamamen katılmayanlar % 67.79 olduğu
tespit edilmiştir.
Proje yolları ile arazi yasak ve kaçak avcılık için kullanılmıştır. Arazi içlerinde açılan proje yolları
civarda köy halkının güvenlik endişesi duymasına yol açmıştır. Bunun yanında araştırma yapılan köy
halkları bu negatif dışsallığa tamamen katılanlar % 52.54; kararsız olanlar % 23.72; tamamen
katılmayanlar % 23.72 olduğu tespit edilmiştir. Sındırgı Orman köylüleri köylerinde yapılan
ağaçlandırma projesini değerlendirmiş ve ağaçlandırma içindeki yolların ana yollara bağlantısı
olmadığını dile getirmişlerdir. Dolayısıyla açılan yolların kendilerine bir endişe oluşturmadığını
söylemişlerdir.
Su kaynaklarına olan ulaşım yolları kapatılmış ve kullanımı engellenmiştir. Bunun yanında araştırma
yapılan köy halkları bu negatif dışsallığa kısmen katılanlar % 38.13; tamamen katılmayanlar % 35.59
olduğu tespit edilmiştir. Bazı teraslar arazinin bazı noktalarına ulaşımı engellediği dile getirilmiştir.
Arazi üzerinde oluşan açıklıklar heyelan ve taş yuvarlanma risklerini arttırmıştır. Bunun yanında
araştırma yapılan köy halkları bu negatif dışsallığa tamamen katılanlar % 50.84; tamamen
katılmayanlar % 41.52 olduğu tespit edilmiştir. Hayvancılıkla uğraşan köylülerin, sayalarının oluşan
taş yuvarlanmaları sonucu zarar gördüğünü ifade etmişlerdir.
Güvenirlik kapsamında yapılan analize göre uzmanlar açısından ekolojik negatif dışsallıkların
cronbach alpha değeri 0,927 olarak ölçülmüş ve ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir.
Ekonomik Negatif Dışsallıklar
Ekonomik negatif dışsallıkta en yüksek puanı; projelerde bazı köylerde diğer köylere göre farklı tür
seçimleri kırsal kalkınmada sosyal sorunlar meydana getirmesi (4,5) almıştır. Farklı köylerde, farklı
tür ağaç kullanımı dengelenmemiş gelir kaynakları oluşturması (4,4) ikinci sırada gelmektedir. Daha
sonra sırasıyla, yerleşim birimlerine (köylere) kadar yaklaşmış olan orman varlığı dolayısıyla köylerde
bazı hanelerin yangın riskinin artması (4,1); ağaçlandırmalardaki kısa süreli istihdamlar el sanatlarının
üretimini ve gelişmesini kısmi zamanlı olarak azaltması (3,1); proje için başka yörelerden gelen
örneğin ekskavatör operatörlerinin veya yabancı işçilerin köylerden alış veriş ettikten sonra ödeme
yapmamaları negatif ekonomik dışsallık meydana getirmesi (3,0) olarak sıralanmıştır. Bunun yanında
projelerdeki diri örtü temizliği sonucu (saplı meşe, kermes, sandal, laden, funda, böğürtlen, defne…
gibi türlerden oluşan) maki vejetasyonu ekonomiye kazandırılamamış olması ile proje nedeniyle
ücretsiz fidan temininin kolaylaşması ve ücretsiz fidanların köylere nakli özel fidancılık sektörünü
olumsuz etkilemesi 2,7 puan alarak en düşük puanı almışlardır. Ekonomik negatif dışsallıklara ilişkin
tanımlayıcı istatistikler Tablo 5’de verilmiştir.
Farklı tür seçimleri kırsal kalkınmada sosyal sorunlar meydana getirmiştir. Vatandaş; “- Aşağı köyde
fıstık çamı dikildi, neden bizim köyde dikilmedi, o köy zenginleşti.” demiştir. Bunun yanında
araştırma yapılan köy halkları bu negatif dışsallığa tamamen katılanlar % 67.79; kısmen katılanlar %
24.57 olduğu tespit edilmiştir. Bazı ağaçlandırma projelerinde sadece kızılçam dikilmiş ve bazı
ağaçlandırma projelerinde ise “Her köye Bir Orman Projesi” kapsamında fıstıkçamı dikilmiştir. Zira
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fıstıkçamı dikilen köy, çamfıstığı üretimiyle gelir elde ederken diğer köy veya köyle bu gelirden
mahrum olmaktadır. Yanlış tür seçimi yapıldığı köylüler tarafından dile getirilmiştir.
Tablo 5. Ekonomik Negatif Dışsallıklar
Farklı tür seçimleri kırsal kalkınmada sosyal sorunlar meydana getirmiştir.
Vatandaş; “- Aşağı köyde fıstık çamı dikildi, neden bizim köyde dikilmedi,
o köy zenginleşti.” demiştir.
Farklı köylerde, farklı tür ağaç kullanımı dengelenmemiş gelir kaynakları
oluşturmuştur.
Diri örtü temizliği sonucu (saplı meşe, kermes, sandal, laden, funda,
böğürtlen, defne… gibi türlerden oluşan) maki vejetasyonu ekonomiye
kazandırılamamıştır.
Ağaçlandırmalardaki kısa süreli istihdamlar el sanatlarının üretimini ve
gelişmesini kısmi zamanlı olarak azaltmıştır.
Ücretsiz fidan temininin kolaylaşması ve ücretsiz fidanların köylere nakli
özel fidancılık sektörünü olumsuz etkilemiştir.
Yerleşim birimlerine (köylere) kadar yaklaşmış olan orman varlığı
dolayısıyla köylerde bazı hanelerin yangın riski artmıştır.
Proje için başka yörelerden gelen örneğin ekskavatör operatörlerinin veya
yabancı işçilerin köylerden alış veriş ettikten sonra ödeme yapmamaları
negatif ekonomik dışsallık meydana getirmiştir.

N

Min.

Max.

Ort.

Standart
Sapma

118

1,00

5,00

4,5847

0,69585

118

3,00

5,00

4,4746

0,62309

118

1,00

5,00

2,7119

1,49129

118

1,00

5,00

3,1102

1,78687

118

1,00

5,00

2,7712

1,50447

118

1,00

5,00

4,1525

1,00959

118

1,00

5,00

3,0254

1,78532

Farklı köylerde, farklı tür ağaç kullanımı dengelenmemiş gelir kaynakları oluşturmuştur. Örneğin, bir
köyde dikilen akasyalar o köyün arıcılığını geliştirmiş fakat aynı özelliklere sahip akasya dikilmeyen
komşu köyün arıcılık faaliyetlerinde gelişim sağlanmaması negatif etki meydana getirmiştir. Bazı
köylüler diğer köylere nazaran köylerinin fıstık çamı ağaçlandırması konusunda geç kaldığını ifade
etmişlerdir. Bunun yanında araştırma yapılan köy halkları bu negatif dışsallığa tamamen katılanlar %
54.23; kısmen katılanlar % 38.98 olduğu tespit edilmiştir.
Diri örtü temizliği sonucu (saplı meşe, kermes, sandal, laden, funda, böğürtlen, defne… gibi türlerden
oluşan) maki vejetasyonu ekonomiye kazandırılamamıştır. Köylülerle yapılan değerlendirmede diri
örtü temizliği yapılması esnasında köylülerin diri örtüsünü topladığı belirtilmiştir. Bunun yanında
araştırma yapılan köy halkları bu negatif dışsallığa tamamen katılanlar % 23.72; kısmen katılmayanlar
% 44.06; tamamen katılmayanlar % 20.33 olduğu tespit edilmiştir.
Ağaçlandırmalardaki kısa süreli istihdamlar el sanatlarının üretimini ve gelişmesini kısmi zamanlı
olarak azaltmıştır. Bunun yanında araştırma yapılan köy halkları bu negatif dışsallığa tamamen
katılanlar % 41.52; kararsız olanlar % 18.64; tamamen katılmayanlar % 37.28 olduğu tespit edilmiştir.
Köylüler için bu konu şöyle yorumlanmıştır; el sanatlarına süre ayırmamaktan dolayı negatif etki
olabileceğini fakat kazanılan paranın el sanatlarına yatırılacağını ve daha fazla malzeme alınarak el
sanatlarına katkı sağlayacağını dile getirilmiştir. Örneğin halı üretimi için; halı ipi, boya alınması için
ağaçlandırma işçiliğinden elde edilen gelirden para ayrılmış ve el sanatlarının gelişmesi sağlanmıştır.
Ücretsiz fidan temininin kolaylaşması ve ücretsiz fidanların köylere nakli özel fidancılık sektörünü
olumsuz etkilemiştir. Bunun yanında araştırma yapılan köy halkları bu negatif dışsallığa kısmen
katılanlar % 53.38; tamamen katılmayanlar % 39.83 olduğu tespit edilmiştir.
Yerleşim birimlerine (köylere) kadar yaklaşmış olan orman varlığı dolayısıyla köylerde bazı hanelerin
yangın riski artmıştır. Bunun yanında araştırma yapılan köy halkları bu negatif dışsallığa tamamen
katılanlar % 56.77; kararsız olanlar % 38.98; olduğu tespit edilmiştir. Bu konuda bazı köylülerin
ağaçlandırma projesi sayesinde yapılan köy etrafındaki yol ve şerit yangın riskini azaltmıştır.
Proje için başka yörelerden gelen örneğin ekskavatör operatörlerinin veya yabancı işçilerin köylerden
alış veriş ettikten sonra ödeme yapmamaları negatif ekonomik dışsallık meydana getirmiştir. Bunun
yanında araştırma yapılan köy halkları bu negatif dışsallığa tamamen katılanlar % 34.74; kısmen
katılanlar % 16.94; tamamen katılmayanlar % 38.13 olduğu tespit edilmiştir. Köylü vatandaştan
ekmek, süt, sigara… gibi erzak ihtiyacını köy bakkalından veya köylüden almış yada ihtiyacı olan köy
akaryakıt tesisinden mazot, benzin, yağ ihtiyacını yada çapa, çivi… gibi geçici ihtiyaçlarını
karşılamıştır. Fakat ödemelerini yapmadıkları için yıllar sonra gelecek orman işçilerine olumsuz etki
oluşturmuştur.
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Güvenirlik kapsamında yapılan analize göre uzmanlar açısından ekonomik negatif dışsallıkların
cronbach alpha değeri 0,813 olarak ölçülmüş ve ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir.
Sosyal negatif dışsallıklar
Sosyal negatif dışsallıkta en yüksek puanı arazi kullanımlarının azaltılması veya ormandan iş
imkânları ile oluşan refah sonucu köyden kente göçü arttırması (3,2) almıştır. Proje dolayısıyla
koruma çalışmaları ormancılık- halk ilişkisini olumsuz etkilemesi (3,1) ikinci sırada gelmektedir.
Daha sonra sırasıyla, projede safi devlet eli ve bürokrasi halkın davranışlarını etkilemesi (2,8) ile
(istihdamda birilerinin fazladan çalıştırılması yada ormancı personelinden korkulur olmasından dolayı)
projenin köylünün ormana olan ilgisini azaltması 2,5 puan alarak en düşük puanı almışlardır. Sosyal
negatif dışsallıklara ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Sosyal Negatif Dışsallıklar
Koruma çalışmaları ormancılık- halk ilişkisini olumsuz etkilemiştir.
Projede safi devlet eli ve bürokrasi halkın davranışlarını etkilemiştir.
Vatandaş; “-Bize sorulmadan geliş gidiş oldu, arazi gezildi ve bazı şeyler
yapıldı. Artık bizde hiç karışmaz olduk.” demiştir.
Arazi kullanımlarının azaltılması veya ormandan iş imkânları ile oluşan
refah sonucu köyden kente göçü arttırmıştır. Vatandaş; “- Ormana işçi
olarak alındım artık yaşam koşullarım arttı, benim şehre taşınmam
gerekir.” demiştir.
Köylünün ormana olan ilgisini azaltmıştır. Vatandaş; “- Ağaçlandırma
projelerinde ben hiç çalışmadım, hep filancalar çalıştı. Orada ormancılar
çalışıyor oradan geçmeyelim.” demiştir.

Ort.

Standart
Sapma

N

Min.

Max.

118

1,00

5,00

3,1525 1,65187

118

1,00

5,00

2,7966 1,67209

118

1,00

5,00

3,2712 1,82415

118

1,00

5,00

2,4915 1,41268

Koruma çalışmaları ormancılık- halk ilişkisini olumsuz etkilemiştir. Ülkemizde son dönemde
ormanların korunması ve orman köylülerinin ormancılık faaliyetlerini sahiplenmeleri amacıyla
ağaçlandırma sahalarının korunmasında bekçilik sisteminden vazgeçerek köy tüzel kişilikleri ile
koruma faaliyetlerinde işbirliğine gidilmiştir. 2008 yılında bekçi ile koruma tamamen kaldırılmıştır.
2007 yılına göre köy tüzel kişiliği ile koruma sayısı % 8 artmıştır. Araştırma yapılan köy halkları bu
negatif dışsallığa tamamen katılanlar % 29.66; kısmen katılanlar % 22.03; kararsız olanlar % 15.25;
tamamen katılmayanlar % 33.05 olduğu tespit edilmiştir. Bazı bekçilerin sert davranışları dile
getirilmiştir. Bunun yanında araştırma yapılan Sındırgı ve Seydan ağaçlandırma projelerini köy tüzel
kişiliklerince korunacağı projede belirtilmiştir. Ayrıca toplamda araştırmaya konu edilen 11 projeden 6
projenin bekçi ile korunacağı belirtilmiştir.
Projede safi devlet eli ve bürokrasi halkın davranışlarını etkilemiştir. Vatandaş; “-Bize sorulmadan
geliş gidiş oldu, arazi gezildi ve bazı şeyler yapıldı. Artık bizde hiç karışmaz olduk.” demiştir. Havza
rehabilitasyon projelerinin en önemli yatırımlarından ağaçlandırma ve toprak ıslahı çalışmalarının
yanında kırsalda yaşayan insanlara fayda sağlayıcı hizmetler, gelir getirici meyve ve uygulamalar
yapıldığı bilinmektedir. Bu faaliyet ve uygulamalar Sor-Sap-Çöz tekniği ile halkla barışık ve halkla
iletişim halinde gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında araştırma yapılan köy halkları bu negatif
dışsallığa tamamen katılanlar % 29.66; kısmen katılmayanlar % 20.03; tamamen katılmayanlar %
33.05 olduğu tespit edilmiştir.
Arazi kullanımlarının azaltılması veya ormandan iş imkânları ile oluşan refah sonucu köyden kente
göçü arttırmıştır. Vatandaş; “- Ormana işçi olarak alındım artık yaşam koşullarım arttı, benim şehre
taşınmam gerekir.” demiştir. Ağaçlandırma çalışmaları sonunda bazı projelerin 5 ya da 7 yıllığına
bekçi ile korunması söz konusu olmuştur. Bekçi aylık ücret karşılığında çalışıp görev bittikten sonra
yine hizmet sektöründe devam edeceği şehre göç ettiği dile getirilmiştir. Ayrıca köylüler Gölcük
ağaçlandırma çalışmalarından sonra bölgelerine yakın orman yangın ekibinin kurulduğunu dile
getirmişlerdir. Bunun yanında araştırma yapılan köy halkları bu negatif dışsallığa tamamen katılanlar
% 45.76; tamamen katılmayanlar % 36.44 olduğu tespit edilmiştir.
Köylünün ormana olan ilgisini azaltmıştır. Vatandaş; “- Ağaçlandırma projelerinde ben hiç
çalışmadım, hep filancalar çalıştı. Orada ormancılar çalışıyor oradan geçmeyelim” demiştir. Bunun
yanında araştırma yapılan köy halkları bu negatif dışsallığa tamamen katılanlar % 17.79; kararsız
306

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

olanlar % 28.81; kısmen katılmayanlar % 20.33; tamamen katılmayanlar % 33.05 olduğu tespit
edilmiştir.
Güvenirlik kapsamında yapılan analize göre uzmanlar açısından sosyoekonomik negatif dışsallıkların
cronbach alpha değeri 0,882 olarak ölçülmüş ve ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir.
SONUÇ
Bu çalışma ile ağaçlandırma ve erozyon kontrolü uygulamalarının yöresel halk üzerinde yarattığı
dışsallıklar hakkında çeşitli bakış açıları geliştirilmiş olup, sonuçları aşağıda verilmiştir.
Ağaçlandırma çalışmaları yeni ürettiği bitki örtüsü ile birçok pozitif dışsallık meydana getirmektedir.
Bunun yanında istihdam sağlama bir yatırımın en önemli dışsallıkları arasında gösterilebilir.
Ağaçlandırma faaliyetlerini yürütenlere bilgi, donanım, görsel, ruhsal, deneyim… gibi pozitif
dışsallıklar sunmaktadır. Kurumlara, sivil toplum kuruluşlara, vatandaş olarak bireylere ağaçlandırma
çalışmalarına katıldıkları için ruhsal ve bilgi yönünden fayda sağladığı yukarıda sosyal dışsallıklarda
belirtilmiştir. Ülke menfaati ile dünya ekonomisine, iklimine sağladığı pozitif dışsallıklar önemlidir.
Orman köylerine yapılan az sayıdaki yatırım olan ağaçlandırma çalışmaları orman köylülerini
(uluslararası anlamda orman halklarının) yerinde kalkındırılması için kullanılan bir yöntemdir.
Ağaçlandırma yatırımlarından etkilenen diğer kişileri, toplumu, çevreyi veya diğer canlıları
fiyatlandırılamayacak bir biçimde negatif etkilemesi ekolojik, ekonomik ve sosyal negatif dışsallıklar
olarak yukarıda belirtilmiştir. Ekolojinin yanlış müdahaleler sonucu etkilenmesi, orman köyleri ile
iletişimsizlik gibi nedenler negatif dışsallıkları meydana getirmiştir.
Ekolojik, ekonomik ve sosyal dışsallıklara genel olarak bakıldığında ağaçlandırmaların bu konuda
ödeme yapmayan diğer kişileri, toplumu, çevreyi veya diğer canlıları olumlu fayda sağladığı
söylenilebilir. Ağaçlandırma çalışmaları köylülere ve köy tüzel kişiliğine maddi yönde katkı
sağlamaktadır. Doğal afetleri önleme, hava kalitesine, temiz tatlı su üretimine, tarıma, odun dışı ürün
ve hizmetlerden faydalananlara, fidancılara, diğer sektör kurum ve kişilere pozitif dışsallık sunarak
fayda sağladığı söylenilebilir. Orman arazileri hakkında bilgi birikimine katkı sağlaması, orman
teşkilatı- köylüler arası etki ve iletişim, bu konuda önemli pozitif dışsallıklar olarak nitelendirilebilir.
Ağaçlandırma çalışmalarının negatif dışsal etkisi kişilere özel, bireysel olarak olumsuz etki ettiği
söylenilebilir. Örneğin bazı kişilerin (avcı, hayvan sahipleri, çoban) hareketlerini kısıtlamış daraltmış
ve hatta değiştirmiştir. Ağaçlandırma çalışmaları ve sonrasındaki koruma çalışmaları hayvancılık için
bazı kısıtlamalar meydana getirdiği ve dolayısıyla keçi sayısının aşırı düştüğü söylenilebilir. Arazi
üzerindeki yanlış çalışmalar erozyona neden olduğu taş yuvarlanmasının gerçekleştiği, ağaçlandırma
faaliyetleri esnasında bazı çöplerin atıldığı da köylülerle yapılan anket ve mülakatlarda dile
getirilmiştir. Ağaçlandırma başarısızlıklarının diğer kişilere (özel ağaçlandırma, açmacılık, moloz
dökmek isteyenler gibi) diğer faaliyet ve düşünceleri için imkân sağladığı söylenilebilir.
Ağaçlandırma çalışmalarında tür seçimi önemli olduğu halen bilinmektedir. Kırsal kalkınmaya etkisi
ve köylerin farklı sanatsal, tarımsal, hayvancılık, arıcılık, avcılık, gibi faaliyetleri düşünüldüğünde
ağaçlandırmanın planlanması ve tür seçimi daha da önem kazanmaktadır. Yukarıda da belirtildiği gibi
negatif dışsallıkların bazısı da yanlış ya da etkin olmayan planlama ve tür seçiminin doğurduğu
olumsuzlukları içermektedir.
Ağaçlandırma çalışmalarının arazi hazırlıkları su kaynaklarına ulaşımı engelleme ya da tahrip etmek
gibi zararı, hayvancılığı kısıtlama, koruma çalışmalarının ormancılık- halk ilişkilerini olumsuz
etkilemesi, ağaçlandırma çalışmalarında katılımcılık olmadan yapılan safi devlet eliyle yapılan
çalışmalar, kısa süreli istihdamlardan dolayı halkın davranışlarını değiştirmesi uzun vadede önemli
negatif dışsallıklardan olduğu dile getirilebilir. Ağaçlandırma yatırımlarının istihdam oluşturma ve
kırsal kalkınmaya faydası olduğu yadsınamaz fakat kişisel kayırma, köylere dengelenmemiş yatırımlar
sunma, orman arazilerinden uzun yıllar faydalandırmama gibi negatif etkiler ortaya konulmalıdır. Her
ne kadar da olsa köylüler köylerinin daha yeşil olması için bu gibi olumsuzluklara katlanabileceklerini
ifade etmişlerse de uzun vadede köylülerin davranışlarını etkileyebilecek, kültürel bozulmaları
arttırabilecek, sanatsal faaliyetleri etkileyebilecek negatif dışsallıkları iyi analiz etmek gerekmektedir.
Bu çalışma sonucunda, köylüler açısından ekolojik pozitif dışsallıkta projelerin köylerin ve arazilerin
yol ağını artırması; hava kalitesine olumlu katkı sağlaması; meyve ağaçlandırma çalışmalarına bakış
açısını geliştirmesi önemli bir dışsallık olarak ortaya çıkmıştır.
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Köylüler açısından ekonomik pozitif dışsallıkta projelerin mantar toplayıcılara olumlu katkı yapması;
aşağı havzalardaki tarım ve ziraat alanlarının verimliliğine katkı sağlaması ve barajların ömrünü
arttırması önemli bir dışsallık olarak ortaya çıkmıştır.
Köylüler açısından sosyal pozitif dışsallıkta ormancılık birimleri ile halk arasında kurumsal bağları
uyarması yani örneğin ağaçlandırma koruma ücreti almak üzere birçok köy muhtarı orman dairesine
aylık dönemler halinde uğraması; kişilere vatan toprağıyla ilgilenme fırsatı sunması; ağaçlandırma
yapılan proje arazisi detaylarıyla öğrenilerek daha sonrası için bilgi birikimi sağlanması; devlet
kurumları arası işbirliğini ve iletişim sistemlerini geliştirmesi önemli bir dışsallık olarak ortaya
çıkmıştır.
Köylüler açısından ekolojik negatif dışsallıkta proje yolları ile arazi yasak ve kaçak avcılık için
kullanılmış ve arazi içlerinde açılan proje yolları civarda köy halkının güvenlik endişesi duymasına
yol açması; servis yolları, yangın emniyet yolları ve tüm patikaların giriş ve çıkışları kontrol
edilmediğinden kötü niyetli kişilerce kullanılması; arazi üzerinde oluşan açıklıklar heyelan ve taş
yuvarlanma risklerini arttırması; proje uygulama süresince civardaki hayvan varlığında azalma olması;
ağaçlandırma projesinde kullanılan profil demir kazık, galvanizli dikenli tel, inşaat teli, tüm su hattı
boruları, petrol ürünü olan mebran gibi su toplama aparatları naylon yada plastik tüm ambalajlar çevre
kirlenmesi oluşturması kabul edilebilir bir dışsallık olarak ortaya çıkmıştır.
Köylüler açısından ekonomik negatif dışsallıkta projelerde bazı köylerde diğer köylere göre farklı tür
seçimleri kırsal kalkınmada sosyal sorunlar meydana getirmesi; farklı köylerde, farklı tür ağaç
kullanımı dengelenmemiş gelir kaynakları oluşturması; yerleşim birimlerine (köylere) kadar yaklaşmış
olan orman varlığı dolayısıyla köylerde bazı hanelerin yangın riskinin artması önemli bir dışsallık
olarak ortaya çıkmıştır.
Köylüler açısından sosyal negatif dışsallıkta en yüksek puanı arazi kullanımlarının azaltılması veya
ormandan iş imkânları ile oluşan refah sonucu köyden kente göçü arttırması; proje dolayısıyla koruma
çalışmaları ormancılık- halk ilişkisini olumsuz etkilemesi kabul edilebilir bir dışsallık olarak ortaya
çıkmıştır.
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Abstracts
Nowadays, enterprises are trying to come to the forefront with their social responsibilities rather than
economic responsibilities. Social responsibilities are now part of business strategies. Consumers take
into account not only the quality and material value of a product, but also the social responsibilities of
the company that produces it. The increase of environmental sensitivity, consumers are easily
informed by international standards, and the companies that provide these standards are noting that
eco-label or ecological product is the most important feature in advertising, quality certificate,
certificate, label and similar products, Conscious consumers have increased their interest in these
products and have made efforts to meet companies' expectations of society. Enterprises don’t cause
any damage to natural resources, process applications take measures for the resulting pollutant
emissions, improve the social and security conditions of employees, raising the standard of life of the
society with the products produced and to produce environmentally friendly products and sharing their
products with the public with ecological labels is evaluated within the green marketing strategy. In this
study, information about ecological labels and the meanings of these labels used in forest products are
mentioned. Approximately 70 ecological labels used in forest products are available and most of
which include internationally recognized certificates or labels. Information about 25 ecolabel of these
certifications were presented in the study.
Keywords: Forest products, certification systems, ecological label, green marketing

Orman Ürünlerinde Kullanılan Ekolojik Etiketler Ve Yeşil Pazarlama
Stratejileri
Özet
Günümüzde, işletmeler ekonomik sorumluluklarından çok sosyal sorumlulukları ile ön plana çıkmaya
çalışmaktadır. Artık toplumsal sorumluluklar iş stratejilerinin bir parçası olmuştur. Tüketiciler bir
ürünü alırken sadece kalitesi ve maddi değeri ile değil, onu üreten firmanın sosyal sorumluluklarını da
göz önünde tutmaktadırlar. Çevresel duyarlılığın artması, tüketicilerin uluslararası standartlardan
kolay haberdar olması ve bu standartları sağlayan firmaların bu özelliklerini reklam, kalite belgesi,
sertifika, etiket ve benzeri şekillerde ürünlerinde eko-etiket ya da ekolojik ürün olarak ön plana
çıkarması, bilinçli tüketicilerin bu ürünlere karşı ilgisini arttırmış ve firmaların toplumun beklentilerini
karşılamak için çaba göstermelerine sebep olmuştur. İşletmeler, doğal kaynak kullanımında tahribata
yol açmaması, süreç uygulamaları sonucu ortaya çıkan kirletici emisyonlar için önlem almaları,
çalışanların sosyal ve güvenlik koşullarını iyileştirmeleri, üretilen ürünlerle toplumun hayat
standardını yükseltmesi ve çevre dostu ürünler üretmesi ve bunu ürünlerinde ekolojik etiketlerle
kamuoyu ile paylaşması yeşil pazarlama stratejisi içerisinde değerlendirilmektedir. Bu çalışmada,
orman ürünleri endüstrisinde kullanılan ekolojik etiketler hakkında ayrıntılı bilgiler verilecek ve bu
etiketlerin simgelediği anlamlardan bahsedilecektir. Orman ürünlerinde kullanılan yaklaşık 70 adet
ekolojik etiket mevcut olup, bunların büyük kısmı uluslararası nitelikte sertifika ya da etiketleri
kapsamaktadır. Çalışmada bu eko etiketlerden 25 tanesi hakkında bilgiler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Orman ürünleri, sertifika sistemleri, ekolojik etiket, yeşil pazarlama
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GİRİŞ
Teknolojinin gelişmesi ve dünya nüfusunun artış seyrinin hızlı olması, ekonomik ve sosyal
sorunları da beraberinde getirmiş, bu sorunların aşılması için daha fazla kaynağın harekete
geçirilmesine sebep olmuştur. Kontrol altında tutulamayan denge değişiklikleri sonucu doğal gelişim
hızının aşılmasıyla ekolojik dengenin bozulmasına yol açmıştır. Giderek kirlenen, doğal kaynakları
hesapsızca tüketilen bir dünyada sürekli artan çevresel bozulmaya ve bu bağlamda iklim değişikliği,
asit yağmurları, küresel ısınma, ozon tabakasının aşınması, çölleşme, ormansızlaşma, tabiattaki
biyolojik zenginliğin yok olması, bazı canlı türlerinin neslinin tükenmesi gibi olumsuz gelişmelerle
karşımıza çıkmıştır (Türkoğlu, 2011). Ekolojik denge üzerindeki bu olumsuzlukların ortadan
kaldırılması için insanoğlunun farklı bir bakış açısına sahip olmasına sebep olmuştur. Sonuç olarak,
çevresel gelişme ile ekonomik kalkınma arasındaki ilişkinin daha iyi kurulmasına ve gelişmenin
“sürdürülebilir” olması gerektiği herkes tarafından kabul edilmiştir (Sencar, 2007). Böylece,
sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin, tüm sektörlerde ve işletmelerde benimsenmesi sonucu
sürdürülebilir işletmecilik kavramı ortaya çıkmıştır.
Sürdürülebilir işletmecilik kavramıyla birlikte, işletmelerin, toplumsal ihtiyaçları karşılamak
olan sosyal olgusu çok farklı boyutlara gelmiş, sadece üretilen ürün ve hizmet ile ilgilenilirken,
tüketilen doğal kaynağın ve enerjinin miktarı önemsenmiş, daha çok üretmek için kullanılan
geleneksel teknolojilerin çevrede yaratığı kirlilik sorgulanmış ve şeffaflık, hesap verebilirlik, paydaş
beklentileri gibi yeni kavramların işletmelerin temel amaçları arasında yer alması sağlanmıştır. Tüm
bu süreçlerin gereği işletmelerde, çevre bilinci oluşan tüketicilerde satın aldıkları ürünlerde doğa
dostu üretim ve kullanım şekillerini yansıtan çeşitli yeşil etiketler ve logolar kullanmaya başlamıştır.
Ürün alırken bu tür etiketlerin tüketiciler tarafından tercih sebebi oluşturması sonucu, işletmeleri yeşil
etiketli ürünler üretmeye zorlamıştır (Tolunay ve Türkoğlu, 2011). Çevre ile ilgili problemlerin
odağında her zaman ormanlar en önemli faktörü oluşturmuştur. Ormanlar, bir çok canlı varlıkları ve
ekolojik süreçleri barındıran, önemli fonksiyonlara sahip en büyük doğal kaynaktır. Bu durum
ormancılık ve orman endüstrisi sektöründe de yeşil etiket kategorisinde kendisine özgü sertifika
sistemlerinin gelişmesine yol açmıştır (Tolunay ve Türkoğlu, 2014). Orman ürünleri yaşamın her
alanında yer aldığına göre kullanılmasını engellemek mümkün değildir. Orman endüstri
işletmelerinin de odun hammaddesinin tüketiminde gerekli hassasiyeti göstererek en uygun
kullanımın sağlaması, hammaddenin iyi yönetilmiş ormanlardan tedarik etmesi, geri dönüşüme
önem vermesi gibi tedbirler alarak orman kaynağının hoyratça kullanılmasına engel olması,
işletmelerin en başta gelen temel amacı olan varlığını sürdürmesi açısından önemlidir (Türkoğlu ve
Tolunay 2013).
Bu çalışmada, yeşil etiket, yeşil ürün, yeşil tüketici, yeşil işletmecilik ve yeşil pazarlama
stratejileri konusunda bilgiler verilmiş ve orman ürünleri endüstrisinde kullanılan ekolojik etiketler
araştırılarak ve bu etiketlerin simgelediği anlamlar sunulmuştur.
Yeşil Ürün ve Yeşil Tüketici
Yeşil ürün, canlılara zarar vermeyen, yeryüzünü kirletmeyen, doğal kaynakları daha az
tüketen, geri dönüştürülebilen veya korunabilen ürünler olarak tanımlanmaktadır (Erbaşlar, 2007).
Yeşil tüketici ise çevreci endişelerden etkilenerek yeşil ürünleri satın alan ve ürünlerin kullanımı
sonrasındaki hususlara da önem veren tüketicilerdir. Geçmişte tüketiciler sadece satın alma ve
tüketimle ilgilenirken, günümüzde kıt kaynakları tüketen üretim sürecinin ayrıntılarıyla ve atıkların
bertaraf edilmesiyle de ilgilenen bilinçli yeşil tüketiciler oluşmuştur (Emgin ve Türk, 2004).
Yeşil tüketicilerin çevreye olan hassasiyetleri dolayısıyla, satın alma ve tüketim davranışlarını
yeşil ürünlere yönlendirmesi sonucu, işletmelere ek maliyetler getirse bile faaliyetlerini doğal çevreyle
uyumlu biçimde sürdürmeye itmiş ve yeşil işletmeciliği teşvik etmiştir. Tüketicilerin, çevreye zarar
veren işletmelerin ürünlerini almayarak güçlerini kullanmaları, işletmelerin yeni pazarlama stratejileri
geliştirmesini sağlamıştır. Tüketicileri, yeşil ürünlere şunlar yönlendirmektedir: Yeşilin temizlik
olarak düşünülmesi, yeşil ürün almakla doğanın korunacağına olan inanç, ambalajın geri dönüşebilir
olduğunu gösteren yeşil semboller, yeşil mesajdan ambalajı anlama sayılabilir (Keleş, 2007). Üretici
ve tüketiciler, yeşil ürün kullanımında geçmiş dönemlere kıyasla daha duyarlı ve bilinçli bir
düzeydedir. Tüketiciler, yeşil ürünlere ilişkin tercihlerini, ilgilerini ya yüksek bir sesle dile getirme
veya bu tür ürünleri üretmeyen firmaları boykot etme yoluna gitmektedirler. Bu davranışlar üretici
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firmaların yeşil ürün üretme yönünde daha istekli olmaları yönünde baskı oluşturmaktadır (Yüksel ve
Okumuş, 2003).
Yeşil İşletmecilik
Gelişen teknoloji ve küreselleşen dünya kavramları içinde işletmeler hızlı değişime uyum
sağlayabilmek için esnek bir yapıya sahip olmalıdırlar. Bu günümüzün koşullarının bir gereğidir. Her gün
yeni çıkan kavramlar yükselen trendler hızlı bir değişimle işletmelerin karşısına çıkmaktadır (Emgin ve
Türk, 2004). işletmelerin, çevresini görebilen, yaşadığı ve bağımlı olduğu doğal ve kültürel çevresiyle
bütünleşebilen, dünyayı ve insanları daha iyi anlayabilen ve gözlemleyebilen, daha yapıcı ilişkiye açık
olan ve sorumlu bir şekilde hareket eden bir anlayışla faaliyette bulunması gerektiğini belirtmiştir
(Üstünay, 2008).
Toplumda çevre bilincinin gelişmesiyle birlikte işletmelerde bu konuda önlem alma gayreti
içine girmiştir. Çevreye saygı göstermek birçok işletmenin temel prensibi olmuştur. Çevreci ürün
geliştirmek ve kaynak israfını önlemek isteyen işletmeler ilk olarak geri dönüşüm sistemlerini
oluşturmuştur. Daha sonra ise kirletici atık miktarını azaltmış ya da o üretim yöntemleri terk
edilmiştir. Temiz üretim de denilen çevre dostu teknolojilerle işletmelere yön verilmiştir. Böylece
çevre dostu ya da diğer bir adıyla yeşil ürünler üretmeye başlayan işletmeler, yeşil ürün politikaları ve
pazarlama stratejileri geliştirmiştir. Kendilerini yeşil işletme olarak ilan eden bu işletmeler, bu
özellikleriyle hem piyasadaki rekabet koşullarından kurtulmayı, hem de tüketici gözünde itibar
sağlamayı amaçlamıştır.
Yeşil işletmecilik, ekolojik dengeye en az zarar verecek, hatta bu zararı tamamen bertaraf
edecek alternatifler üzerine odaklanmak, taşeronlarını ve tedarikçilerini bu zihniyetle seçmek, yeşil
ürün ve hizmeti bir pazarlama stratejisi olmaktan öteye götürmek ve yeşil yaşam kalitesinin yaratıcısı
olmak demektir. Bu bağlamda işletmelerin yeşil sorumluluğu ve yeşil etiği, başta tüketiciler olmak
üzere, toplumların diğer kesimlerinde de yeşil anlayışının yaygınlaşmasında itici güç haline
gelmektedir. İşletmeler, yeşil ürün ve hizmet sunumuna önem verdikleri oranda, tüketicilerin çevreye
olan duyarlılığı artacaktır (Emgin ve Türk, 2004). Bir işletmenin yeşil işletme olması için, geri
dönüşüme önem vermesi, atık miktarını azaltması, temiz üretim yöntemleri kullanması, yeniden
kullanılabilir ürünler geliştirmesi, kaynak kullanımında hassas olması gibi özelliklere sahip olması
gerekmektedir.
Yeşil Pazarlama
Yeşil pazarlama ilk kez 1975 yılında Amerikan Pazarlama Birliği’nin düzenlemiş olduğu
“ekolojik pazarlama” konulu seminerde tartışılmış ve tanımlanmıştır. Bu tanıma göre ekolojik
pazarlama, pazarlama faaliyetlerinin çevre kirliliği, enerji tüketimi ve diğer kaynakların tüketimi
üzerine olumlu veya olumsuz etkileri ile ilgili çalışmalardır (Erbaşlar, 2007). Yeşil pazarlama;
tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini yerine getirirken işletmenin de hedeflerine ulaşmasını sağlayacak
doğa ile dost ürünlerin, üretilmesini, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve tutundurulmasını içeren ve
ürününün kullanım sonrasını da kapsayan pazarlama faaliyetleridir (Keleş, 2007).
İşletmelerin toplumda kabul görmelerinin önem kazanması, toplumsal pazarlama ve yeşil
pazarlama gibi kavramların gelişmesine yol açmıştır. Uzun vadede işletmeler dahil tüm ilgililerin
çıkarına olan toplumsal pazarlama yada diğer adıyla sosyal pazarlama anlayışında, işletmeler bir
yandan tüketicileri diğer yandan toplumsal öncelikleri desteklemek ve öte yandan da kar sağlamak
durumundadırlar. Yeşil pazarlama ise, toplumun istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmek üzere birtakım
değişimlerin meydana getirilmesi ve kolayca uygulanması amacıyla doğal çevreye en az zarar vermek
üzere uygulanan faaliyetlerdir (Erbaşlar, 2007).
Tüketiciler bilinçli tercihlerle doğal kaynakların korunmasını ve çevreye verilen zararın
azaltılmasını sağlayabilirler. Günümüzde pazarlama yöneticilerinin karşılaşabileceği önemli
problemlerden biri tüketicilerin çevre dostu ürünlere talebi artarken ürün yelpazelerini incelemek ve
bu yönde gerekli değişiklikleri yapmaktır. Bu amaçla pazarlama araştırmalarının yapılması, yeni
pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve tüketicilerin firmanın ürünlerinin çevre dostu özellikleri
hakkında bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yeşil pazarlama anlayışı,
ekolojik gerçekleri gizlemek yerine yansıtmayı ve bu konudaki çabaları, firma imajını
sağlamlaştırmaya yöneltmeyi hedeflemektedir (Emgin ve Türk, 2004). Üstünay (2008)’in bildirdiğine
göre yeşil pazarlamanın amaçları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır
Yeşil pazarlamanın amacı yeni tüketim alanları yaratmak değil, sınırlı doğal kaynakları en iyi şekilde
kullanmaktadır
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Yeşil pazarlama, kullanılıp atılacak ürünlerin üretilmesi üzerinde değil doğal dengenin sağlanması ve
korunması ile enerji tüketiminin en az seviyeye indirilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır
Yeşil pazarlama, çevrenin uğradığı tahribatı engelleyecek ve sanayinin yarattığı çevre kirliliğini
azaltacak alternatifler aramaktadır
Yeşil pazarlama, çevre dostu ürünlerin kullanımını teşvik etmeye, paketleme işlemini en az düzeye
indirmeye ve toplumda geri dönüşüm bilincini yaratmaya yönelmektedir.
Yeşil Etiket (Ekolojik Etiket veya Eko-Etiket)
Etiket, ambalaj üzerinde yer alan ve ürünü tanımlayan, değişik biçimlerde basılabilen çeşitli
bilgilerdir. Ürünleri ambalajla tutundurma, ürün hakkında bilgi verme ve tüketici haklarının
korunmasında yasalarla ilişkilidir. Etiketler marka etiketi, tanımlayıcı etiketler, dereceleme etiketleri
ve fiyat etiketi olmak üzere başlıca dört kategoriye ayrılmaktadır (Çınar ve Sağlık, 2006). Tanımlayıcı
etiketler, ürünlerin yapısı, içeriği, boyutu, kullanımı, temel özellikler ve benzerleri hakkında
tüketicilere bilgi veren etiketlerdir. Tüketicilerin ürünleri alım süreçlerinde rol oynayarak diğer
ürünlerle kıyaslanmalarını sağlarlar. Eko etiket ve yeşil nokta gibi çevreye duyarlı çeşitli logo ve
işaretleri barındıran yeşil etiketler de bu gruba girer.
İşletmeler, ürünlerinin çevre dostu özelliklerini bu etiketler vasıtasıyla toplum önünde
belgelendirirler. Yeşil tüketicilerin, yeşil ürünleri bu etiketlerden tanıyarak, tercih etmesi sağlanır.
Ekolojik etiketleme karşılaştırıldığı diğer ürünlere göre çevreye daha az zararlı olduğu kabul edilen
ürünlere verilen bir ödül niteliği taşımaktadır. Ekolojik etiketleme ile tüketicilerin sağlık ve çevreye
olan duyarlılığını arttırmak ve bu yönde zararlı olmayan ürünleri tercih etmelerini sağlamak amacı
taşınmaktadır.

MATERYAL VE YÖNTEM
Orman endüstrisi, ormanlardan elde edilen hammaddeyi gerek yapısını değiştirerek, gerekse
değiştirmeden işlemek suretiyle ürünler üreten ve sektörün farklı kollarında bu ürünlerin
kullanılmasıyla daha başka ürünlerin ortaya çıktığı bütünleşmiş büyük bir sektördür. Sektör, kereste,
ahşap ambalaj, kaplama, kontrplak, kontrtabla, yonga levha, lif levha, kâğıt hamuru ve kâğıt sanayi,
parke, mobilya, doğrama, kalem, kibrit, ahşap oyuncak, karoser, müzik aletleri, el aletleri parçaları ve
kâğıtçılıkla ilgili baskı, etiket ve defter gibi çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir (Yıldırım, 2006).
Çalışmada, orman endüstrisinde ve ürünlerinde kullanılan etiketler, gözlem ve döküman
inceleme gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanılmasıyla elde edilmiştir. Yıldırım ve Şimşek
(2008); nitel araştırma yöntemini; “gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama
yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde
ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlamıştır (Özmen, 2010).
Orman ürünlerindeki yeşil etiketler hakkındaki bilgileri içeren dokümanlar, elektronik belgeler veya
raporlar ile Avrupa Birliği Eko Etiket Birliğine ait verilerin analiz edilerek konuyla ilişkilendirilmiş ve
anlamlandırılmıştır. Çalışmada, betimsel ve içerik analizi olmak üzere iki veri analiz süreci
kullanılmıştır.

BULGULAR
Çalışma kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde orman ürünlerinde bulunan 70
adet ekolojik etiket tespit edilmiş ve en başlıca sertifika çeşitlerinin 25 adeti hakkında bilgiler
verilmiştir. Diğerleri ise başka bir başlık atlında toplu şekilde gösterilmiştir.

Orman Ürünlerinde Kullanılan Ekolojik Etiketler
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1. Avustralya Orman Sertifikasyon Programı: Kereste ve ahşap esaslı
ürünlerin kullanıcılarının ve tüketicilerinin, sürdürülebilir şekilde
yönetilen
ormanlardan
bağımsız
olarak,
üçüncü
tarafça
sertifikalandırılmış kaynaklardan elde edildiğinden emin olmaları için
ahşap ve ahşap esaslı ürünlerin kullanılmasını sağlar. Avustralya Orman
Sertifika Programı hem orman yönetimi (FM) hem de orman ürünleri
sektörünün ürün zincirlerinde gözetleme (CC) sertifikasını kapsar.
2. BASF Eko-Verimlilik: ASF SE, Eko-Verimlilik Analizi ile
değerlendirilmek isteyen ürünler için bir eko etiket sistemi geliştirmiştir.
Etiketin verilmesi bazı koşulların sağlanmasına bağlıdır: Analizin
sonuçlanmasından sonra üçüncü bir taraf değerlendirmesi istenir. Ayrıca,
analiz sonuçlarının yayımlanması internet üzerinden yapılarak
kamuoyuna bildirimektedir. Etiket üç yıl süreyle taşınabilmektedir. Bu
süreden sonra, piyasa gelişmelerini ve ürün çeşitliliğini kapsadığı için
analizin revizyonu gerektirmektedir. Verimlilik analizi gereksinimler
TÜV Rheinland / Berlin-Brandenburg (Almanya) ve NSF International
(ABD) tarafından onaylanan metodolojiye göre yapılmaktadır.
3. B Birliği Sertifikası: B Birliği, sosyal ve çevresel sorunları çözmek
için işin gücünü kullanan bir kurumdur. B Birliği, kapsamlı ve şeffaf
sosyal ve çevresel performans standartlarını karşılamak, paydaş
çıkarlarını kurumsallaştırmak ve birleşik bir markanın gücü aracılığıyla
ortak ses oluşturmak için geleneksel sorumlu bir işbirliği kurumudur. B
Birliği'nin hukuki yapısı, kurumsal sorumluluğu genişletir ve görevlerini
sürdürürken ölçeklendirmeye ve likiditeye kavuşmalarını sağlamaktadır.
B Birliği'nin şeffaf ve kapsamlı performans standartları, tüketicilerin
değerlerine uygun işletmeleri, yatırımcıları daha etkili yatırımlara
sermayeyi, hükümetleri ve çokuluslu şirketleri sürdürülebilir tedarik
politikalarını uygulamaya koymalarını sağlamaktadır.
4. Mavi Melek Sertifikası: Alman hükümeti tarafından başlatılmış ve
bağımsız bir Jüri tarafından, aynı kullanıma hizmet eden ürünlerin
diğerlerinden daha çevreci ürünler olduğunu belirtmektedir. Her etiket,
ürünün veya hizmetin dört farklı koruma amacından birine odaklandığını
belirtir: sağlık, iklim, su ve kaynaklar. Mavi Melek Standardı dört kurum
tarafından yönetilmektedir: Çevre Etiketi Jürisi, çevre ve tüketici
dernekleri, sendikalar, endüstri, ticaret, el sanatları, yerel yönetimler,
bilim, medya, kiliseler ve federal devletlerin temsilcilerinden oluşan
bağımsız bir karar organıdır. Etiket sahibi Federal Doğa Koruma ve
Nükleer Güvenlik Bakanlığı'dır. Çevresel Etiket Jürisinin kararları
hakkında düzenli olarak kamuoyunu bilgilendirir. Mavi Melek çevre
koruma
ve
tüketicinin
korunması
konusundaki
endişeleri
desteklemektedir. Bu nedenle, çevreye özellikle faydalı olan ve çok
yönlü bir bakış açısıyla sertifikaya layık görülen ve aynı zamanda iş
sağlığı ve güvenliği ile kullanım için yüksek standartları sağlayan ürün
ve hizmetler verilir.
5. Karbon İçermez Sertifikası: Ürün Belgelendirme etiketi, ürün
emisyonlarının farkındalığını artırmayı ve karbon ayak izini telafi eden
şirketleri tanımayı amaçlamaktadır. Etiket, çevre dostu ürünlerin büyüyen
pazarına ve satın alma noktasında şeffaf, güvenilir ve erişilebilir bilgiye
313

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

yönelik tüketici talebine yanıt olarak oluşturulmuştur. Bir ürünün karbon
ayak izini belirleyerek, mümkün olduğunca bu ayak izini azaltarak ve
ürünle ilişkili geri kalan karbon emisyonlarını dengeleyerek,
Carbonfund.org, işletmelerin müşterilerine karbon-nötr ürünler tedarik
etmeleri için anlamlı, güvenilir ve çevreye yararlı bir yol yarattı.
6. Karbon Nötr Sertifikasyonu: Karbon ayak izini dengeleyen şirketlere
verilen bir etikettir. Verus Carbon Nötr, önce Karbon Nötr Sertifikalı
olmak isteyen bir şirketin karbon ayak izini hesaplar. Daha sonra, karbon
kredilerini belirler ve karbon ayak izini dengelemeye yönelik
uygulamalar yapmaya zorlar. İşletmelerin enerji verimliliği ve diğer
azaltma stratejileri yoluyla elimine edemediği sera gazlarını
hafifletmelerini sağlar.
7. Karbon Azaltma Etiketi: Bir ürünün veya hizmetin karbon ayak izinin
ölçülüp onaylandığına ve ürünün veya hizmetin sahibi olan kişinin
izleyen iki yıl içinde bu izi azaltmaya kararlı olduğunu kamuya açık bir
taahhüttür. Hesaplanan ayak izi titizlikle ölçülmekte ve PAS2050
standardı ve Footprint Expert ™ temel alınarak karşılaştırılmaktadır. Bu,
üretim, kullanım ve elden çıkarma dahil olmak üzere bir tam ömür devri
değerlendirmesi olmaktadır. Sertifikasyon, iki yıl sonra yeniden
gerçekleştirilmekte ve gerçek indirimler yapıldığını ispatlanması
istenmektedir.
8. Şili Sürdürülebilir Orman Yönetimi Sertifika Sistemi: Şili ülkesine ait olan
bu sertifika sistemi, ormanların sürdürülebilir şekilde yönetilip yönetilmediğini
denetlemekte ve orman işletmelerinin sürdürülebilir yönetim ilkelerini
benimsemelerine çalışmaktadır.

9. Sertifikalı Yeşil Bina Sertifikası: Sertifikalı Yeşil Bina Programı,
ABD’de yeşil etiketli kereste ürünlerini ve yapı malzemesi bayiliklerini
belgeleyen bir programdır. Program, firma personelinin yeşil bina bilimi
ve yeşil ürün bilgisi temelleri konusunda eğitim aldığını belgeleyen
uzaktan öğrenme ve test etme sisteminden oluşur. Bu programlar,
Sertifikalı Yeşil Bina çevrimiçi içeriğinde açıklansa da, Program, NAHB,
USGBC'nin LEED programı, FSC veya SFI gibi belirli bir ulusal standart
belirleme organizasyonuyla bağlantılı değildir.
10. Yaban Hayatı Dostu Sertifikası: Ürünlerin üretilmesinde, önemli
hayvan türlerin yerinde korunmasına doğrudan katkıda bulunur.
Üretim, yerel ekonomi üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.
Yaban hayatı türlerinin ve toplulukların, ürünün üretiminde, hasatında,
işlenmesinde veya üretiminde göz önünde bulundurulmasında
Ürünün koruma misyonu, gerekli koruma eylemlerini yerine getirmenin
başarısız olmasının, herhangi bir ekonomik ödülün dağıtılması da dahil
olmak üzere derhal sonuç doğuracağı şekilde net bir uygulama
mekanizması içermektedir.
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11. Climatop: Sertifikanın amacı, iklim dostu ürünleri ve hizmetleri
etiketlemektir (sınıfının en iyisi). Bir ürün ailesinin (işlevsel birim)
benzer ürünleri çevresel emisyonlarla karşılaştırır. CO2 eq emisyonlarına
neden olan, genelde % 20 daha düşük olan ürünler etiket alır. Yalnızca,
başarılı olmayan rakiplerinden birine eşit veya daha iyi çevresel denge
gösteren ürünler etiketlenebilir. Bağımsız kuruluşlar, ürünlerin yaşam
döngüsü değerlendirmelerini (LCA) ISO 14040 standardına göre
hesaplar. Etiket iki yıl geçerlidir.
12. Kompostlanabilirlik: Biyolojik Ayrışabilir Ürünler Enstitüsü
Etiketi: BPI'nın Kompostlanabilir Logosu, ASTM D6400 (plastik için)
veya ASTM D6868 (fiber bazlı uygulamalar için) karşılayan ürünleri
tanımlar ve büyük ölçekli kompostlama tesislerinde tatmin edici bir
şekilde kompostolaştırma işleminin gerçekleştiğini belirtir.
13. Kompost Etiketi RAL: Kompost Kalite Güvence Organizasyonu
kompost ve sindirim ürünlerinin kalitesini izlemek amacıyla kurulmuştur.
Organizasyon, pazarlama ve uygulama sektörlerinde kompost ve diğer
çözünebilen ürünlerinin üreticilerinin kalite kontrol ve desteği sayesinde
sürdürülebilir bir biyolojik atık yönetiminin ana unsuru olan
kompostlama
ve
anaerobik
sindirim
sistemini
geliştirmeyi
amaçlamaktadır.
14. İlk Üretimden Onaylı Ürünler Programı: Sertifikalı ürünlerde,
işletmeye eko-akıllı tasarım çabalarını göstermek için bir araç
sunmaktadır. Birden çok özellik arasında başarı gerektiren üçüncü taraf
bir sürdürülebilirlik etiketidir. İnsan sağlığı ve çevre için güvenli olan
tüm kullanım aşamalarındaki materyalleri kullanın geri dönüşüm veya
kompostlama gibi materyalin yeniden kullanılması için ürün ve sistem
tasarımını içerir. Yenilenebilir enerji kullanımı, verimli su kullanımı ve
üretimle ilişkili sosyal sorumluluk için işletme stratejileri oluşturur.
Sertifika, Temel, Gümüş, Altın ve Platin seviyelerinden oluşan dört
kademeli bir yaklaşımdır.
15. CSA Sürdürülebilir Ormancılık Yönetimi: Sürdürülebilir orman
yönetimi ve ürün zincirindeki orman ürünlerine uygulanan etiket, orman
ürünlerinin sertifikalı sürdürülebilir yönetilen bir ormandan geldiğini ve
Kanada Standartları Birliği (CSA) Zincirleme Sipariş şartlarına göre bir
Bağımsız üçüncü kişi denetlendiğini belirtmektedir.
16. Yeşil derecesi Sertifikası: Yeşil ürünleri derecelendirerek tüketicilere
yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Birçok ürünün çevresel, sağlık ve
sürdürülebilirlik özelliklerini ayrıntılı olarak göstermektedir. 4 dereceden
oluşmaktadır.
17. Eko-Yaprak Sertifikası: Eko yaprak, üç bölümden oluşan bir ömür
devri analizine dayanan bir çevre ürünü bildirisidir: Bir ürün çevreci yön
bildirgesi, bir ürün çevresel bilgi veri sayfası ürün bilgi föyüdür.
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18. Avrupa Ekoetiketleme Sistemi: Çevreye duyarlı işletmeleri, Avrupa
tüketicilerine (kamu ve özel satın alanlar da dahil olmak üzere) daha
kolay tanıtmak için daha iyi ürün ve hizmetleri pazarlamaya teşvik etmek
için tasarlanmış gönüllü bir programdır.
19. Orman Bahçesi Ürünleri Sertifikası: Benzer ormancılık sertifikası,
ekolojik işlevlerle benzer ekosistemler kurmayı amaçlayan bir sistemdir.
Aynı zamanda, kırsal toplulukları, sosyal olarak ekonomik olarak, ticari
ürünler sağlayan türlerin kullanılması yoluyla güçlendirmeyi
amaçlamaktadır. Sistem, tarımsal toplulukları hem sosyal hem de
ekonomik olarak sürdürebilen pazarlanabilir ürünler sunarken, işleyen
ağaç hakim bir ekosistemi korumayı amaçlayan tarımsal ormancılığın
kompleks ve bütünsel bir formudur.
20. Orman İdare Konseyi Sertifika Sistemleri: Orman İdare Konseyi
(FSC), dünya ormanlarının çevresel açıdan uygun, sosyal olarak yararlı
ve ekonomik olarak uygulanabilir yönetimini teşvik etmektedir. FSC
Koruma ve gözetim zinciri sertifikası (CoC), FSC sertifikalı materyali,
üretim, işleme, dönüşüm, imalat ve dağıtımın ardışık aşamaları da dahil
olmak üzere, ormandan tüketiciye kadar izlemektedir. Orman
yönetiminin, uluslararası kabul görmüş FSC İlkelerini ve iyi orman
yönetim kriterlerini geçtiğini kontrol etmek için bağımsız bir kuruluş
tarafından denetlenmesi gerekmektedir.
21. Orman Sertifikasyonunun Onaylanması Programı (PEFC): Orman
Sertifikasyonunun Onaylanması Programı (PEFC), bağımsız üçüncü taraf
sertifikasyonu yoluyla Sürdürülebilir Orman Yönetimini (SFM)
desteklemek için çalışan, kar amacı gütmeyen, sivil toplum kuruluşu olan
uluslararası bir organizasyondur. Ormanlarda iyi uygulama teşvik etmek
ve odun ve odun dışı orman ürünlerinin ekolojik, sosyal ve ahlaki
standartlara uygun olarak üretilmesini sağlamak için tüm orman tedarik
zinciri boyunca çalışır. PEFC şemsiye bir organizasyon olup, ulusal
orman sertifikasyon planlarını onaylayarak çalışır. Her bir ulusal orman
sertifikasyon planı, PEFC'nin benzersiz Sürdürülebilirlik Kriteri'ne karşı
sıkı bir üçüncü taraf değerlendirilmesinden geçer. Günümüzde, PEFC,
üyelikleri arasında 35'den fazla ulusal sertifikasyon kurumu içermektedir.
22. Yağmur Ormanları Sertifikası Birliği: Bir ürünün çevrenin
korunması ve işçilerin, ailelerinin ve toplumlarının hak ve iyilik hallerini
teşvik eden kapsamlı standartlara uygun bir ürünün bir çiftlik veya orman
işletmesinden geldiği hakkında bilgi verir. Sertifika logosu taşıyan
ürünler arasında kahve, çay, çikolata, meyve, içecek ve meyve suları,
çiçekler, kağıt ve doku ürünleri, mobilya ve daha fazlasını içmeye hazır
olanlar bulunur.
23.Tamamen Klorsuz Ürün: Bir ürünün üretilmesinde klor ve
türevlerinin kullanılmadığını ve çevresel etkilerinin sürdürülebilirlik
endeksi kullanarak ölçüldüğünü teyit eder. Çevre politikası, çevre
yönetimi, değirmen süreci, ormancılık sertifikasyonu, çevre risk yönetimi
ve kamuoyu bilgisi gibi işlevleri görmelerini sağlar. Özellikle kağıt
hamurunun ağartılması işleminde klor gazının kullanılmadığını
belirtmektedir.
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24. Rüzgar Enerjisi Kullanım Sertifikası: Rüzgar enerjisi kullanan
ürünleri ve şirketleri belirleyen bir tüketici etiketidir. Sertifika, şirketlerin
rüzgar enerjisi kullanımı hakkında tüketicileri bilgilendirerek ve bu temiz
ve yenilenebilir enerji kaynağını benimseyen ürünlere olan talebi
artırarak rüzgar enerjisindeki kurumsal yatırımları artırmaya adamıştır.
25. Geri Dönüştürülmüş Kağıt Sertifikası: Bu eko etiket, zarflar,
kitaplar ve dosyalama ürünleri gibi dönüştürülmüş kağıt ürünler için
geçerlidir. Sorumlu orman yönetimi ve kağıt üretimi ile ilgili kriterleri
içerir.
Enerji ve su tasarrufu, karbon emisyonlarının azaltılması ve işleme
sırasında çevreye zararlı olan kısıtlamaları içerir.
SONUÇ
Orman ürünlerinde bulunan çevresel sertifikaların veya eko-etiketlerin incelendiği bu çalışmada,
orman ürünleri endüstrisinde kullanılan yeşil etiket sayısının 70 adet civarında olduğu bunların bir
kısmının odun ve odun dışı orman ürünleri üretiminin gerçekleştirildiği ormanların sürdürülebilir
yönetilmesine ilişkin sertifikaları kapsadığı ve diğer bir kısmının ise ürünlerin üretimi esnasında
işletmelerin benimsediği sosyal sorumluluklar çerçevesinde çevreye olan etkilerini en aza indirmek
için uyguladıkları işlemleri içerdiği görülmüştür. Orman ürünleri, ekolojik bir ürün olması sebebiyle
yeşil etiketleme en yatkın ürünlerin başında gelmektedir. Bu sebeple orman endüstrisi, yeşil pazarlama
stratejilerinin yoğun kullanıldığı bir sektördür. Sertifikalar, odun hammaddesinin tedarik edildiği
ormanlardan başlayıp, son ürünlere kadar oluşan tüm süreçlerde yoğun kullanılmaktadır. Ormanlar,
flora ve faunaya ev sahipliği yapar, bunun için ormanlardan faydalanılırken sürdürülebilir yönetim
ilkelerinin benimsenmesine, biyoçeşitliliğe ve yaban hayvanlarının hayatına dikkat edilmesi
gerekmektedir. Bu yüzden, ormancılık sektöründe, sertifikanın odak noktasını bu tür konular
içermektedir. Orman ürünleri endüstrisinde ise ağır üretim ve fabrikasyon sistemlerinin bulunması
sebebiyle ekolojik ürün sertifika sistemlerinin yanında, fabrikalarda üretim esnasında oluşan karbon
salınımları, çevreye zararlı bazı kimyasalların kullanılmaması, yenilenebilir enerji kaynaklarından
faydalanma, geri dönüşüme önem verilmesi, su ve enerji verimliliğine dikkat edilmesi gibi konularda
hizmet veren sertifika sistemlerinin örnekleri bulunmaktadır. Orman ürünlerinde kullanılan yaklaşık
70 adet ekolojik etiket mevcut olduğu tespit edilmiş ve sektörde en yaygın kullanılanları hakkında
bilgiler sunulmuştur. Sektörde kullanılan sertifika ya da eko etiketlerin büyük bir kısmı uluslararası
niteliktedir. Sertifika sistemlerinin genel özelliği, sertifika çeşidine göre oluşturulmuş ekolojik
yönetim kriterlerinin benimsenmesi ve karşılanması sürecini kapsamakta ve bu kriterlerin üçüncü bir
taraf tarafından denetlemesi ile sonuçlanmaktadır. İşletmelerin bazı ekolojik sertifikalara sahip olup,
ürünlerinde bunu eko etiketlerle sunması, gerek işletmenin sorumlu bir yönetim anlayışını
benimsediğini göstermekte gerekse çevresel duyarlı tüketicilerin bu ürünleri tercih ederek satın
almaları ile pazar avantajı oluşturmalarını sağlamaktadır.
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ABSTRACT
Wood-based panels used as furniture and decoration materials are undergo surface finishing by being
subjected to some operations in accordance with their usage areas and consumer preferences. Woodbased panel and furniture manufacturers use surface coating methods to enhance the functionality and
decorative features of particleboard. The effects on the formaldehyde emission of dyeing, PVC coating
and melamine coating processes applied to the particleboard surface were investigated. Gas analysis
method (TS EN 717-2) was used to determine formaldehyde emissions of boards. It has been
determined that all surface-coated samples have lower formaldehyde emissions than uncoated
samples. The formaldehyde emission values of PVC and melamine coated samples were close values,
while the lowest formaldehyde emission values were obtained in painted particleboards. Coated
samples were determined to be in the standard E1 emission class (≤3.5 mg / m2h).
Keywords: Particleboard, formaldehyde emission, Surface finishing method

Yonga Levhalarda Uygulanan Farklı Yüzey Kaplama Uygulamalarının
Formaldehit Emisyonunun Değerlendirilmesi
ÖZET
Mobilya ve dekorasyon malzemesi olarak kullanılan ahşap esaslı paneller, kullanım alanlarına ve
tüketici tercihlerine uyacak şekilde bazı işlemlere tabi tutularak yüzeyleri kaplanmaktadır. Levha ve
mobilya üreticileri yonga levhaların işlevsellik ve dekoratif özelliğini arttırmak için yüzey kaplama
metotları kullanırlar. Yonga levha yüzeyine uygulanan boyama, PVC kaplama ve melamin kaplama
işlemlerinin formaldehit emisyonu (FE) üzerindeki etkiler araştırılmıştır. Levhaların formaldehit
emisyonlarının belirlemede gaz analiz metodu (TS EN 717-2) kullanılmıştır. Tüm yüzey kaplama
işlemi uygulanmış örnekler kaplanmamış örneklerden daha düşük FE’na sahip olduğu belirlenmiştir.
En düşük FE değeri boyalı yonga levhalarda elde edilirken, PVC ve melamin kaplı örneklerin
formaldehit emisyonları yakın değerlerdedir. Kaplanmış numunelerin standartta belirtilen E1 emisyon
sınıfında (≤3.5 mg/m2h) olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yonga Levha, Formaldehit Emisyonu, Yüzey Kaplama Uygulamaları
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GİRİŞ
Yaşam standardı arttıkça, inşaat ve mobilyada kullanılan ahşap esaslı hammaddelere olan talep de gün
geçtikçe artmaktadır. Masif ahşap ve ahşap esaslı malzemeler başta mobilya sektörü olmak üzere
yaşam alanları içerisinde kullanılan parke, kapı, pencere vb. donatı elemanlarında kullanılmaktadır.
Sürekli artan bu talebe cevap verebilmek adına ahşap esaslı panel üretimi sektöründe gelişmeler
olmakta, yeni üretim teknolojileri, farklı hammadde kaynakları ve bağlayıcılar kullanılmaktadır.
Ancak bu yenilikler her zaman tüketicinin lehine olmamaktadır (Aksakal vd., 2005:272).
Yonga levha, kontrplak, ve orta yoğunluklu lif levha (MDF) gibi çeşitli yeniden yapılandırılmış ahşap
panel ürünleri giderek popüler hale gelmiş ve mobilya, dolap ve çeşitli yapı ürünleri imalatında yoğun
miktarda kullanılmaktadır. Bu ürünler çoğunlukla üre-formaldehit (UF) reçinesi, melamin-üre
formaldehit (MUF) reçinesi ve fenol-formaldehit (PF) reçineleri gibi formaldehit esaslı reçine
yapışkanlarla yapıştırılmıştır. Bunların arasında UF reçinesine melamin katılması, bu yapıştırıcının
dayanıklılık ve rutubet direnci özelliklerini geliştirir. Buna ek olarak, MUF, maliyetinin düşük olması
nedeniyle melamin formaldehit (MF) reçinelerine alternatif olarak dikkati çekmektedir. Ancak bu
yapıştırıcılarla üretilen ahşap esaslı paneller ve parkeler, binalarda yayılan zararlı gaz olan FE’nun en
önemli kaynaklarıdır. (Kim vd., 2006:605, Salthammer vd. 2010:2536).
Ahşap esaslı panellerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle FE konusuna büyük önem
verilmiştir. Bu konuda yaşanan endişeler 1970' lerin başında evlerde ahşap panellerin kullanımının
artmasıyla başladı. Formaldehit oluşumunun, yonga levha, lif levha ve kontrplak gibi ahşap esaslı
panellerin üretimi için kullanılan geleneksel yapıştırıcı olarak üre-formaldehit reçinesiyle (UF) ilişkili
olduğu iyi bilinmektedir. PF yapıştırıcılarla bağlanan ahşap esaslı ürünler, reçinedeki az miktarda
serbest formaldehit bulunmasından ve üre-formaldehit reaksiyonunun tersine çevrilebilmesinden
dolayı formaldehit salan UF ile bağlanmış ürünlerle karşılaştırıldığında, çapraz bağlarının daha stabil
olmasından dolayı düşük formaldehit emisyon potansiyeli göstermektedir (Salthammer vd.,
2010:2536).
Üre formaldehit yapıştırıcı ile yapıştırılmış ürünlerin formaldehit emisyon seviyelerini düşürmek için
çalışmalar yapıldı (Myers, 1984:35, Lorenz vd., 1999:73, Salem vd. 2011:1946, Zeli vd., 2007:1742).
Bu çalışmalar devam ederken 2004 yılına kadar, Dünya Sağlık Organizasyonu (WHO) tarafından
insanlar için muhtemel kanserojen madde grubu (Grup 2A) içerisinde yer almaktadır. Ancak 2004
yılında Dünya Sağlık Organizasyonuna bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) mevcut
bilimsel veriler temelinde formaldehitin yeniden sınıflandırılmasını, hatta ‘Grup 1, İnsanlar için
kanserojen sınıfına’ dahil edilmesini önermiştir (IARC, 2004). Dünyanın her yerinden bu rapora
tepkiler geldi ve 2007'de İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Uluslararası Formaldehit Bilim
Konferansı'nda uzmanlar ve araştırmacılar formaldehit konularını tartıştılar ve "tüketici ürünlerinde ve
diğer uygulamalarda formaldehitin genel kullanımının insan sağlığı için bir risk oluşturmadığı"
kararına vardılar. Formaldehit toksikolojisi ve epidemiyolojisi, Nisan 2012'de Madrid'deki 2.
Uluslararası Formaldehit Bilim Konferansı'nda tartışılmış, 2007'deki 1. konferanstan bu yana geçen
yıllarda önemli miktarda yeni bilimsel verinin ortaya çıktığı belirtilmiştir (Bolt ve Morfeld, 2013:217).
7 Aralık 2012' de Avrupa Kimyasallar Ajansı (European Chemicals Agency - ECHA), Risk
Değerlendirme Komitesinin (Committee for Risk Assessment - RAC), formaldehitin Avrupa
Uyumlaştırılmış Sınıflandırma, Etiketleme ve Paketleme Tüzüğü (CLP) uyarınca kanserojen kategorisi
1B (muhtemel kanserojen madde) ve üreme hücresi mutajen kategorisi 2 olarak sınıflandırmasını
öneren bilimsel görüşünü onayladı. Formaldehit şu anda Tehlikeli Maddeler Direktifi uyarınca
kategori 3 olarak sınıflandırılmaktadır (Ruffing vd. 2010:1).
Mobilya ve dekorasyon malzemesi olarak kullanılan ahşap esaslı paneller, kullanım alanlarına ve
tüketici tercihlerine uyacak şekilde bazı işlemlere tabi tutularak yüzeyleri kaplanmaktadır. Levha ve
mobilya üreticileri yonga levhaların işlevsellik ve dekoratif özelliğini arttırmak için yüzey kaplama
malzemeleri kullanırlar. Görsel farklılıklar ortaya koymakla birlikte ahşap esaslı panellerin su ve neme
karşı direncini arttıran bu üst yüzey işlem metotları aynı zamanda panellerden yayılan zararlı gazların
azaltılmasında da etkin rol oynamaktadırlar (Vansteenkiste, 1981). Boya, baskı, vernik, kaplama,
laminat, melamin emdirilmiş kağıtlar, dekoratif poli vinil klorid (PVC) film ve sonlandırma folyoları
gibi bir örtü veya tabaka oluşturan yöntemler ahşap esaslı levhalardan yayılan formaldehit
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konsantrasyonunu düşürmektedir (Park vd., 2013:5515, Nemli ve Çolakoğlu, 2005:83, Kim ve Kim,
2005:155).Bu çalışmada, farklı yüzey kaplama materyalleriyle kaplanmış yonga levhaların TS EN
717-2 standardı uyarınca Gaz Analiz Metodu ile formaldehit emisyonları araştırılmıştır.
MALZEME ve YÖNTEM
Malzeme
Bu çalışmada, Türkiye’ de mobilya ve dekorasyon alanında kullanımı en yaygın ve tercih edilen
boyalı, PVC kaplı ve melamin kaplı 18 mm kalınlığında yonga levhalar kullanılmıştır. Ayrıca yüzey
kaplamanın levhalarda formaldehit emisyonlarına etkisini tespit amaçlı referans olarak kaplanmamış
ham levhalar da araştırmaya dahil edilmiştir. Bu ürünler ev, ofis, iş yeri, otel ve genel mekan kullanım
alanlarında yoğun miktarda kullanılmaktadır. Mobilya ve dekorasyon imalatçıları bu panelleri, nihai
ürüne daha hızlı ve ekonomik olarak çevirebildiğinden tercih etmektedir. Ayrıca masif ahşap veya
doğal ahşap kaplamalı ürünlerden hem daha ekonomik hem de görsel olarak çok daha fazla alternatif
sunması yönünden avantajlı olmaktadırlar. Üst yüzey kaplaması olarak boya uygulaması; ham levha
yüzeyine baskı silindiri yöntemi ile 1 kat astar, 1 kat macun, 2 kat ana boya ve eğer desen uygulanacak
ise o desene ait desen mürekkebi uygulanması yapılır. Astar, macun, ana boya ve desen mürekkebi su
bazlıdır. Son kat olarak suya, çizilmeye ve darbelere dayanımı arttırmak için UV kurumalı solvent
bazlı cila uygulaması yapılır.PVC kaplı yonga levhalar; levha yüzeylerine 0,55 mm kalınlığında
polivinilklorid kağıtları yonga levha yüzeyine 90 °C pres sıcaklığında 0.2 N/mm2’ lik bir pres
basıncında 15 saniye süre ile polivinil asetat tutkalı ile membran preslerde basılarak üretilmektedir.
Melamin kaplı yonga levhalar; %55 katı içerikli melamin ve üreformaldehit yapışkanlarla emprenye
edilen alfa selüloz esaslı dekoratif kağıtlar (ham kağıt ağırlığı 70 g/m2), yonga levha yüzeyine 190 °C
pres sıcaklığında 2,6 N/mm2’ lik bir pres basıncında 25 saniye süre ile preslenerek üretilmektedir.
Numuneler Türkiye’ de satışı yapılan ürünlerden olup, üretim yapmakta olan firmalardan üretim
tarihinden bir hafta sonra firma deposundan tam levha olarak, rastgele örnekleme ile temin edilmiştir.
Herhangi bir özel muameleye tabii tutulmamıştır. Numunelerin alınması ve deney parçalarının
kesilmesi TS EN 326-1’ e uygun olarak yapılmıştır. Deneyler için kullanılan yonga levhaların rutubet
miktarları TS-EN 322’ e ve yoğunlukları TS EN 323’ e göre tespit edilmiştir. Numunelerin özellikleri
Tablo 1.’ de verilmiştir (Değerler ortalamadır).
Tablo 1. Numunelerin Teknik Özellikleri
HAM

BOYALI

PVC KAPLI

MELAMİN KAPLI

FİRMA

Yoğunluk
(g/cm3)

Rutubet
(%)

Yoğunluk
(g/cm3)

Rutubet
(%)

Yoğunluk
(g/cm3)

Rutubet
(%)

Yoğunluk
(g/cm3)

Rutubet
(%)

A

0,71

3,62

0,73

4,87

0,74

5,73

0,72

7,43

B

0,68

4,01

0,74

4,98

0,76

6,71

0,71

6,11

C

0,64

4,68

0,68

7,36

0,79

6,41

0,74

5,61

D

0,67

5,73

0,69

4,59

0,73

6,19

0,71

6,40

Çalışma kapsamında her bir yüzey kaplaması grubu için dört faklı firmadan, farklı zamanlarda
üretilmiş üçer numunenin formaldehit emisyon değerleri TS EN 717-2’ ye göre araştırılmıştır. Levha
numuneleri deneylere kadar kontrollü şartlar altında ayrı olarak 20 °C ve %65 bağıl nem (RH)
sıcaklıklarında depolanmıştır. Standartta belirtilen hava kurusu süresinden sonra formaldehit ölçümleri
numune alma işleminden hemen sonra gerçekleştirilmiştir.
Gaz Analiz Metodu ile Formaldehit Emisyonu Tayini
Gaz analiz metodunda TS EN 717-2 ‘Ahşap Esaslı Levhalar- Formaldehit Ayrışması Tayini- Bölüm
2: Gaz Analiz Metodu ile Formaldehit Ayrışması’ standardı kullanılmıştır. Bu standard, ahşap esaslı
levhalardan, hızlandırılmış formaldehit ayrışmasının tayini için genellikle fabrika üretim
kontrollerinde kullanılmaktadır. Deneyler, bu metotlardan TÜRKAK’ tan akredite olan Türk
Standardları Enstitüsü Gebze Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Ahşap Bölümünde yapılmış ve Şekil 1’
de gösterilen Timber Test markalı gaz analiz cihazı kullanılmıştır. Deney numuneleri TS EN 717-2
standardına göre 400 mm*50 mm *18 mm boyutlarda her bir örnek grubu için 2’ şer adet kesilmiş ve
321

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

deney yapılana kadar hava giriş ve çıkışı olmayacak şekilde paketlenmiştir. Numunelerin kenarları
testten önce alüminyum bant ile bantlanmıştır (Şekil 2). Deneye başlamadan bir gün önce cihaz deney
şartlarına (60±0,5ºC sıcaklık, 60±3 L/s hava akış hızı, 1000 ila 1200 Pa hava basıncı ve %2±1 nispi
rutubet) ayarlanarak çalıştırılmıştır. Ertesi gün boş olan cihazdan numune alma işlemi yapılmış ve
cihaz içerisinde formaldehitin olup olmadığı kontrol edilmiş ve numuneler cihaza yerleştirilmiştir
(Şekil 3). Deney numunelerinden yayılan formaldehitin, oda içerisindeki hava ile karışması
sağlanmıştır. Oda içerisindeki hava, içerisinde su bulunan ve yayılan formaldehiti absorbe eden her
biri 20ml ile 30ml arasında saf su ihtiva eden gaz yıkama şişelerinin içerisinden geçirilerek
emdirilmiştir. Deney dört saat sürdürülmüş ve her saatte yeni bir yıkama şişeleri serisi takılarak
içerisinde formaldehit olan hava geçirilmiştir. Deney sonunda bir çift gaz yıkama şişesi içerisinde
bulunan suya karışmış olan formaldehit çözeltisi, 250 ml hacimli şişeye nakledilmiş ve üzeri saf su ile
tamamlanmıştır.Saf suyun içerisinde biriken formaldehit miktarının tespiti asetil aseton metodu
kullanılmıştır. 50 ml’ lik ölçülü balonlara içerisine, soğrulan çözeltinin her birinden 10 ml alınarak
bunların üzerine 10 ml asetil aseton ve 10 ml amonyum asetat çözeltisi ilave edilmiştir. Balonların
ağzı kapatılmış ve 40 ºC sıcak suda 15 dakika ve 1 saat karanlık odada reaksiyonun tamamlanması
amacıyla bekletilmiştir. Daha sonra spektrofotometrede 412 nanometre (nm) dalga boyunda absorbans
ölçümü yapılmıştır. Numune çözeltisinin hesaplanan formaldehit muhtevası esnasında kullanılan saf
suda formaldehit muhtevası hesabı da yapılmıştır. 10 ml kullanılan saf su, 10 ml asetil aseton çözeltisi
ve 10 ml amonyumasetat çözeltisinden elde edilen çözeltiyi kullanarak bir tanık değer elde edilmiştir.

Şekil 1. Timber Test markalı gaz analiz cihazı

Şekil 2. Gaz analiz deney numuneleri

Şekil 3. Numunelerin cihaza yerleştirilmesi

Gaz analiz değeri Gi, 1 saatlik numune alma periyodunun her birinden, aşağıda verilen Eş. 1’deki
formül ile hesaplanmıştır.

Gi 

( As  AB)  f  V
F

(1)

Burada;
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: Gaz analiz değeri (mg/m2h)
: 1., 2., 3. veya 4. saat
: Yıkama şişelerinden absorblanan çözelti,
: Kullanılan saf su,
: Standard formaldehit çözeltisinin ayar eğrisinin eğimi mg/ml,
: Yüzeyin formaldehit yayma alanı (kaplanmamış) m2,
: Dereceli şişenin hacmi ml.

Sonuç olarak, deney parçasının ortalama gaz analiz değeri, Eş. 2 ‘deki gibi hesaplanmıştır;

Gm 

G1  G 2  G3  G 4
4

(2)

Gm: Deney numunelerinin ortalama gaz analiz değeri (mg/m2h).
TS EN 717-2 metoduna göre ölçülen değerler standartta belirtilen E1 emisyon sınıfı ≤3.5 mg/m2h ve
E2 >3.5≤8 mg/m2h olarak kullanılmıştır.
İstatiksel Analiz
İstatistik analiz yönteminin belirlenmesi amacıyla, deneyler sonucu elde edilen FE değerleri (mg/m2h)
için Shapiro Wilk normalite testi uygulanmıştır. TS EN 717-2 standardına göre ölçülen FE değerleri
üzerinde YL üzerine uygulanan yüzey kaplama uygulamalarının etkilerini belirlemek amacıyla tek
yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) kullanılarak istatistiksel analizler yapılmıştır. FE emisyonu
üzerinde yüzey kaplama uygulamalarının etkileri arasında gruplar arası farkın önem kontrolü, çoklu
karşılaştırma ve homojenlik gruplarının belirlenmesi için PostHoc testlerinden LSD (Least Square
deviation) ve Duncan çoklu aralık testleri uygulanmıştır. İstatistiksel analizlerin uygulanmasında SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences) v.21 programı kullanılmıştır.
BULGULAR ve TARTIŞMA
Ticari olarak en çok kullanılan üç farklı yonga levha yüzey kaplama yöntemi ile kaplanmış ve
kaplanmamış panellerin formaldehit emisyonları gaz analizi metodu kullanılarak tespit edilmiştir.
Herhangi bir yüzey kaplama işlemi uygulanmamış yonga levhaların TS EN 717-2 metoduna göre
ölçülen FE değerleri ve TS-EN 322 standardına göre tespit edilen rutubet değerleri Şekil 1’ de
verilmiştir. Buna göre FE değeri en düşük 3,03 mg/m2h iken en yüksek 6,98 mg/m2h olarak
belirlenmiştir. Şekil 4’ den görüldüğü üzere B ve C firmasından alınan örneklerden yalnızca birer
örnek E1 normuna uygundur. Diğer numunelerin E2 normunda olduğu tespit edilmiştir. Boyalı olarak
üretilen yonga levhaların FE değerleri, yüzey kaplama işlemi uygulanmamış örneklere nazaran
oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bu örnek grubunda en düşük formaldehit emisyon değeri 0,25
mg/m2h iken en yüksek 0,56 mg/m2h’ dir (Şekil 5.). Boyalı yonga levhalardan salınan formaldehit
miktarı standarda göre E1 normunun sınırları altındadır. Bununla birlikte PVC ve melamin kaplamalı
yonga levhaların da ölçülen emisyon değerlerinin E1 normunda olduğu tespit edilmiştir (Şekil 6, Şekil
7). Bu örneklere ait formaldehit emisyonları sırasıyla 0,58 - 1,39 mg/m2h ve 0,52 - 1,43 mg/m2h
değerleri arasında değişmektedir. Tüm yüzey kaplama işlemi uygulanmış örneklerin yüzey kaplama
işlemi uygulanmamış örneklerden belirgin bir şekilde düşük miktarda FE’ na sahip olduğu tespit
edilmiştir. En düşük FE değeri ortalaması boyalı yonga levha örneklerinde (0,31 mg/m2h) olurken
bunu sırasıyla PVC kaplı yonga levha (0,81 mg/m2h ) ve melamin kaplı yonga levha (0,91 mg/m2h )
takip etmektedir.
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Şekil 4. Ham Yonga Levhalara Ait FE ve Rutubet Değerleri.
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Şekil 5. Boyalı Yonga Levhalara Ait FE ve Rutubet Değerleri.
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Şekil 6. PVC Kaplı Yonga Levhalara Ait FE ve Rutubet Değerleri.
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Şekil 7. Melamin Kaplı Yonga Levhalara Ait FE ve Rutubet Değerleri.
Numunelere ait tanımlayıcı istatistik sonuçları Tablo 2’ de verilmiştir. Yüzey kaplama işlemi
uygulanmamış ham yonga levha örneklerinde ortalama formaldehit emisyon değeri 5,02 mg/m2h,
boyalı, PVC kaplı ve melamin kaplı örneklerin ortalama formaldehit emisyon değerleri sırasıyla 0,37
mg/m2h, 0,88 mg/m2h, 0,74 mg/m2h olarak belirlenmiştir.
Tablo 2. Deney Örneklerine Ait Tanımlayıcı İstatistikler
Yüzey
Kaplama Türü
Ham
Boyalı
PVC Kaplı
Melamin Kaplı
Total

N
12
12
12
12
48

Ortalama
5,02
0,37
0,88
0,74
1,75

Std.
Sapma
1,46
0,09
0,28
0,25
2,05

%95 Güven Düzeyi
İçin Ortalama Aralığı
Std. Hata
0,42
0,03
0,08
0,07
0,30

Alt Sınır
4,10
0,32
0,71
0,58
1,16

Üst Sınır
5,95
0,43
1,06
0,90
2,35

En Düşük
3,03
0,25
0,58
0,52
0,25

En
Yüksek
6,98
0,56
1,39
1,43
6,98

Elde edilen FE değerlerinin dağılım özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan normalite test sonucu
Tablo 3’ de görülmektedir. Tablo 3’ den görüldüğü üzere tüm yüzey kaplama uygulamaları için
ölçülen FE değerlerinin normal dağılmaktadır (İstatistik ≈ 1). Yonga levhalarda işlevsellik ve dekoratif
özellik arttırmaya yönelik uygulanan yüzey kaplama uygulamalarının FE üzerindeki etkilerini
belirleyebilmek amacıyla tek yönlü varyans analizi (one way ANOVA) yapılmıştır. Tek yönlü varyans
analizi sonuçları Tablo 4’ de verilmiştir. Buna göre ölçülen FE değerleri için gruplar arası farkın
önemli (P<0,005) olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Yüzey Kaplama Uygulamaları İçin Normalite Testi Sonuçları
Yüzey Kaplama Türü
Ham
Boyalı
PVC Kaplı
Melamin Kaplı

İstatistik
0,898
0,928
0,938
0,903
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Tablo 4. Yüzey Kaplama Uygulamalarının FE Üzerine Etkisinin ANOVA Sonuçları
Kareler Toplamı
172,644
25,007
197,651

Gruplar Arası
Grup İçi
Toplam

Kareler
Ortalaması
57,548
0,568

df
3
44
47

F
101,255

P
0,000

Gruplar arası farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek üzere yapılan LSD testi
sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. Herhangi bir yüzey kaplama uygulaması yapılmamış yonga levha
örneklerinin FE değerleri ile yüzey kaplaması uygulanan tüm örneklerin FE değerleri arasında gruplar
arası farkın önemli olduğu görülmektedir (P<0,05). Yüzey kaplaması uygulanmış gruplarının FE
değerleri arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (P>0,05) tespit edilmiştir. Ancak yüzey
kaplaması uygulanmış örnekler kendi içlerinde FE değerleri açısından gruplar arası farkın önemi
karşılaştırıldığında boyalı örneklerin PVC kaplı ve melamin kaplı örneklere göre daha düşük verdiği
ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür.
Tablo 5. Yüzey Kaplama Uygulaması Grupları Arası Farklılığı LSD Testi Sonuçları

LSD

Yüzey Kaplama Türü
Boyalı
Ham
PVC Kaplı
Melamin Kaplı
Ham
Boyalı
PVC Kaplı
Melamin Kaplı
Ham
PVC Kaplı
Boyalı
Melamin Kaplı
Ham
Melamin Kaplı
Boyalı
PVC Kaplı

Ortalama
Farkları
(I-J)
Std. Hata
4,64917*
0,3078
*
4,14083
0,3078
*
4,28667
0,3078
-4,64917*
0,3078
-0,5083
0,3078
-0,3625
0,3078
*
-4,14083
0,3078
0,5083
0,3078
0,1458
0,3078
-4,28667*
0,3078
0,3625
0,3078
-0,1458
0,3078

%95 Güven Aralığı
P
Alt Sınır Üst Sınır
4,0289
5,2694
0,0000
3,5206
4,7611
0,0000
3,6664
4,9069
0,0000
-5,2694
-4,0289
0,0000
0,1057
-1,1286
0,1119
0,2452
-0,9828
0,2578
-4,7611
-3,5206
0,0000
0,1057
-0,1119
1,1286
0,6380
-0,4744
0,7661
-4,9069
-3,6664
0,0000
0,2452
-0,2578
0,9828
0,6380
-0,7661
0,4744

*. Ortalamalar arası fark %95 güvenilirlik düzeyinde anlamlıdır.

Deney örneklerinin homojenlik gruplarını belirlemek üzere yapılan DUNCAN çoklu aralık
testi sonuçları Tablo 6’ da verilmiştir. Tablo 6’ ya göre yüzey kaplaması uygulanmamış ham örnekler
ile yüzey kaplaması uygulanmış örnekler arasında FE değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir
fark olduğu ve farklı homojenlik gruplarında yer aldıkları görülmektedir. Ancak yüzey kaplaması
uygulanmamış örnekler hariç tutulduğunda, yüzey kaplaması uygulanmış örnek grupları arasında fark
olup olmadığının tespiti önem taşımaktadır. Bu doğrultuda yapılan DUNCAN çoklu aralık testi
sonuçlarına göre boyalı örnek grubu ile melamin ve PVC kaplı örneklerin homojenlik gruplarının
farklı olduğu tespit edilmiştir (Tablo 7).
Tablo 6. Yüzey Kaplaması Uygulanmamış ve Uygulanmış Örneklerin Homojenlik Grupları
α = 0.05 için alt gruplar
Yüzey Kaplama Türü
Boyalı
Duncana

A

N
12

0,3742

Melamin Kaplı

12

0,7367

PVC Kaplı

12

0,8825

Ham

12

P

5,0233
0,1255
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Tablo 7. Yüzey Kaplaması Uygulanmış Örneklerin Homojenlik Grupları
α = 0.05 için alt gruplar
Yüzey Kaplama Türü
Boyalı
Duncana

N
12

A

B

0,3742

Melamin Kaplı

12

0,7367

PVC Kaplı

12

0,8825

P

1,0000

0,1189

Yonga levhanın kullanım alanlarında suya, çizilmeye ve aşınmaya direnç özelliklerini
arttırarak işlevselliğinin arttırılması için yapılan üst yüzey kaplama uygulamalarının aynı zamanda FE
değerini de düşürdüğü belirlenmiştir. Bununla birlikte uygulanan farklı metotların ve kaplama
malzemelerinin FE değeri üzerine etkilerinin farklı olduğu tespit edilmiştir. Yüzey kaplama
malzemesinin uygulama koşulları ve malzemenin yapıştırılmasında kullanılan yapıştırıcı reçinelerinin
FE değerini değiştirmektedir. Boya uygulamasının aksine PVC ve melamin kaplama uygulamalarında
kaplama malzemesinin yüksek sıcaklıkta yapıştırılması sırasında yonga levhada bulunan serbest
formaldehitin ayrışması ve indirgenmesi FE değerini yükselttiği düşünülmektedir (Park vd.
2013:5515). Ayrıca üst yüzey kaplama malzemesi olarak kullanılan PVC ve melaminin de kendi
içeriğinde barındırdıkları formaldehit de son ürün olarak üretilen kaplamalı yonga levhanın
formaldehit değerini boyalı yonga levhaya nazaran arttırmaktadır.
SONUÇ
İnsan sağlığını tehdit eden FE, tüm sektörler gibi ahşap esaslı kompozit sektörü için de en önemli
konulardan birini oluşturmaktadır. Bilinçli tüketicilerin arttığı toplumlarda yasal düzenlemeler ile
birlikte, sadece uluslararası düzeyde düzenlemeler ve standartlarda öngörülen şartları yerine getiren
paneller piyasada kabul edilmektedir. Hem pazar payı endişesi hem de tüketici sağlığına değer veren
üreticiler ve bilim insanları, FE düşük panel üretimi için birçok çalışma yapmaktadır (Myers, 1984:35,
Lorenz vd., 1999:73, Zeli vd., 2007:1742).
Yonga levha yüzeylerine uygulanan üst yüzey kaplama metotlarının ilk çıkış amacı levhaların
dayanımını arttırmak ve daha düşük maliyetle dekoratif özelliği yüksek ürünler üretmektir. Bunun
yanında bu uygulamaların FE değerini düşürdüğü de tespit edilmiştir (Park vd., 2013:5515, Nemli ve
Çolakoğlu, 2005:83, Kim ve Kim, 2005:155). Bu çalışmada, Türkiye’ de en çok mobilya ve
dekorasyon üreticileri ve son tüketiciler tarafından tercih edilen, boyama, PVC ve melamin kaplama
uygulamaları yapılmış ve yonga levhaların FE değerleri gaz analizi metodu kullanılarak
değerlendirmiştir.
Piyasadan rastgele yöntemle temin edilen numunelere arasında en düşük FE değerini boyalı yonga
levhalarda (0,25 – 0,56 mg/m2h) tespit edilmiş, bunu PVC kaplı (0,58 – 1,39 mg/m2h) ve melamin
kaplı yonga levha (0,52 – 1,43 mg/m2h) takip etmiştir. Üst yüzey kaplama uygulamasına tabi
tutulmamış ham yonga levhalar ise en yüksek FE değerini (3,03 – 6,98 mg/m2h) vermiştir. Üst yüzey
kaplama işlemi uygulanmış örneklerin tamamı ve uygulanmamış örnekleri yalnızca ikisi E1 sınıfı
(<3,5 mg/m2h) normunda olduğu görülmüştür. Ahşap esaslı levhaların FE eğilimi kesinlikle üst
yüzey kaplama yönteminden etkilenmektedir. Boyama işlemi FE değerini düşürmede araştırma
kapsamında değerlendirilen üst yüzey kaplama uygulamaları arasında en etkili yöntem olarak
görülmektedir. Böylece, ahşap esaslı levhalar tarafından yayılan FE, yüzey kaplama yöntemini
değiştirerek azaltılabilir. Diğer yandan PVC ve melamin kaplama uygulamalarının bir miktar FE
değerini arttırmaktadır. Bunun nedeni olarak hem kullanılan üst yüzey malzemesinin bünyesinde
bulunan formaldehitin hem de uygulamalarının yüksek sıcaklıkta yapıldığından levha bünyesinde
bulunan formaldehitin ayrışması ve indirgenmesi olduğu düşünülmektedir (Park vd., 2013).
Artan bilinçli tüketiciler ve yasal düzenlemelerin baskısıyla levha üreticilerinin FE düşürme
çalışmaları devam etmektedir. Üreticilerin, üretimin kalitesi kontrol etmenin gerekliliğinin bilincinde
olarak ürünlerini belgelendirmek ve yaşam döngüsü kavramını oluşturmaları gerekmektedir. FE değeri
yüksek olan levhalarla üretilen mobilya ve dekorasyon elemanlarının insan sağlığına olumsuz yönde
etkisi olacağı akıldan çıkarılmamalıdır.
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Üreticilerin çoğunun bile, üretimin kalitesini kontrol etmenin gerekliliğinin bilincinde olarak, daha
sonraki değişiklikler ürün belgesi ve yaşam kalitesi kavramını oluşturmalıdır. Çalışmadan elde edilen
sonuçlara dayanarak, imalatçılar ve tedarikçiler, yüksek emisyon panellerinin insan sağlığı üzerindeki
etkileri konusunda farkındalığı arttırmalı ve çok düşük FE için yeni talepleri karşılamak için
ürünlerinin kalitesini iyileştirmeye çalışmalıdır.
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Abstract
In this study, the effect of nano-graphene (NG) added water based varnish on the surface hardness,
brightness and color change of beech (Fagus oriantalis L.) wood was investigated. 0.25%, 0.50% and
1% by weight of NG were added to the water-based (WB) varnish and prepared varnish solution was
applied to the beech sample surfaces. According to the results, the surface hardness of the varnished
samples increased compared to the unvarnished samples. However, the addition of NG does not have a
significance on the increase in hardness. The brightness values of the samples decreased depending on
the increase in NG added to the varnish. Moreover, the surface color of wood samples has changed
significantly. It has been shown that NG can be used as a colorant to achieve a darker color in wood. It
is also thought that additional studies are needed to determine the properties such as aging
performance and adhesion resistance of NG-added varnishes.
Keywords: Wood, varnish, graphene, surface properties

Su Bazlı Verniklerle Kaplanmış Kayın Odununun Bazı Yüzey Özelliklerine
Nano-Grafenin Etkisi
Özet
Bu çalışmada, kayın (Fagus oriantalis L.) odununun yüzey sertlik, parlaklık ve renk değişimi üzerine
nano-grafen (NG) katkılı su bazlı verniğin etkisi araştırılmıştır. Su bazlı vernik içerisine, ağırlıkça
%0.25, %0.50 ve %1 NG eklenmiş ve ardından hazırlanan çözelti kayın örnek yüzeylerine
uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, verniksiz örnekler ile karşılaştırıldığında verniklenmiş
örneklerin yüzey sertliği artmıştır. Ancak, NG eklemesi sertlik artışında bir öneme sahip değildir.
Vernik içerisine eklenen NG miktarındaki artışa bağlı olarak örneklerin parlaklık değerleri azalmış ve
yüzey rengi önemli derecede değişmiştir. Ahşapta koyu bir renk elde etmek için NG’nin renklendirici
olarak kullanılabileceği görülmüştür. Ayrıca, NG eklenmiş verniklerin yaşlanma performansı, adezyon
direnci gibi özelliklerinin belirlenmesi için ilave çalışmalar yapılmasının önem arz ettiği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ahşap, vernik, grafen, yüzey özellikleri
INTRODUCTION
Wood material and wood composites are the most used semi-finished products in the furniture and
decoration industry. These materials need to be protected due to their organic compounds and this
process usually involves the coating of surface with protective layers. All organic polymers are
sensitive to UV radiation and polymer concept includes structures such as lignin and cellulose. For this
reason, it is known that some characteristics of wood, such as color, change rapidly when exposed to
outside conditions (Vardanyan et al., 2015). Paints and varnishes are widely used to prepare protective
layer in furniture and decoration members produced with wood material. Paints and varnishes that
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offer a wide range of values such as color and brightness are frequently used materials for aesthetic
reasons as well as their protective properties.
As in the past, most of the paint/varnish consumed today is soluble in solvent-based solvents and the
volatile organic compounds (VOC) in the solvents get into the air and cause serious damage to the
atmosphere. In the world, certain studies have been carried out to reduce to using of VOCs since the
second half of the 20th century. First, in 1955, the Clean Air Act (US EPA, 2007), which considered
air pollution as a serious problem in the United States at the regional level, restricted or totally
prohibited the use of certain air pollutants in some states. Later, in 1963, 1970, 1977 and 1990, the
boundaries were enlarged by major changes in the related agreement. In 1997, the Kyoto Protocol was
signed with the participation of many countries in the world, and a serious initiative was started
worldwide to reduce the gases harming the atmosphere. Water-borne varnishes contain less volatile
organic compounds than solvent-borne types due to their construction. For this reason, the use of
water-based systems is becoming increasingly widespread and technologically advanced.
Water-borne systems, which taking up prominence in the paint/varnish industry, contain VOCs at
much lower levels than almost all the solvent based resins. Emulsion polymerization types have been
used for a long time and are preferred due to their superior properties and low VOC values (Yıldız et
al., 1999).
Making various modifications to alter certain properties of the varnish is a common and preferred
process. These modifications mostly include properties such as color (Vardanyan et al., 2015),
hardness (Sönmez et al., 2004), brightness (Keskin and Atar, 2008), and adhesion resistance (Sönmez
et al., 2004).
The Graphene, consisting of a combination of the words "graphite" and "ene", is the name given to flat
layers of carbon atoms tightly knit in the form of a two-dimensional (2D) honeycomb (Geim and
Novoselov, 2007). The graphene, which is currently the thinnest, strongest and most robust carbon
structure known, is expected to undergo major changes in the future, particularly in the sectors of
electronics, medicine, construction, aeronautics, in terms of its advanced physical and chemical
properties (Bozkurt, 2015). In this study, it was aimed to determine the effect of the nano-size
graphene, which was added at different ratios (0.25%, 0.50% and 1%) into water based varnish, on the
surface hardness, brightness and color properties of Eastern beech (Fagus oriantalis L.) wood.
MATERIAL and METHOD
Wood Material
In this study, the Eastern beech (Fagus Orientalis L), which is also often preferred in furniture
production, was used. The samples were prepared from randomly selected first grade timbers and were
cut as annual rings perpendicular to the surface (radial section). It has been noted that there is no knot,
crack, differences in color and density of the samples (TS 2470 1976). The samples were cut at air-dry
moisture ratio in dimensions of about 550×110×12 and were conditioned at 20 ± 2 °C and 65% ± 3
relative humidity until they have reached the constant weight in the air conditioning cabinet.
Subsequently, six samples (n = 6) were cut for each test variant in dimensions of 100×100×10 mm
(longitudinal direction*radial direction*tangential direction). Then, the surfaces of samples were
sanded with 150 and 180 grit sandpapers, respectively. Dust particles were removed with pressurized
air after sanding process to make samples ready for varnishing.

Nano-Graphene Added Varnish
Samples were varnished with a one-component, glossy water-based wood varnish. To modify the
water-based varnish properties, nanographene (NG) was added in proportions of 0.25%, 0.50% and
1%. Some features of used NG are given in Table 1. The varnish solution was stirred with a magnetic
stirrer for 30 minutes to obtain a homogeneous solution. Technical properties of varnish solutions are
given in Table 2.
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Table 1: Properties of Nano-graphene

Appearance

Purity (%)

Black

99.5

Density
(g/cc)
0.2-0.4

Diameter (µm)
1.5

Thickness
(nm)
3

Specific surface
area (m2/g)
750

Amount of applied
varnish
(g/m²)

The amount of
solid matter (%)

80
80
80
80

37.75
40.55
40.30
39.70

Table 2: Varnish properties
Varnish type

pH degree

Density
(g/cm³)

WB
8.1
1.02
WB + 0.25% NG
8.1
1.02
WB + 0.50% NG
8.0
1.01
WB + 1% NG
8.0
0.99
WB: Water-Based Varnish; NG: Nano-Graphene

Application
viscosity
(sn/DIN Cup
4mm/20 ˚C)
18
18
18
18

The varnishing of the test samples was carried out in accordance with the manufacturer's
recommendations and according to ASTM-D 3023. The varnish application was carried out using a
soft bristle paint brush as 1 filler coat and 2 finish coats. Waited two hours between coats and the
surfaces slightly sanded with 280 grit sandpaper. The amount of varnishes was weighed using 0.01g
precision analytical scale. The test samples were placed in parallel to the ground plane and kept at
room temperature for three weeks for complete drying.
Determination of Surface Hardness
The surface hardness of the samples was determined following to the König method with the
pendulum hardness measuring device according to TS EN ISO 1522. In the testing device, which
oscillates with two balls at 63 ± 3.3 HRC hardness and 5 ± 0.0005 mm in diameter, the layer hardness
was measured according to oscillations between 3º and 6º. Surfaces with high number of oscillations
have high hardness, while those with low oscillations have lower hardness (Sönmez, 1989). Two
measurements were taken on each sample surface and the arithmetic mean was recorded as a single
value.
Determination of Surface Brightness
The brightness measurements of the samples were determined in parallel and perpendicular to the
grain with a gloss meter according to TS EN ISO 2813. Two measurements were taken on each
sample surface and the arithmetic mean was recorded as a single value.
In determining the brightness of the paint and varnish layers, 20 ° angle for matte layers, 60 ° angle for
both matte and glossy layers and 85 ° angle for glossy layers are used (Sönmez, 1989). A gloss-meter
device measuring 60±2 ° was used in the study.
Determination of Color Values
The surface color values of the samples were determined with BYK-Gardner Spectrophotometer
colorimeter according to ASTM D2244 standard. Color values were measured according to
CIEL*a*b* color coordinate system (Figure 1). This system consisting of three coordinates, L* is in
the white-black axis (L* = 0 for black, L* = 100 for white), a* in the red-green axis (positive value is
red, negative value is green), and the b* is in the yellow-blue axis (Positive value is yellow, negative
value is blue). The total color change/difference (ΔE*) occurring on the sample surfaces after
varnishing was determined using Equation 1.
E   (L*) 2  (a*) 2  (b*) 2

(1)

According to this equation, ∆L* is the difference in the lightness (L*varnished - L*control), ∆a* is the
difference in the red-green axis (a*varnished - a*control), ∆b* is the difference in the yellow-blue axis
(b*varnished - b*control). The low value of ΔE* means that the color does not change too much (Söğütlü
and Sönmez, 2006). Two measurements were taken on each sample surface and the arithmetic mean
was recorded as a single value. Measurements were made perpendicular to the grains.
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Figure 1: Three Dimensional CIEL*a*b* Color Space (Johansson, 2005)
Statistical Analysis
MSTATC package program was used for statistical evaluations. Variance analysis was applied to
determine the effect of NG-added water based varnish on the surface properties of the beech samples
at a significance level of 0.05. Also, in the varnished samples, the average values of surface hardness,
brightness and color values were compared with Duncan tests.
RESULTS
The results of analysis of variance of surface hardness [perpendicular (┴) and parallel (//) to grain] and
brightness values are given in Table 3. Besides, the variance analysis results of L*, a* and b* color
values are shows in Table 4.
Table 3: Results of analysis of variance for hardness and brightness values of samples varnished with
water-based varnish modified with NG at different ratios
Factor
Replication

Hardness
F-value

Brightness (//)

Brightness (┴)

p≤0.05

F-value

p≤0.05

F-value

p≤0.05

2.2221

0.0922

0.6879

-

1.6896

0.1831

Varnish type
9.2180
*: Significant at 95% confidence level

0.0002*

1148.1106

0.0000*

3562.4705

0.0000*

Table 3: Results of analysis of variance for L*, a*, b* color values of samples varnished with waterbased varnish modified with NG at different ratios
Factor
Replication

L*
F-value
1.2260

Varnish type
16176.3044
*: Significant at 95% confidence level

a*
p≤0.05

F-value

b*
p≤0.05

F-value

p≤0.05

0.3336

2.5979

0.0575

0.5387

-

0.0000*

7823.8282

0.0000*

3086.6802

0.0000*

According to the results of variance analysis given in Table 3 and Table 4; the effect of water based
varnish applications is significant on the change of surface hardness, brightness and color values of
samples (p ≤ 0.05). The Duncan test results of the average values of hardness and brightness values of
the control (unvarnished) and water-based varnish applied samples are given in Table 5.
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Table 5: Hardness and brightness value averages of varnished and unvarnished samples
Hardness

Varnish type

Brightness (┴)

Brightness (//)

Mean

HG

Mean

HG

Mean

HG

Unvarnished

51.00

b

2.62

e

3.15

e

WB

57.17

a

67.26

a

85.05

a

WB + 0.25% NG

57.50

a

57.17

b

70.73

b

WB + 0.50% NG

56.83

a

47.67

c

61.18

c

WB + 1% NG

57.00

a

36.26

d

44.17

d

LSD: 2.672
LSD: 2.170
LSD: 1.557
HG: Homogeneous Group; LSD: Least Significant Difference; WB: Water Based Varnish; NG: Nano-Graphene

According to Table 5, while the lowest hardness value was obtained in unvarnished samples, the
difference between the all varnished samples was found to be statistically insignificant. The surface
hardness value of beech samples increased up to 13% after varnishing. The hardness of water-based
varnish layer used in the study was found to be higher than the natural hardness of the beech wood.
The results are consistent with the literature in this regard (Pelit, 2014). NG, added at different ratios
into the water-based varnish, did not change the surface hardness of the varnish samples. In the study,
it was predicted that using NG as additive in the water based varnish would increase the hardness
values. In the literature, it has been stated that NG has attracted great interest in recent years due to its
superior mechanical properties (Dato et al., 2009; Cardinali et al., 2012; Sheshmani and Amini, 2013).
However, hardness values are below expected values.
The brightness values of perpendicular (┴) and parallel (//) to grain were found as lowest for
unvarnished samples and highest for varnished ones. With the application of water based varnish,
surface brightness value of beech samples increased significantly. However, the surface brightness
value of the samples decreased due to the increase NG in the water-based varnish. It was determined
that NG showed a matte effect on the varnish layer and reflected light coming to the surface from the
light sources back reducing the intensity. In previous studies, it was reported that smooth and perfect
surfaces reflect the light coming from a certain direction with a similar or same angle (Sönmez, 1989).
Also, on a highly glossy varnish layer, the angle of lights coming to the surface from a light source
and reflected from surface are equal (Şanıvar, 2001). In all samples, parallel to grain brightness values
were found higher than perpendicular to grain.
The Duncan test results of the average of L*, a* and b* values of the control (unvarnished) and
samples coated with water-based varnish are given in Table 6.
Table 6: L*, a*and b* value averages of varnished and unvarnished samples
Varnish type

L*

a*

b*

Mean

HG

Mean

HG

Mean

HG

Unvarnished

70.25

a

10.94

b

21.38

b

WB

63.35

b

13.68

a

29.51

a

WB + 0.25% NG

18.78

c

4.25

c

10.65

c

WB + 0.50% NG

6.17

d

1.19

d

2.14

d

WB + 1% NG

4.90

e

-0.11

e

-0.26

e

LSD: 0.7355
LSD: 0.2015
LSD: 0.6727
HG: Homogeneous Group; LSD: Least Significant Difference; WB: Water Based Varnish; NG: Nano-Graphene

According to the results of Table 6, the highest L* value was found on unvarnished samples and the
lowest L* value was found on samples varnished with % 1 NG added water-based varnish. L* value of
all varnished samples is decreased. However, due to the increase in the amount of NG in the waterbased varnish, the L* value decreased considerably and the color of the samples is darkened
considerably (Figure 2). It has been seen that various matte tones can be obtained in wooden materials
with the using of NG in different ratios.
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Figure 2: Appearance of samples after varnishing
The highest a* and b* values were found on coated samples varnished with additive-free varnish and
the lowest values were found on samples varnished with % 1 NG added water-based varnish. The a*
and b* values is increased on varnished samples when compared with unvarnished ones. However, the
a* and b* values is decreased on NG added varnish applied samples when compared with control
samples. In this case, the red and yellow color values of the samples decreased and the trend of green
and blue color increased significantly.
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Figure 3: Total Color Change (ΔE*) in Beech Sample after Varnishing with WB
Total color change value calculated with reference to the unvarnished (control) samples is the highest
on the samples varnished with 1% NG added varnish (Figure 3). The application of WB varnish
changed the value of ΔE* of samples. However, it has been seen that the main factor that affect the
value of ΔE* is NG. Due to the increase in NG added to the varnish, the ΔE* value has increased
significantly. However, it was found that the ΔE* values of the surfaces varnished with 0.5% and 1%
NG added varnish were close to each other.
CONCLUSION
In the study, the hardness, brightness and color values of beech sample surfaces coated with water
based varnish modified at different ratios NG were investigated. After varnishing, the surface hardness
value of the samples increased up to 13%. However, NG additive has no significant effect on the
hardness values, contrary to the predicted. It was determined that the surface brightness values of the
samples decreased due to the increase of NG amount on the water-based varnish solution, and NG had
an opaque effect on the surfaces. On the other hand, the values of L*, a* and b* decreased
significantly with the increase of NG quantity. Samples were greatly darkened and the green-blue
color tendency of the samples increased. As a result, it may be recommended that the using of NG in
the process of darkening of wood material.
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ABSTRACT

Fuel cell system studies are one of the hot topics in that regard. In this study, the flow
channels of a proton exchange membrane (PEM) type fuel cell were designed, modelled, and
studies were conducted on three-dimensional channels of various designs via simulation, with
hopes to contribute to the renewable energy solution discussions. Efficiency analyses were
also conducted on the membrane surfaces of the flow channels. Modelled channels were
discussed and interpreted in terms of concentration, properties of the fuel channels, energy
efficiency and other parameters used in the system. Existing optimal fuel cell designs were
compared to various geometries of flow channels proposed, in terms of energy efficiency.
Furthermore, the effects of various concentration levels of H2 -used as fuel- and O2 gas fed to
the system on the channel membranes were also investigated.
Keywords: Fuel Cell, PEM, Comsol Multiphysics, Modeling and Simulation, Flow Plates
Introduction
Energy need of the civilised world is ever increasing, perhaps connected to the rising
technological demands. Moreover, the escalating depletion of non-renewable energy sources
seems unstoppable. As such, the subject of energy production from renewable energy sources
is being discussed in international scales, and in both industrial and scientific communities.
Fuel cells, having both portable and localized applications, enjoy an increasing attention
nowadays as alternative energy production systems. In parallel with the developments in
nano-technology, PEM fuel cells have drawn the interest of researchers throughout the world
with a growing momentum, mostly due to their ability to use various components like
hydrogen, methanol and formic acid as fuel. An ever increasing number of academical studies
on the subject can be seen as proof to this thesis.
Interest on new/innovative/green energy sources have further increased because of (a)rising
energy costs related to diminishing energy resources, (b)increasing living standards of
developed and developing countries, and (c)environmental concerns. Fuel cell technologies
aim to deliver such energy sources, and unlike conventional systems, fuel cells have ability to
convert chemical energy within the fuel into electrical energy with a very high efficiency –
which may rise up to 80%- and without the need for a power conversion stage. Furthermore,
PEM fuel cells release only water to the environment as an afterproduct, making them
environment friendly on usage.
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Fuel Cell
A fuel cell is a system that generates electrical energy as a result of an electrochemical
reaction between an oxidant and an appropriate fuel. It is a system that converts chemical
energy within the fuel directly into electrical energy. At the end of the fuel cell reaction which can be described as the reverse of an electrolysis reaction- electricity is produced in the
form of direct current (DC). Fuel cells are thus similar to batteries and accumulators in terms
of generation of electricity as a result of an electrochemical process, as batteries and
accumulators also convert energy stored within them into electrical energy through an
electrochemical reaction. The energy supplied by batteries and accumulators, however, is
limited by the energy stored within them [1] [2]. Fuel cells, on the other hand, are energy
production systems which can carry out the transformation continuously and endlessly, as
long as fuel and air are supplied into them.
The most important study that brought fuel cells to their current popularity was conducted on
alkaline fuel cells by Thomas Bacon in 1939. Pratt & Whitney Company noticed the
importance of this study and had this project used in NASA programs by licensing it. In
1950s, interest in fuel cell increased due to race in space research, and in 1958, NASA began
to use the H2-O2 batteries in their spacecraft. After the oil crisis in 1980, hydrogen and
hydrogen fuel cells have gained further importance. Nowadays, though, intensive efforts are
underway to reduce the costs of production and extend their usage, as well as to develop the
technology further.[3].
At its core, a fuel cell is composed of an electrolyte, and permeable and porous anode and
cathode electrodes which are in contact with one surface of the electrolyte each. Since voltage
generated in a fuel cell is below 1 Volt, a multitude of cells can be connected in a serie in
order to reach higher voltage levels. Flow plates direct the flow of fuel and air inside the fuel
cells. Intercellular connections are provided by “current collector plates” (bipolar plate) which
are in surface contact with the electrode. Graphite is generally the preferred material in the
manufacture of these plates due to it being a good thermal and electrical conductor, while also
being mechanically solid and chemically stable. Steel and other carbon-containing metals are
also preferred however, due to processing difficulties and high costs of graphite. In many fuel
cell applications, gas distribution channels are also located on these plates, which have
various geometries and flow types.
PEM (Proton Exchange Membrane) Fuel Cell
Proton exchange membrane fuel cell (PEM) is the most elegant fuel cell in terms of design
and operation. The first PEM was developed in the 1960’s for NASA by General Electric. In a
PEM fuel cell, a solid polymer electrolyte membrane is disposed between two platinumcatalyzed porous electrolytes. It has more power density, lower physical volume and lower
weight compared to other fuel cells. A thin polymer membrane is used in these types of fuel
cells as an electrolyte. Having a thickness in the micron levels, the membrane is a proton
permeable structure. Working temperature of a PEM cell is below 100 ° C, usually between
60 and 80 °C. The use of a noble metal as a catalyst (usually platinum) increases the cost,
however. The separation of carbon dioxide from the fuel is also mandatory since platinum
catalysts are extremely sensitive to carbon monoxide which causes additional processes and
costs. Against this problem, plantinum/ruthenium catalysts were used in some studies as this
combination has very little sensitivity to carbon monoxide.
A diagram of a sample PEM fuel cell, and the equations of reactions that take place inside it
can be seen in following equations [4].
Anode Reaction: 2H2 → 4H+ + 4e−
Cathode Reaction: 4H+ + 4e− + ½ O2 → 2H2O
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Total Reaction: 2H2 + O2 → 2H2O + Electric energy
Protons, which are formed by the dissociation of electrons from the hydrogen, are sent to the
anode, and they reach the cathode by passing through proton-permeable membrane, whereas
electrons reach the cathode through a separate circuit. The reaction in the system is completed
when the oxygen sent to the cathode separates into its protons and H2 is dissolved into its
electrons. Water is released as a result of the reaction.
In this type of fuel cell composed of solid membrane, ion permeability of the membrane –
which is the major factor for the performance- significantly correlates with the moistness of
the membrane. As such, the membrane must be kept at a certain humidity level, and for this
purpose, hydrogen and air is usually sent to the system through a moisturizer. Such systems
generally include a unit for water management in order to provide and regulate the required
moisture levels [5] [6]. In the event of failure to achieve required moisture levels, a significant
decline in performance, along with membrane damage, may occur. Many studies on the
effects of fuel cell humidification on cell performance are therefore being carried out.
These types of fuel cells are preferred especially in vehicle applications, along with a few
notewhorthy stationary applications. Fast response times, high power density and compact
design are key reasons of this preference, and the average yield is about 50% [5].
Fuel Cell Performance
Fuel cell performance is made up by individual performances of it’s components, and is
tightly coupled to the reaction’s occurance on the catalyst, generation of current by collection
of electrons, transfer of hydrogen ions through membrane, water production as a result of the
combustion reaction and electrical resistances of intracellular components.
This is a fairly complex model and is a culmination of many chemical and basic
thermodynamic processes. For this reason, the performance, which is based on these
processes, is closely related to the operating conditions.
The main operating conditions which affect fuel cell performance are given below.
1. Temperature,
2. Pressure,
3. Membrane thickness,
4. Humidity,
5. Current Density
The uniformity of the reaction and its speed along the catalyst surface depend on optimal
distribution of temperature, humidity and concentration. This can only be achived by an
optimum distribution of effectors within the flow plates. In this study, simulation and
modelling of alternative flow plate geometries were inspected in search for the more effective
distribution. In this way, a homogeneous distribution of the main parameters affecting the
performance of the fuel cell -like the temperature, concentration, and humidity- was achieved
over the cell surface and the results were examined and interpreted.
Materials and Methods
Simulation with Comsol Multiphysics
To begin with, the fuel cells and cell channels were designed using Comsol Multiphysics
program. Comsol Multiphysics has an integrated multi-physics infrastructure for engineering
purposes, and offers a solution that can represent various equipment in the simulation
environment by modeling them [7]. It gives realtively quick results since physical interfaces
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of many theoretical processes are pre-modelled within it. It has a wide coverage from to the
fluid-flow problems to transport of heat, and from structural mechanics to electromagnetic
analysis [6] [8] [9]. Thanks to these pre-defined application interfaces built within it, it offers
handling and solution of many mainstream problems.
Comsol Multiphysics also has various physical modules which makes it a high-reality
simulation FEM (finite ends method) program. Within the program, any geometry can be
modeled and materials for it can be choseen from the extensive material library. New
materials can also be created by modelling them as relative functions. It is possible to create a
single physical geometry, or a design that can handle many steps of a problem. It can bring
many geometries together, thoroughly modelling many aspects of the problem, and it delivers
multiple potential results and solutions if needed [9] [10].
Fuel Cell Thermodynamics and Electrochemical Modeling
It is obligatory to make use of the fundamental laws of thermodynamics in order to evaluate
the performance of fuel cells, and to fully execute their theoretical analysis [11]. In
accordance with the Law of Thermodynamics, when the physical volume control limit is
defined as the physical area of the fuel cell, equation for energy analysis can simply be
defined as follows:
Q – W = ∆H
(1)
In the absence of irreversibilities within the system, maximum voltage that can be obtained
from a fuel cell can be defined by the performance of the system’s reversible processes. This
can be expressed by the Nernst equation. Specially designed Nernst equations are given below
for the intended use of the fuel cell system design.
Vrev  1.229  8.5  10 4 (TFC  298.25) 

 

 

1


4.3085  10 5  TFC ln p H 2  ln p O2 
2



(2)
In the previous equation, hydrogen and oxygen pressures are calculated by the following
formulas.
1  x H 2O , A
pH2 
 PA
1  ( x A / 2)(1   A /( A  1))
(3)
1  x H 2 O ,C
p O2 
 PC
1  ( x C / 2)(1   C /( C  1))
(4)
In equations 3 and 4, xH2O , xA and xC refer to mole fraction of water, mole fraction of anode
and cathode dry gas, respectively. Furthermore, anode and cathode stoichiometric constants
are defined by  A and  C .
Actual operating voltage of the fuel cell can be calculated by deducting irreversibility of the
identified inefficiencies in the system from the reversible system voltage as in Eqn. 5.
Vopr = Vrev - Virrev
(5)
Irreversibilities of the fuel cell can be basically grouped under three main caps, which are
activation, ohmic and concentration irreversibilities [12] [13].
VIrrev= Vact + Vohm + Vcon

(6)
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Activation losses taking place due to low reaction rates can theoretically be expressed and
calculated by the following equations:
vact, Anot 

RTFC  i 
ln  
 A nF  i0 

(7)

vact, Katot 

RTFC  i 
ln  
 C nF  i0 

(8)

Certain amount of voltage loss and inefficiency also ocurs due to the electrical resistances of
the compounds within the fuel cell system. This loss increases along with the density of the
withdrawn current from the system, and can be accounted for by using the following
equations, according to the literature [14] [15]

vohm  i Rohm
Rohm 

(9)

t mem

(10)

 mem


 m em  0.005139 m em  0.00326   exp 1268


1
1 


303 TFC 

(11)

0.043  17.81a  39.85a 2  39.85a 3 , 




mem   0  a  1
, 
 14  1.4(a  1)
 1  a  3

a

(12)

x H 2O P

(13)

Psat

mem is defined as the membrane conductivity (1/ cm),

mem denotes the amount of water

within the membrane and xH2O represents the mole fraction of the water.
Concentration overpotential arises from the high rates of reaction as the concentration drops
rapidly especially at higher current densities. Well distrubuted gas flow could prevent such
declines in the concentrations.


i 

vconc  i 1
i
 max 

2

(14)
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pO


2


if
 Psat  2
0.1173


pO


(7.16  10  4 TFC  0.622 )( 2  Psat )  
0.1173


1  (1.45  10 3T  1.68)

FC


else


pO


5
2
(8.66  10 TFC  0.068)( 0.1173  Psat )  


(1.6  10  4  0.54)


(15)

There are some constants in equations 14 and 15 such as 1 ,  2 and imax. defined by the
literature and they can be obtained with the aid of empirical equations.
Results and Discussion
In this study, the design and analysis of six different fuel cells were performed with
COMSOL Multiphysics program. The results of these analyses are discussed and interpreted
in the following section.
Figures 1 and 2 display a 3-D model of a couple of designed flow plates as samples. Other
flow plates’ 3-D visualizations will be similar to these models. 3d views of the modeled fuel
cells are given in figure 1 and 2.

Figure 1: 3D Geometry of 13-Curve Fuel Cell Design

Figure 2: 3D Geometry of 7 Input-Outputs Fuel Cell Design
Once the required parameters were added to the program to simulate the operation of the fuel
cells, studies were carried out utilizing the 3D Mesh property of the software which provides
solutions with the finite difference method. Figures 3 and 4 display the 3D meshing. The
results mentioned were obtained by parsing through the mesh.
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Şekil 3: 3D mesh view of 13 Curve Fuel Cell

Şekil 4: 3D mesh view of a 7 Inlet-Outlet Fuel Cell
A total of 6 different fuel cell designs were modeled and concentrations of substances
entering the reaction through anode and cathode electrodes, and the resulting production of
water which depends on membrane current density, were interpreted graphically.
The area of active membrane was kept constant for all models, and the channels were
designed to be roughly the same size. Distribution of the fuel homogeneously over the surface
was the major aim.
Voltages (0.5V-0.9) were also kept constant. In addition to the area of the active membrane,
channel width and height were also kept constant in order to make parametric comparison
consistent. As a result of this approach, flow rates and pressure drops also remained constant.
Results of Design I

Figure 5: 2D Membrane Current Density - 0.2975 cm
Membrane current density in the anode side of the fuel cell is visualized in figure 5. In this
instance, membrane thickness was set to 0.2975 cm. As can be seen in the figure, H2
concentration decreases, while the water concentration increases, progressively.
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Figure 6: 2D Membrane Current Density - 0.3175 cm
The current density on the membrane surface with a 0.3175 cm thickness is shown in Figure
6.

Figure 7: 2D Membrane Current Density - 0.3375 cm
The membrane-sectional area in the cathode side of the fuel cell can be seen in Figure 7. The
figure can be interpreted as that O2 concentration is reduced as o the cathode side the H2 fuel
is progressively depleted on the anode side.
As can be seen in the graphs, the membrane thickness can affect current density values of the
fuel cell.

Figure 8: Distribution of the hydrogen concentration in the x-y plane of the anode side
The anode reaction that takes place at the system, and the changes on the hydrogen
concentration, can be observed in Figure 8. As can be seen, H2 concentration declines in the
+x direction, while the formation of water increases.
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Figure 9: Distribution of the anode side water concentration in the x-y plane.
Anode reaction of the fuel cell and change of water concentration is visualized in Figure 9. It
is clear that water concentration increases in the + x direction. Between the last two Figures, it
is also evident that the amount of water formed is nearly equal to the amount of H2. This is an
indicator for a very efficient system.

Figure 10: Distribution of the cathode side oxygen concentration in the x-y plane.
The cathode reaction takes place at system and the changes in oxygen concentration during
the reaction are displayed in Figure 10. As can be seen, O2 concentration declines in the + x
direction.

Figure 11: Distribution of the cathode side water concentration in the x-y plane.
In Figure 11, the cathode reaction takes place at system and the change in water concentration
during the reaction can be observed. It is evident that water concentration increases, and the
amount of water formed is nearly equal to the amount of O2 spent. This formation is also an
indicator for the system efficiency.
From this point onwards, results are evaluated in terms of 2D membrane current density, and
distribution of the anode and cathode side water concentrations in the x-y plane.
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Results of Design 2

Figure 12: 2D Membrane Current Density - 0.3175 cm
The effect on the membrane surface with a 0.3175 cm membrane width is shown in Figure 12.
An accumulation can be observed in +Y direction towards the middle part. Compared to
design 1, design 2 can be said to have a lower efficiency due to dead zones in the corners of
the fuel cell.

Figure 13: Distribution of the anode side water concentration in the x-y plane.
Change of water concentration in the anode side of design-2 can be seen from Figure 13. It is
possible to deduce that overall efficiency is low in this system due to the rapid reduction of
concentration from the moment the feed is made into the system.

Figure 14: Distribution of the cathode side water concentration in the x-y plane.
Figure 14 shows the amount of formation water depending on the amount of O2 amount on
the cathode side of the fuel cells. A small amount of water is formed in the cathode side of the
fuel cell too. It is obvious that this flow plate adversely affects the efficiency as evident by
formation of undesired water. Overall, this flow plate can be said to have very low efficiency.
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Results of Design 3

Figure 15: 2D Membrane Current Density - 0.3175 cm
Membrane current density of the fuel cell design-3 can be seen in figure 15. It can be said that
in this desgin, current density is dispersed more homogeneously on membrane surface on +Y
axis compared to design 1 and design 2.

Figure 16: Distribution of the anode side water concentration in the x-y plane.
Figure 16 shows change of water concentration in the anode side and the increase of produced
water in +Y direction. These types of flow channels are called multiple-input channels. In this
design, water control in fuel cells is more menagable because of the arrangement of flow
channels on the active area.

Figure 17: Distribution of the cathode side water concentration in the x-y plane.
Distrubution of water concentration in the anode side is showed in Figure 17. With the
information we now have, we can say that this arrangement has more advantages compared to
others up to this point.
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Results of Design 4

Figure 18: 2D Membrane Current Density - 0.3175 cm
The membrane current density of fuel cell type-4 is visualized in figure 18. While design-3 had a
single direction of flow channels, this design has a cross-flow layout. It is clear that in this design, the
membrane current density is higher than in design 3 as a result of this.

Figure 19: Distribution of the anode side water concentration in the x-y plane.
Figure 19 shows the amount of formation water in the anode side of the fuel cell type-4. It is evident
that water concentration increases in the +x direction as expected of the channel design.

Figure 20: Distribution of the cathode side water concentration in the x-y plane.
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The amount of water formation in the cathode side of the fuel cell is showed in figure 20. Water
formation increases in the + x direction, unlike figure 19. Due to concentration changes, significant
water formation is observed through the channel. Change of oxygen and hydrogen concentration on
the channel is considered to be low.
Results of Design 5

Figure 21: 2D Membrane Current Density - 0.3175 cm
Fig. 21 illustrates membrane current density of fuel cell type-5. The negative effect of meandering
flow channels on the homogeneity of distribution of fuel can be seen in the figure. Current density is
lower at the edges due to channel structure.

Figure 22: Distribution of the anode side water concentration in the x-y plane.
The variation of water concentration in the anode side of the fuel cell can be seen in Fig. 22. It is
evident that the H2 concentration quickly drops in this wavy structure design.
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Figure 23: Distribution of the cathode side water concentration in the x-y plane.
The amount of water formation in the cathode side of the fuel cell is demonstrated in figure 23. In
cathode side, water formation increases in the + Y direction. However, this design seems to have a
significantly lower reactant distribution compared to design 3 and 4.
Results of Design 6

Figure 24: 2D Membrane Current Density - 0.3175 cm
Membrane current density of fuel cell type-6 can be seen in Figure 24. Having a helical structure
design causes it to have longer channels, which seems to be effective in widening tha active area. The
efficiency increases due to this increased area of activity.
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Figure 25: Distribution of the anode side water concentration in the x-y plane.
Figure 25 displays the amount of formation of water in the anode side of the fuel cell. The amount of
water production and regularity in H2 concentration can be taught as positive indications of this
design.

Figure 26: Distribution of the cathode side water concentration in the x-y plane.
The amount of water formation in the cathode side of the fuel cell is showed in figure 26. In the
cathode side, O2 amount is decreasing regularly as it does in the anode side. There seems to be a
positive impact of water management on the overall efficiency.
Compared to other designs, design-6 is proved to have significantly higher efficiency.
Conclusion
In the study, different layouts of flow plates were modeled using COMSOL Multiphysics software,
and with a series of performance analyses, their current densities, concentration changes and overal
efficiencies were evaluated.
Utilizing the surface area of the cell flow plate homogeneously will prevent problems such as low life
expectancy due to focal degenerations and breakdowns which would be caused by high reaction rates
in a specific area of the active surface. In that regard, homogeneous usage of the surface area is a
major performance point. With that in mind, during the evaluation of results, it is clearly visible that
in multiple-input fuel cell designs, the fuel disperses on the membrane in a more uniform manner,
making such cells work with higher efficiencies. In terms of the flow direction, positive results were
obtained when using cross-flow channels in short lengths. On the other hand, cross-flow setup had a
negative effect in long channel models.
We hope that this study will be a helpfull source for researchers working in fuel cell design, since we
believe it can reduce the time and the number of expensive experimental tests in search for the
optimal flow plate designs.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to determine whether learning and studying strategies of high school students
change by some variables. The research was conducted via survey method. It was carried out at a Multiprogram Anatolian High School in Adıyaman’s one of district with 337 students. Data was collected through
“The Learning and Study Strategies Inventory” (LASSI) which was developed by Weinstein, Schulte and
Palmer(1987) and translated into Turkish by Köymen (2006) Frequency, percentage distribution, t-test and
one-way variance analysis (ANOVA) were used in analyzing data. The results of the study revealed that there
were significant differences in learning and study strategies of high school students in terms of their gender,
classroom level, department, whether they have study room or not and educational status of their mothers.
However there were no significant differences in high school students learning and studying strategies by
educational status of their fathers.

Keywords: Learning strategies, Study strategies, High school students

Lise Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejilerinin Bazı Değişkenler
Açısından İncelenmesi
ÖZET
Bu araştırmada lise öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin bazı değişkenler açısından farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma tarama modeline yapılmıştır. Araştırmanın
çalışma grubu Adıyaman ilinin bir ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrenim gören 337
öğrenciden oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak Weinstein, Schulte ve Palmer (1987) tarafından geliştirilen,
Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışmaları Köymen (1990) tarafından gerçekleştirilen Öğrenme ve Ders Çalışma
Stratejileri Envanteri (ÖDÇSE) kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, t-testi ve tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin cinsiyete göre
tutum, motivasyon, kaygı, bilgiyi işleme, anafikirlerin seçilmesi alt boyutlarında, sınıf düzeyine göre
motivasyon, kaygı, konsantrasyon, bilgiyi işleme ve test stratejileri, öğrenim görülen alana göre kaygı ve test
stratejileri, çalışma odasının varlığına göre anafikirlerin seçilmesi, anne eğitim durumuna göre çalışma
yardımcıları alt boyutlarında anlamlı düzeyde farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Baba eğitim düzeyinin
öğrenme ve ders çalışma stratejileri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme stratejileri, Ders çalışma stratejileri, Lise öğrencileri
GİRİŞ
Hayatın başlangıcından itibaren bireyler kendilerini gerçekleştirmek için her daim bilgi arayışı içinde
olmuşlardır. İçinde bulunduğumuz yüzyıldaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler bireylerin bilgiye ulaşma
çabalarını en üst düzeye çıkarmıştır. Bireylerin bilgiye ulaşma serüvenindeki yaşantıları sonucunda meydana
gelen kalıcı izli değişmeler ise Ertürk(1985) ve Demirel(2014) tarafından öğrenme olarak tanımlanmıştır.
Öğrenmeye bir süreç olarak bakıldığında bu sürece birçok değişkenin etki ettiği görülmektedir. Bir öğrenme
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durumunda öğrenen, öğrenme, öğrenilen, öğreten ve öğrenme ortamı olmak üzere beş öğe bulunur. (Seven &
Engin, 2008) Tümkaya ve Bal’a göre ise öğrenmeye etki eden değişkenler öğretmenin niteliği, öğretmeöğrenme ortamının fiziksel özellikleri, süreçte uygulanan öğretim yaklaşımları, çalışma materyalinin
özelliklerdir. (Tümkaya & Bal, 2006) Fiziksel değişkenlere ek olarak öğrenenin geliştirdiği öğrenme ve
çalışma stratejileri de öğrenme sürecine etki eden değişkenlerdendir.
Çalışmak bir beceri işidir. Okulda başarılı olmak yüksek düzeyde çalışma becerisi gerektirir. Öğrenciler
başarılı olmak için öncelikle bu beceriyi öğrenip, pratik yapmalı ve etkili çalışma stratejileri geliştirmelidirler.
(Kumari, Santha, Chamundeswari, 2015)
Çalışma stratejilerine geniş bir kavramsal çerçeveden bakıldığında aslında çalışma stratejilerinin “çalışmak” ve
“strateji” kelimelerinin kombini oluğunu görebiliriz. Bu kavram ayrıştırıldığında ise çalışmak; aklın, bilginin
edinimine uyarlanmasıyken; çalışma stratejileri ise okul yıllarında çalışırken edinilen metot veya yollardır.
Düzenli olarak tutulan notlara çalışıp, ders takibi yapmak iyi çalışma stratejilerine örnek verilirken dersi asıp,
çalışmamak veya sanal ortamda vakit geçirip dersle alakadar olmamaksa kötü çalışma stratejilerine örnek
verilebilir. (Agrawal & Teotia, 2015) Etkili bir öğrenme ve çalışma stratejisi için; uygun çalışma ortamı,
kendini yönlendirme, zaman ve stres yönetimi, etkin dinleme, okuma yeterliği, not tutma ve yazma gibi
becerilere ihtiyaç duyulmaktadır. (Subaşı, 2000)
Günümüzde ilköğretimden orta öğretime, orta öğretimden ise yükseköğretime geçiş basamağı olan sınavlara
katılım oranı nüfusla doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu durum bireylerin eğitsel yaşantıları boyunca
geliştirdikleri etkili öğrenme ve çalışma stratejilerinin onları söz konusu basamaklara geçiş sınavlarındaki
rakiplerinden öteye taşıyarak sınavlarda başarı sağlamalarına yardımcı olmaktadır.
Formal eğitim süreci elbette bir bütündür fakat yükseköğretim kademesi eğitsel hayatta meslek edinim
basamağı olması sebebiyle ayrı bir önem kazanmaktadır. Bireyler yükseköğretimin hazırlık aşaması olan
ortaöğretim basamağında eğitsel hayatları boyunca kazanım sağladıkları etkili öğrenme ve çalışma stratejileri
akademik başarılarına olumlu yönde katkı sağlayarak kendini gerçekleştiren ve ülkesine fayda sağlayan
bireyler olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceklerdir. Etkili ve verimli çalışma stratejilerine sahip
öğrencilerin zayıf çalışma stratejilerine sahip öğrencilere nazaran daha başarılı olduğu literatürdeki
çalışmalarla da desteklenmiştir. Nitekim Fauzia, Afifa ve Farah’a göre öğrencilerin öğrenme ve çalışma
stratejileri ile akademik başarıları arasında pozitif bir korelasyon vardır. (Fauzia, Afifa, & Farah, 2012)
Akademik başarıda kişisel faktörler önemli bir rol oynamaktadır. Doğru bir öğrenme ve çalışma stratejisi
akademik başarının anahtarıdır. Doğru öğrenme ve çalışma stratejileri geliştiren öğrencilerin daha yüksek
akademik başarı kaydettikleri görülmektedir. (Siddiqui & Tabassum, 2014) Ayrıca cinsiyet faktörünü de
vurgulayarak kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha etkili öğrenme ve çalışma stratejileri geliştirerek daha
yüksek akademik başarı yakaladıklarını belirtmişlerdir. (Fauzia et al., 2012)
Araştırmanın Amacı
Bu araştırma lise öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu
amaçla lise öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim görülen alan,
çalışma odasının olup olmaması, anne ve baba eğitim durumuna göre farklılık gösterip göstermediği
araştırılmıştır.
Yöntem
Araştırma Modeli
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu yöntem olayların, objelerin, varlıkların, kurumların, grupların ve
çeşitli alanların ne olduğunu betimlemeye, açıklamaya çalışan araştırmalarda kullanılır (Karasar, 2009).
Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Adıyaman ilinin bir ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğrenim
gören 9., 10.,11. ve 12. sınıf öğrencilerinden oluşmuştur. Okulda öğrenim gören öğrenci toplam öğrenci sayısı
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385, ölçme araçlarının uygulandığı gün 337 öğrenciden veri toplanmıştır. Çalışma grubunun araştırma
kapsamındaki özelliklerine ilişkin dağılımlar Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Çalışma Grubuna Ait Betimsel İstatistikler
Cinsiyet
Sınıf Düzeyi

Öğrenim görülen alan

Çalışma odası
Anne eğitim düzeyi
Baba eğitim düzeyi

Erkek
Kız
9
10
11
12
Çocuk Gelişimi ve Eğitim Alanı
Anadolu Lisesi
Anadolu Meslek Programı
Genel Lise
Var
Yok
Okuryazar değil
İlkokul ve üstü
Okuryazar değil
İlkokul
Ortaokul
Lise ve üstü

n
188
149
76
107
86
68
27
25
51
234
125
212
192
145
41
206
58
32

%
55.8
44.2
22.55
31.75
25.52
20.18
8.02
7.42
15.13
69.43
37.1
62.9
57.0
43.0
12.2
61.1
17.2
9.5

Veri Toplama Aracı
Araştırma verilerinin toplanmasında kişisel bilgi formu ve; Weinstein, Schulte ve Palmer (1987) tarafından
geliştirilen, Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışmaları Köymen (1990) tarafından gerçekleştirilen Öğrenme ve
Ders Çalışma Stratejileri Envanteri (ÖDÇSE) kullanılmıştır. Ölçek 77 madde, beşli likert türünde ve 10 alt
boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; Tutum, Motivasyon, Zaman Yönetimi, Kaygı, Konsantrasyon, Bilgiyi İşleme,
Anafikirlerin Seçilmesi, Çalışma Yardımcıları, Kendini Test Etme ve Test Stratejileri’dir. Ölçeğin Cronbach
Alfa güvenirlik katsayısı .92 bulunmuştur. Alt boyutların Cronbach Alfa katsayıları ise sırasıyla; Tutum için
.68; Motivasyon için .64; Zaman Yönetimi için .58; Kaygı için .80; Konsantrasyon için .81; Bilgiyi İşleme
için .78; Anafikirlerin Seçilmesi için .66; Çalışma Yardımcıları için .62; Kendini Test Etme için .70 ve Test
Stratejileri için .75’tir. Bu çalışma için ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .91 olarak hesaplanmıştır.
Bu değer ölçeğin güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde frekans, yüzde, ikili karşılaştırmalarda bağımsız gruplar t-testi, çoklu karşılaştırmalarda
tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testleri uygulanmıştır. Gruplar arasında anlamlı fark bulunması
durumunda farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Sheffe testi kullanılmıştır.
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Bulgular
Bu bölümde çalışma grubunun öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim görülen
alan, çalışma odasının olup olmaması, anne ve baba eğitim durumu değişkenlerine göre bulgulara yer
verilmiştir.
Tablo 2: Cinsiyete Göre Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri t-testi Sonuçları
Alt boyutlar
Tutum
Motivasyon
Zaman Yönetimi
Kaygı
Konsantrasyon
Bilgiyi İşleme
Ana Fikirlerin
Seçilmesi
Çalışma
Yardımcıları
Kendini
Test Etme
Test Stratejileri

Cinsiyet
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız
Erkek
Kız

n
188
149
188
149
188
149
188
149
188
149
188
149
188
149
188
149
188
149
188
149

𝑋̅
27.56
29.50
26.72
28.02
24.79
25.02
24.27
22.96
24.84
25.71
27.63
28.96
17.21
18.42
25.20
26.03
28.23
28.90
24.83
25.01

S
5.26
5.16
4.70
5.56
4.53
5.67
5.33
6.10
5.71
6.71
5.55
5.74
3.38
4.06
4.61
4.75
5.41
6.04
4.91
5.66

sd
335

t
-3.390

p
.00*

335

-2.319

.02*

335

-.410

.69

335

2.105

.03*

335

-1.295

.19

335

-2.155

.03*

335

-2.997

.00*

335

-1.621

.11

335

-1.065

.29

335

-.307

.75

*p<.05
Tablo 2’de görüldüğü gibi, öğrenme ve ders çalışma stratejileri cinsiyete göre karşılaştırıldığında tutum
boyutunda kız öğrencilerin puan ortalamaları (𝑋̅=29.50), erkek öğrencilerin puan ortalamalarından (𝑋̅=27.56)
motivasyon boyutunda kız öğrencilerin puan ortalamaları (𝑋̅=28.02), erkek öğrencilerin puan ortalamalarından
(𝑋̅=26.72), kaygı boyutunda erkek öğrencilerin puan ortalamaları (𝑋̅=24.27) kız öğrencilerin puan
ortalamalarından (𝑋̅=22.96), bilgiyi işleme boyutunda kız öğrencilerin puan ortalamaları (𝑋̅=28.96), erkek
öğrencilerin puan ortalamalarından (𝑋̅=27.63) ve anafikirlerin seçilmesi boyutunda kız öğrencilerin puan
ortalamaları (𝑋̅=18.42), erkek öğrencilerin puan ortalamalarından (𝑋̅=17.21) anlamlı düzeyde yüksek
bulunmuştur (p<.05). Diğer alt boyutlarda anlamlı fark görülmemiştir.
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Tablo 3: Sınıf Düzeyine Göre Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri Varyans Analizi (ANOVA) Sonuçları
Alt boyutlar

Kareler toplamı

Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Motivasyon
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Zaman Yönetimi
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Kaygı
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Konsantrasyon
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Bilgiyi İşleme
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Ana Fikirlerin
Gruplar arası
Seçilmesi
Grup içi
Toplam
Çalışma
Gruplar arası
Yardımcıları
Grup içi
Toplam
Kendini Test Etme Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Test Stratejileri
Gruplar arası
Grup içi
Toplam

201.302
9226.864
9428.166
244.536
8603.790
8848.326
98.749
8495.405
8594.154
395.329
10562.576
10957.905
313.047
12501.261
12814.309
276.916
10514.271
10791.187
95.818
4606.235
4702.053
5.589
7377.022
7382.611
17.012
10888.970
10905.982
378.742
8879.407
9258.148

Tutum

sd
3
333
336
3
333
336
3
333
336
3
333
336
3
333
336
3
333
336
3
333
336
3
333
336
3
333
336
3
333
336

Kareler
F
ortalaması
67.101
27.708
2.422

.07

81.512
25.837

3.155

.02*

32.916
25.512

1.290

.28

131.776
31.719

4.154

.00*

104.349
37.541

2.780

.04*

92.305
31.574

2.923

.03*

31.939
13.833

2.309

.08

1.863
22.153

.084

.97

5.671
32.700

.173

.91

126.247
26.665

4.735

.03*

p

Anlamlı
Fark

10-12

11-9

10-12

12-9

11-9

*p<.05
Tablo 3’deki analiz sonuçları öğrencilerin öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin sınıf düzeyine göre
motivasyon, kaygı, konsantrasyon, bilgiyi işleme, test stratejileri boyutunda, anlamlı bir fark olduğunu
göstermektedir. Farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe testinin
sonuçlarına göre motivasyon boyutunda 10 sınıfların puan ortalamaları (𝑋̅ =28.11), 12. sınıfların puan
ortalamalarından (𝑋̅ =25.82), kaygı boyutunda 11 sınıfların puan ortalamaları (𝑋̅ =24.60), 9. sınıfların puan
ortalamalarından (𝑋̅ =21.73), konsantrasyon boyutunda 10 sınıfların puan ortalamaları (𝑋̅ =25.87),
12.sınıfların puan ortalamalarından (𝑋̅ =23.35) bilgiyi işleme boyutunda 12 sınıfların puan ortalamaları
(𝑋̅ =26.38), 9.sınıfların puan ortalamalarından (𝑋̅ =27.11), test stratejileri boyutunda 11 sınıfların puan
ortalamaları (𝑋̅ =26.36), 9. sınıfların puan ortalamalarından (𝑋̅ =23.30) anlamlı düzeyde daha yüksek
olduğu belirlenmiştir. Diğer alt boyutlarda sınıflar arasında anlamlı fark görülmemiştir.
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Tablo 4: Öğrenim Görülen Alanlara Göre Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri Varyans Analizi (ANOVA)
Sonuçları
Alt boyutlar
Tutum

Motivasyon

Zaman
Yönetimi
Kaygı

Konsantrasyon
Bilgiyi İşleme

Ana Fikirlerin
Seçilmesi
Çalışma
Yardımcıları
Kendini
Test Etme
Test Stratejileri

Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Gruplar arası
Grup içi
Toplam

Kareler
toplamı
14.428
9413.739
9428.166
110.703
8737.623
8848.326
75.017
8519.137
8594.154
559.683
10398.222
10957.905
72.769
12741.539
12814.309
248.283
10542.904
10791.187
70.691
4631.362
4702.053
45.501
7337.111
7382.611
27.172
10878.81
10905.982
378.92
8879.228
9258.148

sd
3
333
336
3
333
336
3
333
336
3
333
336
3
333
336
3
333
336
3
333
336
3
333
336
3
333
336
3
333
336

Kareler
ortalaması
4.809
28.269

F

p

0.17

.92

36.901
26.239

1.406

.24

25.006
25.583

0.977

.40

186.561
31.226

5.975

.01*

24.256
38.263

0.634

.60

82.761
31.66

2.614

.06

23.564
13.908

1.694

.17

15.167
22.033

0.688

.56

9.057
32.669

0.277

.84

126.307
26.664

4.737

.03*

Anlamlı Fark

ÇG-AMP
GL-AMP

ÇG-AMP
GL-AMP

p<.05
Tablo 4’teki analiz sonuçları öğrencilerin öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin okudukları alanlara göre
kaygı ve test stratejileri boyutlarında anlamlı fark olduğunu göstermektedir. Farkın kaynağını belirlemek

yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre Çocuk Gelişimi programındaki öğrencilerin kaygı puan
ortalamaları (𝑋̅ =25.30) Anadolu Meslek Programındaki öğrencilerin ortalamalarından (𝑋̅=20.75)
anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Genel lise programındaki öğrencilerin kaygı puan
ortalamaları (𝑋̅ =24.14) Anadolu Meslek programındaki öğrencilerin puan ortalamalarından anlamlı düzeyde
yüksek bulunmuştur. Test stratejileri boyutunda çocuk gelişimi programındaki öğrencilerin puan ortalamaları
(𝑋̅ =27.19) Anadolu meslek programındaki öğrencilerin puan ortalamalarından (𝑋̅ =22.88), genel lise
programındaki öğrencilerin puan ortalamaları (𝑋̅ =25.16) Anadolu meslek programındaki
öğrencilerin puan ortalamalarından (𝑋̅ =22.88) anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Diğer alt

boyutlarda anlamlı düzeyde fark görülmemiştir.
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Tablo 5: Çalışma Odalarının Olup/Olmama Durumuna Göre Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri t-testi
Sonuçları
Alt Boyutlar
Tutum
Motivasyon
Zaman
Yönetimi
Kaygı
Konsantrasyon
Bilgiyi İşleme
Ana Fikirlerin
Seçilmesi
Çalışma
Yardımcıları
Kendini
Test Etme
Test
Stratejileri

Oda
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok
Var
Yok

n
125
212
125
212
125
212
125
212
125
212
125
212
125
212
125
212
125
212
125
212

𝑋̅
28.52
28.36
27.27
27.31
25.04
24.80
24.32
23.32
25.52
25.04
28.72
27.91
18.38
17.36
25.80
25.43
29.22
28.11
25.44
24.58

S
5.34
5.28
5.25
5.06
5.01
5.09
5.89
5.57
6.37
6.05
5.30
5.85
3.44
3.86
4.56
4.76
5.09
5.99
5.11
5.31

sd
335

t
0.262

p
.79

335

-0.068

.94

335

0.431

.67

335

1.555

.12

335

0.697

.49

335

1.273

.20

335

2.426

.02*

335

0.692

.49

335

1.727

.08

335

1.452

.15

*p<.05
Tablo 5’teki öğrencilerin öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin kendilerine ait çalışma odalarının olup,
olmama durumuna göre, ana fikirlerin seçilmesi boyutunda çalışma odası olanların puan ortalamaları
(𝑋̅=18.38) olmayanların puan ortalamalarından (𝑋̅=17.36) anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<.05).
Diğer alt boyutlarda puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılık görülmemiştir.
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Tablo 6: Anne Eğitim Düzeyine Göre Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri t-testi Sonuçları
Alt Boyutlar
Tutum
Motivasyon
Zaman Yönetimi
Kaygı
Konsantrasyon
Bilgiyi İşleme
Ana Fikirlerin Seçilmesi
Çalışma
Yardımcıları
Kendini
Test Etme

Anne eğitim düzeyi
Okuryazar değil
İlkokul ve üstü
Okuryazar değil
İlkokul ve üstü
Okuryazar değil
İlkokul ve üstü
Okuryazar değil
İlkokul ve üstü
Okuryazar değil
İlkokul ve üstü
Okuryazar değil
İlkokul ve üstü
Okuryazar değil
İlkokul ve üstü
Okuryazar değil
İlkokul ve üstü
Okuryazar değil
İlkokul ve üstü

n
192
145
192
145
192
145
192
145
192
145
192
145
192
145
192
145
192
145

𝑋̅
28.89
27.80
27.34
27.24
24.94
24.83
23.72
23.66
25.46
24.90
28.09
28.39
17.91
17.52
25.11
26.18
28.43
28.66

S
5.09
5.52
5.01
5.31
5.17
4.92
5.77
5.65
6.05
6.35
5.77
5.54
3.60
3.92
4.85
4.40
5.66
5.76

sd
0.37

t
1.88

p
.06

0.36

0.17

.86

0.37

0.19

.85

0.42

0.10

.92

0.44

0.82

.41

0.42

-0.48

.63

0.26

0.94

.35

0.35

-2.09

.04*

0.41

-0.36

.72

*p<.05
Tablo 6’da anne eğitim düzeyi açısından öğrenme ve ders çalışma stratejileri sonuçları incelendiğinde, çalışma
yardımcıları alt boyutunda ilkokul ve üstü olanların puan ortalamaları (𝑋̅=26.18), okuryazar olmayanların
puan ortalamalarından (𝑋̅=17.52) anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Diğer alt boyut puanları arasında anne
eğitim düzeyinin anlamlı düzeyde farka neden olmadığı görülmüştür.
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Tablo 7: Baba Eğitim Düzeyine Göre Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri Varyans Analizi (ANOVA)
Sonuçları
Alt Boyutlar
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Motivasyon
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Zaman Yönetimi
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Kaygı
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Konsantrasyon
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Bilgiyi İşleme
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Ana Fikirlerin Seçilmesi Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Çalışma Yardımcıları Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Kendini Test Etme
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Test Stratejileri
Gruplar arası
Grup içi
Toplam
Tutum

Kareler toplamı
17.067
9411.099
9428.166
31.703
8816.623
8848.326
37.613
8556.541
8594.154
4.550
10953.355
10957.905
80.482
12733.827
12814.309
29.659
10761.528
10791.187
15.543
4686.510
4702.053
118.639
7263.972
7382.611
69.345
10836.637
10905.982
4.714
9253.434
9258.148

sd
3
333
336
3
333
336
3
333
336
3
333
336
3
333
336
3
333
336
3
333
336
3
333
336
3
333
336
3
333
336

Kareler
ortalaması
5.689
28.262

F

p

.201

.90

10.568
26.476

.399

.75

12.538
25.695

.488

.69

1.517
32.893

.046

.99

26.827
38.240

.702

.55

9.886
32.317

.306

.82

5.181
14.074

.368

.78

39.546
21.814

1.813

.15

23.115
32.542

.710

.55

1.571
27.788

.057

.98

Tablo 7’deki baba eğitim düzeyine göre öğrenme ve ders çalışma stratejileri incelendiğinde, ders
çalışma stratejileri üzerinde baba eğitim düzeyinin herhangi bir etkisinin olmadığı görülmektedir.
Başka bir ifadeyle ders çalışma stratejileri açısından baba eğitim düzeyi anlamlı düzeyde fark
oluşturmamaktadır.

360

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

SONUÇ
Lise öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejileri üzerine yapılan bu çalışmada şu sonuçlara ulaşılmıştır:
Cinsiyet değişkeninin tutum, motivasyon, kaygı, bilgiyi işleme ve ana fikirlerin seçilmesinde belirleyici bir
etkisi vardır.
Lise öğrencilerinin motivasyon, kaygı, konsantrasyon, bilgiyi işleme ve test becerileri, sınıf düzeyine bağlı
olarak farklılaşmaktadır.
Öğrencilerin öğrenim gördükleri alan bakımından kaygı ve test stratejileri arasında farklılaşmalar
bulunmaktadır.
Çalışma odasına sahip olma, ana fikirlerin seçilmesi boyutunda belirgin bir etkiye sahiptir.
Anne eğitim düzeyinin çalışma yardımcıları boyutunda önemli bir etkisinin olduğu, diğer boyutlarda ise
herhangi bir etkisinin olmadı sonucuna ulaşılmıştır.
Baba eğitim düzeyinin öğrenme ve ders çalışma stratejileri üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır.
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Abstract
GRC is a well known abbreviation of Glass Fiber Reinforced Concrete which is a popular facade cladding
material. GRC is known as a long-life and high-tech building material since it can be produced in all kinds of
molds and forms. In some applications, especially on the facade cladding, whiteness of GRC is very important
and generally titanium dioxide (TiO2) is used to provide whiteness to GRCs. This study focused on the
usability of different materials in GRC production as bleaching powders instead of TiO 2. The powders used in
the GRC premix mortar mixtures were antimony trioxide (Sb2O3), calcium carbonate (CaCO3), zinc oxide
(ZnO), sodium bicarbonate (NaHCO3), sodium perborate (NaBO3.nH2O) and monosodium glutamate
(C5H8NO4Na). During the production of GRCs, bleaching powders were added as 3% wt of cement. The effect
of bleaching powders on the capillarity and compressive strength of GRCs was determined. As a result, the
capillary water absorption coefficients of the GRC samples containing sodium perborate and calcium
carbonate were found significantly lower than reference mix, as well as antimony trioxide having similar
results with the reference mix. Also, compressive strength results decreased by adding the bleaching powders
except the mix containing Sb2O3.
Keywords: Glass Fiber Reinforced Concrete, Whiteness, Bleaching Powders
INTRODUCTION
Glass fiber reinforced concrete used as building materials, decorative materials as facade panels etc. is an
engineered material that contains cement, polymers, and glass fibers that are ingrained in the cementitious
matrix (Vahidi vd., 2011- Enfedaque vd., 2012). Besides, some powders especially TiO2 are being used as
bleaching powders for some special applications. GRC is used in many sectors such as formwork, pipes,
refurbishment of buildings, sewer liners, tunnel cladding, river bank protection and acoustic barriers
(Enfedaque vd., 2011).This material has been used for more than 30 years in the construction industry. It can
be produced with both premix and sprayed methods. Premix method is widely used especially when small
scale productions (Itterbeeck vd., 2009). GRC products have some advantages such as lightweight, weather
and fire resistance, impermeability etc (http://grcbeton.co.uk/applications-of-grc/-Bahar vd., 2012). GRC
application examples in building decoration sector are shown in Figure 1 (Gilbert vd., 2011). In this study,
antimony trioxide (Sb2O3), calcium carbonate (CaCO3), zinc oxide (ZnO), sodium bicarbonate (NaHCO3),
sodium perborate (NaBO3.nH2O) and monosodium glutamate (C5H8NO4Na) were used as bleaching powders
to improve whiteness level of GRCs. This study shows preliminary results of an ongoing study. The
preliminary results are capillarity and compressive strength of GRCs containing such powders. Examining
whiteness level of GRCs is a future scope of the study. In the study, material contents of GRC samples keep
constant and bleaching powders were added to mixtures during the production.
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Figure 1: GRC application examples (http://grcbeton.co.uk/applications-of-grc/)
MATERIALs AND METHODs
The GRC concrete cube samples used in the experimental study were produced in the Fibrobeton Inc located
in Düzce, Turkey. Basic materials and bleaching powders used in the study to produce GRC samples were
presented Table 1. The bleaching powders used in the GRC premix mortar mixtures were antimony trioxide
(Sb2O3), calcium carbonate (CaCO3), zinc oxide (ZnO), sodium bicarbonate (NaHCO3), sodium perborate
(NaBO3.nH2O) and monosodium glutamate (C5H8NO4Na). The pictures of bleaching powders used in the
sturdy were illustrated in Figure 2. During the production of GRCs, bleaching powders were added as 3% wt
of cement.

GRC
sample

Table 7: Materials used in the production of GRC samples
Cement Silica
Water Metakaolen Plasticizer Polymer
(g)
Sand(g) (g)
(g)
(g)
Addition
(g)
750
667
266
83
2
27.5

Bleaching
powders
(g)
25

In the first step, all materials were mixed in an automatic cement mixer according to the TS-EN 206-1. All
mixtures were poured into pre-lubricated cube sample molds. 30 second vibrations are made because of
providing the easy spread of the concrete to the molds. After 24 hours, concrete samples were removed from
the molds.At first, all cube samples were prepared for the capillarity experiment. Samples were left to dry in
an oven for 24 hours. After 24 hours, the samples were removed from the oven. Then the lateral surfaces that
in contact with water were made impermeable by applying boat varnish (Fig.2). Then, the samples were left to
the pool.
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Figure 2: (a) The painting of the samples with varnish

(b) Capillarity pool

The samples were removed from the pool, weighed and their weights were recorded at 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12,
16, 20, 25, 36, 49, 64, 81 and 120 minutes during the capillarity experiment.
The samples prepared for compressive strength test were taken into the test chamber. The application of
compressive strength test is shown in Figure 3.

Figure 3: Compressive strength test for the samples
RESULTS AND DISCUSSION
Capillarity Results
In the capillarity test, weight changes of samples were recorded at 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 25, 36, 49, 64,
81 and 120 minutes. With these results, capillarity coefficient (k) values were found by using Eq.1.
(1)
Here in this equation, i (g/mm2) represents the cumulative amount of water absorbed per unit cross-sectional
area of the samples, k (g/mm2/min1/2) is the capillarity coefficient and t is the time measured in minutes
𝑖 = 𝑘 × √𝑡

Table 3: Capillarity results of the samples
I values at a certain time
(g/mm2)

Reference
Sb2O3
CaCO3
ZnO

k
(g/mm2/min1/2)

0

4

16

36

120

0.005
0.006
0.005
0.003

9.56
9.51
9.44
9.32

9.61
9.55
9.46
9.35

9.62
9.57
9.49
9.36

9.64
9.59
9.51
9.37

9.69
9.64
9.56
9.39
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0.008
0.006
0.012

9.41
9.23
8.68

9.46
9.25
9.00

9.51
9.28
9.00

9.53
9.31
9.01

9.59
9.37
9.04

Compressive Strength Test Results
The compressive strength test results are shown in Table 4. The relative comparison of compressive strengths
of mixtures was shown in Figure 4. As seen in fig. 4. AT increased the compressive strength 5% percent while
others decreased. SB caused a significant reduction with 31% percent decrease in the compressive strength
compared the reference mixture.
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Table 4: Stress values of the samples
Compressive strength
(MPa)

Mixture

Relative Compressive Strength %

Reference
Sb2O3
CaCO3
ZnO
NaHCO3
NaBO3.nH2O
C5H8NO4Na

59.449
62.239
50.521
50.822
40.769
50.485
56.442

Seri 1; AT; 105
Seri 1; RF; 100
Seri 1; MSG; 95
Seri 1; CC; 86
Seri 1; ZO; 86
Seri 1; SP; 85
Seri 1; SB; 69

Bleaching Powders

Figure 4: Relative compressive strength results of each sample

CONCLUSIONS
According to the test results, the following conclusions can be written:
ZnO is the most effective bleaching powder to decrease capillary absorption of GRC
NaHCO3, C5H8NO4Na, Sb2O3, NaBO3.nH2O increase the capillary absorption of GRCs
The mixture containing C5H8NO4Na has the most capillary absorption capacity. This result can be attributed
to the granular particle size of C5H8NO4Na.
Reference mix and the mix containing CaCO3seem to have similar absorption ability.
CC, SP and ZO have the similar effect on compressive strengths of GRCs with 15% decrease
SB addition causes the remarkable decrease on the compressive strength.
AT and MSG additions can be evaluated as non-effective powders on compressive strengths with 5% increase
and 5% decrease respectively.
In addition to all results found in this research, the effects of powders should be evaluated by the way of
mixing water balance. Because the same mixing water was used for all mixtures in this research.
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Abstract
Unsaturated polyester resins are commonly used as matrices for fiber-reinforced composites. These resins are
compounded with varied fillers, reinforcements and cured by using free radical initiators to yield thermoset
articles having a wide range of chemical and mechanical properties depending upon the choice of diacids,
diols, cross- linking agents, initiators and other additives. The properties of the final thermoset product
associated with comparatively low cost have renewed the interest in these resins as an important matrix
material for wide range of applications. This study focused on comparison of terephthalic acid based polyester
resin (TAP-R) and polyethylene terephthalate based resin (PET-R). Physical properties and tensile strength
were used as comparison criteria.
Keywords: Unsaturated polyester resin, terephthalic acid based polyester resin, polyethylene terephthalate
based resin, Physical properties, Tensile strength
INTRODUCTION
The most common used matrix material in FRP products is unsaturated polyester resins. These resins are
compounded with varied fillers, reinforcements and cured by using free radical initiators to yield thermoset
articles having a wide range of chemical and mechanical properties depending upon the choice of diacids,
diols, cross- linking agents, initiators and other additives. For thermoset products, the resultant resin was
blended with styrene for cross-linking and small amount of peroxide as initiator. These types of resins are
useful in making trays, shower stalls, boats, swimming pool, water tanks etc (Dholakiya vd., 2012).The
process of cure of thermosets consists of two main stages: the heating period of the liquid resin (either pure or
in the form of composites with fillers) and the cure reaction in the mould (Vergnaud vd., 1992)Unsaturated
polyesters are macromolecules that are prepared by the condensation polymerization of difunctional acids or
anhydrides with difunctional alcohols. The unsaturation in the polyester is usually supplied by the inclusion of
maleic anhydride or fumaric acid as one component. In addition, a saturated acid or anhydride is often used,
such as phthalic anhydride, adipic acid or isophthalic, terepthalic acid. A higher proportion of unsaturated acid
gives a more reactive resin, with improved stiffness at high temperatures, while more of the saturated
components give less exothermic cures and less stiff resins, particularly if the aliphatic acids are used.
Ethylene and propylene glycols are perhaps most popular dihydric alcohols and styrene is by far the most
widely used monomer in these systems (Kobayashi vd. 2006)For instance, the general purpose (GP) resin is
prepared by polycondensation of PG, maleic anhydride and phthalic anhydride. When phthalic anhydride is
replaced by terephthalic acid certain properties such as heat distortion temperature (HDT) and chemical
resistance are improved. Hence, UP resins which have terephthalate base in their structures are one of the most
useful and versatile polyester resins; however, the direct use of TPA in synthesis of UPR is restricted because
of its high melting point and processing difficulties arising from its sublimation during the course of the
reaction. Thus, formulations involving terephthalic acid are more expensive, whereas UP resins prepared by
glycolyzed poly(ethylene terephthalate) (PET) waste offer some economic advantages. Furthermore, synthesis
of UPR from recycled PET can alleviate environment pollution. Therefore, the concept of preparing
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unsaturated polyester resin from the glycolyzed PET products is well developed (Chaeichian vd.,2012). An
application of unsaturated polyester resin example is seen in Figure 1.

Figure 1: Unsaturated polyester resin application examples
MATERIALs AND METHODs
In this study, two different terephthalic unsaturated polyester resin samples were examined in terms of their
physical properties and tensile strength. One of the samples was terephthalic acid based polyester resin and the
other was polyethylene terephthalate based resin.
In the first stage, amount of solid content, viscosity, partial acid value and total acid value and also reactivity
tests were carried out to observe physical properties of resin samples. The amount of solid content was
determined on samples after a post-cure for 1 hour at 150ºC of them. The viscosity measurement was carried
out with Brookfield DV II equipment with a spindle number 3 at 10 rpm speed at 25 ºC temperature. Then
fiber wetting property of resin samples was explored.
Fiber wetting property tests were performed by adding 5 g of 12 mm wide chopped glass fibers to 50 gr of
resin. Firstly wide chopped glass fibers and resin were stirred for 2 minutes. Then, these mixtures were placed
on filter paper in the funnel as shown in Figure 2. The mixtures were left to stand for 12 hours and then the
amount of resin drained was determined.
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Figure 2: Glass fiber wetting test- experimental set-up and tested resin samples
In the second stage, reactivity test was performed. Cobalt octoate was used as accelerator and Methyl ethyl
ketone peroxide (MEKP) was used as initiator for the reactivity tests. The percentage of accelerator cobalt
octoate was 1% of the total resin amount and the percentage of the Metil etil keton peroxide was 1.5 % of the
total resin amount.
After physical property tests and reactivity tests, to determine the thermal properties; all resin samples were
hardened by adding 1% ml cobalt accelerator and 1% ml Mek-P peroxide initiator which contains 9,9 % active
oxygen. All mixtures were poured into glass molds which has a 4 mm of thickness. After hardening, the
samples were removed from the molds. All mechanical tests were conducted at 23ºC in conditioned medium
with 50% relative humidity and the samples were subjected to post-cure treatment at 90 ºC for 3 hours.
The samples prepared for flexural and tensile strength tests were taken into the test chamber. The application
of tensile strength test and cut test samples were as shown in Figure 3.

Figure 3: (a) Tensile strength test setup

(b) Moulded Resin Samples

RESULTS AND DISCUSSION
Solid content, Viscosity, partial acid value and total acid value parameters were found to observe physical
differences of terephthalic acid based polyester resin and polyethylene terephthalate (PET) based resin. These
tests were performed according to related standards (ISO 3251 for solid content, ISO 2555 for Viscosity, ISO
2114 for partial and total acid values). Results were given in Table 1.

TEST
Solid content (%)

Table 1: Test Results of Physical Properties of Samples
TAP-R
PET-R
58.12
57.49
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Viscosity (Cp)
Partial acid value (Mg KOH)
Total acid value (Mg KOH/g)

310
8.8
15.14

270
17.14
29.81

To find Gel time, Cure Time and Peak Temperature of two resins ISO 2535 standard was performed.
Reactivity test results were given in Table 2. As seen in Table 2, PET-R showed less reactive performance
than the other.
Table 2: Reactivity Test Results of Samples
TEST
TAP-R
PET-R
Gel time (minute)
5.39
5.50
Cure Time (minute)
29.30
25.50
Peak Temperature (ºC)
190.9
166.4
Wetting abilities of resins detailed in Figure 2 were found. In this test, the amount of resin that accumulates in
the collecting beaker is a measure of the interaction of the polyester samples with the glass fiber. For
excessively drained samples, it is possible to make an interpretation that there is not enough adhesion on the
fiber with resin and the interaction of resin with the fiber is low. Results given in table 3 point out that TAB-R
has more good fiber wetting ability compared to PET-R.

Table 3: Amount of resin drained
Sample No
TAP-R
PET-R

Amount of resin drained (g)
31.5

Glass Transition Temperature of resins was found to evaluate thermal properties of resins. Test results were
given in Table 4 and Figure 4. for each sample respectively. Glass Transition Temperature of PET-R was
found higher then TAB-R.

Sample No
TAP-R
PET-R

Table 4: Thermal Analyze Test Results
Curing Enthalpy ( ΔHcure)
Glass Transition Temperature (Tg)
362.4
97.66
359.5
99.32

a) TAP-R

b) PET-R

Figure 4: DSC Test Result of Sample a) TAP-R, b) PET-R
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As mechanical test, tensile strength test was performed and results given in Table 5. According to the results,
TAB-R showed just a little higher tensile strength compared to PET-R.

TEST
Tensile
Strength

Table 5: Mechanical Test Results
Method
UNIT
TAP-R
ASTM D 638
MPa
70.53

PET-R
67.20

CONCLUSIONS
According to the test results, the following conclusions can be written:
Viscosity and solid content of TAP-R were found higher then PET-R.
PET-R could be cured earlier then TAP-R according to the gel time, cure time and peak temperature results.
TAP-R has more good fiber wetting ability compared to PET-R.
Glass Transition Temperature of PET-R was found higher then TAP-R.
TAP-R showed just a little higher tensile strength compared to PET-R.
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ABSTRACT
Enzymes are very important for fundamental academic researches and also for industrial applications. This
study aims to prepare the substructure of producing important industrially applicable enzymes by constructing
a bacteria bank capable of producing lipase, laccase, xylanase, protease and alpha-amylase enzymes. These
enzymes are among the most widely used in the industry. These enzymes can be produced from bacteria which
are found abundantly in soil. For this purpose, 25 different soil samples were collected from different areas
including agricultural lands from Turkey and inoculated on selective agar media specific for alpha amylase,
protease, laccase, lipase and xylanase enzymes. Bacterial colonies that possess enzymatic activity were
isolated by observing inhibition zones by the effect of differential media ingredients. A total of 116 strains
were isolated and characterized phenotypically. A total of 21 isolates that came up with higher enzymatic
activities were selected to be identified with 16S rDNA sequencing analysis. As a result, 18 isolates
demonstrated similarity to the genus Bacillus, whereas two isolates were identified as Pseudomonas
aeruginosa (Gammaproteobacteria) and Streptomyces species (Actinobacteria).
Keywords: Isolation, Soil bacteria, Industrial Enzymes, Identification, 16S rDNA sequencing
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INTRODUCTION

Enzymes catalyze biochemical reactions and are very important biological molecules which are widely used in
industry such as textile, pharmacy, food, brewing, medicine, detergent, animal feed, biofuel and paper industry
(Afrisham. 2016, Moteshafi. 2016, Bajaj.2012). Enzymes are used abundantly for various purposes in the
industry and are generally obtained from microorganisms since microbial enzymes are more advantageous
when compared with enzymes from plant or animal sources etc. Enzymes obtained from microorganisms have
higher catalytic activity, they don’t produce unwanted by-products, they are more stable and cheaper, and they
can be produced in large amounts (Gurung, 2013). Bacteria are the most abundant and predominant organisms
living in the soil among the different microorganisms. Isolation of these bacteria plays a vital role in
production of industrial enzymes. Protease, alpha amylase, xylanase, laccase and lipase enzymes are very
important in the industry, so production of these enzymes from bacteria which can be easily isolated from soil
plays important roles in biotechnology. Below, some characteristics and industrially importance of these
enzymes are given.
Alpha-amylase is an endoenzyme and hydrolyze alpha-1,4-glycosidic linkages randomly. The main products
produced as a result of the hydrolysis are low molecular weight sugars from starch such as glucose, maltose,
maltotriose and alpha-limit dextrins. It is the first microbial enzyme used in bread making in 1950
(Puldermans and Schoppink, 1999), and still the most important enzyme in baking industry.
Alpha amylases are important for industrial processes such as brewing, paper/pulp, food, textile and distilling
of pharmaceuticals. They can be produced from different sources such as plant, animal and microorganisms
(Afrisham, 2016; Wu, 2014; Mesbah, 2014). Bacterial alpha-amylases are more resistant to higher
temperatures (70°C and higher) and provide longer enzyme activity according to the usage area. In recent
years, bacterial potential to produce extrophile alpha-amylases are very powerful (Santorelli, 2016; Akkaya,
2012). Many Bacillus species are reported as an effective alpha-amylase production sources, like Bacillus
licheniformis (Afrisham.2016), Bacillus megaterium (Jana, 2013), Bacillus methylotrophicus (Xie, 2014),
Bacillus sp. (Liu, 2008).Proteases are one of the most important groups of industrial enzymes that contribute
60% of the total worldwide enzyme sales due to their high producing capacity and catalytic property
(Choudhury, 2014). Since proteases have high catalytic performance in a wide range of pH and temperature,
they have important roles in diversity of industrial areas such as wastewater treatment, leather products,
detergent and medicine (Uttatree, 2016, Bhange, 2016).Bacillus species are preferred for protease production
since its isolation from a wide variety of environments is relatively easy and their exceptional ability to secrete
large amounts of highly active proteases are remarkable (Bhange, 2016). Several Bacillus species are reported
by virtue of their protease production ability such as Bacillus subtilis (Uttatree, 2016, Blanco, 2016, Bhange,
2016, Farhadian, 2015, Sathishkumar, 2015, Pant, 2015), Bacillus sp. (Ibrahim, 2015, Briki, 2016), Bacillus
licheniformis (Suganthi, 2013). Xylanase is an important hydrolytic enzyme which degrades the plant cell
wall polymer xylan, which is the dominant pentose sugar in hardwood hemicellulose (Salles, 2000). As a
result of its high hemicellulose hydrolyzing property, this enzyme is used in several important industries
(Bajaj, 2012). Xylanase has potential applications in food, animal feed, biofuel, paper and pulp industry
(Moteshafi, 2016). Several xylanase producers are reported as fungi, bacteria and actinomycetes. The member
of Bacillus genera is an important extracellular enzyme producer, especially xylanases due to their high
metabolic diversity (Zhang, 2016; Bajaj, 2012). Recently, several Bacillus species are declared as xylanase
producers such as Bacillus pumilus (Kaur, 2016), Bacillus tequilensis (Khusro, 2016), Bacillus mojavensis
(Kallel, 2016), Bacillus halodurans (Sharma, 2015), Bacillus altitudinis (Adhyaru, 2014), Bacillus sp. (Panwar,
2014).
Laccases are copper-containing oxidase enzymes that catalyze reduction of molecular oxygen with water and
provide oxidation of phenolic and nonphenolic compounds such as industrial dyes, policyclic aromatic
hydrocarbons, alkenes and agricultural pesticides (Amann, 1995). Laccases are one of the most industrial
enzymes that are generally used in paper, textile, paint, cosmetics industry and waste water cleaning
applications (Whang, 2013; Liu.2011). Most of industrial laccases have been found in white fungus basidomycetes- that are used in biotechnological processes and for lignin degradation (Xu, 2007). However,
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laccases can be also found in most bacteria species (Sharma, 2007) and they are preferred in many applications
due to the resistance of bacterial laccases to salt and heat (Loncar, 2014).
Many Bacillus species are claimed as effective laccase sources such as Bacillus amyloliquefaciens (Loncar,
2014; Zhao, 2012), Bacillus pumilus (Guan, 2014), Bacillus vallismortis (Zhang, 2012), Bacillus licheniformis
(Zhao, 2012; Liu, 2011), and Bacillus sp. (Whang, 2013; Li, 2015).
Lipases are ubiquitous enzymes produced by most biological systems including animals, plants and
microorganisms. In eukaryotes, lipases are involved in various stages of lipid metabolism and are found in
energy reservoir tissues. Lipases have become one of the prominent industrial enzymes thet act over a wide
range of pH and temperature, possess high specificity, do not require cofactors, and can catalyze a wide range
of reactions. They catalyze the hydrolysis and the synthesis of esters formed from glycerol and long chain fatty
acids (Saengsanga, 2016; Sivaramakrishnan and Incharoensakdi, 2016).
Lipases are isolated from different organisms which are plant, animal and microorganisms, however bacterial
lipases are more preferable for industrial applications because of the versatility of their applied properties, ease
of mass production and diversified substrate specificity (Sivaramakrishnan and Incharoensakdi, 2016).
Microbial lipases have been widely used in food, dairy, detergents, pharmaceuticals, textile, cosmetics, sewage
treatment and paper industry (Sharma, 2014). Several bacteria species from Bacillus genera are isolated and
characterized such as Bacillus amyloliquefaciens (Saengsanga, 2016), Bacillus sp. (Sivaramakrishnan and
Incharoensakdi, 2016, Sharma, 2014), Bacillus cereus (Chen, 2007), Bacillus safensis (Kumar, 2014), Bacillus
sphaericus (Tamilarasan, 2012).
MATERIALS AND METHODS
Soil Samples
Soil samples were collected from different places among Turkey, including soils from agricultural areas in
Bursa (8 samples) and Trabzon (5 samples), forest area within Istanbul (10 samples), and sediment samples
near Buyukcekmece lake (2 samples) (Table 1). Collected samples were taken into sterile plastic bottles and
stored in a dry place.

Sampling place

Table1: Soil Sampling places
Sample no Type of sample

Blacksea region of Turkey- Trabzon

1

Farm field soil

Blacksea region of Turkey - Trabzon

2

Bush soil

Blacksea region of Turkey- Trabzon

3

Soil under walnut tree

Blacksea region of Turkey- Trabzon

4

Vineyard soil

Blacksea region of Turkey - Trabzon

5

Ornamental plant soil

Hadımköy

6

Soil under tree

Hadımköy

7

Soil under tree

Hadımköy

8

Soil under tree

Bursa, Nilüfer Tahtalı Village

9

Soil under walnut tree

Bursa, Nilüfer Tahtalı Village

10

Soil under quince tree

Bursa, Nilüfer Tahtalı Village

11

Soil under oak tree

Bursa, Nilüfer Tahtalı Village

12

Soil under peach tree (ploughed)

Bursa, Nilüfer Tahtalı Village

13

Soil under plum tree

Bursa, Nilüfer Tahtalı Village

14

Soil under nut tree

Bursa, Nilüfer Tahtalı Village

15

Decomposed organic waste

Bursa, Nilüfer Tahtalı Village

16

Soil under peach tree

İstanbul Atatürk Tree Farm

17

Soil under Taxodium ascendens brogne 'nutans'
tree
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İstanbul Atatürk Tree Farm

18

Soil under Popullus alba L.(silver poplar) tree

İstanbul Atatürk Tree Farm
İstanbul Atatürk Tree Farm

19
20

Soil under Liquidambar styraciflua'Variegata' tree
Soil under Skimmia Japonica Thunb tree

İstanbul Atatürk Tree Farm

21

Soil under Acca sellowiana burret (sweetsop) tree

İstanbul Atatürk Tree Farm

22

Soil under Robinia pseudoaccia L. (top acacia) tree

İstanbul Atatürk Tree Farm

23

Lake İstanbul Büyükçekmece

24

Soil under Juniperus sabina L.(juniperus sabina)
tree
Soil around the lake

Lake İstanbul Büyükçekmece

25

Soil from the edge of lake

Screening and Isolation of Soil Bacteria Producing Industrial Enzyme
For each soil sample, 5 different inoculations were done on 5 different selective media (starch agar media for
alpha amylase producing bacteria, guaiacol agar medium for laccase producing bacteria, tributyrin agar
medium for lipase producing bacteria, xylan agar medium for xylanase producing bacteria, skim milk agar
medium for protease producing bacteria). All of the inoculations were incubated at 30 oC for 24–48 h.
Colonies were selected from the petri plates based upon the appearance of a clear halo (solubilization zone) in
starch, tributyrin, xylan and casein agar media; the appearance of reddish brown colonies on guaiacol media.
Selected colonies were further inoculated on the same selective media with the streak plate method in order to
obtain on single colony on agar. Then, the isolated colonies were inoculated by needle on selective agars with
three repeats. Once the single colonies obtained, each isolate was stored in a 1:1 glycerol stock at -80 oC and
as slant agars at +4 oC for ready to use.
Enzymatic index (EI) value has been used for determination of enzyme activity of bacteria isolates on agar
Petri. Measurements of EIs were done using the triplicate needle inoculations. For EI calculation, diameter of
the clear zone (CZdia) and diameter of bacteria colonies (BCdia) were measured. The value of CZdia over BCdia
gives EI value. For bacterial identification, 21 isolates with highest EIs were chosen.
Gram Reaction and Morphology
After isolation of single bacteria colonies, they were gram stained in order to examine physiological
characteristics of colonies. Bacteria colonies were grouped according to their gram reaction (positive or
negative) and colony shape (rod, cocci, and spiral).
Identification by 16S rDNA and sequencing
21 bacterial isolates showing up higher enzymatic indexes were chosen for molecular identification with 16S
rDNA sequencing (Figure 1). Genomic DNAs of selected isolates were isolated using Gene Jet DNA
purification kit (Thermo Scientific) and sent to Macrogen (Seoul, Korea) for 16S rDNA sequence
amplification and sequencing. According to Macrogen, genes encoding 16S rDNA were amplified from
genomic DNAs of selected isolates by polymerase chain reaction (PCR) using bacterial universal primers 27F
(5’-AGA GTT TGA TCM TGG CTC AG-3’) and 1492R (5’-TAC GGY TAC CTT GTT ACG ACT T-3’)
(Lane, 1991). 35 amplification cycles were performed at 94 oC for 45 sec, 55 oC for 60 sec, and 72 oC for 60
sec. A positive control (E.coli genomic DNA) and a negative control were included in the PCR reactions.
DNA fragments amplified were about 1,400 bp. PCR products were purified by using Montage PCR Clean up
kit (Millipore). The purified PCR products were sequenced by using 2 primers 518F (CCA gCAgCCgCggTA
ATA Cg) and 800R (TAC CAgggT ATC TAA TCC) (Anzaiet vd., 1997). Sequencing were performed with an
Applied Biosystems automated DNA sequencing system (ABI3730XL) at Macrogen (Seoul, Korea). The
nucleotide sequences were compared using the BlastN program (Altschul vd., 1997), and the closest match of
known phylogenetic affiliation was used to assign the isolated strains to specific taxonomic groups. The
taxonomic dendogram was generated with MEGA6 software (Tamura, 2013) using the Neighbor-Joining
method (Saitou, 1987). The evolutionary distances were computed using the Maximum Composite Likelihood
method (Tamura, 2004) and are in the units of the number of base substitutions per site. All positions
containing gaps and missing data were eliminated. There were a total of 1389 positions in the final dataset.
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3. RESULTS AND DISCUSSION

Bacteria are one of the most important sources for industrial enzymes due to rapid growth rate and easy
availability. It can be genetically changed by using recombinant DNA technologies for improving enzyme
production efficiency and enhancing the substrate specify. Production of microbial enzymes via bacteria is
very common application in the industrial sectors, because of the providing enzymes from different sources
with high performances under different physical and chemical conditions.
3.1. Isolation of Soil Bacteria and Enzymatic Indexes
Initially, different bacterial strains were isolated from soil sample collected from different areas in Turkey. In
total, 116 isolates showing up clear halos or color change in the case of laccase screening were selected among
hundreds of colonies. Differences in the size of clear halos in different isolates were observed. In laccase
screening case, the more intense the brownish color of colonies, the more enzymatic activity is observed.
These preliminary observations suggested the presence of bacterial isolates obtained from different soil
samples showing different degrees of enzymatic efficiencies. According to the enzymatic indexes calculated
by these differences in enzymatic efficiencies, best soil isolates were chosen for each enzymatic activity
exhibiting higher degrees of enzymatic efficiencies (Figure 1 and Figure 2). Some bacterial strains have higher
enzymatic indexes and it indicates that they can be a good candidate for production of industrial enzymes.
Especially, A2.22.S13 alpha amylase, L.13.S2.2 lipase, M.12.S1.2 protease and XB.26.S2.2 xylanase have the
highest activities amongst them.

Figure 1. Enzymatic indexes of bacterial isolates with higher degrees of enzymatic efficiencies.
In Figure 2, we can see petri dish photos of 21 bacterial isolates with higher degrees of enzymatic efficiencies.
The petri photos indicate that bacteria showing higher enzymatic indexes have wider clear halos and more
precise color (for only laccase).
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Figure 2. Petri dish photos of 21 bacterial isolates with higher degrees of enzymatic efficiencies (From left to
right: A2.20.S4.1, A2.11.S1.2, A2.22.S1.3, A2.11.S4.3, L.16.S1.1, L.18.S1.2, L.26.S5.2, L.13.S2.2, L.18.S2.1,
M.22.S2.3, M.3.S1.3, M.5.S4.1, M.12.S1.2, M.1.S2.2, XB.26.S2.2, XB.24.S1.3, La.9.S2, La.11.S4, La.11.S3,
La.13.S5, La.11.S5).

Phenotypic Characterization
In Figure 3 and Table 2, Gram staining results of 21 isolates with higher enzymatic indexes are given. Among
these, 19 of them was Gram (+) rods, other 2 were Gram (-) rods. Bacillus species are rod-shaped, gram
positive and aerobic.
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Figure 3: Microscopy images of 21 bacterial isolates after Gram staining (From left to right:.S4.1, A2.11.S1.2,
A2.22.S1.3, A2.11.S4.3, L.16.S1.1, L.18.S1.2, L.26.S5.2, L.13.S2.2, L.18.S2.1, M.22.S2.3, M.3.S1.3,
M.5.S4.1, M.12.S1.2, M.1.S2.2, XB.26.S2.2, XB.24.S1.3, La.9.S2, La.11.S4, La.11.S3, La.13.S5, La.11.S5).
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Genotypic Characterization
Genotypic characterization was done with 16S rDNA sequencing of bacterial isolates and according to
sequencing results molecular identification of isolates were done with bioinformatics analysis. After
identification, it was seen most of the isolated bacteria belongs to Bacillus genus, other 2 isolates belonged to
Pseudomonas aeruginosa and one of them is Streptomyces sp. (Table 2). Streptomyces genus in bacteria is
widely known as industrially important microorganisms and produces many medically and commercially
useful antibiotics.
Table 2: Identification of bacteria isolates from soil samples by 16S rDNA sequencing
Most closely related organism
Length of
GenBank
16S rRNA
% Gene
Isolate
Species
accession
gene
identity
no.
sequenced
Streptomyces sp. SUK25
KU555932.1 99
A2.20.S4.1 1433
Bacillus siamensis strain EN20
KU512901.1 99
A2.11.S1.2 1499
1479
Bacillus
mycoides
strain
IHB
B
10396
KR233766.1 99
A2.22.S1.3
Bacillus sp. Z19
EU236746.1 98
A2.11.S4.3 1468
1489
Paenibacillus xylanexedens strain KUDC1792 KC355299.1 98
L.16.S1.1
1492
Paenibacillus sp. B3a
EU558285.1 98
L.18.S1.2
1477
Bacillus
licheniformis
strain
TRTYP11
KC734531.1 99
L.26.S5.2
1481
Bacillus subtilis strain SHHP2-6
KT216592.1 99
L.13.S2.2
1488
Lysinibacillus sp. 7B-842
KF441703.1 99
L.18.S2.1
Bacillus altitudinis strain KUDC1739
KC414718.1 99
M.22.S2.3 1516
1479
Bacillus
sp.
RD_DACAR_05
KU597568.1 99
M.3.S1.3
1479
Bacillus thuringiensis strain VITLW1
KF971833.1 99
M.5.S4.1
Pseudomonas aeruginosa strain SV1
KF322024.1 99
M.12.S1.2 1460
1515
Bacillus sp. B26(2008)
EU362172.1 98
M.1.S2.2
1517
Bacillus
amyloliquefaciens
strain
NSB-1
KR010178.1 99
XB.26.S2.2
Bacillus subtilis strain PJS
KU672511.1 99
XB.24.S1.3 1478
1456
Bacillus sp. HY11(2010)
HM579802.1 99
La.9.S2
1499
Bacillus pumilus strain 18a
KF875447.1 99
La.11.S4
1598
Pseudomonas
aeruginosa
strain
NBAII
AFP-7
HM439964.1 96
La.11.S3
1476
Bacillus pumilus strain M45
JX102495.1 99
La.13.S5
1493
Bacillus subtilis strain VT03
KC512905.1 99
La.11.S5
According to sequencing results, Phylogenetic analysis was generated with MEGA6 software and the optimal
tree with the sum of branch length = 0.55144673 is shown in Figure 4. It is obvious that bacillus species are
closer to each other and Pseudomonas and Streptomyces species have different branches in phylogenetic tree
in figure 4.
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Figure 4: Phylogenetic tree of bacteria isolates based on 16S rDNA sequences
CONCLUSION
The main objective of our study was to isolate and characterize bacteria producing industrially important
enzymes and determine their enzyme expression potential. Industries use microorganisms that produce
enzymes as they have variety of potential usage areas. In addition, bacteria have this capability and they are
genetically modified to produce industrial scale of related enzymes. Several strains of soil bacteria were
isolated from soil samples from different areas in Turkey. These bacteria have industrial enzyme producing
potential and all of them are native isolates from Turkey. In this work, we represented new bacterial strains
with expression capability of high valuable enzymes. These new bacteria belong to mostly Bacillus and rarely
Pseudomonas and Streptomyces genera. We also partially characterized, genetically identified and
phylogenetically analyzed bacteria having high enzymatic indexes.
In the next step, we will further characterize bacteria, define optimization expression level of enzyme and
study protein engineering of these industrial enzymes.
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ÖZET
Hasta güvenliği literatürde, hastaların sağlık bakımı ile ilgili hatalar ve istenmeyen durumlardan korunması
şeklinde açıklanmaktadır. Önceliğin hastalara zarar vermemek olduğu sağlık hizmetlerinde hasta güvenliği,
son zamanlarda hem ulusal hem de uluslararası platformda önemli bir konu haline gelmiştir. Sağlık
hizmetlerinin giderek karmaşık bir yapıya dönüşmesi, gelişen ve değişen sağlık gereksinimleri ve sağlık
teknolojisindeki hızlı gelişmeler, hizmeti sunan ve alanlar açısından riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu
risklerden birisi de tıbbi hatalardır. Amerikan Ulusal Tıp Enstitüsü tıbbi hatayı; “planlanan bir eylemin
amaçlandığı gibi tamamlanamaması veya bir amaca ulaşmak için yanlış planın kullanılması” olarak
tanımlamıştır. Bu hatalar; ilaç hataları, cerrahi hatalar, tanı koymada hatalar, sistem yetersizliklerine bağlı
hatalar ve diğer hatalar olarak sınıflandırılmaktadır. Tıbbi hatalar sağlık bakım sürecinin her evresinde ortaya
çıkabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her 10 hastadan biri tıbbi hatalar nedeniyle önemli derecede
zarar görmektedir. Bu sayı trafik kazası, meme kanseri veya AIDS sebebiyle ölenlerin sayısından daha
fazladır. Bu hataların önlenebilmesi ancak hasta güvenliği ile sağlanabilmektedir.
Zamanının büyük bir çoğunluğunu hastayla geçiren tek sağlık bakım profesyoneli hemşireler olduğu için,
hemşirelerin tıbbi hatalarla karşılaşma olasılığı da artmaktadır. Tunçel’in yapmış olduğu bir çalışmada
hemşirelerin %15,3’ünün tıbbi hatalarda bulunduğu ve yapılan tıbbi hatalara ilişkin yapılması gerekenleri
“bildikleri” ancak bildikleri oranda “uygulamadıkları” saptanmıştır (Tunçel,2013).Hasta güvenliğini tehdit
eden tıbbi hataların en aza indirgenmesi, tıbbi hatalara yol açan kaynakların bilinmesiyle mümkün olmaktadır.
Yapılan çalışmalarda yorgunluk, dikkatsiz çalışma, eğitim yetersizliği, iletişimsizlik, işini umursamamak,
motivasyon eksikliği, iş yükünün fazla olması, uzun çalışma saatleri ve hemşirelerin sayıca yetersiz olması
tıbbi hata nedenleri arasında sayılmaktadır. Bunun sonucunda; ilaç uygulama hataları, transfüzyon hataları,
enfeksiyonlar, hasta düşmeleri ve basınç yaraları gibi hatalar da görülebilmektedir. Bu hataların önlenebilmesi
ve görülme riskinin azaltılması için erken aşamada hastaya ulaşmadan tespit edilmesi hasta zararının
önlenmesi açısından son derece önemlidir.
Sonuç olarak, hasta güvenliği uygulamaları hemşirelik bakımının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu
nedenle hemşirelerin hasta güvenliğini etkileyen faktörlere karşı dikkatli olmaları, hastalarını
değerlendirmeleri ve uygulamalarında hasta güvenliğini koruma ve geliştirmeye özen göstermeleri
gerekmektedir. Ayrıca sağlık kuruluşları hasta güvenliğine ilişkin yüksek riskli aktiviteleri belirlemeli, tıbbi
hata bildirim sistemleri oluşturmalı ve bu konuda sağlık personeline yönelik eğitim programları
düzenlemelidir.
Anahtar Kelimeler: Hasta güvenliği, hemşire, tıbbi hata

Nursing and Patient Safety
Abstract
Patient safety is described in the literature as the protection of patients from mistakes and unwanted situations
related to health care. Patient safety has become an issue of importance both at national and international level
in health care services the priority of which is to prevent harm to patients. The gradual transformation of
healthcare services to have a more complicated structure, developing and changing healthcare needs and the
rapid advances in healthcare technologies bring along risks for those offering and receiving the services as
well. One of these risks is medical malpractices. The American National Institute of Medicine defines medical
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error as failing to complete a planned action in the way it was aimed or using a wrong plan to reach a specific
goal. These errors come up in the form of errors in medications, surgical errors, diagnostic errors, errors due to
system weakness and other errors. Medical errors may come up at any stage of the health care process.
According to the World Health Organization, one out of 10 patients gets harm due to medical errors. This
number is higher than the number of patients dying of traffic accidents, breast cancer or AIDS. Prevention of
these mistakes can only be achieved by patient safety.
Since nurses are the only healthcare professional nurses who spend a large majority of their time with
the patient, the likelihood of nurses facing medical errors is also increasing. In a study conducted by Dr.
Tunçel, 15,3% of the nurses were found to have medical malpractices and they were informed about the
medical malpractice that they had done but they did not implement it in the meantime (Tunçel, 2013).
Minimizing medical errors that threaten patient safety could be possible by recognizing the sources of such
errors. İn the works done fatigue, careless work, lack of education, lack of communication, lack of motivation,
lack of motivation, workload, long working hours and insufficient number of nurses are among the causes of
the medical errors. As a result; Mistakes such as drug application errors, transfusion errors, infections,
sicknesses and pressure injuries can also be seen. To prevent these mistakes and to reduce the risk of being
seen, detecting the risk at an early stage before it reaches the patient is extremely important in preventing
patient damage.
As a result, patient safety practices account for a significant part of nursing care. Hence, nurses have to
pay attention to the factors affecting patient safety, must evaluate their patients and should work for the
protection and promotion of patient safety in their practices. In addition, health organizations should establish
high-risk activities related to patient safety, establish medical error reporting systems, and organize training
programs for health personnel.
Keywords: Patient safety, nurse, medical error
GİRİŞ
Önceliği her zaman hastalara zarar vermemek ve güvenliklerini sağlamak olan sağlık personeli; bu amacını
yerine getirmek için çeşitli uygulamalar yapmaktadır. Hasta güvenliği ise bunların en önemlisidir( Alptekin
vd., 2016:17). Hasta güvenliği sağlık bakımı ile ilişkili olarak hastanın gereksiz veya olası zarar görme
durumundan uzak olması şeklinde tanımlanmıştır (WHO, 2017). Son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkan
hasta güvenliği kavramı aslında eski çağlardan itibaren adından çokça bahsedilen bir kavramdır. M.Ö.
Hammurabi Kanunlarında, “Hekimin hastasını öldürmesi veya tehlikeli bir şekilde yaralaması halinde, her iki
elinin kesileceği…” (Madde 219) maddesine yer verilmiştir. İlerleyen dönemlerde Galen, “Primum non
nocere” (önce zarar verme) prensibini ortaya koyarak hasta güvenliğini tıbbın yapı taşlarından biri olarak
vurgulamıştır. 1883’te İngiltere’de “Tıbbi ihmal” kavramına kanunlarda yer verilmiştir. Bugünkü Modern
Hemşireliğin kurucusu olan Florance Nightingale ise “ Bir hastanenin hastaya ilk önce zarar vermemeye
çalışması gerekiyor… “Bir hastanenin yapmaması gereken ilk şey mikrop saçmaktır” diyerek hasta güvenliği
kavramına değinmiştir(Ovalı, 2010:34). Logo (2017)’nun yapmış olduğu çalışmada hemşirelerin hasta
güvenliği alanında gelişimi şu şekilde özetlenmiştir;
1900-1929 yılları arasında hemşireler güvenlikte, yeni anlaşılmaya başlayan mikrop teorisine odaklanmış ve el
hijyeninin önemine dikkat çekmiştir. Ayrıca o zamanlarda yeni keşfedilen İnsülin’ in kullanımı ve
hemşirelerin hipoglisemiyi önlemeye yönelik alabileceği önlemler ve bu konudaki rolleri tartışılmıştır. 19301949 yılları arasında ilaç hatalarını önleme yöntemleri önerilmekle beraber ilaç toksisitesini tanımada
hemşirenin rolü kabul edilmiştir. 1950-1969 yılları arasında pediatrik güvenlik hemşirelik eğitimine dahil
edilmiştir. Ayrıca hastane kaynaklı enfeksiyonların kaynakları belirlenmiş ve hemşireler bu konuda önleme
programları başlatmıştır. 1970-1989 yılları arasında hasta bakım ekipmanları potansiyel tehlike olarak kabul
edilmiş ve hemşirelerin arızalı/bozuk ekipmanlarla ilgili bildirim prosedürleri geliştirmeleri önerilmiştir.
Ayrıca hemşirelerin, hataları azaltmak için ilaç yönetimi sürecine dahil edilmeleri önerilmiştir. Son olarak
1990-2015 yılları arasındaki gelişimi incelendiğinde hastalarda fiziksel tespitinin azaltılması hemşireliğin
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önceliği haline gelmiş olup, sistemik faktörlerin hatalara katkıda bulunduğu belirlenmiş ve hemşirelik
bakımına “ Başarısız Olma” tıbbi performans ölçütü uygulanmıştır(Logo, 2017:34-46).
Geçmişte hemşirelerin hasta güvenliği alanındaki sorumlulukları tıbbi hatalardan kaçınmak, hasta düşmelerini
önlemek gibi dar bir açıdan görülmekteydi. Hasta güvenliğinin bu boyutları hemşirelik alanı için önemini
korurken hasta güvenliği ve kalitedeki gelişmenin genişliği ve derinliği aslında bundan çok daha fazlaydı.
Hemşirelerin hasta güvenliğine en kritik katkısı, herhangi bir ortamda, hemşireler tarafından sağlanan bakımda
kalitenin diğer sağlık ekibi üyeleri tarafından sağlananın çok ötesinde olup birçok boyutuyla koordinasyon ve
entegrasyonu sağlama yeteneğidir. Bu bütünleştirici fonksiyon muhtemelen daha fazla hemşire sayısının daha
az komplikasyon ve mortalite oranı ile ilişkili olduğunun tekrar tekrar keşfedilmesini sağlayan bir
bileşendir(Mitchell, 2008:20-24,Tourangeau, 2006:4-8). Hasta güvenliğinde amaç, sağlık hizmeti sunum
sürecinde hasta ve yakınlarını, sağlık personelini fiziki ve psikolojik olarak olumlu etkileyen bir ortam
oluşturarak güvenliği sağlayacak önlemleri almaktır. Sağlık Hizmetleri Örgütlerinde Akreditasyon Ortak
Komisyonu (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations-JCAHO) 2017 yılı hastane hasta
güvenliği hedeflerini;
Hasta kimliğinin doğru olarak belirlenmesi,
Sağlık çalışanları arasındaki iletişimin arttırılması,
İlaç güvenliğinin sağlanması,
Tıbbi ekipman alarmlarının duyulmasını ve zamanında yanıtlanmasını sağlayan iyileştirmeler yapılması,
Sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyon riskinin azaltılması,
Hasta güvenliği risklerinin belirlenmesi,
Ameliyatlarda gelişen hataların önlenmesi olarak belirtmiştir(JCAHO, 2017).
Sağlık hizmetlerinin giderek karmaşık bir yapıya dönüşmesi, gelişen ve değişen sağlık gereksinimleri ve sağlık
teknolojisindeki hızlı gelişmeler, hizmeti sunan ve alanlar açısından riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu
risklerden birisi de tıbbi hatalardır. Uluslararası Tıp Enstitüsü tıbbi hatayı; “planlanan bir eylemin amaçlandığı
gibi tamamlanamaması veya bir amaca ulaşmak için yanlış planın kullanılması” olarak tanımlamıştır(IOM,
1999:1). Sağlık Hizmetleri Örgütlerinde Akreditasyon Ortak Komisyonu ise tıbbi hata kavramını; “sağlık
hizmeti sunan bir profesyonelin uygun ve etik olmayan bir davranışta bulunması, mesleki uygulamalarda
yetersiz ve ihmalkâr davranması sonucu hastanın zarar görmesi” şeklinde tanımlamaktadır(JCAHO, 2017).
Tıbbi hatalar sağlık bakım sürecinin her evresinde ortaya çıkabilmektedir. Bunun sonucu olarak hasta ve
çalışan memnuniyeti azalmakta, bakım kalitesi düşmekte, sağlık bakım sisteminde güvensizlik ve sağlık bakım
maliyetinde artışa neden olmaktadır (Çınar, 2016:117). Dünya Sağlık Örgütü’ne göre her 10 hastadan biri tıbbi
hatalara maruz kalmaktadır(WHO, 2017). Bu sayı trafik kazası, meme kanseri veya AIDS sebebiyle ölenlerin
sayısından daha fazladır(Badir ve Herdman, 2008:375-378,Chen ve Li, 2010:152,Ilan ve Fowler, 2005:2-5).
On binlerce Amerikalı her yıl sağlık kuruluşlarında kaçınılmaz olarak tıbbi hatalara maruz kalmakta bu hatalar
nedeniyle yaralanmakta hatta ölmektedir (NCQA, 2017:20). Tıbbi hatalar aynı zamanda sağlık
maliyetlerinde ve üretkenlik kaybında her yıl 17 milyar dolardan 29 milyar dolara mal olmaktadır( NCQA,
2017:20).
Er ve arkadaşlarının hemşirelerin tıbbi hataya neden olan faktörlere yönelik hemşirelerin görüşlerini incelediği
bir çalışmada, hemşireler tarafından en fazla yorgunluk (%78,6), iş yükünün fazla olması (%75,6), çalışma
saatlerinin fazla ve çalışma sürelerinin uzun olması (%74,8), tecrübesizlik (%72,5), stres (%71) ve mesleki
bilgi ve becerinin yetersiz olması (%69,5) gibi faktörlerin tıbbi hataya neden olduğu belirtilmiştir. Protokol ve
prosedürlerin yokluğu, anlaşılır olmaması (%29,8), kayıtların düzenli tutulmaması (%33,6) ve nöbet
değişimlerindeki problemlerin (%31,3) ise tıbbi hataya daha az neden olan faktörler olduğu belirtilmiştir(Er
ve Altuntaş, 2016:136). Zamanının büyük bir çoğunluğunu hastayla geçiren tek sağlık bakım profesyoneli
hemşireler olduğu için, hemşirelerin tıbbi hatalarla karşılaşma olasılığı da artmaktadır. Tunçel’in yapmış
olduğu bir çalışmada hemşirelerin %15,3’ünün tıbbi hatalarda bulunduğu ve yapılan tıbbi hatalara ilişkin
yapılması gerekenleri “bildikleri” ancak bildikleri oranda “uygulamadıkları” saptanmıştır(Tunçel, 2013:60).
Benzer bir şekilde Alan ve Khorshid’in yaptığı hemşirelerin tıbbi hataya eğilim düzeylerinin belirlendiği bir
çalışmada hemşirelerin %34,4’ünün kendisi veya yakınına yönelik tıbbi hata deneyimlediği, %50,7’sinin ise
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tıbbi hata ile karşılaştığı bulunmuştur(Alan ve Khorshid, 2016:10). Literatürde hemşirelerin karşılaştıkları
tıbbi hatalar ;
Bakım standartlarını uygulama/izleme yetersizliği,
İzlem ve iletişim yetersizliği,
Kayıt tutma yetersizliği,
Değerlendirme ve izlem yetersizliği,
Hasta güvenliği ve koruyuculuğu ile ilgili girişimlerin yetersizliği vb. olarak belirtilmektedir(Ertem vd.,
2009:4).
Hasta güvenliğini tehdit eden tıbbi hataların en aza indirgenmesi, tıbbi hatalara yol açan kaynakların
bilinmesiyle mümkün olmaktadır. Bu hataların önlenebilmesi ve görülme riskinin azaltılması için erken
aşamada hastaya ulaşmadan tespit edilmesi hasta zararının önlenmesi açısından son derece önemlidir. Aiken
ve arkadaşlarının (2002) yaptığı bir çalışmada hemşirelerin önlenebilir hatalar üzerinde kayda değer bir
etkisinin olduğu belirtilmekte ve hemşire sayısının artırılması ile yaşamı tehdit eden koşullardaki hastaların
kurtarılması arasında ilişkinin olduğu, hemşirelerin gözetim, erken teşhis ve hayat kurtaran zamanlı
müdahalelerle önemli katkı sağladığı ortaya koyulmuştur(Aiken vd., 2002:1987-1993).ICN (International
Council of Nurses), hasta güvenliğinin arttırılması için sağlık bakım personellerinin profesyonelleştirilmesi,
eğitimi, performanslarının iyileştirilmesi, enfeksiyonlarla mücadele edilmesi, güvenli ilaç kullanımı, cihazların
güvenliği, klinik uygulamaların sağlığa uygun olması ve iyileştirilmesi, bakım verilen ortamın sağlıklı olması
da dahil olmak üzere çevre güvenliği ve risk yönetiminde geniş çaplı önlemler alınması, hasta güvenliğinin
odak nokta olduğu bilimsel bilgi ile gelişmeye destek sağlayacak altyapı ve sistemlerin bir bütün halinde
olması gerektiğini vurgulamaktadır(Sayek, 2010:36-37).
SONUÇ
Sonuç olarak, hasta güvenliği uygulamaları hemşirelik bakımının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır(Sayek,
2010:36-37, Mitchell, 2008:20-24 ). Hastanın güvenliğini sağlayan ve zararları önleyen uygulamaları
tanımlayan çalışmaların çoğu mortalite ve morbidite gibi bakımın olumsuz sonuçlarına odaklanmıştır.
Hemşireler, bu tür olumsuz sonuçları azaltacak gözlem ve koordinasyonda kritik öneme sahiptir. Hemşirelik
bakımının , uygun özbakım ve sağlık durumunun iyileştirilmesi gibi olumlu kalite göstergelerine olan etkisinin
değerlendirilmesinde ilerleme kaydedilmesine ihtiyaç vardır(Mitchell, 2008:20-24). Bu nedenle hemşirelerin
hasta güvenliğini etkileyen faktörlere karşı dikkatli olmaları, hastalarını değerlendirmeleri, uygulamalarında
hasta güvenliğini koruma, geliştirmeye özen göstermeleri ve bu alanda yenilikçi çalışmalar yapmaları
gerekmektedir(Sayek, 2010:36-37).
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ABSTRACT
Noise is defined as unpleasant, unwanted, uncomfortable sound. One of the important factors, that affect the
quality of the environment we live in and the human health, is the noise. Especially in unplanned growing
cities, where residential and industrial areas are interlaced and their borders are not clear; increasing the traffic
density; electrical, electronic and mechanical devices, which enter into our daily life more and more, all of the
mentioned reasons increase the disturbance from noise. It reduces the places where people can relax and live,
where they can work, in a peaceful way. The noise from daily activities can also cause intense complaints and
severe physical and mental disturbances, especially hearing loss and sleep disturbances, as well as learning
difficulties and distractions. In this study, two different settlements belonging to Artvin Çoruh University were
selected for the measurements. Since Artvin has a population of less than 250,000, there are no noise
measurements in the province, and there are no noise data in these two intensive settlements. The
measurements in April-May 2017 made with this study in the settlements and in the city are the first. The
Seyitler Campus, which is the first campus, is 10 km away from the city centre and is a calm settlement from
both sides of the vehicle and human population by its location. The second settlement, the City Campus, is
parallel to the highway of Erzurum-Artvin D010 and the Çoruh River and is located in a busy area from both
the car and the human populations. Measurements were made with CESVA SC310 Type I device based on TS
9315 ISO 1996-1 and ISO 1996-2 standards. Leq values have been calculated for the measurement results in
order to minimize the errors that may arise from different measurement times. The values obtained for two
campuses with two different physical areas are compared and discussed. Although the noise level in the distant
settlement seems to be lower, it has been found that the noise is more noticeable because the background noise
is less than in the City settlement. For the next stage of the study, it is planned to take the required ethics
committee permissions and to repeat the measurements at different periods in order to investigate the possible
effects on the academic and administrative staff and students in the noisy places. As a result, it is important to
determine the university and primary and high schools in the critical areas, and take measurements of the noise
levels, which could be affect the students and employees.
Keywords: Environmental noise, campus, measurement, effect, Artvin Çoruh University

Farklı Yerleşkelerdeki Çevresel Gürültü Düzeyleri Belirlenmesi ve Olası Etkileri.
Artvin Çoruh Üniversitesi Örneği
ÖZET
Gürültü, hoşa gitmeyen, istenmeyen, rahatsız edici ses olarak tanımlanmaktadır. Yaşadığımız çevrenin
kalitesini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden biri de gürültüdür. Özellikle plansız
büyüyen şehirlerde, mesken ve sanayi alanları sınırlarının olmayarak iç içe gelişmesi, trafik yoğunluğunun
artması, elektrik, elektronik ve mekanik aletlerin günlük hayatımıza daha çok girmesiyle birlikte gürültüden
rahatsızlık artmaktadır. Bu da insanların dinlenebilecekleri, çalışabilecekleri yani huzurlu şekilde
yaşayabilecekleri mekânları azaltmaktadır. Günlük faaliyetlerden kaynaklanan gürültü, yoğun şikayetlere ve
başta işitme kaybı ve uyku bozukluğu olmak üzere ciddi fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar ile öğrenme güçlükleri
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ve dikkat dağınıklıklarına da neden olabilmektedir. Bu çalışmada, Artvin Çoruh Üniversitesi'ne ait iki farklı
yerleşke ölçümler için seçilmiştir. Artvin İl nüfusu 250000 altında olduğundan il genelinde düzenli gürültü
ölçümleri yapılmadığı gibi yoğun olarak kullanılan bu iki yerleşkede de hiçbir gürültü verisi yoktur. Yapılan
bu çalışma ile 2017 yılı Nisan-Mayıs döneminde yerleşkelerde yapılan ölçümler bir ilktir. Birinci yerleşke
olan Seyitler Yerleşkesi şehir merkezine 10 km uzaklıkta olup konum itibari ile hem araç hem de insan
popülasyonu açılarından sakin bir yerleşkedir. İkinci yerleşke olan Şehir Yerleşkesi ise Erzurum-Artvin D010
karayoluna ve Çoruh Nehri’ne paralel olup hem araç hem de insan popülasyonu açılarından yoğun bir bölgede
yer almaktadır. Ölçümler, TS 9315 ISO 1996-1 ve ISO 1996-2 standartları baz alınarak CESVA SC310 marka
Tip I cihaz ile yapılmıştır. Farklı ölçüm zamanlarından kaynaklanabilecek hataları en aza indirmek amacıyla
ölçüm sonuçları için Leq değerleri hesaplanmıştır. İki farklı fiziksel mekânda kurulu iki yerleşke için elde
edilen değerler karşılaştırılmalı olarak incelenmiş ve tartışılmıştır. Her ne kadar şehirden uzaktaki yerleşkede
gürültü seviyesi daha düşük çıkmış görünse de, arka plan gürültüsünün Şehir Yerleşkesi’nden daha az
olmasından dolayı buradaki gürültünün daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın bir sonraki aşaması
için gürültünün yerleşkelerde bulunan akademik ve idari personel ile öğrencilere olası etkilerinin araştırılması
amacıyla gerekli etik kurul izinlerinin alınması ve ölçümlerin farklı periyotlarda tekrarlanması
planlanmaktadır. Sonuç olarak kritik noktalarda yer alan üniversite ve ilköğretim ile lise düzeyindeki okulların
tespit edilmesi ve buralarda hem çalışanları hem de eğitim alan öğrencileri etkileyebilme potansiyeline sahip
gürültünün ölçülerek gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çevresel gürültü, yerleşke, ölçüm, etki, Artvin Çoruh Üniversitesi
GİRİŞ
Ses günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olup ilk çağlarından itibaren insanlığa yön verdiği
bilinmektedir (Hendy, 2016). Sesin tanımı fiziksel ve fizyolojik olmak üzere iki yönden yapılmaktadır.
Fiziksel olarak ses; esnek bir ortam içinde periyodik titreşimler yapan bir kaynağın, ortamın denge basıncında
değişimler meydana getirmesi ve bu basınç değişimlerinin sabit bir hız ve belirli bir faz farkı ile ortamın uzak
noktalarına kadar iletilmesidir. Fizyolojik olarak ise; basınç değişimlerinin kulaktaki iletişim mekanizması ile
beyne aktarılması sonucunda oluşan algıdır (Kurra, 2009:5). İnsanın algılayabildiği en düşük basınç değişimi
2x10-5 Pascal (Pa) yani 0 decibel (dB)’dir. (Fizik Mühendisleri Odası, 2016:4).
Sesin farklı bir türü olan gürültü ise özellikle sanayi devrimi sonrasında toplumsal sorun olmaya başlamıştır.
Ancak bu sorunun akustik bilimi içinde incelenmeye başlanması son yüzyılda gerçekleşmiştir. Gürültü fiziksel
olarak gelişigüzel yapılı ve birbiri ile uyumlu tonal bileşenleri bulunmayan genelde yüksek düzeyli karmaşık
ses topluluklarıdır. Toplum içinde, yüksek düzeyli, hoşa gitmeyen, istenmeyen ses, olarak tanımlanmaktadır.
Gürültüye, kentleşme süreci içinde ulaşım ve endüstrinin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkan bir tür
teknoloji artığı da denebilir. Çevresel gürültü, genellikle yapıların dış çevresinde bulunan, uzun bir etkileme
süresine sahip ve yüksek düzeyli olmadıkça işitme kaybı yaratmayan; ancak kısa, orta ve uzun vadede çeşitli
sağlık ve konfor sorunları oluşturan kaynaklara denilmektedir ve bir çevre kirliliği türü olarak kabul edilmiştir
(Kurra, 2009:56).
Gürültü, kentsel bir sorun olarak görülmesine karşın insanların yaşadığı her tür çevre içinde ve kırsal alanlarda
da mevcuttur. Plansız kentleşmenin ve çevre bilincinden yoksun ulaşım planlamasının getirdiği en büyük
olumsuzluklardan birisi olan gürültü kirliliği, ses fiziği açısından gürültü niteliğine sahip olan ve insan sağlığı
için sakıncalı seslerin çevrede yayılmaları sırasında çevrenin fiziksel özelliklerine de bağlı olarak ortaya çıkan
toplumsal etkilenmeyi belirtmek üzere kullanılan bir kavramdır. Gürültü kirliliği konusunda geçmişten bu
yana araştırma ve geliştirmenin tarihi incelendiğinde, çevre gürültüsünü oluşturan kaynaklar içinde üzerinde
en çok bilimsel ve teknolojik araştırmaların yapıldığı, kentlerde en yaygın olarak bulunduğu ve insanları en
fazla rahatsız ettiği saptanan gürültünün özellikle motorlu araç trafiği olduğu görülmektedir (Kurra, 2009:57).
Gürültünün arzu edilmeme ve istenmeme durumu, insanların psikolojilerinin, sinir sistemlerinin ve
performanslarının farklı etkilenmelerinden dolayı kişiden kişiye değişebilmektedir. Ancak genellikle farklılık
göstermeyen etkisi ise işitme üzerine olan etkisidir. Gürültüye, kaynakla doğrudan ilişkide olanlar (endüstri
işçileri, ağır taşıt sürücüleri vb.) ile kaynağın bulunduğu çevreyi kullanan veya dolaylı ilişkide bulunanlar
(yoğun trafikli cadde ve sanayi bölgesi yakınlarında yaşayanlar, çalışanlar, okuyanlar vb.) olmak üzere iki tür
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maruziyet söz konusudur. İlk grupta gürültüden etkilenme şiddeti daha yüksektir, ancak ikinci gruptaki
etkilenme daha yaygındır ve etkilenen kişi sayısı daha fazladır (Kurra, 2009:328).
Gürültünün etkileri 4 grupta incelenmektedir.
Fiziksel etkiler: Geçici veya sürekli işitme hasarları
Fizyolojik etkiler: Vücut aktivitesindeki değişiklikler, kan basıncı artışı, dolaşım bozuklukları, solunumda
hızlanma, kalp atışlarındaki hızlanma, ani refleksler, uyku bozukluğu
Psikolojik etkiler: Davranış bozuklukları, öfkelenme, sıkılma, genel rahatsızlık duygusu
Performans etkileri: İş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin engellenmesi
Yarattığı olumsuz etkilere bağlı olarak gürültü düzeyleri araştırmacılar tarafından derecelendirilmeye
çalışılmıştır (Kurra, 2009:330):
Derece: L= 30 dB(A)-65 dB(B); konforsuzluk, rahatsızlık, öfke, kızgınlık, konsantrasyon ve uyku bozukluğu
Derece: L= 65-90 dB(B); fizyolojik tepkiler, kan basıncının artması, kalp atışı ve solunumun hızlanması, beyin
sıvısındaki basıncın azalması, ani refleksler
Derece: L=90-120 dB(B); fizyolojik tepkilerin artması, baş ağrıları
Derece: L>120 dB(B); iç kulakta sürekli hasar ve dengenin bozulması
Derece: L>140 dB(B); ciddi beyin tahribatı
Toplum içinde gürültüden rahatsız olmadıklarını belirten kişilerin gürültüye adapte oldukları düşünülmektedir.
Gürültüye adapte olma, kişisel farklılıklar nedeniyle tepkilerde yavaşlama, hangi gürültünün kabul edilebilir
olduğu ve geçmiş deneyimlere bağlı olarak varsa adaptasyon düzeyi, bilimsel olarak tartışılan konulardır.
Çoğu uzmana göre gürültüye adaptasyonun gerçekte doğru olmadığı, alışıldığı düşünülse bile biyolojik
etkilerin ve değişikliklerin önlenemediği belirtilmektedir (Kurra, 2009:367).
Ölçümlerde genelde insan kulağının duyarlı olduğu frekanslara göre ilişkilendirilmiş olan A-ağırlıklı ses
basınç seviyeleri (dB(A)) kullanılmaktadır. Gürültünün insan üzerinde etkisi kaynağın ses şiddetine olduğu
kadar gürültüye maruziyetinin süresine de bağlıdır. Bu nedenle eşdeğer ses seviyesi (L eq) ifadesi
kullanılmaktadır. Eşdeğer ses seviyesi verilen bir süre içinde süreklilik gösteren ses basınç seviyesinin
ortalama değerini gösterir (Öngel ve Sezgin, 2017:7670).
Gürültünün etkisi okullarda iki farklı şekilde görülmektedir. Bunlardan ilki öğretmen veya öğretim
elemanlarının etkilenmesidir. Ders esnasında öğretmen, dışarıdan iletilen gürültünün girişimini maskelemek
için daha yüksek sesle konuşmalı ve dolayısıyla daha fazla enerji harcanmasını gerektirmektedir. Bu da
öğretmenlerde aşırı yorgunluk, stres ve strese bağlı rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.
Okullarda ikinci olarak etkilenen grup ise öğrencilerdir. Gürültü olayı sırasında dersin kesilmesi, öğrencinin
ilgisini çekip konudan uzaklaştırmaktadır. Dikkat gerektiren, hafıza ve sözcüklerle ilgili çalışmalar ve
düşünmeye dayalı öğrenme eylemi gürültüden olumsuz etkilenir. Arka plandaki sözlü müzik, sözcük
hafızasında bozucu etki yapar. Bu faktörler çocuklarda dil gelişimi, okuma yeteneği ve genel olarak zihinsel
gelişim açısından çok önemlidir. Çeşitli araştırmalar karayolları, demiryolları ve havaalanları yakınlarındaki
okullarda bulunan öğrencilerin okuma, anlama ve öğrenme düzeylerinin düştüğünü göstermektedir (Kurra,
2009:337).
Artvin İli, 40○ 35' ile 41○ 32' kuzey enlemleri ve 41○ 07' ile 42○ 00' doğu boylamları arasında yer alan, 7367
km2 yüzölçümünde, Karadeniz Bölgesi’nin bir ilidir. İl alanı Türkiye yüzölçümünün % 0.9’u kadar olup
doğusunda Ardahan, güneyinde Erzurum, batısında Rize, kuzeyinde Gürcistan ve kuzey-batısında ise
Karadeniz vardır. Toplam nüfusu ise yaklaşık 166000’dir (Artvin Valiliği, 2017).
Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin İli’nde 17 Mayıs 2007 tarihinde kurulmuştur. Merkez İlçe sınırları içinde
Şehir ve Seyitler olmak üzere iki adet yerleşkesi mevcuttur (Artvin Çoruh Üniversitesi, 2017).
Artvin İl nüfusu 250000 kişinin altında ve Merkez İlçesi’nden geçen, Ardahan ve Erzurum illerini Karadeniz
Sahil Yolu’na bağlayan D010 karayolunun trafiği de 3 milyonun altında olduğundan hem il genelinde hem de
karayollarında gürültü ölçümleri yapılmamaktadır. Bu kapsamda insanların ve öğrencilerin yoğun olarak
kullandıkları Şehir ve Seyitler Yerleşkelerinde de herhangi gürültü ölçümü bulunmamaktadır. Bu çalışmanın
amacı, adı geçen iki yerleşkedeki çevresel gürültü ölçümlerini gerçekleştirerek, öğretim elemanı ve öğrenciler
ile yerleşkeleri kullanan insanların etkilendikleri gürültü düzeylerini ve olası etkilerini ortaya koymaktır.
MATERYAL VE METOT
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Gürültü Ölçümleri
Tüm ölçümler, TS 9315 ISO 1996-1 ve ISO 1996-2 standartları ve bunlara bağlı gereksinimler dikkate
alınarak gerçekleştirilmiştir. Çevresel gürültü ölçümlerinde çok önemli bir parametre olan rüzgar hızı ve hava
sıcaklığı ile nem değerleri de ölçülmüştür. Tüm ölçümler serbest alanda, tripod üzerinde gerçekleştirilmiştir.
Ölçüm öncesi ve sonrasında kalibratör kullanılmıştır. Gürültü ölçümleri, kalibrasyonu ve sertifikasyonu yeni
yapılmış olan CESVA SC310 marka Tip I cihaz ile yapılmıştır.
Çalışma Alanının Tanımlanması
Çalışmada, Artvin Çoruh Üniversitesi’nin merkez ilçe sınırları içinde yer alan, farklı fiziki şartlara sahip iki
yerleşkesinde 2017 yılının Nisan-Mayıs aylarında ölçümler gerçekleştirilmiştir. Seyitler Yerleşkesi şehir
merkezine yaklaşık 10 km uzaklıktadır ve konum itibari ile hem araç hem de insan popülasyonu açılarından
göreceli olarak sakin bir yerleşkedir (Şekil 1). Yerleşke, resmi olarak mevcut durumda köy sınırları içinde
bulunmaktadır. Bu yerleşkede Orman Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Rektörlük
Binası, lojmanlar, yemekhane, sosyal donatılar, yurtlar ve çeşitli laboratuvar binaları bulunmaktadır. Ayrıca
yerleşke etrafında 2013 verilerine göre 2000 üzerinde nüfus mevcuttur. Ancak bu verilere, nüfus kaydını
yaptırmamış yurt öğrencileri dâhil değildir. Yerleşkeye 20 dakikada bir düzeli aralıklarla dolmuş seferi vardır.
Ayrıca yurtlara, lojmanlara ve yerleşik halkın evlerine giden anayol yerleşke içinden geçmektedir.

Şekil 1: Seyitler Yerleşkesi yerleşim planı (Google Earth, 2017)
İkinci yerleşke olan Şehir Yerleşkesi ise Erzurum-Artvin D010 karayoluna ve Çoruh Nehri’ne paralel olup
hem araç hem de insan popülasyonu açılarından daha yoğun bir bölgede yer almaktadır. Bu yerleşkede ise,
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Artvin Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu, kütüphane, sosyal donatılar ile kongre ve kültür merkezi bulunmaktadır. Ayrıca mesai saatleri
içinde herkese açık olan nehir kenarında yürüyüş parkuru da bulunmaktadır (Şekil 2).
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Şekil 2: Şehir Yerleşkesi yerleşim planı (Google Earth, 2017)
Ölçüm Noktalarının Tespiti ve Ölçümler
Ölçüm noktalarının tespiti için, hem üniversite hem de dışarıdan kişilerin özellikle bahar aylarında sıklıkla
kullandığı noktalar belirlenmiş ve bu noktalarda ölçümler gerçekleştirilmiştir. Ölçümler gündüz
gerçekleştirilmiş olup arka plan gürültüsü ölçümleri için gece 22:00’dan sonra da aynı noktalarda ölçümler
yapılmıştır. Fotoğraflar ölçümlerden sonra çekilmiştir. İlk ölçüm noktası (Şekil 3), Seyitler Yerleşkesi’nde
Orman Fakültesi ve Rektörlük binalarının önünde, köye, lojmanlara ve yurda erişimin sağlandığı anayol
yakınında seçilmiştir. Şehir Yerleşkesi ölçüm noktası ise, kongre ve kültür merkezi, yürüyüş yolu ve kantine
yakın bir noktadadır (Şekil 4). Her iki noktanın ile ana karayolu uzaklığı 70’er metredir.

Şekil 3: Seyitler Yerleşkesi ölçüm noktası
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Şekil 4: Şehir Yerleşkesi ölçüm noktası
BULGULAR
Farklı zamanlarda yapılan A ağırlıklı gürültü ölçümleri arasındaki zamansal hatayı en aza indirmek için Leq
değerleri Denklem 1 ve Denklem 2’ye (Castle Group, 2017) göre hesaplanmıştır.

Denklem 1

Denklem 2
İki farklı yerleşkedeki gürültü ölçüm, sıcaklık, nem ve rüzgâr hızlarına ait değerler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Elde edilen ölçüm değerleri ortalamaları
Parametre
Gündüz Gürültü Düzeyi (Leq, dBA)
Gece Gürültü Düzeyi (Leq, dBA)
Sıcaklık (0C)
Nem (%)
Rüzgâr hızı (m/s)

Seyitler Yerleşkesi
46,68
37,03
18,0
55,2
<5

Şehir Yerleşkesi
52,42
47,99
18,9
55,8
<5

Elde edilen bulgulara göre iki yerleşke arasındaki gündüz gürültü düzeyleri farkı ΔL eq 5,74 dB(A) olduğu
görülmektedir. Gürültü düzeyi ölçümü birimi olan dB logaritmik değerlendirilmektedir. Ortaya çıkan bu
değer, iki yerleşkedeki gürültü düzeyleri arasında yaklaşık %100’lük bir algısal fark olduğuna işaret
etmektedir.
Gece yapılan ölçümlerde ise ΔLeq 10,96 dB(A)’dır. Bu değer iki yerleşke arasında geceleri yaklaşık 10 kat
enerjisel fark olduğunu göstermektedir. Seyitler Yerleşkesi ölçüm noktasında elde edilen değer, Avrupa
Birliği’nin eğitim yapılan bir sınıfta pencere kapalı olduğunda öngördüğü değere (35 dBA) yakındır.
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Yerleşkelere ait ölçüm verilerinin istatistiki dağılımları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Yerleşkelere ait ölçüm verilerinin istatistik dağılımları
Şehir Yerleşkesi Gündüz (dBA)
L1
L5
L10
59,8
55,2
53,8
Şehir Yerleşkesi Gece (dBA)
L1
L5
L10
54
52
50,9
Seyitler Yerleşkesi Gündüz (dBA)
L1
L5
L10
56,4
50,7
48,6
Seyitler Yerleşkesi Gece (dBA)
L1
L5
L10
43,2
43,2
37,6

L50
50,2

L90
47,8

L95
47,4

L99
46,8

L50
46,8

L90
43,6

L95
42,9

L99
42,3

L50
44,2

L90
40,6

L95
39,8

L99
38,4

L50
35,8

L90
35,2

L95
35

L99
35

Tablo 2’deki istatistiki veriler incelenecek olursa, Şehir Yerleşkesi’nde gündüz yapılan ölçüm zamanının
%99’unda 46,8 dB(A) kaydedilirken, Seyitler Yerleşkesi’nde bu değer 38,4 dB(A)’dır. Ancak %1’lik dilimlere
bakıldığında sırasıyla 59,8 ve 56,4 dB(A) değerleri görülmektedir. Seyitler Yerleşkesi genel olarak gürültüsü
oldukça az olan bir yer olmasına karşın, çevresel gürültü zaman zaman çok yüksek olabilmektedir.
TARTIŞMA
Gunnarsson vd., 2004 yılında Avrupa’nın 5 ülkesinde yaptıkları çalışmaya göre birleşik uçak ve trafik
gürültüsünün çocukların kavramaları üzerinde önemli etkileri olduğunu ve okuma eyleminin yüksek trafik
gürültüsünden aşırı etkilendiğini ortaya koymuşlardır. Yine yapılan başka bir çalışmada İstanbul’da 3 örnek
okuldaki ölçümler özellikle öğrencilerin trafik gürültüsünden rahatsız olduğunu göstermiştir (Kurra,
2009:365).
Yerleşkelerde çevresel gürültüye neden olabilecek unsurlar sahada detaylı olarak incelenmiştir. Seyitler
Yerleşkesi içinden köye, yurtlara ve lojmanlara ulaşımı sağlayan anayol geçmektedir. Bu durum yerleşkedeki
trafiği belirgin ölçüde artırmasına neden olmaktadır. Coğrafi şartlar ve yöre halkının ihtiyacından dolayı
kullanılan araçlar daha çok dizel ve kamyonet (pickup) tarzıdır ve binek araçlara göre daha fazla gürültü
çıkartmaktadırlar. Bu durum Björkman ve Rylander’ın (1997) İsveç’te yaptıkları çalışmadaki sonuçlarla
örtüşmektedir. Bir başka etken ise yerleşkenin kuş uçuşu 750 metre ilerisinde Ardahan karayolu geçmektedir.
Özellikle geceleri, bu eğimli yoldan geçen tır seslerinden, yolu gören cephede yaşayan köy sakinleri
rahatsızlık duyduklarını söylemektedirler.
Şehir Yerleşkesi’nde ise gürültü kaynakları farklılık göstermektedir. Yerleşkeye paralel uzanan D010 yolunun
diğer yanında yüksek taş duvarlar bulunmaktadır. Bu durum taşıtlara ait gürültünün yol boyunca yansımasına
neden olmaktadır. Yerleşkede gürültünün rahatsız edici olmasının nedenlerinden bir diğeri de trafiğin
büyükşehirlerdeki gibi sürekli olmaması, bazı zamanlar birkaç dakika araç geçmemesine rağmen sonrasında 45 tırdan oluşan konvoy ve onları takip eden binek araçlar olabilmektedir. Bu da ani yüksek gürültüye sebep
olmaktadır. Yine yerleşke ile yol arasında kalan şehir parkı Çoruh Park’a taşıtlarla girilebilmektedir. Aynı
kotta bulunan park yolu ile yerleşke etkileşim halindedir.
Artvin İl sınırları içinde havaalanı olmadığından uçak gürültüsünden etkilenme an itibari ile söz konusu
değildir. Trafik gürültüsü uçak gürültüsüne göre daha geniş banda yayıldığı için çoğu kişi tarafından daha az
rahatsız edici olarak tanımlanmaktadır. İlin coğrafi şartlarının çok engebeli olması ve özellikle ağır vasıta
trafiğinin belli saatlerde yoğunlaşması nedeniyle trafik gürültüsü oldukça rahatsız edici olabilmektedir. Ağır
tonajlı araçlar yokuşlarda binek araçlardan çok daha fazla gürültüye neden olmaktadırlar. Ayrıca çıkardıkları
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gürültü binek araçlara göre daha farklı frekansta olduğundan insanı ciddi olarak rahatsız edebilmektedirler.
Artvin İl nüfusu 250000 kişinin altında ve Şehir Yerleşkesinin 70 metre ötesinden geçen D010 karayolunun
trafiği de 3 milyonun altında olduğundan gürültü eylem planlarının dışındadır. Ancak bu durum insanların
gürültüden etkilenmediği anlamına gelmemektedir. Bunun en belirgin örneği, köy sınırları içinde yer alan
Seyitler Yerleşkesi’nde, Şehir Yerleşkesi’nden yaklaşık %100’lük daha az çevresel gürültü olmasına rağmen,
özellikle istatistiki sonuçlara göre insanlardaki gürültü algısı daha fazla olabilmektedir.
SONUÇ
Artvin İli’nde ilk defa yapılan bu çalışmada direkt trafik gürültüsünün belirlenmesinden ziyade yerleşkeleri
kullanan kişilerin çevresel gürültüye ne düzeyde maruz kaldığının tespiti amaçlanmış ve ölçümler de bu kritere
göre yapılmıştır. İnsanların algıları bulundukları ortama göre değişmektedir. Bu nedenle algısal olarak Seyitler
Yerleşkesi’nde çevresel gürültüden daha fazla etkilenme görülebilmektedir.
Çalışmanın bir sonraki aşaması için gürültünün yerleşkelerde bulunan akademik ve idari personel ile
öğrencilere olası etkilerinin araştırılması amacıyla gerekli etik kurul izinlerinin alınması ve ölçümlerin farklı
periyotlarda ve farklı noktalarda tekrarlanması planlanmaktadır. Ancak var olan şartlara göre bazı çözüm
önerileri şu şekilde sıralanabilir :
Seyitler Yerleşkesi’nin içinden geçen anayolun yerleşke dışına alınması ve kontrollü giriş-çıkış olması halinde
trafik gürültüsünün belirgin şekilde azalması sağlanabilir. Gece ölçümlerinde elde edilen değerler, Seyitler
Yerleşkesi’nin aslında oldukça sessiz bir yere kurulu olduğunu göstermektedir. Ayrıca yerleşke içinde hız
sınırlaması ve parke taşlar yerine asfalt uygulamaları gürültünün azalmasına olumlu etkide bulunabilir.
Şehir Yerleşkesi’nde gürültü düzeyi artış gösterdiğinde modelleme çalışması yapılarak, D010 karayolu
kenarına ses bariyeri uygulanabilir. Ancak bu pahalı ve uzun vadede uygulanabilecek bir çözüm olarak
görülmektedir. Orta ve kısa vadede ise, Çoruh Park’a araç girişinin engellenmesi ve D010 karayoluna radarlı
hız sınırlaması-denetlemesi sistemi kurularak araçların daha yavaş hızlarda seyretmesi sağlanabilir. Bu sayede
sürtünme ve lastik sesiyle birlikte gürültü de azalacaktır.
Sonuç olarak kritik noktalarda yer alan üniversite ve ilköğretim ile lise düzeyindeki okulların tespit edilmesi
ve buralarda hem çalışanları hem de eğitim alan öğrencileri etkileyebilme potansiyeline sahip gürültünün
ölçülerek gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir
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ÖZET
İnsanı tanımlamak, her yönü ile tanımak ve tanıtmak bilim açısından varoluştan bu yana yapılmaya ve
çözülmeye çalışılan bir tanım olsada iletişimsel açıdan tanımlanmaya çalışıldığında manevi ve ruhsal olarak
yapısı en karışık hatta zamanla daha da karmaşık bir hal alan canlı türü olarak nitelenmektedir. Ancak bizi
temel olarak diğer canlılardan ayıran, diğer canlı grupları arasında kolaylıkla varlığımızı sürdürebilmemizi
sağlayan düşünce gücü ile çevre diye adlandırdığımız doğa ile bağımızı güçlü kurmakta ve bu gücü daha
sağlam bağlarla koruyabilmekteyiz.
Bu düşünce gücünün sağladığı farklılıklar sayesinde, insanoğlu varoluşundan bu yana varlığını devam
ettirebilmek amacı ile barınma ihtiyacı duymasının yanısıra kimi zaman kendini koruyabilmek kimi zaman
keşfetmek amacı ile koştu, tırmandı, ağır nesneler kaldırdı ve bu nesneleri farklı yerlere sürükledi, yüzdü. İlk
zamanlar ihtiyaçlardan dolayı ortaya çıkan bu aktiviteler zaman içerisinde özellikle ilk dönemlerde çocuklar
arasında bir oyun bir eğlence rekabet şeklinde yerini almış olsada zaman geçtikçe yetişkinler arasında da yerini
almaya başladı. Arkeolojik buluntular Eski Çin’de top ile oynanan oyunların yaygın bir biçimde bulunduğunu
göstermektedir. Tabi bu buluntular bizlere bu oyunların dinsel amaçlamı yoksa tamamı ile bir spor aktivitesi
olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini refere etmemektedir. Bununla birlikte Eski Yunan ve Roma’ da
ise top ile oynanan oyunlar boş vakitleri değerlendirmede spor amacı ile oynandığı yine tarihi belgeler yardımı
ile bilinmektedir. Homero’ un İlyada ve Odysseia adlı yapıtlarında Eski Yunan ve Girit’ te spor
müsabakalarının hem dinsel hem de din dışı amaçlarla gerçekleştirildiği yer almaktadır. Din ve spor
etkinliklerinin birleştirildiği en ünlü spor etkinliği ise başlangıcı İ.Ö. 776 olarak bilinen ama geçmişinin
aslında daha eski tarihlere dayandığı düşünülen Olimpiyat Oyunlarıdır.
Bir toplumun sağlık düzeyi, sağlıklı bireylerin varlığı ile değerlendirilir. Sağlıklı olmak her insanın temel
hakkı olup, bunun korunması ve devamlılığının sağlanması sağlık personelinin temel amacı olduğu kadar kişinin kendi sorumluluğudur. Sağlık çalışanları, mesleki sorumlulukları ve sosyal rolleri gereği sürdükleri
yaşam biçimleri ile rol modeli olma ve sağlık eğitimi yönünden hizmet verdikleri grubu etkileme özelliğine
sahiptir. Sağlık çalışanlarının sağlığı geliştirme eylemleri arasında sağlığı olumsuz etkileyebilecek
alışkanlıkların toplumdaki yaygınlığının tespit edilmesi, topluma sağlıklı yaşam bilincinin kazandırılması ve
sağlıksız davranışların sağlığı geliştirme davranışlarıyla yer değiştirmesi sayılabilir. Bu eylemleri
yapabilmeleri için öncelikle sağlıklı yaşam biçim davranışlarını etkileyen faktörler saptanmalıdır (Ayaz S,
Tezcan S, Akıncı F., 2005;9(2):26-34).
Anahtar Kelimeler: Mekan Tasarımı, Spor, Olimpiyat Parkı, Mekansal Kimlik, Organizasyon
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Olimpiyat Oyunlarının başladığı yer olarak kabul edilen Yunanistan’da başkent Atina’da bulunan
Panathinaiko Stadyumu modern olimpiyatlara ev sahipliği yapan ilk stadyum olmasının yanı sıra, dünyada
tamamı beyaz mermer tarafından yapılan tek ve en eski stadyum olarak tarihte yer almaktadır. M.Ö 330-329
yılları arasında Yunan Politikacı Lykourgos Krestenitis tarafından yapılan bu stadyum ilk yıllarında atletik
oyunlar için kullanılmıştır. (Atina şehri, 2004 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği için yeni tesisler yaptığı için
Panatinaiko Stadyumu bütün branşlarda hizmet verememektedir. Günümüzde sadece olimpiyat oyunlarından
maraton yarışlarına ve atıcılık finallerine ev sahipliği yapan mekan genellikle turistlerin ziyaretine açılan bu
stad, aynı zamanda konser gibi kültürel etkinliklere hizmet vermektedir).

Resim 1 : Atina’da bulunan Panathinaiko Stadyumu
Kaynak : http://komsudaneoluyor.net/wp-content

(Yarışmaları daha iyi izleyebilmesi için en ön sırada kral ve kraliçe için tribünlerdeki diğer koltuklardan farklı
olarak 2 tane özel olarak dizayn edilmiş koltuk bulunuyor. Önceleri stadyumun A noktasında bulunan bu
koltuklar daha sonra kralın yarışları daha geniş bi açıdan izleyebilmesi için B noktasına alınıyor).

Resim 2 : Panathinaiko Stadyumu giriş holü
Kaynak : http://komsudaneoluyor.net/wp-content
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Eski Yunan'da benzer kutsal oyunlar Delfi, Korint ve Nemea kentlerinde de düzenlenirdi. Bu üç kentteki
oyunlarda başarılı olan atletler büyük bir ün ve onur kazanmanın yanı sıra, çeşitli maddi ödüller de alırdı.
Yunanlılar dindışı sporlarla da yakından ilgiliydiler. Gymnasiori'u olmayan kent devletlerinin tam bir toplum
olamadıkları düşünülürdü. Bu gymnasion'larda atletler eğitilir ve yarıştınlırdı. Eski Yunan'da, askeri disiplinin
çok önemli olduğu Sparta dışında, kadınlar spor etkinliklerine katılmaz ve Olimpiyat Oyunları'na alınmazlardı.
Bu genel uygulama dışında kalan tek örnek tanrıça Hera onuruna düzenlenen yarışmalardı.
Eski Roma'da savaş arabası yarışları en yaygın spor gösterilerindendi. Ama atletizm, boks, güreş, cirit ve disk
atma gibi sporlara da ilgi gösterilirdi. Roma'da savaş arabası yarışları 250 bin kişi tarafından izlenen büyük
gösteriler biçiminde düzenlenirdi. Bu sayı Colosseum'da gladyatörlerin gösterilerini izlemeye gelenlerin
yaklaşık beş katıydı. Bunun bir nedeni de, gladyatör kiralamanın ve dövüştürmenin oldukça pahalıya mal
olmasıydı. Gladyatör dövüşlerinde ya insan insana karşı ya da insanlar hayvanlara karşı mücadele' ederdi.
Neron döneminde arenada kadın gladyatörler de dövüştürülmeye başlandı. Araba yarışları, gladyatör
dövüşlerinin Hıristiyanlar'ın tepkisi ve ağır maliyetler nedeniyle İS 5. yüzyılın başlarında sona erdirilmesinden
çok sonra da sürdürüldü. Araba yarışları oldukça modern yarışlardı. Yarışçılar Yeşiller ve Maviler gibi aynı
takımlarda toplanır, bu da taraftarlarının bağlılıklarını güçlendirir, ilgilerini ayakta tutardı. Ortaçağda sporun
daha az örgütlü olduğu görülür. Panayırlar ve mevsim şenliklerinde erkekler ağır taş ve tahıl çuvalları
kaldırma yarışmaları yaparlardı. Kırsal kesimde en yaygın spor, hemen hiçbir kuralı olmayan halk futboluydu.
Evlilerin bekârlara ya da bir köyün başka bir köye karşı oynadığı bu oldukça vahşi oyun İngiltere ve Fransa'da
19. yüzyıla kadar sürdü.
Ortaçağın soyluları arasında okçuluk en gözde spordu. Bazen bir şenliğe dönüşen okçuluk yarışmaları aylar
öncesinden tasarlanırdı. Kasabalar arası yarışmalardaki törenlerde okçular, sporun koruyucu azizlerinin
resimleri ve heykellerinin ardında yürürlerdi. Kasaba halkı, soylular arasında düzenlenen bu okçuluk
turnuvalarına alınmaz, yalnızca izleyici olabilirdi. Genellikle, yarışmaları izlemeye gelen halk için koşu,
atlama ve güreş karşılaşmalarıda düzenlenirdi. Ortaçağda köylü kadınlar koşulara ve top Oyunlarına serbestçe
katılırdı. Soylu kadınlar da ava çıkar ve şahin beslerdi.
SPOR’ UN ÖRGÜTLENMESİ
Günümüz bakış açısıyla Spor kavramını; Dünya üzerinde hemen hemen insaoğlu’ nun var oluşundan bu yana
farklı kültür ve sosyal statülere sahip olan toplumların biraraya gelerek tükettiği bir ortak ürün, ayrıca bu ortak
ürünü düzenli ve kurallı bir rekabet unsuru olarak yine bu unsurları doğru ve amacına uygun bir şekilde
gerçekleştirebilmek için oluşturulan kompleks ve benzeri alanlarda düzenlenen yarış, eğlence, aktivite adı ile
tanımlamak ve ele almak daha doğru bir bakış açısı olacaktır. Bu bakış açısının oluşmasının temeli aslında
Rönesans dönemine dayanmaktadır. Rönesans döneminde spor artık tümüyle dinsel amaçların dışına çıkmıştır
ve temelde bu dönemde sporcular arasındaki mücadeleden çok, görünümlerinin soyluluğu ve incelikli
davranışlarıyla ilgilenilmiştir.
Avrupa'da sporun günümüzdeki biçimini alması 17. yüzyılın sonlarında başlamıştır. İngiltere'de sırık dövüşü
gibi geleneksel sporlar yerini kriket gibi daha örgütlü oyunlara bırakmıştır. Boks sporu 18. yüzyıl boyunca
yaygınlaştı ve bu sporu daha uygar kılmak üzere kurallar geliştirildi. 18. ve 19. yüzyıllarda spor giderek
uzmanlık dallarına ayrıldı. Kurulan ulusal örgütler standart kurallar koydu. 1863'te İngiltere'de ortaçağın halk
futbolundan kaynaklanan yeni tip futbolu geliştirmek üzere Futbol Birliği kuruldu. ABD'de ragbi ve Amerikan
futbolu gelişti. Modern sporlar bu iki ülkeden dünyaya yayılmaya başladı. İngiltere, başlangıcı Rönesans
Fransa'sına dayanan tenis gibi, kökenleri başka ülkelerde olan sporları da modernleştirdi ve 19. yüzyılın sonu
ile 20. yüzyılın başlarında Uluslararası Olimpiyat Komitesi (1894), Uluslararası Futbol Federasyonu (1904) ve
Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonu (1912) gibi örgütler kuruldu.
Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri, Asya ve Afrika'yı sömürgeleştirdikleri dönemlerde, yerli sporların yerine
kendi sporlarını geçirdiler. Batılı olmayan ülkelerden Japonya'da, geleneksel bir spor olan sumo (Japon güreşi)
halk arasında yaygın ve sevilen bir spor olma özelliğini korudu. Gene Japonya, modern Olimpiyat Oyunları'na
judo gibi bir sporla katkıda bulunan ve batılı olmayan sayılı ülkelerden biri oldu.
Modern sporlara geçişin ardında Sanayi Devrimi'nce desteklenen bilimsel gelişmeler yatar. Bu dönemden
sonra, atletler, fiziksel olarak en yüksek düzeylerine ulaştırılmak üzere sistemli bir biçimde çalıştırıldı.
Basketbol, voleybol gibi yeni sporlar, pazara sürülen yeni bir mal gibi, istenen özellikleri karşılayacak biçimde
özel olarak geliştirildi. Kapitalist girişimcilik, sporların pazarlanabilir bir ürün olarak modernleştirilmesinde
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önemli bir rol oynadı. Boş zamanı değerlendirmek için oynanan geleneksel oyunların modern spor dallarına
dönüştürülmesinde okulların ve üniversitelerin de önemli katkıları oldu. Modern futbol İngiltere'de Victoria
döneminde seçkin gençler tarafından geliştirildi. Kürek sporu ile pist ve alan atletizmi ise modern biçimlerini
İngiliz ve ABD üniversitelerinde aldı. Bireysel bir spor olan jimnastik kara Avrupa'sında gelişti. Kökenlerini
18. ve 19. yüzyılda Almanya ve İskandinav ülkelerinden alan jimnastik, rekabete dayanmayan farklı bir spor
olarak ortaya çıktı. Günümüzün bireysel jimnastik sporu bu eski spordan gelişmiştir.
Bu gelişmeler beraberlerinde bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmeye başladı. Öyleki farklı uluslar, milletler
arasında gerçekleştirilen müsabakalar için yeni mekan arayışları ortaya çıkmaya başladı. İlk olarak Eski
Yunan’ da ortaya çıkan ve gerçekleştirilen bu oyunlar 1892'de Paris Sorbonne Üniversitesi'ndeki bir
konuşması sırasında Fransız Baron Pierre de Coubertin uluslararası spor organizasyonu fikrini öne sürmesiyle
birlikte resmi bir hal alması için girişimlere başlanmış oldu. Coubertin, Spor eğitimini ve spor kurumlarını
güçlendirerek ülkede sporu yaygınlaştırmak ve spordaki rekabetin gerçek savaşları önleyebileceğini
savunuyordu. 23 Haziran 1894'te Coubertin önderliğinde Uluslararası Olimpiyat Komitesi 13 ülke ve 79
temsilci ile ilk kez toplandı ve Olimpiyat Oyunlarının yeniden düzenlenmesine ve ilk olimpiyatların 1896'da
Atina'da düzenlenmesine karar verilmiş olundu. Böylelikle her 4 yılda bir farklı ülkelerde Olimpiyat oyunları
düzenlemek amaçlı Olimpiyat Stadları, Köyleri, Evleri oluşturulmaya başlandı. Çok amaçlı kullanılan bu
komplekslerin mekansal özellikleri, konumları, kapasiteleri ve verdikleri hizmetler uluslararası standartlar ile
belirlenmekte ve korunmaktadırlar.
ATATÜRK OLİMPİYAT STADI VE STADIN MEKANSAL ÖZELLİKLERİ
İletişim ve tasarım arasındaki ilişki, öncelikle “ tasar ” kısmında başlar. Bir hedef belirlemek amacı ile ortaya
çıkan tasarım, kullanıcısı insan olan bir mekana sunulmaktadır. Bu noktada bir tasarın çeşitlilik içinde
kullanılabilmesi için “iletişim” kavramının çok yönlülüğünü kullanmak gerekmektedir. Mekanlar, özellikle
stadyumlar antik dönemlerden bu yana insanların bir araya geldiği, yaşamla yüzleştiği yerlerdir. ( Özellikle
antik dönemlerde stadyumlarda oynanan hem dinsel olarak hemde din dışı eğlence amaçlı oynanan oyunlar
kimi zaman izleyiciler için keyif veren, coşkulu rekabetler olsa bile, oyuncular için tamamıyla bir can pazarı
olarak tabir edebileceğimiz savaşlara dönüşebilmekteydi). Mekanların iletişimi hedef kitlenin kendisine
doğrudan etki eder. Bu noktada tasarlanan mekanlar hangi amaçla yapıldıklarını belli eder. Sözgelimi özel
mekanlar (ibadethaneler, siyasal mekanlar, sosyal mekanlar, stadyumlar, okul vb) özel tasarlanan mekanlardır.
Bu yapılar hedef aldıkları kitleleri önce psikolojileri ile sonra da mekanın kendisi ile doğrudan iletişime
geçirir. Bir futbol izleyicisi için maçı büyük ve donanımlı bir stadyumda izlemek ile TV’ den izlemek arasında
büyük bir keyif farkı vardır. Mekan ile iletişim arasındaki bağı güçlü kurmak için tasarımı yaparken
kullanıcının ne istediğini anlamak önemlidir. Çünkü amaç kullanıcı ya da kullanıcılara yaşanılabilir mekanlar
sunmak ve ihtiyaçları doğru karşılayabilmektir. İletişimin ritüel modeline göre, ritüel ve araçsal arasındaki
ayırım göndermeye olduğu kadar alımlamaya, mekanı kullanacak kişilerin amaçları kadar diğer kullanıcıların
mekandan alacağı etkiye göre uygulanır (Eceoğlu; 2013, 43-44).
Stadyum gibi kompleks yapılar da ilk etapta “kent içindeki yeri”, yani kentsel ilişkiler ağındaki konumu
üzerinde durmak gerekir. Genellikle kent içi ve kent dışı stadyumlarından bahsetmek alışılagelmiş bir şeydir.
Her iki çözümün de kendine özgü avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Fakat ister kent içi, isterse kent
dışında yer seçimi gerçekleştirilsin, öncelikle ve önemli olarak acil servis araçları dâhil tüm seyircilerin
emniyetli şekilde dolaşımını sağlayacak, gerekli canlı yayın araçlarını, konaklama köyü ve park tesisleri gibi
tüm geçici veya kalıcı tesisleri barındıracak yeterli dış alanın bulunması gereklidir. Stadyumların yer
seçiminde dikkat edilmesi gereken, tesislerin tren, metro, tramvay veya otobüs bağlantıları gibi toplu taşıma
istasyonlarına iyi şekilde bağlanmış olması gerektiğidir. Stadyumların ve tesislerin iki saatlik araba yolculuğu
uzaklığı içinde olması gereken en yakın havalimanına gidenler dâhil, ana yollara ve otoyollara iyi “erişimi”
sağlanmalıdır. Farklı yönlerden stadyuma üç ana yolun çıkması gerekmektedir. Farklı takım izleyicileri için
taraftar bölgeleri planlanmalı ve özellikle bu bölgelerden stadyuma erişim dikkate alınmalıdır. Çeşitli hedef
gruplarının yollarının kesişmesi her zaman için asgari düzeye indirilmelidir.(Gürer,2017)
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Resim 3: Atatürk Olimpiyadı Ualaşım Şeması
Kaynak : www.google.com.tr/search?q=atatürk+olimpiyat+stadı+ulaşım&rlz

Olimpiyatlara hazırlık projesi kapsamında Türk atletizmine ve futboluna hizmet etmesi amacıyla 1999 yılında
İstanbul'un Başakşehir ilçesi Altınşehir bölgesinde 584 hektarlık alana Olimpiyat Parkı'nın en büyük projesi
olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun yapımına başlanmıştır ve olimpiyat stadının yapımı 2002 yılında
tamamlanmıştır. Uluslararası futbol şampiyonaları ve dünya atletizm şampiyonalarının yapılabileceği, IAAF,
FIFA, IOC şartlarını karşılayan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun son düzenlemelerden sonra toplam seyirci
kapasitesi 76.092 kişi olarak belirtilmiştir. Bunun ile birlikte UEFA’ nın 5 yıldız verdiği stadlar arasında 8.
Sırada yer alan stadyumda niteliği ve ihtişamı açısından da Türkçe Olimpiyatları gerçekleştirilmektedir.

Resim 4: Atatürk Olimpiyat Stadı Plan ve Kesiti
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Kaynak : www.google.com.tr/search?q=olimpiyat+stadı+vaziyet+planı&rlz

Her türlü spor, sosyal ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği stadyum da, sporcu, antrenör ve eğitimci
yetiştirilebilmek amaçlı alt yapı ve ayrıca 9 kulvarlı ana atletizm pistinin haricinde 2 adet ışıklandırılmış
antrenman ve atletizm sahası bulunmaktadır. Dünyanın sayılı stadları arasında yer alan Atatürk Olimpiyat
Stadı büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaktadır. İtalya'da "Cribaudo Yayınevi" tarafından 2005 yılında
yayınlanan "Stadi Del Mondo" (Dünya Stadları) adlı kitapta dünyanın en büyük ve en önemli stadları arasında
gösterilmektedir.

Resim 5: Atatürk Olimpiyat Stadı 3D çizimi
Kaynak : www.uludagsozluk.com

Işınsal bir mekan organizasyonuna sahip olan Atatürk Olimpiyat Stadı; Türkiye'de gerçekleştirilen en büyük
spor yatırımlarından biridir ve Olimpiyat Parkı projesi kapsamında inşaa edilmiştir. Projeyi farklı kılan, stadın
batı tarafındaki hilal şeklindeki çelik çatı ve çelik çatının artgerme sistemle oluşturulan iki dayanak ile
desteklenmesidir. Yerde monte edilen ve vinçlerin yardımıyla yerine oturtulan 3,420 ton ağırlığındaki çelik
konstrüksiyon çatı 18,600 m², stadın doğu çatısı ise 13,000 m² alana sahip ve 1,200 ton ağırlığındadır. Bu
uygulama, Türkiye'de gerçekleştirilen çatı ve dayanak uygulamaları arasında önemli ve ayrıcalıklı bir yere
sahiptir. Stadın kullanıcılarına ait kapalı mekanlar, batı bölümünde yer alan ve toplam kapalı brüt alanı 48,860
m² olan yedi katlı bir yapı içerisine yerleştirilmiştir. Bu katlarda, sporcu, hakem ve antrenörlere ait, spor sahası
ile doğrudan bağlantıları olan alanlar, teknik ve lojistik alanlar, polis istasyonu, itfaiye ve sağlık merkezi,
organizatörlere ait ofisler ve toplantı odaları, tribünlere doğrudan bağlantısı olan basına ait alanlar ve dinlenme
alanları bulunmaktadır. Stadyumun 9 kulvarlı ana atletizm pisti yanında; kuzeybatısında tünelle bağlantı
sağlanabilen IAAF'ce istenen tüm şartları karşılayan 1 adet 24,000 m²'lik ışıklandırılmış antrenman sahası ve 1
adet 15,000 m²'lik atletizm ısınma sahası vardır. 52,000 m² taban alanı üzerine inşa edilen stadın plaza ile
birlikte toplam alanı ise 120,000 m²'dir.
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Resim 6: Atatürk Olimpiyat Stadı plan şeması
Resim 7: Atatürk Olimpiyat Stadı mekan analizi
Kaynak : http://www.eneger.com

Resim 6 - 7 de genel planı görülen Olimpiyat Parkı’ nın alt birimi olarak nitelendirilen stadları ve otopark
alanları ile, ayrıca çevre yollar ve diğer ulaşım araçları ile olan bağlantısı yer almaktadır.

Resim 8: Atatürk Olimpiyat Stadı Resmi Sitesi Görseli
Kaynak : http://www.ataturkolimpiyatstadi.gov.tr/2012/tr/detay.aspx

Ayrıca çevre ile bağlantısı tüm olanaklar dahilinde düşünülen stadın kendi sitesinde de tüm gerekli bilgilere
yer verilmiş bulunmaktadır. Sitedeki “etkinlik alanları” sekmesine basıldığında olimpiyat stadının tüm alt
mekanlarının fotoğraflarına ve kişi kapasiteleri ile metrekarelerine kadar bilgi sahibi olmak mümkündür. Proje
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bütün olarak incelendiğinde ışınsal olarak nitelendirilen plan şemasının, sitede yer alan fotoğraflar
incelendiğinde ise mekansal açıdan yerini çizgisel olarak nitelendirilen plan şemasına bıraktığı görülmektedir.
Eğlence ve serbest zamanın yeni dünya düzenindeki konumu; küreselleşmenin farklı toplum ve kültürlerde
sermaye ile olan bağlantılarını doğrudan göstermeyen, aksine, var olan düzen içerisinde yoğrulan tüketiciler
için bir arınma, dünyevi sıkıntılardan uzaklaşma imkanı sağlayan, hem reel, hem de sanal olabilen konumuyla
tüm duyulara seslenen bir mekanizmayı da çağrıştırmaktadır. Bununla birlikte, küreselleşmenin böylesine
yoğun olarak tartışıldığı günümüzde, onu iktidar ve spor kavramlarından bağımsız düşünmek neredeyse
imkansız gibidir. Kapitalizmin tüm dünya üzerindeki etkinliğini kürselleşme ile hissettirdiği günümüz tüketim
toplumlarında, yönetimler açısından kitlelerin yoğunlaşacağı ilgi odakları önem taşımaktadır. Eğlence kültürü
çerçevesinde sunulan bu ilgi odaklarının en başında da spor gelmektedir (Ekin, 2013: 286).
Sporun büyük bir endüstriye dönüşmesinin altında da 'toplumsal gücü' yatmaktadır. Öyle ki, dünyanın en
büyük şirketleri uzun yıllar önce bu gücü fark etmiş ve sporla ilişkili pazarlamayı kullanmışlardır. Spor
branşları, haberleri, spor uzmanları hayatın her anında tüketicinin karşısına çıkmakta ve talep görmektedir. Bu
özelliğini özellikle bazı branşlarda ticarileşmenin katkısını da alarak daha geniş kitlelere taşımıştır. Birbirine
bağlı sektörleri etkileme gücünü de katarak büyük ölçekli bir endüstri haline dönüşmüştür (Yoon ve Choi
2005: 191). Bunun sonucu pazarlama iletişimindeki payı son yıllarda dünya genelinde artış göstermiştir.
SONUÇ
Mekanlara kimlik kazandırmak ve bu kazandırılan kimliği önemli yerlere taşıyabilmek, örnek teşkil edilecek
noktalara getirmek büyük emek ve özverili çalışmalar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Temelde yapıları
oluşturmak kadar hayatı oluşturmakta bir sanat bir mimari yapıttır. Özellikle insanları bir arada tutmak, büyük
kalabalıkları birçok ayrımdan (din, dil, ırk, mezhep vb) uzak, hiç bir çıkar gözetmeden sadece başarı elde
edebilmek, taraftar ruhunu dinç tutabilmek ve tüm benliğimizle ortaya koyduğumuz bağlılığımızı
sergileyebilmek için aynı çatı altında saatler geçirebilmek büyük emek isteyen bir sadakat duygusudur.
Olimpiyat stadı da bu sadakat duygusunun sergilenebildiği yegane mekanlardan biri olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yapısal özellikleri, donanımı ve dünya standartlarına uygunluğu açısından medyanın gözbebeği
halini alan bu spor kompleksi hem çok amaçlı kulanımı hem de gördüğü ilgi sayesinde birçok aktivitenin
gerçekleştirildiği bir mimari yapıt olarak dünya sıralamasında yerini almıştır.
Zaman içerisinde tamamıyla bir sosyal ortam haline gelen “Atatürk Olimpiyat Stadı” aslında ülkemizde spor
denilince akla gelen futbol sahaları, tenis kortları yada basketbol sahası kavramlarını yeniden şekillendirmiştir.
2000’ li yılların başında Türkçe Olimpiyatları’ nın da Olimpiyat Stadı bünyesinde gerçekleştirilmeye
başlanılması ve medya’ nın bu olimpiyatlara gösterdiği ilgi de bu sonucun doğmasında büyük rol oynamıştır.
Belki de medyanın gücü burada asıl rolünü üstlenerek ülkemizde spor pazarlaması’ nın gelişmesini ve
ilerlemesini sağlamıştır. Sadece ülkemizde önde gelen firmalar değil, dünya çapında büyük hisselere sahip
olan firmalarda reklamlarının bu etkinliklerde boy göstermesi için yatırımlar yapmaya başlamışlardır. Ayrıca
Atatürk Olimpiyat Stadı’ nın temel atımından bu yana gerek basılı yayın gerekse de internet üzerinden
gerçekleştirilen yayınlar sayesinde toplumsal açıdan bilgi aktarımı hızlanarak stad gündemdeki yerini
korumaya devam etmektedir.
Küreselleşmenin getirdiği etkilerin yanı sıra, hayat standartlarımızın üst noktalara taşınmasında mimari
yapıların tasarımsal açıdan ihtiyaçları maksimum denilebilecek şekilde sağlamasının yanı sıra bu yapıların ön
plana çıkarılması hususunda medyanın yeride küçümsenemeyecek kadar fazladır. Spor medyası dünya
üzerinde tüketim sıralamasında hergeçen gün yerini biraz daha sağlamlaştırmakta ve kendini ileri boyutlara
taşımaktadır.
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ÖZET
Bu makale çalışmasında kara mayınlarını ve el yapımı patlayıcıları algılayan ve sınıflandıran bir
sistem üzerinde çalışılmıştır. Sınıflandırıcı olarak Yapay Sinir Ağları (YSA) tabanlı bir model
kullanılmıştır. Geliştirilen sistemin en önemli özelliği yüksek doğrulukta sınıflandırma yapmanın
yanında hızlı cevap vermesidir. Önerilen YSA modelinin bu özellikleri mikro işlemci tabanlı gerçek
zamanlı uygulamalar açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. Çalışmada, en sık rastlanılan üç
farklı kara mayınının tespiti ve teşhisi sağlanmıştır. Ayrıca mayın tespitinde hatalara yol açan üç
farklı metal malzeme kullanılarak gürültülü veriler oluşturulmuştur. Bu veriler YSA’nın eğitimi ve
test edilmesi amacıyla kullanılmıştır. Sınıflandırma performansının ölçülmesi ve gösterilmesi için
eğitim ve test verilerinin Receiver Operating Characteristics (ROC) eğrileri çizdirilmiştir. Toplamda
6 farklı malzeme üzerinden yapılan deneysel çalışmalar neticesinde ROC eğrilerinde mayın türlerinin
100% doğruluk oranıyla sınıflandırıldığı gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Örnek Tanıma, Mayın Sınıflandırma, Yapay Sinir Ağları
Detection and Classification of Land Mines using Pattern Recognition
ABSTRACT
In this paper, a system has been developed to detect and classify landmines and hand-made
explosives. As a classifier, a model based on Artificial Neural Networks (ANN) has been used. The
most important feature of the developed system is that it provides fast response as well as
classification at high accuracy. These features of the proposed ANN model provide a significant
advantage in terms of microprocessor-based real-time applications. In the study, three most common
landmines have been found and diagnosed. In addition, noisy data has been generated by using three
different metal materials that led to a mistake in mine detection. This data has been used for the
training and testing of ANN. Receiver Operating Characteristics (ROC) curves of training and test
data have been drawn to measure and display the classification performance. As a result of
experimental studies on 6 different materials in total, it has been observed in ROC curves that mine
species were classified with 100% accuracy.
Keywords: Pattern Recognition, Mine Classification, Artificial Neural Networks
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Giriş
Mayın (Gömülü patlayıcı) tespiti için birçok çalışma yapılmıştır. Gömülü patlayıcı tespiti sorununun
çözümü için literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde tespit başarımının ve hızın istenilen
seviyede olmadığı görülmektedir.
Mayınlarının belirlenmesinde kullanılan teknikler; sismik - akustik dedeksiyon [1], yer etkili radar
(GPR) [2,3], elektromanyetik indüksiyon spektroskopisi (EMI) [4], kızılötesi (IR) görüntüleme [5],
çekirdek dört kutup rezonansı, çekirdek yöntemi [6], data füzyon [7] olarak sıralanabilir.
Bazı durumlarda birden fazla algılama tekniğini içinde barındıran dedektörlerin kullanılması
kaçınılmazdır. Gerek patlayıcılardaki farklılıklar gerekse patlayıcıların gömülü olduğu ortamların
farklılığı patlayıcı tespitini zorlaştıran faktörlerdir.
Geliştirilen yöntemlerinin metal ve metal olmayan patlayıcılardaki başarı oranı farklı olmaktadır.
Mayınların belirlenmesinde en sık, toprağa gömülü durumdaki metal objelerin neden olduğu
elektromanyetik dağılımları algılama esasına göre çalışan metal dedektörler kullanılmaktadır. Fakat
bu algılayıcılar yerin kendi doğal yapısı nedeniyle daimi yerin manyetik alanı etkisi ile yaklaşık
olarak her bir gerçek alarma karşılık 1000 yanıltıcı alarm vermektedirler [8]Hata! Başvuru kaynağı
ulunamadı.. Ayrıca günümüzde modern mayınların plastik veya ahşaptan yapılıyor olması da bu
yöntemin zayıf yönüdür. Bunun dışında, gelişen teknolojiyle beraber ileri görüntüleme teknikleri
kullanılmaktadır. Ancak yöntemlerin çoğunda, bazen bir mayının, taş veya diğer atıklardan ayırt
edilmesi mümkün değildir.
Mayın algılama işleminde önemli diğer bir konu da algılayıcılardan gelen sinyallerin (verilerin)
işlenmesi ve karar mekanizmasıdır. Bu konuda algılayıcı tasarımındaki teknolojik gelişmelere
paralel olarak çok sayıda yeni yöntemler ortaya çıkmıştır. Bu değerlendirme algoritmaları basit
olarak klasik kontrol ve modern kontrol (Yapay Zeka) olarak sınıflandırılabilir. Yapay Zeka
tekniklerinde verilerin değerlendirilmesi ve daha iyi sonuçlar elde edilmesi nedeniyle yaygın olarak
kullanılmıştır. Kullanılan algoritmalara örnek olarak Genetik Algoritma ve Yapay Sinir Ağı
verilebilir [9].
Bu makale çalışmasında kara mayınlarını ve el yapımı patlayıcıları algılayan ve sınıflandıran bir
sistem üzerinde çalışılmıştır. Sınıflandırıcı olarak Yapay Sinir Ağları (YSA) tabanlı bir model
kullanılmıştır. Geliştirilen sistemin en önemli özelliği yüksek doğrulukta sınıflandırma yapmanın
yanında hızlı cevap vermesidir. Önerilen YSA modelinin bu özellikleri mikro işlemci tabanlı gerçek
zamanlı uygulamalar açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. Geliştirilen YSA modelinde mayın
sınıflandırması için 10 parametre kullanılmaktadır. Bunlardan dokuzu giriş parametresi ve biri de
mayın sınıfını temsil eden çıkış parametresidir. Giriş parametrelerinden birisi sensörlerin zeminden
yükseklik bilgisidir. Diğer sekiz parametre ise sensörlerin manyetik bozunumu duyarlı olarak
ürettikleri mV cinsinden değerlerdir. Çalışmada, en sık rastlanılan üç farklı kara mayınının tespiti ve
teşhisi sağlanmıştır. Ayrıca mayın tespitinde hatalara yol açan üç farklı metal malzeme kullanılarak
gürültülü veriler oluşturulmuştur. Bu veriler YSA’nın eğitimi ve test edilmesi amacıyla
kullanılmıştır. Sınıflandırma performansının ölçülmesi ve gösterilmesi için eğitim ve test verilerinin
Receiver Operating Characteristics (ROC) eğrileri çizdirilmiştir. Toplamda 6 farklı malzeme
üzerinden yapılan deneysel çalışmalar neticesinde ROC eğrilerinde mayın türlerinin 100% doğruluk
oranıyla sınıflandırıldığı gözlenmiştir.
Metot ve Deneysel Çalışma
2.1. Problemin Tanıtımı: Geliştirilen yaklaşımında mayın problemini modellemek için 10 parametre
kullanılmaktadır. Bunlardan dokuzu giriş parametresi ve biri de mayın sınıfını temsil eden çıkış
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parametresidir. Giriş parametrelerinden birisi sensörlerin zeminden yükseklik bilgisidir. Diğer sekiz
parametre ise sensörlerin manyetik bozunuma duyarlı olarak ürettikleri mV cinsinden değerlerdir.
Tablo 1. Probleme ait giriş parametreleri [8]
Giriş Parametreleri
Çıkış Parametresi
Mesafe
Sensörler (8 adet)
Sınıf
[0.3-4.2] cm
0-1400 mV
1, 2, 3, 4, 5, 6
2.2. Veri Setinin Tanıtımı: Deneysel çalışmaya ait veri seti önceki çalışmadan elde edilmiştir [8].
Aşağıdaki tabloda mayın sınıflandırma problemine ait çıkış parametreleri olan metal malzemeler
(1,2,3) ve çeşitli mayın tiplerini temsil eden (4,5,6) malzemeler verilmektedir.
Tablo 2. Mayın ve çeşitli malzeme türleri [8]
Malzeme
Silindir
Profil
Türü
Boru
Demir
Sınıfı
1
2

Lama
Demir
3

M-14 A/P
4

DN-11
A/T
5

M2-A1
A/P
6

2.3. YSA Modeli
Şekil 1’de, geliştirilen YSA modelinin yapısı verilmektedir. Problemin tanıtımı alt bölümünde de
verildiği gibi YSA’nın giriş sayısı dokuzdur. Ağ çıkışında görülen 6 sayısının ise problemdeki sınıf
sayısı olduğuna dikkat edilmelidir. Yani sistemin 6 çıkışı yoktur. Tek gizli katmandan oluşan bu
ANN konfigürasyonunun gizli katmanında 16 adet nöron bulunmaktadır. Gizli katmandaki nöron
sayısının belirlenmesinde [n/2-2n] (n:giriş parametreleri sayısı) yaklaşımı benimsenmiştir. Yani giriş
parametrelerinin sayısının yarısından iki katına kadar (4 ile 18 arası tam sayılar) tüm
konfigürasyonlar denenmiştir.

Şekil. 1. Örnek Tanıma için geliştirilen YSA yapısı
Yapay Zeka alanında ve özellikle sınıflandırma problemlerinde konfüzyon matris olarak bilinen hata
tablosu, sınıflandırma yönteminin performansı hakkında bilgi verir. Matrisin her bir sütunu bir çıkış
sınıfındaki örnekleri betimlerken, her bir satırı bir hedef sınıfındaki örnekleri betimler [9].
Eğitim, doğrulama, test ve bütün veri seti örnekleri için konfüzyon matrisleri Şekil 2’de verilmiştir.
Burada ilk 6 diyagonal hücre eğitilmiş ağ tarafından doğru yapılan sınıflandırmanın yüzdesini ve
sayısını verir. Örneğin, eğitim setinde 66 adet mayın doğru şekilde sınıflandırılmıştır. Bu rakam
eğitim örneklerinin %100’üne karşılık gelmektedir. Benzer olarak doğrulama setinde 17 mayın ve
test setinde 4 mayın doğru olarak sınıflandırılmıştır. Şekil 2’den görüleceği üzere her veri setindeki
doğru sınıflandırma oranı %100’dür.
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Fig. 2. Eğitim, doğrulama, test ve bütün veri seti örnekleri için konfüzyon matrisleri
Sınıflandırma performansının ölçülmesi ve gösteriminde kullanılan bir başka yöntem de Receiver
Operating Characteristics (ROC) eğrisinin çizdirilmesidir. ROC eğrisinin altında kalan alan (AUC)
ortak kullanılan bir metriktir. Bu ölçü, çıkış parametrelerinin farklı sınıfları üzerindeki algoritmanın
performansını karşılaştırmak için kullanılır. Diğer bir ifade ile AUC, test doğruluğunun kanıtıdır.
ROC eğrileri iki boyutlu görsellik kullanarak algoritmaların sınıflandırma performanısını gösterirken,
AUC değeri algoritmanın performansını geliştirmek ve hesaplamak için kullanılır. AUC değeri her
zaman 0 ile 1 arasında bir değere karşılık gelir. Eğer AUC değeri 1’e eşit ise, bu sınıflandırma
performansının çok iyi olduğunu gösterir [10].
Şekil 3’de, geliştirilen YSA’nın eğitim, doğrulama, test ve tüm veri örnekleri için ROC eğrileri
verilmektedir. Şekilden görüleceği gibi çıkışın aldığı 6 farklı sınıf etiketi için sonuçlar verilmektedir.
ROC eğrisinin altında kalan alan tüm veri setleri için 1’e eşittir (AUC=1). Dolayısıyla geliştirilen
algoritma maksimum sınıflandırma performansı ve doğruluğu göstermiştir.
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Şekil 3. Mayın sınıflandırma için geliştirilen YSA modelinin ROC grafikleri

Fig. 4. Response Time performance of HKC and ANN-based pattern recognition methods
HKC (Segisel k-nn sınıflandırıcı) [8] ve YSA örnek tanıma yöntemleri için hesaplama (cevap)
zamanı performansları ise Şekil 4’de gösterilmiştir. HKC örnek tabanlı bir sınıflandırma yöntemidir.
Yüksek doğruluk oranlarında sınıflandırma yapabilmesine rağmen veri setindeki örneklerin sayısına
bağlı olarak cevap zamanı düşüktür. Şekil 4’den görüldüğü gibi YSA tabanlı yöntem yaklaşık altı
kat daha hızlı cevap üretmiştir. Bu durum gerçek zamanlı uygulamalar için YSA tabanlı yöntemin
önemli bir üstünlüğünü göstermektedir.
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SONUÇ
Bu makalede kara mayınlarını ve el yapımı patlayıcıları algılayan ve sınıflandıran bir sistem başarılı
bir şekilde geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem yüksek doğrulukta sınıflandırma yapmanın yanında
hızlı cevap üretmiştir Bu özellik mikro işlemci tabanlı gerçek zamanlı uygulamalar açısından önemli
bir avantaj sağlamaktadır. Çalışmada, en sık rastlanılan üç farklı kara mayınının tespiti ve teşhisi
başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Gerçek bir deney setinden elde edilen veriler 100% doğruluk
oranıyla sınıflandırılabilmiştir. Bu durum deneysel çalışmadan elde edilen verilerin başarılı bir
şekilde veri madenciliği sürecinden geçirildiğini de göstermektedir. Modelleme sürecindeki başarı
deney düzeneğinin ve verileri elde etme yönteminin geçerliliğini de açıkça ortaya koymaktadır.
Literatür açısından mayın algılama ve sınıflandırma hem HKC hem de YSA tabanlı desen tanıma
yöntemleri tarafından başarılı bir şekilde yerine getirilmektedir.
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ABSTRACT
The main goal in engineering education is to educate the people who have the qualities that can make solutions
to the needs of the society today and tomorrow. It also needs to be parallel to the training process. Therefore,
the main purpose of engineering education can be defined as teach engineering principles and learning.
In this study, as a forest industry engineer, it is the basic research purpose of how forest industry engineers
working in any field perceive the education given during the undergraduate period and what needs to be done
to make the program given during the undergraduate period better. For this purpose, forest industry engineers
working in the forest products industry sector were included in the study. In the results of the study, It has
been determined that employed forest industry engineers are mainly employed in production unit, qualitycontrol unit, marketing-sales unit and design unit.
According to the forest industry engineers working in the sector, the sufficiency of the education given at the
undergraduate level, the suitability of the private sector and the explanation of the current issues is found
inadequate. According to participating forest industry engineers, "Applied education" needs to be increased at
a high rate in order to improve to education-teaching. Participants stated that first of all foreign language
education should be increased in order to increase practical education. In addition to increasing foreign
language training, participating forestry industry engineers indicate that industrial applications need to be
increased in curricula. Forest industry engineers who emphasize the importance of practical training emphasis
by increasing industrial applications have argued that computer training should be increased as well.
Keywords: Forest industry engineering, Undergraduate courses, Survey study, Turkey

Orman Endüstri Mühendislerinin Bakış Açısı ile Lisans Eğitimi
Özet
Mühendislik eğitiminde ana hedef, toplumun bugünkü ve yarın oluşacak gereksinimlerine çözüm
oluşturabilecek niteliklere sahip elemanlar yetiştirmektir. Sözü edilen eğitim sürecinin de uygulamaya paralel
olması gerekmektedir. Dolayısıyla, modern mühendislik eğitiminin ana amacı mühendislik esaslarını ve
öğrenmeyi öğretmek olarak tanımlanabilmektedir.
Bu çalışmada, orman endüstri mühendisi olarak herhangi bir alanda çalışan orman endüstri mühendislerinin
lisans döneminde verilen eğitim-öğretimi nasıl algıladıkları ve lisans döneminde verilen programın daha iyi
olması için nelerin yapılması gerektiği temel araştırma amacıdır. Bu amaç doğrultusunda orman ürünleri
sanayi sektöründe çalışan orman endüstri mühendisleri çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışma sonucunda
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çalışan orman endüstri mühendislerinin ağırlıklı olarak üretim biriminde, kalite-kontrol biriminde, pazarlamasatış biriminde ve tasarım biriminde istihdam edildikleri belirlenmiştir.
Sektörde çalışan orman endüstri mühendislerine göre lisans düzeyinde verilen eğitimin yeterliliği, özel sektöre
uygunluğu ve güncel konuların anlatılması noktasında yetersiz bulunmuştur. Katılımcı orman endüstri
mühendislerine göre eğitim öğretimin iyileştirilmesi için “Uygulamalı eğitimin” yüksek oranda arttırılması
gerekmektedir. Katılımcılar uygulamalı eğitimin arttırılması için öncelikle yabancı dil eğitimin arttırılması
gerektiğini belirtmişlerdir. Yabancı dil eğitimin arttırılmasının yanında katılımcı orman endüstri mühendisleri
müfredatlarda endüstriyel uygulamaların arttırılması gerektiğini belirtmektedirler. Endüstriyel uygulamaların
arttırılması ile uygulamalı eğitime önem verilmesi gerektiğini vurgulayan orman endüstri mühendisleri
bilgisayar eğitiminin de arttırılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir.
Anahtar Kelimeler: Orman endüstri mühendisliği, Lisans dersleri, Anket çalışması, Türkiye
GİRİŞ
Sınırlı orman kaynakları ve gelişen çevresel değerler orman kaynaklarının ve özellikle ağaç hammaddesinin
endüstriyel olarak daha verimli kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle orman ürünlerinin ve odun
hammaddesinin çeşitli özelliklerinin iyi tanınması, en uygun yöntem, araç ve tekniklerle işlenmesi, insanların
günlük yaşamında uzun yıllardır kullanım bulan yapı elemanı, kâğıt, levha, mobilya vb. ürünlere en uygun
şekilde dönüştürülmesini planlayan, yürüten ve denetleyen bir mühendislik dalına gereksinim duyulmuş ve
bunun bir sonucu olarak da "Orman Endüstri Mühendisliği" eğitimi başlamıştır (Kurtoğlu vd., 2009:181).
Orman Endüstri Mühendisliği eğitim-öğretim programı Türkiye’de ilk olarak 1971 yılında Karadeniz Teknik
Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünde uygulanmaya başlamıştır. Türkiye’de
uygulanan orman endüstri mühendisliği programı birçok yönüyle kendine özgü bir nitelik arz etmektedir.
Orman endüstri mühendisliği programının kendine özgü yapısı hem dünyada hem Türkiye’de müfredatlarının
oluşturulmasında birçok zorluğu beraberinde getirmiştir. Bunun sonucu olarak, Türkiye’deki orman endüstri
mühendisliği programının yıllar içinde önemli sayılabilecek ölçüde değişime uğradığı ve yeniden
yapılandırılması gerektiği gündeme gelmiştir (Yıldız, 2010:1899).
Mühendislik eğitiminin temel ölçüsü, mühendislik kariyeri boyunca sürekli üretken olabilen ve gelişmelere
açık profesyonel mezunlar yetiştirebilmektir. Mühendislik eğitiminde ana hedef, toplumun ihtiyaçlarına çözüm
oluşturabilecek niteliklere sahip elemanlar yetiştirmektir (Gençoğlu ve Gençoğlu, 2005:276).
Modern mühendislik eğitiminde, öğrenciye dar açıdan teknik bilgi kazandırmanın yeterli olmadığı kabul
edilmektedir. Günümüz teknoloji toplumunun eğitim felsefesi; yalnızca teknik sorunları çözme yeteneğine
sahip mühendisler yetiştirmek yerine, sorunu bütün olarak kavrayabilen mühendisler yetiştirmeye
yönelmektedir. Mühendislik eğitimi, öğrencinin ufkunu genişletmeli ve temel sorunların ortaya konabilmesine
yardımcı olmalıdır (Baran ve Kahraman, 1999:1).
Üniversite eğitiminin temel hedeflerini sıralayacak olursak; iyi bir temel eğitim vermek, analiz, düşünme,
araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirmek, fikir üretmek, grup çalışması ve iletişim kurma becerilerini
geliştirmek, sanata ve bilime sevgiyi aşılamak, global düzeyde düşünebilme yeteneğini geliştirmek, geniş,
güvenilir ve sağlam bir arkadaşlık çevresi oluşturmak şeklinde söylenebilir (Gençoğlu ve Gençoğlu,
2005:271).
Lisans düzeyinde eğitim kalitesinin daha iyi olması için yetiştirilen öğrencilerin mesleklerinde daha başarılı,
üretken, kendine güveni olan bireyler olarak mezun olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde ise üretkenliği
düşük, kendine güveni olmayan ve gelecek nesillere bırakacak bir şeyleri olmayan bireyler olması istenmeyen
bir durumdur (Gedik vd., 2006:2).
MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Eğitim ve meslek hayatında önemli bir yere sahip olan Orman Fakülteleri, yetiştirmiş ve yetiştirmekte
oldukları çok sayıda mühendis ile Türkiye’nin gelişiminde etkili olmuşlar ve ekonomik alanlarda yönlendirici
konumlarda bulunmuşlardır.
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Çalışma kapsamında sektörde çalışan orman endüstri mühendislerinin sayılarının tespiti için Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği (TOBB) kayıtlarından yararlanılmıştır (Anonim, 2013). Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) üye kayıtları listesine göre sektörde toplam 7111 işletme ve bu işletmelerde çalışan 5986 mühendis
yer almaktadır. İşletmelerde çalışan 5986 mühendisin üçte ikisinin orman endüstri mühendisi olduğu
varsayılmış ve çalışan orman endüstri mühendisleri için evren 3991 olarak hesaplara katılmıştır. %95 güven
düzeyi ile yapılması gereken minimum anket sayısı 160 olarak hesaplanmıştır.
Yöntem
Çalışmada kullanılan sektörde çalışan orman endüstri mühendisleri anket formu 2 bölüm, toplam 48 soru ve
69 yargıdan oluşmaktadır. Anket formunun ilk bölümünde orman endüstri mühendisleri ile ilgili bazı
demografik değerlendirmelere yer verilmiştir. Anketin ikinci bölümünde sektörde çalışan mühendislerin
karşılaştıkları temel sorunlar analiz edilmiş ve bunlara dönük mühendislerin çözüm yollarının nasıl olduğu
sorgulanmıştır. Anket formunun üçüncü bölümünde çalışan orman endüstri mühendislerine göre lisans
döneminde verilen eğitim/öğretimin daha iyi olması için ne yapılması gerektiği sorgulanmıştır. Kullanılan
anket formunda sorulan sorular hem açık uçlu olarak hem de beşli likert tarzda hazırlanmıştır. Çalışmanın
evrenini istatistiki olarak temsil edecek veriye ulaşılması için uygulanan anket çalışması, araştırmacılar
tarafından sektörde çalışan mühendislerle yüz yüze görüşülerek doldurulmuştur.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Anket sonuçlarının analize hazır hale getirilebilmesi için öncelikle, gelen anketlerde yer alan değişkenler
kodlanmış ve her aşama için bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu veri tabanları yardımıyla anket formunda yer
alan soruların bölümlere göre ortalamaları alınarak çapraz tablolar ve Ki-kare analizi ile istatistikî
değerlendirmeleri yapılmıştır.
Geçerlilik ve güvenilirlik analizi
Likert tipi bir tutum ölçeğinde güvenirlik düzeyini saptamak için iç tutarlılığın bir ölçütü olan, Cronbach
tarafından geliştirilen “Cronbach Alpha” katsayısının kullanılması uygun bulunmaktadır (Tavşancıl, 2002). Bu
nedenle, kullanılan ölçeğin güvenirliği, Cronbach Alpha katsayısı hesaplanarak Tablo 1’deki gibi
hesaplanmıştır. Bu sonuçlar ölçeklerin güvenilir birer ölçme yaptığını göstermektedir.
Tablo 1: Kullanılan Anketin Güvenilirlik ve Geçerlilik Sonuçları
Güvenilirlik sonucu
Cronbach Alpha
Çalışma türü
Katsayısı
KMO Değeri Barlett Değeri
Çalışan Orman Endüstri Mühendisleri Anketi

0,960

0,935

2760,739

Çalışan orman endüstri mühendislerinin bazı demografik özellikleri
Çalışmaya katılan ve sektörde çalışan orman endüstri mühendislerinin %43,8’i levha sektöründe, %30’u
mobilya sektöründe, %12,5’i orman ürünleri sektöründe, %6,9’u orman endüstri mühendisliği dışında bir
sektörde ve %4,4’ü ise kâğıt ve karton sektöründe faaliyet göstermektedirler.
Çalışmaya katılan ve sektörde çalışan orman endüstri mühendislerinin %35’inin Karadeniz Teknik
Üniversitesinden, %30’unun Düzce Üniversitesinden ve %23,8’inin İstanbul Üniversitesinden mezun
oldukları belirlenmiştir. İstanbul Üniversitesinden mezunların orman ürünleri sanayinde çok fazla istihdam
etmek istemedikleri ve diğer çalışma alanlarını daha fazla tercih ettikleri söylenilebilir.
Katılımcı orman endüstri mühendislerinin işletmelerinde çalıştıkları statüleri incelendiğinde %43,7 oranında
üretim bölümünde istihdam edilirken, %28,1 oranında işletmelerinin birden fazla bölümünde istihdam
edilmektedirler. Katılımcı orman endüstri mühendislerinin %12,5’i işletmelerinde pazarlama/satış
bölümlerinde çalışmaktadır. Katılımcı orman endüstri mühendislerinin çalışma alanlarına göre orman endüstri
mühendisleri işletmelerde en az oranda Ar-Ge bölümü ve tasarım bölümlerinde istihdam edilmektedirler.
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Çalışan orman endüstri mühendislerinin karşılaştıkları temel sorunlar ve çözüm yolları
Lisans derecesine sahip olan ve sektörde çalışmaya başlayan orman endüstri mühendislerinin %49,4’ü
sektörde çalışmadan önce orman endüstri mühendisliği ile ilgili olarak kısmen, %11,4’ü de tamamen yeterli
mesleki bilgiye sahip olduklarını belirtmişler ve %39,2’si ise yeterli mesleki bilgiye sahip olmadıklarını
belirtmişlerdir.
Sektörde çalışan orman endüstri mühendislerine göre lisans düzeyinde verilen eğitimin yeterliliği, özel sektöre
uygunluğu ve güncel konuların anlatılması noktasına tam katılım çok düşük düzeyde kalmıştır. Katılımcı
orman endüstri mühendislerinin %44,9’u lisans döneminde verilen eğitimin yeterli olmadığını belirtmektedir.
Lisans döneminde verilen eğitimin yeterliliğine katılımcıların %51,9’u kısmen yeterli cevabı vermiştir.
Sektörde çalışan orman endüstri mühendislerine göre öğretim üyelerince ya da elemanlarınca ders içeriklerinin
etkin bir şekilde verilmemesinin en önemli nedenleri; ders uygulamalarının yetersiz olduğu, öğretim
üyesinin/elemanının dersi anlatma ya da sunma noktasında yetersiz kaldığı ve sınıfların fiziksel yapısının
uygun olmaması gibi faktörler olduğu ileri sürülmüştür. Katılımcı orman endüstri mühendislerine göre teorik
bilgilerle sektör bilgisinin uyuşturulamaması ve öğretim üyelerinin sektörde tecrübe ve uygulama noktasında
yetersiz kalmaları en önemsiz yargı olarak belirlenmiştir. Gedik ve ark. (2006:13) tarafından yapılmış bir
çalışmaya göre; eğitim kalitesinin yetersiz olmasında öğretici ve dersin sunumunun yetersiz olması faktörü
içinde en yüksek ortalamayı “öğretim elemanlarının ezbere dayalı bir sınav sistemi uygulamaları” bunu
sırasıyla “teorik-pratik uyumunun sağlanamaması” ve “öğretim üyelerinin güncel konu ve yenilikleri takip
etmemeleri” olarak tespit edilmiştir.
Sektörde çalışan orman endüstri mühendislerine göre uygulama/pratik bilgisinin arttırılması için %37,8
oranında stajların arttırılması, laboratuvar uygulamaları ve okulda üretim ve uygulama imkânlarının
arttırılması gerekmektedir. Bunların yanında %35,2 oranında dersle ilgili fabrika gezilerinin arttırılması,
%18,9 oranında ders içeriklerinin güncel tutulması, sektörel fuar, basılı yayının takip edilmesi ve %8,1
oranında da sektör ile sürekli temas halinde olunması ve onlardan destek alınmasıdır.
Sektörde çalışan orman endüstri mühendislerinin %12,9’u lisans dönemindeyken öğretim
üyelerinden/elemanlarından sık sık ders dışı konularda yardım aldıklarını, %54,2’si ara sıra yardım aldıklarını
ve %32,9’u ise yardım almadıklarını belirtmişlerdir.
Sektörde çalışan orman endüstri mühendisleri, orman endüstri mühendisliğinin eğitim öğretiminin
iyileştirilmesi için “Eğitim öğretim ölçütlerini” 3 faktör altında ele almışlardır.
Katılımcı orman endüstri mühendislerine göre eğitim öğretimin iyileştirilmesi için “Uygulamalı eğitimin”
yüksek oranda arttırılması gerekmektedir. Katılımcılar uygulamalı eğitimin arttırılması için öncelikle yabancı
dil eğitimin arttırılması gerektiğini, müfredatlarda endüstriyel uygulamaların arttırılması gerektiğini ve
endüstriyel uygulamaların arttırılması ile uygulamalı eğitime önem verilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir.
Sektörde çalışan orman endüstri mühendisleri uygulamalı eğitimin arttırılması yanında verilen teorik
bilgilerinde güncellenmesi gerektiğine ikinci faktör olarak önem vermişlerdir. Sektörde çalışan orman endüstri
mühendislerine göre teorik eğitimin arttırılması için mühendis adaylarına disiplinler arası işbirliği yapabilme
becerisi kazandırılması ve bunun için altyapının oluşturulması gerektiği belirtilmiştir.
Sektörde çalışan orman endüstri mühendisleri lisanstan sonra orman endüstri mühendislerinin lisansüstü
eğitime devam etmelerini ve kendilerini spesifik bir alanda geliştirmeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Bunun
için özellikle yeni mezun olan orman endüstri mühendislerinin sektörlerde karşılaştıkları temel sorunları
sanayi tezleri, yüksek lisans veya doktora tezleri ile araştırılmalıdır. Ayrıca, mezun olan orman endüstri
mühendislerinin deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisine
yönelik olarak lisans sonrasında eğitim almaları gerektiği sektörde çalışan orman endüstri mühendislerince
ileri sürülmüştür.
Çalışan orman endüstri mühendislerine göre lisans döneminde verilen eğitim-öğretimin daha iyi olması
için yapılması gerekenler
Orman endüstri mühendisliği bölümünde lisans düzeyinde verilen mühendislik bilgilerinin sektörde
çalışmalarında yararlı olması için öncelikle mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknik ve modern
araçlar ile bilişim teknolojisi araç-gereçlerinin etkin şekilde kullanılabilmesi için gerekli eğitimin verilmesi
gerekmektedir. Lisans düzeyindeki öğrencilere işletmelerdeki çalışmalarını karşılayacak düzeyde bir sistemi,
bir parçayı ya da bir süreci tasarlama ve iyileştirme becerilerini arttırmaya yönelik eğitimin verilmesi
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gerekliliği de birinci derecede önemli bulunmuştur. Ayrıca katılımcı orman endüstri mühendislerine göre
mühendislik problemlerinin tanımlanması, formüle edilmesi ve çözüme kavuşturulması gerekliliği de birinci
dereceden önemli mühendislik bilgisidir.
Sektörde çalışan orman endüstri mühendislerine göre orman endüstri mühendisliği mezunlarının sektör
beklentilerini karşılamaları ve kalitenin arttırılması yönünde neler yapılması gerektiği noktasında;
%26,8 oranında çalışılması düşünülen alt sektörle ilgili olarak kurs ve seminer programlarına katılım
sağlanarak, mühendis adaylarının kendilerinin geliştirmesi gerektiği,
%23,2 oranında yabancı dil eğitimine önem verilmesi gerektiği,
%14,6 oranında stajların mühendis adaylarınca en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiği ve teknik gezilerden
maksimum faydalanılması gerektiği,
%12,2 oranında bilgisayar ve paket programları ile çizim programları noktasında mühendis adaylarının
kendilerini geliştirmeye önem vermesi gerektiği,
%9,8 oranında çalışılacak sektörün önceden belirlenmesi gerektiği ve yeni iş kollarının araştırılarak bu yeni
çalışma alanlarında uzmanlaşmaya gidilmesi gerektiği,
%9,8 oranında mesleğin sevilmesi ve mesleki özgüvenin olması gerektiği ve
%3,6 oranında da istihdam sorununun bir şekilde halledilmesi için çalışmalar yapılması gerektiği ileri
sürülmüştür.
Sektörde çalışan orman endüstri mühendislerine göre yeni mezun olan orman endüstri mühendislerinin güçlü
yanları;
Orman endüstri mühendisleri çalıştıkları malzemeyi %59,5 oranında çok iyi bilmektedirler ve çalışma alanında
mühendisler için bu durum büyük bir artıdır,
Orman endüstri mühendisleri %16,2 oranında planlı ve verimli çalışabilmekte, akılcı çözümler
sunabilmektedir,
Yeni mezun orman endüstri mühendisleri %10,8 oranında iyi yöneticilik vasıfları sergileyebilmektedirler,
%8,1 oranında sektörde bilgi yetersizliğinden dolayı yapılacak çok fazla işin, yeniliğin olması yeni mezun ve
işe girecek orman endüstri mühendislerinin avantajları arasında sayılabilmektedir,
%5,4 oranında çalışan orman endüstri mühendislerine göre rakip lisans bölümlerinin bulunmaması da yeni
mezun olacaklar için bir avantaj olarak verilmiştir.
Sektörde çalışan orman endüstri mühendislerine göre yeni mezun olan orman endüstri mühendislerinin temel
eksikleri;
%34 oranında teorik bilginin uygulamada farklılaşmasından dolayı uygulama ve tecrübe eksikliği,
%26 oranında vizyon problemi, toplum tarafından bölümün tanınmaması, mesleki dayanışmanın yeterince
olmaması, mühendislerin mesleği küçümsemesi ve diğer meslek gruplarının mesleğe yeterince saygı
göstermemesi,
%14 oranında yabancı dil eksikliği,
%14 oranında mühendis adaylarının özgüven eksikliği, bölümlerde sosyal faaliyetlerin azlığı ve mühendis
adaylarının kendilerini başka alanlarda yetiştirmemesi,
%12 oranında da bilgisayar destekli çizim programlarında mühendis adaylarının yetersiz kaldıkları ileri
sürülmüştür.
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Çalışma sonucunda çalışan orman endüstri mühendislerinin ağırlıklı olarak üretim biriminde, kalite-kontrol
biriminde, pazarlama-satış biriminde ve tasarım biriminde istihdam edildikleri belirlenmiştir. Sektörde
çalışmaya yeni başlayacak ya da öğrenci olan mühendis adaylarına özellikle bu üretim birimlerinin gereklerini
iyi bilmeleri önerilmektedir.
Sektörde çalışan orman endüstri mühendislerine göre lisans döneminde verilen eğitim yetersiz görülürken,
verilen eğitimin özel sektöre uygunluğu noktasında da eksiklik görülmektedir. Ayrıca lisans döneminde güncel
konularda anlatılmamaktadır. Lisans döneminde belirlenen bu eksikliklerin kaynağında ders uygulamalarının
az olması, öğretim üyesi/elemanının az olması, sınıfların fiziksel yapısının ve haftalık ders saatlerinin yetersiz
olması yatmaktadır.
Sektörde başarılı olmak isteyen orman endüstri mühendislerinin ekip çalışması yapabilme becerisinin iyi
olması, liderlik, yöneticilik ve organizasyon yeteneğinin iyi olması, gerek yazılı gerekse de sözlü iletişim
becerilerinin iyi olması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle sektörde çalışacak mühendis adaylarının gerek
lisans döneminde gerekse de mezuniyetten sonra kendilerini sayılan bu konularda yetiştirmeleri
önerilmektedir.
Sektörde çalışan orman endüstri mühendisleri üniversiteler ile çalıştıkları sektörler arasında işbirliği ve ortak
çalışmalar yapılmasını yüksek oranda desteklemektedirler. Bu nedenle sektörde faaliyette bulunan işletmeler
ve mühendislerle ortak çalışmalar, tezler, projeler yapılmalıdır. Bunun için üniversitelerde/fakültelerde ortak
çalışmalar için destekler verilmelidir.
Yeni işe başlayan mühendislerin sektörde karşılaştıkları sorunların sürekli olarak araştırılması ve bu araştırma
sonuçlarından elde edilen verilerin de Orman Endüstri Mühendisliği lisans müfredatlarında sektörlerin
sorunlarını çözecek şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Orman Endüstri Mühendisliği lisans
müfredatlarında değişiklik yapabilmek ve tüm fakültelerde ortak bir müfredat okutulması için bir komisyon
kurulması önerilmektedir.
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Abstract
Cognitive Radio (BR) is one of the topics that has emerged as a solution to the spectrum usage and the
spectrum inadequacy that this density brings with it. The initial step of the cognitive radio is to perceive the
spectrum in the most accurate way. This detection is called blind detection if the transmitted signal does not
require any prior knowledge of the channel and noise power. This study was carried out to investigate the
performance analysis of eigenvector based spectrum detection methods on weibull fading channels. Weibull
fading channels were used in the simulations and receiver operating charecteristic (ROC) curves were
analyzed in detail for more accurate interpretation of the results.
Keywords: Eigenvalue Based Spectrum Sensing, Weibull Fading,Wishart Matrices.

Dağınık Antenli Sistemlerde Kör spektrum Algılama
Özet
Bilişsel Radyo(BR), spektrumun yoğun kullanımı ve bu yoğunluğun beraberinde getirdiği spektrum
yetersizliğe bir çözüm olarak ortaya çıkan çalışmalardan biridir. Bilişsel radyonun başlangıç adımı spektrumu
en doğru şekilde algılamaktır. Bu algılama iletilen işaret, kanal ve gürültü gücü ile ilgili önsel herhangi bir
bilgiye ihtiyaç duymuyorsa kör algılama olarak adlandırılır. Bu çalışmada özdeğer tabanlı spektrum algılama
yöntemlerinin weibull sönümlü
kanallarda performans analizlerini incelemek için yapılmıştır.
Simulasyonlarda weibull fading kanal kullanılmış, sonuçların daha doğru yorumlanması için receiver
operating charecteristic (ROC) eğrileri ile detaylı analizleri yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Özdeğer Tabanlı Spektrum Algılama, Weibull Sönümlü Kanal, Wishart matrisleri.
GİRİŞ
Son yıllarda artan teknolojik gelişmelerle birlikte kablosuz haberleşmede iletilen veri boyutlarında önemli
derecede artış gözlenmektedir. Veri boyutlarının artmasının bir sonucu olarak, spektrumun daha verimli
kullanılması gereği ortaya çıkmıştır. Bilişsel Radyo(BR), spektrumun yoğun kullanımı ve beraberinde gelen
spektrum yetersizliğine çözüm olarak son yıllarda üzerinde çalışılan bir konu haline gelmiştir. BR spektrum
boşluklarını belirleyip, bu boşlukları fırsatçı olarak kullanabilen yeni nesil radyo biçimidir. BR kullanıcıları
spektrumun tamamını veya belirli bir bölümünü sürekli tarayarak lisanslı kullanıcılardan arta kalan spektrumu
kullanmayı amaçlar[Mitola ve Maguire,1999].
Literatürde spektrum algılama için: filtre denkleştirme, enerji algılama(EA), cyclostationary algılama, özdeger
tabanlı algılama, kovaryans tabanlı algılama gibi farklı yöntemler önerilmektedir. Bu yöntemlerin kendi içinde
avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Örneğin filtre denkleştirme yönteminde birincil kullanıcı işaretinin tam
olarak bilinmesi gereklidir. Cyclostationary algılama yönteminde birincil kullanıcı işaretinin cyclix işaretinin
tam olarak bilinmesi gerekli olduğundan, yüksek hesaplama maliyetine sahiptir. Enerji algılama yöntemi
hesaplama maliyeti açısından oldukça basit olmasına rağmen, gürültü varyansının tam olarak
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kestirilememesinden dolayı uygulama zorlukları bulunmaktadır. Özdeğer tabanlı algılamanın diğer yöntemlere
göre en üstün yanı ise, gürültü işareti ve birincil kullanıcı işareti hakkında hiçbir önsel bilgiye (varyans,
modülasyon,kanal bilgisi)ihtiyaç duymamasının yanı sıra hesaplama maliyetinin de oldukça düşük olmasıdır.
Kovaryans tabanlı algılama için literatürde en büyük özdeğerin en küçük özdeğere oranı-maximum-minimum
eigenvalue (MME)(zeng ve Liang, 2010), maximum eigenvalue- geometric mean (ME-GM), maximum
eigenvalue to trace (MET)(Pillay ve Xu, 2011), aritmetik geomeric mean(A-GM) ve energy-minimum
eigenvalue (EME) gibi yöntemler de önerilmiştir. Bu yöntemler de önemli olan, test istatistiği (TS) ve eşik
değeri için belirlenen parametrelerin uygun bir fonksiyonla ifade edilmesidir. MME, MET ve ME-GM
yöntemlerinde örnek kovaryans matrisinin en büyük özdeğerinin olasılık dağılımı kullanılmaktadır. Bu
dağılımın en gerçekçi fonksiyonla ifade edilmesi yöntemin başarımında en etkili faktördür.
Bu çalışmada özdeğer tabanlı algılama yöntemlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için wishart
matrislerinin en büyük özdeğer dağılımı için, yeni bir varyans ve skala ayarlaması kullanılmıştır. Böylece en
büyük özdeğerin en küçük özdeğere oranı(MME) tabanlı algılama yöntemi için algılama olasılığı yanlış
algılama olasılığı (Pfa) eşitliği yeniden elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar weibull fading kanalda simule
edilmiş ve sonuçları yorumlanmıştır.

WISHART MATRİSLERİ VE TRACY-WIDOM DAĞILIMI
Örnek kovaryans matrisi özdeğerleri ve bu özdeğerlerin olasılık dağılım fonksiyonları, çok değişkenli
istatistiğin temel konularından biri olmakla beraber, son yıllarda üzerinde fazlaca çalışılan başlıklar
arasındadır. X , pxn boyutunda bağımsız aynı dağılımlı bir matris olmak üzere, herhangi bir W matrisi 𝑾 =
𝑿𝑿ˈ çarpımları şeklinde yazılabiliyorsa W matrisi wishart matrisi olarak adlandırılır ve wishart dağılımına
sahiptir. Burada X matrisi komplex veya real olabilir ve 𝑿ˈ onun konjuge transpozunu belirtir. µx, X matrisinin
ortalamasını, 𝜮 kovaryans matrisini göstermek üzere µ=0 koşulu kovaryans matrisi ise
𝜮 = 𝑾 = 𝑿𝑿ˈ
şeklinde tanımlanır(deo, 2016).
Birçok hipotez testinde kovaryans matrisi özdeğerlerinden (𝜆1 < 𝜆2 < ⋯ < 𝜆𝑝 ) faydalanılarak, küresellik
testleri, gürültülü süreçlerde işaret algılama testleri gibi karar çıkarımları yapılmaktadır[]. ∑ = 𝜎 2 𝑰𝑝 ve
(n,p→∞) koşulunda, Lj en büyük özdeğerin olasılık dağılımını gösterir (eşitlik 1). σ ve μ sırasıyla dağılımın
varyansını ve dağılımın merkezini gösteren gibi değişkenler olup aşağıdaki gibi tanımlanır ve bu eşitlik, 1.
Dereceden Tracy Widom dağılımına yakınsar. Bu dağılım rassal hermit matrisinin en büyük özdeğerinin
olasılık dağılım fonksiyonunu belirtir(Jhonstone, 2001).
𝐷

𝐿𝑗 ≡ (𝜆́1⁄𝜎 2 − 𝜇̃𝑛,𝑝 )/𝜎̃𝑛,𝑝 → 𝐹1

Burada

2

1/2

𝜇̃𝑛,𝑝 = 𝑛−1 (√𝑛 − 1 + √𝑝 ) ve 𝜎̃𝑛,𝑝 = (𝜇̃𝑛,𝑝 /𝑛)

(1)

1
1 1/3
+ 𝑝) tanımlanmış
𝑛−1
√
√

(

olup F1 ise 1.

Dereceden tracy widom dağılımını belirtir[20]. Ma yaptığı çalışmalar ile merkez 𝜇̃𝑛,𝑝 ve skala
𝜎̃𝑛,𝑝 katsayılarını

2

𝜇𝑛,𝑝 = 𝑛−1 (√𝑛 − 1/2 + √𝑝 − 1/2 )

ve

1/2

𝜎𝑛,𝑝 = (𝜇𝑛,𝑝 /𝑛)

1
(√𝑛−1/2
+

1

1/3

)

√𝑝−1/2

şeklinde değiştirmiş ve bu değişimle birlikte 1 nolu eşitliğin, sonlu örnek uzunluklarında 1. Dereceden tracy
widom dağılımına daha yakınsadığını ispatlamıştır (Ma, 2012). Bu çalışmanın yanı sıra literatürde kovaryans
matrisi özdeğer dağılımıyla ilgi oldukça fazla çalışma bulunmaktadır. Örneğin Nadler kuyruk olasılıklar için
daha iyi bir yaklaşım elde edilebileceğini simülasyonlar yardımıyla göstermiştir[8]. Fakat en doğru olasılık
fonksiyonunu yaptığı çalışma ile Deo aşağıdaki şekilde tanımlamıştır.
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𝐿𝐶 = (

𝜆𝑝 (𝑨(𝑛))−𝜇𝑛,𝑝,0
𝜎𝐶

Eşitlik 2 ‘de Lc bu fonksiyonu göstermektedir. Burada
𝑛𝑝

2
(𝜎𝑛,𝑝,0
2+𝑛𝑝

−

2

2
(𝑛𝑝) 𝜇𝑛,𝑝,0
)

𝐷

) → 𝐹1

(2)

𝜇𝑛,𝑝,0 , 𝜎𝐶 ve 𝜎𝑛,𝑝,0 sırasıyla

𝜇𝑛,𝑝 + 𝑎𝜎𝑛,𝑝 ,

ve 𝑏𝜎𝑛,𝑝 şeklinde tanımlanır. α ve 𝑏 katsayıları ise E(W)=−1.206548 ve

√𝑣𝑎𝑟(𝑊) =1.267941 şeklinde sabit sayılardır[22].
Bu dağılımların doruluğunu test etmek için 6x1000 boyutundaki sıfır ortalamalı gaussian random bir
X matrisi kullanılmıştır. X matrisinin kovaryans matrisi özdeğerleri için 10000 tekrar sayısı ile Lc ,Lj ve 1
dereceden tracy widom dağılımını şekil 1’de gösterilmiştir. Lc istatistiğinin, Lj istatistiğine göre önemli bir
gelişme sağladığı ve tracy widom dağılımına oldukça yakınsadığı görülmektedir.

0.45
Lc
TW dist.of order 1
Lj

0.4
0.35

f(x)

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-6

-4

-2

0
x

2

4

6

Şekil 1: Lc ,Lj istatistikleri ve 1 dereceden tracy widom dağılımı
Spektrum algılamada ilgili kanalın fırsatçı olarak kullanıldığından dolayı işaretin varlığını en az örnek
sayısında veya en kısa sürede algılayabilmek oldukça önemlidir. Bu nedenle asimtotik yaklaşımdan ziyade
sonlu örnek uzunluklarında önerilen yöntemin başarımında çok daha doğru sonuçlar alınmıştır.
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SİSTEM MODELİ
Önerilen sistemde; ikincil kullanıcıda bulunun p adet alıcı anten vasıtasıyla, birincil kullanıcı varlığını
algılamaya çalışıyoruz. H0 birincil kullanıcı işaretinin olmadığını, yani ilgili frekansta sadece gürültü olduğunu,
H1 ise birincil kullanıcı işareti olduğunu belirtir. x(k) ikincil kullanıcının p adet anteni vasıtasıyla aldığı işareti
gösterir. Her iki hipotez altında ikincil kullanıcıda alınan işaret;

H0 : xi(n)=ηi(n),

i=1,2,…..,p

H1 : xi (n)=si(n)+ηi(n), i=1,2,…..,p

(3)
(4)

şeklinde olmaktadır. Burada xi(k) bilişsel kullanıcının i. anteninden algıladığı işareti belirtirken, ηi(n) bağımsız
ve aynı dağılımlı karmaşık gauss olup, ηi(n)~CN(0,𝜎𝜂2 ) ile gösterilir. Böylece H0 ve H1 durumları için alınan
işaretin istatistiksel kovaryans matrisleri(Zeng ve Liang, 2009),

𝑹𝜼 = 𝐸(𝜼(𝑛)𝜼(𝑛)ϯ )

(5)

𝑹𝒙 = 𝐸(𝒙(𝑛)𝒙(𝑛)ϯ )

(6)

şeklinde tanımlanır. Probability of false alarm (Pfa) ve Probability of detection (Pd) eşitlikleri sırasıyla
𝑃 (𝑇𝑆𝜏 > 𝛾𝜏 |𝐻0 ) ve 𝑃 (𝑇𝑆𝜏 > 𝛾𝜏 |𝐻1 ) koşullu olasılık şartları ile gösterilir. Burada TS ve γ sırasıyla ilgili
istatistiğin test istatistiğini ve eşik değerini belirtmektedir.
En büyük özdeğerin en küçük özdeğere oranı(MME) ve Pfa
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𝜆1 , 𝜆2 … 𝜆𝑝 ve ρ1, ρ2….. ρp, sırasıyla 𝑹𝜼 ve 𝑹𝒙 ‘nin özdeğerleri olsun. H0 hipotezi altında Rη’nin bütün
özdeğerleri (𝜆1 = 𝜆2 = ⋯ = 𝜆𝑝 = 𝜎𝜂2 ) olacak şekilde gürültü varyansına eşittir[19]. Bu nedenle (𝜆𝑝 /𝜆1 ) = 1
olmaktadır. H1 hipotezi altında ise 𝑹𝒙 ’nin özdeğerleri gürültü varyansı ve birincil kullanıcı işaretinin varyansı
toplamına eşittir. Bundan dolayı H1 hipotezi altında özdeğerler ρ1< ρ1….. <ρp şeklinde sıralanır ve böylece
(𝜌𝑝 /𝜌1 ) > 𝛾 olmaktadır. MME için test istatistiği (TS) = 𝜆𝑝 ⁄𝜆1 değeri ile tanımlanır (λ1 minimum, λp
maximum özdeğeri göstermektedir). γ ise 1 den büyük olan düzeltilmiş eşik değerini göstermektedir. MME
için eşik ve Pfa değerlerini elde etmeden önce, random matris teorisine dayalı önemli bir teoreme ihtiyacımız
olacaktır. Bu teorem 𝑹𝜼 matrisinin en büyük ve en küçük özdeğerlerinin merkez değerlerinin sırasıyla
𝜆𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝜂2 ⁄𝑛 (√𝑛 + √𝑝)2 ve 𝜆𝑚𝑖𝑛 = 𝜎𝜂2 ⁄𝑛 (√𝑛 − √𝑝)2 olduğunu belirtmektedir. O halde MME için Pfa
eşitliği elde edilirse;

𝜆

(𝑹 )

𝑃𝑓𝑎 = 𝑃 (𝐻1 |𝐻0 ) = 𝑃 ( 𝜆𝑚𝑎𝑥(𝑹 𝜼) > 𝛾𝑚𝑚𝑒−𝑐 )

(7)

𝑃𝑓𝑎 = 𝑃(𝜆𝑚𝑎𝑥 > 𝛾𝑚𝑚𝑒−𝑐 𝜆𝑚𝑖𝑛 )

(8)

𝑚𝑖𝑛

𝜼

Şeklinde tanımlanır. Burada en büyük özdeğerin olasılık dağılım fonksiyonunu bilindiği için eşitliğin bir
tarafı 1. Derceden Tracy widom dağılımına benzetilmelidir. Bu nedenle denklemin her iki tarafına 𝜇𝑛,𝑝,0 ve σc
katsayıları eklenirse denklemin bir tarafı (n,p→∞) koşulu ile 1. Dereceden tracy widom dağılımına
yakınsayacaktır.
𝜆𝑚𝑎𝑥 −𝜇𝑛,𝑝,0

𝑃𝑓𝑎 = 𝑃 (

𝜎𝑐

) > 𝛾𝑚𝑚𝑒−𝑐 (
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Survival fonksiyonu kullanılarak eşitlik düzenlenirse;

𝑃𝑓𝑎 = 1 − 𝐹1 ( 𝛾𝑚𝑚𝑒−𝑐

𝜎𝜂2 ⁄𝑛 (√𝑛−√𝑝)2 −𝜇𝑛,𝑝,0
𝜎𝑐

)

(10)

Elde edilir .( 𝛾𝑚𝑚𝑒−𝑐 ) önerilen ve düzeltilmiş eşik değerini gösterir.

𝐹1−1 (1 − 𝑃𝑓𝑎 ) = (𝛾𝑚𝑚𝑒−𝑐

𝜎𝜂2 ⁄𝑛 (√𝑛−√𝑝)2 −𝜇𝑛,𝑝,0
𝜎𝑐

)

(11)

Son olarak 𝛾𝑚𝑚𝑒−𝑐
𝑛𝑝

𝛾𝑚𝑚𝑒−𝑐 =

𝐹1−1 (1

− 𝑃𝑓𝑎 ) (

2
2
)
−𝜇𝑛,𝑝,0
√2+𝑛𝑝(𝜎𝑛,𝑝,0
2

( √𝑛−√𝑝) −𝑛−1 (√𝑛−1/2+√𝑝−1/2 )

2

)

(12)

Şeklinde bulunur. Burada F1 ,1. Dereceden Tracy widom kümülatif dağılım fonksiyonunu gösterir. Bu dağılım
fonksiyonu
∞

𝐹1(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝(∫𝑡 (𝑞(𝑢) + (𝑢 − 𝑡)𝑞 2 (𝑢))𝑑𝑢)

(13)

şeklinde tanımlanır. Burada q(u) doğrusal olmayan painleve II diferansiyel eşitliğinin çözümüdür ve

𝑞 ′′ (𝑢) = 𝑢𝑞(𝑢) + 2𝑞 3 (𝑢)

(14)

olarak tanımlanır. Eşitlik 12’ e dikkat edilirse eşik değeri, Enerji algılama yönteminin’nin aksine gürültü gücü
ile ilişkili değildir. Eşik değeri, yalnızca işaret ne gürültünün n ve p değerleri ile Pfa değerine bağlıdır. Bu
nedenle bu yöntemler kör spektrum algılama olarak ta tanımlanır.

SİMÜLASYON

Yapılan teorik analizler matlab ortamında simüle edilmiştir. Pfa , 802.22 çalışma grubu tarafından belirlenen
değer seçilmiştir(Pfa =0.1). İkincil kullanıcıdaki anten sayısı (p=6) seçilerek BPSK ve 1bit/sembol oranı
kullanılmıştır. Birincil kullanıcı işareti rand komutu ile rasgele oluşturulmuştur. Simülasyonlarda, MME ve
önerilen yöntem (öğrencileştirilmiş en büyük özdeğer dağılımı -SEED )için weibull kanal simülasyonu
gösterilmiştir. Gürültü belirsizliği faktörünün algoritma performanslarına etkisini görmek için, bu değer iki
farklı değerde seçilmiştir. Monte carlo simülasyonu için algoritmalar 1000 kere çalıştırılmıştır. Şekil 2 de
sonuçların daha doğru yorumlanması için EA yöntemi de grafikte gösterilmiştir. Burada m ve k katsayıları
sırasıyla weibull dağılımı için ölçek ve şekil parametreleridir. Grafiğe bakıldığında algılama olasılığının 1
olması için, klasik yöntem için -17 dB’lik gürültü sınırı varken, önerilen yöntemle bu sınır -17.5 dB’ye
yükselmiştir.
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Algılama Olasılığı(Pd)

1
MME

0.8

SEED(Teorik)
SEED(Simülasyon)

0.6

Enerji algılama

0.4
0.2
0

-20

-19

-18

-17

SNR(dB)

-16

-15

Şekil 2: Algılama olasılığı-SNR grafiği

Şekil 3 ‘te ise önerilen yöntem için ROC eğrileri verilmiştir. Yöntemin başarımını daha doğru görebilmek için
farklı gürültü belirsizliği seviyeleri kullanılmıştır.

d

Algılama olasılığı(P )

1
0.8
-5 dB
-10 dB
-15 dB
-20 dB

0.6
0.4
0.2
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Yanlış algılama olasılığı(P )

0.7

0.8

0.9

1

fa

Şekil 3: Weibull sönümlü kanal için algoritma sonuçları

SONUÇ
Bu çalışmada özdeğer tabanlı spektrum algılama yöntemlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle MME
ve SEED yöntemleri için, en büyük özdeğer dağılımı studentize edilerek kullanılmış olup, algılama olasılığı ve
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eşik değerleri yeniden elde edilmiştir. Sonuçlar weibull fading kanalda gözlenmiş ve enerji algılama yöntemi
ile farklı gürültü belirsizliği koşullarında karşılaştırılmıştır.
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Engellilerin İstihdam Sorunlarının Aşılmasında Mesleki Eğitimin Önemi

Yrd. Doç. Dr. Sanem BERKÜN*

ÖZET
Engellilik; her zaman ve her ortamda insanların karşılaşabildikleri toplumsal risklerdendir. Engellilerin
toplumla bütünleşmesi önündeki engelleri azaltmak amacıyla alınan tedbirler, genellikle merhamet
duygusundan yola çıkarak ayrı hukuki ve toplumsal düzenlemeler şeklinde olmakta, fakat bu durumun
yarattığı pozitif ayrımcılık tekrar bir dışlanma süreci başlatmaktadır. Günümüzde gelişmiş ülkelerin geldiği
nokta ise, katılımcı politikalar geliştirip onları uygulayarak engellilerin dışlanmasının önüne geçilmesi
yönündedir. Avrupa Birliği’ne adaylık süreci ile ülkemizde de engellilere yönelik olarak hukuki ve toplumsal
bazı ilerlemeler gözlenmekledir. Ancak bu umut verici gelişmeler; Türkiye’deki engelli nüfusun maruz kaldığı
problemlerin niceliksel ve niteliksel boyutları dikkate alındığında, oldukça yetersizdir. Bu çalışmanın amacı,
ülkemizde engellilere yönelik olarak hukuki ve toplumsal düzenlemelere rağmen, engellilerin, çalışma
yaşamına girme ve istihdam edilmelerinde hala önemli problemler yaşadıklarına dikkat çekmek ve bunun
aşılmasında mesleki eğitimin önemini vurgulamaktır.
Anahtar Kelimeler: Engelliler, Mesleki Eğitim, İstihdam, İşsizlik

The Importance of Vocational Training in Overcoming the Employment
Problems of the Disabled
ABSTRACT
Disability; It is the social risks that people can encounter at all times and in every environment. The measures
taken to reduce barriers on community integration of the disabled are based on compassion sense and these
measures have got separate legal and social arrangements. But positive discrimination created by these cases
has initiated the exclusion process again. Today developed countries have prevented to the exclusion of
disabled people by developing protective policies and by applying to them. With the process of European
Union membership has been observed some legal and social progress in Turkey. However, these promising
developments are fairly inadequate when quantitative and qualitative sizes of the problems that disabled
people have exposed are taken into account. The aim of this study is to draw attention to the fact that, despite
the legal and social arrangements for the disabled in our country, the disabled still have significant problems in
entering and entering the working life and emphasizing the importance of vocational education in overcoming
this.
Keywords: Disability, Vocational training, Employment, Unemployment

GİRİŞ
Ülkemizde “2002 Türkiye Özürlüler Araştırması” sonuçlarına göre, nüfusun %12.29’unu engelliler
oluşturmaktadır. Engelliler içerisinde okuryazarlığı olmayanlar ve eğitim seviyesi düşük olanlar
çoğunluktadır. Bu durumun nedenlerinden en önemlisi, engelli bireylerin eğitim hizmetlerinden ve
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olanaklarından tam olarak faydalanamamasıdır. Engelli bireylerin mesleki vasıflarının olmaması ve
eğitim düzeylerinin düşük olması onların istihdam edilmelerini de sınırlamakta ve her beş engelliden
sadece biri işgücü piyasasında yer almaktadır.
Engellilerin toplum içerisinde üretken ve aktif olarak yer alabilmesinin, engelliler ve toplum
açısından önemine dikkat çeken bu çalışmada, niceliksel veriler ışığında ülkemizde engellilerin
durumu irdelenmiş ve mesleki eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri üzerinde durulmuştur.
Engelli İstihdamının Gerekliliği
Engellilik; her zaman ve her ortamda insanların karşılaşabildikleri toplumsal risklerdendir. Dünya
üzerinde savaşlar, doğal afetler, kazalar, hastalıklar ve yetersiz beslenmeler sonucunda her geçen gün
zihinsel, bedensel ve duygusal engelli kişilerin sayıları artış göstermektedir (İÇLİ, 1999: 8) ve eski
çağlardan beri engelli bireyler, dezavantajlı toplumsal gruplar içerisinde en ağır bedelleri ödemek
durumunda kalmaktadır. Günümüzde ise; dünya nüfusunun yaklaşık %10’unu oluşturan engellilerin
ekonomik ve sosyal yaşama katılmaları ise tüm ülkelerin ulaşmayı istediği bir hedeftir. Kesin
olmamakla birlikte Türkiye nüfusunun %12’sinin engelli olduğu tahmin edilmektedir (AYTAÇ,
İstihdam ve Koruma Alanı Yaratmak Üzere Özürlülere Sosyal Yaşam Merkezi Yaratma Projesi: 129
http://iibf.kocaeli.edu.tr/ceko/armaganlar/turanyazgan/04.pdf )
Sahip oldukları engel, engellilerin diğer sosyal gruplarla bütünleşmesini önemli ölçüde
zorlaştırmakta, bu duruma eklenen ekonomik ve sosyal problemler ise sorunu daha da çözülmez bir
hale getirerek onları tamamen toplum dışına itmektedir. Çağdaş toplum olmanın öncelikli gereği;
her bireye, bedensel yetersizlikleri dikkate alınmadan eşit hak ve olanakların sunulmasıdır
(KANBAK ve GÖVENÇ, 2009: 92). Engellilerin toplumla bütünleşmesi önündeki engelleri azaltmak
amacıyla alınan tedbirler, genellikle merhamet duygusundan yola çıkarak ayrı hukuki ve toplumsal
düzenlemeler şeklinde olmakta, fakat bu durumun yarattığı pozitif ayrımcılık tekrar bir dışlanma
süreci başlatmaktadır. Günümüzde gelişmiş ülkelerin geldiği nokta ise, katılımcı politikalar geliştirip
onları uygulayarak engellilerin dışlanmasının önüne geçilmesi yönündedir (TOOPLU, 2009: 2). Bir
çok ülke bu amaçla; ekonomik ve toplumsal yaşamda, engel türü ne olursa olsun engelli tabanlı
ayrımcılıkla mücadele etmek ve beraberinde, yasal ve sosyoekonomik düzenlemelerle toplumsal
farkındalığı artıracak engelli katılımlı eğitim ve sosyal politikalar geliştirmek ve gerçekleştirmek
çabasındadır (BARNES, 1997, 5).
İşsizlik ve çalışma yaşamından kaynaklanan sorunlar, engellileri kuşatan sorunlar arasında, diğer
sorunların da nedenini oluşturmaktadır. Çünkü engelli bireylerin yaşamakta olduğu sorunların
oluşmasında yada şiddetlenmesinde, ekonomik yetersizlikler büyük ölçüde etkilidir. Engelli birey
çalışarak hem elde ettiği gelirle giderlerini kendisi karşılayabilecek ve dolayısıyla engelli bireyin
kendisine olan saygısı artacak, hem de toplumun engellilere yönelik olan önyargısının
azalmasına yardımcı olacaktır (ALKAN MEŞHUR, 2004: 176-177).
Tüm bunların
gerçekleşebilmesi ise, engelli bireye yetenekleri dahilinde bir işte çalışma fırsatı vermek ve ona
verimli olabileceğini göstermekle mümkündür (AYTAÇ, 1993, 2). Engellilerin çalışma hayatında
aktif olarak yer almaları sosyal ve ekonomik nedenlerle gereklidir. Birey, toplum ve devlete bakıştaki
değişmelerin de bir sonucudur (TOPLU, 2009: 51-55).
Engellilerin istihdamı öncelikle, engelli bireylerin toplumdan soyutlanmasını önleyerek, onların
sosyal ve psikolojik yönden tedavi edilmelerine katkı sağlamaktadır (ALKAN MEŞHUR, 2004:
176). Çalışma; bireyin, içinde yaşadığı toplumda güven içinde var olabilmesini, kendini
gerçekleştirebilmesini, hayatını sürdürebilmesini ve tüketici konumdan üretici konuma geçmesini
mümkün hale getirmektedir (YILMAZ, 2001: 11). Çalışmanın kültürün önemli bir parçası sayıldığı
günümüz toplumlarında, herkes gibi engelliler de çalışmaya/üretmeye isteklidirler (KARATAŞ,
2001) ve çalışma hakkına sahiptirler. Keza sosyal devlet düşüncesi de, bir toplumda doğuştan veya
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sonradan engelli olan bir kişinin kendi haline bırakılmamasını ve insanca yaşayabilme fırsatlarının
engelli ve sağlıklı tüm bireylere sunulmasını gerektirmektedir (UŞAN, 2004: 219).
Engellilerin istihdamı ekonomik açıdan da gereklidir. Her şeyden önce, bit ülkenin ilerlemesinde,
insan kaynakları, yaşamsal bir öneme sahip, değerli ve geliştirilebilen en önemli kaynaktır
(SUBAŞIOĞLU, 2008: 404). Çünkü insan kaynakları, diğer kaynakların rasyonel kullanılmasını
mümkün kılan kıt bir kaynaktır (YILMAZ, 2004: 1995). Engelli bireyler yetenek ve durumlarına
uygun olarak istihdam edildiklerinde tüketici konumundan çıkarak üretimde bulunabilecekler ve
topluma yararlı hizmetler sunabileceklerdir. Keza engelli bireyler, sağlıklı bireylere göre daha fazla
maddi gelire sahip olma ihtiyacı taşımaktadırlar. Bunun nedeni engelli bireylerin çoğu zaman çok
ciddi maddi külfetler doğuran tedavilere gereksinim duymalarıdır. Ayrıca sağlıklı bireyler gibi
engellilerinde bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri veya kendilerine bakan yakınları
mevcuttur (TOPLU, 2009: 53).
Günümüzde engellilere yönelik sosyal politikaların sosyal model ekseninde şekillendiği
gözlenmekte ve engelliler ile engelli olmayan tüm insanların yasal, ekonomik, sosyal, kültürel… tüm
haklarından eşit şekilde yararlanma hakkına sahip olduğu gerçeği kabul görmektedir (TOPLU, 2009:
54). Bu bağlamda engelli hakları hareketi ve/veya sosyal model, baskının yerine yetki sahibi olmayı;
yeknesak bir tedavi süreci yerine bütüncül bir sosyal bakım ve hizmetler yelpazesini; ve
marjinalleşmenin/damgalanmanın yerine toplumla bütünleşerek toplumsal hayata dahil olmayı
sağlamak adına uğraş vermektedir (ÖZGÖKÇELER ve ALPER, 2010: 40). Uluslararası sosyal
politikalar; engellilerin yetenek ve durumlarına uygun olarak istihdam edilmeleri ve çalıştıkları
işlerinde başarı elde etmeleri için engellilerin desteklenmesini amaçlamaktadır. Engellilerin istihdam
edilmeleri yanında çalışma hayatı ve iş ilişkilerinin engelliler açısından özel olarak düzenlendiği
sosyal politikalar geliştirilmektedir (İkinci Özürlüler Şurası Yerel Yönetimler ve Özürlüler,
Komisyon Raporları ve Genel Kurul Görüşmeleri, 2005: 51).
Türkiye’de Engelliler ve Engellilerin İstihdam Sorunları
Ülkemizde engellilerle ilgili olarak, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı ve
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı işbirliği ile 2002 yılı Aralık ayında “2002 Türkiye
Özürlüler Araştırması” gerçekleştirilmiştir (www.ozida.gov.tr). Genel sonuçları 2003 yılı Aralık
ayında açıklanan araştırmaya göre, ülkemizdeki engelli sayısı 8.431.937 olup, ülkemizde nüfusun
%12.29’unu engelliler oluşturmaktadır. Engelli grubun medyan yaşı, ortopedik, görme, işitme, dil ve
konuşma ile zihinsel engellilerde yaklaşık 34, süreğen hastalığı olanlar için ise yaklaşık 49 olarak
saptanmıştır.
Türkiye'de Engelli Nüfusun Yaş Yapısı
Ortopedik, Görme, İşitme, Dil ve Süreğen Hastalığa Sahip
Konuşma ile Zihinsel Engelli
Olan Nüfus
Nüfus
Türkiye

33.86

48.87

Kent

32.60

47.19

Kır

35.37

52.30
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Erkek

32.95

47.60

Kadın

35.50

49.71

DİE 2002 Türkiye Özürlüler Araştırması, s.8
“2002 Türkiye Özürlüler Araştırması” sonuçlarına göre; Türkiye^de engelli nüfusun okuryazarlık
durumu incelendiğinde, altı ve daha yukarı yaştaki kişilerden okuma yazma bilmeyenlerin oranı,
ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engellilerde %36,33 iken, süreğen hastalığı
olanlarda %24, 81’dir. Toplam nüfus için bu oran %12,94’tür. Ortopedik, görme, işitme, dil ve
konuşma ile zihinsel engellilerde okuma yazma bilmeyenlerin oranı hem toplam nüfustan, hem de
süreğen hastalığı olanlardan daha yüksektir. Toplam nüfus içerisinde her on kişiden yaklaşık bir kişi
okuma yazma bilmemekte iken bu süreğen hastalığı olanlarda iki kişiye, ortopedik, görme, işitme, dil
ve konuşma ile zihinsel engelli olanlarda dört kişiye yükselmektedir. Keza engelliler içerisinde;
ilkokul ve öncesi eğitime sahip olanlar %84,2’lik bir orana sahiptir (TUFAN ve ARUN, 2006,21).
Türkiye'de Engelli Nüfusun Okuryazarlık Durumu (%)
Ortopedik, Görme, İşitme, Dil
ve Konuşma ile Zihinsel
Engelli Nüfus
Okuma
Yazma
Bilmeyen

Süreğen Hastalığa Sahip
Olan Nüfus

OkOkuma Okuma Yazma
Yazma Bilen
Bilmeyen

OkOkuma
Yazma Bilen

Türkiye

36.33

63.67

24.81

75.19

Kent

29.58

70.42

20.49

79.51

Kır

43.44

56.56

32.85

67.15

Erkek

28.14

71.86

9.78

90.22

Kadın

48.01

51.99

35.04

64.96

DİE 2002 Türkiye Özürlüler Araştırması, s.9
Devletler tarafından temel eğitimin engellilere de sunulması hem yerine getirilmesi gereken bir görev hem
de bir insan hakkı olarak değerlendirilmiştir. Genellikle her ülkede olduğu gibi ülkemizde de engelli
çocukların normal çocuklar gibi temel eğitimlerini almaları kanunlarla zorunlu kılınmıştır
(CAVKAYTAR, 1999: 98). Ülkemizdeki eğitim sistemine göre yaklaşık olarak 25 yaşında örgün
(resmi) eğitim tamamlanmaktadır. Bu nedenle, tamamlanmış eğitim durumu 25 ve daha yukarı
yaştaki kişiler için değerlendirilmiştir. Tamamlanmış eğitim düzeyine göre ortopedik, görme, işitme,
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dil ve konuşma ile zihinsel engellilerde okuma yazma bilmeyenlerin oranı %36,37 ile süreğen
hastalığı olanlardan (% 26,64) ve toplam nüfustan (15,51) daha yüksektir. Yine süreğen hastalığa
sahip olanlarda yüksek öğretim mezunu olanların oranı, ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile
zihinsel engelli olanların oranının iki katıdır.

Türkiye'de Engelli Nüfusun Tamamlanmış Eğitim Durumu (%)
Ortopedik, Görme, İşitme, Dil ve Konuşma ile Zihinsel Engelli Nüfus
Okuma Okuma
Okuma İlkokul
Yazma Yazma
Yazma
Bilmeyen Bilen
Bilen Fakat
Bir Okul
Bitirmeyen

Ortaokul Lise veya
veya
Dengi
Dengi
Meslek
Meslek Okullar
Okullar

Yüksek
Öğretim

Türkiye

36.37

63.62

7.69

40.97

5.64

6.90

2.42

Kent

27.40

72.58

6.85

42.75

8.00

10.62

4.36

Kır

45.36

54.64

8.54

39.17

3.31

3.16

0.47

Erkek 25.75

74.22

7.95

47.21

6.98

8.98

3.10

Kadın

48.74

7.32

32.22

3.78

3.97

1.45

51.26

Süreğen Hastalığa Sahip Olan Nüfus
Okuma Okuma
Okuma İlkokul
Yazma Yazma
Yazma
Bilmeyen Bilen Bilen Fakat
Bir Okul
Bitirmeyen

Ortaokul Lise veya
veya
Dengi
Dengi
Meslek
Meslek Okullar
Okullar

Yüksek
Öğretim

Türkiye

26.64

73.36

8.10

47.10

6.31

7.61

4.23

Kent

22.00

78.00

7.02

46.96

7.92

10.14

5.95

Kır

35.07

64.93

10.07

47.34

3.39

3.01

1.11

Erkek

10.16

89.84

7.42

54.41

9.50

11.43

7.07
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62.67

8.54

42.35

4.25

5.14

2.39

DİE 2002 Türkiye Özürlüler Araştırması, s.11
Araştırma sonuçları ışığında, okuryazarlığı olmayan ve eğitim seviyesi düşük bir engelli kitlesinin
varlığından söz edilebilir. Bu durumun nedenlerinden en önemlisi, engelli bireylerin eğitim
hizmetlerinden ve olanaklarından tam olarak faydalanamamasıdır.
Ülkemizde engelli istihdamı alanında sahip olunan haklar, çeşitli yasa, tüzük ve yönetmeliklerle
belirlenmiş olup, bu alanda yapılan düzenlemeler, hem engellilerin çalışma hayatına daha olumlu
bakmalarına hem de toplumun bu konudaki duyarlılığının artmasına katkı sağlamaktadır. Engellilere
dair uygulanan istihdam yöntemleri; işverenlerin yasal zorunluluk olmadan engelli çalıştırmaları,
işverenlerin yasal zorunluluk ile engelli çalıştırılmaları, korumah isyerleri, engellilerin evde
çalıştırılması, kişisel çalışma yöntemi, kooperatif çalışma yöntemi olarak sıralanabilir (ALTAN, 1998: 25).
Ancak yapılan bu düzenlemeler ve uygulanan istihdam yöntemleri, engelli istihdamındaki açığı
kapatmak için yeterli olmamaktadır.
Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engellilerde işgücüne katılım oranı ise sadece
% 21,71’dir. Türkiye’de 15 ve daha büyük yaş grubundaki engelli nüfusun %78,29’unun işgücünde
olmadığı gözlenmektedir (Burcu, 2007: 30–42). Süreğen hastalığı olanlarda ise işgücüne katılım
oranı %22.87 iken işgücüne dahil olmayanların oranı % 77.13’tür. Dolayısıyla her beş engelliden
sadece biri işgücü piyasasında yer almaktadır (4. Özürlüler Şurası İstihdam Şura Kararları, 2009: 4).
Ayrıca işgücüne katılım oranı, engellilerde cinsiyet bazında önemli farklılık göstermektedir.
Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engelli erkeklerde işgücüne katılım oranı %
32.22, kadınlarda % 6.71 iken süreğen hastalığı olan erkeklerde işgücüne katılım oranı % 46.58,
kadınlarda bu oran %7.21’dir. Cinsiyetler arası farklılaşma süreğen hastalığı olanlarda daha fazladır.
Ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma ile zihinsel engelli olanlarda işsizlik oranı %15.46, süreğen
hastalığı olanlarda % 10.77’dir.
Türkiye'de Engelli Nüfusun İşgücüne Katılımı (%)
Ortopedik, Görme, İşitme, Dil ve Konuşma ile Zihinsel Engelli Nüfus
İşgücüne Katılma Oran

İşsizlik Oran

İşgücüne Dahil
Olmayan Nüfus Oranı

Türkiye

21.71

15.46

78.29

Kent

25.61

17.43

74.39

Kır

17.76

12.58

82.24

Erkek

32.22

14.57

67.78
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6.71

21.54

93.29

Süreğen Hastalığa Sahip Olan Nüfus
İşgücüne Katılma Oran

İşsizlik Oran

İşgücüne Dahil
Olmayan Nüfus Oranı

Türkiye

22.87

10.77

77.13

Kent

23.08

12.72

76.92

Kır

22.48

7.08

77.52

Erkek

46.58

10.28

53.42

Kadın

7.21

12.84

92.79

DİE 2002 Türkiye Özürlüler Araştırması, s.15
Ülkemizde engellilerin istihdamı konusundaki politikaların yetersizliği, engellilerin istihdamdan önce
yeterince eğitilememeleri, engellilerin eğitim ve vasıf düzeylerinin düşük olması, genel olarak
toplumun engellilere yönelik önyargıları, işverenlerin engellilere yönelik olumsuz tutumları,
ulaşılabilirlik sorunları, işyerlerinde uygun ortamların yaratılamaması gibi nedenler birbirleriyle
karşılıklı etkileşim içerisinde engellilerin istihdamını güçleştirmektedir (ÖZDEMİR, 2008: 5;
SARAOĞLU, http://www.ikt.yildiz.edu.tr/sempozyum/metin/4.pdf.). Bütün bu engellerin yanı sıra
engellilerin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar nedeniyle istenen başarıyı elde edememeleri
de işsiz engellilerin istihdamını güçleştiren yeni bir etkene dönüşmektedir (Karataş 2001).
Mesleki Eğitimin Engelli İstihdamı Açısından Önemi
Engelli bireylerin istihdamında karşılaşılan en önemli engellerden biri bu bireylerin herhangi bir
mesleki vasıflarının olmaması ve eğitim düzeylerinin düşük olmasıdır (ÖZDEMİR, 2008: 6).
Engellilerin mesleki vasıflarının ve eğitimlerinin sınırlı olmasının oluşturduğu yoksunluk; bir
taraftan engellilere yönelik önyargıları güçlendirmekte, diğer taraftansa engellilerin kendilerine
olan güvenlerini azaltarak topluma entegrasyonlarını zorlaştırmaktadır.
Anayasanın ilgili maddeleri başta olmak üzere çeşitli yasalar*; engellilerin eğitimlerini, çalışma
yaşamlarını, istihdamlarını, devlet memuru olma koşullarını, sosyal güvenlik ve sosyal yardım
sistemlerinden yararlanma koşullarını ve mesleki iyileştirme vb. hizmetlerini düzenlemektedir.
Bununla birlikte engellilerin bugün Türkiye’deki yaşam koşulları ve sahip oldukları fırsat ve hakları
1973 tarih 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu (24.6.1973 tarih 14574 sayılı RG); 1986 tarih 3308 Sayılı Mesleki
Eğitim Kanunu (19.6.1986 tarih 19139 sayılı RG); 2003 tarih 4857 Sayılı İş Kanunu (10.06.2003 tarih 25134 sayılı RG );
2005 tarih 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
(7.7.2005 tarih 25868 sayılı RG); 1997 tarih 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (6.6.1997
tarih 23011 sayılı RG) başta olmak üzere pek çok kanun, kanun hükmünde kararname, yönetmelik, genelge ve tebliğlerle
engellilerin hakları düzenlenmiş ve güvence altına alınmıştır.
*
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göz önüne alındığında pek çok kurum ve kuruluşun içerisinde bulunduğu bu sürecin iyi işlemediği bir
gerçektir. Bu sonuç, söz konusu politikaların eksiklik ve yetersizliğinden ziyade, politikaların
üretilmesi ve uygulanmasından sorumlu tüm kurum ve kuruluşların iş yapma tekniklerinden,
konulara verdikleri öncelik sıralamasındaki farklılıklardan ve aralarındaki işbirliğinin
yetersizliğinden kaynaklanmaktadır (AYTAÇ, İstihdam ve Koruma Alanı Yaratmak Üzere
Özürlülere
Sosyal
Yaşam
Merkezi
Yaratma
Projesi:
129
http://iibf.kocaeli.edu.tr/ceko/armaganlar/turanyazgan/04.pdf).
Mesleki eğitimin bir hak olduğu gerçeğinden hareketle, engelli işgücünün istihdam edilebilirliğini
artırmak amacıyla Türkiye, 1989 yılında 3581 sayılı Kanunla Avrupa Sosyal Şartını, 1992 yılında
3850 sayılı Kanunla İnsan Haklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri
hakkında 142 nolu ILO’nun sözleşmesini ve 1999 yılında da 4407 sayılı Kanunla 159 sayılı
Özürlülerin Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamına İlişkin Sözleşmesini onaylamıştır. Ancak
Türkiye’de engelli işgücünün yapısal işsizliği azaltmak için, uluslararası yükümlülüklerin altına imza
atılmakla birlikte; istenilen sonuca ulaşıldığını söylemek mümkün değildir. (KUZGUN, 2009: 2456 2457
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:cgm1Yn2nzZwJ:joy.yasar.edu.tr/makale/no15_vol4/10
- ).
Engellilerin mesleki eğitimleri ve mesleğe yönlendirilmeleri sınırlı sayıda kurum tarafından
gerçekleştirilmektedir. Meslek edinme adına tüm bireylerin yararlandığı, halk eğitim merkezleri,
çıraklık eğitim merkezleri gibi kurumların, mesleki eğitim olanaklarından engelli bireylerin yeterince
yararlanamadığı düşünülmekte (ÖZDEMİR, 2008: 5) ve engellilerin işgücüne katılımlarını artırmak
amacıyla Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından, 1987 yılında çıkarılan “Sakatların
İstihdamı Hakkında Tüzük” gereğince açılan mesleki iyileştirme kurslarına katılımının yetersizliğine
dikkat çekilmektedir
(KUZGUN,2009:2457
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:cgm1Yn2nzZwJ:joy.yasar.edu.tr/makale/no15_vol4/10
- ).
Engellilerin toplum içerisinde üretken ve aktif olarak yer alabilmesi ve diğer bireylere olan
bağımlılıklarının en aza indirilerek kapasitelerinin geliştirilebilmesine katkı sağlayan mesleki eğitim
hizmetleri, engelli bireylerin topluma entegrasyonu önündeki engelleri de azaltmaktadır. Bu nedenle
bir çok ülke mesleki eğitimi de kapsayan mesleki rehabilitasyon hizmetlerini içeren katılımcı sosyal
politikalar geliştirmektedir.
Mesleki rehabilitasyon, herhangi bir mesleği olmayan, mesleğinde yetersiz olan veya meslek
değiştirmek isteyen, engellilerin emek piyasasında ihtiyaç duyulan ve engel grubuna ilişkin
meslekte yetiştirilerek, fiziki ve mesleki yönden mümkün olan en yüksek kapasiteye
ulaştırılmalarını ve eğitim gördükleri meslekte istihdam edilmelerini sağlayan hizmetlerin
bütünüdür (SEYYAR, 2005: 320). Mesleki eğitim ve mesleki danışmanlık, mesleki
rehabilitasyonun temelidir (ÖZMEN ve diğ., 1998: 506–519). Uluslararası Çalışma Örgütünün 99
numaralı tavsiye kararında ise mesleki rehabilitasyon hizmetleri, "sakatlıklarının kaynağı ve değeri ne
olursa olsun ve hangi yaşta bulunursa bulunsun bütün engelli kişileri kapsamak ve onlara uygun iş
hazırlayarak, makul bir iş edindirme ve bu işi sürdürme beklentisi içinde olmalarım sağlamak"
olarak belirtilmektedir (TOOPLU, 2009: 78).
Mesleki rehabilitasyon hizmetleri ile; engelli bireylerin sakatlıkları değil, çalışma kapasitesi ve
özellikleri üzerinde durarak onların çalışma kapasitesini ortaya çıkarmak ve arttırmak, engellilere
çeşitli alanlarda çalışma fırsatları sunmak, çalışma yaşamının içine katılan engellileri işe alıştırmak
ve iş yaşamının zorluklarına karşı korumak ve engellilerin çalışmasına yönelik oluşmuş önyargıları
azaltmak hedeflenmektedir (TERMAL,1990: 156). Bu hedeflere ulaşabilmede, mesleki
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rehabilitasyon hizmetlerinin engelli ihtiyaç ve beklentileri paralelinde, kaliteli, sürekli ve düzenli
yürütülmesi önem taşımaktadır.
Sonuç
Engellilerin mesleki vasıflarının ve eğitimlerinin sınırlı olmasının oluşturduğu yoksunluk; bir taraftan
engellilere yönelik önyargıları güçlendirmekte, diğer taraftansa engellilerin kendilerine olan
güvenlerini azaltarak topluma entegrasyonlarını zorlaştırmaktadır. Engellilerin toplum içerisinde
üretken ve aktif olarak yer alabilmesi ve diğer bireylere olan bağımlılıklarının en aza indirilerek
kapasitelerinin geliştirilebilmesine katkı sağlayan mesleki eğitim hizmetleri, engelli bireylerin
topluma entegrasyonu önündeki engelleri de azaltmaktadır. Bu nedenle bir çok ülke mesleki eğitimi
de kapsayan mesleki rehabilitasyon hizmetlerini içeren katılımcı sosyal politikalar geliştirmektedir.
Mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin aksamaması ve kaliteli olarak sunulabilmesi için bu hizmetleri
sunacak niteliklerle donanmış uzman personel açığının kapatılması önem taşımaktadır. Ayrıca
engellilerin mesleki rehabilitasyonu üzerine akademik çalışmaların yaygınlaştırılması ve hizmet içi
eğitim programlarının sunulması da mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin başarısına katkı
sağlayacaktır.
Toplumun engellilere yönelik bakış açısını değiştirici, toplumun farkındalık ve duyarlılık düzeylerini
yükseltici ve engellilerin toplum içerisinde üretken, aktif olarak yer alabilmesine katkı sağlayıcı
kamuoyu bilinçlendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi yararlı olacaktır. Bu kapsamda aile eğitim
programları düzenlenmeli ve engellilerin eğitimlerinin önemi üzerine aileler bilinçlendirilmelidir.
Yapılacak eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarında “engellilerin yetersizliklerini değil,
kapasitelerini öne çıkaracak yöntemler” izlenmelidir.
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Abstract
Today, there is constant increase in demand for electricity and structural changes in the power system with
developing technology. There are constant changes in power systems. These changes are in the form of
additional systems as well as additional devices. In this case, the stability values can change as the structure of
the system changes. However, it is desired that the power system be in a balanced operating state and return to
its original state after a disruptive effect. As a result, the stability of voltage and the phenomenon of voltage
collapse have led to the steady and reliable operation of power systems. These analyzes are important for
determining the stability limits of the power system.
In this study, the Phase Shifting Transformer (PST) was analyzed by adding to IEEE 6-bus power system.
Firstly, the effects of PST were investigated by performing a load flow in the system. The stability limits of
the system were determined by continuous load flow. Finally, unwanted short circuits are created in the power
systems and the effects of various phases of the PST are investigated. Analizler, Güç Sistemleri Analizi
Programı (PSAT) ile gerçekleştirilmiştir. It has been observed on this system that the value and direction of
the flowing power can be controlled by changing the phase value of the PST as a result of the load flow. It has
also been shown that PST is also effective on losses. It has been observed that the maximum power that can be
withdrawn from the load bus from the system as a result of continuous load flow and the critical voltage
values of the buses change in a similar way. Finally, a fault was created in the bus that the PST was connected
to and this device was cleaned after a certain time. After the fault, the bus voltages have returned to their
respective values, but fluctuations in all bus voltages have been observed.
Keywords: Power System, Load Flow, Voltage Stability, Phase Shifting Transformers

Faz Kaydırıcı Transformatörlerin Dinamik Gerilim Kararlılığına Etkileri
Özet
Günümüzde elektrik enerjisine olan talebin sürekli artması ve gelişen teknoloji ile birlikte güç sisteminde
yapısal değişiklikler olmaktadır. Ayrıca güç sistemleri üzerinde sürekli değişiklikler olmaktadır. Bu
değişiklikler, ilave sistemler olduğu gibi ek cihazlar bakımından da olmaktadır. Bu durumda sistemin yapısı
değiştiği için kararlılık değerleri de değişebilmektedir. Oysa güç sisteminin dengeli bir çalışma durumunda
olması ve bozucu bir etki sonrası tekrar eski haline dönmesi istenir. Bunun sonucunda, gerilim kararlılığı ve
gerilim çökmesi olayları güç sistemlerinin kararlı ve güvenilir bir şekilde işletilmesi konusunu ortaya
çıkarmıştır. Güç sisteminin kararlılık sınırlarının tespiti açısından bu analizler önemlidir.
Bu çalışmada, Faz Kaydırıcı Transformatör (FKT), IEEE’nin 6 baralı güç sistemine ilave edilerek analizler
yapılmıştır. İlk olarak sistemde yük akışı yapılarak FKT’ün etkileri incelenmiştir. Daha sonra sürekli yük akışı
yapılarak sistemin kararlılık sınırları belirlenmiştir. Son olarak ise güç sistemlerinde istenmeyen bir durum
olan kısa devre oluşturularak FKT’nin çeşitli faz açılarındaki etkileri araştırılmıştır. Analizler, Güç Sistemleri
Analizi Programı (PSAT) ile gerçekleştirilmiştir. Yük akışı sonucunda, FKT’ün faz değeri değiştirilerek hattan
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akan gücün değeri ve yönü kontrol edilebileceği bu sistem üzerinde gözlemlenmiştir. Ayrıca FKT’ün kayıplar
üzerinde de etkili olduğu görülmüştür. Sürekli yük akışında sonucunda sistemden yük baralarından
çekilebilecek maksimum gücün ve baraların kritik gerilim değerlerinin de benzer şekilde değiştiği
gözlemlenmiştir. Son olarak FKT’nin bağlandığı barada arıza oluşturulup bu arıza belli bir zaman sonra
temizlenmiştir. Arıza sonrası bara gerilimleri yaklaşık olarak kendi değerlerine dönmelerine rağmen tüm bara
gerilimlerinde dalgalanmalar gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Güç Sistemi, Yük Akışı, Gerilim Kararlılığı, Faz Kaydırıcı Transformatörler

GİRİŞ
Gelişen teknolojiye bağlı olarak elektrik tüketimindeki artış ve elektrik enerjisinin kullanımındaki
dengesizlikler güç sistemini etkilemektedir. Bunun sonucu olarak güç sisteminin çalışma şartlarının
iyileştirilmesi ve sistemde yapısal değişiklikler yapmak gerekmektedir. Güç sistemlerinin yapılandırılmasında
dağıtım ve iletim seviyesinde dengelemeler veya kararlılık, genel olarak generatörlerin güç üretimi üzerinden
sağlanmaktadır. Ancak son zamanlarda mevcut güç sistemi üzerine ilave sistemler ile sistemin kararlılığı
artırılmaya başlanmıştır (Verbič and Pantoš, 2006:760).
Diğer yandan elektrik piyasasının serbest ekonomi piyasasına geçmesi güç sistemlerini de önemli derecede
etkilemiştir. Piyasa şartlarında üreticiler ve tüketiciler farklı ülkelerde olabilir. Bu durum ülkeler arasında
kontrolsüz güç akışına neden olabilir (Verboomen, et al., 2005). Bu kontrolsüz güç akışından dolayı enerji
iletim hatları aşırı yüklenebilirler. Bu durum doğrudan iletim hatlarının empedansları ile ilişkilidir (IEEE
Power Engineering Society, 2002:135). Kontrolsüz güç akışı ve aşırı yüklenme sorunlarından dolayı
sistemdeki aktif güç kontrol edilmelidir. FKT’ler bu sorunların çözümü için uygun elemanlardan biridir
(Verboomen, et al., 2005). İlave olarak enerji iletim hatlarından en uygun faydayı elde edebilmek için FKT’ler
kullanılabilir (Tirupathi, et al., 2012:242). FKT’ler birkaç ülkede uygulanmakta veya planlama aşamasına
gelmiştir. Böylece güç sistemlerindeki iletim hatlarının güç yoğunluğu azaltılmakta veya kapasitesinde
çalıştırmaktadırlar (Castro, Batista, and Medeiros Pinto, 2001), ( Bladow and Montoya, 1991:1096), (Moore
and Ashmole, 1998:95), (Saadat, 2004).
FKT uygulamaları bakımından, Tunus- Cezayir sınır hattında bulunan yüksek gerilim hattında gerilim
iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmaya göre güç akışı konusunda iyileştirmeler alınırken gerilim
konusunda yeterince verim elde edilememiştir (El Hraïech, Ben-Kilani, and Elleuch, 2014:1). Diğer bir
çalışmada ise FKT’lerin optimal yerleştirilme konusu ele alınmıştır. Yapılan benzetim çalışmalar ile 24, 118,
300 baralı sistemlere ilave olarak 904 baralı sisteme uygulanmış ve sonuçlar elde edilmiştir (Flavio, et al.,
2003:1029). Yapılan bu çalışmada ise optimal yük akışı FKT’ler ile birleştirilerek güç sisteminin güvenirliği
incelenmiştir. Sürekli çalışma durumlarında iletim hatlarının aşırı yüklenmesi kontrol edilmiştir (Momoh, et
al., 2001:287).
Belçika’da yapılan çalışmada iletim operatörü, güç sistemi üzerine “akıllı” cihazlar kurularak güç akış kontrol
çalışmaları yapılmıştır. Sistemde güç akışı, yeni iletim hatları kurulmadan esnek bir şekilde yönetilmiştir (Van
Hertem, Rimez, and Belmans, 2013: 1656 ). Meksika ile Kaliforniya, Baja arasındaki güç sistemi üzerine -180
den +180 derece sınırları olan FKT’ler kullanılarak geçici durum ve kararlılık analizi yapılmıştır. Çalışma
sonucunda 132MVAr reaktif güç tüketimi sırasında bile sistemin kararlılığını sürdürdüğü tespit edilmiştir
(Contreras-Aguilar, et al., 2012). Diğer bir çalışmada FKT, uzun iletim hatlarına sahip şebekelerdeki aşırı ve
düşük gerilimlerin eliminasyonunda kullanılabileceği gösterilmiştir. Burada faz açısının dikkatle seçilmesi
gerektiği ortaya çıkmıştır (Sithole, Nhlanhla, and Pretorius, 2011).
Yapılan bu çalışmada IEEE’nin 6 baralı test sistemi üzerine analizler yapılmıştır. Sisteme FKT ilave edilerek
yük akışı, sürekli yük akışı analizi ve dinamik analiz, Güç Sistemleri Analizi Programı (PSAT) ile yapılmıştır.
Güç sistemlerinde istenmeyen durumlar olan kısa devre ve hat açması şeklinde çeşitli senaryolar oluşturularak
güç sisteminin dinamik gerilim kararlılık analizleri yapılmıştır.
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MATERYAL VE METOD

Faz Kaydırıcı Transformatörler (FKT)
FKT, iletim hattı üzerinde güç akışı kontrolünü sağlamaya yarayan özel tip transformatörlerdir. Faz açısı,
yapısındaki özel sargı sayesinde çıkış gerilimi, giriş geriliminden farklı olur. Bu durum, güç sistemine farklı
faz açısına sahip gerilim uygulamak olarak da ifade edilebilir. Bunun sonucunda FKT, güç sistemleri iletim
hatlarında enerji akış yönünü belirlemek için kullanılırlar (Tumay, et al.). FKT’nin ana işlevi, faz açısını
değiştirerek enerji iletim hattı üzerinde akan gücü kontrol etmektir. Bu faz kaydırma işlemi, hattın faz
geriliminin genliği değiştirilebilir bir gerilim bileşeni ilave edilerek veya çıkarılarak yapılır. Faz kaydırıcı
transformatörün elektriksel eşdeğeri Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Enerji iletim hattının FKT’lı ve FKT’sız modeli (Verboomen, et al. 2005)
Şekil 1’de ifade edilen, Us ve Ur gönderici ve alıcı gerilim değerleridir. δ ise güç açısıdır. ∝ açısı ise FKT’un
açısıdır. XL hattın reaktansı ve XPST ise sisteme bağlanan FKT’ün kaçak reaktansıdır ve hatta seri olarak
bağlanmaktadır. Bu durumda enerji iletim hattı üzerinden taşınan aktif ve reaktif güç denklemleri Eşitlik 1 ve
Eşitlik 2’deki formüllerle verilmiştir.
𝑃=
𝑄=

|𝑈𝑠 ||𝑈𝑟 |
𝑋𝐿
|𝑈𝑠 ||𝑈𝑟 |
𝑋𝐿

𝑠𝑖𝑛𝛿

(1)
|𝑈 |

(𝑐𝑜𝑠𝛿 − |𝑈𝑟| )

(2)

𝑠

Buradaki eşitliklere göre; aktif güç, gönderici ve alıcı uçlarındaki gerilimlerle ve her iki tarafın elektriki açı
olarak sinδ ile doğru orantılıdır. Hattın reaktansına ise ters orantılı olarak bağlıdır. Aktif güç, gerilimler
değiştirilerek kontrol edilebilir. Fakat bu durum reaktif güç üzerinde oldukça büyük etki yaptığından bu metot
verimli değildir. Bunun için hattın reaktansını düşürmek gerekir. FKT modelinde reaktans, faza seri olarak
bağlanması nedeniyle ∝ açısının 𝛿 acısına ilave edilmesiyle güç akışı artırılır. Bu durumda faz açısı belli
sınırlar içerisinde kontrol edilebilir (Verboomen, et al., 2005). Bu durumda Eşitlik 1 değişerek Eşitlik 3’deki
gibi oluşur.
𝑃=

|𝑈𝑠 ||𝑈𝑟 |
𝑋𝐿 +𝑋𝑃𝑆𝑇

sin(𝛿+∝)

(3)

Gerilim Kararlılığı
Enerji santrallerinin tüketim merkezlerine uzaklıklarından kaynaklanan kararsızlık, gerilim kararsızlığı olarak
ifade edilmektedir. Bu karasızlık, enerji iletim hattının maksimum yüklenebilme kapasitesiyle doğrudan
ilişkilidir (Taylor, 1994). Bu gerilim karalılığının en kolay gözlemlendiği grafikler yük barasından elde edilen
P-V eğrileridir. Bu değerler kritik bara gerilim değeri olarak ifade edilir. Bu esnada yükün çektiği aktif güçte
kritik güç değeri olarak ifade edilir. Gerilim değeri azaldıkça sistemin çalışması zorlaşmaktadır (Johansson,
1998). Gerilim kararsızlığı ve bunun sonucunda gelişen olaylar dinamik bir süreçtir. Ancak sistem ve gerilim
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kararlılığı dinamik olmakla birlikte statik analiz yöntemlerinle incelenmektedir (Pal, 1993:279). Güç
sisteminin Gerilim- Yüklenme Parametresi (V-λ) ile baranın, aktif ve reaktif güç değeri arasındaki ilişki Eşitlik
4 ve 5’de ifade edilmiştir.
𝑃𝐿 = 𝑃𝐿0 (1 + 𝜆)
𝑄𝐿 = 𝑄𝐿0 (1 + 𝜆)

(4)
(5)

Eşitlikte ifade edilen PL0 ve QL0 değerleri başlangıç aktif güç ve reaktif güç değerleridir. PL ve QL ise yükün
aktif güç ve reaktif güç değerleridir. λ ise maksimum yüklenme parametre değeridir.
Sürekli Yük Akışı
Gerilim ve maksimum yüklenme parametresi (V-λ) arsındaki ilişkiyi kurmak için sürekli yük akışı
yapılması gerekmektedir. Sürekli yük akışı analizi tahmin ve düzeltme fonksiyonlarını iteratif olarak işleyen
bir algoritmadır. Sürekli yük akışı tekniğinin arkasındaki temel prensip, tahmin düzeltme basamağı üzerine
kurulmuştur. Şekil 2’de görüldüğü gibi tahmin basamağın, o anki çalışma noktasında teğet doğrultusu boyunca
gerçekleştirilir. Düzeltme vektörü olarak da teğet doğrultusuna dik bir düzlem kullanılmıştır (Canizares and
Alvarado, 1993:1). Bu işlemler yapılırken yük değerinin sabit olduğu kabul edilir. Sürekli yük akışı analizi ile
belli bir sistem modeli olmaksızın belli zorlukları çözümlemede kolaylık sağlar ilaveten sistemden elde edilen
eşitliklerde tekil çözümleme durumunda gerilimi değiştirme özelliğine de sahiptir. Ayrıca sistem
eşitliklerindeki tekil çözümleme durumunun oluşturacağı olumsuz durumlara karşı gerilimi otomatik olarak
değiştirme özelliğine sahiptir.

Şekil 2. P-V eğrisi üzerinde tahmin ve düzeltme doğruları

Benzetim Çalışması
Yapılan çalışmada IEEE’nin şekil 3’deki 6 baralı test sistemi düzenlenerek kullanılmıştır. Sistemin toplam
yükü 280 MW ve 190 MVAr değerinde olup bu güçler 3 adet generatör tarafından sağlanmaktadır. FKT
etkisini incelemek için önce sistemde yük akışı yapılarak, güç bakımından en yoğun hat olarak 2 ve 4 nolu
baralar arasındaki hat belirlenmiştir. Bu iki bara arasına 7. bir bara ilave edilmiştir. 7 nolu barada kısa devre
yapılarak sistemin gerilim kararlılık analizi yapılmıştır. Benzetim çalışması Güç Sistemleri Analizi Programı
(PSAT) ile gerçekleştirilmiştir (Milano, 2005), (http://faraday1.ucd.ie/psat.html).
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Şekil 3. Yeniden düzenlenmiş 6 baralı sistem
FKT etkilerini inceleyebilmek amacıyla 2 ve 4 nolu baralar arasına bağlanan FKT’nın faz açısı sınırları -45 ͦ
ile +45 ͦ arasında belirlenmiştir. -45 ͦ ‘den başlayarak +45 ͦ ‘ye kadar çeşitli kademelerde analiz tekrarlanmıştır.
Her FKT’nin her faz açısında yük akışı, sürekli yük akışı ve arıza yaptırılan sistemin analizi
gerçekleştirilmiştir.
6 baralı sisteme FKT bağlı iken yük akışı yapıldığında, FKT’nin faz açılarının değişimine göre sistemdeki
kayıplar Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Faz açılarına göre aktif ve reaktif güç kayıpların değişimi
0ͦ
-45 ͦ
-20 ͦ
+20 ͦ
+45 ͦ
0.645 0.202
0.099
0.226
0.688
Aktif Güç(pu)
1.390
Reaktif Güç(pu) 1.349 0.105 -0.204 0.119
Tablo 1 incelendiğinde FKT’nin alt ve üst değerlerinde hem aktif ve hem de reaktif kayıplar artmaktadır.
Kayıplar bakımından bakıldığında ideal çalışma açısı olarak 0 ͦ olarak görülmektedir. Buradaki negatif değer
sistemde reaktif kayıp olmadığını, hatta sistemin reaktif güç ürettiğini göstermektedir. Yük akışı sonucunda
baralar arasında transfer edilen güçlerin değişimi Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Faz açılarına göre 2-7 baralar arası transfer edilen güç
0ͦ
-45 ͦ
-20 ͦ
+20 ͦ
+45 ͦ
-1.026
-0.266
0.515
1.400
2.56
Aktif Güç(pu)
1.351
0.663
0.328
0.232
0.512
Reaktif Güç(pu)
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FKT’lerin esas kullanım amaçlarından biri gücün akış yönüne müdahale etmektir (Tümay, et al. ). Tablo 2’de
bu durum 2 ile 7 nolu bara arasında görülmektedir. Tablo incelendiğinde aktif gücün -45 ͦ ve -20 ͦ ‘de gücün
yönü ile diğer faz açılarında gücün yönünün değiştiği görülmektedir. Tablo 3’de ise yük akışı sonucunda
baraların gerilim genlik değerleri ve faz açı değerleri verilmiştir.

Bara 4

Tablo 3. Bara gerilim genlik ve faz açısı değerleri (Vpu, δ ͦ)
0ͦ
-45 ͦ
-20 ͦ
+20 ͦ
+45 ͦ
V pu
δ ͦ
V pu
δ ͦ
V pu
δ ͦ
V pu
δ ͦ
V pu
δ ͦ
0.928 -31.0 0.966 -15.5 0.973 -3.4 0.959 8.2
0.908 22.2

Bara 5

0.947

-12.7

0.963

-8.1

0.966

-4.5

0.960

-1.2

0.940

1.9

Bara 6

0.984

-7.8

0.989

-5.8

0.990

-4.3

0.990

-3.1

0.986

-1.9

Bara 7

0.984

-41.4

1.015

-19.0

1.029

-1.4

1.032

15.9

1.018

37.4

Tablo 3’de FKT’nin arasına bağlandığı, 4 ve 7 nolu baralar en fazla etkilenmektedirler. Diğer baralar FKT’nin
açı değişimden daha az etkilenmektedir. Burada gerilim genlik ve faz açısı bakımından en ideal çalışma
noktasının 0 ͦ olduğu görülmektedir.
Sistemde sürekli yük akışı yapıldığında sistemin maksimum çalışma noktaları olan kritik gerilim ve
kritik aktif güç noktaları bulunur. Sistemde FKT’nin ayarlandığı değer için ayrı ayrı sürekli yük akışı
yapılmıştır. Sürekli yük akışı sonucunda yük baralarının maksimum yüklenme parametre ve kritik bara gerilim
genlik değerleri Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. FKT açılarına göre maksimum yüklenme parametreleri ve bara gerilimleri
-45 ͦ

-20 ͦ

0

+20 ͦ

+45 ͦ

3.995

4.193

4.185

4.038

3.58

V4

0.60

0.59

0.60

0.55

0.56

V5

0.63

0.66

0.67

0.65

0.70

V6

0.74

0.72

0.60

0.71

0.77

Yük.Par.λ (pu)

Vkri (pu)

Tablo 4’e göre sistemin en fazla güç taşıyabileceği değer FKT’nin -20 ͦ ‘ye ayarlandığı değer olarak
görülmektedir. Diğer değerlerde ise taşınabilecek maksimum güç azalmaktadır. Bu durum Şekil 4’de
grafiklerle gösterilmiştir.
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Şekil 4. Baraların maksimum yüklenme (λ-V) ilişkisini gösteren eğriler
Şekil 4’de verilen eğrilerine göre; aktif güç bakımında sistem en fazla gücü -20 ͦ ve 0 ͦ ‘de transfer etmektedir.
Bütün grafiklerde, 4 nolu yük barasının gerilim bakımından en dayanıklı bara olduğunu göstermektedir.
Bunun en büyük nedeni ise FKT’nin bağlı olduğu yük barası olarak söylenebilir.
FKT sistemde 2 ve 4 nolu baralar arasına bağlanmıştır. Bu iki bara arasına FKT’nin kısa devredeki
davranışını incelemek için 7 nolu bara ilave edilmiştir. Sistem bu bara üzerinden kısa devre edilmiştir. 7 nolu
barada 1.saniye kısa devre oluşturulmuş 1,07. saniyede ise arıza temizlenmiştir. Kısa devre oluşumu ve
arızının temizlenmesi sonucunda gerilim bakımından elde edilen eğriler Şekil 5’de verilmiştir.
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Şekil 5. Baraların maksimum yüklenme (λ-V) ilişkisini gösteren eğriler
Şekil 5’de elde edilen eğriler incelendiğinde kısa devreye en yakın olan 4 nolu yük barası en fazla
etkilenmiştir. FKT’nin her açı değerinde gerilim 0 V.’a kadar düşmektedir. Arızanın temizlenmesi sonrasında 45 ͦ ve +45 ͦ de gerilim arıza öncesi genlik değerlerine ulaşmaktadır. Diğer açı değerlerinde ise yaklaşık olarak
%10’luk bir gerilim düşümü yaşanmaktadır. Bu açı değerlerinde arıza sonrası gerilim dalgalanmaları -45 ͦ ve
+45 ͦ ‘nazaran daha az olmaktadır. 5 ve 6 nolu baralar incelendiğinde ise kısa devre anında gerilim 0,6-0,7 pu
değerlerine kadar düşmektedir. Arıza temizlenme sonrasında ise
-45 ͦ ve +45 ͦ açı değerlerinde gerilimin genlik değerinde %5-%10 arasında yükselme yaşanmaktadır. Yine aynı
şekilde Arıza sonrası gerilim dalgalanmaları bu baralarda da devam etmektedir.
SONUÇ
Yapılan bu çalışmada IEEE’nin 6 baralı test sistemi düzenlenerek kullanılmıştır. Sistemde en yoğun güç
akışının yaşandığı hat üzerine FKT konulmuştur. -45 ͦ den başlayarak +45 ͦ kadar değişik açılarda FKT
üzerinde değişiklik yapılarak sistemdeki analizler yapılmıştır. Sistem önce nornal çalışma şartlarında
çalıştırılarak güç akışı yapılmıştır. Daha sonra sistemin maksimum yüklenme şartlarının belirlenmesi için
sürekli yük akışı yapılmıştır. Son olarak ise sistemde kısa devre yapılarak yük baralarının davranışı analiz
edilmiştir.
Yük akışı sonucunda, FKT’ün faz değeri değiştirilerek hattan akan gücün değeri ve yönü kontrol edilebileceği
bu sistem üzerinde gözlemlenmiştir. Aktif güç -45 ͦ ve -20 ͦ ‘de bir yönde iken diğer faz açılarında gücün
yönünün değiştiği görülmektedir. Ayrıca FKT’ün kayıplar üzerinde de etkili olduğu görülmüştür. FKT 0 ͦ açıya
ayarlı iken kayıplar en düşük değerde iken diğer faz açılarında kayıpların arttığı gözlemlenmiştir.
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Sürekli yük akışında sonucunda sistemden yük baralarından çekilebilecek maksimum gücün değiştiği ve
baraların kritik gerilim değerlerinin de benzer şekilde değiştiği gözlemlenmiştir. Yük baralarından
çekilebilecek maksimum güç -20 ͦ ve 0 ͦ ‘de olmaktadır. Kritik gerilim bakımından, 4 nolu yük barasının
gerilim bakımından en dayanıklı bara olduğu görülmektedir. Bunun nedeni bu baranın FKT’ye en yakın bara
olduğu söylenebilir.
Sistemde FKT’nin bağlandığı barada arıza oluşturulup bu arıza belli bir zaman sonra temizlenmiştir.
Sistemde oluşturulan kısa devre arızası ve arızanın temizlenmesi sonrasında arızadan gerilim bakımından en
fazla etkilenen 4. bara olmuştur. Bunun nedeni arızaya en yakın yük barası olmasından kaynaklanmaktadır.
Arıza sonrası tüm bara gerilimlerinde dalgalanmalar gözlemlenmiştir. Bu dalgalanmalar 0 ͦ ‘de az olmakla
beraber diğer faz açı değerlerinde artmaktadır. Arıza sonrası gerilim genlik değerlerinde FKT’nin faz açı
değerine bağlı olarak %5-%10’luk gerilim değişimleri yaşanmıştır. Bu analiz sonucunda FKT’nün güç
sistemine önemli ölçüde etki ettiği gözlemlenmiştir.
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ABSTRACT
Wood is one of the oldest building materials used by humankind. Wood, which is used in many places from
past to present day, is used as construction material because of its mechanical and physical properties in
construction sector. It is much older to start to use wood as building material compared to concrete and steel.
In modern sense, wooden constructions were first placed in building regulations in Germany in the early 20th
century. With the development of the joint elements, the use of the wooden construction has become
widespread. Column, beam, door-window woodworking and such elements are produced by wooden which is
used as carrier or detail element. During the preparation of the wooden elements, it is necessary to increase the
cross section, to extend the length and to combine several elements. As a mean of combining, it is understood
that a system is formed by connecting element points to each other with suitable materials. Especially wood
joining techniques can be counted off side-by-side (en), end-to-side (length), corner and T-type joints. These
combining elements are commonly encountered while composing the various carrier systems. Characteristic
features of a carrier system depend on the strength of the joining techniques used in construction and on the
mechanical behavior properties. For this reason, as a neccessity of engineering design, it is worth to
investigate the strength and behavior characteristics of joints made with conventional connection techniques
and mechanical fasteners. Different wooden materials and different joining methods are used in wooden
construction elements. One of the preferred joining methods is finger joints. In this study, a literature about
finger joints is created by investigating finger joints which are composed by different types of tree, different
types of glue, different notch types and lengths belongs to experimental values such as tensile, bending and
pressure. In planning the engineering design and production of wooden construction elements used in the
construction sector, evaluating the obtained data in order to obtain sufficient stability besides aesthetic
appearance will provide positive contribution. Considering the functions of the building material and the loads
to be carried, knowing the properties of the jointing methods to be used will positively affect the value and
economic life of the building material.
Keywords: Construction, building materials, building element, wood, finger joints

Ahşap Elemanlarda Kama Dişli Birleşimler Üzerine Bir Literatür Taraması
ÖZET
Ahşap, insanlar tarafından kullanılan en eski yapı malzemelerinden biridir. Geçmişten günümüze pek çok
alanda kullanılan ahşap, mekanik ve fiziksel özellikleri nedeniyle inşaat sektöründe de yapı malzemesi olarak
tercih sebebi olmuştur. Beton ve çeliğe oranla ahşabın yapı malzemesi olarak kullanılmaya başlanması çok
daha eskidir. Modern anlamda ahşap yapılar ilk olarak 20. yüzyıl başlarında Almanya’da yapı
yönetmeliklerinde yer almıştır. Daha sonralar birleşim araçlarının da gelişmesiyle birlikte kullanımı oldukça
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yaygınlaşmıştır. Gerek taşıyıcı gerekse detay eleman olarak kullanılan ahşaptan kolon, kiriş, kapı-pencere
doğraması vb. elemanlar üretilmektedir. Ahşap elemanların hazırlanması esnasında kesit artırımı, boy
uzatılması ve birden fazla elemanın birleştirilmesi gerekmektedir. Birleştirme kavramından, eleman uçlarının
uygun gereçlerle birbirine bağlanması ile oluşan bir sistem anlaşılmaktadır. Özellikle ahşap birleştirme
teknikleri, yan yana (en), uç uca (boy), köşe ve T-tipi birleştirmeler olarak sıralanabilir. Bu birleştirme
elemanları çeşitli taşıyıcı sistemlerin oluşturulmasında yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir taşıyıcı
sistemin karakteristik özellikleri, konstrüksiyonunda kullanılan bağlantı tekniklerinin sağlamlığına ve mekanik
davranış özelliklerine bağlıdır. Bu nedenle, mühendislik tasarımının bir gereği olarak geleneksel bağlantı
teknikleri ve mekanik bağlantı elemanlarıyla yapılan birleştirmelerin mukavemeti ve davranış özelikleri
araştırmaya değerdir. Ahşap yapı elemanlarında farklı ahşap malzemeler ve farklı birleştirme yöntemleri
kullanılmaktadır. Tercih edilen birleştirme yöntemlerden biri kama dişli birleşimlerdir. Bu çalışmada, farklı
ağaç türleri, farklı tutkal çeşitleri, farklı diş tipleri ve uzunlukları ile oluşturulan kama dişli birleşimlere ait
çekme, eğilme ve basınç gibi deneysel değerler araştırılarak, kama dişli birleşimler üzerine bir literatür
oluşturulmuştur. İnşaat sektöründe kullanılan ahşap yapı elemanlarının mühendislik tasarımı ve üretiminin
planlanmasında estetik görünüşün yanında yeterli sağlamlığın elde edilmesi için elde edilen verilerin
değerlendirilmesi olumlu yönde katkılar sağlayacaktır. Yapı malzemesinin fonksiyonları ve taşıyacağı yükler
düşünüldüğünde, kullanılacak birleştirme yöntemlerinin özelliklerinin bilinmesi yapı malzemesinin değerini
ve ekonomik ömrünü olumlu yönde etkileyecektir.
Anahtar Kelimeler: İnşaat, yapı malzemesi, yapı elemanı, ahşap, kama dişli birleşim
GİRİŞ
Ahşabın yapı malzemesi olarak kullanılmaya başlanması, beton ve çeliğe oranla daha eskidir. Önceleri,
deneyime dayalı olan uygulama, mühendislik bilimlerindeki ilerlemelere paralel gelişen yapı tekniğiyle
bilimsel olarak yapılanmaya başlamıştır [1]. İnşaat sektöründe ahşabın çok talep edilmesinin bir diğer sebebi
ise yenilenebilir bir doğal kaynak olmasıdır [2]. Üstün fiziksel ve mekanik özelliklere sahip olan ahşap,
geleneksel konut mimarimizde oldukça fazla kullanım alanı bulmuştur. Yapılarımızda gerek yapısal, gerekse
estetik anlamda önemli bir yer tutan ahşap malzeme, geleneksel mimarimizde gerçekçi bir yaklaşım ile ele
alınıp işlenmiştir [3].
Yapı malzemesi olarak ve mobilyacılıkta kullanılan ahşap malzeme, kullanım yerindeki fonksiyonuna göre
değişik birleştirme metodu uygulanmaktadır. Geliştirilen el sanatlarının yardımıyla lambalı, zıvanalı, kavelalı,
yarma geçme, kırlangıç kuyruğu ve kama dişi gibi birleştirmeler basit mekanik birleştirmelerin yerine
geçmiştir. Bu birleştirmeler kapı ve pencere doğramalarında, ahşap yapılarda ve massif mobilyalarda geniş bir
kullanım alanına sahiptir.
Ahşap
Günümüzde ahşap yapı tasarımında, masif ahşap malzemenin büyük boyutlu elemanlarda tek parça olarak
kullanılması, gerek ekonomik ve gerekse teknik açıdan elverişli değildir. Ayrıca taşıyıcı elemanların
üretiminde, tek parça masif ahşap malzeme kullanılması imkânları sınırlıdır. Çünkü ahşap malzemede bulunan
budak, çatlak, spiral liflilik vb. kusurların tamamen giderilmesi mümkün görülmemektedir. Bu durum ahşap
yapıların güvenliğini oldukça etkilemektedir. Öte yandan taşıyıcı elemanların üretiminde masif ahşap
malzemenin tek parça olarak kullanılması fire oranını artırdığından ekonomikte değildir. Ayrıca, ahşap
elemanlarda yük aktarımı söz konusudur. Bu nedenle ahşap yapı tasarımında, istenen ebatlarda yapı elemanı
elde etmek ve kuvvet aktarımı sağlamak ancak ahşap birleştirme yapmakla mümkündür [4,5]. Ahşap
birleştirmelerin dayanımının yüksek olması amacıyla ilk olarak ip ve halatlar kullanılmıştır. Yük aktaran bir
birleşim aracı olarak tutkal örnek de verilebilmektedir. Tutkalın kullanılmaya başlanılmasıyla, çok büyük
açıklıkların ahşap malzemeli taşıyıcı sistemlerde geçilebildiği görülmektedir [6]. Daha sonralarda kama,
bulon, çivi, kavela kullanılmaya başlanmış ve birleşim bölgelerinin çekmeye, eğilmeye veya kaymaya karşı
dayanımı arttırılmıştır. [7].
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Ahşap kerestelerden elde edilen ürünler yapı elemanı olarak kullanıldığında özellikle birleştirme ya da ek
yerlerinde çekme, basma, eğilme, makaslama vb. zorlamalara maruz kalmaktadırlar. Bu zorlamalarla ek
yerlerinde eğilme, çatlama, kırılma, esneme ve açılma meydana gelmektedir [8].
Ahşap yapıda kullanılan birleşim yöntemlerinin ve araçlarının, modern teknolojiye göre araştırılıp
yönetmeliklerde yer almaları ahşap yapının yaygınlaşmasına yardım etmiştir [9]. Ahşap birleştirme şeklinin
seçimini etkileyen faktörler; birleşmenin yüklenme direnci ve stabilitesi, birleşmenin dış görünüşü ve düzeni,
üretim tipi (el ile veya makine ile), mevcut makine ve aletlerinin durumu, kullanılan hammaddelerin özellikleri
ve türü, malzeme gereksinimidir [10].
Kama dişli birleşimler
Kama dişli birleştirme, birleştirilecek olan kereste elemanlarının karşılıklı uçlarına, simetrik olacak şekilde ve
makinede işlemek suretiyle kama şeklinde, sivri uçlu dişler açıldıktan sonra diş yüzeylerine tutkal sürülerek
yapılan birleştirmedir. Kama dişli birleşime ait profil şekil 1’de görülmektedir [11].

Şekil 1. Kama dişli birleştirme profile
Diş uzunluğu, l: Dişin merkez hattı üzerinde ölçülen, dişin ucu ile tabanı arasındaki mesafedir.
Diş açıklığı, p: Dişler arasındaki merkezden merkeze olan mesafedir.
Diş ucu genişliği, bt: Dişin ucundan ölçülen, diş yüzleri arasındaki mesafedir.
Diş ucu boşluğu, lt: Yapıştırılmış kama dişli birleştirmede diş ucu ile, diş ucunun oturduğu karşı yuva
arasındaki boşluk mesafesidir. Simetri yönüdür.
Kama dişli birleşim ile yapılmış bir ahşap, yekpare bir keresteye göre daha fazla stabilite sağlamaktadır. Kama
dişli birleşimin amacı, elemanın tüm uzunluğu boyunca dayanımını korumaktır [12]. Ahşap keresteler
üzerinde kama dişlerin açılması amacıyla kullanılan bıçak, profilin açılması, ve profil açıldıktan sonra
birleştirilmiş bir eleman şekil 2 de görülmektedir [13, 14].

Şekil 2. Bıçak ve diş görünümü
Kama dişli birleşimler 50 yıldan fazla bir süredir üretilmektedir. Faydaları, daha az uzunluk, daha az atık
malzeme ve uzun parçaların verimli kullanılabilirliğini sağlamaktır [15]. Kama dişli birleşimlerdeki diş
büyüklüğü makineye bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Genel olarak, yapı elemanları üretiminde 4 mm
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ile 10 mm arasında değişen diş uzunluğu, yapısal olmayan elemanlarda 4 mm ile 20 mm arasında değişiklik
göstermektedir. Kama dişli birleşimlerde dişler kenardan kenara olabileceği gibi, karşı karşıya da
üretilmektedirler. Bu yön durumu makineye bağlı değişiklik gösterebilmektedir. Kiriş üretiminde kenardan
kenara dişler yapmak daha dayanıklı olmasını sağlarken, döşeme üretiminde yüz yüze dişler yapı elemanının
daha dayanıklı olmasını sağlamaktadır [12]. Kama dişli birleşimlerin tasarımı genellikle yüksek dayanım
sağlayacak şekilde yapılır. En iyi performansın 1’e 12 eğimi ile elde edildiği görülmüştür. Diş kısmın taban
genişliği 0.3 inc iken dişin uç genişliği ise 0.01 inç’tir (Şekil 3). [15]
0,01
1
12

0,3

Şekil 3. Diş ucu ve diş tabanı uygun boyutlandırılmış bir dişli kama tasarımı
Ahşap elemanların üretimi sırasından kullanılan kama dişli birleşimlere ait diş ölçüleri, dayanımları, ağaç
tipleri ve tutkalları hakkında geçmişten günümüze pek çok çalışma gerçekleştirilmiştir.
Taşıyıcı yapı elemanları için diş ucu genişliği; 50 mm uzunluğundaki dişler için 1.5 mm, 32 mm
uzunluğundaki dişler için 1 mm olarak verilmiştir. Kapı, pencere ve pervaz endüstrisi için ise, 20 mm
uzunluktaki dişlerde 1 mm, 10 mm uzunluktaki dişlerde 0.5 mm, 5 mm uzunluktaki dişlerde ise 0.2 mm
olmasının uygun olduğu bildirilmiştir [16].
Selbo (1975), kama dişli birleştirme metodu ile birleştirilmiş bir mobilya elemanının eğilme ve çekme
zorlamalarına karsı direncini etkileyen en önemli faktörün diş uzunluğu olduğu ve diş uzunluğu arttıkça
eğilme ve çekme direncinin arttığını bildirmiştir [17].
Kama dişli birleştirmenin taşıma kabiliyeti kullanılan malzemenin kalitesine, tutkallama tekniğine, diş
açılarına, diş ucundaki boşluğa ve tüm birleşmenin enine kesitine bağlıdır. Lamine elemanların
oluşturulmasında en birleştirmelerden kama dişli birleştirme (a), boy yönünde yapılan birleştirmelerden ise
dikey kama dişli birleştirme (b) ve yatay kama dişli birleştirme (c) çeşitleri kullanılmaktadır (Şekil 4). Göker
(1994) yaptığı çalışmada, uygunluğundan dolayı pratikte en çok uygulama bulan birleştirme tipinin kama dişli
birleştirmeler olduğunu belirtmiştir [18].

Şekil 4. a) kama dişli en birleştirme b) dikey kama dişli boy birleştirme c) yatay kama dişli boy
birleştirme
Kama dişli birleştirmelerin pencere ve kapı çerçevesi yapımında kullanılması ile ilgili olarak Egner ve Jagfeld
(1966), mobilya yapımında kullanımı için Murphey ve Ridhel (1972), çeşitli yapıların taşıyıcı elemanlarının
yapılması konusunda Hayle, Strickler ve Adams (1973) çalışmalar yapmıştır. Yapılan bu araştırmalarda; ahşap
malzemede, kama dişli birleştirmelerin, “lambalı” ve “zıvanalı” birleştirme yöntemleri ile birleştirilen ahşap
malzemeye oranla % 60–80 oranlarında mukavemetin arttığı sonucuna varılmıştır. Kama dişli birleşmelerde,
PVAc tutkalı kullanımı halinde ahşap malzemenin kapalı ortamlarda, üre formaldehit tutkalı ile normal iklim
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koşullarında pencere vb. üretiminde, fenol formaldehit tutkalı ile açık hava koşullarında kullanılabileceği
belirtilmiştir [19]. Doğrama imalatında kullanılan kama dişli birleştirmelerde diş boyu 10-20 mm, taşıyıcı
elemanların imalatında ise 20-30 mm uzunluktadır. Bu durumda zayıflama direnci azaltmakta, odun kaybı
minimuma inmektedir [20].
Selbo (1963), tarafından yapılan bir çalışmada, kama dişli birleştirme profillerinde; diş ucu genişliğinin
artmasıyla, birleştirme direncinin azaldığı, diş uçları arasındaki açıklığın azalmasıyla da birleştirme direncinin
arttığı ortaya çıkmıştır [21].
Güray ve arkadaşları, kama dişli birleştirmelerde diş konumu ve diş profilinin çekme direnci üzerine etkilerini
araştırmışlar, Polivinilasetat (PVAc) tutkalının suya dayanıklı türü VB 20'nin PVAc' ye göre, diş uzunluğu 12
mm olanların 8 mm olanlara göre ve diş konumu yanda olanlar üstte olanlara göre daha yüksek sonuçlar
verdiği tespit edilmiştir. Ağaç türünün ise çekme direncine etkisi önemsiz bulunmuştur [22,23]
Pellicane ve arkadaşları (1994) tarafından yapılan çalışmada, kama dişli boy birleştirmelerde olabilecek
muhtemel hataların, liflere paralel çekme direnci üzerine etkileri araştırılmıştır. Deney parametresi olarak,
eksik dişli, kısa dişli, ezik dişli, sıkıca geçen dişli ile kısmi tutkallı, tutkala ağaç tozu katma ve birleştirmeden
önce numuneleri ıslatma gibi pratik uygulamalarda karşılaşılabilecek kusurlar seçilmiştir. Araştırma
sonucunda kısa eksiksiz dişli numuneler ile tutkalın kısmen sürüldüğü numunelerden elde edilen liflere paralel
çekme direncinin, kusursuz olarak hazırlanan numunelerden daha az olduğu, diğer kusurların ise istatistiksel
olarak önemli bir etki yapmadığı bildirilmiştir [24].
Masif ahşap malzemenin kama dişli birleşmesi, lifler yönünde ve enine kesit boyutları arasındaki oran ½
olacak şekilde yapıldığı taktirde birleştirilmiş malzemenin direnci diğer boy birleştirme tiplerine göre daha
yüksektir [25].
Bir başka çalışmada, kama dişli boy birleştirmelerde olabilecek muhtemel hataların liflere paralel çekme
direnci üzerine etkileri araştırılmıştır. Deney parametresi olarak, eksik dişli, düzensiz dişli, kısa dişli, ezik
dişli, sürtünerek geçen dişli ile kısmı tutkallı, tutkala ağaç tozu katma ve birleştirmeden önce örnekleri ıslatma
gibi pratik uygulamalarda karşılaşılabilecek kusurları seçilmiştir. Araştırma sonucunda, kısa ve eksiksiz dişli
örnekler ile tutkalın kısmen sürüldüğü örneklerde elde edilen liflere paralel çekme direncinin, kusursuz olarak
hazırlanan örneklerden daha az olduğu, diğer kusurların ise istatistiksel olarak önemli bir etki yapmadığı
saptanmıştır [26].
Ayarkwa ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, tropikal Afrika kökenli sert ağaçlardan (Obech, Makare, Maabi)
elde edilmiş örneklerde dişli birleştirmelerin eğilme ve çekme direnci özellikleri üzerine tutkal tipinin etkisini
araştırmışlardır. Araştırma sonucunda, kullanılan (Resorsin formaldehit, Melamin formaldehit ve sosiyanat)
türünden tutkal tiplerinin üç farklı ağaç türünden hazırlanan örneklerde kama dişli birleştirmelerin eğilme ve
çekme dirençleri üzerinde istatistiksel anlamda etkili olduğunu, üç tutkal tipinin eğilme ve çekme elastikiyet
modülleri üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını belirlemişlerdir [27].
Kama dişli köşe birleştirmelerde ağaç türü ve diş tipinin diyagonal çekme direncine etkileri araştırılmış
sonuçta en yüksek diyagonal çekme direnci, kayın odununda ve uzun diş tipinde elde edilmiştir [28].
Bir başka çalışmada, kama dişli köşe birleştirmelerde ağaç türü ve diş tipinin diyagonal basma direnci üzerine
etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla mobilya endüstrisinde yaygın olarak kullanılan, Doğu Kayını (Fagus
orientalis Lipsky) ve Sarıçam (Pinus silvestris L.) odunlarından elde edilen örneklere uzun ve kısa olmak üzere
iki diş tipi açılmıştır. Birleştirme işleminde PVA tutkalı kullanılmıştır. Hazırlanan 80 adet numuneye ASTM
143-88'e göre diyagonal basma direnci deneyi uygulanmıştır. Sonuçlara göre en yüksek diyagonal basma
direnci, kayın odununda ve uzun diş tipinde bulunmuştur [29].
Fisette ve Rise (1988) tarafından yapılan çalışmada, Veymut çamı (Pinus strobus L.) ve Pasifik Sugasi (Tsuga
heterrophylla (Raf.) Sarg.) odunlarından elde edilen elemanlar, fenol-rezorsin tutkalı kullanılarak kama dişli
birleştirme ile birleştirilmiş ve gerilme analizine dayalı olarak yapısal performansları araştırılmıştır. Açık ve
kapalı montaj süreleri ile iki farklı pres basıncının birleştirme direncine etkileri incelenmiştir. Her bir odun
türü kama dişli birleştirme yöntemiyle kolayca yapışmıştır. Pasifik Sugasi'nin çekme direnci birim değerleri
kama dişli birleştirme üzerinde etkili olmamış, ancak Veymut çamında daha düşük değerlerde olmak üzere
ilgili değişkenlerin kama dişli birleştirme üzerinde etkisinin olduğu belirlenmiştir [24].
Selbo (1963), tarafından yapılan başka bir çalışmasında ise; sert ağaçlar ile yapılan birleştirmelerin yumuşak
ağaçlara nazaran daha iyi sonuçlar verdiği saptanmıştır [30].
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Rabiej yaptığı çalışmada, sarıçam, Kayın ve Meşeden hazırlanan basit dişli geçmeli, 5 dişli geçmeli, ve kama
dişli geçmeli ahşap çerçeve köşe birleşim örnekleri Polioktanvinil tutkalı, Üreformaldehit tutkalı ve
Fenolformaldehit tutkalı ile yapıştırmış, tutkal ve ahşap türlerini göz önünde bulundurarak birleşim
konstrüksiyonlarının eğilme mukavemetlerini araştırmıştır. Birleşim örneklerinin boylarını 25cm, enlerini
4,2cm ve kalınlıklarını 3,3cm olarak alınmış ve örneklerin her iki elemanına birbirinden ters yönde kuvvet
uygulayarak birleşimlerin rijitliklerini ölçülmüştür. Deneylerden çıkan sonuçlarda 5 dişli geçme birleşimi en
yüksek dirençli birleşim olarak saptanırken basit geçmeli birleşim tipinin en az dirence sahip birleşim olduğu
belirlenmiştir [31].
Kama dişi birleşmelerde, PVA tutkalı kullanımı halinde ahşap malzemenin kapalı ortamlarda, üre formaldehit
tutkalı ile normal iklim şartlarında pencere vb. üretiminde, fenol formaldehit tutkalı ile açık hava iklim
koşullarında kullanılabileceği belirtilmiştir [19].
Polivinilasetat ve fenol formaldehit tutkalları ile Doğu Ladini, Sarıçam, Doğu Kayını ve Uludağ Göknarı ağaç
türlerinde kama dişli birleştirmede mekanik özellikleri üzerine tutkal çeşidi, ağaç türü ve çeşitli ortam
şartlarında bekletmenin etkileri araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, kullanılan tutkal türlerinin makaslama,
eğilme ve çekme dirençlerine etkisinin olmadığı, ağaç türleri arasında görülen farklılığın ise ağaç türleri
odunlarının mekanik özelliklerindeki farklılıktan kaynaklandığı belirtilmiştir [32].
Altınok ve Söğütlü (2003), “Kama dişli boy birleştirmelerde ağaç türü, diş tipi ve tutkal çeşidinin çekme
direncine etkileri” isimli çalışmasında doğu kayını (Fagus orientalis L.), sarıçam (Pinus siylvestris L.) ve
sapsız meşe (Quercus petraea L.) ağaç türlerinden hazırlanan deney örneklerine 10 mm sivri diş, 10 mm trapez
diş profiller açılarak, kleiberit 303 ve 305 tutkalları ile boy birleştirme uygulanmıştır. Yapılan çekme direnci
deneylerinde en iyi direnci kleiberit 303 tutkalı ile yapıştırılan 10 mm sivri dişli birleştirme uygulanmış doğu
kayını ağacından örnekler göstermiştir [27.]
Daglı, “Tutkal farkı ve bekletme ortamının kama dişli birleştirmede mekanik özellikler üzerine etkisi” isimli
çalışmasında saplı meşe (Quercus Robur L.), doğu kayını (Fagus orientalis L.), sapelli (Entandroprayma
Cylindricum) ağaç türleri ile PVA ve PVA – D4 tutkalları kullanarak elde ettikleri kama dişli boy birleştirme
uygulanmış masif panellere mekanik deneyler uygulamıştır. Sonuç olarak uygun tutkal seçilmesi halinde kama
dişli boy birleştirmeli masif panellerin, masif ahşap malzemeye göre aynı direnç özellikleri gösterdiği
görülmüştür. Ayrıca çekme ve eğilme deneyleri üzerinde tutkal etkisinin olmadığı, eğilmede elastikiyet
modülü tespitinde ağaç türünün önemli bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir [33].
Üregon' da yerleşik kapı ve pencere elemanları üreticilerine alt isletmelerle ilgili yapılan başka bir çalışmada,
3 cm kalınlığındaki bati sarıçamı (Pinus ponderosa DougL.) odunundan T tipi kama dişli birleştirme
uygulanmıştır. Kesimden 4, 6 ve 32 saat sonra yapılan tutkallama işlemlerindeki örneklerde bulunan yapışma
alanları, elektron mikroskobu yardımı ile incelenmiştir. İncelemenin sonucunda, erkek ve dişi parmak
birleştirme elemanlarının tutkal etki alanındaki, ezilen hücre bölgesinin genişliği, kesimden 4 saat sonraki
elemanlarda yaklaşık olarak 100-200 mm arasında değiştiği bildirilmiştir [34].
SONUÇLAR
Ahşap malzeme ile yapılan mobilya ve yapı elemanlarının gerek dayanımında gerekse görünüş özelliklerinde
birleştirme şekilleri önemli bir faktördür ve çeşitlilik göstermektedir. İncelenen araştırma sonuçlarına göre;
kama dişli birleştirmenin taşıma kabiliyeti ve dayanımı kullanılan ahşap malzemenin kalitesine, tutkal cinsine,
tutkallama tekniğine, diş açılarına ve tüm birleşmenin enine kesitine bağlıdır. Kama dişli birleştirmelerde
kullanılan yere göre yüksek dayanım isteniyorsa, diş derinliğinin fazla tutulması ve özgül ağırlığı yüksek ağaç
türlerinin seçilmesi önerilebilir. Ağaç türüne gore ortalama çekme direnci değerleri farklılık göstermektedir.
Diş geometrilerine bakıldığında uzun diş birleştirmelerin kısa diş birleştirmelere gore daha dirençli olduğu
görülmektedir. Bu yapıştırma yüzeyinin fazla olmasından dolayı mukavemet alanına etki eden toplan kavrama
alanını arttırdığından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle kama dişli birleştirmelerin uygulanabileceği en boy köşe
vb birleştirme detaylarının farklı ahşap malzeme türü, diş geometri şekli, birleştirme yönü gibi unsurların
çekme dirienci üzerindeki etkileri konusunda benzer çalışmalar yapmakta yarar görülmektedir.
KAYNAKLAR

453

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

Bostancıoğlu, E., Birer, E. (2004). Ekoloji Ve Ahşap–Türkiye’de Ahşap Malzemenin Geleceği, Uludağ
Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 9(2) 37
Engineered Wood Products, Structural Finger Jointed Lumber, Universal Forest Products,
http://www.ufpi.com/literature/fingerjointed-80.pdf.
Perker, Z. S., Akıncıtürk, N. (2006). Cumalıkızık’da Ahşap Yapı Elemanı Bozulmaları, Uludağ Üniversitesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 11 (2)
Akgül, T., Apay, A., Sarıbıyık, M. (2009, Mayıs). Ahşap Birleşim Bölgelerinin Cam Elyaf Takviyeli
Plastiklerle Güçlendirilmesi, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), Karabük,
Türkiye
TS 4499 (1985). Ahşap Birleştirmeler- Terimler Tanımlar, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.
Odabası, Y. (1983) Ahsap Çatıların Hesap ve Detayları, İstanbul
Akgül, T. (2007). Ahşapların Ve Birleşim Noktalarının Fiber Takviyeli Polimerlerle (FRP) Güçlendirilmesi,
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
Hammond, J.J., Donelly, E.T., Harrod, W.F., Reyner, N.A. and Özden, F. (1968). Ağaç işleri teknolojisi,
Mesleki ve Teknik Ögretim Kitapları,S.20
Bostancıoğlu, E., Birer, E., Ekoloji Ve Ahşap–Türkiye’de Ahşap Malzemenin Geleceği, Uludağ Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, 2004 37 1.
Kurtoğlu, A., Kahveci, M., Dilik, T., Ahşap Mobilya ve Yapı Elemanlarının Üretiminde Kullanılan
Birleştirme Şekilleri, www.orman.istanbul.edu.tr
TS EN 385. (2006). Kama Dişli Birleştirilmiş Yapı Kerestesi - Performans Özellikleri ve Asgarî İmalât
Şartları, Ankara
Courtesy Timber Design Guide (2007). http://www.nzwood.co.nz/what-wood/structural-materials/fingerjointed-timber/
http://www.rubberwoodproducts.com/products-list#rubberwood-table-tops
http://www.potlatchcorp.com/files/Images/Lumber/Studs/full/pinnacle_002_full.jpg
Wengert, G., Finger Joints: A Few Whys and Wherefores, Wood Processing at the Department of Forestry,
University
of
Wisconsin-Madison
http://www.woodweb.com/knowledge_base/Finger_Joints_A_Few_Whys_and_Wherefores.html
Gost-R 19414-74, Holzverleimung, Keilzinkenverbindungen, Profile und Technische Vorschriften, Germany,
1974.
Selbo, M.L. (1975). Adhesive Bonding of Wood, Dep. Age. Tech. Bul\. 1512, Washington.
Karayılmazlar, S., Çabuk, Y., Atmaca, A., Aşkın, A. (2007). Orman Ürünleri Endüstrisinde Laminasyon
Tekniği ve Önemi, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 9 (11)
Örs. Y. (1987). Kama Dişli Birleşmeli Masif Ağaç Malzeme Mekanik Özellikler, Yardımcı Ders Kitabı,
K.T.Ü., Orman Fakültesi, Trabzon, 1987.
Berkel, A. (1970). Ağaç Malzeme Teknolojisi, Cilt:1, İÜ Yayın No: 1448, Orman Fakültesi, Yayın No: 147,
İstanbul
Selbo, M.L. (1963). Effect of Joint Geometry on Tensile Strength of Finger Joints, Forest Product Journal, 18
(9), s. 390-400, USA.
Güray, A., Kiliç, M. (1999). Kama Dişli Birleştirmelerde Diş Konumu ve Diş Profilinin Çekme Direnci
Üzerine Etkilerinin Araştırılması, G.Ü. Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Y:7, s:7, s.6575, Ankara.
Kılıç. M. (1999). Kama Dişli Birleştirmelerde Diş Profilinin Direnç Üzerine Etkilerinin Araştırılması, H.Ü.
Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Mühendislik Tezi, Ankara.
Efe, H., Gürleyen, L., Kasal, A., Çakıcıer, N. (2007). Kama Dişli T-Tipi Birleştirmelerde Ağaç Türü ve Diş
Geometrisinin Doğrusal Çekme Direncine Etkileri, Ormancılık Dergisi, 3(1) 66
Biblis, E.J., Carino, H.F. (1993). Factors Influencing The Flexural Properties Of Finger Jointed Southern Pine
LVL, Forest Product Journal, p. 41-47, US
Senay, A. (1996). Ahsap Lamine Tasıyıcı Elemanların Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine
Araştırmalar, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 133.
Özkaya, K. (2007). Farklı Yapım Tenkilleri İle Üretilen Masif Ahsap Panellerin Bazı Fiziksel Ve Mekanik
Özelliklerinin Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara.

454

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

Güray, A., Kılıç, M. (2001). Kama Dişli Birleştirmelerde Ağaç Türü ve Diş Tipinin Diyagonal Çekme
Direncine Etkileri. G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 14, 1317-1325
Güray, A., Kılıç, M. (2002). Kama Dişli Gönyeburun Köşe Birleştirmelerde Ağaç Türü Ve Diş Tipinin
Diyagonal Basma Direncine Etkilerinin Araştırılması, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman
Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: ISSN: 1302-7085, Sayfa:39-48
Selbo, M.L.(1963). Effect of Joint Geometry on Tensile Strength of Finger Joints, Forest Product Journal,
Vol: XIII, No: 9, USA
Can, Ö., Önal, M. (2007). An Investıgatıon On The Copmarıson Of The Compressıve Srength Of Corner
Joınts Of Wındow Whıch Were Prepared Usıng Fırst Class Yellow Pıne Wood Grew At The
Centralanatolıa, Journal of Engineering and Natural Sciences, Sigma Vol. 25, Issue 3.
Örs, Y. (1981). Kama Dişli Birleşmeli Masif Ağaç Malzemede Mekanik Özellikler, K.T.Ü Orman Fakültesi
Yayın no:11, Trabzon, Ankara.
Dağlı, M.H. (2002). Tutkal Farkı ve Bekletme Ortamının Kama Dişli Birleştirmede Mekanik Özellikler
Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 155.
Reeb, J.E., Karchesy, J.J., Foster, J.R., Krahmer, R.L. (1998). Finger Joint Quality After 4, 6, and 32 Hours of
Knife Wear Preliminary Results, Forest Product Journal, Vol: 48, No: 7/8, s.33-36, USA.

455

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

Türkiye’de Trafik Kazalarını Etkileyen Faktörler
Emine ÇORUH*

Abdulbaki BİLGİÇ

Dr. Gümüşhane Üniversitesi,
Türkiye

Prof. Atatürk Üniversitesi,
Türkiye

ÖZET
Türkiye’de trafik kazaları sonucu yaralanma ve ölüm oranları gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında kabul
edilemeyecek oranda yüksek rakamlara sahiptir. Her yıl üç binden fazla insan karayollarında meydana gelen
kazalar sonucu hayatını kaybetmekte iki yüz binden fazla insan da yaralanmaktadır. 2012 yılında 153.552
trafik kazası sonucu 268.079 insan yaralanmış, 3.750 insan da hayatını kaybetmiştir. Diğer bir ifade ile her gün
karayollarımızda 10 kişi hayatını kaybedip 548 kişi de yaralanmaktadır.
Son on yılda, trafik hacminin hızlı bir şekilde büyümesi, özellikle artan hareketlilik karayolu güvenlik
problemlerinin de hızlı bir şekilde artmasına neden olmuştur. Ülkede karayolu güvenliği ciddi bir problem
halini almıştır. Maalesef maddi hasarlı, yaralanmalı veya ölümlü olarak sonuçlanan kazalar Türkiye’de büyük
bir problem olmaya devam etmektedir.
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de trafik güvenliğine etki eden faktörleri açıklamaktır. Bunun için karayolu
güvenliğine etki eden çeşitli faktörler incelenmiş ve bu faktörlerin en etkili olanları belirlenmeye çalışılmıştır.
Kullanılan yöntemler rastgele ve sabit etkili panel poisson ve negatif binom count data modeller ve çift engel
sansür modellerdir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, trafik kazaları, faktörler, Count Data,

Factors Affecting Traffic Accidents in Turkey
ABSTRACT
In Turkey, the toll of accidents in terms of personal injury and fatality remains unacceptably high as compared
to figures in the developed countries: each year more than three thousand people die and 200 thousand people
get serious injuries in traffic accidents. A total of 3750 people died and 268,079 were injured in Turkey as a
result of 153,552 traffic crashes in 2012. In other words, in Turkey each day 10 people die and around 548
people are injured on the roads.
Rapid growth of traffic volume, especially motorized road mobility, has resulted in incessantly increasing
safety problems. In Turkey during the past decades, rapid growth of traffic volume, especially motorized road
mobility, has resulted in incessantly increasing safety problems. The country suffers serious from the road
crash problems. Unfortunately accidents resulting in injuries-death and property damages continue to
constitute a major problem in Turkey.
Our purpose firstly with this paper to present factors affecting traffic safety in Turkey. The paper provide an
assessment of many factors for road safety in Turkey. For this purpose, various factors have been analyzed and
the most effective ones have been studied to be found. The methods used are panel poisson and negative
binom count data model, the random parameters negative binomial panel count data model and double hurdle
censored models.
Keywords: Turkey, Traffic accidents, factors, count data,
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İnsanların ve eşyaların bir yerden başka bir yere taşınması olarak kabul edilen ulaşımın; güvenli, konforlu ve
ekonomik olarak istenilen düzeyde sağlanabilmesi için bir ülke de güçlü ve güvenli bir karayolu ağının olması
en önemli beklentidir. Dolayısı ile karayolunun geliştirilmesi için onu kullananların ihtiyaç ve özelliklerinin
çok iyi bilenmesi gerekir. Karayolu taşımacılığı topluma büyük faydalar sağlamakla birlikte, birçok sosyal ve
ekonomik maliyeti de bulunmaktadır. Örneğin, kazanın kendisine ait oluşturduğu maliyet, polis ve acil servis
gibi idari masraflar, araç hasarı, donanım, personel ve yol altyapısı gibi maliyetler, hastane, rehabilitasyon,
protez gibi tıbbi harcamalar ve trafik sıkışıklığı sonucunda meydana gelen kayıplar, ekonomik yaşamda
meydana gelen kayıplar ile tüm bunların oluşturduğu doğrudan ve dolaylı maliyetler sayılabilir. Sonuç olarak,
her kaza ister istemez tıbbi yardım, ekonomide potansiyel kayıp, ağrı-acı çekme, maddi hasar, hukuki ve polis
maliyeti gibi sosyo-ekonomik maliyetler doğurur (Brijs vd., 2003; Quddus 2008; Lyubenow vd., 2010). Trafik
kazaları, hem bireysel hem de toplumsal olarak yaşam üzerinde birçok olumsuz etkisiyle önemli bir sosyal
problemdir. Trafik kazaları sonucunda yüksek oranda ölüm, yaralanma veya sakatlanmalar meydana
gelmektedir (Erjem, 2005).
Trafik kazaları dünyada tüm ülkelerde nüfusu etkileyen önemli bir risk olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ulaşımda daha çok kara yollarının ağırlıklı olarak kullanılması ve son yıllardaki otomotiv sektöründeki
gelişmeler ve otomobilin kapıdan kapıya taşıma esnekliği sonucu yaygınlaşan motorlu taşıt kullanımı, kaza
riskini maalesef daha da artırmaktadır (Şenel ve Şenel, 2013)
Dünya çapında trafik kazalarında her yıl 1,2 milyon insanın öldüğü ve yaklaşık 50 milyon insanın yaralandığı
tahmin edilmektedir. Dünya Bankası verilerine göre, karayolu trafik kazalarında uğranılan maddi kayıp
ülkelerin her yıl gayri safi milli gelirlerinin %1-3 arasındadır. Türkiye’de 2012 yılı için, trafik kazalarının
maliyetinin 4 milyar $’ın üzerinde olduğu hesaplanmıştır (Sungur vd., 2014). Dünyada ölüm ve
sakatlanmaların nedeni olarak trafik kazaları sekizinci sıraya yükselmiştir (Reinhardt 2004; Peden et al. 2004;
WHO 2013; Bilgiç vd., 2014). Türkiye’de, tüm ölüm nedenleri arasında, “trafik kazaları sonucu ölüm”
maalesef üçüncü sırada gelmektedir (Pek ve Pınarcı, 2010). Ülkemizde her yıl üç binden fazla kişi, trafik
kazalarında ölmekte ve iki yüz bin kişi de yaralanmaktadır. Diğer bir ifade ile her gün yollarda yaklaşık 10 kişi
ölmekte ve 500’den fazla kişi de yaralanmaktadır (Çoruh vd. 2014)
Hareketlilik modern yaşam için vazgeçilmez bir unsurdur. Karayolları herhangi bir kişinin herhangi bir
aktivitesini gerçekleştirdiği sırada yaralanma ve ölme riskini taşıdığı en yüksek yerlerden biridir. Dolayısı ile
karayolu güvenliği ulaştırma için çok önemli bir faktördür (ETSC, 1997). Trafik kazaları bilinen ve
bilinmeyen birçok nedeni bünyesinde barındıran rastgele ve ayrık olaylardır. Çoğunlukla karayolunda bir veya
birçok bileşenin bir araya gelmesi ile oluşur. Bu bileşenler; yol kullanıcısı, araç, yol ve çevre olarak dört ana
grupta toplanabilir. Dolayısı ile bir kazanın oluşumu, bu dört bileşenin ya tek başına ya da farklı
kombinasyonlarının bir araya gelmesi ile meydana gelen karmaşık bir olaydır (Al Haji 2005; Lu 2006;
Laureshyn et al. 2010: Huang et al. 2010). Kazalar ve trafik güvenliği birçok faktörün karmaşık etkileşimi ile
ilişkilendirilir ve kazaların nedenini anlamak için bu faktörler pek çok bilgi sunar. Dolayısı ile trafik kazaları
ve yol güvenliği yol kullanıcısı, yol, araç, demografik özellikler ve ekonomik aktiviteler vb. gibi sayısız
faktörü dikkate almayı gerektirir (Huang, 2010).
1.MATERYAL VE YÖNTEM
Hızlı ve sürekli olarak artan ekonomik gelişme, nüfus artışı, şehirleşme ve motorlu araç sayısında ki artış,
kentsel alanlara ağır yüklenmeye ve dolayısı ile bu alanlarda büyük ölçeklerde ulaşım problemlerine neden
olmaktadır (Darçın, 2006). Görsel ve yazılı medyadan takip edildiği üzere trafik kazalarının nedenleri arasında
en önemli nedenlerden biri de alkoldür. Uzun yıllara ait veriler dikkate alındığında Türkiye’de alkol tüketimi
ve buna bağlı olarak trafik kaza sayılarındaki artışı gözlemlemek mümkündür. Bu konuda yapılan çalışmalarda
alkol tüketimi ile kaza sayısı arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Karagöz, 2004). Emniyet
kemeri, kask kullanımı, alkollü araç kullanımı, hızlı sürüş başta olmak üzere yapılan denetim ve kontrol
çalışmaları ile trafik kural ve düzenlemelerinin sürücü davranışında güvenli sürüşü artırıcı yönde etkili olduğu
belirlenmiştir (Aberg, 1998). Türkiye’de, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 1996 ve 2002 yılları
arasında yürütülen araştırmalarda, güvenli bir karayolu ulaşımı sağlanabilmesi için denetimlerin etkisinin %12
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olduğu rapor edilmiştir (Kılıç, 2004). Son yıllarda dünyada, araçlar için talep ve alım gücünün artması ile
beraber yol kapasitesinin artması, toplu taşımadan özel araç sahipliliğine geçiş eğiliminin artması, daha uzun
yol rotaları, daha sık seyahatler ve iş veya alışveriş için seçeneklerin artması gözlemlenmiştir (Cairns vd.,
1998; Parakash vd., 2001; Goodwin vd., 2003). Trafik kazalarına etki eden faktörler olarak sosyo-ekonomik
ve demografik özellikler (bir ülkede ki veya bölgede ki gayrisafi milli hâsıla miktarı, gelir vergisi miktarı, kişi
başına alkol tüketimi, okuryazar oranı, toplam nüfus/ şehir nüfusu oranı, araç yoğunluğu, istihdam oranı,
evlilik durumuna göre yaş sınıfının dağılımı oranı, intihar ve uyuşturucu suçlarının sayısı, hastane ve sağlık
personeli sayısı), çevresel ve mühendislik özellikleri içeren yol ağı karakteristikleri (örneğin ortalama yağış,
karlı, yağmurlu, sisli günlerin sayısı, şerit sayısı, kurp ve rampaların varlığı), politikalar (örneğin yol
sınıflandırması ve inşaatı), sürücü davranışı (örneğin yaş kortları ve sürücü ehliyeti oranı), araç
karakteristikleri, polis yaptırımları (örneğin hız sınırı düzenlemeleri ve emniyet kemeri mevzuatı) gösterilebilir
(Anwaar vd., 2012). Dünyada bir çok araştırmacı alkol, yakıt tüketimi, yeni doğan bebek oranı, genç erkek
oranı, kişi başına düşen motosiklet oranı, politik hak ve yolsuzluk düzeyi, kaza vakaları üzerinde sağlık
hizmetlerinin etkisi ve çevresel faktörler gibi bir çok faktörü incelemiştir (Scuffham vd., 2003; Bishai vd.,
2006; Chi vd., 2013; Law vd., 2009; Grimm vd., 2013; Aguero–Valverde vd., 2006; Malyshkina vd., 2009;
Usman vd., 2010; Yaacob vd., 2010; Yu vd., 2013; Yu vd., 2015).
Yukarıda trafik kazalarına etki eden faktörler kısaca özetlenmeye çalışılsa da konunun aslında ne kadar
karmaşık bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Son dönemlerde yapılan çalışma ve değerlendirmelere göre
kazaların tek bir nedeni yoktur ve diğerlerinden daha önemli bir neden faktörünü seçmek oldukça zordur.
Ancak birçok çalışma ve teori göstermiştir ki, kazalara, beş ana unsurun (insan, araç, çevre, yol, sistem) bir
kombinasyonu neden olur. Bu unsurlar tam anlamı ile birbirlerinden bağımsız değillerdir ve her bir unsuru da
etkileyen birçok çeşitli faktör vardır
(Al Haji, 2005). Trafik kazalarının nedenlerini anlamak için en iyi
yollardan biri, insan, araç, sosyo-ekonomi, yol altyapısı, arazi kullanımı ve çevre ile ilgili önemli faktörleri
tespit yeteneğine sahip çeşitli modelleri geliştirmektir (Quddus, 2008).
Trafik kazaları; sıfır dâhil pozitif tam sayılardan oluşup, nadiren ve rassal olarak meydana gelme özelliğine
sahiptirler. Dolayısı ile kaza sayımlarında kısa bir süre içerisinde önemli dalgalanmalar beklenilmekte ve bu
özelliğinden dolayı sayımlar negatif olmayan ayrık bir yapıya sahip olmaktadırlar (Çoruh vd., 2014). Trafik
kazalarının bu özelliklerinden dolayı karayolu güvenliğinde panel modeller özellikle son birkaç yılda popüler
çalışmalar arasına girmiştir. Hausman vd., (1984), tarafından önerilen hem sabit hem de rassal (rastgele) etkili
panel count data modelleri karayolu kazalarındaki değişkenliği açıklamak için uygulanmıştır. Yol kaza
sayımlarının negatif olmayan doğası ve ayrık yapısından dolayı sıradan en küçük kareler yönteminin bu tip
verileri modellemek için uygun olmadığı, sabit ve rassal etkili panel count data modellerinin daha avantajlı
olduğu açıklanmıştır (Yaacob vd., 2011).
Bir bölge de veya ilde ya da ilgilenilen herhangi bir yol kesiminde hiç trafik kazası meydana gelmemiş
olabilir. Bu durumda ilgili kesim için sıfır gözlem olarak veri kaydedilir. Bu sıfır gözlemler, ya kazanın çok
şiddetli olmaması sonucu ölüm meydana gelmemiş, ya da kaza şiddetli olsa bile arabaların ölümcül darbeleri
önleyici donanımlara sahip olması veya yerinde ve zamanında ilk yardım müdahalesi ve benzeri şans eseri
nedenlerden dolayı herhangi bir ölüm vakasının meydana gelmemiş olmasıdır. Bu bağlamda, kazalarının
şiddeti (ölüm oranı) değişkeninde meydana gelen bu sansürlü yapıyı (sıfır ölüm oranı) dikkate almayan
istatistiksel analizler, tutarsız ampirik sonuçlara neden olabilmektedir. Bağımlı değişkenimiz olan örüm
oranındaki sansür ve kesikli olma durumu ekonometride genellikle sınırlı bağımlı modellerin kullanımını
gerektirmektedir. Örneğin, Double-hurdle (Çift Engel) sansür modeli veya “Sample Selection Model”
(Örneklem Seçim Modeli) yukarıda değindiğimiz sorunu gidermede oldukça sık araştırmacılar tarafından
kullanılmaktadır (Çoruh vd., 2015b).
Türkiye’de ki trafik kazalarını araştırmak için sabit ve rassal etkili Panel Poisson ve Negatif Binom Count
(Çoruh vd., 2014;2015a) ve Ters Hiperbolik Sinüs Çift Engel Modeli (Inverse Hyperbolic Sine Double Hurdle
Model “IHS-DH”) ile Çift Engel (Double-hurdle –“DH”) modeller (Çoruh vd. 2015b) kullanılmıştır. Modeller
hakkında ki detaylı bilgi ilgili kaynaklarda verilmiştir.
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2. BULGULAR VE TARTIŞMA
Sabit ve rassal etkili Panel Poisson ve Negatif Binom Count model sonuçlarına bakıldığında, Poisson ve
Negatif binom modellerinde istihdam oranı, şehirleşme oranı, il ve devlet yolundaki artış, otoyol ve net göç
hızı, pozitif yönde etkilerken, kırmızı ışık ihlali, alkol harcaması ve karayollarında izin verilen hız sınırını
%30’dan fazla aşma ihlali ceza sayılarındaki artışın kazalar üzerinde literatürdeki çok az çalışmada da
belirtildiği üzere negatif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. İl ve devlet yol km sayılarındaki artışlar genel
eğilime paralel olarak kaza sayılarını etkilemektedir. Literatürde çok zayıf olarak değinilen kırmızı ışık ihlali
ceza sayısındaki artış kaza sayılarının düşmesine neden olmuştur. Diğer taraftan net göç hızındaki artış
beklenildiği gibi kaza sayılarındaki değişkenliğe pozitif yönde etkili bulunmuştur. Gelişmişlik düzeyi yüksek
bir ilde ölümcül bir kazanın meydana gelme olasılığı düşük düzeye sahip ile göre daha riskli bulunmuştur.
Yine bir ilin kentleşme oranı arttıkça trafik kazalarında ölümcül vakaların meydana gelme olasılığı artmıştır.
Bil ildeki hastane oranı arttıkça ölümcül vakaların meydana gelme olasılığı azalmıştır. Bir ildeki istihdam
oranı arttıkça kazaların meydana gelme olasılığı da artmaktadır. Ailelerin alkole harcadıkları para miktarı
oranı arttıkça ölümcül vakaların meydana gelme olasılığı da artmıştır. İl başına düşen karayolu km’si arttıkça
ölümcül vakalarının meydana gelme olasılığı giderek azalmaktadır. İlin nüfus yoğunluğu artıkça ölümcül
kazaların meydana gelme riski de artmaktadır. Kırmızı ışık ve hız limiti kural ihlali oranları artıkça trafik
kazalarındaki ölümcül vakaların gerçekleşme ihtimali de artmaktadır. Kişi başına düşen araç sayısı artıkça
trafik kazalarındaki ölümcül vakaların oranı da giderek artmaktadır. Kış mevsiminde trafik kazalarındaki
ölümcül vakalarının gerçekleşme ihtimalinin düştüğü, buna karşın ilkbahar ile yaz aylarında bu oranın arttığı
gözlenmiştir. Dini tatillerde kara yollarındaki yoğunluk ve bir an önce gidileceği yere varma düşüncesi ile aşırı
hız trafik kazalarındaki ölümcül olaylarının gerçekleşme olasılığını da beraberinde getirmektedir. Hız sınırı
kural ihlali oranlarının aşırı derecede artması ile birlikte trafik kazalarındaki ölümcül vakalarının oranı da
artmaktadır. Aşırı hız, çok şiddetli kazaların oluşmasına sebep olur ayrıca aşırı hızdan dolayı bir kaza
oluşmuşsa kazaya maruz kalanlarının sağ kalma şansları da zorlaşacaktır (Çoruh vd.,2014; 2015a; 2015b).
Türkiye için daha önce yapılmış çalışmalara bakıldığında; öğrenim durumu, hava durumu, zaman dilimi, yolun
yüzeyi, yoldaki mevcut yön, yatay güzergâh, geçit varlığı, günün saati, oluş yeri değişkenlerinin, ölümlü bir
kaza yaşanması açısından anlamlı birer risk etkenleri olduğu belirlenmiştir (Oralhan ve Göktolga, 2017).
Sürücü yaşı, emniyet kemeri ve alkol durumu en yüksek kaza olasılıklarına sahip olarak belirlenmiş yine hava
durumunun iyi olduğu şartlarının kaza yapma olasılığını artırdığı, araç cinsinden ise otomobilin diğer araç
türlerine göre çok daha fazla kaza olasılığına sahip olduğu belirlenmiştir (Şenel ve Şenel, 2013; Doğrul vd.,
2015). Yüksek istihdam rakamları ölümcül kaza sayısında bir artışa neden olur özellikle Türkiye de 2000
yılında meydana gelen ekonomik krizden sonra 3 yıllık bir süreçte kazalarda azalma görülmesi bunu
destekleyici bir göstergedir (Söylemezoğlu, 2006). Alp ve Engin (2011) kaza oluşumunda en yüksek etkenin
alkollü araç kullanımı ve aşırı hız olduğunu bu iki nedeni sırasıyla uykusuzluk, hatalı sollama ve kurallara
uymamanın takip ettiğini yaya kusuru, yol kusuru ve taşıt kusurunun ise en az etkili nedenler olduğunu
bildirmiştirler. Bektaş ve Hınıs (2008), trafik kazalarına etki eden istatistiki açıdan önemli altı faktör
belirlemişlerdir bunlar; mevsimler, zaman, kaplama cinsi, yol yüzeyi, sürücü yaşı ve sürücü tecrübesi olarak
açıklanmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’de karayollarında meydana gelen kazalara etki eden faktörleri araştırmak için birçok çalışma yapılmış
ve hala yapılmaya devam edilmektedir. Son yıllarda dünyada çok fazla kullanılmaya başlayan ancak
ülkemizde maalesef yeni yeni kullanılmaya başlanan yöntemler (count data ve çift engel sansür modeller)
sonucu kazalara etki eden faktörler bu çalışmada bir araya getirilmeye çalışılmıştır.
İncelenen yöntemler sonucu özellikle illerin gelişmişlik düzeyinin ve ekonomisinin o ilde meydana gelen
ölümcül veya ciddi yaralanmalı kazalar üzerinde önemli bir düşüş meydana getirdiği belirlenmiştir. Özellikle
son yıllarda başarılı bir şekilde uygulanan bölünmüş yol yapımı, iki veya daha fazla şeritli yolların yapılması,
yol geometrik standartlarının yükseltilmesi ve ülkede çok az bir orana sahip olan otoyol kilometresinin
artırılmasına öncelik verilerek altyapı kalkınma hamleleri devam ettirilmelidir. Aynı zamanda diğer modlar ile
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de uyumlu çalışacak şekilde planlanıp tasarlanan bir karayolu ağı ülke geneline yayılmalıdır. Bu faktörler
dikkate alınarak hazırlanacak politika ve altyapı çalışmaları kaza sayılarının düşürülmesi ve karayolu
güvenliğinin artırılması için politika yapıcı ve uygulamacılara öncülük edebilir. Gerek kırmızı ışık gerek hız
sınırını aşma ihlalleri hem ölümcül olayların daha fazla olma olasılığını hem de ölümlere sebebiyet verme
olasılığını artırmıştır o halde ülke genelinde her türlü yaptırım ve denetim ile trafik kurallarına uyma
konusunda daha katı uygulamalar yürürlüğe girerse her türlü kayıp azaltımında başarı elde edileceği
düşünülmektedir. Eğitim düzeyi arttıkça kaza yapma olasılığının azalması göstermiştir ki ülke genelinde her
türlü eğitim öğretim aşamasında ve yazılı/görsel basında karayolu güvenliği ve güvenli sürüş konularında
eğitim ve bilinçlendirmenin desteklenmesi sağlanmalıdır. 2017 yılı Ramazan bayram tatilinde meydana gelen
kazalarda toplam 64 kişi yaşamını yitirmiş, 379 kişide yaralanmıştır. Üç günlük bayram tatili sonucu çok
yüksek olan bu rakamlarda göstermektedir ki ülkede özellikle dini bayramlar öncesi ilave önlemlerin alınması
ve çok sıkı denetimlerin yapılması gerekmektedir.
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Genç Odası Mobilyalarının Fonksiyon, Estetik Ve Ergonomi Açısından
İncelenmesi
Sezgin Bıçak*
Sakarya Üniversitesi

H. İsmail Kesik*
Kastamonu Üniversitesi
ÖZET

Gençlik denildiğinde 15-24 arası yaş grubu düşünülmektedir. Türkiye nüfusunun yaklaşık %17'si genç
nüfustur. Bu da yaklaşık olarak 14 milyona denk gelmektedir. Neredeyse 5 kişiden 1 kişinin genç olduğu
ülkemizde gençlerin yaşam alanlarını düzenlemekte bir hayli önem arz etmektedir. Gençlerin konutta en çok
vakitlerini geçirdikleri yer olan genç odaları, onların ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde
tasarlanması gerekmektedir. Diğer yaş gruplarının birçoğu odasını genelde yatma ve dinlenme amaçlı
kullanırken gençler odalarını yatma, dinlenme, eğlenme, ders çalışma, müzik dinleme, oyun oynama, misafir
ağırlama vb. gibi gereksinimler için kullanmaktadır. Bu sebepten dolayı belki de genç odası, tasarımı en zor
odaların başında gelmektedir. Dolayısı ile genç odaları çok fonksiyonlu, estetik ve her ihtiyaca cevap
verebilecek ergonomi de tasarlanmalıdır. Çünkü genç odası bir genç için hem yatak odası, hem salon hem de
çalışma odasıdır. Dolayısı ile genç odası, iç tasarımı ve mobilyaları tüm bu odaların kesişiminse olmalı ve bir
eylem diğer eylemi rahatsız etmeyecek düzeyde tasarlanmalıdır. Buradan yola çıkarak incelediğimiz genç
odalarında, fonksiyonelliğin diğerlerine göre daha önemli olduğu karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar kelimeler: Genç odası, fonksiyon, estetik ve ergonomi
ABSTRACT
When it comes to youth, the age group of 15-24 years is considered. About 17% of Turkey's population is
young. This amounts to approximately 14 million. It is very important to organize the living spaces of young
people in our country where almost 1 in 5 people are young. The younger rooms, where young people spend
most of their time in the home, need to be designed to respond to their needs and expectations. While most of
the other age groups use the room for sleeping and resting purposes in general, the youngsters use the rooms
for the requirements such as lying, resting, having fun, studying, listening to music, playing games, hospitality.
Perhaps because of this reason, the younger room is one of the most difficult rooms to design. Therefore, the
younger rooms should be designed with multi-functional, aesthetic and ergonomic solutions to meet every
need. Because the young room is a bedroom, a hall and a study room for a young person. Therefore, the young
room, interior design and furnishings must be at the intersection of all these rooms, and an action should be
designed so as not to disturb the other action. From here, we find out that younger rooms are more important
than others.
Keywords: young room, function, aesthetic and ergonomics
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Barınma; insan yaşamının her evresinde vazgeçilmesi mümkün olmayan temel bir ihtiyaçtır. Barınılan
mekânlar insan psikolojisi açıdan oldukça önemlidir (Dinçel ve Işık, 1977).
Genç denildiğinde 15-24 yaş arası Türkiye nüfusunun 1/5lik kesimi akla gelmektedir. Genç odası
mobilyaları ölçü ve biçim olarak yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir. Örneğin 15 yaşındaki bir genç
ile 24 yaşındaki genç farklı fiziksel gelişim göstermekle beraber, farklı beklentilerde de bulunmaktadırlar.
Çünkü 24 yaşındaki genç artık bir yetişkin 15 yaşındaki genç ise ergenlikten yeni çıkmış hayata dair
beklentilerinin ve sorumluluklarının tam manası ile oturmadığı bir yaştadır. Bu iki yaş grubunun odaları da o
oranda farklılık göstermektedir. Aynı zamanda yaş ve boylarından kaynaklanan mobilya ölçüleri de dikkate
alınmalıdır (Dinçel ve Işık, 1977:185). Genç odasında kullanılan herhangi bir sandalyenin 3-5 cm kısa veya
uzun olması görsel olarak bir değişim göstermese de antropometrik açıdan ciddi bir farklılık göstermektedir
(Dinçel ve Işık, 1977:418). Yatak, yemek veya salon odalarında mobilya ölçüleri standarttır. Çünkü
kullanıcılar yetişkin ve standart ölçülerdedir. Ama bu durum genç odasında aynı değildir. Çünkü burada 15
yaşında büyüme ve gelişimini tamamlamamış bir kişi ile 24 yaşında bir yetişkine cevap vermek durumunda
kalmaktayız. Dolayısı ile genç odası mobilyalarında standart bir ölçü yoktur demek yanlış olmaz.
Genç odası mobilyaları sadece ölçü olarak değil eylem farklılığı olarak da diğer grup mobilyalarından
farklıdır. Yatak odasında yatma, dinlenme ve depolama eylemleri yapılırken, Yemek odasında yemek yeme ve
depolama eylemleri gerçekleştirilmektedir. Fakat genç odasında yatma, dinlenme, depolama, müzik dinleme,
eğlenme, ders çalışma, oyun oynama, misafir ağırlama vs. gibi birçok eylem gerçekleştirilmektedir. Buradan
da anlaşılacağı üzere genç odası diğer grup mobilyalarında kullanım çeşitliliği olarak da ayrılmaktadır. Bu
kullanım çeşitliliğinden dolayı kullanılan mobilyaların fonksiyonel olup birden fazla işlev sergilemesi
beklenmektedir. Aksi takdirde bu kadar özellikteki farklı mobilya ürünlerini bir odaya sığdırmak olanaksızdır.
Genç odası mobilyalarında kullanıcı cinsiyeti de önemlidir. Genç kızlar makyaj ve kişisel bakımları için
tuvalet masası, boy aynası ve çok çekmeceli depolama alanı isterken, erkekler de böyle bir mobilyaya ihtiyaç
yoktur (Reilly, 1971).
Fonksiyon, işlev anlamındadır, işlev ise bir şeyden beklenen yarar anlamına gelmektedir. Estetik ise,
duygusal algıya ilişkin olan, duyarlılıkla ilgili olan anlamına gelmektedir. İnsan, makine ve çevre uyumuna da
ergonomi denilmektedir. Ergonomi verimliliği artırmakla yetinmeyip insan-eylem-araç(mobilya) uyumunu da
hedeflemektedir (Efe, 2004:15-17).
Genellikle tüm mobilya tasarımlarında estetik, fonksiyonellik ve ergonomiye önem verilmiştir. Kişilerin
mobilya tercihindeki estetik, fonksiyonellik ve malzeme seçimleri iklim, kültür ve dinsel inanışlar nedeni ile
ülkelere ve bölgelere göre farklılıklar göstermektedir (Bıçak vd., 2015).
Genç odası tasarlarken, dikkat edilecek birçok nokta vardır. Bunlar; odayı kullanacak kişi birey mi grup
mu, kullanıcının yaşı, kullanıcının özel ilgi alanları, kişisel alan, mahremiyet, erişim, tercih edilen eşyalar,
tercih edilen renkler, özel bölümler, mekânın daha ziyade kullanım saati, ulaşım, esneklik, doğal ışık,
aydınlatma, akustik, elektrik ve mekanik tesisatı, konfor, güvenlik, dayanıklılık, bakım-onarım gereksinimleri
gibidir. Bu hususlara dikkat ederek genç odası mobilyası tasarımı yapmak kullanıcı beklentisini karşılayacaktır
(Ching, 2008:54).
Gençlerin % 65,8’inin odasını kendi isteğine göre düzenleyebildiğini, diğer taraftan % 34,2’sinin ise
odasını kendi isteğine göre düzenleyemediği görülmüştür. Bireyin fikri alınarak kendisine ayrılan mekânın
ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde donatılması, bireyin kendini güvende hissetmesine ve başarılı bir
geleceğe hazırlanmasına yardımcı olacaktır (Arpacı ve Ersoy, 2003).
MATERYAL VE METOD
Çalışmanın temelini ankete verilen cevaplar oluşturmaktadır. Anket tesadüfî örnekleme yöntemi ile
belirlenmiş 100 kişi üzerinde uygulanmıştır. Bu anket bireylerin genç odası mobilyalarını fonksiyon, estetik ve
ergonomi açısından incelemektedir. Mevcut genç odası mobilyalarının incelendiği gibi hayal ettikleri genç
odası mobilyası ile alakalı da bilgilerin alındığı bu ankette kolaydan örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
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Çalışmamız demografik özellikler, genç odası genel, fonksiyonellik, estetik ve ergonomi olmak üzere 5 ana
grupta sorular içermektedir. Sonuçlar SPSS 16 programı ile analiz edilmiştir.
BULGULAR
Bulgular 5 ana grupta incelenmiş ve veriler aşağıda olduğu gibi tablo halinde yorumlanarak
değerlendirilmiştir.
Tablo 1: Demografik özellikler
Kadın
Erkek
Toplam

Cinsiyetiniz

15-19
20-24
25 ve üzeri
Toplam

Yaşınız

Eğitim Durumunuz

İlk ve Ortaokul
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans ve Doktora
Toplam

N
64
36
100
32
65
3
100
0
3
93
3
1
100

%
64
36
100
32
65
3
100
0
3
93
3
1
100

Ankete katılanların demografik özellikleri 3 ayrı kategoride incelenmiştir. Katılımcıların cinsiyetleri;
%64 kadın, %36 erkektir. Yaşlarına bakıldığında; %32’si 15-19 yaş, %65’i 20-24 yaş ve %3’ü 25 ve üstü yaş
grubundadır. Eğitim durumlarına bakıldığında ise; %3 lise, %93 ön lisans, %3 lisans ve %1’de lisans üstü
eğitim almış katılımcı vardır. Bu verilere gore ağırlıkta bayan katılımcılar anketimize katılmıştır. Büyük bir
kısmı 20-24 yaş grubunda ki katılımcalarla beraber eğitim durumu olarak ön lisans okuyan veya mezun
durumunda ki katılımcılar anketimize katılmıştır. Genel olarak bakıldığında eğitim seviyesinin üst seviyelere
yakın olması anketimize verilen cevapların bilinçli verildiği kanısını doğurmaktadır. Buna paralel olarak da
ağırlıkta ön lisans seviyesinde katılımcı bilinçli ve ne istediğini bilen bir hedef kitleyi göstermektedir.
Tablo 2: Genç odanız var mı? Kaç yıldır kullanıyorsunuz ve önem sırası
Var
Yok
Toplam

Kendinize ait bir genç odanız
var mı?

Varsa kaç yıl oldu

0-2
2-5
5-10
10 ve üzeri
Toplam
1.
2.
3.
4.
5.
Toplam

Genç odanız konutunuzda
önem sırasına göre kaçıncı
sıradadır?

N
57
43
100
12
18
13
14
57
24
36
26
8
6
100

%
57
43
100
21,1
31,6
22,8
24,6
100
24
36
26
8
6
100

Katılımcıların yarıdan fazlasının (%57) genç odası vardır ve genç odası olan katılımcıların ağırlıklı
olarak %31,6 ile 2-5 yıl arasında genç odası mobilyası kullandığı görülmektedir. Genç odası kullanıcıları 5
yıldan sonra yaşları itibari ile evliliğe doğru gittikleri için yatak odası kullanıcısı olmaya başlamaktadırlar.

465

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

Önem sırasına baktığımızda ise ilk 3 önem sırası ön plandadır ve en çok %36 ile 2. sırada önem verildiği
görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere gençler için genç odası bir hayli ehemmiyetlidir.
Tablo 3: Genç odanız markalı mı? Markası ve ne amaçla kullandığınız
Evet
Hayır
Toplam

Genç odası mobilyanız
markalı mı?

N
25
75
100

Bilmiyorum
İstikbal
Bellona
Çilek
İpek
İkea
Toplam

Markası

Genç odanızı genelde ne
amaçlı kullanıyorsunuz

Uyuma
Dinlenme
Eğlenme
Ders çalışma
Müzik dinleme
Oyun oynama
Misafir ağırlama
Toplam

8
8
6
1
1
1
25
76
70
32
58
46
13
13
308

%
25
75
100
32
32
24
4
4
4
100
24,7
22,7
10,4
18,8
14,9
4,2
4,2
100

Katılımcıların 1/4’ü markalı mobilya kullanmakta ve bu kullanıcıların da büyük bir kısmı İstikbal ve
Bellonayı tercih etmektedir. Genç odası kullanıcıları sırası ile uyuma (%24,7), dinlenme (%22,7), ders çalışma
(%18,8), müzik dinleme (%14,9), eğlenme (%10,4) amaçlı genç odalarını kullanmaktadır. Tasarım yaparken
bu ihtiyaçları göz önüne almak faydalı olacaktır.
Tablo 4: 3 ana unsur, hangi parçalar var ve tasarımda hangisinin etkisi daha fazla
Fonksiyon
Estetik
Ergonomi
Toplam

Genç odası mobilyasında 3
ana unsurdan en önemlisi

Genç odası mobilyanızda
hangi parçalar var

Genç odası mobilyası
tasarımında hangisinin etkisi
daha fazladır?

Ranza
Karyola
Baza-başlık
Komodin
Gardolap
Çalışma masası
Çalışma masası sandalyesi
Kitaplık
Şifonyer
Toplam
Eğitim
Örf-adet
Moda
Çevresel faktörler
Hepsi
Toplam

466

N
39
36
25
100
45
27
48
42
74
54
67
54
19
430
15
9
22
8
46
100

%
39
36
25
100
10,5
6,3
11,2
9,8
17,2
12,6
15,6
12,6
4,4
100
15
9
22
8
46
100
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Genç odası mobilyasında 3 ana unsurdan en önemlisi hangisi sorusuna sırası ile fonksiyon (%39),
estetik (%36) ve ergonomi (%25) cevapları verilmiştir. Uyuma, dinlenme, ders çalışma, müzik dinleme,
eğlenme, oyun oynama ve misafir ağırlama gibi birçok eylemin yapıldığı genç odası için yeterli alan
olmadığından birden fazla fonksiyona hizmet eden mobilyaların düşünüldüğü görülmektedir.
Genç odası kullanıcıları yatmak için genelde baza-başlık tercih etmektedir. Katılımcıların 3/4’ünde
gardolap bulunmakta ve gardolabı sırası ile çalışma masası sandalyesi, çalışma masası ve kitaplık takip
etmektedir.
Genç odası mobilyası tasarımında hangisinin etkisi daha fazladır dediğimizde sırası ile moda (%22),
eğitim (%15) örf-adet (%9) ve çevresel faktörler (%8) çıksa da hepsininde önemli olduğunu düşünenler (%46),
katılımcıların nerdeyse yarısıdır. Dolayısı ile tüm bu kriterleri dikkate almalıyız.
Tablo 5: Genç odanızı estetik buluyor musunuz? Hangi ürün estetik olmalı? Hangi renk olmalı?

Genç odası mobilyanızı estetik
buluyor musunuz?

Evet
Hayır
Kısmen
Toplam

Genç odası mobilyanızda en
çok hangi ürün estetik olmalı?

Ranza
Karyola
Baza-başlık
Komodin
Gardolap
Çalışma masası
Çalışma masası sandalyesi
Kitaplık
Şifonyer
Toplam

Genç odası mobilyanızı hangi
renk istersiniz?

Beyaz
Ahşap rengi
Beyaz + Ahşap rengi
Renkli
Diğer
Toplam

N
46
18
36
100
31
23
45
18
50
41
43
43
10
304
13
16
23
32
16
100

%
46
18
36
100
10,2
7,6
14,8
5,9
16,4
13,5
14,1
14,1
3,3
100
13
16
23
32
16
100

Katılımcıların neredeyse yarısı (%46) genç odası mobilyalarını estetik bulmaktadır. Kalanlarında büyük
bir kısmı (%36) kısmen de olsa estetik bulduğunu beyan etmektedir.
Genç odası mobilyanızda en çok hangi ürün estetik olmalı sorusuna sırası ile; gardolap (%16,4), bazabaşlık (%14,8), çalışma sandalyesi (%14,1), kitaplık (%14,1) ve çalışma masası (%13,5) cevapları verilmiştir.
Burada çalışma sandalyesinin estetik olması beklentisi bize önemli bir sonuç vermektedir. Hatta sadece
çalışma masası sandalyesini işaretleyen azımsanmayacak kadar çok genç olduğu da bilinmektedir. Dolayısı ile
gardolap ve baza-başlık estetik açıdan daha da kuvvetlendirilmeli ve bunun yanında çalışma masası
sandalyesi, kitaplık ve çalışma masası da unutulmamalıdır.
Çalışma odası mobilyasında en çok tercih edilen mobilya rengi renkli (%32), beyaz + ahşap rengi
(%23), ahşap rengi (%16), beyaz (%13) ve diğer (%16) olduğu görülmektedir. Diğer denilen renklerde de
siyah ve mor ağırlıklı olduğu görülmektedir. Kullanıcıların yaşları itibari ile ağırlıklı renkli mobilya tercih
etmeleri gayet doğal ve beklendik bir durumdur.
Tablo 6: Nasıl bir genç odası istersiniz? Çizgi film kahramanları ve aydınlatma ister misiniz?

Nasıl bir genç odası istersiniz?

Modern
Klasik
Avangart (modern + klasik)
Wintage (renkli)
Diğer

467

N
40
20
28
12
0

%
40
20
28
12
0
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Toplam

Genç odası mobilyanızda çizgi
film veya hayal kahramanı
ister misiniz?

Evet
Hayır
Fark etmez
Toplam

Genç odası mobilyanızda
aydınlatma ister misiniz?

Evet
Hayır
Fark etmez
Toplam

100
7
84
9
100
73
14
13
100

100
7
84
9
100
73
14
13
100

Kullanıcıların %40’ı genç odası mobilyalarını modern isterken onu sırası ile %28 ile avangart (modern
+ klasik), %20 ile klasik ve %12 ile wintage (renkli) takip etmektedir. %84 ile çizgi film ve hayal kahramanı
temasını odasında görmek istemeyen gençler çocukluk döneminden çıktığını ve yetişkin olduklarını bir kez
daha göstermektedir. Fakat bunun yanında aydınlatmanın odalarına bir hareket katacağını düşünen gençler
%73’lük bir oranla odalarında aydınlatma istemektedir.
Tablo 7: Ahşabın yanında hangi ürün daha estetik durur? Halı, tül, perde vb. uyumlu olmalı mı? Tablo, biblo, ayna vb.
ister misiniz?

Genç odası mobilyalarında
ahşabın yanında hangi ürün
daha estetik durur?

Cam-ayna
Plastik
Kumaş
Deri
Mermer
Metal (alüminyum, bakır vb.)
Kompozit (farklı malz. karışımı)
Hepsi
Toplam

N
61
2
18
31
7
9
23
5
156

%
39,1
1,3
11,5
19,9
4,5
5,8
14,7
3,2
100

Genç odasında ki halı, tülperde, tablo vb. mobilya ile
uyumlu olmalı mı?

Evet
Hayır
Fark etmez
Toplam

86
3
11
100

86
3
11
100

Genç odanızda tablo, biblo,
ayna, abajur vb. gibi aksesuar
ister misiniz?

Evet
Hayır
Fark etmez
Toplam

74
11
15
100

74
11
15
100

Katılımcılar, genç odası mobilyasında ahşabın yanında hangi ürün daha estetik durur sorusuna sırası ile;
cam-ayna (%39,1), deri (%19,9), kompozit (%14,7) ve kumaş (%11,5) cevabını vermiştir. Bu cevaplara
baktığımızda her 5 kişiden 2’sinin genç odası mobilyasında ahşabın yanında cam-ayna tercih ettiği ve
tasarımda bunu dikkate almamız gerektiği karşımıza çıkmaktadır. %86’lık büyük bir katılımcı grubunun halı,
tül-perde, tablo vb. mobilya ile uyumlu olması gerektiğini düşünmektedir. Buna paralel olarak %74’lük bir
grupta genç odasında tablo, biblo, ayna, abajur vb. gibi aksesuarlar istemektedir. Bunlar, genç odası
tasarımında dikkate alınmalıdır.
Tablo 8: Genç odanızı fonksiyonel buluyor musunuz? Hangi ürün fonksiyonel olmalı? Fonksiyonu nasıl olmalı?
Genç odası mobilyanızı
fonksiyonel buluyor
musunuz?

Evet
Hayır
Kısmen
Toplam

N
45
15
40
100

%
45
15
40
100

Genç odası mobilyanızda en

Ranza
Karyola

31
26

11,1
9,3
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Baza-başlık
Komodin
Gardolap
Çalışma masası
Çalışma masası sandalyesi
Kitaplık
Şifonyer
Toplam
Tek fonksiyonlu
Çift fonksiyonlu
Çok fonksiyonlu
Fark etmez
Toplam

30
22
39
40
42
38
12
280
5
5
72
18
100

10,7
7,9
13,9
14,3
15
13,6
4,3
100
5
5
72
18
100

Katılımcıların neredeyse yarısı (%45) genç odası mobilyalarını fonksiyonel bulmaktadır. Kalanlarında
büyük bir kısmı (%40) kısmen de olsa fonksiyonel bulduğunu beyan etmektedir. Genç odası mobilyanızda en
çok hangi ürün fonksiyonel olmalı sorusuna sırası ile; çalışma masası sandalyesi (%15), çalışma masası
(%14,3), gardolap (%13,9), kitaplık (%13,6) cevapları verilmiştir. Burada çalışma masası ve sandalyesinin
takım olarak %30’lara yaklaşan bir değerinin olması bu gruba ehemmiyet verilmesi ve bu takımın diğerlerine
göre daha fonksiyonel olarak tasarlanması gerektiği sonucu çıkarılmalıdır.
Gençlerin uyuma, dinlenme, ders çalışma, müzik dinleme, eğlenme, oyun oynama ve misafir ağırlama
gibi birçok eylemini genç odsında yaptığı düşünülürse genç odası mobilyalarını %72 ile çok fonksiyonlu
istemeleri beklendik bir sonuç olarak karşımıza çıkar.
Tablo 9: Gizli bölme ister misiniz? Gardolap’da en çok hangi bölüm olmalı? Bağlantı nasıl olmalı?
Genç odası mobilyanızda özel
eşyalar için gizli bölme ister
misiniz?

Evet
Hayır
Fark etmez
Toplam

Gardolabınız da en çok hangi
bölümün olmasını istersiniz?

Ceket ve gömlek askılığı
Uzun palto askılığı
Pantolon askılığı
Tişört, kazak vb. askılığı
Ayakkabı rafı
İç çamaşırı, çorap vb. rafı
Hurç (yatak, yorgan vb. rafı)
Toplam

Genç odası mobilyanızın
bağlantısını nasıl istersiniz?

Demonte
Sabit
Her ikisi
Fark etmez
Toplam

N
90
3
7
100
66
52
34
67
50
55
21
345
53
10
16
21
100

%
90
3
7
100
19,1
15,1
9,9
19,4
14,5
15,9
6,1
100
53
10
16
21
100

Her 10 kişiden 9’u gizli bölme istemektedir. Bu da gençlerin gizliliğe ve mahremiyete ne kadar önem
verdiğini gösterir. Gençler, gardolaplarında sırası ile tişört, kazak vb. rafı (%19,4), ceket ve gömlek askılık
yeri (%19,1), iç çamaşırı, çorap vb. rafı (%15,9), uzun palto (%15,1), ayakkabı rafı (%14,5) tercih etmektedir.
Tişört, kazak, gömlek, palto ve ayakkabı genç kullanıcıların dolaplarında en çok görmek istediği eşyalar
olduğu karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda katılımcıların yarısı (%53) genç odası mobilyalarını demonte
istemektedir. Bu da bize gençlerin çok çabuk sıkıldığını ve odalarında kolaylıkla mobilyalarının yerlerini
değiştirmek istediğini anlatmaktadır.
Tablo 10: Gardolap kapağı, şifonyer tercihi, ayna isteği
Gardolabınızın kapağını nasıl

Kapaklı
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Şifonyerinizi nasıl istersiniz?

Genç odası mobilyanızda ayna
ister misiniz?
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Sürgülü
Fark etmez
Toplam

55
27
100

55
27
100

Çok çekmeceli
Az çekmeceli
Kapaklı
Fark etmez
Toplam

69
5
6
20
345

69
5
6
20
100

Evet
Hayır
Fark etmez
Toplam

90
4
6
100

90
4
6
100

Katılımcıların yarıdan fazlası (%55) sürgülü gardolap tercih etmektedir. Bunun sebebi olarak, çok alan
kaplamasını istemedikleri düşünülebilir. Yaklaşık olarak 10 kişiden 7’si şifonyerini çok çekmeceli isteyerek
depolama alanının artmasını istemektedir. %90’lık ayna tercihi ise genç kullanıcıların kendilerini sık sık
kontrol ederek aynada görmek istemesinden kaynaklandığını göstermektedir. Sık sık aynaya bakmak
gençlerde güven duygusunu kuvvetlendirmektedir.
Tablo 11: Genç odanızı ergonomik buluyor musunuz? Hangi ürün ergonomik olmalı? Sandalye döşemesi nasıl olmalı?
Evet
Hayır
Kısmen
Toplam

Genç odası mobilyanızı
ergonomik buluyor musunuz?

Genç odası mobilyanızda en
çok hangi ürün ergonomik
olmalı?

Ranza
Karyola
Baza-başlık
Komodin
Gardolap
Çalışma masası
Çalışma masası sandalyesi
Kitaplık
Şifonyer
Toplam
Kumaş
Deri
Ahşap
Plastik
Metal
Toplam

Çalışma masası sandalyesinin
döşemesini nasıl istersiniz?

N
46
17
37
100
28
25
44
20
33
44
56
31
8
289
38
32
28
2
0
100

%
46
17
37
100
9,7
8,7
15,2
6,9
11,4
15,2
19,4
10,7
2,8
100
38
32
28
2
0
100

Katılımcıların neredeyse yarısı (%46) genç odası mobilyalarını ergonomik bulmaktadır. Kalanlarında
büyük bir kısmı (%37) kısmen de olsa ergonomik olduğunu düşünmektedir. Genç odası mobilyanızda en çok
hangi ürün ergonomik olmalı sorusuna sırası ile; çalışma masası sandalyesi (%19,4), çalışma masası (%15,2),
baza-başlık (%15,2), gardolap (%11,4) cevapları verilmiştir. Burada çalışma masası ve sandalyesinin takım
olarak %35’lere yaklaşan bir değerinin olması bu gruba olan ilgiyi göstermektedir. Fonksiyon ve estetikte de
bu takımın tercihinin yüksek çıkması bu iki ünitenin önemini bir kez daha göstermektedir.
Sandalye döşemesi olarak da gençler sırası ile; kumaş (%38), deri (%32) ve ahşap (%28) tercih
etmektedir. Ağırlıkta kumaş ve deri gibi yumuşak ve rahat ürünler tercih eden gençler rahatlıklarına düşkün
olduklarını bir kere daha göstermektedir.
Tablo 12: Sandalye tercihi, yatak ve sandalye döşemesi, sandalye hareketi
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Kat
ılımcıların
Sabit kolçaksız
Sabit kolçaklı
büyük bir
Çalışma masası sandalyenizi
Döner kolçaksız
kısmı
nasıl istersiniz?
Döner kolçaklı
(%58) ile
Toplam
çalışma
Sert
3
3 masası
Yatak ve sandalye
Yumuşak
46
46 sandalyesi
Orta sert
47
47
döşemelerinin sertliği nasıl
ni dönerli
Fark etmez
4
4
olmalı? istersiniz?
Toplam
100
100 ve
kolçaklı
Hareketli
60
60
istemekte
Genç odası sandalyesinin
Sabit
23
23 dir.
aşağı-yukarı ve arkalık
Fark etmez
17
17
hareketi nasıl olmalı?
100
100 Gençler,
Toplam
rahat ve
hareket imkânı yüksek ürünleri tercih etmektedir. Döşemeli ürünlerini orta sert (%47) ve yumuşak (%46)
isteyen gençler tercihlerini rahatlıktan yana kullanmıştır. Gençler, çalışma masası sandalyesinin dikey ve yatay
fonksiyonunu da hareketli (%60) istemektedir.
N
8
19
15
58
100

%
8
19
15
58
100

SONUÇ
Gençlerin kendilerine özgü odalarının olması hem evde daha düzenli bir yerleşim imkânı sunmakta hem
de gençlerin kişilik gelişimlerini pozitif açıdan geliştirmektedir.
İki ve daha çok gencin kullanımına ayrılmış odalarda yerden tasarruf açısından ranza veya birbirini
tamamlayan bütünlükte mobilyalar tasarlamak sağlıklı olacaktır. Ama zor durumda kalınmadığı müddetçe bir
odayı bir gencin kullanımına açmak en doğrusu olacaktır. Aksi takdirde yaş ve cinsiyet farklılıklarından doğan
uyuşmazlıklar görülebilir. Diğer taraftan bu sıkıntılar görünmese de her gencin ayrı bir birey olduğunu onun
kendine özel kişisel ihtiyaçlarının olduğu unutulmamalıdır. Bu, kişisel gelişimi ve sosyal hayatı açısından çok
önemlidir.
Uzun yıllardır tasarımcılar, Louis Sullivan’ın “form fonksiyonu izler” sloganını kullanmaktadır. Buna
paralel olarak materyaller de fonksiyonu izlemelidir (Rutt, 1955). Örneğin; genç odası mobilyası sandalyesinin
döşemesinin dayanıklı olması beklenirken ayni zaman da rahat olması da istenmektedir.
Genç odaları diğer grup mobilyalarına göre daha hızlı (2-5 yıl) değişmektedir. Bunun sebebi olarak bu
odanın belirli bir yaşa hitap etmesi ve evlendikten sonra yatak odası kullanıcısı olmalarıdır. Bu kısa süreli
kullanım göz önüne alınarak mobilyaların çok abartılı ve süslü yapılmaması gerekmektedir. Diğer taraftan bu
durumun bir diğer sebebi ise genç kullanıcıların kısa sürede sıkılmaları ve üniversite vb. gibi durumlar için
evlerinden uzakta yaşamaları gösterilebilir.
Genç kullanıcılar odalarını sırası ile uyuma, dinlenme, ders çalışma, müzik dinleme ve eğlenme amaçlı
kullanmaktadır. Genç odası tasarımı yapan tasarımcıların bu öncelik sırasını dikkate alarak bu eylemlere daha
fazla eğilmesi gençler açısından daha kullanışlı bir mobilya ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Gençler,
odalarında birden fazla eylemi yapmak istediklerinden estetik, fonksiyon ve ergonomi kriterlerinden en çok
fonksiyona önem vermektedir.
Genç kullanıcılar oda seçiminde en çok modadan etkilenmektedir. Çünkü moda takibi kendi aralarında
gündemden düşmeme ve birbirlerine karşı kendilerini gösterme mücadelesi verdiğinin bir kanıtıdır. Moda’yı
takip eden genç kendini toplum içinde daha güvende hissetmektedir.
Odasındaki mobilyayı modern ve renkli isteyen gençler, kendisine canlı ve hareketli bir yaşam alanı
oluşturmaya çalışmakta ve bu sayede enerjileri daha da artmaktadır. Aynı zamanda cam-ayna, tablo, biblo,
abajur ve aydınlatma isteği de, gençlerin odalarında ki havayı devamlı dinç tutmak istemelerinden
kaynaklanmaktadır.
Gençlerin gardolabını sürgülü ve şifonyerini çok çekmeceli istemesi depolama alanına çok ihtiyaç
duyduğundan ve birçok gereksiz eşya depoladığından kaynaklanmaktadır. Bunun bir diğer sebebi ise odasında
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birçok eylem gerçekleştiren genç odası kullanıcısı, bu eylemleri daha küçük alanda yaparak kendine geniş bir
hareket alanı bırakmak istemektedir.
Gençler, masa ve sandalyelerine grup olarak önem vermelerine rağmen, sandalyelerine ayrı bir önem
vermektedir. Bunun sebebi olarak da sandalyede ders çalışma, dinlenme, müzik dinleme, misafir ağırlama vb.
gibi birçok fonksiyonu yerine getirmeleri gösterilebilir.
Genç odası kullanıcıları genel olarak kendi kullandıkları mobilyaları estetik, fonksiyonel ve ergonomik
bulmaktadır. Bu da gençler açısından sevindirici bir durumdur.
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Abstract
Recently, N-heterocyclic carbene (NHC) ligands have received remarkable attention after Arduengo’s
discovery on isolable free NHCs. The strong σ-donation-weak π-acceptor ability of NHCs is stabilized many
transition metal centres. This spectacular property plays a key role in homogeneous catalysis fields such as
hydrosilylation, transfer hydrogenation, olefin metathesis and Pd-catalyzed cross-coupling reactions catalysed
by metal-NHC complexes. Electronic devices made by using organic materials such as solar cells, organic thin
film transistors, Schottky diodes with organic interlayer and organic light emitting diodes have been attracted
considerable concern for a few decades because of some advantages such as low cost, easy process and
applicable to flexible substrates etc.
Herein, we aimed to introduce the electrical and photoelectrical characterization of Ru-NHC complexes based
organic-inorganic heterojunctions. For this aim, an n-Si (University Wafers, USA) was chosen for the
fabrication of organic-inorganic heterojunctions. The wafer was cleaned to remove organic contaminations.
Following each step, the wafer was rinsed with deionized water, i.e. 18 MΩ and dried with nitrogen gas. The
n-Si wafer was dipped in 0.4% HF: H2O solution to remove the native oxide layer on the wafer. After cleaning
procedures, it was dried under N2 atmosphere. High purity Au metal was evaporated under high vacuum (10-6
Torr) over the unpolished side of the semiconductor to make ohmic back contact, and the n-Si wafer was
annealed under N2 atmosphere for 3 min at 420 °C. The wafer was cut into several parts. The Ru(II)
complexes were dissolved in chloroform. Thin films of the complexes were deposited onto n-Si substrates by
SCS G3P-8 Spin Coater at 1000 rpm for 1 min duration. Electrical properties of the junctions were
investigated by current-voltage (I-V) measurements by using a Keithley 2400 sourcemeter in the dark. I-V
measurements were repeated under a solar simulator with AM1.5 global filter and 100 mW/cm2 illumination
to realize photoelectrical properties.
Four
ruthenium
complexes,
namely,
1,3-bis(2-morpholinethyl)benzimidazoliumtrichlorido(η6-pcymene)ruthenate(II),2,dichloro-1-(2,4,6-trimethylbenzyl)-3-(4-terbutyllbenzyl)-imidazolidin-2ilidenruthenium(II),3,
dichloro-[1-methyl-3-(3,4,5-trimethoxybenzyl)imidazole-2-ylidene](p-cymene)ruthenium(II), 4, dichloro-[1-methyl-3-(methoxyethyl)imidazole-2-ylidene](p-cymene)ruthenium(II), 5 were
previously reported by our group. Herein, we compare structurally and electronically different ruthenium
NHC complexes. Also, we thought that ionic ruthenium complex might lead to a difference in conductivity.
Complex 2 is an ionic complex containing a ruthenium center bound with three chloride ligand and oxidation
state of (II). Complex 3 is structurally distinct from the other complexes in that ruthenium has bound to the six
carbon atoms of a methyl group and NHC is saturated. This feature can make a difference in conductivity as
well. When these structural differences of ruthenium complexes are considered, conductivity surveys can be
interesting. The electronic measurement showed that type of NHC ligand (saturated or unsaturated NHC)
bound to the ruthenium center does not influence photoelectrical properties of ruthenium complexes
prominently. Also, complex 4 and 5 have unsaturated NHC ligands, but photoelectrical properties are
different from each other. From these results, we concluded that molecular structures of ruthenium complexes
might be played a significant role for conductivity.
Keywords: N-heterocyclic carbenes, Ruthenium complex, heterojunctions, electrical properties
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ABSTRACT
Pesticides are widely used in many area but mainly in agricultural combat. Although they have some
advantages, they can damage the environment. Pesticides cause ecological problems by reaching natural
environments from the places where they are used or produced. Therefore, we should know the possible
effects of the pollutants which contaminate the natural environments on organisms living in those
environments.The ultrastructural investigation of organs has been widely used as a biomarker in
Environmental Risk Assessment studies. The impact of environmental pollutants on the form-function
relationship can be severe. Pollutants such as pesticides can easily disrupt the fragile thread which keeps this
relationship intact. In this regard, ultrastructural reponses in the organs of living organisms are important and
useful tools to determine the health condition and the effects of pollutants on the organisms. Carbaryl is an
insecticide from the carbamate family.
Carbamate insecticides reversibly inhibit the enzyme
acetylcholinesterase (AChE). There are numerous studies in the literature that carbamate pesticides are mixed
with aquatic systems through surface runoffs and extremely toxic to aquatic life.In the aquatic enviroments,
fish is usually regarded as organisms of choice for assessing the effects of environmental pollution on aquatic
ecosystems. Electron microscopic investigations can therefore effectively contribute to diagnosis of metabolic
disturbances resulting either from low concentrations of contaminants which are not normally detected by
standart chemical or analytical methods or from poor water quality conditions which ocur days or weeks after
an uncertain event. The aim of this study is to determine possible alterations in spleen histology of
Oreochromis niloticus individuals exposed to sub-lethal concentration of carbaryl with electron microscopes.
At the first step of the study, the fish were exposed to sub-lethal concentration of carbaryl 21 days and the
histopatological alterations occuring in the spleen of organisms at 7th, 14th and 21st days were determined by
Transmission Electron Microscope (TEM). Afterwards, ultrastructural and cytopathological changes were
photographed. In the study, no changes were observed in the spleen ultrastructure of O. niloticus individuals
for 21 days. Vacuolization in monocyte and lymphocyte was observed in the spleen tissues of O. niloticus
individuals exposed to 850 μg / L carbaryl for 7 days. At 14st day of the study, nuclear deformation was
detected in monocytes. Necrotic areas are seen on day 21. This study has shown that carbaryl has
cytopathological effects on spleen of O. niloticus.
Keywords: Oreochromis niloticus, Carbaryl, Cytopathology, TEM, Ultrastructure, Spleen
Acknowledgement: This study was supported by The Scientific and Technical Research Council of Turkey
(TUBITAK) under grant number 114-Z-730.
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ABSTRACT
Pesticides are widely used in many area but mainly in agricultural combat. Although they have some
advantages, they can damage the environment. Pesticides cause ecological problems by reaching natural
environments from the places where they are used or produced. Therefore, we should know the possible
effects of the pollutants which contaminate the natural environments on organisms living in those
environments.The ultrastructural investigation of organs has been widely used as a biomarker in
Environmental Risk Assessment studies. The impact of environmental pollutants on the form-function
relationship can be severe. Pollutants such as pesticides can easily disrupt the fragile thread which keeps this
relationship intact. In this regard, ultrastructural reponses in the organs of living organisms are important and
useful tools to determine the health condition and the effects of pollutants on the organisms λ-cyhalothrin (ᴧcyano-3-phenoxybenzyl-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethyl
cyclopropane carboxylate)
phosphorothioate] is a pyrethroid insecticide. There are numerous studies in the literature that pyrethroid
pesticides are mixed with aquatic systems through surface runoffs and extremely toxic to aquatic life.In the
aquatic enviroments, fish is usually regarded as organisms of choice for assessing the effects of environmental
pollution on aquatic ecosystems. Electron microscopic investigations can therefore effectively contribute to
diagnosis of metabolic disturbances resulting either from low concentrations of contaminants which are not
normally detected by standart chemical or analytical methods or from poor water quality conditions which
ocur days or weeks after an uncertain event. The aim of this study is to determine possible alterations in spleen
histology of Oreochromis niloticus individuals exposed to sub-lethal concentration of λ-cyhalothrin (0,29
µg/L) with electron microscopes. At the first step of the study, the fish were exposed to sub-lethal
concentration of λ-cyhalothrin for 21 days and the cytopathological alterations occuring in the spleen of
organisms at 7th, 14th and 21st days were determined by Transmission Electron Microscope (TEM).
Afterwards, ultrastructural and cytopathological changes were photographed. In the study, no changes were
observed in the spleen ultrastructure of O. niloticus individuals for 21 days. Vacuolysis in lymphocytes was
observed in the spleen tissues of O. niloticus individuals exposed to 0,29 µg/L λ-cyhalothrin for 7 days. At
14st day of the study, nuclear deformation was detected in reticulocytes. Necrotic areas are seen on day 21.
This study has shown that λ-cyhalothrin has cytopathological effects on spleen of O. niloticus.
Keywords: Oreochromis niloticus, λ-cyhalothrin, Cytopathology, TEM, Ultrastructure, Spleen
Acknowledgement: This study was supported by The Scientific and Technical Research Council of Turkey
(TUBITAK) under grant number 114-Z-730.
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Abstract
It is known that that pore water pressure (PWP) buildup during cyclic loading is responsible for liquefaction and surface
settlements. Evaluation of PWP development is vital for assessment of dynamic soil behavior. Past experimental studies
revealed that PWP incrementally builds up during liquefaction tests. When PWP reaches initial confining stress, buildup
is controlled by magnitude of cyclic stress ratio and relative density of soil as well. Nevertheless, effect of the number of
loading cycles on magnitude of pore water pressure is also a function of the axial strain. In the light of this knowledge, an
experimental study was undertaken to evaluate the PWP buildup behavior of a medium dense (relative density = 60%)
nonplastic silt. The effect of cyclic stress ratio on variation of pore water pressure, double amplitude of axial strain and
number of cycles were investigated. A series of stress-controlled cyclic triaxial tests were performed on saturated samples
under undrained conditions. The loading frequency and confining pressure were selected as 0.1 Hz and 100 kPa. Test
results revealed that increase in cyclic stress ratio and relative density caused lower number of loading cycles leading to
liquefaction. Consequently, experimental results obtained might be useful to develop insight into the PWP buildup
behavior of nonplastic silts under seismic loading conditions. Based on the test results, it was found that the number of
loading cycles has an important influence on generation of excess PWP.
Keywords: cyclic triaxial test, nonplastic silt, excess pore water pressure

Çevrimsel Olarak Yüklenen Orta Sıkı Bir Silt Zeminde Aşırı Boşluk Suyu Basıncı
Davranışı
Özet
Çevrimsel yükleme esnasında boşluk suyu basıncındaki (BSB) artışların, sıvılaşma ve yüzeysel oturmaların sebebi olduğu
bilinen bir gerçektir. BSB gelişiminin değerlendirilmesi, dinamik zemin davranışının anlaşılması açısından büyük önem
taşımaktadır. Geçmiş deneysel çalışmalar, sıvılaşma deneyleri sırasında BSB'nın kümülatif olarak biriktiğini ortaya
koymuştur. BSB başlangıç çevre gerilmesine ulaştığında, zeminin tekrarlı gerilme genliği oranı ve rölatif sıkılığı
tarafından da kontrol edilir. Bununla birlikte, çevrim sayısının aşırı boşluk suyu basıncının büyüklüğü üzerindeki etkisi de
eksenel şekil değiştirmenin bir fonksiyonudur. Bu bilgilerin ışığında, orta sıkı (rölatif sıkılık=% 60) nonplastik siltle BSB
oluşum davranışını değerlendirmek için deneysel çalışma yapılmıştır. Tekrarlı gerilme genliği oranının boşluk suyu
basıncının değişimi, çift genlikteki eksenel şekil değiştirme ve çevrim sayısına etkisi araştırılmıştır. Drenajsız koşullar
altında doygun numuneler üzerinde bir dizi gerilme kontrollü tekrarlı üç eksenli deneyler gerçekleştirilmiştir. Yükleme
frekansı ve çevre basıncı, 0.1 Hz ve 100 kPa olarak belirlenmiştir. Deney bulguları, tekrarlı gerilme genliği oranı ve
rölatif sıkılığın artışının sıvılaşmaya yol açan yükleme çevrim sayısının azalmasına neden olduğunu ortaya koymuştur.
Sonuç olarak, elde edilen verilerin, dinamik yükleme koşulları altında nonplastik siltlerin BSB gelişimi davranışları
hakkında faydalı bilgiler verdiği düşünülmektedir. Bununla birlikte deney sonuçları, çevrim sayısının aşırı boşluk suyu
basıncı gelişimi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Dinamik üç eksenli deney, nonplastik silt, aşırı boşluk suyu basıncı.
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INTRODUCTION

Soils are exposed to cyclic loading due to many types of actions including seismic activities, pile
driving or machine foundation loading. Under undrained cyclic loading conditions, excess pore water pressure
may develop depending on number of loading cycles, frequency of loading or soil type. PWP increase due to
dynamic loading may reduce effective stresses to zero, causing liqufeaction phenomenon. In this process of
pore water pressure generation, decrease in effective stress, liquefaction and post-liquefaction phenomena,
rigidity and strength characteristics of soils are not constant (Kramer, 1996; Ishihara, 1996; Castro and Poulos,
1977). For this reason, this research topic is within interest of many recent studies (Silver and Seed, 1971;
Towhata and Ishihara, 1985; Matasovic and Vucetic, 1992; Polito and Green, 2008; Karim and Alam, 2014;
Mortezaie and Vucetic, 2016; Liu et al., 2017). Previous studies were focused on behavior of sands and sandy
soils under seismic loading. Lessons learnt after analyses of 1999 Kocaeli-Düzce earthquake damages,
researchers focused on liquefaction and cyclic behavior of fine grained soils (Bol et al., 2015).
For the solution of above mentioned problem, two methods are used to examine the excess pore water
pressure response of soils, as reported in the literature. First option is stress-controlled laboratory testing. Lee
and Albaisa (1974) suggests plotting pore pressure response against cycle ratio. The authors claim that curves
obtained by plotting excess pore pressure ratio against cycle ratio fall within a relatively narrow band for a
wide range of relative densities and consolidation pressures. Similar findings were obtained by De Alba et al.
(1976). Another option is strain-controlled testing. Silver and Seed (1971) carried out one of the pioneers in
evaluaton of cyclic shear strain. They stated that, excess pore water pressure is controlled by cyclic shear strain
rather than cyclic shear stresses. Dobry et al. (1982) also suggested that the excess pore water pressures may
also be analysed in terms of the strains required to generate them. In his subsequent research, Dobry (1985)
observed that pore water pressures could not develop till a certain deformation value is reached, defining this
value as the threshold shear strain. These findings are supported by some other studies in the literature (Hsu
and Vucetic, 2004; Erten and Maher, 1995; Hazirbaba, 2005). Erten and Maher (1995) emphasized that the
effect of the number of cycles on excess pore water pressure is quite significant beyond a certain level of shear
strain.
Several studies focused on pore water pressure generation, at a constant relative density, Singh (1994)
reported a decrease whereas Polito and Martin (2001) underlined an initial constant PWP generation until a
threshold silt content is reached, which is then followed by a drastic fall. On the other hand, Sadek and Saleh
(2007) reported an initial peak and then a drastic fall in cyclic resistance with increase in silt content.
In the light of these conflicting conclusions even at a particular measure of density, a detailed laboratory
investigation programme through stress controlled cyclic triaxial tests was carried out to study and clarify the
behavior of nonplastic fines and on undrained pore water pressure response of nonplastic silt.
MATERIAL AND METHODS
Non plastic silt is obtained from an excavation site from the city center of Izmir in Turkey. The silt is
classified as non plastic silt according to the Unified Soil Classification System. The maximum and minimum
void ratios are 0.84 and 0.56, respectively. The specific gravity of the silt is 2.67.
An experimental program was prepared to investigate the influence of cyclic stress ratio (CSR) of silt
specimens. The test cases are combinations of CSR, pore water pressure and double amplitude of axial strain.
In addition to the routine experimental program, certain randomly selected test cases are rerun to check the
validation of sample preparations of similar cyclic stress ratio and loading conditions to verify the repeatability
and the accuracy of the results.
The stress-controlled cyclic triaxial tests were performed using a DTC-S367 cyclic triaxial system by
Seiken Inc. The main components of this system consist of vertical pressure loading unit with air and water
panel, triaxial cell, pneumatic sine loader, an electric measurement unit including, pressure and displacement
transducers and volume change transducer, strain amplifiers, and dynamic data acquisition system. The servo
reservoir assembly includes a regulator for setting the required pressure, a reservoir to smooth out any changes
in the air supply pressure, two water traps and two pneumatic servo valves for controlling conﬁning and back
pressures. Distribution panel controls all water ﬂow, automatic volume change apparatus and the triaxial cell.
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The cyclic triaxial apparatus is equipped with a single column load frame, with a servo-pneumatic actuator
with external displacement transducer. The high performance servo valve provides a sinusoidal vibration
frequency between 0.001 to 10 Hz. Axial displacement was measured by means of a displacement transducer
with a travel distance of 50 mm. Axial load was monitored using a bellofram cylinder type of load cell with a
capacity of 2 kN, which is mounted inside the triaxial cell. Thus, it only measures the vertical loads applied to
the specimen and a possible falsiﬁcation of the measured values of vertical load because of piston friction is
avoided. The clear acrylic cylinder of the triaxial cell has a working pressure of 1MPa. A double burette type
volume change apparatus was located in the system that contains a transducer with a stroke of 25 ml to
measure the volume changes of saturated specimens (Figure 1).

Figure 1. Test set up
The experiments were conducted on specimens with a diameter of 50 mm and a height of 100 mm. A
porous stone and a single filter paper were placed on the pedestal. A cylindrical rubber membrane was
attached to the pedestal and secured with O-rings. A split mold was placed on the lower plate of the triaxial
cell, vacuum was supplied to the mold and upper part of the membrane was secured. The required amount of
oven- dried silt was divided into ten equal parts, and each part was carefully poured into the mold from a
constant height of 2 cm, later, silt was compacted using a wooden rod until the desired height corresponding to
a certain relative density was achieved. Top of each compacted layer was cleared off slightly before placing
the next layer to promote proper bonding. A single filter paper and a porous stone were placed above the
specimen. The ends of the rubber membrane were slipped to the specimen cap. The specimens were prepared
according to JGS 0520-2000 and are subsequently tested according to JGS 0542-2000.
The specimens are flooded with carbon dioxide followed by de-aired water flush, and back pressure is
applied to saturate the specimens. Before consolidation stage, great care was paid to obtain a Skempton’s pore
water pressure coefficient (B) ranging between 0.96 and 1.00. The specimens are isotropically consolidated to
a certain effective stress level, and stress-controlled undrained cyclic loading is subsequently applied.
According to JGS0542-2000 standard, liquefaction in saturated specimens occur when the pore water pressure
ratio reaches to a value of 95% or double-amplitude axial strain (DA) reaches 5%. Therefore, the number of
cycles were recorded if a DA level of 5% is reached, otherwise, a loading sequence of maximum 20 cycles is
applied to reach a specified level of cyclic stress under a loading frequency of 0.1 Hz. During cyclic loading,
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continuous data is acquired including excess pore water pressure (u), cyclic axial strain (εc), and cyclic
deviator stress ratio (CSR) measurements.
RESULT AND DISCUSSIONS
The results of a typical cyclic triaxial test, performed on a specimen with 60% relative density of non
plastic silt and loaded at a cyclic stress ratio of 0.111, are presented in Fig. 2. The constant deviator stress
applied to the specimen till development of 100% excess pore water pressure is presented in Fig. 2a. The
corresponding axial strain induced on the specimen is presented in Fig. 2b against the cycles of loading. It is to
be noted here that the specimen achieved the 100% excess pore water pressure at the 13th cycle of uniform
loading. The pore water pressures generated in the specimen as a result of the induced axial strains is presented
in Fig. 2c. It may be seen in these figures that the deviator stress remained unaltered till the end of the test. The
axial strain development on the specimen remained very less at initial cycles of loading but it drastically
increased towards the end. This drastic increase in axial strain is seen to start corresponding to around 70%
excess pore water pressure generation due to a drastic reduction in stiffness of the specimen as a result of
increased excess pore water pressure. Also it may be noted that the pore water pressure generation speeds up
after around this value. The effective stress path of the specimen is presented in Fig. 2d where it can be seen
that the specimen looses all its strength and stiffness corresponding to 100% excess pore water pressure
generation. Similar observation was made in all the tests corresponding to any approach and silt content.
Again, a typical pore pressure response analysis is presented in Fig. 3. The pore pressure response in
specimens prepared to a constant relative density (Dr=60%) is presented in this figure as per the method
suggested by Lee and Albaisa (1974). The peak excess pore water pressure ratio corresponding to various
cycles of loading has been plotted in this figure against the cycle ratio. Excess pore water ratio (Ru) is defined
as the ratio of excess pore water pressure generated during a particular cycle of loading to the initial effective
confining pressure. Similarly the peak pore pressure ratio is the maximum pore water pressure ratio at a
particular cycle of loading. The cycle ratio is defined as the ratio of cycle of loading to the cycles of loading
till 100% excess pore water pressure is generated.
On the basis of stress-controlled cyclic triaxial test results on Monterey and Sacramento River sands,
Lee and Albaisa (1974) proposed an empirical relationship between excess pore-water pressure ratio (Ru) and
cycle number ratio (N=Nliq), which was claimed to be insensitive to soil type, relative density (Dr), initial
effective confining stress, and number of cycles to liquefaction (Nliq). Seed et al. (1975) developed an
empirical, closed-form solution as given in Eq. (1)
1

𝑟𝑢 =

1
{2

+

1
𝑁 𝛼
𝑠𝑖𝑛−1 [2 ∗ (𝑁 )
𝜋
𝑙𝑖𝑞

− 1]}

(1)

where α = recommended to be functions of soil properties and test conditions with an average value of 0.7;
and N=number of equivalent uniform loading cycles. The proposed expression was subsequently simplified by
Booker et al. (1976). Chameau and Clough (1983) adopted the same functional form in their probabilistically
based model. Wang and Kavazanjian (1985) benefited from this approach to predict pore-water pressure
response under transient loads. Liyanapathirana and Poulos (2002) implemented it in a finite-element-based
model. More recently, Polito et al. (2008) statistically reevaluated Seed et al.’s (1975) methodology and
concluded that the model coefficient α needs to be estimated as a function of cyclic stress ratio (CSR), fines
content (FC), and Dr, given as follows:
𝛼 = 0.01166 ∗ 𝐹𝐶 + 0.007397 ∗ 𝐷𝑟 + 0.01034 ∗ 𝐶𝑆𝑅 + 0.5058

(2)

It is suggested that Eq. (2) should be used for soils with FC < 35%. For clean sands of zero fines content,
because of the equation’s relative insensitivity to CSR, Dr remains as the major controlling model parameter.
For the given coefficients, the value of α is estimated to vary in the range of 0.73 to 1.14. As a result of the
second assessment (i.e., by comparing the “updated” models), it is possible to decide which framework has the
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best limit-state model or functional form. In simpler terms, a framework may have a better functional form
(limit state), but poorly estimated model coefficients in its original form may reduce its accuracy.
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Figure 2 a) Deviator stress versus cycles of loading till Ru = 1; b) axial strain versus cycles of loading till Ru
= 1; c) pore water pressure response till Ru = 1; d) effective stress path
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Figure 3. Typical pore pressure response against cycle ratio as per the method suggested by Lee and Albaisa
(1974).

Table 8: Summary of limit-state functions, coefficients, and model performances
Limit State Functions

Model
Seed et
al.
(1975)
Polito
et al.
(2008)

1

1/𝛼1

1 1
𝑁
𝑟𝑢 = + 𝑠𝑖𝑛−1 [2 (
)
2 𝜋
𝑁𝑙𝑖𝑞

O
U
O

− 1]

1/(𝛼1 𝐹𝐶+𝛼2 𝐷𝑟+𝛼3 𝐶𝑆𝑅+𝛼4

1 1
𝑁
𝑟𝑢 = + 𝑠𝑖𝑛−1 [2 (
)
2 𝜋
𝑁𝑙𝑖𝑞

− 1]

U

Model Parameters
2
3

4

0.7
1.357
0.01166
0.48007

0.007397

0.01034

0.5058

0.498099

0.500669

0.49543

O:Original; U:Updated.

For the “updated” models (models which have the same functional form as with the original models, but
with updated model coefficients), maximum likelihood approach, was used for the estimation of the model
coefficients. A summary of the functional forms and model coefficients is presented in Table 1. The
performance of the models is assessed by simple statistics of mean square error is presented in Table 2.
Table 2: Summary of Model Performances
Limit State Functions

Model
Seed et
al.
(1975)
Polito
et al.
(2008)

Mean Square Error

1/𝛼1

𝑟𝑢 =

1 1
𝑁
+ 𝑠𝑖𝑛−1 [2 (
)
2 𝜋
𝑁𝑙𝑖𝑞

− 1]

0.003749

1/(𝛼1 𝐹𝐶+𝛼2 𝐷𝑟+𝛼3 𝐶𝑆𝑅+𝛼4

𝑟𝑢 =

1 1
𝑁
+ 𝑠𝑖𝑛−1 [2 (
)
2 𝜋
𝑁𝑙𝑖𝑞

− 1]

0.003749

Figure 4 shows that the pore pressure response against cycle ratio, as proposed by Seed et al. (1975). In
Figure 4a, PWP ratio and ratio of number of cycles were given for six different values of CSR values ranging
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Pore Pressure Ratio

between 0.111 and 0.2168. Later, Equation 1 was used to obtain the corresponding  values for each test and
updated data was shown in Figure 4b.
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Figure 4. Pore pressure response against cycle ratio as per the method suggested by Seed et al. (1975)

CONCLUSIONS
In the scope of this study, pore water pressure ratio and cycle ratio of nonplastic silt specimens at a
relative density of 60% was obtained for different cyclic stress ratio values. These values were compared with
those of two widely used stress based models depicted in literature. It was observed that, increases in CSR
values were remarkably effective on pore water pressure generation of nonplastic silts, causing increased
liquefaction tendency after a certain threshold value. Liquefaction in medium dense nonplastic silts was
observed after a CSR value of 0.111. Analyses were carried out using two stress based models in literature. As
a consequence, updated model parameters for medium dense nonplastic silts were obtained.
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ÖZET

Geçmişten günümüze kadar uzanan değişim evreleri incelendiğinde kenti son dönemde
küreselleşme ile birlikte yaşananlar kadar çok yönlü değişikliğe uğratan köklü ve farklı değişimler
yaşanmadığı söylenebilir. Fakat Kentin toplumsal ve siyasal süreçleri biçimlendiren bir değişken
olarak düşünülmesinin sanayi devrimi ile başladığını söylemek yanlış olmayacaktır.
Sanayi devrimi kentsel devrime yol açmış ve kentler yeni işlevler üstlenerek önce İngiltere’de
sonra Avrupa ve Amerika’da hızla yayılmaya başlamıştır.
Günümüzde ileri teknoloji kullanımı ve küresel yeniden yapılanma kentlerin önemli
dönüşümler geçirmesine yol açmıştır. Sanayi devrimiyle birlikte beliren yaşam ve iletişim tarzları,
mekân oluşumları ve mekânı anlamlandırma süreçleri, günümüz toplumunda küreselleşmeyle birlikte
iletişim ve ulaşım teknolojisindeki gelişmelerle birlikte farklı bir şekillenme süreci içine girmiştir.
Kişilerin teknolojik gelişmelerle birlikte mekânsal engelleri çok daha rahat aşar hale gelmiş
olmaları ile kent, gerek ülke içinden gerekse ülke dışından yoğun bir insan akını ile karşı karşıya
kalmıştır. Göçlerle kentsel mekân tekrar yapılanmaya başlamıştır.
Çalışmamız küreselleşmenin kentler üzerinde ne derecede etkili olduğunu tespit etmek
amacına yöneliktir ve küresel kentler üzerine yoğunlaşılmıştır. Çalışmada Literatür taraması yapılmış
ve Saskia Sassen’in küresel kent yaklaşımı örnek alınarak küresel kent oluşumu, küresel kentin
avantajları ve olumsuzluklarından bahsedilmiştir. Eleştirel bir değerlendirme yapılarak küresel kent
kavramı pekiştirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Küreselleşme, Kent, Küresel kent

The Affects of Globalisation on Urban Spaces And Global Cities
ABSTRACT

It can be said that when changing stages are examined from past to present, nothing else
changes affect the cities as multi dimensional, radical and variad changes as globalisation lately.
But it is not misguided that the cities are considered as a factor which shape social and
political periods begining with the Industrial Revolution.
Industrial revolution causes urban revolution and cities start to become widespread firstly in
England, then in Europe and USA by having new functions.
Nowadays usage of advanced technologies and global reorganisation lead to be transformed of
the cities. Life styles, commuunication forms, spatial perceptions and the period of sense making enter
into a different process with the developments in communication and transportation technologies of
globalisation in today’s society.
Persons overcome the spatial obstacles easily along with technological developments and so
the cities confront with intensively human mobility both from inland and abroad. Urban spaces start to
reorganise with migrations.
This study aims to determine the affects of globalisation on cities to what extent and it is
concentrated on global cities. The literature is reviewed and also the formation of global city, it’s
advantages and negativenesses are described by exemplary Saskia Sassen’s global city approach.
Conception of global city is consolidated by critical assesment.
Keywords: Globalization, Urban, Global City
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GİRİŞ
20. yüzyılda yaşanan hızlı nüfus artışı ve buna paralel olarak kırdan kente göç ve nüfusun büyük
kentlerde toplanması kent yapısında önemli değişikliklere sebep olmuştur. Kent formunun değişimine
sebep olan bir diğer etmen ise 20. Yüzyılın ikinci yarısında kendini daha da hissettiren
küreselleşmedir. Küreselleşme; ulus devleti, onun mekân ile olan ilişkisini yeniden tanımlamış ve
kentleri, sınırları aşan küresel bir aktör haline getirmiştir. Kentler küresel ekonominin önemli aktörleri
halini almıştır. Sanayi devrimiyle şekillenen kentler ve mekânı anlamlandırma süreçleri, günümüzde
küreselleşmeyle olgusu ve iletişim-ulaşım teknolojisindeki gelişmelerle, daha farklı bir şekillenme
süreci içine girmiştir (Arslanoğlu, 2000:148). Zaman- mekân ve dolayısıyla dünyayı algılama süreçleri
farklılaşmıştır.
Mekân, bu süreç sonunca tahrip edilen, mekânsal engelleri ortadan kalkan ve bu engelleri daha kolay
aşılabilir hale gelen unsur olmuştur (Cavcay, 2007:3). İnsanlar mekânsal engelleri- kent sınırlarını
teknolojideki ilerlemelerle birlikte çok daha rahat aşar hale gelmişler ve bunun sonucunda kentler, yurt
içinden-yurt dışından gelen yoğun bir insan akınına maruz kalmıştır Göçlerle kentsel mekân tekrar
yapılanmaya başlamıştır.
Çalışmamızın birinci bölümüne küreselleşmenin kısaca tanımı yapıldıktan sonra küreselleşmeyle
birlikte mekânın dönüşümü anlatılacaktır. Modernizmden post modernizme dönüşüm ve kent üzerine
etkisi ile ekonomik, kültürel dönüşüm ve ulaşım-iletişim teknolojisindeki gelişimlerin kentler üzerinde
meydana getirdiği değişimlerden başlıklar halinde bahsedilecektir.
İkinci bölümde ise küresel kent tanımından, Saskia Sassen’in küresel kent yaklaşımından, küresel
kentlerin özellikleri, kademelenmesi ve küresel kentlerin yol açtığı olumsuzluklardan bahsedilecektir.
Sonuç bölümüne ise küresel kentlerle ilgili değerlendirme yapılacaktır.
I.KÜRESELLEŞME VE MEKANSAL DÖNÜŞÜM
1.1. Küreselleşme
Küreselleşme kavramının tanımlanmasında oldukça farklı kullanımlar mevcuttur. Küreselleşme
toplumsal dönüşümü açıklamada kullanılan önemli bir kavramdır. Toplumsal dönüşüm, modernleşme
sürecine bağlı olarak biçimlenmekte ve modernite döneminin sonuçlarına dair ortaya çıkan eleştiriler
küreselleşme kavramını oluşturmaktadır.
Giddens’a göre küreselleşme şu şekilde tanımlanmıştır; “…modern dönemin şartlarını yansıtan, uzak
yerlerin yakınlaştığı, yerel oluşumların kilometrelerce öteki olaylarla şekillendirildiği dünya çapındaki
toplumsal ilişkilerin iç içe geçmesi ve artmasıdır.” (Armağan ve Yalçın, 2004:144)
Robertson’ın küreselleşme tanımı, Giddens’ınkinden farklı olarak, “farklı kültürlerin birbirlerine olan
konumları” şeklindedir.
Genel olarak küreselleşme, dünya toplumlarının, kitle iletişim araçlarının kullanımının
yaygınlaşmasıyla aynı uzantıda, kültürel, politik ve ekonomik düzeydeki ilişkilerin iç içe geçmesi;
kararların, etkinliklerin ve çatışmaların ülke sınırlarının dışında tüm toplumu etkilemesidir (Sungur,
1995:56)
Küreselleşmeyle yerel özellikler, etnik topluluklar ön olana çıkmaktadır. Küreselleşmenin paradoks
içeren yönlerinden biri farklılıkları ve yerel kültürlerin çeşitliliğini ortaya çıkmasıdır. Küreselleşme
süreciyle bir taraftan dünyanın tek bir yer haline gelmesi söz konusuyken, diğer taraftan da kültürel,
ekonomik ve siyasal bağlamda toplumsal değişime yönelik tartışmaların alt yapısını oluşturmaktadır.
1.2. Küreselleşme ve Kentler
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Küreselleşme sürecinin yoğunlaştığı 21. yüzyılda ulus devletler modern döneme ait işlevlerini
kaybetmeye başlamışlardır. Ulus devlet, artık bazı ekonomik konularda karar verici değildir. Yeni
oluşan sistem içerisinde ekonominin merkezi olarak kentler veya bölgeler görülmeye başlamıştır. Kent
artık ulus devletin bir parçası olmaktan çıkmış, dünya üzerindeki diğer kentlerle sürekli yarış içinde
olan, bu sürece yön veren ve yönlendirilen kent tanımı ortaya çıkmıştır (Kiper, 2007:83).Yani kentler
yarışmakta ve kentler hiyerarşisi oluşmaktadır. Aslında ulus devletler gibi kentler ya da bölgeler de
yarışmazlar; burada yarış halinde olan- rekabet eden, firmalar ve bireylerdir. Dünyanın herhangi bir
bölgesinde küresel sermayeyi kendisinde toplayacak kentler olabilir. Fakat hangi mekânın başarılı
olacağı; burada bulunan yöneticilerin, hissedarların, sermayeyi elinde bulunduranların, sivil toplum
kuruluşlarının, halkın ve merkezi idarenin gösterecekleri tutuma ve başarılı birlikteliklerine bağlıdır.
Sermaye, yerel ve ulusal sınırların ötesine geçerek, yeryüzü düzeyinde işlemesini ifade etmektedir.
Sermaye açısından artık ulus devlet bir ölçek olmaktan çıkmıştır ve sermaye ulus-devlet sınırlarını
aşarak karar verirken dünyayı tek bir mekân olarak algılamaya başlamıştır (Aslanoğlu, 2000: 124).
Tekeli; sanayi toplumundan enformasyon toplumuna, moderniteden post modernizme ve ulus devlet
sınırlarından küreselleşmeye geçişle mekanın değişim sürecini nitelendirmiştir. Buna göre, teknolojik
gelişmeler, telekomünikasyonun yaygınlaşması ve bilgisayar alanındaki ilerlemeler; modernitenin
hegemonik yapısının kırılması yeni bir toplum modeli yaratmaktadır (Tekeli, 2005:67). Ancak en
önemlisi de küreselleşmeyle birlikte bu değişimin ağlar kurarak ortaya çıkardığı etkileşimdir.
Küreselleşme günümüz toplumunda çok yönlü bir değişim yaratmaktadır. Büyük kentler, küresel
düzlemin yeni aktörleridir.
Ulus devletin dönüşümden genel olarak bahsettikten sonra diğer dönüşüm süreçlerinin; modernitenin
post moderniteye dönüşümü, ekonomik dönüşüm, kültürel dönüşüm ile iletişim ve ulaşım
teknolojilerinin gelişiminin, kentler üzerindeki etkilerine değinilecektir.
1.2.1. Modernitenin Post Moderniteye dönüşümü ve Kentlere Etkisi
Modern kent anlayışı günümüz kentlerinde yerini post modern kent planına bırakmıştır. Bu doğrultuda
kentler şahsi beğeniler doğrultusunda yeniden şekillenmiştir. İsteklerin yarattığı baskı, kentsel mekânı
yeniden şekillendirmiş ve parçalamıştır. Aynı kent içerisinde yaşayan bireyler de birbirlerinden
uzaklaşmışlardır. Bölgeler arasındaki farklılıklar büyümektedir ve hatlar sertleşmektedir. Sanayi
öncesi dönemde kentteki bölünme din veya ırk unsuruna dayanıyorken, günümüzde mekânsal
bölünmeye neden olan önemli etmen sosyo-ekonomik unsurlardır.
1.2.2. Kültürel Dönüşüm ve Kentlere Etkisi
Küreselleşmeyle birlikte kültürler arasında ulusal toplumları aşan bir üst kültürün oluşumuna doğru bir
gelişme yaşanırken yerel kültürlerde küreselleşme sürecinin dinamiği olarak önem kazanmaya
başlamıştır. Kentler bu farklılıkların ortaya çıktığı ve yaşandığı, küresel kültür ve yerel kültürün
etkileşime girdiği mekânlar olarak kendini yenilemiştir. Küreselleşme kentlerde baş döndürücü tek
tipleştirici bir tempo hali seyrederken diğer taraftan da yavaşlığı öne çıkaran sakin kentleri ön plana
çıkmaktadır.

1.2.3. İletişim ve Ulaşım Teknolojilerindeki İlerlemeler ve Kentlere Etkisi
Kentler, teknolojinin gelişmesiyle paralel olarak aldıkları iç ve dış göçlerle hızla büyümüş ve nüfusları
artmıştır. Küreselleşmenin şekillendirdiği günümüz kentlerinin, geçmiş dönem kentlerinden önemli bir
diğer farkı da; zaman ve mekân algısının değişmesidir. Bunun sonucunda kentsel sınırlar belirginliğini
kaybetmektedir.
Kent artık küresel ölçeğe taşınmıştır. Yerel bütünlüğü parçalanmıştır. Gelişen ulaşım teknolojisiyle
yani yol yapım süreçleri ve araç teknolojisindeki gelişmelerle birlikte kent içinde yaşama zorunluluğu
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kalmamıştır. Bu şekilde bireyler kent dışındaki alanlara yerleşmektedirler ve banliyöleşme süreçleri
hızlanmıştır.
Toplu ulaşım, büyükşehirlerin farklı yerlerini bütünleştirmektedir ( Castells, 2013:40). İnsanlar
iletişim ve ulaşım teknolojisindeki gelişmelerle artık dünyanın neresinde olursa olsun, tüm dünya ile
aynı zamanda istedikleri konu hakkında bilgiye ulaşabilmekte ve iletişim kurabilmektedirler.
1.2.4. Ekonomik Dönüşüm ve Kentlere Etkisi
Ekonomik küreselleşmeyle birlikte uluslararası sermaye hareketleri ve ulus ötesi işlemleri çeşitlenerek
artmaktadır. Ekonomik küreselleşmenin iki parçası olan üretim sürecinin ve finansal faaliyetlerin
küreselleşmesi; bazı kentleri çekim merkezi haline getirmiştir ve kentlerin uluslararası sermaye
birikiminde önemli bir konuma gelmesini sağlamıştır. Küresel
II. KÜRESEL KENTLER
2.1. Küresel Kent Kavramı
Küreselleşmeyle birlikte ticaret, sermaye hareketleri, teknolojinin akışı ve hatta insan akışı, ulus ötesi
bir niteliğe kavuşarak yayılmakta ve yoğunlaşmaktadır. Bu yayılma ulus devlet olgusunu aşarak sınır
ötesi menfaat gruplarını ve değişik toplumlardan bireyleri ve meta akışlarını oluşturan küresel ağları
birbirine bağlamaktadır. Artık meta, insan ve değerlerin akışı bu ağlar ile sağlanmakta ve akışların
sağlandığı ağlar kentlerin oluşturduğu düğüm noktalarıyla birbirine eklemlenmektedir (Topal,
2003:45). Farklı güç ağlarının birbirine eklemlendiği düğümler olarak kentler, küresel akışın başladığı
ve ulaştığı noktalardır. Bu durum küresel kent kavramını gündeme getirmiştir.
Küresel kent; uluslararası akışlar sonucu değişime uğrayan kenttir. Medya-pazar araştırmaları, hukuk
müşavirlikleri, reklamcılık-danışmanlık şirketleri, ulusal ve uluslararası faaliyet üreten sivil toplum
kuruluşları, ulus üstü örgütler de küresel kentlerde toplanmaktadır (Altıntaş, 2002:209).
Küresel kentlerin hizmet alanı ve hinterlandı tüm dünyadır. Az sayıdaki küresel kent ayrıcalıklı
konumdadır ve hizmetler bu kentlerde yoğunlaşmaktadır. Küreselleşme ulus devletlerin
egemenliklerini zayıflatırken kentleri küresel sistemin önemli unsurlarından biri haline getirmiştir.
Keyder; artık ulusal ekonomilerin kentleri değil, kentlerin ulusal ekonomileri yöneteceğinden
bahsetmiştir. Yani ulusal kalkınma yolunun kentlerin kalkınmasından geçeceği üzerinde durmuştur.
Fuat Ercan; küresel kentlerde özellikle sermayenin belirleyici olduğunu belirtmiştir. Ercan, küresel
kenti, ortaya çıkan hacim ve hız akışının kontrol merkezinin olduğuna vurgu yapmıştır. Krox, küresel
kentleri fonksiyonel düğüm noktaları olarak tanımlamaktadır.
2.2. Saskia Sassen’in Küresel Kent Tanımlaması
Sassen, 1980’lerde küreselleşmeyle birlikte gelişen dünya ekonomisinin mega kentlerle olan etkileşimi
ve bu kentlerde ortaya çıkan değişimi gözlemlenmiş ve yeni bir kent tipinin meydana geldiğini
söylemiştir. Finansal ekonominin uluslararasılaşması, küçük finansal pazarların büyümesini ve küresel
ekonominin gelişmesini ifade etmektedir. Ekonomi ve sanayinin üst düzeyde kontrolü ve denetiminin
sağlanması Tokyo, Londra, New York gibi az sayıdaki metropolde (finansal merkez olarak da
adlandırılan ) toplanmaktadır. (Çadırlı, 2006:22).
Saskia Sassen’e göre küresel bütünleşme kentlere yeni bir rol çizmiştir. Geçmişte uluslararası ticaret
ve bankacılık merkezlerinin olmalarının yanında bu kentlerin 4 farklı işlevi daha vardır (Çadırlı,
2006:23).





Birincisi, kentler örgütlenmelerin komuta merkezleridir.
İkincisi, uzmanlık alanı gerektiren yerleşim yerleridir
Üçüncüsü yeniliklerin üretim yerleridir.
Dördüncü olarak kentler mal ve hizmetlerin üretildiği piyasasıdır.
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Daha önce uluslararası faaliyetlerin merkezi olarak kabul edilen büyük kentlerin “dünya kentleri”
olarak tanımlanmasının ötesine geçilerek artık küresel kent kavramı kullanılmaktadır. Sassen
tarafından küresel kent, yeni bir kent formu olarak tanımlanmaktadır. Uluslararası literatürde iki
kavramda aynı anlamda kullanılmaktadır. Fakat küresel kent; küreselleşme, yeni ekonominin yapısı ve
mekân arasındaki etkileşimi daha iyi ifade etiği için tercih edilmektedir.
2.3. Küresel Kentlerin Özellikleri
Küresel kent, ulusal kent olgusunu aşan büyük kenttir. Uluslararası küresel sistemin bir parçasıdır.
Aynı zamanda politik gücün, dünya ticaretinin ve iletişimin merkezidir. Uluslararası alanda faaliyet
gösteren birçok STK’ nın ve devletlerin uluslararası kurumlarının toplandığı ve büro merkezlerinin yer
aldığı mekânlarıdır. Yüksek nitelikli konutların ve bunlara bağlı taleplerin arttığı yerlerdir. Birçok
insan ve STK’lar, küresel kentlerin sunduğu temel hizmetlerden faydalanır. Küresel faaliyet yürüten
idari örgütleri, ulus üstü şirketleri kendisine çeker. Küresel kentler, ekonomi ve finans merkezleridir.
Yüksek turizm gelirlerinden faydalanır ve kültürel fonksiyonları sahiplenir. Küresel kentler, dünyaca
popüler kentlerdir ve ilk isimleriyle kullanılırlar. Bu özellikleriyle diğer kentlerden ayrılmaktadır
(Altıntaş, 2002:21).
Küresel kentler uluslararası sermayenin toplandığı ve yatırımların yapıldığı önemli merkezlerdir; özel
şirketlerin üst kurulları, ulusal ve uluslararası meslek ve ticaret örgütlerinin yönetim merkezleri, ulusal
ve uluslararası alanda en güçlü medya kuruluşlarının yoğunlaştığı kentlerdir. Küresel kentler, dünya
ölçeğinde kontrol sağlayabilmesi için teknolojik ve iletişim donanımına sahip olmalıdır (Çadırlı, 2006:
28). Dünyanın geniş bir bölgesine yayılan günlük gazeteler, televizyon istasyonları ve diğer medya
yapılarını içeren geniş bir enformasyon ağına sahiptir. Çok güçlü uluslararası medya örgütlerinin
haber ve danışmanlık merkezleridir.
İşsizliğin sebep olduğu yoksul ve dar gelirli insanları barındıran, alt gelir ve üst gelir grubu şeklinde
ayrışmanın-sosyal kutuplaşmanın ortaya çıktığı, suç işleme ve şiddet oranında artışın gözlemlendiği ve
buna yönelik güvenlik sistemlerinin geliştirildiği kentlerdir (Topal, 2003:45).
2.4. Küresel Kentlerin Kademelenmesi
Küreselleşmeyle birlikte, sermayenin ve üretim sürecinin kontrol edilmesi, kentsel kademelenmenin
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Küresel sermayenin kontrol merkezleri olan kentler, kent
kademesinin üst noktasındalardır. Dünya ölçeğinde etki alanına sahip en üst kademedeki New York,
Londra ve Tokyo küresel kent ünvanını alırken, bir alt kademede Hong Kong, Frankfurt, Amsterdam,
Sidney, Zürih, Chicago, Los Angeles stratejik kentler olarak tanımlanmaktalardır (Çadırlı, 2006:29).
Araştırmacılar tarafından yapılan farklı küresel kent kademelenmesi çalışmalarından en önemlisi
Globalization and World Cities grubunun (GAWC) 1999 yılında, 122 kentin farklı 4 hizmet
sektörünün durumu gözlenerek yapmış olduğu çalışmadır. Çalışmanın sonuçları tüm merkezlerdeki 4
alandan elde edilen verilerden oluşmuştur.( hukuk, danışmanlık, bankacılık, reklamcılık). Yapılan bu
çalışma da amaç, küresel hizmet sektörünün pozisyonu ve konumlandıkları kentle olan işbirliği ve
ilişkilerini ölçen “küresel ağ bağlanırlığı” ölçümlerini tespit etmektir. Hizmet üreten sektörünfirmaların tespiti için Sassen’in savlarından yararlanılmaktadır.
Sakia Sassen reklamcılık, hukuk, finans-bankacılık, muhasebe gibi önemli hizmet sektörlerinin,
küresel ekonominin temel üretim birimleri olduğunu savunur. Çalışmasında küresel hizmet üreten bu
birimlerin kentlerdeki hizmetlerinin önemini-değerini ölçmüştür. Dört sektörden elde edilen veriler
ışığında minör, majör ve prime merkezler elde edilmiştir. Bu şekilde minör merkezlere 1 puan, majör
merkezlere 2 puan ve prime merkezlerine 3 puan verilmiştir. Sonuç olarak totalde, alfa, beta ve gama
kentleri sıralaması meydana gelmiştir. 1’den 12’ye kadar derecelendirilen kentlerin 12- 4 puanları
arasında alfa, beta, gama kentleri bulunmaktadır. 1- 3 arasında puan alan kentler, küresel kent olmaya
aday kentlerdir. Alfa kentlerini başta New York, Londra, Paris ve Tokyo olmak üzere 10 ülke
oluşturmaktadır. Beta kentleri; Sidney, Toronto, Zürih başta olmak üzere gene 10 kentten
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oluşmaktadır. Gama kentleri ise Amsterdam, Washington, Dusseldorf, Pekin, Roma, Atlanta, Berlin
gibi toplam 35 ülkeden oluşmaktadır.
R.G. Smith, P.J. Taylor gibi çalışmacıların yaptığı bu çalışma da İstanbul “gama dünya kenti” olarak
tanımlanmıştır. İstanbul’u bu şekilde bir sınıflandırmaya tabi tutan ilk uluslararası çalışma olmasından
dolayı ülkemizde önemi bilinmektedir ( Eryılmaz, 2002:102 ).
2.5. Küresel Kent Ağı ve Akışlar
Sassen’in ‘ The Global City’ kitabında küresel kentlerin, hizmet sektörünün merkezleri olarak ele
alınmasıyla birlikte küresel kentler uzun bir süre hizmet sektörünün büyüklüğü üzerinden
tanımlanmıştır (Çadırlı, 2006:26). Bu yaklaşım küresel kentleri önemli birer küresel merkez olarak ele
almış ve önemli aktörler olarak yansıtmıştır. İkinci bir yaklaşımda ise küresel kentler ekonomik
niteliklere sahip hizmet sektörleriyle tanımlanmıştır.
Küresel kentlerin açıklanmasında kullanılan bu iki yaklaşım eskisi gibi kullanılmamakta, küresel
kentler günümüzde daha farklı açılardan ele alınmaktadır. Bunlardan ilki, küresel kentler; kentlerin
içinde bulunan hizmet firmalarının kentteki yoğunluğuyla ve büyüklüğüyle ölçülmez; bu firmaların
küresel düzeyde meydana getirdikleri ağlarla ve ağ üzerinden yürüttükleri akışlarla analiz edilirler.
İkincisi ise, salt ekonomik-finans nitelikli hizmet firmalarının sık bir şekilde kentte konumlanması
küresel kent olması için yetersiz kalır bunun yanında politik, kültürel ve sosyal unsurları içermesi ve
bunların oluşturdukları küresel bağlantılar da eklenmelidir.
Bu analizlerin değişmesindeki temel nedenlerden biri; artık küresel kent analizlerinin “küresel kent
ağı” ve kentlerin içinde bulunan ve ağları birleştiren “küresel ağ bağlanırlığı” çerçevesinde
değerlendirilmeye başlanmasıdır. Bu şekilde küresel düzeyde işleyen ağlar ve bu ağlara konu olan
bütün akışlar küresel kent analizlerinin temel birimi haline gelmiş bulunmaktadır.
Ağ kuramının özelliği hiyerarşik ilişkiden ziyade kentler arasında bir bağımlılık ilişkisinin varlığını
savunmasıdır. Buna göre kentler sadece rekabet etmezler, aynı zamanda ağ üzerinde avantajlar elde
etmek için karşılıklı bağlanabilme gücüne ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle kentler, rekabet etmenin
ötesinde ağ üzerinde birbirlerine bağımlıdırlar (Castells, 2013:532). Bu varsayımdan hareketle GAWC
merkezi, hiyerarşik ilişkiyi vurgulayan “alfa, beta, gama dünya kentleri” sınıflandırmasını
kullanmaktan vazgeçmiş ve bunun yerini “küresel ağ bağlanırlığı” modelini geliştirmiştir.
2.6. Küresel Kentlerin Yol Açtığı Olumsuzluklar: Kutuplaşma ve Yoksulluk
Küreselleşmenin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan Küresel Kentler zenginliğe, büyüklüğe ve
kozmopolitliğe sahip olsalar da kendi içlerinde çok ciddi sosyo- ekonomik sorunları barındırdıkları
görülmektedir.
Küresel kentlerin hem mekânsal hem de sınıfsal bakımdan bir kutuplaşma yarattığını belirten
Friedman “mekânsal kutuplaşma” nın üç değişik ölçekte kendini gösterdiğini öne sürer. Birincisi
küresel ölçekte olup merkez ve çevre toplumları ve ekonomileri ayrımıyla karşımıza çıkarlar. İkincisi
bölgesel ölçekte olup bölgeler arasındaki dengesiz kalkınmayla belirir. Üçüncüsü ise metropoliten
seviyede olup gelir ve sınıf temeline dayanan ikamet alanlarının birbirinden ayrılmasıdır. Başka bir
deyişle komşuluk ilişkilerinin gelir ve sınıf ekseninde olmasıdır (Eryılmaz, 2002:20).
Friedman’ın yaptığı “sınıfsal kutuplaşması” da küresel kentleri şu şekilde tanımlamaktadır. Küresel
kentlerde bir tarafta nitelikli iş gücü, yüksek ücretli işlerde çalışıp, refah içinde yaşamaktayken, diğer
tarafta niteliksiz ve düşük ücrete çalışmaya razı insanlar yaşam mücadelesi vermektedirler. Bu açıdan
küresel kentler “hem zenginlik hem de yoksulluklar mekânı” olarak adlandırılmaktadır. Yoksulluğa
dışarıdan gelen iç ve dış göçler etki etmektedir.
Yoksulluğa örnek teşkil etmesi bakımından, ABD’nin New York Kenti’nin getto mahallelerinde
yaşayanların %40’ının yoksulluk sınırının altında yaşaması gösterilebilir. Birleşmiş Milletler kalkınma
programının verilerine göre İngiltere, Japonya ve ABD’de kentli nüfusun toplam nüfus içindeki oranı
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göz önünde bulundurulduğunda kentlerin yoksulluğun yaşandığı başlıca mekânlar olduğu
anlaşılmaktadır (Şengül, 2007:93).
SONUÇ
Küreselleşme, 1980’lerin ortalarından itibaren yaygın olarak kullanılan ve günümüz dünyasında
fazlaca tartışılan, ekonomik, siyasal, toplumsal, kültürel vb. pek çok alandaki hızlı dönüşümleri içeren
bir olgudur. Küreselleşme sürecinin tüm dinamiklerinin bizzat yaşandığı yerler olan ve bu anlamda ön
plana çıkan gelişmiş ülke kentleri; bu sürecin yayılmasında önemli roller üstlenmiştir.
Küresel kent bazı özellikleri ile daha önce ortaya çıkmış olan kent biçimlerinden farklılaşmaktadır.
Küresel kentler sahip oldukları altyapı, ulaşım, teknoloji, iletişim gibi olanaklarıyla küresel
ekonominin işleyişine katkı sağlamakta ve küresel ekonomide önemli bir rol oynamaktadır. Bunun
yanı sıra küresel kentler üretiminin yapıldığı ve üretilen ürünlerin pazarlandığı mekânlardır. Küresel
kentin yapısının oluşmasında küreselleşmeyle birlikte yaşanan yeni toplum düzeninin etkisi vardır.
Kent ve ulus devlet arasındaki hiyerarşi zayıflamıştır.
Küresel kentte, yeni ekonomik yapı ve küreselleşmeyle birlikte kentin rolü değişmiştir. Küresel kentler
rekabette üstünlükler elde etmekte ve dışsallıklar yaratmaya çalışmaktadır. Rekabet kentlerin
pazarlanması ve kent girişimciliği gibi kavramları ortaya çıkartmıştır. Kent yöneticileri bir girişimci
gibi kentleri pazarlamaktadırlar ve kentleri cazip kılma politikalarının uygulamaktadırlar (Şahin,
2015:61).
Küresel ağların yoğunluğuyla birlikte küresel kentlerde kültürel homojenleşme ve benzeşme süreçleri
yaşanmaktadır. Ayrıca ağlardaki akışların oluşturduğu etkileşimlerle birlikte, mekânsal bir benzeşim
de yaşanmaktadır. Ancak, en önemlisi de üst hizmetlerin sunucusu olan ve ağlarda sürekli hareket
eden ve “ulus üstü elit” olarak tanımlanan yeni bir elitin oluşmasıdır. Castells’in süreç olarak
tanımladığı küresel kent olgusuyla birlikte bu mekânlar somut ve yerel mekânlar olmaktan çıkarak
soyut ve ulus üstü mekânlara dönüşür.
Küreselleşme süreci; kent nüfusunun artması, mal ve hizmet sektörünün yaygınlaşması ve büyümesi,
bu hizmetlerin pazarlanması ve bunların yanında kente ilişkin sorunların da artması anlamına
gelmektedir. Bu sorunların aşılması için kenti temel alan faaliyetlerin ve politikaların oluşturulması
gerektiği önem kazanmıştır. Sermayenin özellikle belirli kentlerde merkezileşmesi nedeniyle kent
toprağının yüksek rantlar üretmesi, kentsel hizmetlerin piyasa koşullarında sunulması nedeniyle kentte
yaşamanın maliyeti yükselmiştir. Böylece kente ayrıcalık kazandıran olanaklar kent yoksulları için
daha erişilmez olmuştur.
Yoksulluk giderek büyüyen bir sorundur. Küresel kentlerin en önemli sorunları olan yoksulluk, bir
takım politikalarla azaltılmaya çalışılmakta fakat başarılı olunamamaktadır. Çünkü bu politikaların
amacı, yoksulluğun azaltılmasından ziyade bu ülkelerin temel sorunu olan dış ödeme kapasitesini
artırma ve dünya ekonomileriyle bütünleşmeyi sağlamadır. Bu nedenle yoksulluk küresel kentlerin
olumsuz bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Özet
Vergi idaresi ile yükümlüler arasında vergi hukuku uygulamalarından kaynaklanan bazı sorunlar
ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların giderilip vergi alacağının tahsil edilebilmesi için vergi hukukunda
bazı çözüm yollarına yer verilmektedir. Uyuşmazlık haline getirilip yargı yoluna gidilmesine gerek
kalmaksızın idarenin kendiliğinden ya da ilgililerin başvurması sonucu sorunların çözüme
kavuşturulmasına “barışçıl yollar” ya da “vergi sorunlarının idari aşamada çözüm yolları”
denilmektedir. Bu terimlerin kullanılmasındaki sebep, teknik anlamda bir yargı mercii önünde
uyuşmazlık haline getirilmeksizin sorunun ortadan kaldırılmasıdır. İdarenin yargı denetimine tabi
olması, hukuk devleti olmanın bir gereğidir. Bu denetimin etkin bir biçimde gerçekleştirilebilmesi
sadece tarafların menfaatlerini değil, kamunun menfaatini ilgilendirmektedir. Zira, idari yargılama
hukuku ve vergi yargılaması hukuku birer kamu hukuku dalıdır ve vergi yargılaması ile
gerçekleştirilen hukuka uygunluk denetimi, aslında davanın taraflarının hak ve menfaatlerini aşan bir
durum ortaya koymaktadır.
Çalışmamızın konusu vergi yargısında geçerli olan en önemli ilkelerden re’sen araştırma ilkesidir.
İdari yargı içinde yer alan ilke, vergi yargılama hukukunda da geçerlidir.. Re’sen araştırma ilkesine
göre mahkeme yargılama sırasında her türlü incelemeyi kendiliğinden yapacaktır. Vergilendirme
ilişkisinin temelini oluşturan olayların gerçek durumu, delil ve ispat yükü konuları mahkeme
tarafından re’sen araştırma ilkesi çerçevesinde değerlendirilir. Bu çalışmada re’sen araştırma ilkesinin
genel uygulamasına yer verilmiştir. Re’sen araştırma ilkesinin uygulama alanı, re’sen araştırma
yetkisine sahip olanlar, re’sen araştırma ilkesinin kapsamı, re’sen araştırma ilkesinin sınırları ve vergi
yargılama hukunda re'sen araştırma ilkesiyle bağlantılı konular araştırmamızın temel içeriğini
oluşturmaktadır. Re’sen araştırma ilkesi bu yönleri ile mümkün olduğunca kapsamlı şekilde
incelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vergi, Vergi Yargılaması, Re'sen Araştırma İlkesi

The Inquisitorial Procedure In Tax Litigation
Abstract
There are some problems between tax administration and taxpayers arising from tax law enforcement.
There are some solutions in the tax law in order to solve these problems and to collect the taxes. It is
said that "peaceful means" or "solution of tax problems in the administrative phase" to solve the
problems that are the result of self-imposed or consultation without having to go into dispute and go to
the judiciary. The reason for the use of these terms is to remove the question without a technical
dispute before a judicial authority. The fact that the judiciary is subject to judicial review is a
requirement of being a state of law. The fact that this audit can be carried out effectively does not only
concern the interests of the parties, but also the interests of the public. Because administrative
jurisprudence and tax jurisprudence is a public law, public jurisdiction is the law, and the compliance
with the tax procedure is in fact a situation that exceeds the rights and interests of the parties of the
case.
The subject of our study is, the principle of inquisitorial which is one of the most important principles
applicable in the tax law. This principle which takes place in the administrative judiciary, is applicable
in the tax judiciary also.. According to the principle of inquisitorial, the Court will carry out any
inspection during the course of trial by itself. Actual status of events constituting the basis of taxation
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relation, subjects of evidence and proof burden, are assessed by the Court within the frame of the
principle of inquisitorial. In the entire course of this study, general application of the principle of
inquisitorial has been considered. The field of application of the principle of inquisitorial, who have
the authority to principle of inquisitorial, the scope of the principle of inquisitorial, the boundaries of
the principle of inquisitorial and the issues related to the principle of inquisitorial in tax law , are the
basic content of our research. The principle of inquisitorial has been tried to be studied with these
aspects as thoroughly as possible.
Keywords: Tax, Tax Litigation, The Inquisitorial Procedure
GİRİŞ
Vergi ödevlileri ve vergi idaresi arasında vergi hukuku uygulamalarından kaynaklı birtakım sorunlar
ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan sorunların giderilerek vergi alacağının tahsil edilebilmesi amacıyla
vergi hukukunda bir takım çözüm yollarına başvurulmaktadır. Yargı yoluna gidilmesini gerektirmeyen
ve idarenin kendiliğinden ya da ilgili kişilerin başvurması sonucunda sorunların çözüme
ulaştırılmasına “barışçıl yollar” veya “vergi sorunlarının idari aşamada çözüm yolları”
denilmektedir. Bu terimlerin kullanılma amacı, teknik anlamda bir yargı önünde uyuşmazlık
durumuna getirilmeksizin mevcut sorunun ortadan kaldırılabilmesidir.
Vergi idaresi ve yükümlüler arasında oluşan sorunların idari hükümler çerçevesinde çözümlenmesi her
daim mümkün olamamaktadır. Taraflar arasında sorunun çözümlenemeyip, taraflar dışında bir mercii
tarafından çözmesi gereken uyuşmazlıklar için yargısal bir çözüm üretebilecek mekanizmaların kabul
edilmesi gerekmektedir. Bu, hukuk devleti olmanın asıl unsurları içerisinde yer alan “her türlü idari
eylem ve işlemin yargı denetimine tabi olması ilkesi” nin doğal bir sonucudur.
Vergi hukukunun kamu hukuku niteliği; ceza yargılaması hukuku ilkelerinden bazılarının vergi
yargılaması hukukunun özellikleri ile birlikte dikkate alınması koşuluyla benimsenmesi sonucunu
ortaya çıkarmaktadır (Karakoç, 2003:411)
Vergi yargılaması hukuku birtakım ilkelere sahiptir. Bu ilkeler aşağıda yer almaktadır.

Hukuk devleti olma ilkesi,

Vergilerin kanuniliği ilkesi,

Kamuya yararlılık ilkesi,

Yazılılık ilkesi,

Re'sen (kendiliğinden) araştırma ilkesi,

Delil serbestisi ilkesi,

Ekonomik yaklaşım ilkesi,

Çabukluk ve ucuzluk ilkesi,

Delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
“Re’sen” terimi, bağımsız olarak, kendi başına, kimseye bağlı olmaksızın ve kendiliğinden anlamlarını
taşımaktadır (www.tdk.gov.tr). Re'sen araştırma kavramı, öğretide, vergi yargılamasında ve genel
itibariyle idari yargılama usulünde, hakimin; kanıtların araştırılmasında ve davanın yürütülmesinde
kendiliğinden hareket etme yetkisi olarak tanımlanmaktadır (Gözübüyük, 1998:379) Başka bir
ifadeyle; hakimin davanın açıldığı andan başlayıp nihai karar verilinceye kadarki sürede, davanın sevk
ve idaresi; uyuşmazlık konusunda olayın hukuki açıdan nitelendirilmesi, olaya uygulanması uygun
olan hukuk kuralını belirlemek ve sonuçta hukuki çözüme ulaşmak amacıyla olaya uygulanacak olan
hukuki kuralların tespiti, iddia ve savunmalarda ortaya konulan maddi olgunun gerçeğe uygun olup
olmadığının araştırılması; davanın zamanında açılıp açılmadığının araştırılması; idarenin sorumluluk
esasının tespiti ve tarafların değinmemiş oldukları olaylar ve delillerin elde edilmesi ile ilgili olarak,
tarafların talebine ihtiyaç duyulmaksızın, kendiliğinden yapmış olduğu tüm araştırma ve incelemeler
şeklinde tanımlanmaktadır (Ergun, 2006: 3).
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Danıştay, 1982 tarihinde almış olduğu kararla re'sen araştırma terimini bir yöntem şeklinde
değerlendirmiş olup, tanımını ise “bu yöntem, dava konusu işlemin tesisine esas olarak gösterilen
hukuki nedenin var olup olmadığının araştırılması, dayanağı olan bilgi ve belgelerin derlenmesi
şeklinde uygulandığı gibi, taraflarca öne sürülmemiş olsa dahi, idare hukukunda kamu düzenine
ilişkin olduğu tartışmasız kabul edilmiş olan, görev, yetki, süre gibi konuların incelenmesi şeklinde de
anlaşılır” şeklinde yapmıştır (Sunay, 1997:12).
Re'sen araştırma yetkisi, davanın sevkinin ve idaresinin yapılabilmesi ve tüm bunlarla gerçeğe
ulaşılabilmesi amacıyla yargılama esnasında sahip olunan bir yetkidir. Re'sen araştırma kavramı, İdari
Yargılama Usulü Kanununda ve Danıştay kararlarında, “idari yargı yerinin inceleme bağımsızlığı”,
“kendiliğinden inceleme yapmak”, “yargıcın kendiliğinden harekete geçmesi”,“kendiliğinden
araştırma”, “Re'sen hareket” gibi birbirinden farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. (Ergun, 2006:3).
Kullanılan bu terimlerin hepsi Re'sen araştırma ilkesinin vergi yargılamasındaki kullanımlarını ifade
etmektedir.
Re’sen Araştırmanın Hukuki Dayanağı Ve Nedenleri
Vergi yargılama hukukunda re'sen araştırma ilkesine ait hukuki dayanak İdari Yargılama Usulü
Kanununun 20. maddesinin 2. fıkrasında açıklanmakta olup; “Danıştay ile idare ve vergi
mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden yaparlar.
Mahkemeler belirlenen süre içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin
verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilirler. Bu husustaki kararların, ilgililerce,
süresi içinde yerine getirilmesi mecburidir. Haklı sebeplerin bulunması halinde bu süre, bir defaya
mahsus olmak üzere uzatılabilir.” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu hüküm itibariyle idari hakim mevcut
davayı sevk etmek ve idare etmekle aynı zamanda dava ile ilgili her türlü inceleme ve araştırmayı
kendiliğinden yapmakla görevlendirildiği açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Re'sen araştırma ilkesinin
Vergi yargılamasında geçerli bir kavram olduğunun diğer bir hukuki kanıtı ise Vergi Usul Kanununun
3. maddesinde düzenlenmektedir. Vergi Usul Kanunundaki ilgili maddeye göre: “Vergilendirmede
vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.” Bu hükümden de
anlaşılacağı üzere, vergiyi doğuran olayın gerçek niteliğinin belirlenmesinin gerekliliği ifade
edilmektedir.
Vergi yargılama hukukunda re'sen araştırma ilkesinin geçerliliği dört ana nedene dayanmaktadır. Bu
nedenler aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.
Vergi yargılama hukuku, kamu hukuku dalıdır ve dolayısıyla, vergi yargılama hukukunda kamu
düzenin sağlanması ve kamu hukukunun uygulanması amaç olarak belirlenmektedir. (Öncel,
1999:206). Vergi yargılamasıyla oluşturulan hukuka uygunluk denetimi, davanın taraflarının haklarını
ve menfaatlerini aşan bir durumu ortaya çıkarmaktadır. (Çırakman, 1982:105). Bu sebeple hakimin,
yargılamayı etkin bir şekilde gerçekleştirebilmesi amacıyla re'sen araştırma yetkisi ve göreviyle
donatılması söz konusudur.
Bir diğer neden, vergi yargısı faaliyetinin uzun bir vade çerçevesinde hukuk devleti olma amacının
gerçekleştirilmesi yolunda bir araç rolü oynamasıdır (Sunay, 1997:10). Yani, vergi yargılamasının ve
idari yargılama usulünün genel olarak amacı, hukuk devleti kavramının gerçekleştirilmesidir (Özkan,
2000:25).
Re'sen araştırma ilkesinin geçerli olmasının diğer bir nedeni ise, vergi yargılama hukukunun
amaçlarından birinin maddi gerçeğe ulaşma amacı olmasıdır. Maddi gerçeğe ulaşma amacı
çerçevesinde oluşan bir yargılama sisteminde yargı hakiminin re'sen araştırma yetkisine sahip olması
kaçınılmaz bir durumdur (Ergün, 2006:6).
Re'sen araştırma ilkesinin vergi yargılamasında geçerli oluşunun dördüncü nedeni, tarafların birbirleri
ile eşit olmaması durumudur. İdari uyuşmazlıklarda ve vergi uyuşmazlıklarında taraflardan birisinin
elinde diğer tarafa nazaran daha fazla belge ve bilgi bulunmaktadır. Bu durumda yargılamanın sağlıklı
işleyebilmesi amacıyla hakimin müdahalesi gerekmektedir ve bu müdahale ancak re'sen araştırma
yetkisinin hakime verilmesi ile mümkün olmaktadır (Ergün, 2006:6).
Re’sen Araştırma İlkesinin Uygulama Alanı
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Re'sen araştırma ilkesi ve vergi yargısında yer alan ilkeler dayanağını idari yargılama hukukundan
almaktadır. Re'sen araştırma ilkesine göre mahkeme, ilgili taraflardan bağımsız olarak davanın maddi
temelini aydınlatabilmek ve bunun için gerekli olan bütün olayları ve bu olaylarla ilgili ispata dayalı
araçları yargılamaya getirmek ve incelemek mecburiyetindedir. Bununla birlikte idari işlemin yapılışı
esnasında idare ile ilgili kişi arasında oluşan eşitsizliğin yargılanma esnasında dengelenmesi
gerekmektedir. Taraflar arasında eşitliğin sağlanması düşüncesinin temeli mahkemeye sunulacak
delillerin kimin elinde olursa olsun hakimin isteyebilmesidir (Özkan, 2005:28).
Re'sen araştırma ilkesi yetki olduğu kadar aynı zamanda vergi hakimine verilmiş olan görevdir. Bu
görevin vergi hakimi tarafından yerine getirilmemiş olması Danıştay tarafından bozma nedeni olarak
kabul edilmiştir.
Re’sen Araştırma Yetkisine Sahip Olanlar
Re'sen araştırma yetkisine sahip olanlar İdari Yargılama Usulü Kanununun 20. maddesinde vergi
mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay olarak belirtilmiştir (Özkan, 2005:30).
Vergi Mahkemeleri
Belli konularda doğrudan Danıştay’a verilen yetki dışında olan vergi uyuşmazlıklarına ilk derecede
bakma görevi ve yetkisi vergi mahkemelerinindir. 2576 sayılı kanun (Bölge İdare Mahkemeleri, İdare
Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun)’a göre vergi
mahkemeleri, bölgelerin iş hacimleri ve coğrafi şartları dikkate alınarak Adalet Bakanlığı tarafından,
Maliye ve İçişleri Bakanlıklarının görüşleri dahilinde kurulur ve yargı çevreleri belirlenir. Bu
mahkemelerin yargı çevrelerinin değiştirilmesi ya da kaldırılmasına Adalet Bakanlığının teklifi
üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından karar verilir. Kanunda, vergi mahkemelerinde
bir başkan ile yeteri kadar üyenin bulunacağı belirtilmişse de, uygulamada tüm mahkemelerin bir
başkanla iki üyeden oluşan kurullar haline çalıştıkları gözlenmektedir (Uluatam, 1995: 246).
2576 sayılı kanunda göre vergi mahkemelerinin görevleri şu şekilde sıralanmaktadır:
 ‘Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim ve harçlar ile benzeri
mali yükümler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davaları,
 a bendindeki konularda 6193 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun
uygulanmasına ilişkin davaları,
 Diğer kanunlarda verilen işleri çözümler’
Bölge İdare Mahkemeleri
Bölge idare mahkemeleri bir başkan ve iki üyeden oluşmaktadır. Bölge idare mahkemesi başkanı ve
üyelikleri Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından atanmaktadır. Mahkeme başkanlarının
hukuki nedenlerle olmaması durumunda başkanlığa en kıdemli üye vekalet etmekte olup aynı
sebeplerle üye eksikliğinde ise, bölgede yer alan idare ve vergi mahkemesi hakimlerinden kıdem
durumuna göre tamamlanmaktadır. Bu mahkemeler gerektiği durumlarda birden fazla kurul şeklinde
çalışabilmektedir. Bölge idare mahkemesi başkanının katılmadığı durumlarda, mahkeme kurullarına o
kurulda yer alan en kıdemli üye başkanlık etmektedir. Bu kurulların oluşması ve iş bölümü Hakimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenmektedir (Karakoç, 2003: 390).
2576 sayılı kanunun 8. maddesinde bölge idare mahkemelerinin görevlerine yer verilmiştir:
 Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemelerinde tek hakim tarafından verilen kararları
itiraz üzerine inceler ve kesin olarak hükme bağlar.
 Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını
kesin karar bağlar.
 Diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirir.
Danıştay
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Danıştay anayasal nitelikte bir kuruluş olup; Danıştay’ın on dairesinden üçüncü, dördüncü, yedinci ve
dokuzuncu daireleri vergi dava daireleridir ve vergi uyuşmazlıklarında görevlidirler. Üçüncü Daire,
vergi mahkemeleri arasında oluşan yetki ve göreve ilişkin uyuşmazlıklarla ilgili davalarda resim, vergi
ve harçlarla ilgili olarak, diğer dava dairelerinin görevlerinin dışında yer alan işlere ilişkin davaları
çözümlemektedir.Dördüncü Daire, gelir vergisi ve kurumlar vergisi hakkındaki davaları çözümler.
Yedinci Daire, gümrük vergisi ve katma değer vergileri, banka sigorta, veraset ve intikal vergileri ve
damga vergisi alanına giren davalarla ilgilenir. Dokuzuncu Daire, emlak vergisine, mahalli idareler ve
özel idare vergi, resim, harç ve payları ile bunların alanına giren işlemler ve Harçlar Kanununa ilişkin
davalara bakıp çözümler (Kaneti, 1989:279).
Danıştay’ın görevleri 2575 sayılı Danıştay Kanununun 23. maddesinde şu şekilde sıralanmaktadır:
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığın gönderdiği işler hakkında; Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz
şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında ve Başbakanlık ya da bakanlar kurulunun gönderdiği kanun teklifi
ve tasarıları hakkında da görüş bildirme yetkisine sahiptir. Kendisine kanunlarla verilen görevleri
uygular. Tüzük tasarılarını inceleme, kanunda gösterilen idari davaları il ve son derece mahkemesi
olarak karara bağlama ve idare-vergi mahkemelerinin kararları ile ilf derece mahkemesi olarak
Danıştay’da görülen dava kararlarına ilişkin temyiz görevi üstlenir ve karara bağlar. Ayrıca kendisine
verilen diğer görevleri yerine getirir.
Re’sen Araştırma İlkesinin Kapsamı Ve Sınırları
Mali hukukun bir dalı olan vergi yargısı hukuku, esas itibariyle bir kamu hukuku dalı olup, amacı
kamu düzenini sağlamak ve korumak olduğu için vergi yargılama usulünde re'sen araştırma ilkesi
geçerlilik kazanmıştır. Her yargı organında olduğu gibi, vergi yargısında da yargılamayı, yargıç
yönetmektedir. Vergi hakimleri, incelemeyi yaparken tarafların ileri sürdüğü hususlarla bağlı
kalmayarak, olayın aydınlanması ve ortaya çıkması için gerekli gördüğü hususlarda kendiliğinden
araştırmayı genişletip derinleştirebilmektedir. Vergi mahkemesi, vergi uyuşmazlıklarının
çözümlenmesinde, taraflardan ve ilgililerden belirlenen yasal süre içinde lüzumlu gördüğü evrak ve
belgenin gönderilmesini ve her türlü bilginin verilmesini talep edebilir (Aksoy, 1990:203).
Re'sen araştırma ilkesi Anayasamızın 125. maddesinde belirtildiği gibi kural olarak idari yapını görev
alanında çizildiği “idarenin her türlü eylem ve işlemler...”nin incelenmesi sırasında
kullanılabilecektir. Ancak, hakime verilmiş olan re'sen araştırma yapabilme hak ve ödevinin uygulama
alanı çok geniş olmasına rağmen bu ilke hakime sınırsız hak ve yetki vermemiştir. Bu ilkenin
sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere İdari Yargılama Usulü Kanununda yer verilmiştir. Re'sen
araştırma ilkesini kısıtlayan kurallar, ilkenin sınırları ile birlikte uygulama alanının tespit edilmesini de
sağlamaktadır. İdari Yargılama Usulü Kanununda yer alan ve re'sen araştırma ilkesini sınırlayıcı
nitelikteki başlıca hükümler İYUK m.2, 16, 20, 21 ile VUK m.3 tür. Bu sıralama nedenleri şu şekilde
sıralanabilir (Özkan, 2005:63) :
 İdari yargı yetkisi idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup,
mahkemelerin yerindelik denetimi ile birlikte idari eylem ve işlem niteliğinde ve ya idarenin
takdir yetkisini kaldıracak kararlar verememesi (İYUK m.2/2),
 İYUK m. 16/4 ve m. 21 çerçevesinde düzenlenen ve tarafların süresinin geçmesinden sonra
verecekleri savunmalara ve ya ikinci dilekçelere dayanarak hak iddia edememeleri,
 İYUK m. 20/3’e göre istenen bilgi ve belgelerin devletin güvenliğine ve ya yüksek menfaatine
ilişkin olması durumunda getirilen sınırlama,
 Yargılama hukukunda geçerli olan ispat yükü ve re'sen araştırma ilkesi ilişkisinden çıkan
sonuç (VUK m.3),
 Re'sen araştırma ilkesinin mahkemeler tarafından uygulanması sırasında Danıştay tarafından
içtihatlarla oluşturulmuş sınırlamalardır.
Vergi Yargılama Hukunda Re'sen Araştırma İlkesiyle Bağlantılı Konular
Vergi yargılama hukukunda re'sen araştırma ilkesi ile bağlantılı konular üç başlık altında toplanabilir
(Özkan, 2005:25).
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Bunlar:
 Dilekçeler üzerinde ilk inceleme
 Yargılamada uygulanacak hukuk kuralının tespiti
 Uygulanacak araştırma yönteminin tespiti
Dilekçeler Üzerinde İlk İnceleme
Re'sen araştırma ilkesiyle dolaylı olarak bağlantısının bulunduğu, davanın açılması ile birlikte
tarafların istekleri olmadan hakimin kendiliğinden uygulayacağı bir takım hususlar vardır. Hakim
yargılama hukuklarında olduğu gibi vergi yargılama hukukunda da bu hususları Re’sen
değerlendirmek zorundadır. İdari Yargılama Usulü Kanununun 14. maddesinin 3. ve 4. maddesinde
yapılan düzenlemeye göre dilekçeler; Görev ve yetki, İdari merci tecavüzü, ehliyet, idari davaya konu
olacak kesin ve yürütmesi gereken bir işlem olup olmadığı, süre aşımı, husumet, 3.(davanın açılması)
ve 5.(aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller) maddelere uygun olup olmadıkları yönlerinden sırasıyla
incelenir.
Dilekçelerde yukarıda belirtilen hususların yasaya aykırılık olması durumunda, görevli daire ve ya
mahkemeye bir rapor ile bildirilir. Tek hâkimle çözümlenecek davalarda rapor düzenlenmez veya
İYUK madde 15 hükümlerine göre sorun çözülür. İlk inceleme en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır.
Yargılamada Uygulanacak Hukuk Kuralının Tespiti
Yargılamada uygulanacak hukuk kuralının gösterilmesi davadaki tarafların işi değildir. Olayla ilgili
hukuk kuralını tespit etmek, incelemek ve araştırmak, ilke olarak yargıcın görevidir. Dolayısıyla,
medeni yargılama hukukunda dahi uygulanacak hukuk kurallarını tespit etmek ve uygulamak hâkimin
görevi olduğuna göre, idari yargılama hukukunda bu kural uygulama alanı bulacaktır.
Uygulanacak Araştırma Yönteminin Tespiti
Yargılama esnasında maddi olayın tespit edilmesi hâkim tarafından, delil serbestisi ilkesi çerçevesinde
dosyadaki kanıtlar üzerinden olabileceği gibi, dosya dışı inceleme yöntemleriyle de, yani bilgi ve
belge istemek, bilirkişi incelemesine başvurmak ya da keşif yapmak suretiyle de olabilir.
İdari Yargıla Usulü Kanununun 31. maddesinde İdari Yargılama Usulünde hüküm bulunmaması
durumunda hâkimin davaya bakmaktan memnuniyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahısların davaya
katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat mukabil dava, bilirkişi, keşif,
delillerin tespiti, yargılama giderleri, adli yardım hallerinde ve duruşma sırasında tarafların
mahkemenin sükununun ve inzibatını bozacak hareketlerine karşı yapılacak işlemlerde Hukuk Usulü
Mahkemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.
Yargılama sırasında hâkim kararın verilmesi hususunda kullanacağı yöntemi en iyi kendisi takdir
edecektir. Zaten İYUK madde 31 ile uygulanması konusunda HUMK hükümlerine atıf yapılan usuller
için hâkimin tek başına karar alacağı açıkçagösterilmiştir.
Taraflar da bu araştırma yollarına başvurulmasını talep edebilirler. Yargılamada hangi araştırma
yoluna başvuracağına hâkim serbest biçimde karar verir ve bu yöntemler hâkimi bağlayıcı nitelikte
değildir. Nitekim belli bir araştırma yöntemine başvurulması hâkimin takdir yetkisini ortadan
kaldırmaz.
SONUÇ
Yargılama hukukunda, yargı organlarının uyuşmazlık konusu olayın aydınlatılması için benimsediği
ilkelerden biri re'sen araştırma ilkesidir. Kamu hukukunun bir dalı olan vergi yargılama hukukunda,
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re'sen araştırma ilkesi geçerlidir. Re'sen araştırma ilkesinde yargıç tarafların iddia ve istemlerine bağlı
değildir.
Re'sen araştırma ilkesinin geçerli olduğu hukuk dallarında, yargılama organı her türlü incelemeyi
kendiliğinden yapıp, gerekli bilgi ve belgeleri ilgililerden isteyebilir. Mahkemelerin bilgi ve belgeleri
istemesi durumunda, ilgililer bu isteği süresi içinde yerine getirmek zorundadırlar. Kendisinden bilgi
ve belge istenen tarafın haklı bir sebebi bulunması halinde, süre bir defaya özgü olmak şartıyla
uzatılabilir. İstenilebilen bilgi ve belgeler devletin güvenliğine ve ya yüksek çıkarlarına aykırı olması
durumunda, mahkemenin, verilmeyen bilgi ve belgelere dayanarak yapılan savunmaya göre karar
vermesi mümkün değildir.
Vergi yargılama hukukunda re'sen araştırma ilkesinin benimsenmesinin temel nedeni, vergileme
olayının kamu düzeniyle yakın bir ilişkisinin olmasıdır.
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of sepiolite mineral on the physical and
mechanical properties of polypropylene-based wood plastic composite materials. Plastic composite
panels were produced from the pellets obtained by twin screw extruder. The density and some
mechanical and physical properties of the panels are determined according to ASTM standards. The
density of composite panels has been found to increase due to the filler material. It was determined
that mechanical properties such as tensile modulus, flexural strength and flexural modulus developed
by increasing the amount of filler material. However, tensile strengths, elongation at break and impact
stiffness of the samples decreased. Physical properties such as water absorption (WA) and thickness
swelling (TS) are found to increase. The results show that the sepiolite mineral can be used as a filler
material in the production of plastic composite panels.
Keywords: Sepiolite, mechanical properties, water absorption

Sepiolit mineralinin polipropilen esaslı plastik kompozit panellerin bazı
fiziksel ve mekanik özellikler üzerine etkisi
Özet
Bu çalışmanın amacı, sepiolit mineralinin polipropilen esaslı odun plastik kompozit malzemenin
fiziksel ve mekanik özellikleri üzerine etkisini araştırmak olacaktır. İkiz vidalı ektruder ile elde edilen
peletlerden plastik kompozit paneller üretilmiştir. Panellerin, yoğunluk ile bazı mekanik ve fiziksel
özellikleri ASTM standartlarına göre belirlenmiştir. Kompozit panellerin yoğunluğunun dolgu
maddesine bağlı olarak arttığı bulunmuştur. Dolgu maddesi miktarının artması ile çekmede elastikiyet
modülü, eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet modülü gibi mekanik özelliklerin geliştiği
belirlenmiştir. Fakat örneklerin çekme direnci, kopmada uzama ve darbe direnci özellikleri ise azalma
göstermiştir. Fiziksel özelliklerden su alma (SA) ve kalınlık artma (KA) miktarlarında ise artış olduğu
tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar sepiolit mineralinin plastik kompozit panel üretiminde dolgu
maddesi olarak kullanılabileceğini göstermiştir
Anahtar Kelimeler: Sepiolit, mekanik özellikler, su alma
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GİRİŞ

Odun plastik kompozitler (OPK), odun unu vb. ahşap parçacıklarının ve termoplastik
reçinelerin kombinasyonundan üretilmiş malzemedir. OPK' lerin mobilya, otomotiv veya inşaat
sektöründeki uygulamalarda kullanımı giderek artmaktdır. Kullanım alanın genişlemesine bağlı olarak
termoplastik kullanıcılar sürekli olarak OPK ürün performansını artırmak için yeni yollar ve yöntemler
aramaktadırlar. Ahşap dolgu malzemesinin termoplastik kompozit endüstrisinde kullanılmasının en
büyük avantajları; çevre dostu ve yenilenebilir kaynak olması, düşük yoğunluk ve düşük maliyetinin
yanı sıra, kabul edilebilir spesifik mukavemet ve iyi ısı yalıtımı özellikleri ile geri dönüşüm özelliğine
sahip olmasıdır. Ancak, mantar saldırısına karşı hassas olması, higroskopiklik ve alevlenebilirlik
özellikleri ise büyük dezavantajları olmaktadır.
Kullanım yerlerinde OPK' lerin çekme mukavemeti, bükülme mukavemeti, darbe direnci,
sertliği ve yoğunluğu gibi mekanik ve fiziksel özellikleri dikkate alınmaktadır. OPK' lerin mukavemet
özellikleri özellikle zemin kaplaması, cephe kaplaması ve çatı örtüsü gibi yarı yapısal yapı ürünleri
için büyük önem taşır (Kaymakçı ve ayrılmış, 2014:582). Bu yüzden üretilen OPK' ler için, malzeme
performansının ve istenilen uygulamalara yönelik mekanik özelliklerin geniş kapsamlı bir
değerlendirmesi yapılmalıdır. OPK 'ların mekanik özelliklerini geliştirmek için bir yol, maleik
anhidrid gibi birleştirme ajanları ile muamele edilmektedir. (Bledzki ve Gassan, 1999:221)
Düşük yoğunluğa sahip ahşap ve tarımsal lifler gibi organik dolgu maddeleri, biyolojik bozuna
bilir özelliğinin yanı sıra, sürdürülebilir üretkenlik özelliklerine de sahiptir. Son dönemlerde
lignoselülozik dolgularla birlikte kalsiyum karbonat, talk vb. gibi inorganik dolgu maddeleri de
kombine edilmeye başlanmıştır. İnorganik dolgu maddeleri maliyeti azaltması ve doğada bol olması
nedeniyle büyük ilgi görmektedir. Organik veya inorganik dolgu maddeleri genellikle polimer
kompozitlerinin sağlamlık ve sertlik gibi mekanik özelliklerini arttırmaktadır (Gwon vd., 2012:301).
Yapılan önceki çalışmalarda Hetzer ve ark. (2009:2285), bir maleik anhidrid aşılanmış polietilen
(MAPE) uyumlaştırıcı karışımının varlığında nanokil ilavesinin, bileşiklerin elastikiyet modülü ve
mukavemetinde artışa neden olduğunu bildirmiştir. Gwon ve ark. (2012:301) OPK' ları üretmek için
üç çeşit inorganik dolgu maddesini (talk, kaolin ve çinko borat) kullandıkları çalışmada, küçük
partikül boyuta sahip olan kaolin dolgu maddesinin hidrofilik özellikleri nedeniyle mekanik
mukavemette talk ve çinko borata kıyasla en iyi performansı gösterdiklerini bildirmişlerdir. Bir başka
çalışmada, Zhou ve ark.(2005:1931), polipropilen bileşiklerinin gerilme mukavemetinin ve darbe
mukavemetinin çinko oksit kırıcılarının artmasıyla geliştiğini bildirmiştir.
Dünya sepiyolit üretiminin hemen hemen tamamı 15-20 milyon reserve sahip İspanya
tarafından karşılanmaktadır. (Gonzalez ve Barros, 1995:65). Sepiyolit, magnezyum hidrosilikatden
ibaret doğal bir kil minerali olup lifsi bir yapıya ve lif boyunca devam eden kanal boşlukları ile
porözbir yapıya sahiptir (Vicente Rodriguez vd., 1994:361). Kaygan görünümlü, ince taneli,
toprağımsı bir yapıya sahip tabakalı sepiyolit, genellikle beyaz, krem, gri veya pembe renkli
olabilmektedir. Yoğunluğu 2-2.5 g/cm3 arasında olup, çok gözenekli olan türlerin yoğunluğu zaman
zaman birin altına düşebilmektedir.
Sepiyolit; kauçuk sanayinde, likit polyester reçinelerinde kalınlaştırıcı katkı maddesi, deterjan
ve temizlik maddelerinde, sert suların yumuşatılması işlemlerinde, iyi bağlayıcı olmasının yanısıra,
balık, kümes hayvanları ve küçük baş hayvan yemlerinin peletlenmesinde uygulama alanı
bulmaktadır. Sepiyolit iyi ısıl direnç, düşük sürtünme, düşük özgül ağırlık ve presle daha iyi
şekillendirme özelliklerine sahiptir (Alvarez, 1984:253).
Mekanik direnç ile birlikte, su ve yağ absorbanı olarak çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.
Sepiyolit ayrıca yüksek oranda rutubet ve organik buhar emme kapasitesine sahiptir. Organik sıvıları
çok daha yüksek kapasitede absorbe edebilir ve kendine has yapısı itibariyle son derece yüksek bir
sorpsiyon özelliğine sahiptir.
Bu çalışmanın amacı %30 kızılçam odun unu içerisine %5, 10, 15 ve 20 oranlarında sepiolit
ilave edilerek üretilen maleik anhidrid içeren ve içermeyen polipropilen esaslı plastik kompozit
malzemelerin boyutsal stabilizasyonu ve mekanik özelliklerini araştırmaktır.
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MATERYAL VE METOT

Materyal
Kızılağaç talaşı Kahramanmaraş’ da bulunan bir ağaç işleri ile ilgili firmadan temin edilmiştir.
Talaş kurutulduktan sonra Willey değirmeni ile öğütülmüş ve eleme işlemi yapılmıştır. 60 mesh
üzerinde kalan odun unu laboratuarda fırında 100 oC de 48 saat saat süreyle rutubet miktarı %0-1
oluncaya kadar kurutulmuştur. Sepiolit ise ticari bir firmadan alınmıştır. Birleştirme ajanı olarak ise
MAPP kullanılmıştır. Polimer matrisi olarak polipropilen (Petoplen MH 418 ™) (Tm:160 oC,
yoğunluk: 0.9 g cm-3, MFI / 230 oC / 2.16 kg = 4-6 g / 10 dak), Petkim Inc.(İzmir) firmasından temin
edilmiştir.
Metot
Polipropilen, odununu ve sepiolit tozu homojen bir karışım elde edilmesi için yüksek devirli
KSU Orman Fakültesi laboratuvarında bulunan çift vidalı ekstrüzyon presinde, sırasıyla 170-180-185190-200 °C sıcaklıklarda 40 rpm vidalı hızla eritilmiştir. Ekstrüzyondan sonra elde edilen peletler
soğutulmuş ve granüle edilmiştir. Granule karışım 24 saat boyunca bir fırında % 0-1 nem içeriğine
ulaşıncaya kadar kurutulmuştur. Kurutulan peletler daha sonra standart test numuneleri üretmek için
pres makinesi kullanılarak (basınç: 150 bar) her bir formülasyon için 2 adet 30*30*2 mm boyutlarında
deneme levhaları üretilmiştir. Levhalardan ilgili standartlara göre örnek numuneleri kesilmiş ve
ASTM D 618'e göre 23 ± 2 ° C ve bağıl nemi% 50 ± 5'lik bir sıcaklıkta şartlandırılmıştır. Yoğunluğu
0.92 ile 0.99 g cm-3 arasında değişen OPK' ların hammadde formülasyonları Tablo 1' de verilmiştir.
Tablo 1. Deney numune parametreleri
Kod
No
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Odun Unu
(%)
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

PP
(%)
70
67
65
60
55
50
62
57
52
47

Sepiolit
(%)
0
0
5
10
15
20
5
10
15
20

MAPP
(%)
0
3
0
0
0
0
3
3
3
3

Fiziksel özelliklerin belirlenmesi
Numunelerin kalınlık şişmesi ve su alma testleri ASTM D 570 standartlarına uygun olarak
yapılmıştır. Kalınlık şişmesi ve su alma testleri aynı numunede yapılmıştır. 22 oC sıcaklık ve %65± 3
bağıl nemde iklimlendirme yapılmış numuneler sıcaklığı 23 oC olan su dolu bir kap içerisine daldırma
yapılarak 28 gün süre ile tutulmuştur. 1, 8, 15 ve 28 gün sonra sudan çıkarılarak yüzeyi kuru bir bezle
silinerek ölçümler yapılmıştır. 0.01 gr hassasiyetli terazi ile su alma 0.001 kumpasla ise kalınlık artışı
ölçümleri yapılmıştır. Test numunelerinin yoğunluğu ise ASTM D 792 standardına bağlı kalınarak
yapılmıştır.
Mekanik özelliklerin belirlenmesi
Numune boyutları 127 x 12.7 x 2 mm olan örneklerin çekme direnci, eğilme direnci elastikiyet
modülü ve şok direndi testleri Zwick marka (Zwick Roell Z010, kapasite 10 kN, 1.3 mm/dak hız) test
cihazında ölçülmüştür. Tüm numunelerin çekme, eğilme, gerilme ve darbe özellikleri sırasıyla ASTM
D 638, ASTM D 790 ve ASTM D 256'ya göre belirlenmiştir. Çentikli izod şok direnci ise numune
çentikleri ticari bir markaya sahip olan çentik kesici kullanılarak Zwick Z10 test cihazında
gerçekleştirilmiştir. Her formülasyon için testler 7 tekrarlı olarak yapılmıştır.
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Tablo 1’ de formülasyonları verilen MAPP içeren ve içermeyen belirli oranlarda sepiolit katkılı
OPK levhaların su alma ve kalınlık şişme ölçümleri Tablo 2’ de verilmiştir. Sepiolit katkılı plastik
kompozitlerin SA ve KA miktarı sepiolit miktarının artışına bağlı olarak artmıştır. OPK arasında en
düşük SA ve KA değerleri A ve B grubu örneklerde elde edildi. A grubu örneklerde SA miktarı 1- 28
gün arasında %0,43 ile %2,76 artarken, B grubu örneklerde ise SA ve KA değerleri %0,82 ile %2.18
arasında artma eğilimi göstermiştir. MAPP içermeyen ama sepiolit içeren C, D E ve F grubu
numunelerde sepiolit oranının artmasına bağlı olarak 1 gün sonraki SA %0.59’ dan ve %0.89’a, KA
ise %0.97 ve %1.36’ ya artmıştır. MAPP ve sepiolit içeren G,H,I ve J grubu örneklerde ise 1 gün
sonraki SA değerlerinin %0.56’ dan %0.73’e KA ise %0.90 dan ve % 1.33’ e kadar arttığı
bulunmuştur. Daldırma süresi 28 güne ulaştığında örneklerin SA ve KA değerleri belirli ölçüde arttı.
Daldırma süresi 28 gün olduğunda ise A grubu örnekler SA % 2,76, KA ise % 2,65 olarak artarken B
grubu örneklerde bu artış %2,32 ile % 2,60 olmuştur. 28 gün sonunda MAPP içermeyen %5 sepiolit
katkılı C grubu numunelerde artma miktarı SA %3,27 KA % 3,22 ile en düşük artış oranına sahip iken
F grubu örneklerde ise SA ve KA %5,32 ve %4,37 ile en yüksek olarak bulunmuştur. MAPP içeren
G,H,I ve J grubu örneklerde ise SA ve KA artışı en düşük G grubu örneklerde SA ve KA sırasıyla %
2,55 ve %2,85 olurken en yüksek artma oranı ise J grubu örneklerde sırasıyla %4,13 ve %4,04 olarak
bulunmuştur.
Tablo 2. OPK Levhaların Su Alma ve Kalınlık Şişme Ortalama Ölçüm Değerleri
Fiziksel Özellikler
Levha
Türü
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

28 gün
2.76

1 gün
0.89

Kalınlık Şişme (%)
8 gün
15 gün
1.74
2.42

(0,05)

(0,07)

(0,03)

(0,03)

(0,06)

1.67

2.32

0.82

1.60

2.07

2.18

(0,04)

(0,05)

(0,02)

(0,04)

(0,04)

(0,03)

1 gün
0.43

Su Alma (%)
8 gün
15 gün
1.21
2.15

(0,03)

(0,05)

0.38

1.01

(0,02)

(0,03)

28 gün
2.65
(0,03)

0.59

1.74

2.48

3.27

0.97

1.83

2.52

3.22

(0,02)

(0,06)

(0,07)

(0,05)

(0,03)

(0,05)

(0,05)

(0,04)

0.67

1.80

2. 99

3.87

1.30

1.93

2.68

3.75

(0,04)

(0,07)

(0,06)

(0,07)

(0,03)

(0,05)

(0,05)

(0,03)

0.78

2.53

3.94

5.21

1.33

2.01

2.85

3.98

(0,05)

(0,07)

(0,08)

(0,08)

(0,02)

(0,04)

(0,06)

(0,04)

0.89

2.61

3.92

5.32

1.36

2.21

3.11

4.37

(0,11)

(0,06)

(0,08)

(0,08)

(0,03)

(0,06)

(0,05)

(0,04)

0.56

1.17

1.97

2.55

0.90

1.78

2.41

2.85

(0,02)

(0,05)

(0,07)

(0,03)

(0,02)

(0,05)

(0,04)

(0,05)

0.57

1.37

2.15

3.01

1.19

1.87

2.56

2.99

(0,04)

(0,05)

(0,04)

(0,04)

(0,03)

(0,06)

(0,06)

(0,07)

0.64

1.44

2.49

3.31

1.31

1.91

2.71

3.36

(0,04)

(0,06)

(0,09)

(0,09)

(0,02)

(0,06)

(0,04)

(0,06)

0.73

2.11

3.25

4.13

1.33

2.10

3.02

4.04

(0,03)

(0,05)

(0,07)

(0,10)

(0,02)

(0,05)

(0,07)

(0,09)

*Parantez içerisindeki değerler standart sapma değerini göstermektedir
MAPP eklenmesi ile boyutsal stabilazyon artmıştır. Bunun sebebi dolgu maddesinin hidrofilikOH gruplarının MAPP' nin asit anhidrid gruplarının tepkimesi sonucu literatürde önerildiği gibi ester
bağları oluşturması nedeniyle kızılağaç unu ve polimer matrisi arasındaki ara yüzey yapışmayı
geliştirmiş olduğu düşünülmektedir (Ayrılmış vd. 2010:2324; Adhikary, 2008).
Odun ununun hidrofil özelliği sebebiyle SA ve KA değerleri üzerine etkisi olduğu bilinmektedir
(Ayrılmış ve Jorusombuti, 2011:103; Kurt, 2010:59). Ahşap malzeme suyun içine batırıldığında, su
boşluk hacmini doldurur. Vernois (2007:6) gözenekliliğin artmasıyla ahşabın KA 'nın arttığını ve suya
batırıldığında suyun% 20'sinden fazlasını emebileceğini bildirmiştir. Ancak polipropilen odun unu
üzerinde kristalleşebilir ve odun ununu sarmalayarak su alımını azaltır (Kurt, 2010:59). Numunelerde
ise su alımının artmasının temel nedeni de sepiolit kullanım miktarının artmasıdır. Sepiolit odun unu
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gibi ama daha fazla poroz bir yapıya sahiptir. Odun unu ve sepiolitin porozitesi, OPK 'ların SA ve KA’
nı arttırmıştır.

CaO (%)
58,1

Tablo 3. Sepiyolitin kimyasal analiz sonuçları
SiO2 (%)
Fe2O3 (%)
SO3 (%)
SrO (%)
36,9
8,49
1,64
1,05

K2O (%)
0,42

Sepiolit Tablo 3’ de verilen kimyasal yapısına bağlı olarak kendi ağırlığının 200-250 katı kadar
su tutabilme ile son derece yüksek bir sorpsiyon özelliğine sahiptir (Sabah ve Çelik, 1999). Ancak 300
°C üzerinde ısıya maruz kaldığında, yapısal değişikliklere ve gözeneklerin tahrip olması sebebiyle
sorpsiyon kapasitesi azalır.
Tablo 4. OPK Levhaların Mekanik Test Ortalama Ölçüm Değerleri
Levha
Türü
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Yoğunluk
(g/cm3)
0.92

Çekme
(MPa)
20,7

ÇE
(MPa)
860

Eğilme
(MPa)
40,2

(0.01)

0.92

(0,66)

(38)

24,8

1004

(0.01)

(0,49)

(25)

0.93

21,1

(0.01)

(1,1)

EE
(MPa)
2278

Darbe
(J/m)
2,20

(1,87)

(46)

(0,19)

43,1

2319

2,60

(2,09)

(96)

(0,25)

935

43,5

2694

2,10

(71)

(2,46)

(75)

(0,14)

0.94

22,6

980

45,2

3007

2,30

(0.02)

(0,36)

(33)

(2,54)

(128)

(0,12)

0.98

23,2

1119

50.0

3261

2,30

(0.01)

(0,9)

(57)

(0,90)

(48)

(0,08)

0.99

26,3

1242

47,8

3224

2,30

(0.01)

(0,58)

(7)

(1,14)

(101)

(0,17)

0.93

23,6

900

2,30

(0,2)

(3)

(31)

(0,21)

0.95

25,4

1000

41,8
(0,71)
45,3

2250

(0.01)

2446

2,30

(0.02)

(1,28)

(28)

(1,45)

(59)

(0,19)

0.98

29,5

1098

49,1

2566

2,50

(0.01)

(0,29)

(7)

(0,61)

(108)

(0,13)

0.99

29,5
(0,36)

1156
(15)

51,5

(0.01)

(0,63)

3014
(75)

2,60
(0,12)

*Parantez içerisindeki değerler standart sapma değerini göstermektedir
OPK levhaların mekanik özelliklerine ait test ölçüm değerleri Tablo 4’ de verilmiştir. Yoğunluk
miktarı sepiolit eklenmesi ile ilgili olarak artma eğilimi göstermiştir. MAPP içeren ve içermeyen
örneklerde sepiolit kullanım oranın artmasına bağlı olarak çekme direnci ve çekme elastikiyet
değerlerinde artış olduğu görülmektedir. Çekme direncinde MAPP içeren örnekler daha fazla iyileşme
gösterirken çekme elastikiyet değerlerinde ise MAPP içermeyen örnekler daha iyi özellik
sergilemişlerdir. Önceki çalışmalarda çekme direnci ve çekmede elastikiyet modülü değerleri üzerine
ilave edilen kimyasal madde tozlarının ve odun ununun, polimer matrisinden takviye dolgu maddesine
etkili bir stres aktarımı yaptığı, organik ve inorganik dolgu maddelerin, materyali sertleştirerek
mekanik davranışı değiştirdiğini ve bozulma gerginliğini önemli ölçüde azalttığı belirtilmiştir
(Ndiaye, 2012:415). Ancak sepiolit kullanımının bu davranışı olumlu etkilediği, polimer zincirinde
hareketliliği azaltmadığı bulunmuştur. MAPP içeren ve içermeyen OPK de çekme modülündeki
iyileşme inorganik dolgu olan sepiolitin polipropilenden daha sert olması ile bileşiğin sertliğini
arttırdığı şeklinde yorumlanabilir (Martikka, 2013).
OPK darbe dayanımlarının MAPP içeren numunelerde sepiolit eklenme miktarı ile ilgili olarak
önce biraz azaldığı daha sonra ise arttığı bulunmuştur. Odun unu ve polimer arasındaki uyumsuzluktan
dolayı kompozit içerisinde oluşan mikro boşluklardan dolayı olumsuz etkilenmesi beklenmesine
rağmen sepiolitin poröz ve delikli yapısından dolayı uyumsuzluk görülmemiş ve sıkı bir birleşme ile
darbe dayanımında geliştirdiği tespit edilmiştir.
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Kızılağaç odun unu, sepiolit ve polipropilen karışımında, polipropilen ve dolgu maddeleri
arasında mikro boşluklar oluşması ve yüzey alanlarında bağlanmaların zayıflaması beklenir. Bu
zayıflamanın sebebi odun unu ve polimer matrisinin uyumsuz olmasından kaynaklanmaktadır.
Literatürde belirtilen bu sonucun aksine sepiolit katılımı ile bu uyumun arttığı ve mekanik özellikler
üzerine olumlu etki yaptığı belirlenmiştir. MAPP kullanımı, eğilme direnci değerlerinde direnç
özelliklerini MAPP içermeyen numunelere göre daha olumlu etkilemiştir. Eğilme elastikiyet
modülünde ise %5 sepiolit kullanımı ile küçük bir azalma göstermiş ama sepiolit kullanımının
artırılması ile özellik gelişme göstermiş ve iyileşmiştir. Darbe direncinde ise MAPP kullanımı olumlu
etki yaparken, düşük oranlarda sepiolit kullanımı olumsuz etki yapmıştır.
SONUÇLAR
Odun plastik kompozit malzemelere sepiolit ilave edilmesinin OPK üzerindeki fiziksel ve
mekanik özellikler üzerine etkileri:






OPK malzemelerin fiziksel özelliklerinin belirlenmesinde MAPP içeren ve içermeyen
numunelerde sepiolit eklenmesi hem SA hem de KA değerleri üzerine olumsuz etkisi
olmuştur. Sepiolit eklenme miktarının artışına bağlı olarak da bu eğilim devam ederek
fazlalaşmıştır.
Mekanik özellikler üzerine dolgu maddeleri genelde olumsuz etki yapmalarına rağmen sepiolit
dolgu mineralinin belirli oranlarda ilave edilmesinin etkisi olumlu olmuştur. Çekme, çekmede
elastikiyet, eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet özelliklerini geliştirmiş, sadece darbe
direncinde %5 sepiolit kullanımı hariç diğer oranlarda MAPP içeren ve içermeyen örneklerde
direnç özelliklerini artırmıştır.
MAPP kullanılması fiziksel ve mekanik direnç özelliklerini MAPP kullanılmayan levhalara
kıyasla belirli oranda artırmıştır. MAPP kullanılmayan numunelerde direnç özelliği değerleri
MAPP kullanılan numunelere kıyasla nispeten biraz daha düşük bulunmuştur.
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Abstract
In this study, evaluation of perlite wastes formed in perlite plant and lignocellulosic wastes in wood
plastic composite production were investigated. For this, in the production of the composites,
polypropylene (PP) maleic anhydride treated polypropylene (MAPP) was used to bind the inorganic
and lignocellulosic material to the plastic. The composite materials were produced in two stages. First,
double screw extruder is used in the production of composites. Latter, the produced composites
materials are pressed in hot press. Mechanical properties (bending strength, tensile strength, elasticity
modulus) and physical property (shore D) of the composites were investigated in the study. According
to the results obtained, although the values of bending strength and tensile strength of composites
decrease, but elasticity modulus values of composites increased. Also, the Shore D values of
composites increased.
Keywords: Wood plastic composite, perlite, composite.
Odun Plastik Kompozit Üretiminde Perlit ve Lignoselülozik Atıkların Değerlendirilmesi
Özet
Yapılan çalışmada odun plastik kompozitlerin üretilmesinde lignoselülozik atıklar ve perlit fabrikası
atıklarının değerlendirilmesi araştırılmıştır. Bu amaç için kompozitlerin üretilmesinde polipropilen
(PP) ve bağlayıcı madde olarak maleik anhidritle muamele edilmiş polipropilen (MAPP)
kullanılmıştır. Kompozit malzemeler iki aşamada üretilmiştir. Birinci aşamada kompozit karışımlar
çift vida ekstruder kullanılarak granül haline getirilmişlerdir. İkici aşamada üretilen granürler
preslenerek kompozit levhalar üretilmiştir. Kompozitlerin mekanik(çekme direnci, çekmede elastikiyet
modülü, eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü) ve sertlik değerleri (Shore D) incelenmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre eğilme ve çekme direncinin azaldığı ancak elastikiyet modülünün arttığı
anlaşılmıştır. Kompozit malzeme içerisine eklenen bağlayıcı maddenin mekanik özellikleri olumlu
etkilediği anlaşılmıştır. Bağlayıcı kullanıldığı zaman kompozitlerin Shore D değerlerinin arttığı
anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Odun plastik kompozit, perlit, kompozit.
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GİRİŞ

Küresel nüfusun artması sonucu malzemeye olan talebi artırmıştır. Küresel malzeme ihtiyacının
karşılanması için günümüzde birçok kompozit malzeme piyasaya çıkmıştır. Bu kompozit
malzemelerden biriside odun plastik kompozit malzemedir. Odun plastik kompozitlerin yaygınlığı
artmış günlük yaşantımızın birçok kullanım alanında kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle yer
döşemeleri, otomotiv panelleri, çit, bahçe mobilyaları, dış cephe kaplamaları, çerçeve vb. gibi
alanlarda kullanılmaya başlanmıştır (Ashori, 2008:4661). Odun plastik kompozitlerin üretilmesinde
genellikle odun artıkları kullanılmaktadır. Odun artıkları dışında çeşitli yıllık bitki artıkları odun
plastik kompozitlerin üretilmesinde kullanılmaktadır (Karakus, 2008:5). OPK üretiminde kullanılan
hidrofobik yapıda olan plastik dolayısıyla rutubete ve rutubet değişimlerine karşı oldukça dayanıklıdır.
Eğer lignoselülozik malzeme (ahşap, odun talaşı, yıllık bitki artıkları vb) unları hidrofob plastik
materyal içerisinde iyi bir şekilde kapsüle edilirse hidrofilik karakterde olmalarına rağmen son üründe
kullanım yerinde problem oluşturacak düzeyde çalışma (daralma ve genişleme) göstermezler. Bundan
dolayı ahşap polimer kompozitler yüksek boyutsal stabiliteye sahiptirler (Kaymakçı ve ark. 2014).
Odun plastik kompozitlerde lignoselülozik materyal dışında malzemenin performansını
arttırmak, kötü özelliklerini ortadan kaldırmak, kullanım ömrünü uzatmak ve fiziki dış etmenlere karşı
dayanımı arttırmak için birçok çeşitli katkı maddeleri kullanılmıştır. Bunlar birleştirici ajanlar
(bağlayıcı, uyum sağlayıcı), yağlayıcılar (metalik stearatlar (çinko stearat), steraik asit, parafin vaks,
okside edilmiş polietilenler (PE Vaks)), mineral dolgu maddeleri (kalsiyum karbonat, talk
(magnezyum silikat)), yangın geciktirici kimyasal maddeler ve biyolojik bozunma (biyosit) önleyiciler
maddeler şeklinde sınıflandırılabilirler. Katkı maddelerin kullanımı OPK’ların özeliklerini önemli
ölçüde etkilemektedir. Başta birleştirici ajan olmak üzere katkı maddeleri genel olarak OPK
malzemenin fiziksel ve mekanik özellikler üzerine etkili olmaktadır (Klyosov, 2007.762; Kim ve Pal,
2010:184; Dönmez Çavdar, 2011:268; Avcı, 2012).
Yapılan çalışmada odun plastik kompozit malzeme üretilmesinde perlit fabrikasında atıl olarak
oluşan perlit tozu ve odun unu atıkları değerlendirilmiştir. Bu amaç için üretilen kompozitlerin
mekanik(çekme direnci, çekmede elastikiyet modülü, eğilme direnci, eğilmede elastikiyet modülü) ve
sertlik değerleri (Shore D) incelenmiştir.
MATERYAL VE METOT
Materyal
Yapılan çalışmada plastik hammadde olarak Petkim firmasından temin edilen polipropilen (PP)
kullanılmıştır. Kompozit içerisinde uyumsuzluğu gidermesi için maleik anhidrit ile muamele edilmiş
polipropilen (MAPP) kullanılmıştır. Bu çalışmada temel materyal alarak Erzincan’da faaliyet gösteren
Erper Perlit Maden işletmesi firmasından filtre tozu temin edilmiştir. Yapılan çalışmada
Kahramanmaraş sanayi sitesinden temin edilen testere talaşı kullanılmıştır. Testere talaşı farklı
boyutlardaki eleklerde elenerek 60 mesh elek üzerinde kalan örnekler kullanılmıştır. Kullanılan MAPP
Dupond firmasından temin edilmiştir. İç kaydırıcı olarak kullanılan çinko streat maddesi Akdeniz
Kimya firmasından temin edilmiştir.
Metot
Tablo 1’de verilen oranlara uygun olarak hazırlanan karışımlar çift vida ekstruder kullanılarak
kompozit malzemeye dönüştürülmüştür. Altı farklı ısıtma alanına sahip olan ekstruder içerisindeki
sıcaklıklar PP için 170 °C ile 185 °C arasına ayarlanmıştır. Üretim aşamasında ekstruder vida dönme
100 devir/dk. olacak şekilde ayarlanmıştır. Ekstruderden çıkan erimiş haldeki karışım kesilerek soğuk
su banyosu içerisine konulmuş ve soğutularak sertleşmesi sağlanmıştır. Ekstruderden geçirilen
kompozit materyal suda soğutulduktan sonra kırıcılardan geçirilerek granül elde edilmiştir. Elde edilen
parçacıklar nemli oldukları için en az 6 saat süreyle 103±2 ºC sıcaklıktaki etüvde bekletilerek
rutubetlerinin uzaklaştırılması sağlanmıştır. Bu işlem sonrasında malzeme 180 ºC’de, 10 dakika süre
ile 100 bar basınç altında preslenmiştir. Elde edilen levhalar mekanik ve sertlik testlerinde ASTM
standartlarında belirtilen örnek ebatlarına uygun olacak şekilde kesilmiştir. Hazırlanan test örnekleri
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iklimlendirme dolabında ASTM D–618 standardına göre iklimlendirilmesi sağlanmıştır. Deneysel
çalışmalarda üretilen kompozitlerin içerikleri tablo 1 de verilmiştir.
Tablo 1. Kompozitlerin içeriği ağırlıklarına göre verilmiştir.
Örnekler
Kontrol
1
2
3
4
5

Odun Unu
(gr)
30
30
30
30
30

Perlit
(gr)
10
10
15
20

PP
(gr)
100
60
60
60
60
60

Çinko Stereat
(%)
2
2
2
2
2
2

MAPP
(%)
3
3
3

Üretilen Kompozitlerin Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
Kompozitlerin mekanik özelliklerinin belirlenmesinde sıcak presde levha haline getirilmişlerdir.
Mekanik testlerde kullanılan örnekler bu levhalardan ASTM standartlarında belirtilen örnek uzunluğu
ve genişliğine uygun olarak daire testere makinasında kesilerek hazırlanmıştır. Her bir gruptan çekme
testi (ASTM D 638), eğilme testi(ASTM D 790) için en az 7 örnek hazırlanmıştır. Hazırlanan örnek
guruplarında bulunan deney öneklerinin kalınlık ve genişlikleri kaydedilmiştir. Örnekler en az 60 saat
iklimlendirme dolabında bekletilmiştir. İklimlendirme dolabı ASTM D-618 standardına uygun olarak
%60±5 bağıl nem ve 20±2 °C sıcaklık şartlarında sabitleştirildi.
Shore D Sertlik Testi
Yapılan çalışmada elde edilen kompozit levhaların shore D cihazında sertlik değerleri
belirlenmiştir. Ölçümler ENPQIX EHS5D Durometer cihazıyla ASTM D 2240-05 standartlarına göre
gerçekleştirilmiştir. Her bir örnek grubu için 10 örnek test edilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Yapılan çalışmalar sonunda elde edilen mekanik test sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Elde
edilen bulgulara göre kompozit malzeme içerisinde perlit miktarının artması mekanik testleri olumlu
etkilediği anlaşılmıştır. Kompozit malzeme içerisinde %3 MAPP bağlayıcının eklenmesi malzemenin
mekanik özelliklerini artırmıştır.
Tablo 2. Kompozit Malzemelerinin Mekanik Test Sonuçları
Eğilme Direnci (MPa)

Eğilme Elastikiyet
Modülü (MPa)
Standart
Ortalama
Sapma
1554
132,3

Çekme Direnci
(MPa)
Standart
Ortalama
Sapma
24,15
1,12

Çekmede Elastikiyet
Modülü (MPa)
Standart
Ortalama
Sapma
486,3
45,2

Kontrol

51,41

Standart
Sapma
1,22

1

39,82

1,06

2009,52

177,53

17,83

0,64

613

72

2

36,36

1,67

2149,91

77,61

17,08

1,55

583,69

50,54

3

45,05

2,3

2283,16

121,46

21,96

1,02

590,45

55,19

4

42,14

2,92

2209,89

77,4

20,8

0,48

788,97

33,57

5

43,57

2,9

2481,38

123,17

21,52

1,11

680,77

60,7

Ortalama

Tablo 2’de verilen mekanik test sonuçlarına göre üretilen odun plastik kompozit malzemenin
perlit eklendiği zaman mekanik özelliklerinde kısmen düşme meydana gelmesine rağmen %3
bağlayıcı eklenmesi bu olumsuzluğu giderdiği gözlemlenmiştir. Verilen sonuçlara göre eğilme
direncinde yalnızca %30 lignoselülozik malzeme eklendiği zaman kontrol örneğine göre %22 düşüş
meydana gelmektedir. Ancak malzemeye %10 perlitle birlikte %3 MAPP eklenmesi durumunda
kontrol örneğine göre bu düşüş %11 azalmaktadır. Eğilme dirençleri birbirleri ile kıyaslandığı zaman
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en yüksek değer kontrol grubu (51,41 MPa) olduğu anlaşılmaktadır. Kontrol grubu dışında en yüksek
değer %10 perlitle birlikte %3 MAPP kullanılan kompozit örnek grubu(45,05 MPa) olmuştur. Tablo
2’de verilen eğilmede elastikiyet modülü değerleri incelendiği zaman kompozit malzeme eklenen
lignoselülozik ve perlit maddelerinin olumlu etki yaptığı anlaşılmaktadır. Kompozit örneklerin
eğilmede elastikiyet modül değerleri incelendiği zaman en yüksek değerin %20 perlitle birlikte %3
MAPP eklenen kompozit malzeme (2481,38 MPa) olduğu anlaşılmıştır. Kontrol örneğine göre
kompozit malzemenin eğilmede elastikiyet modülü %60 oranında arttığı anlaşılmıştır. Şekil 1’de
kompozit malzemelerin eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet modülü değerleri grafik halinde
verilmiştir.

Eğilme Direnci

10

1000

Eğilme Elastikiyet Modülü

0

500

Kontrol

1

2

3

4

5

Şekil 1. Kompozitlerin Eğilme Direnci ve Eğilmede Elastikiyet Modülü Grafiği

Çekme Direnci (MPa)
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900
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20
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5

300
Çekme Direnci

200
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100

0

0
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1

2

3

4

5

Şekil 2. Kompozitlerin Çekme Direnci ve Çekmede Elastikiyet Modülü Grafiği

509

Çekmede Elastikiyet Modülü
(MPa)

Tablo 2’de verilen çekme direnci sonuçları incelendiği zaman odun plastik kompozit
malzemeye eklenen perlit maddesinin olumsuz bir etkiye sahip olmadığı anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra
%3 MAPP eklenmesi kompozit malzemede olumlu etki yaptığı anlaşılmıştır. Verilen sonuçlara göre
çekme direncinin en yüksek olduğu değer konrol örnek (24, 15 MPa) olduğu anlaşılmıştır. Kontrol
örnek dışında kompozitlerin çekme direncinin en yüksek olduğu kompozit örnek %10 perlit ve %3
MAPP eklenen grup (21,96 MPa) olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 2’de verilen çekmede elastikiyet
modülü ortalama değerlerinin 486,3 MPa ile 788,97 MPa arasında değiştiği anlaşılmaktadır. Kompozit
malzemenin çekmede elastikiyet modülü değerleri birbirleri ile kıyaslandığı zaman en düşük değerin
kontrol örnek grubundan elde edildiği (486,3MPa) anlaşılmaktadır. Kontrol grubuna göre en yüksek
değer %15 perlit ve %3 MAPP eklenen örnek (788,97 MPa) grundan elde edilmiştir. Şekil 2’de
kompozit malzemelerin çekme direnci ve çekmede elastikiyet modülü değerleri grafik halinde
verilmiştir. Yapılan bir çalışmada karışık atık plastiklerin içerine eklenen çeşitli inorganik maddelerin
eğilme ve çekme direncini düşürdüğü bulunmuştur (Altuntaş, 2012:220).
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Odun plastik kompozitlerin üretilmesinde organik ve inorganik maddelerin polimer yapıya
tutunması için bir çok çalışma yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre maleik anhidritle muamele
edilen plastiklerin bağlayıcı ajan olarak kullanıldığı bir çok çalışma yapılmıştır (Faruk ve ark.
2007:113; Mengeloğlu ve ark. 2007:447).
Shore D Sertlik Test Sonuçları
Şekil 3’de üretilen kompozitlerin sertlik Shore D serlik sonuçları verilmiştir. Elde edilen
sonuçlara göre kompozit malzeme eklenen perlit ve %3 MAPP bağlayıcı malzemenin kompozit
malzemenin serliğini artırdığı anlaşılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre sertlik değeri en düşük
kompozit malzeme sadece lignoselülozik eklenen kompozit malzemedir. Ancak Kompozit malzeme
içerine perlit ve %3 MAPP’nin eklenmesi kompozit malzemenin mekanik test sonuçlarını doğrudan
etkilemiştir.
84
Shore D…
Sertlik Shore D

82
80
78
76

Kontrol

1

2

3

4

5

Şekil 3. Üretilen kompozitlerin sertlik sonuçların birbirleri ile kıyaslanması
SONUÇ
Yapılan çalışmada odun plastik kompozit malzeme üretilmesinde perlit fabrikasında filtre de
oluşan perlit tozu ve odun unu atıkları değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada perlit malzemesi odun
plastik kompozit mekanik özelliklerini geliştirebileceği anlaşılmaktadır. Eğilme ve çekme direnci
değerleri incelendiği zaman odun plastik kompozitde direnç değerlerinde meydana gelen düşüşü
azalttığı anlaşılmaktadır. Elastikiyet modülü değerinde %60 varan artışlara sebep olduğu
anlaşılmaktadır. Bunların yanı sıra Shore D sonuçları incelendiği zaman kompozite eklenen perlit
kompozit örneklerin sertliğini artırdığı anlaşılmıştır. Yapılan çalışma sonunda odun plastik kompozit
üretiminde perlit malzemesinin kullanılabileceği anlaşılmıştır. Perlit katkılı odun plastik kompozit ile
ilgili daha farklı çalışmaların yapılabileceği söylenebilir.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate chemical components profiles in Turkish propolis from 18
different cities of Turkey. Chemical component profiles in propolis which have been used as a folk
medicine have provided information adequate to develop the classification of the geological origin of
propolis. Chemical components of 22 raw propolis samples were investigated by using mass
spectrometry.
We revealed that major chemical components in these samples were Caffeic acid, Qercetin, Cinnamic
acid, Pinobanksin, Ferulic acid. Turkish samples may be classified as poplar propolis by the typical
chemical components of flavonoids. The chemical components of propolis we studied were
sufficiently distinctive to make the discrimination of propolis from different locations in Turkey
possible.
Keywords: Propolis, chemical component, mass spectrometry

Türkiye'nin Çeşitli İllerinden Toplanan Poplar Propolisindeki
Kimyasal Bileşen Profilleri
Özet
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin 18 farklı şehirlerinden alınan Türk poplar propolis örneklerinin
kimyasal bileşenlerini belirlemektir. Bir halk ilacı olarak kullanılan propolisin kimyasal bileşen
profilleri, propolisin coğrafik kökenli sınıflandırılmasını geliştirmek için yeterli ölçüde bilgi vericidir.
22 ham propolis örneklerinin kimyasal bileşenleri kütle spektrometresi kullanılarak belirlendi.
Bu örneklerde en fazla bulunan bileşenler kafeik asit, qersetin, cinamik asit, pinobanksin ve ferulik
asittir. Türk propolisi, flavonoidlerin tipik kimyasal bileşenleri ile poplar propolis olarak
sınıflandırılabilir. Propolisin kimyasal içeriği, Türkiye’deki farklı lokasyonlardan propolisin ayırt
edilmesine imkan sağlar.
Anahtar Kelimeler: Propolis, kimyasal içerik, kütle spektrometresi
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INTRODUCTION

Propolis is a naturopathic formulation collected by honeybees from buds and exudates of conifer trees
and plants. It is used by the bees as a protective barrier in the hive (Russo et al., 2004; Pagliarone et
al., 2009; Valente et al.,2011). Bees use the propolis to protect and reinforce their hives, repair their
structure, and to cover honeycombs. It kills pathogens, protects against rain and, being a very sticky
substance, prevents undesirable guests from entering the hive (Ghisalberti et al., 1978; Starks et al.,
2000). Not all species of bees produce bee glue at the same degree (Wilson-Rich et al., 2009; Cvek et
al., 2008). The content of extract and element indicates enviromental differences.
Propolis, a natural product derived from plant resins collected by honeybees, has been used in
traditional medicine all over the world for thousands of years. The composition of the propolis
depends upon the vegetation of the area from which it was collected and on the bee species. Therefore,
it has gained popularity also as a health drink and is extensively used in food to improve health and
prevent diseases (Russo et al., 2004; Anjanette et al., 2011; Alday et al., 2015).
Propolis contains many chemical constituents and more than 300 compounds have been identified for
years (Almutairi, et al., 2014; Marcucci, 1995). The major fractions are resins and balsams composed
of flavonoids and phenolic acids or their esters. (Wilson-Rich et al., 2009). The chemical composition
of propolis varies greatly and depends directly on the local flora and phenology of the host plants, and
indirectly on the locality and time of collection. The wide variability in the chemical composition of
propolis it makes more essential. (Wolsky and Salatın, 1998). Typically, the characteristics of propolis
are broadly divided into two types as : (i) samples from temperate regions mainly originating from
poplar tree exudates and rich in phenolics such as flavonoids, aromatic acids and esters as well as (ii)
samples from tropical areas, devoid or containing traces of poplar constituents but rich in other
substances including prenylated derivatives of p-coumaric acids, diterpenes and, prenylated
benzophenones and prenylated flavonoids (Kardar et al., 2014). There have been several published
studies related to chemical components of collected different province of Turkish propolis which have
given excellent information (Kardar et al., 2014; Gencay and Sorkun, 2006; Sorkun, et al., 2001;
Silici and Kutluca, 2005a; Silici et al., 2007; Uzel et al., 2005) and a wide investigation of the
preclinical invesigation of propolis with the some provinces in Turkey (Silici, 2015) and studies
related to propolis in Turkey have been previously published (Silici and Kutluca, 2005a; Dogan, et al.,
2006; Çelemli, et al., 2012; Gençay and Salih, 2009). Recently, in order to determine chemical
profile, GC-MS or LC-MS has been employed for chemical evolution for wild propolis or commercial
propolis product (Tong, et al., 2014).
In this study, we obtained the propolis from 22 different provinces to compare the element content and
the extract level of the propolis in different regions of Turkey to determine the content of chemical
compounds in 22 raw propolis samples from different phyto-geographical regions in Turkey, We used
liquid chromatography–mass spectrometry LC-MS to investigate the chemical compounds of propolis,
collected from several honey bee farms in Turkey by considering pollution agent and geographical and
botanical factors.
MATERIALS AND METHODS
Propolis samples
Propolis samples were collected from different cities (18) of Turkey (Adana, Ankara, Aydın, Bartın,
Bilecik, Bolu, Düzce, Burdur, Bursa, Erzurum, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Sivas, Trabzon,
Van, Zonguldak) pinted on the map in Fig1. Material was obtained in the period from May to
September 2015. Product was collected from three bee colonies in apiary. The samples were combined
into a one-pooled propolis. Propolis was collected directly from the hives. Samples were maintained at
−20 °C before processing.
Sample Preparation (EEP) of Propolis
10 gr of propolis samples were dissolved in 100 ml of 96% ethanol and incubated for 24 h at 60 °C.
After incubation, the sample was centrifuged for 10 min at 4000 rpm. The supernatan was filtered and
evaporated to dryness in a rotavapor.
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Chemical Analysis
Mass spectra were obtained to get data of chemical component in 22 raw propolis from Turkey by
using a Micromass Quattro liquid chromatography–mass spectrometry LC–MS (70 eV) at 0.1 ml/min
by using electromass spectrometry (ES/MS) in ionizing conditions at 80 ̊C desolvatation tempereature
and 120 ̊C source temperature. No column purification was performed in the device since only mass
was used.
RESULTS
In this study, propolis collected from different regions of Turkey as seen in Figure 1. were analysed.

Figure 1: Turkey map shows the cities where the propolis samples were collected
Obtained samples were poplar type one which has a wide distribution in Turkey and has been
cultivated by farmers on private lands for centuries (Vardar-Ünlü et al., 2008). In order to display the
distinctions between different types of samples profiled by LC-MS some typical samples were
selected. The 22 Turkish propolis samples had similar chemical compositions.
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Figure 2: Representative LC-MS chromatograms and chemical classification for poplar type propolis
samples from Turkey
One typical sample was from Trabzon city, a humid north east region of Turkey as shown in Figure 2.
We revealed the major chemical components in these samples were Caffeic acid, Qercetin, Cinnamic
acid, Coumaric acid, Pinocembrin, Pinobanksin, Ferulic acid which supports the fact that caffeic acid
phenethyl ester (CAPE) is a polypherolic active compound present in poplar propolis obtained from
bee hives (Ketkar, et al., 2016).
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Table 1: The characteristic chemical components of propolis sample from two province in Turkey
as poplar type propolis
Propolis sample
Propolis from Trabzon

Propolis from Adana

Formula

Compound name

C9H802
(HO)2C6H3CH=CHCO2H
C11H12O4
C9H8O3
(HO)2C6H3CH=CHCO2H
C15H12O4
C15H12O5
CH3OC6H4CH=CHCO2H
C15H10O7 · 2H2O
C16H12O7
C17H14O7
C9H802

Cinnamic Acid
Caffeic Acid
3,4-Dimethyl Caffeic Acid
P-Coumaric prenyl ester
Caffeic acid benzyl ester
Pinocembrin
Pinobanksin
p-Methoxy cinnamic acid cinnamyl ester
Qercetin
Qercetin-3-methyl-ether
Qercetin-dimethyl-ether
Cinnamic Acid
Caffeic Acid

(HO)2C6H3CH=CHCO2H
C10H10O4

Ferulic Acid

C11H12O4
C9H8O3
C15H12O4

3,4-Dimethyl Caffeic Acid

C16H12O7

Qercetin-7-methyl-ether

P-Coumaric prenyl ester
Pinocembrin
Caffeic acid benzyl ester
Methoxy-Chrysin

Identification results achieved by LC-MS and the characteristic chemical components are listed in
Table 1.
DISCUSSION
Propolis is an important apicultural product with various chemical compositions and several
pharmacological and nutritional applications. Moreover it is a mixture of compenents collected by
bees and found to have diverse biological properties. Its content has been found to be linked to the
normal surrounding habitat, weather, and season collection. Diversity in chemical composition of
propolis reflect the floral richness and the climate changes in the country (Savaya, 2016).
The different polyphenol concentrations in raw material are essential to be standardized and
categorized of raw material propolis. Geographical molecular marker is also important for analyzing
the location of propolis taken (Almutairi, et al., 2014; Popova et al., 2005; Başdoğan et al., 2016). The
composition of propolis is dependent on the flora, season, and time of the collection .
In this study, the first aim was to investigate the chemical composition of Turkish poplar propolis
sample by using LC-MS. Chemical profiling of propolis sample with humid weather conditions in
Turkey was identificated by using LC-MS (Figure 2). Turkish samples may be classified as poplar
propolis by the typical chemical components of flavonoids (Table1). In our study, the most abundant
components in Turkish poplar propolis were Caffeic acid, Quercetin, Cinnamic acid, Coumaric acid,
Pinocembrin, Pinobanksin, Ferulic acid and total phenolic contents were higher in the samples from
Northern Turkey. In this respect, Popova et al., (2005) determined that the typical poplar samples,
originating from Central and western Anatolia and displayed very similar phenolic and flavonoid
content. They indicated that samples from Adana, Artvin and Erzurum were characterized by low
flavones and flavonones concentrations( Lima et al., 2016).
Gençay and Salih (2006) observed four different types flavonone, such as pinobanksin, qercetin,
galangine and apigenin. Başdoğan et al. (2016) was found out that the observed flavonoids in raw
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propolis from Turkey were CAPE, Qercetin, t-Cinnamic Acid, Naringenin. CAPE is a poplar-type
propolis while Brazilian green propolis is a Baccharis type. Castro et al. (2011) reported no traces of
CAPE in Brazilian green propolis. Çelemli et al. (2012) investigated the chemical composition of
propolis samples collected from Tekirdağ City of Turkey by GC-MS. They found flavonois in all
samples that were in higher amounts. They reported that Chrysin, Pinocembrin, and Galangin have
valuable biological effect. Şahinler and Kaftanoğlu (2005) reported the ethanol extract of propolis,
especially from Hatay, contains high concentrations of aromatic acids and sesquiterpenes.
The chemical content may be used to determine additional quality of propolis samples. However,
besides the analysis of natural propolis constituents, elements and toxic contaminants such as heavy
metals should also be a subject of chemical control (Wolsky and Salatın, 1998).
The results obtained from this work allowed us to conclude that the residues of heavy metals were a
limited concentration in Turkish propolis samples. However, their chemical will not be ultimately
determined until NMR analysis is carried out. Therefore it is necessary to obtain additional structural
confirmation to establish a more specific database of wild poplar propolis from Turkey.
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Abstract
In this study, design of plane frame systems has been implemented by fuzzy membership function.
Especially it was preferred a fuzzy programming which is a soft calculation method, instead of hard
programming. The design problem is solved by constructing an optimal decision function as a -levelcuts approach using membership function. The displacement, tensile stress, buckling stress and
moment of inertia constraints are considered in the formulation of the design problem. The -cut
approach is illustrated on plane frame systems design problems and the results are discusses.
Keywords: Plane frame system, -level-cut approach, Membership function, Linear programming,
Fuzzy optimization.

α-Seviye Keseni Yaklaşımı ile Düzlem Kafes Sistemlerin Bulanık
Optimizasyonu

Özet
Bu çalışmada, bulanık üyelik fonksiyonu kullanılarak düzlem kafes sistemlerin boyutlandırılması
gerçekleştirilmiştir. Özellikle keskin programlama yerine yumuşak hesaplama yaklaşımlarından olan
bulanık programlama tercih edilmiştir. Boyutlandırma problemi optimum karar oluşturularak üyelik
fonksiyonlarını kullanan bir -seviye kesen yaklaşımı ile çözülmüştür. Boyutlandırma probleminin
formülasyonunda deplasman, çekme gerilmesi, burkulma gerilmesi ve atalet momenti sınırlayıcıları
göz önüne alınmıştır. -kesme yaklaşımı, düzlem çerçeve sistemlerin boyutlandırma problemleri
üzerinde örneklenmiş ve sonuçlar tartışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Uzay kafes sistem, -seviye keseni yaklaşımı, Üyelik fonksiyonu, Bulanık
optimizasyon.
GİRİŞ
Mühendislikte ve diğer bilim dallarında sistemler, kesin matematiksel işlemleri kullanmak
suretiyle modellenir. Günlük hayatta karşılaşılan problemlerin büyük çoğunluğu bir kesin olmama
durumu veya bir tanımlama durumu içerir. Bu problemlerin daha etkin çözülebilmesi için bir yol
bulunması gerekmektedir.
Günümüzde sistemler genel olarak kararlı, doğrusal ve doğrusal olmayan zaman bağımlı
değişmeyen bir yapıya sahiptir. Bu özelliklerin dışına çıkıldığı zaman, sistem kontrol edilemeyecek
hale gelecektir. Eğer sistem insan gibi hareket edebilen bir yapıyla kontrol edilebilirse, kararlı veya
kararsız, doğrusal yada doğrusal olmayan, zamanla değişen veya değişmeyen bir özellikte olsa dahi
uygun bir şekilde çalıştırılabilir. İşte bu durumlar bilim adamlarını insan gibi algılayabilen, karar
verebilen ve hareket edebilen sistemler yapmaya yöneltmektedir.
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Bulanık mantık ve bulanık küme teorisi, ilk kez 1965 yılında Prof. Lotfi A. Zadeh tarafından
ortaya atılmış ve hızla gelişerek birçok bilim adamının ilgisini çeken araştırmaya açık yeni bir konu
olmuştur (Zadeh,1965:338). Bulanık doğrusal programlama problemlerinin çözümünden bahseden
çalışmalar Zimmermann ile Tanaka tarafından yapılmıştır (Zimmerman,1974:1), (Tanaka vd.,
1974:37). Rao mekanik sistemlerin optimum boyutlandırma ve tanımını yapmıştır (Rao vd.,
1992:337). Tek bir amaç fonksiyonu ile yapıların optimum tasarımı Yuan ve Quan tarafından ele
alınmıştır (Yuan vd.,1985:291). Bulanık kümelerin inşaat mühendisliğinde ilk uygulamaları Brown ve
Yao tarafından gerçekleştirilmiştir (Brown vd., 1983:1211). Rao ve arkadaşları mühendislik
sistemlerinin çok amaçlı bulanık optimizasyonu için bir formülasyon vermiştir (Rao vd., 1992:37).
Keleşoğlu tarafından yapısal sistemlerin bulanık çok amaçlı optimizasyon için algoritma geliştirmiştir
(Kelesoglu vd., 2005:549), (Kelesoglu, 2006:102), (Kelesoglu, 2007:717), (Kelesoglu vd.,
2006:3771).
Bu çalışmada, bulanık programlama kullanılarak düzlem çerçeve sistemlerin boyutlandırılması
yapılmıştır. Boyutlandırma probleminin optimum çözümü için α-seviye keseni yaklaşımı
kullanılmıştır. Boyutlandırmada atalet momentleri, gerilmeler ve deplasmanlar değişken olarak
kullanılmış ve bulanık sınırlayıcılar altında yapı hacmi minimize edilmiştir. Bulanık sınırlayıcılar
olarak gerilme ve deplasmanlar kullanılmıştır. Sayısal uygulama olarak düzlem çerçeve sistem
çözülmüştür.
2. BULANIK PROGRAMLAMA
Bulanık matematiksel programlama yöntemlerinden biri olan bulanık programlama, bulanık
ortamda karar vermeyi sağlayan bir yöntemdir. Bulanık çevrede karar verme deyimi, sınırlayıcıların ya
da amaçların ya da her ikisinin yapı olarak bulanık olduğu bir karar süreci kastedilmektedir. Bu
amaçların ya da sınırlayıcıların sınırları kesin olarak tanımlanmamış alternatif gruplar içerdiği
anlamına gelir.
Amaç fonksiyonu ile sınırlayıcıların kesişimi sonucu elde edilen çözümlere ise bulanık karar
denir ve bulanık alternatifler olarak adlandırılırlar. Alternatifler uzayındaki en yüksek üyelik
derecesine sahip bulanık karar ya da kararlar ise, optimum karar olarak adlandırılır. Bulanık
programlamada amaç optimum karara ulaşmaktır (Kelesoglu vd., 2006:3771).
Bulanık programlamanın matematiksel formülasyonu
Boyutlandırma probleminin amaç fonksiyonu, sınırlayıcılarındaki belirsizlik ve karmaşık
yapısını çözmek için bulanık kümeler kullanılmıştır. Başlangıçta bulanık küme bilgileri, her bir
sınırlayıcı fonksiyonunun yerini tutan üyelik elemanları bulunmaktadır. Geliştirilen yöntemin
formülasyonu aşağıdaki alt bölümlerde tanımlanmıştır.
Bulanık programlama amaç fonksiyonu f (X ) ve X boyutlandırma değişkenin durumu:
min f ( X )
Boyutlandırma sınırlayıcılarının durumu:

~
g i ( X ) bi ,

i  1,2..., m

(1)

üst
X alt
j  1,2,..., n
j  Xj  Xj

(2)

Burada, amaç fonksiyonu f (X ) , g i ( X ) bulanık sınırlayıcı fonksiyonu ve boyutlandırma
değişkenlerinin alt ve üst sınır değerleri

X ialt , X iüst

olarak tanımlanmıştır.

~
Şekil 1’de bulanık bölge bi  bi , bi  pi  ve pi bulanık tolerans miktarı olarak tanımlanır. Her
bulanık sınırlayıcı için

pi

bilinir.

Dolaysıyla denklem (2) eşitsizliğinin sağ yan değerine
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eklenerek, sağ yan değeri bi  pi olur ve burada   0,1’dır. Bu durum, bulanık sınırlayıcılar
problemi bir parametrik programlama problemine dönüştürülmüştür (Vergeday, 1982:231).

Şekil 1.

 i seviye kesen ile üyelik fonksiyonu  gi (X)

Denklem (1) ve (2) göre bulanık sınırlayıcıların üyelik fonksiyonları

1

 g ( X )  bi
 gi ( X )  1  i
pi

0

olmalıdır. Burada

 gi (X )

gi ( X )  bi
bi  gi ( X )  bi  pi
gi ( X )  bi  pi

üyelik fonksiyonu olarak tanımlanır. Tanımlanmış sürekli ve monoton

fonksiyonlar ve bulanık sınırlayıcılar arasında

pi

tolerans bölgesi olarak müsaade edilir.

Denklem (1) ve (2)’nin çözümü için fonksiyonlar

f max  min f ( X ),

sınırlayıcı

f min  min f ( X ), sınırlayıcı

Şekil 2’de

(3)

gi ( X )  bi i ,

f max

ve f min olarak tanımlanır.

X alt  X  X üst

gi ( X )  bi  pi i ,

X alt  X  X üst

 f (X ) doğrusal üyelik fonksiyonlarının durumu verilmiştir.
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Şekil 2.

 f seviye keseni ile üyelik fonksiyonu  f (X)

Üyelik derecesi denklem (6)’da tanımlanmıştır.

1

f ( X )  f min

 f ( X )  1 
f max  f min


0
Dolaysıyla

f max , f min

f ( X )  f min
f min  f ( X )  f max

(6)

f ( X )  f max

değerlerini kullanarak amaç fonksiyonu için sürekli artan doğrusal bir üyelik

fonksiyonu oluşturulur. Optimal çözüm f max , f min arasında bir değer alacağı için optimal çözümün
değeri arttıkça uygunluk değeri de artacaktır (Werner, 1987:131).
 -seviye kesen yaklaşımında max  değeri bir optimum çözümünü verir. Yani amaç
fonksiyonun üyelik derecesinin en büyük değeri optimum karar ulaşmamızı sağlar. Üyelik derecesi
denklem (7)’de verilmiştir.

 f ( x) 

f max  f ( X )
f ( X )  f min
1
f max  f min
f max  f min

(7)

 -seviye kesen yaklaşımı kullanılarak bulanık programlamanın durumu
(8)

min f ( X )

Sınırlayıcılar

f ( X )   f max   ( f max  f min )  0
verilmiş ve değişkenler olarak

X , T

doğrusal programlama için

 f ( X ),  t  [0,1] ,

(9)

kullanılmıştır.

Denklem (2)’deki her bir sınırlayıcı fonksiyonuna sağ yan değerlerine

gi ( X )  bi  (1   ) pi , i

(1   ) pi

eklenir
(10)

elde edilir.
3. SAYISAL UYGULAMALAR
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Bulanık programlama ile boyutlandırma, değişkenler, sınırlayıcılar ve amaç fonksiyonu yardımı
ile tanımlanmaktadır. Belirsizlik altında bir boyutlandırma durumunda amaç fonksiyonu ve
sınırlayıcılar belirsiz veya bulanıktır. Bulanık amaç fonksiyonu ve bulanık sınırlayıcılar, üyelik
fonksiyonu yardımı ile karakterize edilebilir. Bir boyutlandırma probleminin modelinde yer alan
değişkenlerin katsayıları, sağ taraf sabitleri ve amaç fonksiyonu boyutlandırmadan elde edilen bilgiler
ışığında bulanık ortamda incelenmekte ve bulanık programlama algoritması ile bulandırılarak
alternatifler araştırılmaktadır.
Bu çalışmada,  -seviye kesen yaklaşımı kullanılarak bulanık programlama algoritması
geliştirilmiştir.
3.1 Düzlem Çerçeve Sistemin Boyutlandırılması
Şekil 2’de görülen düzlem çerçeve sistem bulanık doğrusal programlama ile boyutlandırılması
istenmektedir. Düzlem çerçeveye 0.2 tonluk düşey yük etkimektedir. Kolonlarda aynı profil
kullanılmış olup Atalet momenti; I1, kirişlerdeki ise I2 olarak alınmıştır. Elastisite modülü E=2070
t/cm2 dir. Çerçevenin 3 noktasındaki düşey deplasmanın 0,48 cm ve 2, 4 düğüm noktalarının yatay
deplasmanlarının 0.278 cm geçmemesi istenmektedir. Çubuklardaki gerilmeler 1.5 t/cm2 olarak
sınırlandırılmıştır. Düğüm noktasında dönme  0.02 rad dır. Çerçeve sistemin minimum ağırlığı,
bulanık sınırlayıcılar olarak deplasmanlar, çubuk gerilmeleri ve atalet momentleri göz önünde
bulundurularak   seviye keseni yaklaşımı ile optimum boyutlandırılması istenmektedir.
Boyutlandırma değişkenlerinin sınırları I i( alt )  I i  I i(üst ) ; i  1,2, belirlenmiş ve sınır değerleri
I i( alt )  2cm 2 , I i(üst )  20 cm 2 , (i  1,2,3,4) olarak verilmiştir. Mesnet olmayan serbest düğüm
noktalarının
deplasman
sınırlayıcılarının
sınır
değerleri
 i( alt )     i(üst ) ; i  1,2,3
 ( alt )  0,  (üst )  1 cm, (i  2.3,4) alınmış ve gerilme sınırlayıcıları  i( alt )   i   i(üst ) ; i  1,2,3,4 sınır
değerleri  ( alt )  1.5 t / cm 2 ,  ( üst )  1.5 t / cm 2 , (i  1,2,3,4) olarak verilmiştir. Deplasman ve
gerilme sınırlayıcılarının bulanık tolerans bölgesi %20 alınarak sistemin bulanık optimum
boyutlandırılması istenmektedir.

Şekil 2. Düzlem çerçeve sistem

Amaç fonksiyonu;
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4

min V ( A)     i  i
i 1


(11)

Sınırlayıcılar;

Gi   i  bi ,

(i  1,2,3,4)

(12)

GK  uk  bk ,

(k  2,3,4)

(13)

I ialt  I i  I iüst , (i  1,2)

(14)

 ialt   i   iüst , (i  1,2,3,4)

(15)

uküst  uk  uküst ,

(16)

(k  2,3,4)

buradan

 i   i , (i  1,2,3,4)

(17)

u k 
1
v   F K  ,
 k

(18)

(k  2,3,4)

Tablo 1’de görüldüğü gibi   0 durumunda gerilmenin ve deplasmanların tolerans sınırlayıcı
değerleri %20 alınarak optimum boyutlandırma yapıldığında bulanık amaç fonksiyonu
f min  18.3713cm 3 olarak bulunmuştur.
Tablo 1.Düzlem çerçeve sistemin bulanık programlama ile boyutlandırması

 0
I1
I2
Ux1
Ux2
f (x)

 1

max   0.7087

12.3061 4.8297
6.0656 6.0629
0.0100 0.0072
0.1465 0.0000
18.3713 10.8926

  1 olması durumunda ise optimum boyutlandırma

5.7902
7.2809
0.0072
0.0000
13.0711

edilmiş ve bu
durum aynı zamanda klasik optimizasyon sonucuna eşittir. Bulanık doğrusal programlama için gerekli
optimum karar fonksiyonu denklem (9)’da yerine yazılır ise
f ( X )  18.3713   (18.3713  10.8926)  0

f max  10.8926 cm 3 elde

(19)

olduğu görülür.
Denklem (19)’u oluşturulan algoritma içerisinde üyelik fonksiyonun makrosu olarak yazılır.
Yazılan bu algoritma ile bulanık sınırlayıcılar ve parametreler altında max  değerine ulaşılana kadar
optimum boyutlandırma işlemi yapılır. Boyutlandırma sonunda en büyük üyelik fonksiyonu
max   0.7087 ve bu değere tekabül eden bulanık amaç fonksiyonu olan yapı ağırlığı
f ( x)  13.0711 cm 3 olarak elde edilmiştir
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4. SONUÇLAR
Bulanık küme kavramı, klasik matematiğin standartlarına göre belirsiz olan ya da kesin olmayan
karar süreçlerine matematiksel bir kesinlik kazandıran kavramlar ve yöntemler bütünüdür. Bilgisayarın
tüm bilim dallarında etkin olduğu günümüzde, belirsiz ve karmaşık problemlerin çözümü için
algoritmalar geliştirilmiştir.
Bulanık programlama yöntemi, kesin (klasik) programlama yöntemi kullanılarak çözülebilen
problemlere bir karar sürecinde görülen belirsizlik dahil edildiğinde kullanılan bir yöntemdir.
Günümüzde birçok karar sürecinin belirsiz bir yapıya sahip olduğu düşünülürse, bulanık
programlamanın etkin ve kullanışlı bir yöntem olduğu sonucuna varılabilir.
Yapılan bu çalışma bulanık programlama algoritması yapısal problemlerin boyutlandırılmasında
kullanılabilirliği ortaya konulmuştur.
Bu yöntem genel amaçlı olup mühendislik sistemlerin optimum boyutlandırılmasını
yapabilmektedir. Bu program küçük bir yazılım ile kısa sürede sonucu verdiğinden, zamandan tasarruf
sağladığı gibi uzun iterasyon işlemleri yapmaya gerek kalmayacaktır.
Sonuç olarak, bulanık programlama, en çok yararın sağlanması amacıyla kaynakların akılcı
değerlendirilmesi gerektiği ve parametre değerlerinin bir kısmı ya da hepsinin bilinmediği fakat olası
değerlerin üyelik derecelerinin bilindiği problemler için etkin çözümleri kolaylıkla üreten bir
yöntemdir.
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Abstract
This research was carried to determine the effect of supplementation on the egg production
and egg characteristics of chukar partridges fed at extensive conditions. In this experiment 480 chukar
partridges were used and fed with a diet containing 20% CP and 2900 Kcal ME for one month. Each
treatment group consists of three replications containing of 36 female and 24 male chukar partridges.
In this experiment the ration and water were supplied to chukar partridges at libitum and 18 h lighting
was applied. The supplementation of vitamin E had a significant effect on the egg production and egg
characteristics. The supplementation of vitamin E increase the egg weight, egg production and
albumen weight while the supplementation of vitamin E decreased the yolk weight. As a conclusion
the supplementation of vitamin E considerably increased the egg weight. Further research is needed to
determine the effect of vitamin E supplementation on the hatchability of chukar partridge’s egg .
Key words: Chukar partridges, egg, vitamin E

Vitamin E Takviyesinin Damızlık Kınalı Kekliklerde Yumurta Verimi Üzerine
Etkisinin Belirlenmesi
Özet
Bu araştırma, entansif şartlarda yetiştirilen damızlık kınalı kekliklere vitamin E takviyesinin
yumurta verimine ve kalitesine olan etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada toplam
480 adet keklik kullanılmıştır. Her muamele grubu üç tekerrürlü olup her tekerrürde 36 adet dişi ve 24
adet erkek keklik yer almıştır. Damızlık keklikler araştırma süresince %20 ham protein ve 2900 Kcal
enerji içeren yumurta yemi bir ay süreyle beslenmişlerdir. Damızlıkta kullanılan kınalı kekliklerin yem
ve su ihtiyacını ad-libitum olarak karşılanmış ve günde 18 saat aydınlatma yapılmıştır. Vitamin E
ilavesi damızlık kekliklerin yumurta verimi ve yumurta karakteristiklerini önemli derecede
etkilemiştir. Vitamin E ilavesi damızlık kekliklerin yumurta ağırlığını, yumurta verimini, ak ağırlığını
ve oranını artırırken sarı oranını azaltmıştır. Vitamin E katılması sonucu yumurta ağırlıklarında ciddi
anlamda artışlar olmuştur. İlerde yapılacak olan çalışmalarda Vit E katkısının kuluçka performansına
etkisi test edilmelidir.
Anahtar sözcükler: Kınalı keklik, yumurta, Vitamin E
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Ülkemizde kınalı keklik (Alectoris chukar) popülasyonuda doğal ortamda aşırı avlanma,
sanayileşme, tarımsal alanlarda kullanılan granül gübreler gibi birçok nedenden dolayı hızlı bir azalma
meydana gelmiş ve bu kapsamda Orman ve Su İşleri Bakanlığı Türkiye’nin çeşitli illerinde keklik
üretim istasyonu kurarak, keklik üretimi yapmaya başlamıştır(Alkan vd., 2008:225, Özkan ve ark.,
2013:586). Kuluçka sonunda elde edilen civciv sayısı işletmenin karlılığını belirleyen en önemli
unsurlardan biridir (Özbey ve Ekmeni, 2006:153). Çeşitli kanatlılarda yumurta ağırğının kuluçka
randımanına, çıkım gücüne, döllülük oranına, embriyonik ölüm oranına ve çıkan civciv ağırlığına olan
etkisini belirlemek için birçok araştırma olmasına rağmen (Saylam., 1999:367, Çağlayan ve İnal
2006:12, Özbey ve Ekmeni 2006:154, Toplu vd.,. 2007:12, Ograk ve Altınel., 2010:8) kekliklerde
yumurta ağırğının kuluçka randımanına, çıkım gücüne, döllülük oranına, embriyonik ölüm oranına ve
çıkan civciv ağırlığına olan etkisini belirlemek amacıyla fazla bir çalışma yapılmamıştır. Yapılan ön
çalışmada %20 ham protein ve 2900 Kcal enerji içeren yumurta yemi ile beslenen kekliklerin yumurta
ğırlıklarının 18 gram gibi düşük olduğu tespit edilmiştir. Kınalı kekliklerde yumurta ağırlığı kuluçka
performanına önemli etkisinin olduğu yapılan çalışmada bildirilmiştir. Yumurta ağırlığının 18 g
altında olması ve 23 gramın üzerinde olması durumunda kuluçka performansını önemli derecede
düşürdüğü ve embriyonik ölümlerin artığı bildirilmiştir (Çağlayan vd., 2009:12). Bu yüzden bu proje,
entansif şartlarda yetiştirilen kınalı kekliklere vitamin E takviyesinin yumurta verimine, ağırlığına ve
kalitesine olan etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
MATERYAL VE METOT
Bu deneme Kapıçam Kınalı Keklik Üretim İstasyonunda yürütülmüştür. Bu denemede iki
muamele grubu olup, birinci muamele grubuna Vitamin E takviyesi yapılmazken ikinci muamele
grunba Vitamin E takviyesi yapılmıştır. Bu çalışmada toplam 480 adet keklik kullanılmıştır. Her
muamele grubu üç tekerrürlü olup her tekerrürde 36 adet dişi ve 24 adet erkek keklik yer almıştır.
Şekil 1 ‘de görülen damızlık kekliklere araştırma süresince %20 ham protein ve 2900 Kcal enerji
içeren yumurta yemi bir ay süreyle verilmiştir. Damızlıkta kullanılan kınalı kekliklerin yem ve su
ihtiyacını ad-libittum olarak karşılanmış ve günde 18 saat aydınlatma yapılmıştır. Deneme süresi
boyunca yumurtalar sayılarak hayvanların yumurta verimleri belirlenmiştir. Yumurtaların dış kalite
özelliklerini belirlemek amacıyla yumurtalar günlük olarak toplanmış, haftada bir kez aynı gün
rastgele seçilerek kalite özelliklerinin tespitinde kullanılmıştır. Şekil 2’de görüldüğü gibi şeçilen
yumurtalar numaralandırılarak önce 0.01 mg'a hassas terazi ile ağırlıkları tespit edilmiş, sonra şekil
indeksinin belirlenmesi için dijital kumpas ile uzun ve kısa eksenlerinin en fazla olduğu yerden ölçüm
yapılmıştır.

Şekil:1 Damızlık Kafesleri

Şekil 2: Yumurta Tartımı

Yumurtaların şekil indeksi aşağıdaki bildirilen formüller kullanılarak hesaplanmıştır.
Şekil indeksi (%): [Yumurtanın eni/Yumurtanın Boyu] x100
İç özelliklere ait bazı değerler aşağıdaki formüllerle hesaplanmıştır.
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Ak Ağırlığı: [Yumurta ağırlığı-(Sarı ağırlığı+Kabuk ağırlığı)]
Sarı Oranı (%): [Sarı ağırlığı/Yumurta Ağırlığı] x 100
Kabuk Oranı (%): [Kabuk ağırlığı/Yumurta Ağırlığı ] x100
Ak Oranı (%): [100-(Sarı oranı+Kabuk oranı)
Sarı İndeksi: [Sarı yüksekliği/Sarı çapı]x100
Ak İndeksi: [Ak yüksekliği/{(Ak uzunluğu+Ak genişliği) / 2}]x100
BULGULAR VE TARTIŞMA
Vitamin E ilavesinin damızlık kekliklerin yumurta verimi ve yumurta karekteristiklerine etkisi
Tablo 1’de verilmiştir. Vitamin E ilavesi damızlık kekliklerin yumurta verimi ve yumurta
karekteristiklerini önemli derecede etkilemiştir. Vitamin E ilavesi damızlık kekliklerin yumurta
ağırlığını, yumurta verimini, ak ağırlığını ve oranını artırırken sarı oranını azaltmıştır. Diğer taraftan
viatmin E ilavesi kabuk ağırlığı, sarı indeksi, ak indeksi ve renk skalası üzerinde istatistiksel açıdan
önemli derecede etkilememiştir. Bu çalışmada damızlık kekliklerin yumurta ağırlığı 18.50 ile 23.40
gram arasında değişmiş. olup Ozbay ve Esen (2007:783), Kırıkcı vd. (2007:1380), Çağlayan vd .
(2009:567), Alkan vd ( 2007:225), Çetin vd (2006:11), Hashemipour vd (2011:19244) ve Yamak vd
(2016:13) bulgularıyla uyum içerisindedir. Görüldğü gibi Vitamin E ilavesi yaklaışık % 26.48 lik bir
artışa neden olmuştur. Bununla birlikte Çağlayan vd (2009:571) yılında yapılan çalışmada 18 gramın
altındaki ve 23 gramın üstündeki yumurtalarda döllülük oranın düşük ve çıkış gücünün düşük ayrıca
embriyonik ölümlerin yüksek olduğu bildirilmiştir. Bu yüzden bu çalışmada Vit E katkısı yumurta
ağırlığını yükseltiği için Vitamin E kullanımına dikkat edilmelidir.
Damızlık kekliklerin yumurta verimleri % 51.1 ile 56.2 arasında değişmiş olup Ozbay ve Esen
(2007:784), Kırıkcı vd (2007:1381) ve Hashemipour vd (2011:19245) bildirdiği değerlerden daha
yüksek bulunmuştur. Görüldüğü gibi Vitamin E ilavesi yumurta veriminde yaklaşık %10 ‘luk bir
artışa neden olmuştur.
Tablo 1: Vitamin E ilavesinin damızlık kekliklerin yumurta verimi ve yumurta
karekteristiklerine etkisi
Parametreler
Kontrol
Vitamin E
SHO
ÖS
a
b
Yumurta ağırlığı (g)
18.50
23.40
0.387
***
Yumurta verimi (%)
51.17a
56.17b
0.703
***
Ak ağırlığı (%)
8.03a
10.91b
0.331
***
a
b
Sarı oranı (%)
43.11
39.98
1.126
*
Kabuk oranı (%)
13.90a
13.40a
0.426
ÖD
Ak oranı (%)
43.02a
46.58a
1.356
*
Sarı indeksi
37.12a
36.28a
0.893
ÖD
a
a
Ak indeksi
7.13
7.18
0.224
ÖD
Renk skalası
9.70a
9.35a
0.268
ÖD
ab
aynı satırda yer alan ve farklı üst simgeye sahip ortalamalar birbirinden farklıdır. SHO:
Standart hata ortalaması, ÖS: Önem seviyesi, ÖD: Önemli değil, *** P<0.001, * P<0.05.
Damızlık kekliklerden elde edilen yumurtaların ak ağırlıkları 8.03 ile 10.91 arasında değişmiş
olup Ozbay ve Esen (2007:784), Kırıkcı vd (2007:1381), Çetin vd (2006:14), Hashemipour vd
(2011:19245)ve bulgularıyla uyum içerisindedir.
Yumurta sarı oranı %39.98 ile 43,11 arasında değişmiş olup Çetin vd (2006:16) bildirdiği
değerlerden biraz yüksek bulunmuştur. Kabuk oranı 13.40 ile 13.90 arasında değişmiş Çetin vd
(2006:16) bildirdiği değerlerle uyumlu bulunmuştur. Ak oranı %43.02 ile 46.58 arasında deiğişmiş
olup Çetin vd (2006:16) bildirdiği değerlerden biraz düşük bulunmuştur. Damızlık keklik
yumurtalarının sarı indeksi 36.28 ile 37.12 arasında bulunmuş olup Özbey ve Esen ( 2007:157) ve
Kırıkçı vd (2007:1382) bildirdiği değerlerden biraz düşük bulunmuştur. Damızlık keklik
yumurtalarının renk skala değeri 9.35 ile 9.70 arasında değişmiş olup Hashemipour vd (2011:19245)
bulgularından birkaç birim yüksek bulunmuştur.
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SONUÇ
Vitamin E ilavesinin damızlık kekliklerin yumurta verimi ve yumurta karekteristiklerine etkisi
Tablo 1’de verilmiştir. Vitamin E ilavesi damızlık kekliklerin yumurta verimi ve yumurta
karekteristiklerini önemli derecede etkilemiştir. Vitamin E ilavesi damızlık kekliklerin yumurta
ağırlığını, yumurta verimini, ak ağırlığını ve oranını artırırken sarı oranını azaltmıştır. Diğer taraftan
viatmin E ilavesi kabuk ağırlığı, sarı indeksi, ak indeksi ve renk skalası üzerinde istatistiksel açıdan
önemli derecede etkilememiştir. Vit E katılması sonucu yumurta ağırlıklarında ciddi anlamda artışlar
olmuştur. İlerde yapılacak olan çalışmalarda Vit E katkısının kuluçka performansına etkisi test
edilmelidir.
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The Effects of Egg Weight on The Hatchability, Fertility, Embryonic
Mortality and Chick Weight of Chukar Partridges
Cagrı Ozgur OZKAN*
Ass.Prof.Dr K.Maras Sutcu Imam Universtiy
Turkey
ABSTRACT

This research was carried to determine the effect of egg weight on the hatchability, fertility,
embryonic mortality and chick weight of chukar partridges. Approximately 840 eggs collected for two
weeks from cages including 360 female and 120 chukar partridges fed with ration (%20 CP and 2900
Kcal ME) were divided into two groups and incubated at 37.6 oC and %59 relative humidity. The
hatchability of heavy eggs was found to be 61.09% whereas the hatchability of small eggs was found
to be 49.76%. The hatchability of fertilized heavy eggs was 96.30 % whereas hatchability of fertilized
small eggs egg was 93.72 %. The fertility of heavy eggs was higher than that of small eggs. The ratio
of fertilized heavy eggs was 61.09 % whereas the ratio of fertilized small eggs was 53.10%. It was
found that the egg weight has no effect on the embryonic mortality. The chick weight has changed
depending on the egg weight. It was found that the chick weight from the heavy eggs was 16.73 g
whereas the chick weight from the small eggs was 13.89 g. As conclusion the egg weight has a
significant effect on the hatchability, fertilized eggs, and hatchability of fertilized eggs of chukar
partridges.
Keywords: Chukar partridges, egg weight, hatchability

Kınalı Kekliklerde Yumurta Ağırlığının Kuluçka Randımanına, Döllülük
Oranına, Embriyonik Ölüm Oranına, Civiv Ağırglığına Etkileri
Özet

Bu araştırma, kınalı kekliklerde yumurta büyüklüğünün kuluçka randımanına, çıkım gücüne,
döllülük oranına, embriyonik ölüm oranına ve çıkan civciv ağırlığına olan etkisini belirlemek amacıyla
yapılmıştır. İki hafta boyunca % 20 HP ve 2900 Kcal ME içeren yemlerle beslenen 360 dişi ve 120
erkek kekliklerin bulunduğu kafeslerden yaklaşık 840 adet yumurta toplanmış ve 37.6 oC’de ve %59
nispi nemde inkubasyona bırakılmıştır. Büyük yumurtadan elde edilen kuluçka randımanı ortalama
olarak %61.09 iken küçük yumurtalardan elde edilen kuluçka randımanı %49.76 bulunmuştur. Büyük
yumurtaların çıkım gücü %96.30 iken küçük yumurtaların çıkım gücü %93.72 bulunmuştur. Büyük
yumurtaların döllülük oranı küçük yumurtalara göre daha yüksek bulunmuştur. Büyük yumurtaların
döllülük oranı %61.09 iken küçük yumurtaların döllülük oranı %53.10 bulunmuştur. Yumurta
ağırlığının embriyonik ölüm üzerinde fazla bir etkisinin olmadığı bulunmuştur. Civciv ağırlığı ise
kuluçkaya konan yumurta ağırlığına bağlı olarak değişmiş olup kuluçkaya konan büyük yumurtalardan
çıkan civciv ağırlığı 16.73 gr olurken küçük yumurtalardan çıkan civcivlerin ağırlığı 13.89 gr olarak
bulunmuştur. Sonuç olarak, yumurta ağırlığı kuluçka randımanını, döllülük oranını ve çıkım gücünü
önemli derecede etkilemiştir.
Anahtar sözcükler: Kınalı keklik, yumurta ağırlığı, kuluçka randımanı
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Kınalı keklik (Alectoris chukar), sülüngiller (Phasianidae) familyasından olup, genellikle av
turizmi için canlı materyal olarak kullanılmak üzere üretimi yapılmaktadır (Özsoy, 2014:127).
Ülkemizde yaygın olarak bulunan kınalı kekliklerin, doğal ortamda aşırı avlanma, sanayileşme,
tarımsal alanlarda kullanılan granül gübreler gibi birçok nedenden dolayı popülasyonları hızla
azalmaktadır (Alkan vd., 2008:46). Ülkemizde çeşitli nedenlerden dolayı hızla azalan kınalı keklik
poülasyonunu dengelemek için Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, değişik illerde 5 adet kınalı keklik
üretim istasyonu kurulmuştur. Kurulan bu istasyonlar son yıllarda önemli kınalı keklik üreterek
doğaya bırakılmaktadır (Özkan. vd., 2013:586).
Kuluçka sonunda elde edilen civciv sayısı işletmenin karlılığını belirleyen en önemli
unsurlardan biridir (Özbey ve Ekmeni, 2006:8). Çeşitli kanatlılarda yumurta ağırğının kuluçka
randımanına, çıkım gücüne, döllülük oranına, embriyonik ölüm oranına ve çıkan civciv ağırlığına olan
etkisini belirlemek için birçok araştırma olmasına rağmen (Saylam, 1999:367, Çağlayan ve İnal
2006:11, Özbey ve Ekmeni, 2006:152, Toplu vd., 2007:11, Ograk ve Altınel, 2010:7) kekliklerde
yumurta ağırğının kuluçka randımanına, çıkım gücüne, döllülük oranına, embriyonik ölüm oranına ve
çıkan civciv ağırlığına olan etkisini belirlemek amacıyla fazla bir çalışma yapılmamıştır.
Daha ziyade ülkemizde kınalı keklikler üzerinde yapılan çalışmalar farklı yetiştirme ve
ışıklandırmanın kekliklerin yumurta verimi ve kuluçka özeliklerine etkisini belirlemeye yönelik
çalışmalar olmuştur(Çetin vd., 1997:5, Kırıkçı vd., 1999:15, Aysöndü ve Özbey, 2008:267).
Bu yüzden bu projenin amacı, entansif şartlarda yetiştirilen kınalı kekliklerde yumurta
büyüküğünün kuluçka randımanına, çıkım gücüne, döllülük oranına, embriyonik ölüm oranına ve
çıkan civciv ağırlığına olan etkisini belirlemektir.
MATERYAL VE METOT
Kapıçam Kınalı Keklik Üretim İstasyonunda iki hafta boyunca 360 dişi ve 120 adet erkek
damızlık kekliğin bulunduğu kafes sitemindeki bölmelerden sabah ve akşam toplanan 840 adet
yumurta 14oC ve %70 nismi neme ayarlanmış çimuka marka yumurta bekletme dolabında
bekletilmiştir. Kuluçkaya koymadan önce yumurtalar büyük ve küçük olmak üzere iki gruba
ayrılmıştır. Büyük yumurtaların ortalama ağırlıkları 23.40 g iken küçük yumurtaların ortalama
ağırlıkları 20.20 g olarak belirlenmiştir. Damızlıkta kullanılan kınalı kekliklerin yem ve su ihtiyacını
ad-libittum olarak karşılanmış ve günde 18 saat aydınlatma yapılmıştır. Damızlık kekliklere araştırma
süresince %20 ham protein ve 2900 Kcal enerji içeren yumurta yemi verilmiştir.

Şekil1: Damızlık Kafesleri

Şekil 2: Yumurta Tartımı

Yumurtalar sivri ucu aşağı gelecek şekilde viyollere yerleştirilerek, 37.6oC ve %59 nismi
ayarlanmış kuluçka ön gelişim makinesinin içine konmuştur. Yumurtalar günde 8 kez %45 derecelik
bir açı ile çevrilmiş ve 21 gün süre ile gelişim makinasında bekletilmiştir.
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Şekil 3: Yumurta Viyolleri

Şekil 4: Kuluçka Makineleri

Ön gelişim makinesinde 21 günlük gelişimini tamamlayan yumurtalar, 36.5oC ve % 70 nispi
neme ayarlanmış çıkım makinesine transfer edilerek 3 gün süre ile çıkım yapması beklenmiştir. Çıkım
makinesinden alınan civcivler tek tek hassas terazi ile tartılarak ağırlıkları belirlenmiştir. Çıkım
olmayan yumurtalar tek tek kontrol edilerek embriyonik ölüm ve dölsüz yumurtalar tespit edilmiştir.
Araştırmadan elde edilen bulgularla kuluçka verimlerinin belirlenmesi Aksoy (1994:109)’nin bildirmiş
olduğu metodun aşağıdaki formülleri kullanarak belirlenmiştir.
Kuluçka Randımanı =

Çıkım Oranı

=

Döllülük Oranı

=

Çıkan civciv sayısı
___________________________
Makineye konulan yumurta sayısı

x 100

Çıkan civciv sayısı
___________________________ x 100
Makineye konulan döllü yumurta sayısı

Döllü olan yumurta sayısı
___________________________
Makineye konulan yumurta sayısı

x 100

Şekil 5-6 : Çıkım makinasından çıkan civcivlerin ağırlıkların belirlenmesi
BULGULAR VE TARTIŞMA
Yumurta ağırlığının kuluçka randımanı, çıkım gücü, döllülük oranı, embriyonik ölüm ve
civciv ağırlığına etkisi Tablo 1’de verilmiştir. Kuluçkaya konan yumurta ağırlığı kuluçka randımanı,
çıkım gücü, döllülük oranı, embriyonik ölüm ve civciv ağırlığını önemli derecede etkilemiştir. Büyük
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yumurtadan elde edilen kuluçka randımanı ortalama olarak %61.09 iken küçük yumurtalardan elde
edilen kuluçka randımanı %49.76 bulunmuştur. Bu çalışmada elde edilen kuluçka randımanı Çetin vd.,
(1997:7) bildirdiği randımana (%53.57) benzer bulunmasına rağmen, Aysöndü ve Özbey, (2008:269)
ve Kırıkçı vd., 1999:18) bildirdiği randımandan (%78.20, 75.92 ve 87.96) düşük bulunmuştur.
Çıkım gücünde ise yumurta ağırlıklarının fazla bir etkisinin olmadığı gözükmektedir. Büyük
yumurtaların çıkım gücü %96.30 iken küçük yumurtaların çıkım gücü %93.72 bulunmuştur. Bu
çalışmada elde edilen çıkım gücü ise Çetin vd., (1997:7) ve Kırıkçı ve ark. (1999:18) bildirdiği çıkım
gücü (%93.75, 97.05 ve 92.79) benzer bulunmasına rağmen, Aysöndü ve Özbey, (2008:269)
bildirdiği randımandan (%86.64) biraz yüksek bulunmuştur.
Büyük yumurtaların döllülük oranı küçük yumurtalara göre daha yüksek bulunmuştur. Büyük
yumurtaların döllülük oranı %61.09 iken küçük yumurtaların döllülük oranı %53.10 bulunmuştur. Bu
çalışmada elde edilen döllülük oranı Çetin vd., (1997:18) bildirdiği döllülük oranıyla (%57.14) benzer
bulunmasına rağmen, Aysöndü ve Özbey, (2008:269) ve Kırıkçı vd., (1999:18) bildirdiği döllülük
oranlarından (%90.25, 81,82 ve 90.64 ) çok düşük bulunmuştur
Yumurta ağırlığının embriyonik ölüm üzerinde fazla bir etkisinin olmadığı bulunmuştur. Bu
çalışmada elde edilen embriyonik ölüm oranı ise Aysöndü ve Özbey, (2008:269) bildirdiği orandan
(%13.35) çok düşük bulunmuştur.
Tablo 1: Yumurta ağırlığının kuluçka randımanı, çıkım gücü, döllülük oranı, embriyonik ölüm ve
civciv ağırlığına etkisi

Kuluçka Randımanı (%)
Çıkım Gücü (%)
Döllülük Oranı (%)
Embriyonik Ölüm (%)
Civciv Ağırlığı (g)

Yumurta Büyüklüğü
Büyük (23.40 g)
Küçük (20.20)
61.09
49.76
96.30
93.72
61.09
53.10
2.38
3.33
16.73
13.89

Civciv ağırlığı ise kuluçkaya konan yumurta ağırlığına bağlı olarak değişmiş olup kuluçkaya
konan ağır yumurtalardan çıkan civciv ağırlığı 16.73 gr olurken küçük yumurtalardan çıkan civcivlerin
ağırlığı 13.89 gr olarak bulunmuştur. Bu çalışmada kullanılan yumurtaların ağırlıkları Çetin vd.,
(1997:18) bildirdiği değerden (18.99) biraz yüksek bulunmuştur. Dolayısıla bu çalışmada elde civciv
ağırlıkları Çetin ve ark. (1997:18) bildirdiği değerden (13.74 g) biraz daha yüksek bulunmuştur. Diğer
taraftan bu çalışmada elde edilen yumurtaların ortalama ağırlıkları Kırıkçı ve ark. (1999:18) bildirdiği
yumurta ağırlıkları (20.38-21.20) ile benzer bulunmuştur.
Kanatlılarda yumurta ağırlığı ile kuluçka randımanı arasındaki ilişki hakkında farklı görüşler
bulunduğu bildirilmiştir (Saylam, 1999:369). Bu konuda yapılan bazı çalışmalarda, broiler yumurta
ağırlığının döllülükle ve çıkış gücü üzerinde önemli olmadığı (Proudfoot ve Hulan, 1987:2168),
bununla birlikte broyler damızlıklarında döllülük oranın ve çıkış gücünün 47 g’ın altındaki
yumurtalarda düştüğünü bildirmişlerdir ( Morris vd., 1968:310). Diğer taraftan tavuklarda kuluçka
randımanının ağır yumurtalarda hafif yumurtalara göre daha iyi olduğu bildirilmiştir (Prabakaran vd.,
1984:75, Sergeeva, 1984:542). Benzer şekilde Japon bıldırcınlarıyla yapılan çalışmada, döllülük oranı
ve çıkış gücü ağır yumurtalarda hafif yumurtalara göre daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir (Sachdev
vd., 1985:21, Sarıca ve Soley, 1995:480). Bu çalışmada elde edilen sonuçlara bakıldığında yumurta
ağırlığının kuluçka randımanı, döllülük oranını ve civciv ağırlığını önemli derecede etkilediği
görülmektedir.
SONUÇ
Bu araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, kınalıkekliklerde yumurta büyüklüğü
bakımından büyük yumrutalar küçük yumurtalara göre kuluçka randımanı, döllülük oranını ve civciv
ağırlığı bakımından daha iyi sonuçlar alınmıştır. Bununla birlikte bu araştırmanın sonuçlarının diğer
yapılan araştırmalarla karşılaştırıldığında Kapıçam Kınalı Keklik Üretim İstasyonunda özellikle
kuluçka randımanı ve döllülük oranıyla ilgili sorun olduğu gözükmektedir. Bu yüzden damızlık
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oranının iyi belirlenmesi ve damızlıkhane koşulların iyileştirilmesiyle söz konusu problemler
azaltılabilir. Ayrıca benzer çalışmaların Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı diğer istasyonlarda da
yapılması araştırmanın kabul edilebilirliğini artıracağı gibi makineden kaynaklanan problemleri de
ortaya çıkartacıktır.
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Abstract
Energy has always maintained its place in the sine qua non of civilization. Energy has become
a kind of agenda even if the civilizations differ from the day when they exist. Because energy is the
most important step in the way of the growth and development of the civilizations. Therefore, no
country in the world has energetically conducted independent policies. Especially since the industrial
revolution, energy has obviously felt its presence on vital activities, and more and more countries are
beginning to pay attention. With the development of technology, the use of energy resources in many
areas has accelerated the energy politics in the global world. At this point, countries have put their
energy policies in the first place among the main agenda items of foreign policies. This is natural and
has brought some effects on the country's economies. In this context, in this study, global energy
policies will be examined and the energy policies of Turkey will be explained and the effects of global
energy policies on the Turkish economy will be examined.
Keywords: Global Energy Policies, Oil, Natural Gas, Turkey Energy Policies

INTRODUCTION
One of the most important steps in the economic growth and development of civilizations is to
have energy sources or to reach the most appropriate sources of energy. The importance of energy
resources has increased, especially after the industrial revolution with the use of fossil fuels such as
coal has started to be used actively. The acceleration of industrialization with industrial revolution
have made energy sources the locomotive of growth and development. After this phase, energy
resources have been indispensable for human life. As a matter of fact, fossil fuels such as petroleum,
natural gas, coal and renewable energy sources and also nuclear energy sources have become
important for every country as of today because of filling a different gap in human life.
Energy sources have begun to be used in every area after the dizzy development of technology.
For instance, even a PVC material that seems to be simple cannot be given the necessary flexibility
without oil. On the strength of energy resources have such a place in human life, increases the
importance given to it. This is a clear indication that, in the face of such a important situation,
countries cannot conduct independent policy from energy sources while shaping their policies. As a
matter of fact, almost all of these energy policies determine the development of external relations
based on countries. When we look at the globalizing world, it can be seen that the countries that have a
power in the world are the countries that have energy resources in serious mania.
The constant increase in demand for energy sources is an indication that energy sources will
occupy a constant place in human life in the future. The truth of demand for energy source will reaches
88% up to 2030 is enough to explain the importance of energy resource. Because of this importance
developed and developing countries attach importance to energy resources while they are determining
local and foreign policies. Althouh different reasons is shown occuring foreign policies in the world, it
is an indisputable truth that the backgraunds of these foreign policies have energy resources. Almost
every country in the world, especially the developed countries such as USA, Russia, China, are
shaping even peace and war within the framework of these politics. It is seen that energy politics with
535

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

such an important place in determining the internal and external policies of the countries have an
important place when they are considered in Turkey. Especially in recent years, Turkey's efforts to
reach the energy resources of different projects show this importance. Because of Turkey is an energy
importer country, it is clear that she will be much more affected by global energy policies. If Turkey's
external borrowing is taken up by imports of energy resources, it will be seen that global energy
policies seriously affect Turkey. Besides, the empirical findings that there is a positive relationship
between energy consumption and economic development show that global politics has serious effects
on the Turkish economy.
In this way, this study will give information about the appearance of energy policies of global
actors such as Russia, USA, EU which play a particularly important role in global energy policies and
examine the energy politics of Turkey and the effects of these global energy policies on the Turkish
economy.
ENERGY POLICY CONCEPT AND ENERGY OUTLOOK IN THE WORLD
Energy is one of the most basic and entrenched needs for economically and socially developing
a country. The energy policy is a planned process aiming at diversifying resources and ensuring
energy production in an uninterrupted, safe, cheap, clean, quality and sustainable way with based on
natural resources and the potential of human power of the countries (Pamir, 2007, s.16). Although
energy politics is defined with a conceptual limitation, it is important for the efficiency of energy
policies that the factors affecting energy supply and demand to be changed according to the changing
world conditions and pass through the factors of scientific analysis. From this point of view, the
energy politics that countries have introduced must be able to adapt themselves to the changing world
conditions and be realistic and consistent on a global scale (Kaya, 2012:270).
Considering the factors that constitute the energy supply and demand balance, the level of
development of the countries is obviously striking. When it is thought that development is the main
target of each country, energy policies are one of the most important policies of each country. In this
respect, the necessity of analysing the factors that determine energy supply and demand with
scientific, consistent and real methods and revising it in line with international policies is emerging. In
the global world, the technological conditions that have developed, the use of energy in all aspects of
life, and the inclusion of life as indispensable have increased the importance of energy politics and
made it compulsory for every country. In addition to the increase in demand for basic necessities due
to the ever-increasing world population, rising standards of social and economic living in the
competitive environment cause more energy demand and increase the importance of energy use more.
The energy issue, which is of such great importance, constitutes the most important agenda items of
the governments. In fact, countries are often shaped policies around energy at the international field
(Akyener ve Altun, 2015).
When the energy resources in the world are examined, the sources having the largest share in
primary energy production are petroleum, coal and natural gas, respectively. When we look at the
distribution of energy resources consumed on the world, it is seen that more than 2/3 of consumption
is obtained from exhausted hydrocarbon sources such as coal, petroleum natural gas. Today, the
largest share of energy production is from fossil-based energy sources with 87% and the remaining
13% is from nuclear energy and renewable energy sources (Aksoy, 2016:1). Along with this, demand
for energy consumption is constantly increasing. Although it can shown that there are many reason for
energy demand, increasing population, chancing technological infrastructure and energy consumption
based human life are most important factors. It is assumed that there will be a 50% increase in
international energy demand if there is no change in the direction of development of existing energy
policies over the next 30 years. This increase is expected to come mostly from the BRIC (Brazil,
Russia, India, China) countries instead of the Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) (Sevim, 2012:2). According to this predictive work scenario, there will be no
decline in the share of oil, coal and natural gas in total primary energy resources. Similarly, it is
expected that the share of the three fossil fuels in the total will be about 90% (Pamir, 2007:18-19).
When we look at the graphical data, it can be seen that demand of fossil fuel based energy
consumption is more than the demand of other energy sources. It can also seen that the demand for
resources will gradually increase in the 2017 report that BP has published. Natural gas consumption is
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growing faster than oil and coal consumption, but if the demand for petroleum consumption is
expected to increase by 0.7% per year, consumption in fossil fuels will increase in some countries and
energy-driven policies will certainly affect the global market.

Graph-1. World Energy Resources Consumption Rates
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Although It is also expected that in the next 20 years half of the total increase in energy
resources will come from non-fossil energy types, coal, oil and natural gas will remain the main
energy source that empower the world economy and their share in total production will be 75% in
2035. The average annual rate of increase in renewable energies in the coming years is estimated to be
the fastest-growing fuel source, growing by four times to 7.6% (www.bp.com). In other words,
considering all these data, it can be assumed that the countries will gradually become energy
dependent. Hence, a dynamic structure is dominant in the relations between energy demanding and
supplying countries. In addition, long-standing partnerships can leave their place in the framework of
new international politics and power balances. Energy resources, one of the most important factors in
the change of power balances and even causing wars, will be one of the indispensable and determining
factors of future power foci. Countries that hold energy sources and energy routes in their hands will
be able to log themselves towards becoming a developed country. İn this way they will have power to
influence all balances of the other power foci, the production capacities providing these balances, their
economic development and their stability in the desired direction (Akyener ve Altun, 2015).
INTERNATIONAL ENERGY POLICIES
Today, the determinants of global energy politics are fossil fuels with 87% of global
consumption - predominantly oil and natural gas. The areas that determine these policies are the
Middle East, Central Asia, and Caspian regions, which have the most important reserves. The oil and
natural gas deposits in the fossil fuels are not evenly distributed to the regions as the coal reserves.
Natural gas and oil deposits are found mostly in developing countries, whereas in developed countries
where oil and gas consumption are relatively higher, these energy sources are either scarce or not at all
(Bayraç, 2010:120-121).
Energy Policies of Russia
Russia has become an important player in the world energy market due to its rich energy
resources. Looking at Russia's energy imports, natural gas and oil are prominent energy items. The
Russian Federation has 60 billion barrels of oil and 48 trillion cubic meters of natural gas reserves.
About 70% of the crude oil extracted in Russia is exported (Kantörün, 2010:91). Russia is
undoubtedly the current energy superpower position. Russia is the richest country in the world in
terms of hydrocarbons at oil, natural gas and coal reserves. In terms of energy resources, Russia is the
first in natural gas, seventh in oil, and second in coal. Along with being told that there are unexplored
reserves far away from centre in Russia In addition to having large reserves, Russia is also a country in
the forefront of exports with its daily production (Yazar, 2011:38).
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Today, the Russian Federation, which has 27% of the world's natural gas reserves, is the biggest
natural gas producer. Russia ranks eighth in the world in terms of oil reserves, and second in terms of
oil production. The Russian Federation, which earns $ 550 million per day and $ 380 thousand per
minute from natural gas and oil is a giant image growing in the energy field as a state with about $ 300
billion of foreign exchange reserves. Since the Russian economy is highly dependent on hydrocarbon
resources, it is derived from oil and natural gas revenues of more than 50% of the federal budget
revenues (Telli, 2014:156).
The Russian Federation successfully applies oil and natural gas resources as an effective
parameter of both economic and foreign policy on its own account. When negotiating with the buyer
country for the price of the natural gas that she has exported and other conditions of the agreements,
she requests the control shares of the gas and / or electricity distribution companies of the importer
country, in particular for the convenience of price reductions and negotiations. Since these policies are
influential especially in the former Soviet countries, which are largely dependent on Russian gas, the
energy infrastructure systems of these countries are under the control of the Russian companies in a
significant way. Countries such as Azerbaijan, Georgia, Moldova, Hungary, Belarus, Ukraine,
Bulgaria have been significantly affected by such Russian policies. Turkey, which has become
dependent on Russian Federation for 64% of natural gas imports, is not affected as much as other
countries but then she is adversely affected by Russia's energy policies (Pamir, 2007:36).
Since the Russian Federation has good relations with the Middle East countries, which are
constantly excluded in the international system, she also have potency on Middle East energy policies.
Since Iran and the Russian Federation, which have rich oil and natural gas reserves, overlap interests
in so many issues, they are generally acting in common. Although the US has increased its presence in
Afghanistan and Iraq, the dominant country for energy and pipelines is still the Russian Federation
(Civelekoğlu, 2008:22). On the other hand, the European market is important for Russia, as 2/3 of its
revenues are exported to Europe. Europe secured 41% of total gas imports in 2000 from Russia.
Although the EU is talking about reducing this dependency and resource diversity, it is observed that
important consumers, especially Germany, Italy and France, are increasingly turning to Russian
natural gas (Bayraç, 2010:127).
In general terms, Russia's energy policies can be listed in seven categories (Kantörün, 2010:9293):
1. To maintain the monopoly position on energy supply in Central Asia.
2. To prevent the opening of Central Asian energy sources to world markets through
alternative pipelines not under their control; in this way reduce alternative pipelines to
disadvantageous locations by constructing new pipelines to carry more suitable price
3. Transport energy to importer countries in Europe without the need for transit countries by
building new pipelines
4. Distribution systems in Europe are purchased by Gazprom and so prevents alternative
projects to Russian projects from operating by.
5. The protection of Gazprom's monopoly position in Russia, prevent foreign energy
companies from controlling energy fields in Russia or Central Asia, and to prevent them
from having a say in production and transportation.
6. Making new policies for to prevent entering foreign natural gas producers (Qatar, Iran) to
European market
7. Purchase of foreign natural gas producers' shares for affecting the natural gas sales policies
Russia is heading towards energy policies in the long and short waters of almost every continent
due to its energy reserves. For this, with all pros and cons, it is foreseen that Russia will continue to be
the world's largest exporter of energy, covering 4% of the global energy demand (Aksoy, 2016:8).
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Energy Policies of USA
One of the most important actors of the energy struggle in the world economy is the USA.
Having the world's largest economy and advanced industry, the United States has a significant
increase in energy consumption each year (Bayraç, 2010:121). The United States currently consumes
25% of the primary energy and crude oil consumed in the world and 45% of the gasoline. 60% of
crude oil consumption is covered by imports. In the US, the share of petroleum in total energy
consumption is 40.5%, the share of coke is 26.6%, the share of mineral gas is 24.4%, the share of
nuclear energy is 7.9% and the share of hydroelectricity is 2.6% (Pamir, 2007:21). While the share of
the US in the total population of the world is 4.5%, its share in total energy consumption is about 20%
(Ayyavuz, 2014:28). The United States accounts for a significant portion of its oil imports, which are
about 60% foreign-dependent, from Canada and Mexico. These countries are followed by Saudi
Arabia, Venezuela and Nigeria. Natural gas imports are also provided through pipelines from Canada
and Mexico. She also imports LNG and natural gas from Egypt, Trinidad and Tobago, Nigeria and
Norway (Kantörün, 2010:101).
There are four basic dynamics that the United States has pursued that form the energy policy.
These dynamics are; Cheap energy, energy security, clean energy and the development of energy
technologies. In addition, the US has also developed programs for fossil fuel technologies, renewable
energy technologies, nuclear technologies, energy efficiency technologies and low CO2 technologies
(Ayyavuz, 2017:28).
The United States is developing multi-faceted policies to ensure secure, uninterrupted and
inexpensive energy from a variety of sources. After 1947, the United States played an important role
especially on Middle Eastern oil. USA have a great influence in this territory where outside its
geographical borders and she has been using the oil there for years, for its own country
(Bayraç, 2010:122). According to the US Department of Energy's forecast for the future, the US's
dependence on imports will increase towards 2030, both as absolute value and as a percentage. It is
expected that US import dependency on 60% of crude oil will continue to be the same in 2030 and
increase rapidly as absolute value. The natural gas demand, which is less dependent according to oil,
will have to meet with increasingly liquefied gas because she is a continental state covered with seas.
For this reason, the US is making new initiatives in energy policies to develop and promote liquefied
gas technology. This requirement, when considered together with imports of oil, leads to an increase in
the rate of imports to be made with tankers, and military concepts for the control and safety of
waterways are gaining more and more weight (Pamir, 2007:22). The US's dependence on natural gas
imports is lower than oil imports. This has led to the adoption of new measures for the development
and dissemination of liquefied gas technology in the USA's energy policies. Another of the US's
alternative policies has been in the field of rock gasses that made a leap in 2011. Following all these
policies, the United States continues to work to search for oil reserves in its territory at the same time.
The most important stake of this is the efforts to activate the Alaska oil reserves. Another strategy that
the United States emphasizes is the energy strategy based on wind power due to geographical position.
In this context, it can be said that wind energy is an important opportunity for the US energy sector. In
addition, the US has been allocating considerable budget to renewable energy sources in recent years.
The United States aim to have a say in the energy sector and to meet the high amount of energy
consumption with these alternative energy policies (Ayyavuz, 2014:30-32).
Energy Policies of European Union
After the establishment of the European Union, the EU took its place as a major economy in the
world. The EU supplies much of its energy needs, such as oil and natural gas, from the outside. The
EU is as an importer of energy with in this direction. The petroleum rate in imports is over 80% and
natural gas is around 55%. With a rate of 38%, the EU ranks first in the Middle East oil export market.
In natural gas, Russia is the first rank in the import of the association with a rate of 48% (Kantörün,
2010:97). The EU is faced with increasingly more imports because of the growing energy demand of
the developed economy and the over-consumer population. In the work "Green Paper" prepared by the
European Commission General Directorate of Energy and Transportation in 2000 and revised in 2006,
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it is estimated that the EU will be dependent on imports with 68% in primary energy, 89% in
petroleum, 82% in gas and 66% in solid fuel until 2030 (Pamir, 2007:7).
The crises of 1973-1974 and 1979 in the world economy have led the EU to create serious
energy politics in the energy field. In this context, for the first time in November 1983, the European
Council authorized the EU to formulate its own energy policy. After this year, framework programs
have been prepared for measures in the energy field. Under the program, for each country; criteria that
increase of energy efficiency, reduction of import dependency, more use of domestic energy resources
and promotion of new energy technologies have been determined (Bayraç, 2010:123).
Although the EU's energy policy has undergone some small changes over time, there has been
no significant change in the outline of politics, especially in terms of objectives and principles.
However, despite this stable structure, the EU Energy Policy has not achieved a common policy
quality. This situation is derived from that the energy issue has a strategic nature in terms of individual
member states as well as of the EU as a whole. According to this, the basic principles of the EU
Energy Policy is determined as a Rationalization of demand structure, development of supply,
establishment of energy common market and technology development (Kesbiç ve Şimşek, 2001).
In the present situation, the EU, which meets the half of total energy demand from outside, will
become 70% outsider dependent in 2030. There is no doubt that EU energy supply security is
threatened by the fact that energy consumption is increasing day by day and domestic production can
not respond to this consumption. There is no doubt that EU energy supply security is threatened by the
fact that energy consumption is increasing day by day and domestic production can not respond to this
consumption. The rapid increase in demand for external resources and the uninterrupted supply of
these resources to their own energy market forces the European Union to take measures for supply
security. EU has is becomig more dependent on the outsider day by day, because of continual
enlargement. Since energy demand increases in parallel with the number of member states
participating in the Union, the European Union is becoming more and more dependent on energy
every day (Yorkan, 2009:33-34).
Energy Policies of China
Today, the population of China is 1.3 billion, and it is estimated to reach 1.4 billion over the
next decade. With increasing population and economic growth, China, which is rapidly gaining
momentum in the international arena, needs more energy day by day. In particular, foreign investment,
which has increased due to the implementing reforms and appliying policies in the late 1970s, has also
increased the demand for energy considerably. China, which energy consumption by 2013 is
equivalent to 3,013 million tons of oil, has not enough resources to supply this enormous energy
consumption (Kurt, 2015). China ranks second after the US in terms of total energy consumption.
China has made a significant leap in energy consumption with an annual increase of 10% in energy
consumption (Yazar, 2011:48).
In China's energy consumption profile, coal ranks first with 69.7%. On the other hand, the share
of oil is 21%, the share of hydroelectricity is 5.8%, the share of nuclear energy is 0.8% and the share
of natural gas is 2.7% (Pamir, 2007:44). Unbalanced distribution of energy resources in the country
increases the energy transfer costs from regions where energy resources are concentrated to the
economically developed regions where energy consumption is high, on the other hand, due to the most
of the energy consumption is supplied from coal this situation leads to environmental and health
problems, which weakens the power of China at international arena. Another consequence of this
situation is that the Chinese have settled on the summit by passing the United States over carbon
dioxide emissions. Apart from that, China's oil imports are geographically distant from itself and there
are problems in transporting imported oil by sea. Another problem is that the supply of China's
growing energy needs takes longer time. According to the US Energy Information Administration,
China is the second largest energy consumer in the world. It is also expected that by 2020, the US will
be the first to import oil and gas imports. In addition, China has to produce to maintain this economic
growth in order for your hand to be strong in international relations. This means that in external
dependence on energy use is increased (Kurt, 2015). China attaches importance to Central Asia as well
as the Middle East resources in order to close the rapidly rising energy vacancy. China is developing
various projects with Russia and Central Asian countries (Kazakhstan, Turkmenistan, etc.) for
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purchases to be made from Central Asia due to the fact that production areas and transportation routes
in the Middle East are controlled in the USA (Bayraç, 2010:130).
China's first oil transportation project was signed in 1997 to bring Kazakhstan's oil to China.
The project, which has a daily capacity of 200 thousand barrels, entered service in 2006. Increasing the
capacity of project is argued. Beyond transportation, the Chinese national oil company has also
entered production activity with bought an active foreign company in Kazakhstan. On the other hand,
the idea of transporting natural gas from Central Asia to China was embodied for the first time in
2003, and the first step was taken with an agreement between China and Kazakhstan. This project is
known as the Central Asian - China or Turkmenistan - China Natural Gas Pipeline Project and it is
closely related to all the projects aiming at carrying natural gas of the Caspian Basin (Yazar, 2011:50).
ENERGY POLICIES OF TURKEY AND THE EFFECTS OF GLOBAL ENERGY
POLICIES ON TURKISH ECONOMY
Although Turkey is adjacent to the Middle East, Asia and Caucasus regions where the rich oil
and natural gas reserves of the world are located, Turkey has become a country that can not turn its
geographical position into an advantage. Although Turkey is neighbours to countries with energy
resources, she has remained in a position where it is costly to live in the region she lives in, rather than
taking advantage of its geopolitical position. Since Turkey is deprived of energy resources, she needs
to transfer its resource from foreign markets and to needs to consume more energy with its growing
economy. This situation has put Turkey in the position of a foreign dependent country on energy
(Karagöl ve diğerleri, 2016:7). Turkey is among the fastest rising countries with the demand for
energy within the Organization of Economic Development and Trade Organization (OECD) countries,
whose energy requirement is increasing every year. Turkey, which is in second place after China in the
increase of energy demand, has a high ratio of coal, oil and natural gas in energy consumption profile.
Turkey, which is devoid of energy resources, realized 34.4 million tons coal equivalent of petroleum,
38.8 million tons of oil and 43.6 billion cubic meters of natural gas consumption in 2015 (Karagöl,
Kaya ve Koç, 2016:6). The provision of energy supply security for Turkey is important because
Turkey, which has an increasing demand for energy day by day, is an foreign-dependent country
(Aksoy, 2016:13).
Turkey, which meets more than 70% of its energy needs with imports, needs to closely monitor
the factors that will affect prices in the energy market. As a matter of fact, when we think only about
oil, Turkey imports about 170 million barrels of oil a year. In this sense, every $ 1 increase in oil
prices increases the price of oil imports by $ 170 million, which is a burden for the country's economy
(Bayraç, 2010:134). Turkey imports primary energy resources, oil and natural gas, from a limited
number of countries, which poses a separate threat. Thus, about 64 percent of primary energy
consumption are supplied from 10 countries, 43 percent from 3 countries and 27 percent from a single
country. This situation brings with it the possibility of a problem in the security of energy supply.
(Türkyılmaz, 2015:3). Turkey has reserves of petroleum, coal and natural gas that count in fossil fuels
but these reserves are limited except for lignite and these resources are far from the meet of the
country's needs (TÜSİAD, 1998:57).
Turkey, which imported 39.6 million tons of oil in 2015, imported 11.4 million tons from Iraq,
5.5 million tons from Russia and 2.9 million tons from Iran (Karagöl ve diğerleri, 2016:6).
Considering that 70% of Turkey's petroleum consumption is supplied with import, this rate has serious
negative implications for both economic relations and energy policies between in terms of Turkey.
Being a foreign-dependent country always weakens Country's potency in the international arena. From
the perspective of the Turkish economy, this situation has a great effect on the current account deficit
as calculated by import and export balance. Importing 170 million barrels of oil in just one year
creates a negative situation in terms of net factor income. In particular, the appreciation of the dollar
against the TL further increases the current deficit.
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Graph-2. Turkey's Oil Imports (2015/ Country-based)

Resource: EPDK

Turkey has only a very low rate of 1.2% in domestic production of natural gas. This ratio is far
from Turkey's natural gas demand (Türkyılmaz, 2015:4). As it is seen in Graph-2, Turkey imports all
of the natural gas outside of domestic production. This in turn makes Turkey more dependent on the
foreign-dependent. In particular, only 55% of supplies from only one country (Russia) have serious
risks. For one country a commitment to a single source at such a high rate is a margin above
acceptable limits.
Graph-3. Natural Gas Imported by Turkey (2016/Country-based)
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Although there are strategies on renewable energy policies that are implemented or put into
practice in Turkey, a great majority of these policies are for fossil-based energy policies. As a matter
of fact, when Turkey's energy supply is examined (graph-3), it will be seen that 80% of the supplied
energy sources are fossil-based. Considering that in the imported energy resources natural gas has a
%96 share and oil has a %90 share, it will be seen that the foreign-dependent has serious effects on the
Turkish economy.
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Graph-4. Turkey's Primary Energy Supply (2015)
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External dependence on both energy sources in general and highly consumed energy sources
such as petroleum and natural gas in special has led Turkey to take measures in energy policies.
Among these policies, there are energy supply security, diversification, market principles and
environmental rules and productivity (Bayraç, 2010:135). It is seen that Turkey has the following
those aims in terms of energy policies in general (Kaya, 2012:279).
 To ensure resource diversity by giving priority to domestic resources,
 To increase the share of renewable energy sources in energy supply,
 To improve energy efficiency,
 To improve the investment environment by reaching full free market conditions,
 To ensure resource diversity in oil and natural gas, to take measures against the risks
arising from imported stock,
 To transform Turkey into an energy corridor and terminal with regional cooperation in
the field of energy,
 To ensure that energy activities are carried out in consideration of environmental
sensitivities,
 To increase the contribution of natural resources to the economy of the country,
 To increase the production of industrial raw materials, metal and non-metal minerals,
 To make energy available to consumers in terms of cost, time and quantity.
While Turkey aims at achieving the above objectives, in the same time she is considering the
existing pipelines as well as being involved in many projects in the region both in petroleum and
natural gas fields and is trying to realize the needs for increasing energy demand in line with its
current targets. Turkey has a tendency to use the opportunities in its particular geopolitical position.
The targets determined within the scope of energy policies are shaped within the ideology of being a
center by taking advantages of geographical structure. As a result, the regional projects in which
Turkey is included reflect this fact. Projects in which Turkey is involved in different periods are:
Kirkuk-Yumurtalık Crude Oil Pipeline, Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) Crude Oil Pipeline, SamsunCeyhan Crude Oil Pipeline, Russia-Turkey West Natural Gas Pipeline, Blue Stream Natural Gas
Pipeline, Azerbaijan-Turkey Natural Gas Pipeline, Iran-Turkey Natural Gas Pipeline, NABUCCO
Natural Gas Pipeline, Iraq-Turkey Natural Gas Pipeline, Egypt-Turkey Natural Gas Pipeline, Blue
Stream Extension to Israel, Turkmenistan- Turkey Natural Gas Pipeline, Turkey-Greece-Italy Natural
Gas Pipelines. With the completion of these projects, Turkey will be a key country to be the candidate
for the North-South Energy Corridor, as well as being the East-West Energy Corridor in the near
future, to save the EU countries from the energy crisis. (Bayraç, 2010:135).
Turkey is located in the midst of a region rich in oil and natural gas reserves, such as the Middle
East, the Caspian region, Russia and Central Asia, and the region with high import dependency such
as Europe. Due to this position, Turkey is on the way to becoming a critical route in the transfer of
natural gas as well as being an important transit point in the transfer of petroleum. However, as of
today, most of the existing natural gas pipelines are only transporting in Turkey (Aksoy, 2016:13). The
energy policies applied to the global scale cause heavy bill for Turkey. Turkey's foreign-dependent on
energy imports is 75.9% as of 2015. As of today, Turkey is a one of the countries that make energy
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intensive production. Due to the fact that current energy sources are limited, it causes the import of
energy to be used in production. The energy needed by the manufacturing sector increases the import
bill that Turkey has to pay, which causes a significant loss of foreign exchange (Ağaçbiçer, 2010:138).
Turkey only paid $ 56 billion for energy imports in 2013. Of this, 30 billion dollars were paid
for petroleum imports while 26 billion dollars were paid for natural gas, which is the second item in
energy imports (Kahveci, 2014). When Turkey is thought to be over 90% dependent on both sources,
it will be clear how much these payments affect the economy of the country.
Turkey has been striving to get out of the energy struggle that it has been involved with in
energy pipelines that have been included in energy policies in recent years. It is trying to reduce the
energy dependency which is outsourced entirely in projects that have developed with Russia,
Azerbaijan, Iraq, Iran and similar countries. The ever-increasing dependence of energy indicates that
the projects have not yet begun to produce result. This leads to permanent foreign exchange loss in
terms of Turkish economy. When the relationship between energy imports and economic growth is
examined, the place of energy imports on the current account deficit of Turkey can not be denied.
CONCLUSION
Energy has always occupies the countries agenda throughout history. Especially after the
industrial revolution, the energy that started to gain more place in human life has become one of the
indispensable item for countries. Today, energy policies are the main actor on economic, social and
political relations among countries. That is why the countries that have the energy sources or have the
ways to go to the energy have a say on the global scale and almost everything happening on the world
takes place in this scope. If there is a constant chaos in the Middle East today and if the world actors
such as USA, Russia, China are in a constant race, this is the main reason to reach energy sources.
Because if one country has energy resources, the strategic weight of this countries will grow in the
global world.
When the situation of Turkey is examined within the framework of global energy policies, the
increase in energy consumption in recent years increases the energy need of Turkey. Increasing energy
demand is increasing the importance of Turkey's energy policies. Considering that Turkey is highly
dependent on energy sources, this commitment has serious effects on social, political and economic
issues. In particular, the energy battles in the technological era have more influence on Turkey in this
context.
Turkey is affected by events, which occur globally, in terms of geography. Today, even oil
alone can be the subject of international politics in a global sense. Nearly half of the oil reserves are
located in the eastern countries where Turkey is located or is very close. This is an indication of how
much global energy policies are influence Turkey. Countries that are actually thinking of reaching
energy sources, even if they are shown different causes, are carrying out policies in this geography by
overcoming continents. However, geography has disadvantages for Turkey as well as advantages at
the same time. These disadvantages are wanted to convert to advantages through the use of oil and
natural gas pipelines that applied on the region's geography in recent years. The positive results of
these projects mean economic relief for Turkey. However, it is not realistic to be able to draw low
levels of external dependency on the energies with only the results obtained from these projects. Even
if such initiatives strengthen the hand of Turkey in the global sense, it will again damage the economy.
Therefore, Turkey must be in search of domestic and alternative energy source. Otherwise, Turkey
will be constantly affected by global actors’ energy policies. Because, although the global world is
headed for different alternatives in the energy field, it is certain that primary energy sources such as oil
and natural gas will maintain their dominance in the near future. This means that Turkey will only
have a minimum of $ 30 billion in oil and $ 26 billion per year in economic terms. These numbers will
undoubtedly increase every day. Because; Turkey will need constant energy due to its technological
sense and aim to become a developed country, and this need will also increase continuously.
Therefore, alternative energy policies for Turkey are essential.
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Özet
Öz denetim, davranışlar üzerinde kontrol sergileme, öz kontrol ve dürtü kontrolü olarak
tanımlanmaktadır. Özdenetimin yüksek olması özellikle obezite tedavisinde arzu edilen bir yetenektir.
Çünkü davranış değişikliği obez bireylerde diyet tedavisine uyumun en önemli kısmını
oluşturmaktadır. Diyet kısıtlamalarına uyum, yeme davranışlarında değişiklik, ağırlık kaybı ve bu
kaybın sürdürülmesi ve korunması da ancak özdenetimin sağlanması ile mümkün olabilmektedir. Bu
çalışmanın amacı; bireylerin öz denetimlerinin diyet yapma ve sürdürme durumları üzerine etkisinin
belirlenmesidir. Araştırmanın evreni Kasım 2015- Şubat 2016 tarihleri arasında İstanbul Halk Sağlığı
Müdürlüğüne bağlı Zeytinburnu Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Yaşam Birimine başvuran hastalar
oluşturmaktadır. Sağlık birimine başvuran hastaların çoğunluğu kadındır. Bu nedenle çalışma sadece
kadınlar üzerinde yürütülmüştür. Çalışmaya gönüllü 184 kadın dahil olmuştur. Veriler anket formu ile
toplanmıştır. Bireylerin sosyo-demografik bilgileri sorgulanmış ve bazı antopometrik ölçümleri
alınmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin özdenetim düzeylerinin belirlenmesinde Duyan vd.nin 2012
yılında geliştirdikleri Özdenetim ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 5’li Likert tipi olup 36 maddeden
oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek toplam puan -108 ile +108 arasında değişmektedir.

Ölçekten alınan yüksek puanlar öz-denetim düzeyinin yüksek; düşük puanlar ise öz-denetim
düzeyinin düşük olduğu anlamına gelmektedir. Çalışmada değişken olarak, diyet süreleri,
medeni durum ve eğitim düzeyi kullanılmıştır. Araştırma sonucundan elde edilen veriler SPSS
paket yazılımından yararlanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan bireylerin yaş ortalamaları
40,90±13,40 yıldır. Bireylerin ortalama öz denetim puanları 37,42±24,30’dur. Bireylerin % 52,2’si 1-3
aydır, %47,8’i 4 ay ve fazla süredir diyet yapmaktadır. Bireylerin diyet yapma süreleri uzadıkça
özdenetim puanları artış göstermektedir (p<0,01). Diyet süresi ve özdenetim puanı arasındaki ilişki
istatistiksel açıdan anlamlı bulunurken medeni durum ve eğitim durumu ile özdenetim puanı arasında
ilişki bulunamamıştır. Çalışmaya katılan bireylerin öz denetim puanları arttıkça diyet sürelerinin ve
ağırlık kayıplarının arttığı belirlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada özdenetimin obezite tedavisinde
önemli bir unsur olduğu, özdenetimi yüksek olan bireylerin diyet tedavisini daha uzun süre sürdürdüğü
ve bununla birlikte ağırlık kayıplarının fazla olduğu bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: diyet, diyet süresi, obezite, özdenetim, özdenetim ölçeği

The Effect of Self Control on Diet Treatment and Loss of Weight
Abstract
Self-control is defined as control over behavior, self-regulation, and impulse control. High self-control
is a desirable skill, especially in the treatment of obesity. High self-control is a desirable skill,
especially in the treatment of obesity because behavior modification is the most important to obestiy
diet treatment. Adaptation to dietary restrictions, changes in eating behavior, loss of weight and the
maintenance and preservation of this loss are possible only through self-control. Adaptation to dietary
restrictions, changes in eating behaviors, loss of body weight and the maintenance and keeping of this
lossing are possible only through self-control. The aim of this study is to determine the effect of
individual's self-control on dieting and maintenance. Population of the study is constituted by patients
applyed to the Zeytinburnu Community Health Center, Healthy Living Unit affiliated to Istanbul
Public Health Directorate between November 2015 and February 2016. The majority of patients
applyed to the Healthy Living Unit are females. 184 volunteers were included in the study. The data
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were collected by a questionnaire.Individuals’ socio-demographic information was questioned and
some anthropometric measurements were taken. Determination of the levels of self-control with
individuals participating in the study was used self-control scale which was developed by Duyan vd in
2012. Scale is Likert type with 5 and consists of 36 items.The total score of the scale ranges from -108
to +108. High scores from the scale mean that the self-control level is high as well as low scores mean
that the self-control level is low. Dietary duration, marital status and level of education were used as
variables in the study.The data obtained from the research were evaluated using SPSS packet software.
The mean age of the individuals participating in the study is 40,90 ± 13,40 years.The mean self-control
scores of the individuals are 37.42 ± 24.30. 52.2% of the individuals are in the diet for 1-3 months and
47.8% are in the diet for 4 months and more. Self-control scores was found to increase as the duration
of individual dieting increased (p<0,01). The relationship between the duration of the diet and the selfcontrol score was statistically significant, but there was no relationship between marital status and
education status and self-control score. As the self-control scores of the subjects participating in the
study increased, the duration of the diet and the weight loss were found to increase. In conclusion, it is
found that self-control is an important factor in the treatment of obesity, individuals with high selfcontrol maintain dietary therapy longer and the body weight losses are found to be more.
Keywords: diet, diet duration, obesity, self-control, self-control scale
GİRİŞ
Obezite günümüzde prevelansı gittikçe artan ciddi bir sağlık sorunudur. Dünya çapında her yıl
en az 2.8 milyon insan obezite nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Obezite kan basıncı kolesterol,
trigliserit seviyelerinde artışa ve insülin direnci, Koroner kalp hastalıkları, felç, tip 2 diabet riski gibi
hastalık risklerinde artışa yol açmaktadır (WHO,2017). Amerikan halkının %36.5’inin obez olduğu
bildirilmektedir (CDC,2017). Türkiye’de de durum çok farklı değildir. Türkiye İstatistik Kurumu
verilerine göre bireylerin %19,9’u obezdir (TÜİK,2014).
Bu ciddi sağlık sorununu tedavi etmek amaçlı birçok yöntem denenmiştir. Genel olarak davranış
değişiklikleri özellikle "kapsamlı yaşam tarzı müdahaleleri" (Jensen et al., 2014) obezite tedavisinde
ilk önerilen adımdır. Obezite tedavisi için yaşam tarzı müdahaleleri genellikle doğru hedef belirlemek,
hastaların motivasyonlarını arttırmak ve davranış değişiklikleri sağlamak gibi çeşitli stratejiler yoluyla
diyet ve fiziksel aktivite değişikliklerini kapsar. Bu müdahaleler öz denetimi sağlayabilme becerisi ile
gerçekleştirilebilmekte ve sürdürülebilmektedir (Bandura, 2005; Maes and Karoly, 2005; Sniehotta,
Scholz, and Schwarzer, 2005; P. Teixeira, Going, Sardinha, and Lohman, 2005).
Öz denetim, davranışlar üzerinde kontrol sergileme, öz kontrol ve dürtü kontrolü olarak
tanımlanmaktadır. Öz denetimde kontrol problemleri bireyin dürtü ve davranışlarının kontrolünde
başarısızlığa yol açmaktadır. Öz denetim becerisi çevresel etkenlerden etkilenmesine rağmen daha
çok bireysel kapasiteye bağlıdır (Baumeister and Heatherton, 1996). Öz denetimi yüksek olan bireyler
öfke kontrolleri, verdikleri sözleri yerine getirme, diyetlerini sürdürme, birkaç içkiden sonra içmeyi
kesme gibi konularda diğerlerinden daha iyi olabilmektedirler (Tangney, Baumeister, and Boone,
2004). Öz denetimi sağlama becerisi özellikle obezite tedavisinde arzu edilen bir yetenektir. Diyet
kısıtlamalarına uyum, yeme davranışlarında değişiklikler, besin alımını izlemek ve kontrol etmek için
çaba, uzun vadede vücut ağırlığında azalmanın gerçekleşmesinin, özdenetimin sağlanması ile mümkün
olduğu düşünülmektedir.
Şimdiye kadar, yaşam tarzı değişikliklerini hedef alan programların etkililiğini değerlendiren
randomize kontrollü çalışmaların sonuçlarının birbirinde farklı olduğu görülmüştür. Yaşam tarzı
değişikliklerinin etkili olduğu saptanan çalışmalarda genellikle vücut ağırlıklarında küçük değişiklikler
meydana geldiği belirlenmiştir (Ackermann, Finch, Brizendine, Zhou, and Marrero, 2008; Eriksson,
Franks, and Eliasson, 2009; Kinmonth et al., 2008; Lakerveld et al., 2013; van Sluijs, van Poppel, and
van Mechelen, 2004) . Buna ek olarak kanıtlar ağırlık kaybını sağlayan bireylerin tedavi programının
uzun süre sürdürülmesinde başarılı olduğunu göstermektedir (Wing and Hill, 2001). Benzer şekilde 35
çalışmanın incelendiği çalışmada; uzun ve orta süreli kilo kontrolü sağlayan bireylerin
motivasyonlarının, öz yeterlilik, öz denetim, esnek yeme kısıtlaması, pozitif beden algılarının yüksek
olduğu görülmüştür (P. J. Teixeira et al., 2015).

548

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

Ayrıca birkaç çalışma hangi müdahalelerin bireylerde nasıl başarılı olduğunu veya olmadığını
incelemiştir. Bu nedenle başarılı ağırlık kaybını devam ettirmek ve korumak için gerekli olan uzun
süreli ağırlık denetimini sağlayan belirleyicileri tanımlayan araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır
(Rössner, Hammarstrand, Hemmingsson, Neovius, and Johansson, 2008).
Obezite prevelansındaki artış eğiliminin tersine çevrilmesinde mevcut müdahalelerin sınırlı
başarısına rağmen, bireysel davranış değişikliği üzerine odaklanan yaklaşımlar obezite
araştırmalarında önemli bir konudur. Bu çalışmanın amacı bireylerin öz denetimlerinin diyet yapma ve
sürdürme durumları üzerine etkisinin belirlenmesidir.
METOD
Bireylerin belirlenmesi
Araştırmanın evreni Kasım 2015- Şubat 2016 tarihleri arasında İstanbul Halk Sağlığı
Müdürlüğüne bağlı Zeytinburnu Toplum Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Yaşam Birimine başvuran hastalar
oluşturmaktadır. Diyet polikliniğine başvuran hastaların çoğunluğunun kadın olması nedeniyle
çalışma sadece kadınlar ile yapılmıştır. Bireyler araştırma ile ilgili bilgilendirildikten sonra onayı
olanlar çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya 184 kişi alınmıştır.
Araştırma verilerinin toplanmasında; anket yöntemi kullanılmış olup, çeşitli antropometrik ölçümler
alınmıştır.
Antropometrik Ölçümlerin Alınması
Antropometrik ölçüm olarak, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, bel ve kalça çevresi ölçümleri
yöntemine uygun olarak alınmış ve değerlendirilmiştir.
Kadınların Beden Kütle İndeksleri (BKİ) hesaplanmış, veriler Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
sınıflandırması kullanılarak değerlendirilmiştir (WHO, 2000).
Öz denetim ölçeği
Rosenbaum (1980) tarafından geliştirilen Öz-Denetim Ölçeği (Self-Control Scedule) insanların
öz denetim becerilerini etkili ve kuram temelli değerlendirmeye olanak sağlamaktadır. Ölçeğin
Türkçeye uyarlanması Duyan ve ark., (2012) tarafından yapılmıştır.
Ölçekte toplam 36 madde bulunmaktadır. Bireylerden maddelerde belirtilen ifadelere “ Bana
tamamen uyuyor +3” ile “ Bana tamamen uymuyor -3” arasındaki dereceli görüş bildirmeleri
istenmektedir. Öz-Denetim Ölçeği tek boyutlu (unidimensional) olarak hazırlanmış olmasına rağmen,
bu çalışmada dolaylı, yaşantısal ve onarıcı olmak üzere üç boyut belirlenmiştir. Dolayısıyla Yaşantısal
Öz-Denetim ve Onarıcı Öz- Denetim alt ölçeklerinden alınabilecek toplam puan -33 ile +33 arasında;
Yenileyici Öz-Denetim alt ölçeğinden alınabilecek toplam puan -42 ile +42 arasında ve Öz-Denetim
Ölçeği’nin tamamından alınabilecek toplam puan -108 ile +108 arasında değişmektedir. Ölçekten
alınan yüksek puanlar öz-denetim düzeyinin yüksek; düşük puanların ise öz-denetim düzeyinin düşük
olduğu anlamına gelmektedir (Duyan, Gülden, and Gelbal, 2012).
Verilerin Değerlendirilmesi
Yapılan araştırmada verilerin değerlendirilmesinde SPSS 22.0 (Statistical Package for the Social
Sciences) paket programından yararlanılmıştır. Normal dağılım gösteren iki grup arasındaki
ortalamaların değerlendirilmesinde İndependent T testi, normal dağılım göstermeyen iki grup
arasındaki ortalamaların değerlendirilmesinde ise One way Anova kullanılmıştır. Normal dağılmayan
iki sürekli değişken arasındaki doğrusal ilişkinin kuvveti ve yönü hakkında bilgi edinebilmek için
Sperman Korelasyon testinden yararlanılmıştır. Tüm istatistiksel testlerde güven aralığı %95 kabul
edilmiştir.
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BULGULAR

Demografik özellikler

Yaş
Yaş Grubu
19-50
51-65
Medeni Durum
Evli
Bekar
Eğitim Durumu
Ortaokul
Lise
Üniversite

Tablo 1. Bireylerin demografik özellikleri
X±SD
40,90±13,40
S
136
48

En az-En çok
19-65
%
73,9
26,1

145
39

78,8
21,2

72
70
42

39,1
38,0
22,8

Tablo 1’de çalışmaya katılan kadınları tanımlayıcı bazı veriler yer almaktadır. Çalışmaya katılan
bireylerin yaş ortalamaları 40,90±13,40 yıl olup, % 73,9’u 19-50 yaşlarındadır. Bireylerin %78,8’i evli
ve %39,1’i orta okul mezunudur.
Diyet süresi

Diyet süresi (ay)
Diyet süre grup
1-3 ay
4 ay ve üzeri

Tablo 2. Bireylerin ortalama diyet süreleri
X±SD
5,12±4,41
S
96
88

En az-En çok
1-24
%
52,2
47,8

Bireylerin ortalama diyet yapma süreleri 5,12±4,41 aydır. Bireylerin % 52,2’si 1-3 aydır,
%47,8’i 4 ay ve fazla süredir diyet yapmaktadır.
Özdenetim ölçek puanları
Tablo 3. Bireylerin değişkenlere göre ortalama özdenetim puanları
Gruplar a
S
X±SD
t Testi
Diyet süre
Sd
t
P
1-3 ay
96
33,22±24,03
180,81
2,49
0,01
4 ay ve üzeri
88
42,01±23,88
Medeni a Durum
Evli
145
38,32±24,29
182,00
0,96
0,34
Bekar
39
34,10±24,34
Özdenetim
Eğitimb Durumu
S
X±SD
Medyan
P
puanları
Orta okul
72
37,26±2,89
32
0,98
Lise
70
37,21±2,87
37
Üniversite
42
38,05±3,83
34
X±SD
En az-En çok
Özdenetim ölçek puanı
37,42±24,30
-19-88
a
İndependent t testi bOne way Anova
Puan

Bireylerin diyet yapma süreleri uzadıkça özdenetim puanları artış göstermektedir (p<0,01).
Bireylerin diyet süreleri ve özdenetim puanları arasındaki ilişki istatistiksel açıdan anlamlı bulunurken
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medeni durumları ve eğitim durumları ile özdenetim puanları arasında ilişki bulunamamıştır.
Çalışmaya katılan bireylerin ortalama öz denetim puanları 37,42±24,30’dur
Tablo 4. Bireylerin özdenetim puanları ile değişkenler arasındaki korelasyon
Öz denetim puanı
Diyet süresi
Ağırlık kaybı
Öz denetim puanı
1,000
Diyet süresi
0,151*
1,000
Ağırlık kaybı
0,173*
0,643**
1,000
Spearman’s Correlation Test *p<0,05 **p<0,01
Çalışmaya katılan bireylerin öz denetim puanları diyet süreleri ve ağırlık kaybı arasında pozitif
yönlü ilişki bulunmuştur. 1-3 ay diyet yapanlar ile 4 ay ve üzeri diyet yapanlar arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark vardır.
TARTIŞMA
Bu çalışmada diyet yapan bireylerin özdenetimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya
katılan bireylerin öz denetim puanlarının ortalama değerin üzerinde olduğu belirlenmiştir.
Eğitim kurumları bireyin sadece akademik statüsünü arttırmakla kalmamakta, aynı zamanda
karakter ve davranışlarının gelişmesinde de etkili olmaktadır. Bu nedenle eğitim durumu yüksek olan
bireylerin kendilerini kontrol etme ve engelleme becerilerinin yüksek olması beklenmektedir. Yapılan
çalışmalarda bu düşünceyi destekler niteliktedir. Eğitim durumu yüksek olan bireylerin öz
denetimlerinin yüksek olduğu belirlenmiştir (Springvloet, Lechner, and Oenema, 2014). Bu çalışmada
eğitim durumu ile öz denetim ölçeği arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (Tablo 3). Bunun nedeninin
çalışmaya katılan bireylerin sosyo-ekonomik ve sosyodemografik özelliklerinin benzer olmasından
kaynaklandığı düşünülmektedir. (Evans and Rosenbaum, 2008).
Bireylerin diyete uyumlarının değerlendirilmesinde diyete devam süreleri değerlendirilmiştir.
Bu süreler 1-3 ay ve 4 ay ve üzeri olarak 2 gruba ayrılmıştır. Gruplar belirlenirken bireylerin beslenme
programına adaptasyon süreleri göz önüne alınmıştır. Bireyin alışkanlıklarını değiştirmesi, davranış
değişikliklerine uyum sağlaması zor bir süreçtir. Diyete uyum sağlama ve sürdürme becerisi olan
bireylerin öz denetimlerinin yüksek olduğu görülmüştür (Kitsantas, 2000; P. J. Teixeira et al., 2010).
Benzer şekilde bu çalışmada da bireylerin diyete devam süreleri ile öz denetim puanları
değerlendirildiğinde, özdenetim puanı ile diyete devam süresi arasında ilişki olduğu belirlenmiştir
(p<0,01) (tablo 3). Buna ek olarak bireylerin özdenetim puanları arttıkça diyete devam sürelerinin de
arttığı bulunmuştur (p<0,05) (tablo 4).
Özdenetim yüksekliği besin seçimi ile yakından ilişkilidir. Özdenetimi yüksek olan bireylerin
diyetlerinde sağlıklı besinleri tercih ettiği gösterilmiştir (Anderson, Winett, and Wojcik, 2007). Bu
nedenle bu bireylerde hafif şişmanlık ve obezite görülme oranları daha düşüktür (Duckworth,
Tsukayama, and Geier, 2010; Seeyave et al., 2009). Davranış tedavisinde özdenetim yüksekliği
başarıyı artırmakta, başarılan davranış değişiklikleri de özdenetimi artırmaktadır Bu döngünün
birbirini tetiklemesi ise hedeflenen başarının daha kısa ve etkili sürede elde edilmesini sağlamaktadır.
Fakat beslenme alışkanlıklarına yönelik hedeflenen davranış değişikliklerine uyum sağlayan
bireylerin, vücut ağırlığında değişimin daha fazla olması beklenmektedir. Vücut ağırlığındaki
azalmanın artışı ile bireyin motivasyonu artmakta ve diyete uyum ve sürdürebilirliği de artmaktadır.
Bu çalışmada bireylerin vücut ağırlıklarındaki değişim ile diyet süresi arasında pozitif yönlü ilişki
olduğu belirlenmiştir (p<0,01). Benzer şekilde öz denetim puanı artışı ile ağırlık kaybında da artış
olduğu görülmüştür (p<0,05) (Tablo 4). Özdenetim artışını sağlayan tedavi programları ile bireylerin
sağlıklı besin seçimine yönlendirilebileceği, fiziksel aktivitelerinde artış sağlanacağı belirlenmiştir
(Annesi, Johnson, and McEwen, 2015).Wing ve ark (2006)’nın yaptıkları çalışmada özdenetim
programlarının ağırlık kaybının sürdürülmesinde etkili olduğu görülmüştür (Wing, Tate, Gorin,
Raynor, and Fava, 2006).
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ÖZET
Bu çalışmada Elazığ yöresinden temin edilen vişne çürüğü mermer tozu ile üretilen betonların
mekanik özellikleri, bordo renkli pigment kullanılarak üretilen betonlarla karşılaştırılmıştır. Mekanik
özellikleri belirlemek için 10 cm küp numuneler kullanılarak 3, 7 ve 28. günlerde basınç deneyi ve
ultrases geçiş hızı deneyleri gerçekleştirilerek renk pigmenti kullanımının betonların mekanik
özelliklerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Renk pigmentinin maliyeti ve betonun mekanik
özelliklerine olumsuz etkileri düşünüldüğünde atık bir malzeme olarak mermer tozunun renkli beton
üretiminde sağlayacağı avantajlar ortaya konmuştur. Deney sonuçları incelendiğinde, vişne çürüğü
mermer tozu ile üretilen renkli betonların taze ve sertleşmiş beton özelliklerinin renk pigmenti
kullanılarak üretilen betonlara göre daha başarılı performans gösterdiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Renkli beton, vişne çürüğü mermer tozu, mekanik özellikler.

Investigating The Mechanical Propertıes of Concrete Produced From Maroon
Marble Powder
ABSTRACT
In this study, the mechanical properties of the concrete produced from maroon marble powder
obtained from Elazığ district were compared to the concrete produced by using claret red pigment. The
effect of the use of color pigment on the mechanic properties of concrete was determined by using 10
cm cubic specimens and making compression test and ultrasonic pulse velocity test on the third,
seventh, and twenty-eight days. Considering the cost of color pigment and its negative effects on the
mechanic properties of concrete, the advantages that marble powder as waste material will provide in
colored concrete production were presented. When the results of the experiment were analyzed, it was
seen that the fresh and hardened concrete properties of the color concrete made of maroon marble
powder performed better than the concrete produced by using color pigment.
Keywords: Colored concrete, maroon marble powder, mechanic properties.
GİRİŞ
Betonun bir yapı malzemesi olarak betonarmede kullanılması 19. yüzyılın sonuna doğru
başlamıştır. Betonun ilk kullanımı, her ne kadar başlangıçta donatılı saksı ve benzeri elemanlar üretimi
olsa da, betonarme yapı elemanı ve bina üretimiyle devam etmiştir. Bu kullanım amacına paralel
olarak mimari beton olarak kullanımı da gecikmemiştir. Dönemin mimarları günümüze göre daha
kısıtlı olanaklarla bu üretimleri gerçekleştirmişlerdir. Yapılan eserlerin bir kısmında; kullanılan
betonun dayanıklılığı yetersiz olduğundan, zaman içerisinde bu yapılarda bozulmalar ve hasarlar
gözlenmiştir. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kullanılan kimyasallar ve mineral katkılar
sayesinde yüksek mukavemetli ve giderek yüksek performanslı betonların üretimiyle bu konuda çok
estetik ve başarılı yapılar tasarlanmıştır. Günümüz koşullarında üretilen kendiliğinden yerleşen
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betonlar ve bu betonların dayanıklılığında görülen artışlar, bu malzemelerle çok daha nitelikli yapılar
üretilmesine olanak tanımıştır. Beyaz çimentonun kullanımıyla üretilen beyaz betonlar, pigment
katkısı ile üretilen renkli betonlar, özel kalıp astarları ve yüzey işleme teknikleri ile üretilen dokulu
betonlar veya bu türlerin bir arada kullanımından oluşan kombinasyonlar ile artık yepyeni malzeme
türleri sunulabilmektedir.
Betonun dış ortamda sürekli olarak görünür olması ve buna bağlı olarak arzu edilen özelliklere
sahip olabilmesi için malzeme, kalıp, yerleştirme ve son katman özelliklerine önem verilmesini
gerektiren haline mimari beton adı verilmektedir. Mimari betonlar sayesinde istenilen renk ve dokuda
beton elde edebilmektedir.
Mimari beton üretiminde betonun renklendirilmesi için; üretimde renkli agregalar kullanmak,
özel olarak renklendirilmiş renkli çimentolardan yararlanmak, beyaz ve/veya gri renkte normal
portland çimentosu kullanmak veya belirtilen seçeneklerin bazılarını bir arada kullanma olanakları
vardır (Püttbach, 1997:104). Mimari betonlar; her şeyden önce yapının mimarisini de değiştirmektedir.
Bu nedenle, normal betondan beklenen işlenebilme, dayanım, dayanıklılık gibi özelliklere, estetik
unsurun da eklenmesi gerekmektedir (Busken, 2001).
Mimari betonların üretiminde farklı pigmentler kullanılmaktadır. Esasında mimari betonun
renklendirilmesinde kullanılan üç farklı türde pigment vardır. Bunlar:
• Toz Pigmentler
• Granül Pigmentler
• Sıvı Pigmentler
Granüler pigment sistemleri; toz pigmentlerin ve sıvı pigment karışımlarının avantajlarını bir arada
sağlar. Sıvı pigment karışımları beton hamuruna daha düzenli bir şekilde yayılmaktadır. Sıvı pigment
karışımının tankı gerektiğinde silkelenerek hatalar minimum düzeye indirilmektedir. Toz pigment
mikserlerinden farklı olarak sıvı pigment mikser kapasiteleri 25 ile 100 ton arasında
değişebilmektedir. Bu, kaliteyi sağlamak amacıyla gereken laboratuvar maliyetlerini azaltmaktadır.
Demirin kimyasal yapısına da bağlı olarak yeşil, kırmızı ve kahverengi pigmentlerin
üretilmesinde çoğunlukla demir oksitler kullanılmaktadır. ABD ve Britanya'da maden sularından elde
edilen demir oksitler tekrar kullanılarak inorganik pigment üretimi sağlanmış (Bailey M.T, 2013:519)
(Silva R.D.A, 2012:22) (Marcello R.R, 2008:1280), ilave olarak kaolinit ve demir oksit kullanılarak
üretilen yeni nesil pigmentler de kullanılmaya başlanmıştır (Bailey M.T, 2013:519). Bunun dışında
kaolinit su bazlı lateks boyalarda da pigment dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır (Malla P.B,
2005:17) (Sadasivam S, 2016:246)
Pigment katkısı ile yapılan bir deneysel çalışmanın mekanik deney sonuçları incelendiğinde, pigment
katkısının 28. günde eğilme çekme dayanımını arttırıcı yönde etkilediği, buna karşılık basınç
dayanımında bir yan etki olarak düşüşlere neden olduğu, bu düşüşün artan pigment katkısı ile artma
yönünde olduğu görülmektedir. Bu düşüşler %6 - %17 arasında değişmektedir. Tüm pigmentler için
Optimum oran %3 olarak kabul edilmiştir. (Karagüler, 2004)
Mermer ise, yeryüzünün üst tabakalarında bulunan bir maden türüdür. Mermerlerin kesilip
taşınma ve şekil verme işlemleri sırasında çok fazla toz açığa çıkar. Mermer tozu atık olarak mermer
firmaları için büyük bir problem iken; beton alanında ise büyük bir avantajdır. Mermer atıklarından
meydana gelen bu toz son zamanlarda betona performans iyileştirici, ekonomik ve geri dönüşümlü
çevreye uygun bir materyal olarak ilave edilerek çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Mehta PK, 2006). Diğer
çalışmalar ise çimento yerine %5 ve %7.5 oranlarında kullanılan mermer atıklarının betonun basınç
dayanımını artırdığını ve maliyetini düşürdüğünü göstermektedir (A. Ergün, 2011:806) (Corinaldesi
V, 2010:113) Kum ile yer değiştirilen mermer tozunun ise boşlukları doldurarak betonun ultrasonik
ses hızı değerlerini %100’e varan oranda azalttığı belirtilmiştir (Demirel B., 2010:1372) Yine başka
bir çalışmada kumun yerine %40’a varan oranlara kadar yer değiştirilen mermer tozunun kullanımının
uygun olduğu belirtilmiştir (Alyamaç ve Aydın, 2015:2208) Son olarak kendiliğinden yerleşen
betonlarda mermer tozunun kullanımının araştırılmasına ilişkin bir çalışma yapılmış ve mermer
tozu/çimento miktarının 0,6’nın üzerine ve su/çimento oranının 0,55’in altına indiği görülmüştür
(Alyamaç, Ghafari ve İnce, 2017:192)
Bu çalışmada vişne çürüğü mermer tozu ve demir oksit pigmenti kullanarak kendiliğinden
yerleşen renkli beton üretimi gerçekleştirilmiş ve bu betonun mekanik özellikleri incelenmiştir. Vişne
çürüğü mermer tozunun kullanımıyla birlikte, kimyasal pigment kullanmadan doğal bir renkli beton
üretilecek ve bu arada mermer üretiminde kullanılamayan düşük kaliteli mermerler ya da kullanılmış
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atık mermerler yeniden değerlendirilecektir. Bu çerçevede çalışmanın çevre kirliliğinin önlenmesine
katkı sağlayacağı düşünülmekte, ayrıca optimum pigment oranının önerilmesi de amaçlanmaktadır.
YÖNTEM VE MATERYAL
Mekanik deneylerin yapılması için 10x10 cm2 ve 15x15 cm2'lik boyutunda numuneler üzerine
basınç dayanımı, UPV ve test çekici metodu uygulanmıştır.

Çimento
Bu çalışma da bağlayıcı olarak çimento kullanılmıştır ve tüm kendiliğinden yerleşen beton
serilerinde kullanılan çimento tipi, EN 197-1'e uyan ve CEM I 52.5 R olarak etiketlenen Çimsa beyaz
portland çimentosudur. Kullanılan beyaz çimentonun özellikleri Tablo 1'de verilmiştir.
Tablo 2: Çimento ve Mineral Katkılarının Bazı Mekanik, Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Bileşen
Çimento
MMP
LP Bileşen (%)
Çimento
MMP LP
(%)
SiO2

21.60

0.68

4.94

Na2O

0.30

2.44

---

Fe2O3

0.26

0.17

0.57

Ateşleme Kaybı

3.20

42.83

40.39

AI2O3

4.05

0.32

0.81

Özgül Ağırlık

3.06

2,73

2,71

CaO

65.7

56.25

51.9
6

Blaine İncelik (cm2/g)

4600

8031

2500

MgO

1.30

0.21

0.57

Basınç Dayanımı
(MPa)

SO3

3.30

---

---

2 gün

37.0

CI-

---

---

---

7 gün

50.0

K2O

0.35

1.80

---

28 gün

60.0

Agrega
Çalışma kapsamında 1 ve 2 nolu agrega kullanılmıştır. Ayrıca özgül ağırlığı 2.60 kg/m3 ve su emme
yüzdesi % 1.48 olan doğal bir nehir kumu ile birlikte maksimum partikül boyutu 16 mm olan ezilmiş
kireç taşı kullanılmıştır.

Kimyasal katkı maddeleri
Kendiliğinden yerleşen renkli betonda istenen akışkanlığı sağlamak ve renkli beton karışımlarının
su/çimento oranının düşürmek için çimento ağırlığının % 2.3'ü oranında kimyasal katkı maddesi
kullanılmıştır.

Pigment
Renklendirme için Bayferrox Red 110 C kırmızı renk pigmenti kullanılmıştır. Pigmentin teknik
özellikleri Tablo 2’de verilmiştir.
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Pigment
Tipi

Su
Soğurumu
(g/100g)

Bayferrox
Red 110 C
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Tablo 2: Kullanılan Pigmentin Özellikleri
Görünür
Elek üzeri Bileşim
Suda
Yoğunluk
kalan
Çözünür Tuz
(g/cm³)
45 µm
Yüzdesi (%)
(%)
0.7-1.1

0.06

94-96
% Fe2O3

0.5

Yoğunluk

Baskın
parçacık
boyutu %
(µm)

5.0

0.09

Elazığ vişne çürüğü mermer tozu
Elazığ vişne mermeri ender bulunan kırmızı renkli mermer türlerinden biridir. Mermer, sertliği
3-4 mohs olmakla birlikte oldukça sert bir yapıya sahiptir. İç mekânlarda dekoratif amaçlı olarak, dış
mekânlarda da daha çok güneşi görmeyen yerlerde kullanılmaktadır. Bu çalışmada Elazığ vişne
mermeri toz haline getirilerek kullanılmıştır. Beton üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan doğrudan
kullanılan mermer tozu (MP) Elazığ'da Alacakaya Mermer A.Ş. işletmesi tesisinden temin edilmiştir.
Kullanılan kireçtaşı tozu (LP) ise taş ocağı kırıcılarının yan ürünüdür ve taş ocağı kırıcılarının
filtrasyon sisteminden toplanmıştır.
Karışım bileşimi
Üretilen 8 karışım serisinin karışım oranları aşağıdaki tablo da gösterilmiş, ayrıca tüm
serilerde sabit olarak çimentonun %2.3’ü oranında kimyasal katkı kullanılmıştır.
Karışım No Çimento

MP

Tablo 3: Beton Karışım Oranları
su/çim Su
I nolu ag II nolu ag Kum (kg/m3) Pigment

(kg/m3)

(kg/m3)

(lt/m3) (kg/m3)

M1

320

---

0.53

170

1178

---

815

19.2

M2

320

---

0.53

170

1178

---

815

9.6

M3

320

615

0.53

170

1178

---

200

---

M4

320

815

0.53

170

1178

---

---

---

M5

320

---

0.53

170

589

589

815

19.2

M6

320

---

0.53

170

589

589

815

9.6

M7

320

615

0.53

170

589

589

200

---

M8

320

815

0.53

170

589

589

---

---
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DENEYLER VE SONUÇLAR

Bu çalışmada sertleşmiş beton numuneler üzerinde 3, 7 ve 28 günlerde basınç dayanımı ve
UPV testleri yapılmıştır. Boyutları 100 mm olan kübik kalıplar hem pigmentli, hem de pigmentsiz
olarak hazırlanmıştır. Sertleştikten sonra numunelerin yüzeyleri kurumaya bırakılmış ve suya doygun
kütleleri belirlenmiştir. Daha sonra numuneler 115 ± 5’oC'de etüvde kurutulup numunelerin su emme
değerleri hesaplanmıştır.
UPV (Ultrasonıc Pulse Velocıty) Deneyi
Bu deney için İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı
Malzemesi Laboratuvarında mevcut olan ultrases cihazı kullanılarak ölçüm yapılmıştır. Kullanılan
sensörler 55 kHz dalga üretmektedirler. UPV ölçümleri küp numunelerin beton döküm yönüne dik
düzgün olan karşılıklı yüzlerinden alınmıştır. Her bir numunenin beş farklı yerinden beş farklı UPV
ölçümü alınmış, her bir numunenin UPV değeri bu beş ölçümün ortalaması olarak göz önüne
alınmıştır.
Tablo 4: UPV Test Sonuçları
UPV (m/s)
Yoğunluk(kg/m3)

Karışımlar
3 days

7 days

28 days

28 days

M1

3968

4237

4347

2.36

M2

4060

4198

4554

2.38

M3

3773

4329

4664

2.40

M4

3984

4347

4504

2.39

Sonuçlar tüm serilerde basınç dayanımı arttıkça UPV değerinin de artmakta olduğunu
göstermiştir.
Basınç deneyi

Basınç Dayanımı (Mpa)

Basınç deneyleri, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Yapı
Malzemesi Laboratuvarında mevcut olan Beton Test Cihazı kullanılarak ölçülmüştür. M1 ve M2
serileri farklı oranda pigment içermekte fakat vişne çürüğü mermer tozu içermemektedir. M3 ve M4
serileri ise farklı oranda vişne çürüğü mermer tozu içermekte fakat pigment içermemektedir.
80
60
40
20
0
M1

M2

M3
Beton Tipi
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Şekil 1: Basınç Dayanımı Sonuçları

En yüksek değer M3 serisinde en düşük değer ise M1 serisinde bulunmuştur. Bu sonuçlar
pigment oranı arttıkça betonun basınç dayanımınında azalmakta olduğunu göstermiştir. Aynı şekilde
vişne çürüğü mermer tozu oranı arttıkça da betonun basınç dayanımı azalmaktadır. Fakat iki malzeme
arasında karşılaştırma yapıldığında vişne çürüğü mermer tozunun demir oksit pigmentine kıyasla daha
iyi dayanım gösterdiği kanısına varılmıştır.
DEĞERLENDİRME
Bu çalışma vişne çürüğü mermer tozu ve çeşitli pigment miktarlarını kullanarak üretilen
kendiliğinden yerleşen renkli beton numuneleri üzerinde yapılmış deneyleri içermektedir.
Çalışmanın amacı vişne çürüğü mermer tozu ve demir oksit pigmentlerinin betonun bazı
mekanik özelliklerine olan etkisini araştırmaktır.
UPV deneyinin sonucunda en kaliteli beton vişne çürüğü mermer tozu içeren M3 serisi
bulunmuştur. Yalnız vişne çürüğü mermer tozu oranı arttıkça betonun kalitesi düşmektedir. Ayrıca
basınç dayanımı testinden elde edilen verilere göre pigment ve vişne çürüğü mermer tozu oranı
arttıkça dayanımın azaldığı gözlemlenmiştir ancak vişne çürüğü mermer tozu içeren numuneler
pigment içeren numunelere göre daha fazla dayanım sağlamıştır.
Tüm bu deneylerin sonucunda vişne çürüğü mermer tozunun beton içerisinde kullanımının
demir oksit pigmentine göre mekanik açıdan daha başarılı sonuçlar verdiği gözlenmiştir.
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Abstract
Priority sorting must be done when improvement activities are to be started for problems encountered
in enterprises. QFD method is a method used to determine the ordering in quality improvement
workings in enterprises. In this research, a QFD method was applied in a garment operation. Faults
observed in operation are classified into groups according to sources of error, classified, and the most
expensive error types determined. The identified faults are located on the left wall of the quality house.
The second floor of the quality house is made up of technical descriptions. Relationships and levels
between different factors in the quality house and attic were determined. The products of competitors
are evaluated for the competition matrix. Then the level of importance of the faults to the customer has
been determined. Absolute weight ratios have been achieved by means of target value, feed rate and
other calculations. By using this method, it is determined by calculating the importance order of the
problems that the operator has to solve for the improvement work, the way to be followed in the
improvement work has been determined and the solution proposal has been developed. This study
could be a guide for apparel operations that would like to use the quality function migration method in
rehabilitation studies.
Keywords: Quality function deployment, quality improvement, quality, apparel, fault

Kalite Fonksiyon Göçerimi (KFG) Tekniğinin Bir Konfeksiyon İşletmesinde
Uygulanması Çalışması
Özet
İşletmelerde karşılaşılan sorunlar için iyileştirme faaliyetlerine başlanacağı zaman öncelik sıralaması
yapılması gerekir. Kalite fonksiyon göçerimi yöntemi işletmelerde kalite iyileştirme çalışmalarında
sıralamayı belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu araştırmada bir konfeksiyon işletmesinde
kalite fonksiyon göçerimi yöntemi uygulaması yapılmıştır. İşletmede gözlenen hatalar, hata
kaynaklarına göre gruplara ayrılmış, sınıflandırılmış ve maliyeti en yüksek olan hata çeşitleri
belirlenmiştir. Belirlenen hatalar kalite evinin sol duvarına yerleştirilmiştir. Kalite evinin ikinci katı
olarak belirtilen bölümü teknik tanımlamalardan oluşturulmuştur. Kalite evinin içinde ve tavan
arasında farklı faktörler arasındaki ilişkiler ve ilişki seviyeleri (düzeyleri) belirlenmiştir. Rekabet
matrisi için rakip firmanın ürünleri değerlendirilmiştir. Daha sonra hataların müşteri için önem
düzeyleri belirlenmiştir. Hedef değer, ilerleme oranı ve diğer hesaplamalar yapılarak mutlak ağırlık
oranlarına ulaşılmıştır. Bu yöntem kullanılarak iyileştirme çalışması için işletmenin çözmek zorunda
olduğu sorunların önem sırası hesaplanarak saptanmış, iyileştirme çalışmasında izlenilecek yol
belirlenmiş ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bu çalışma iyileştirme çalışmalarında kalite fonksiyon
göçerimi yöntemini kullanmak isteyen konfeksiyon işletmeleri için bir rehber olabilecektir.
Anahtar kelimeler: Kalite fonksiyon göçerimi, kalite iyileştirme, kalite, konfeksiyon, hata.
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GİRİŞ

Günümüz rekabet koşullarında işletmelerin daha güçlü olabilmesi için daha kaliteli, daha
verimli çalışmaları gerekmektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek için geliştirilmiş bir yöntem olan Kalite
Fonksiyon Göçerimi (KFG) yöntemi üretim, müşteri, rakipler gibi bir çok unsuru bir arada
değerlendirerek çözüm olanağı sağlayan bir yöntemdir.
Kalite Fonksiyon Göçerimi müşterilerin beklentilerinin, isteklerinin ve algılayamadıkları
ihtiyaçlarının belirlenmesini, tespit edilen bu beklenti, istek ve ihtiyaçların örgütün bütün fonksiyonel
bileşenlerindeki ürün ya da hizmet karakteristiklerine dönüştürülmesini sağlayan ve fonksiyonlar arası
bir takım tarafından yürütülen, detaylı ve yapısallaşmış fakat esnek ve anlaşılması kolay bir ürün ve
hizmet geliştirme yöntemidir ( Akbaba, A., 2000: 2).
Kalite Fonksiyon Göçerimi; "kalite evi" adı verilen bir matris sayesinde müşteri istek ve
ihtiyaçlarını; bunlara en iyi karşılık gelen teknik karakteristiklere dönüştürmeye yarar. Yöntemin temel
aracı olan kalite evi; "4 aşamalı model" ya da "matrislerin matrisi" yardımıyla ardışık bir şekilde
kullanılarak, müşteri isteklerinin hangi parçalar ya da malzemeler, hangi prosesler ve hangi üretim
yöntemleri kullanılarak kim tarafından, nasıl, nerede, ne zaman, hangi araçlarla, ne kadar karşılanacağı
belirlenir. Aslında bu sayede tek tek, hangi parçanın hangi müşteri isteğini karşıladığı, hangi prosesin
hangi müşteri isteğini karşılamak için kullanıldığı, hangi üretim yöntemlerinin hangi müşteri
isteklerine karşılık geldiği, hangi çalışanın yaptığı hangi işin hangi müşteri ihtiyacını karşıladığı
detaylı olarak görülebilmiş olur. Daha başka bir deyimle; müşteri istek ve ihtiyaçları, kendileriyle ilgili
olan parçalardan, proseslere ve üretim planlarına kadar detaylandırılmış, en genelden en küçük
ayrıntıya kadar aktarılmış (yayılmıs, açılmıs) olmaktadır (Yenginol, F., 2008:12).
Kalite Fonksiyon Göçerimi yöntemi ürünlerin ve hizmetlerin müşteri gereksinimlerine göre
tasarlanması gerektiği felsefesine dayanmaktadır. Önceleri ürün tasarımı için kullanılmış olan KFG,
hizmet endüstrisi için de büyük kullanım değerine sahiptir. KFG mal ve hizmet temelli şirketlerin her
ikisinde de başarıyla uygulanmıştır. Şirketler, hizmetlerin geliştirilmesinde, eğitim programlarının
oluşturulmasında, yeni iş görenlerin seçiminde ve yeni mal ve hizmetlerin tasarımında KFG metodunu
kullanmışlardır. Uygulayıcılardan birisi olan Du Pont’un tekstil grubu, KFG kullanarak, dizayn
zamanını 12 aydan 3 aya indirmiş ve 500 000 $ lık tasarruf elde etmiştir (Özdil, N., Dönmez, S., 2004:
198).
Bir ürün veya hizmetin kalitesi söz konusu olduğunda, o mal veya hizmetin müşteri
gereksinimlerini tam olarak karşılaması, zamanında üretimi ve teslimatı ve uygun bir maliyeti olması
özellikleri akla gelen ilk ve en önemli özelliklerdir. Üretimde ve proses tasarımında KFG tekniği
kullanılarak hem maliyetlerin aşağı çekilmesi, hem de maksimum performans elde edilmesi sağlanır
(Yenginol, F., 2000: 29).
İşletmede KFG uygulaması ile aşağıda sayılan yararlar sağlanabilmektedir.
 Kalite Fonksiyon Göçerimi ile müşterinin istekleri belirlenir ve tasarım müşteri beklentilerine
göre şekillendirilir.
 KFG çalışmaları farklı disiplinlerden insanlardan oluşturulan grup ile yürütülür. Bu nedenle
çok yönlü yaklaşımlarla zenginleşen bir çalışma ortaya çıkar. Böylece daha kaliteli ve güvenilir
ürünler üretilebilmektedir.
 KFG tasarım süreçlerini kısaltır, üretimdeki hataları azaltır. Böylece ürünlerin çok daha hızlı
bir şekilde pazara girmesi sağlanır.
KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
Kalite Evi: KFG takımı tarafından oluşturulan matristir. Kalite evinde müşteri beklentileri,
bunları karşılamaya yönelik olarak belirlenen teknik karakteristikler, bu etkenler arasındaki ilişkiler,
rakip ürünlerin bizim ürünlerimizle karşılaştırılması, ürünlerden beklenen özelliklerin müşteri
açısından önemi, bu özelliklerin satış değerine etkisi gibi bir çok detay yer alır.
Kolaylaştırıcı: KFG’ni bilen ve uygulama deneyimi olan elemanlardır, KFG takımını
yönlendirirler. Firma içinden veya dışından seçilebilirler.
KFG Takımı: KFG Projesini yürüten firma çalışanlarından oluşan proje grubudur.
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Müşterinin Sesi: Müşterilerin beklentileri, istekleri, ihtiyaçlarıdır. Bu çalışmada müşterinin sesi
kavramıyla hata çeşitleri kavramı aynı anlamda kullanılmıştır.
Gemba Analizi (gembaya gitmek): Müşterinin isteklerini belirlemek amacıyla yapılan bir
çalışmadır. Gemba analizi, müşteri isteklerini, ihtiyaçlarını belirlemek için ürünün kullanıldığı yerde
yapılan gözlemlerdir.
KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ SÜRECİ
KFG Süreci dört aşamadan oluşur:
 Aşama 0 : Planlama
 Aşama 1 : Müşterinin sesinin toplanması
 Aşama 2 : Kalite evinin oluşturulması
 Aşama 3 : Sonuçların analizi ve yorumlanması
Aşama 0 : Planlama
İlk aşama 0 ile gösterilmektedir. Bu aşamada KFG uygulaması için gerekli ön hazırlıklar yapılır.
Bu hazırlıkların tamamlanmasından sonra KFG sürecinin uygulanmasına geçilir (Yenginol, F., 2000:
33). Bu aşama planlama, çalışma ekibinin kurulması, amaçların belirlenmesi, hata çeşitlerine karar
verilmesi, vb gibi konuları içermektedir.
Aşama 1 : Müşterinin Sesinin Toplanması
Sonraki aşama müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesidir, müşteri sesinin toplanması olarak
tanımlanır. Yeni bir ürünün tasarımına ya da geliştirilmesine başlarken öncelikle müşterilerin
beklentileri ve önem verdiği konular tanımlanmalıdır. Bu amaçla genellikle kişisel görüşmeler yapılır,
veya 6 ile 8 müşteriyi bir araya getiren odak gruplardan bilgi toplanır.
Müşterilerden veri toplamanın bir diğer yöntemi gemba analizidir. Gembaya gitmek müşterileri
ürünü kullanırken izlemektir. Gemba ürünün kullanıldığı gerçek ortamdır, ürün ya da hizmetin müşteri
için değere dönüştüğü yerdir. Bu yöntem sayesinde üründen beklenen özellikler, ürünün kullanımı
gözlenerek ortaya çıkartılmaya çalışılır. Aynı zamanda müşterilerde memnuniyetsizliğe yol açan ve
daha önceden fark edilmeyen etmenler de belirlenir.
Müşteriler ihtiyaçlarının yerine getirilmesini isterler, fakat bazı ihtiyaçlar diğerlerinden daha
fazla önemlidir. İhtiyaçların önceliklendirilmesi KFG takımına, bir ihtiyacın tatmininin maliyeti ile
müşteriye sağladığı fayda arasında denge kurmasında yardımcı olur. Söz gelimi iki ihtiyacın giderilme
maliyetleri aynı ise, müşteri için daha fazla önem taşıyan ihtiyaç daha yüksek öncelik almaktadır
(Akbaba A., 2000: 5, 8).

Şekil 1: Kalite Evi (Eymen U., E., 2006:17)
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Aşama 2 ve 3: Kalite Evinin Oluşturulması ve Analizi
KFG’de kullanılan temel planlama aracı kalite evidir. Kalite evi müşterinin sesini, tasarım
karakteristiklerine çevirir ve bunları kuruluşun nasıl karşılayabileceğini belirler. Kalite evi çeşitli
bölümlerden oluşur (Şekil 1):
Evin dış duvarları müşteri beklentileri için tasarlanmıştır. Sol duvarda müşteri beklentilerinin
bir listesi bulunur. Sağ taraftaki duvarda ise öncelikli müşteri beklentileri veya planlama matrisi
vardır.
Evin tavan arası yada ikinci katı olarak gösterilen bölümü teknik tanımlamalardan (kalite
karakteristikleri) oluşur.
Evin iç duvarları müşteri beklentileri ile teknik tanımlamalar arasındaki ilişkileri gösterir.
Çatı bölümü teknik tanımlamaların kendi aralarındaki ilişkileri gösterir.
Evin giriş katında ise öncelikli teknik açıdan rekabet matrisleri (kıyaslamalar) bulunur.
Aşağıda kalite evinin oluşturulması adımları anlatılmıştır.
1. Adım – Müşteri beklentileri listesi
Kalite evinin oluşturulmasında ilk adım müşteri beklentileri listesinin oluşturulmasıdır (Şekil
2). Liste müşterinin ihtiyaçları ve üründe bulunmasını beklediği özelliklerden oluşur. Birincil müşteri
beklentileri olarak adlandırılan bölümde, özellikler, genel kavramlarla ifade edilir. İkincil müşteri
beklentileri bölümünde ise birincil bölümdeki maddeler detaylandırılır. Ayrıntılı çalışma yapılabilmesi
için ikincil bölümdeki maddeler üçüncü bölümde daha da detaylandırılır.

Şekil 2: Müşteri Beklentileri Listesi
Müşteri isteklerinin her biri için yine müşteriden alınan bilgilerle birer önem derecesi
belirlenir (Savaş ve Ay, 2005:86) Müşteri için önem değeri 1-10 arasında değerlendirilir. 1 en kötü, 10
en iyi değerdir.
2. Adım - Teknik tanımlamalar listesi
Müşteri beklentilerini karşılayacak ürün tasarlayabilmek veya mevcut tasarımları
geliştirebilmek için üretim aşamasında kullanılabilecek teknik tanımlar gereklidir. Bu amaçla teknik
tanımlar listesi oluşturulur. Teknik tanımlar, kalite evinin ikinci katını oluşturur. Bu bölümdeki tüm
tanımlar müşteri beklentileri bölümünün maddelerinden en az biriyle ilişkili olmalıdır.
3. Adım: Müşteri beklentileri ile teknik tanımlamalar arasındaki ilişkilendirme matrisi
Kalite evinin üçüncü adımı müşteri beklentileri ile teknik tanımların karşılaştırılması ve
aralarındaki ilişkilerin belirlenmesidir.
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Müşteri beklentileri listesi kalite evinin sol tarafına, teknik tanımlar listesi ise kalite evinin
çatısına olmak üzere birbirlerine dik olarak yerleştirilir ve ilişki matrisi hazırlanır.
İlişki matrisi: Teknik karakteristiklerin belirlenmesinden sonraki adım, müşteri istekleri ile
teknik karakteristikler arasındaki ilişki düzeylerinin belirlenmesidir. Her sütundaki teknik
karakteristiğin, her sütundaki müşteri isteklerini karşılamaya ne derecede katkısı olduğu belirlenir.
Müşteri beklentileri ile teknik tanımlar arasındaki ilişkinin derecesi harf ya da semboller
kullanılarak gösterilebilir. Müşteri beklentileri ile teknik tanımlar arasında ilişkinin olmadığı
durumlarda kesişme noktalarındaki hücreler boş bırakılır. İlişkilerin derecelendirmesinde kullanılan
semboller Şekil 3’te verilmiştir.
İlişki
Derecesi
Güçlü İlişki
Orta İlişki
Zayıf İlişki

Amerikan
Sistemi
Puanlama
9
3
1

Japon Sistemi
Puanlama

Sembol

Harf

5
3
1

Θ
O
∆

G
M
V

Şekil 3:İlişki Matrisinde Kulanılan Harf, Sayı ve Semboller (Savaş, H., Ay, M., 2005)
Burada Θ veya G sembolü; teknik karakteristiğin müşteri isteğini güçlü (yüksek) düzeyde
karşıladığını, O veya M karakteristiği orta düzeyde karşıladığını, ∆ veya V karakteristiği ise zayıf
düzeyde karşıladığını göstermektedir. Bu çalışmada mutlak önem derecelerinin hesaplanmasında
Amerikan sistemi puanlama değerleri kullanılmıştır.
İlişki matrisi oluşturulduktan sonra yapılacak işlem boş kalan satır ve sütunların incelenmesidir.
Boş satırlar herhangi bir teknik tanım tarafından ilişkilendirilememiş müşteri beklentilerini belirtirler.
Bu durumda yapılması gereken matrise yeni bir teknik tanım eklemek ve karşılanamamış olan müşteri
beklentisini en az bir teknik tanımla ilişkilendirmektir. Matriste boş kalmış olan sütunlar ise hiçbir
müşteri beklentisini etkileyemeyen tanımlardır. Bu teknik tanımlar dikkatli bir inceleme sonrasında
hala ilişkilendirilememişlerse matristen çıkarılmalıdırlar. (Eymen U., E., 2006:27)
İlişki matrisinin altında mutlak önem ve rölatif önem satırları yer alır. Mutlak önem ilişki
matrisindeki sembolün sayı değeri ile müşteri için önem değeri çarpılarak hesaplanır. Her teknik tanım
için sütundaki değerler yukarıdan aşağıya toplanır ve mutlak önem satırına yazılır.
Rölatif önem mutlak önem değerlerinin yüzdelik oranlarını ifade eder.
Bu şekilde her sütunun teknik önem dereceleri hesaplandığında ve toplamları bulunarak
normalize edildiğinde ilişki matrisi ortaya çıkar. Teknik önem dereceleri nispeten yüksek bulunan
teknik karakteristikler, geliştirmede öncelik tanınacak teknik karakteristiklerdir (Yenginol, 2000: 65)
4. Adım: Teknik Tanımlamalar arasındaki iç ilişkilendirme matrisi
Müşteri isteklerini karşılamak amacıyla belirlenen teknik tanımlamalar arasında olumlu ya da
olumsuz etkileşimlerin belirlenmesi gereklidir. Bir teknik tanımdaki olumlu gelişme, başka bir teknik
tanımı etkiliyor mu, eğer etkiliyor ise olumlu yönde mi yoksa olumsuz yönde mi etkiliyor,
belirlenmelidir. Bu türlü etkileşimlerin görülmesi için çatı matrisi ya da diğer adıyla korelasyon
matrisi kullanılır. Bu matriste her hücre; iki farklı teknik tanım arasındaki korelasyonu gösterir. Her
hangi bir ilişki yoksa hücre boş bırakılır. Korelasyon matrisinde olumlu ve olumsuz ilişkiler aşağıdaki
sembollerle(harflerle) gösterilir.
S = Güçlü Pozitif
P = Pozitif
N = Negatif
X = Güçlü Negatif bir ilişkinin varlığını gösterir.
Bu semboller kullanılarak aynı zamanda teknik tanımlar arasındaki korelasyonun yönü de
belirlenmiş olur. Örneğin güçlü pozitif bir ilişki, artı yöndeki bir korelasyonu işaret eder. Benzer
şekilde güçlü negatif bir ilişki eksi yöndeki korelasyonu gösterecektir.
Teknik tanımlar aeasında negatif ilişki varsa, farklı yöndeki müşteri beklentilerinin varlığını
gösterir ve ve Trade-off (aynı anda birbirine zıt iki fiziksel durumun gerçekleşmesi gerekliliği)
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uygulamalarını gerekli kılar. Negatif ilişki varsa öncelikle bu negatif ilişkinin çözümlenmesi gerekir.
Negatif ilişki yoksa Trade-off çalışmasına gerek kalmaz.
5.Adım: Rekabet Matrisleri
Rekabet matrisleri kuruluşun kendi ürünü ile rakip kuruluşların ürünleri arasındaki farkı
görebilmesi ve karşılaştırabilmesi amacıyla hazırlanır. Rekabet matrisleri işletmelerin kendi ürününün
rakipleri arasındaki yerini görmesi açısından önemlidir.
Kalite evinde rekabet ortamının
değerlendirilmesi için müşteri açısından ve teknik açıdan rekabet matrisleri oluşturulur.
Müşteri açısından rekabet matrisi: Kalite evinin sağ tarafında yer alan sütunlardan oluşur.
Matristeki her bir hücreye, kuruluşun kendi ürünlerinin ve rakiplerinin ürünlerinin müşteri
beklentilerini karşılama durumunu belirlemek için 1-5 arası puanlar verilir (1=en kötü, 5=en iyi).
Teknik açıdan rekabet matrisi: Kalite evinin giriş katını oluşturan bu bölüm, ilişki matrisinin
altında yer alır. Kuruluşun kendi ürünleri ve rakip kuruluşların ürünleri teknik tanımlar açısından
değerlendirilir ve hücrelere 1-5 arası puanlar verilir(1=en kötü, 5=en iyi). Kalite evinde teknik
tanımların, piyasadaki farklı ürünler üzerindeki etkilerinin gözlenebildiği matris bölümüdür.
Müşteri ve teknik rekabet matrisleri kalite evinin farklı yerlerinde bulunmalarına rağmen
birbirleriyle orantılıdır. Müşteri beklentilerini karşılayabilen bir ürünün teknik tanımlar bakımından da
rakip ürünlere göre avantajlı olması beklenir. Farklı bir durum varsa hatalı bir değerlendirme söz
konusudur.
6. Adım: Önceliklendirilmiş müşteri beklentileri
Önceliklendirilmiş müşteri beklentileri, kalite evinin sağ tarafında müşteri bazlı rekabet
matrisinin yanındaki sütunlarda yer alır. Bu sütunlar hedef değer, scale-up faktörü, satış noktası ve
mutlak ağırlıkdır.
Hedef değer: Hedef değer KFG ekibinin üründe her bir müşteri beklentisi için ulaşmayı
hedeflediği değerleri gösterir. Puanlanma 1-5 arasındadır (1-en kötü, 5-en iyi).
Scale-Up (İlerleme oranı) faktörü: Scale-up (ilerleme oranı) faktörü hedef değerin, müşteri
rekabet matrisindeki bizim ürün puanına oranıdır. Ürünün şu andaki düzeyi ile hedeflenen düzeyi
arasında fark olup olmadığı, eğer fark varsa farkın görülmesi ve eksik olan özelliklerin belirlenmesi
amacıyla Scale-up faktörü hesaplanır. Scale –up (ilerleme oranı) faktörünün büyük çıkması o konuda
sorun olduğu anlamına gelir, ürünün şu andaki düzeyin hedeflenen düzeyden farklı olduğunu
dolayısıyla iyileştirme çalışması gerektirdiğini gösterir.
Satış noktası: Bu değer müşteri beklentileri içinde hangi beklentinin ürünün satışını ne kadar
etkileyeceğini belirlenmek amacıyla kullanılır. Satış noktası için optimal bir değer tespit edilir,
(örneğin 1,5) puanlama bu değer baz alınarak yapılır.
Mutlak ağırlık oranı: Önceliklendirilmiş müşteri beklentileri bölümünün son kolonunu
oluşturan mutlak ağırlık değeri, müşteri önem değeri, scale-up faktörü ve satış noktası değerlerinin
çarpılmasıyla hesaplanır.
Mutlak ağırlık = Müşteri önem değeri x Scale-up faktörü x Satış noktası
Mutlak ağırlık oranı tüm müşteri beklentileri için ayrı ayrı hesaplanır. En yüksek mutlak ağırlık
oranına sahip olan müşteri beklentisi öncelikli olarak iyileştirilmesi gereken müşteri beklentisidir.
Mutlak ağırlık oranlarındaki büyükten küçüğe doğru sıralama aynı zamanda iyileştirme
çalışmalarındaki sıralamayı gösterir.
Mutlak ağırlık oranları planlama aşamasında ve ürünün geliştirilmesinde dikkate alınması
gereken en önemli verilerdir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Kalite Fonksiyon Göçerimi çalışmalarında ilk aşama müşteri isteklerinin belirlenmesidir. Bu
çalışmada İzmir’de yer alan bir konfeksiyon işletmesinde gerçekleştirilmiştir. Öncelikle KFG takımı
oluşturulmuştur. Daha sonra üretimde ortaya çıkan ve müşteride memnuniyetsizliğe neden olan dikim
hataları üzerine bir araştırma yapılmıştır. Konfeksiyon işletmesinin kendi bünyesinde üretilen
ürünlerde ve fason atölyelerinde üretilen ürünlerde ortaya çıkan dikim hataları çeşitleri ve oranları bir
yıllık dönemde incelenmiştir.
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1. Adım: Hata Çeşitleri Listesi
Maliyeti en fazla olan 6 dikiş hatası belirlenmiştir.
 Dikişte atlama,
 Dalgalanma/esnetme,
 Dikiş patlağı,
 Tırnak oluşumu,
 Pile/büzgü,
 Delik .
Kalite evinin dış duvarları hata çeşitleri için tasarlanmıştır. Hata çeşitleri sağlamlık ve estetik
hataları olarak iki gruba ayrılmıştır. Dikişte dalgalanma/esnetme, tırnak oluşumu, pile/büzgü hataları
ürünün görünümünü etkilediği için estetik hatalar olarak ele alınmıştır. Dikişte atlama, dikiş patlağı ve
delik hataları ise dikiş mukavemetini etkilediği için sağlamlık hataları olarak ele alınmıştır. Belirlenen
hata çeşitleri kalite evinin sol duvarına yerleştirilmiştir (Şekil 4).

Estetik
Sağlamlık

HATA ÇEŞİTLERİ

Dalgalanma/esnetme
Tırnak oluşumu
Pile/büzgü
Dikişte atlama
Dikiş patlağı
Delik

Şekil 4 : Hata Çeşitleri
2. Adım: Teknik Tanımlamalar Listesi
Belirlenen hataları etkileyen teknik tanımlar 5 başlık altında toplanmıştır. Çalışmada belirlenen
teknik tanımlamalar Şekil 5’de gösterilmiştir. Teknik tanımlamalar şöyle detaylandırılmıştır:
Kalıp; kalıpta işaretleme (çıt), karşılıklı parçaların farklı uzunlukta olması,
İşçilik; işçinin kalifiye düzeyi, işçinin dikkati,
Makine; makine iğnesi makine ayarları,
Malzeme; kumaş özelliği,
Yöntem; dikiş paylarının kullanımı dikiş sonrası fazlalıkların kesilmesi.

TEKNİK TANIMLAMALAR

3. Adım: Hatalar Ve Teknik Tanımlamalar Arasındaki İlişkilendirme Matrisi
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Dikiş

Kullanımı

Sonrası

Paylarının

Şekil 5: Teknik Tanımlamalar

Fazlalıkların Kesilmesi

Yöntem

Malzeme

Dikiş

Makine Ayarları

Makine İğnesi

İşçinin Dikkati

Makine

Kumaş Özelliği

İşçilik

Farklı Uzunlukta Olması
İşçinin Kalifiye Düzeyi

Parçaların
Karşılıklı

Kalıpta İşaretleme (çıt)

Kalıp
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Kalite evindeki hatalar ve teknik tanımlamalar arasındaki ilişkiler belirlenmiş ve ilişki matrisi
oluşturulmuştur (Şekil 6).
Estetik hata çeşitlerinden dalgalanma/esnetme hatası ile kalıpta işaretleme (çıt) ve karşılıklı
parçaların farklı uzunlukta olması arasında güçlü ilişki vardır.
Tırnak oluşumu hatası ile işçinin kalifiye düzeyi ve dikiş sonrası fazlalıkların kesilmesi arasında
güçlü ilişki, işçinin dikkati ve dikiş paylarının kullanımı arasında orta düzeyde ilişki vardır.
Pile/büzgü hataları ile kalıpta işaretleme (çıt), işçinin kalifiye düzeyi ve işçinin dikkati arasında
güçlü ilişki, karşılıklı parçaların farklı uzunlukta olması ile zayıf ilişki vardır.
Sağlamlık hata çeşitlerinden dikişte atlama ile makine ayarları arasında güçlü ilişki, kumaş
özelliği arasında zayıf ilişki vardır.
Dikiş patlağı hatası ile işçinin dikkati ve dikiş paylarının kullanımı arasında güçlü ilişki, işçinin
kalifiye düzeyi arasında orta düzeyde ilişki, dikiş sonrası fazlalıkların kesilmesi ile zayıf ilişki vardır.
Delik hataları ile makine iğnesi ve kumaş özelliği arasında güçlü ilişki, işçinin dikkati ve
makine ayarları arasında orta düzeyde ilişki, işçinin kalifiye düzeyi ile zayıf düzeyde ilişki vardır.

Şekil 6: İlişki Matrisi:Hata Çeşitleri ve Teknik Tanımlamalar arasındaki İlişkiler
4. Adım: Teknik Tanımlar Arasındaki İç İlişkilendirme Matrisi
Teknik tanımlar arasındaki ilişkiler aşağıda verilmiş ve Şekil 7’de gösterilmiştir.
Aralarında güçlü pozitif ilişki (S) olan teknik tanımlar:
Kalıpta İşaretleme (Çıt),
(S) İşçinin Kalifiye Düzeyi
Karşılıklı Parçaların Farklı Uzunlukta (S) İşçinin Kalifiye Düzeyi
Olması
Dikiş Paylarının Kullanımı
(S) İşçinin Kalifiye Düzeyi
Dikiş Paylarının Kullanımı
(S) İşçinin Dikkati
Makine İğnesi
(S) Kumaş Özelliği
Makine Ayarları
(S) Kumaş Özelliği
Aralarında pozitif ilişki (P) olan teknik tanımlar:
Kalıpta İşaretleme (Çıt),
(P)
Karşılıklı Parçaların Farklı Uzunlukta (P)
Olması
İşçinin Kalifiye Düzeyi
(P)
İşçinin Dikkati
(P)
Makine İğnesi
(P)
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İşçinin Dikkati
İşçinin Dikkati
Dikiş Sonrası Fazlalıkların Kesilmesi
Dikiş Sonrası Fazlalıkların Kesilmesi
Makine Ayarları
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Bu çalışmada teknik tanımlamalar arasında negatif bir ilişki olmadığı için eksi yönde bir
korelasyon yoktur. Dolayısıyla trade-off çalışmasına gerek kalmamıştır.

Şekil 7: Teknik Tanımlar Arasındaki İç İlişkilendirme Matrisi
5. Adım: Rekabet Matrisleri
Müşteri bazlı rekabet matrisinin oluşturulması için öncelikle uygulamanın yapıldığı konfeksiyon
işletmesinde üretilen ürünlerin rekabet değerleri belirlenmiş, daha sonra rakip bir firma seçilmiş ve bu
firma için aynı hata çeşitleri 1-5 arasında (1-en kötü, 5-en iyi) değerlendirilmiştir. Bu değerler Şekil
8’de gösterilmiştir.
Teknik bazlı rekabet matrisi kısmında ise teknik tanımların uygulama firmasının ve rakip
firmanın ürünleri üzerindeki etkileri gözlenmiş ve 1-5 arasında (1-en kötü, 5-en iyi)
değerlendirilmiştir. Bu değerler Şekil 9’de gösterilmiştir.

Şekil 8: Müşteri Açısından Rekabet Matrisi
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Şekil 9: Teknik Açısından Rekabet Matrisi
6. Adım: Önceliklendirilmiş Müşteri Beklentileri
Bundan sonra hata çeşitleri için kuruluşun ulaşmayı hedeflediği düzeyi ifade eden hedef değerler ( 1
ile 5 arasında) belirlenmiştir (Şekil 10).
Scale–up faktörlerinin hesaplanması için hedef değerler müşteri rekabet matrisindeki ürün puanlarına
oranlanmıştır (Şekil 10).
Daha sonra ürünün piyasadaki satış performansını etkileyen hata çeşitlerine optimal değer olan 1,5
üzerinden satış noktası değerleri belirlenmiştir (Şekil 10).
Son sütunu oluşturan mutlak ağırlık değerleri; müşteri için önem değeri, scale-up faktörü ve satış
noktası değerlerinin çarpılmasıyla hesaplanmıştır (Şekil 11).

Şekil 10: Hedef Değerler, Scale – Up Faktörleri, Satış Noktası Değerleri
BULGULAR
Mutlak önem hesaplamaları için ilişki matrisindeki sembolün sayı değeri ile müşteri için önem
değeri çarpılır, her teknik tanım için sütundaki veriler toplanır, mutlak önem satırına yazılır.
Mutlak önem = ∑ (İlişki matrisindeki sembolün sayı değeri) x ( Müşteri için önem değeri)
Θ sembolü:9, O sembolü:3 ve ∆ sembolü:1 olarak değerlendirilmiştir.
Örneğin: Kalıpta işaretleme(çıt) için: (9 x 7) + (9 x 8)= 63+72=135 şeklinde hesaplanmıştır.
Mutlak önem değerleri sırasıyla 135, 71, 193, 219, 90, 120, 100, 117, 91 olarak bulunmuştur (Şekil
11).
Rölatif önem mutlak önemin toplam içindeki yüzdelik oranlarını ifade eder. Rölatif önem
hesaplamaları için her mutlak önem değeri mutlak önem değerleri toplamına oranlanmıştır.
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∑ Mutlak önem = 135+ 71+ 193+ 219+ 90+ 120+ 100+ 117+ 91=1136
Örneğin: Kalıpta işaretleme(çıt) için Rölatif önem: (135/1136) x100 = % 11.88 ≈ % 12 şeklinde
hesaplanmıştır.
Rölatif önem değerleri sırasıyla %12, %6, %17, %19, %8, %11, %9, %10, %8 olarak bulunmuştur
(Şekil 11).
Scale–up faktörlerinin hesaplanması için hedef değerler müşteri rekabet matrisindeki ürün
puanlarına oranlanmıştır (Şekil 10).
Örneğin: Dalgalanma/esnetme için: 3 / 4 = 0.75 şeklinde hesaplanmıştır.
Scale–up değerleri sırasıyla 0.75, 1.33, 1, 1.67, 1.67, 1.67 olarak bulunmuştur (Şekil 11).
Mutlak ağırlık değerleri = Müşteri için önem değeri x Scale-up faktörü x Satış noktası değerleri
formülüne göre hesaplanmıştır.
Örneğin: Dalgalanma/esnetme için: 7 x 0.75 x 1.3 = 6.825≈ 6.83 şeklinde hesaplanmıştır.
Scale–up değerleri sırasıyla 6.83, 15.56, 9.6, 21.71, 25.05, 25.05 olarak bulunmuştur (Şekil 11).

Şekil 11: Kalite Evi
SONUÇLAR
Bulgular kısmında gösterilen Kalite Evi, uygulamanın yapıldığı konfeksiyon işletmesinde
gözlenen sorunları ve bu sorunların çözümlerinde izlenecek öncelik sıralarını belirlemek için yapılmış
çeşitli değerlendirmeleri içermektedir. Matrisin önceliklendirilmiş müşteri beklentileri kısmındaki
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mutlak ağırlık oranları diğer verilerin ışığında tüm müşteri beklentileri için ayrı ayrı hesaplanmış olup
elde edilen sonuçlar planlama aşamasında ve ürünün geliştirme sürecinde hangi sorunun çözümünün
öncelik gerektirdiğini göstermektedir.
İşletme için hazırlanan kalite evinin mutlak ağırlık değerlerine göre; firma için en önemli
sorunların delik ve dikiş patlağı sorunları (25,05 puan) olduğu, daha sonra dikişte atlama sorununun
(21,71puan) olduğu saptanmıştır. Sonraki hataların ise tırnak oluşumu (15,56 puan), pile/büzgü (9,60
puan), dalgalanma/esnetme (6.83 puan) olarak sıralandığı belirlenmiştir.
İşletme öncelikle delik ve dikiş patlağı hatalarını ortadan kaldırmak için çalışmalara
başlamalıdır. Daha sonra ise sırasıyla dikişte atlama, tırnak oluşumu, pile/büzgü ve
dalgalanma/esnetme hataları için iyileştirme yapmalıdır.
Rölatif önem satırı incelendiğinde ise en önemli teknik tanımın % 19 ile işçinin dikkati ve % 17
ile işçinin kalifiye düzeyi olmak üzere işçilik başlığı altında toplandığı gözlenmiştir. Konfeksiyonun
emek yoğun bir sektör olması nedeniyle işçilik çok önemli bir faktördür. Kaliteli bir üretim için
çalışanların eğitilmesinin gerekliliği bu çalışmadaki sonuçlarla da ortaya çıkmıştır. Sonraki tanımlar
sırasıyla kalıpta işaretleme (çıt)% 12, Makine ayarları(%11), dikiş paylarının kullanımı(%10), kumaş
özelliği(%9), makine iğnesi ve dikiş sonrası fazlalıkların kesilmesi(%8), karşılıklı parçaların farklı
uzunlukta olması(%6) olarak belirlenmiştir.
İşletmedeki verilere göre hazırlanan kalite evinden elde edilen sonuçlar işletmenin kalite
iyileştirme çalışmalarında izlemesi gereken sıralamayı açıkça ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışma ile
işletmenin yanlış alanlarda zaman kaybetmeden ve gereksiz harcamalar yapmadan istenilen kalite
hedeflerine ulaşmasını sağlanacaktır.
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Abstract
Increasing competition with globalization has made it necessary to make various improvements in the
apparel sector like every sector. The production times need to be examined in order to reduce the costs
and thus increase the productivity. The most effective method to do this systematically is to use workstudy methods. Beginning of improvement work without detecting the problem exactly can lead to
wrong results. For this reason, when starting to work on improvement, it is necessary to start with
"work sampling" method of work study.
Work sampling is a method for determining the percentage of occurrence of a certain event through
statistical sampling and random observations. It is a work measurement technique carried out by
observing machines or workers within a certain period. The situation of the worker or machine
observed at random during the period is recorded and as a result of the observation, the activities
performed by the machine or the workers can be found. As a result of these observations, the general
situation of the company where the productivity work will be done will be revealed. The researcher
will provide information on where to start the efficiency work to be done after the study, what steps
are needed, and what should be arranged first.
In this study, an application was made to improve the standard unit times in the sewing section in a
garment operation. The standard unit time is the time given for the execution of a business trip by the
person. This time is calculated by considering the performance of the person and adding some
tolerances. One of these tolerances is the fatigue share of the person and the divisive time which can
change according to the businesses. Divider times; are time periods that occurs at different times and
again during the execution of the work and for which precise measurements are not possible. The
fatigue and the performance of the person are ignored in this study. Because, in this study, it is aimed
to firstly perform the divider time detection related to the machinists working in the planting section
and to improve the inefficient processes detected. Proposals on efficiency studies were made by
looking at the results obtained after the application of the work sampling.
Keywords: Enter Productivity, work sampling, divider time, sewing, apparel

Verimlilik Arttırmada İlk Adım: İş Örneklemesi
Özet
Globalleşme ile artan rekabet her sektör gibi konfeksiyon sektöründe de çeşitli iyileştirmelerin
yapılmasını ihtiyaç haline getirmiştir. Maliyetlerin düşürülmesi, dolayısıyla verimliliğin arttırılması
için üretim zamanlarının incelenmesi gerekmektedir. Bunun sistematik olarak yapılması için
kullanılması gereken en etkin yöntem iş etüdü yöntemleridir. İyileştirme çalışmasına başlarken sorunu
doğru tespit etmeden başlamak yanlış sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle de iyileştirme
çalışmalarına başlarken ilk önce iş etüdü yöntemlerinden “iş örneklemesi” yöntemi ile başlanması
gerekmektedir.
İş örneklemesi, belli bir etkinliğin oluş yüzdesini istatistikî örnekleme ve rastgele gözlemler yoluyla
saptama yöntemidir. Makinelerin veya işçilerin belli bir dönem içinde, gözlenmesi yoluyla yürütülen
bir iş ölçüm tekniğidir. Dönem içinde rastsal zamanlarda gözlenen işçi veya makinenin durumları
kaydedilmekte ve yeterli gözlem sonucunda, makine veya işçilerin gerçekleştirdiği aktiviteler
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bulunabilmektedir. Bu gözlemler neticesinde verimlilik çalışmasının yapılacağı firmanın genel
durumu ortaya konmuş olacaktır. Çalışma sonrasında yapılacak olan verimlilik çalışmasının nereden
başlanacağı, hangi aşamalarda gerekli olduğu, nelerin öncelikli olarak düzenlenmesi gerektiği
konularında araştırmacıya yön verecek bilgiler vermektedir.
Bu çalışmada bir konfeksiyon işletmesinde dikim bölümündeki standart birim sürelerin
iyileştirilmesiyle ilgili bir uygulama yapılmıştır. Standart birim süre, bir iş seyrinin kişi tarafından
icraatı için verilen zamandır. Bu zaman kişinin performansı göz önünde bulundurularak ve bazı
toleranslar ilave edilerek hesaplanmaktadır. Bu toleranslardan birisi kişinin yorulma payı diğeri de
işletmelere göre değişiklik gösterebilen bölücü zamanlardır. Bölücü zaman; iş seyri esnasında değişik
süre ve tekrarlarda ortaya çıkan ve kesin ölçümleri mümkün olmayan zamanlardır. Yorulma payı ve
kişinin performansı bu çalışmada göz ardı edilmiştir. Çünkü bu çalışmada öncelikle dikim bölümünde
çalışan makineciler ile ilgili bölücü zaman tespiti yapılması ve tespit edilen verimsiz süreçlerin
iyileştirilmesi amaçlanmıştır. İş örneklemesi uygulamasından sonra elde edilen sonuçlara bakılarak
verimlilik çalışmalar ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Verimlilik, iş örneklemesi, bölücü zaman, dikim, konfeksiyon
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Verimlilik, sadece örgütlerin ve bireylerin başarısı için değil, ulusal ekonomi ve toplumsal
kalkınma için de uzun dönemde en önemli kaynaklardan biridir. Şirketler sahip olduğu kaynakları
(personel, makine, malzeme) etkin kullanmak durumundadır. Bunun için her geçen gün otomasyonun
artarak üretim araçlarında kullanılması, insan kaynakları istihdamının azaltılması, çoğu firma için
kaçınılmaz hale gelmiştir. İşletmeler, verimliliğin arttırılması için üretim esnasında oluşan gecikmeleri
ve kayıp zamanları dikkate almak ve sınırlarını belirlemek için ölçmek durumundadır.
Düşük verimliliğin sebep olacağı olumsuz sonuçlardan uzak durabilmek için pek çok verimlilik
artırıcı yöntem geliştirilmiştir. Farklı kapsamda ve çok sayıda teknik vardır. İş etüdü tekniği bu
tekniklerden birisidir. İş etüdü, gelişme olanağı yaratabilmek amacıyla, belirli bir olayı ya da etkinliği
ekonomiklik ve etkenlik yönünden etkileyen tüm faktörleri araştıran ve insan çalışmasını geniş
kapsamda inceleyen bir teknik olup, özellikle metot etüdü ve iş ölçümü teknikleri için kullanılan genel
bir terimdir. Bu yöntemde insanların çalışması incelenmekte ve verimini etkileyen faktörler
belirlenmektedir (Kanawaty, 1997:31).
İş Ölçümü; nitelikli bir işçinin, belli bir işi, belli bir çalışma hızıyla (performansla) yapması için
gereken zamanı saptamak amacıyla geliştirilmiş tekniklerin uygulamasıdır. İş ölçümü, bir işlemin ya
da işlemler dizisinin yapılmasında harcanan etken olmayan süreyi ortaya çıkaracak ve etken süreden
ayıracak şekilde ölçerek yönetime bu bilgileri sağlamaktadır (Kanawaty, 1997:199-200). Sürekli veya
tüm gün yapılan zaman etüdü çalışması; bir işçi, makine veya malzeme süreci ile ilgili kesin bilgiler
elde etmek için kullanılan en yaygın yöntemdir. Böyle bir zaman etüdü, etütçünün işçiyi veya
makineyi bütün gün veya çalışma periyotları boyunca gözlemlemesini, yapılan işlerin ve gecikmelerin
sürelerinin belirlemesini ve kaydetmesini gerekli kılmaktadır. Sürekli iş etütleri zahmetli ve masraflı
olmasının yanı sıra, özellikle uzun bir zaman dilimine yayıldığında ne etütçünün ne de analizi yapılan
kişinin gerçekleştirmeye fazla istekli olmadığı zaman çalışmalarıdır. Ancak, yönetim genelde bu tarz
etütlerin sağlayacağı bilgiye ihtiyaç duymaktadır.
İş örneklemesi yöntemi analistin basitçe işçi veya makinede rasgele gözlemler yaparak,
herhangi bir ölçme aracı kullanmadan benzer bilgiler edinmesini sağlamaktadır. Aynı şekilde, belirli
koşullar altında zaman standartları örnekleme ile belirlenebilmektedir. Bu özelliklerinden ötürü
işletmeler genellikle zaman kaybının varlığı ve oranı konusunda fikir edinmek, dolayısıyla yönetimin
etkenliğini ölçmek ve ileride daha ayrıntılı bir etüde gerek olup olmadığına karar vermek için, önce iş
örneklemesine başvurmaktadırlar (Kanawaty, 1997:31).
Bu çalışmada İzmir il sınırları içerisinde faaliyet gösteren ve erkek takım elbise üretimi
yapmakta olan bir firmanın üretim bölümleri ile ilgili verimlilik analizi ön çalışması yapılmıştır.
Detaylı verimlilik analizi ihtiyacı olup olmadığına karar verme amaçlı olarak gerçekleştirilen
çalışmada karar verme aracı olarak iş örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
LİTERTÜR ÇALIŞMALAR
İş örneklemesi ilk olarak 1935 yılında bir İngiliz İstatistikçi olan L.H.C. Tippett tarafından
geliştirilmiştir. O zamanlarda bu yöntem yalnızca makinelerin üretim dışı zamanlarını ölçmek için
kullanılırken, günümüzde kişilerin ve makinelerin aktif olmama sebeplerini belirlemek ve bunlar
üzerinde iyileştirme yapabilmek için de kullanılmaktadır (Güner vd., 2007).
İş örneklemesi yöntemi, genellikle endüstride kullanılan bir yöntem olmasına rağmen iş
örneklemesi tekniğinin sanayide kullanımın dışına çıkılarak okul kütüphanelerinde planlama ve
kütüphane düzenlemesi için kullanılmıştır. Hizmet sektörüne yönelik yapılan iş örneklemesi
çalışmaları için literatür incelendiğinde; hastane çalışanlarının faaliyetleri rastsal iş örneklemesi
yöntemiyle ölçülmüş, maliyet, verimlilik ve boş zamanları araştırılmıştır. Yine bir psikiyatri kliniğinde
çalışan klinik depresyon uzmanları ve hasta bakıcıları üzerinde iş örneklemesi çalışması yapılmış ve
kişilerin faaliyet dağılım yüzdeleri belirlenmiştir. Bununla birlikte iş örneklemesi yöntemi kullanılarak
hemşirelerin faaliyetleri ayrıntılı olarak incelenmiştir (Güner vd., 2007).
Güngör ve Batmaz, talaşlı üretimle siparişe göre iş yapan bir firmada, ERP programında
görülmeyen zaman kayıplarını incelemek, çalışanların performanslarını ölçmek ve makinenin
kullanım durumlarını tespit etmek, kişisel ihtiyaçlar ve üretim dışında geçen süreleri belirlemek için iş
örneklemesi yöntemini uygulamışlardır (Güngör ve Batmaz, 2012).
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İş örneklemesi yönteminin tekstil ve konfeksiyon alanında da pek çok kullanım örnekleri
bulunmaktadır. Kiremitçi ve Meriç, bayan üst giyim çalışan iki farklı konfeksiyon işletmesinde iş
örneklemesi uygulaması ile dikimhane bölümündeki üretim araçlarının (dikiş makineleri ve ütüler)
kullanımı ile ilgili tespitler yapmıştır. (Kiremitçi ve Meriç, 2001). Güneşoğlu ve Meriç’in
çalışmasında giyim endüstrisindeki operatörlerin aktivitelerini ve operasyonların dağılım yüzdelerini
araştırmak ve kişisel araları ve boş zamanları iş örneklemesi yöntemi ile analiz etmiştir. (Güneşoğlu ve
Meriç, 2007). Güner ve arkadaşlarının bir çalışmasında konfeksiyon sektöründe ofiste çalışanların
günlük faaliyetleri iş örneklemesi yöntemi kullanılarak analiz edilmişti. Güner, farklı pazarlama
stratejilerinin yuvarlak ve düz örme makinelerinin iş yükleri ve birim maliyetleri üzerine etkilerini iş
örneklemesi tekniğini kullanarak incelemiş, iki farklı firma arasında karşılaştırma yaparak düşük
verimlilik nedenlerini kıyaslamalı olarak belirtmiştir (Güner, 2008). Yine Güner ve arkadaşlarının
gerçekleştirdiği başka bir çalışmada da “iş örneklemesi” yönteminin konfeksiyon ve diğer farklı tipteki
işletmeler için kolay ve doğru bir şekilde uygulanabilir hale getiren “Work Sampling” adında bir
yazılım geliştirilmesi üzerine kurgulanmıştır. Yazılım sayesinde basit iş örneklemesi verilerinin
sisteme girilebilmesinin sağlanmasının yanında bir konfeksiyon işletmesinde yerleşim planı üzerine
yapılan bir düzenlemenin etkinliğini ölçmek amacıyla da uygulanmıştır. Bu uygulama çalışmasının,
hem yazılımın geliştirilmesinde hem de kullanıcı ara yüzü oluşturulmasında büyük faydası olmuştur
(Güner vd., 2010)

MATERYAL VE METOT
Amaç
Bu çalışmanın amacı, erkek takım elbise üretimi yapılan bir firmanın dikim ve ütü
bölümlerindeki temel faaliyetleri belirli bir plan dahilinde belirlemek ve bu faaliyetlerin toplam
içerisindeki yüzdelerini bulunmaktadır. Oranları tespit edilen faaliyetler ile toplam süre içinde
gizlenmiş olan etken olmayan sürelerin varlığını, niteliğini ve derecesini ortaya çıkmaktadır.
Materyal
Çalışmanın uygulaması İzmir ilinde 9000m2 kapalı alanı ve 300 çalışanı olan, yıllık üretim
kapasiteleri 265.000 adet erkek takım elbisesi olan bir firmada gerçekleşmiştir. Üretim bant
şeklindedir. Üretim bantları ceket (Şekil 1) ve pantolon (Şekil 2) üretimine göre ikiye ayrılmıştır.
Dikim bantlarının pek çok aşamasında tela yapıştırmak ve form vermek için ara ütüler olmasına
rağmen bitmiş ürünlerin nihai halini alıp sevk edilmeye hazır hale getirildiği bir ütü bandı (Şekil 3) da
yer almaktadır. Uygulama her 3 bantta da gerçekleştirilmiştir.

Şekil 1. Ceket Bandı

Şekil 2. Pantolon Bandı

Şekil 3. Ütü Bandı

Metot
Bu çalışmada ölçüm tekniklerinden biri olan iş örneklemesi yöntemi kullanılmıştır. İş
örneklemesi çeşitli durumlarda kullanılabilecek basit ve düşük maliyetli bir yöntemdir. Ayrıca zaman
etüdüne göre daha az maliyetli ve daha az tartışmalı bir tekniktir. İş örneklemesinde herhangi bir
ölçme aletine gerek yoktur ve zaman etüdündeki gibi iş etütçüsünün işi yapana sürekli bağlanması
yerine sadece zaman zaman bakması söz konusudur. Deneyimlere göre zaman gereksinimi kronometre
ile yapılan ölçümlere kıyasla %40-70 arasında daha azdır. Tüm bu avantajlara karşılık işçinin verim
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derecesi ile ilgili bilgi imkânsızlığı, kısa süren akış türlerinin irdelenmesinin mümkün olmaması ve
çalışma yerlerinin veya çalışma metodunun düzenlenmesi çalışmalarına olanak vermemesi
dezavantajlarındandır.
İş örneklemesi, sekiz basamaklı bir iş sırası esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Aşağıda iş
örneklemesinin bu temel işlem basamakları gösterilmektedir (Şekil 4):

Şekil 4. İş örneklemesi aşamalarının akış şemasında gösterilişi (Güngör ve Batmaz, 2012)
Bu basamaklardaki iş adımları şu şekildedir. (Güner vd., 2007);
1. Hedef Belirleme: Öncelikle iş örneklemesi ile ulaşılmak istenen amaç tanımlanmalıdır. Amacın
belirlenmesi ile bağlantılı diğer işlemler, iş sistemlerinin seçilmesi ve gözlemlenecek insan ve üretim
araçlarının saptanmasıdır.
2. Iş Akışı Türlerinin Tanımı ve Tespiti: Bu aşamada etüdün kullanım amacına uygun olarak iş akış
türleri tespit edilerek yapılacak gözlemin daha sağlıklı gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Akış türlerinin
adı ile gözlem yapan kişi için işin basit ve anlaşılır bir tanımı yer almalıdır.
3. Tur Planının Belirlenmesi: Yapılacak gözlem için, üçüncü adımda etüt yerinin krokisi üzerinde bir
dolaşma planının belirlenmesi gerekmektedir. Bu dolaşma planına uygun olarak gözlemler
yapılmaktadır.
4. n Gerekli Gözlem Sayısının Belirlenmesi: Bu aşamada güvenilir sonuçlara ulaşabilmek adına ne
kadar sayıda gözlem yapmamız gerektiği sorusuna cevap aranmalıdır. Gözlemler için saptanacak
güvenlik düzeyinin yanı sıra yine gözlemler için onaylanabilecek bir hata payının da belirlenmesi
gerekmektedir.
Örnek Büyüklüğünün Hesabı
(1)
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Formülde:
Z = Güven aralığını (%99 için 2,58; %95 için 1,96; %90 için 1,645 olarak alınır)
f ’ = İstenilen doğruluk derecesini
p = Aranılan faaliyet türünün % olarak payını
n = Gözlem sayısını göstermektedir (Güner vd, 2017)
Arzulanan güven düzeyi arttıkça ya da kabul edilebilir hata derecesi azaldıkça daha büyük
örneklerle çalışmak gerekmektedir.
5. Tur Zamanlarının Belirlenmesi: Bu aşamada her turun başlangıç zamanı saptanmaktadır. Burada
önemli olan bu anlarn rastsal bir biçimde elde edilmesidir. Böylece hem istatistiksel koşullar yerine
getirilmekte hem de gözlemcinin sonuçları bilinçsiz de olsa etkileyebilme olasılığı ortadan
kalkmaktadır.
n=N/t

(2)

n = Günlük gözlem sayısı
N = Gerekli gözlem sayısı
t = İş örneklemesinin uygulanma süresi (Güner vd., 2007).
6. Etüdün Uygulanması: Gözlemler planlanan şekilde yapılmasıdır.
7. Ara Değerlendirme: Yapılan gözlemler sonucunda bir ara değerlendirme yapılarak kontrol
edilmektedir. İstenen güvenlik seviyesine ulaşılamamış ise yeni p değeri (p) ile formül (1) kullanılarak
yeni gözlem sayısı (n) belirlenir.
8. Son Değerlendirme: Son değerlendirme şu aşamalardan oluşmaktadır;
Her akış türü ile ilgili toplam gözlem sayısının ve yüzdelerinin hesaplanması,
Her akış türünün toplam gözlem içerisindeki p payının hesaplanması,
Ulaşılan hata toleransının f her akış türü için hesaplanması,
Sonuçların, sonuç formunda üzerinde akış türleri profili biçiminde bir araya getirilmesi,
İş örneklemesi verilerinin kullanılabilirliği konusunda karar verilmesidir.
UYGULAMA
1. Adım: Amacının Belirlenmesi
Uygulamanın ana amacı takım elbise üretiminde dikim ve ütü bölümlerindeki işçilerin verimsiz
faaliyetlerinin genel durumuna ilişkin sayısal verilerin belirlenmesidir. Bu araştırmada verimsiz
faaliyetler “p” değeri olarak ele alınmıştır. Bunun yanında; verimi düşüren faktörleri ve çalışanların
faaliyetlerini tespit etmek ve işgücünün iyi planlanıp planlanmadığı hakkında fikir edinmek de diğer
amaçlar arasında yer almaktadır. Çalışmada ceket, pantolon ve ütü bantlarında yer alan görevlerin
analizi ayrı ayrı yapılmıştır. Her banttaki faaliyetler ve gerçekleşme oranları ayrı ayrı belirlenir ve
verimsiz olanların ortadan kaldırılması için önerilerde bulunulması amaçlanmaktadır.
2. Adım: Faaliyet Türlerinin Belirlenmesi ve Tanımlanması
Çalışma öncesinde gözlem yapılacak ceket ve pantolon bantlarında çalışan makineciler ile ütü
bandında görev yapan ütücüler gözlemlenmiştir. Bu gözlemlerde tespit edilen üretim faaliyetlerinden
hangilerinin verimli faaliyet (temel faaliyetler), yardımcı faaliyetler (ek zamanlar) ve verimsiz
faaliyetler (hizmet dışı zamanlar) gibi 3 ana sınıfa girdiği belirlenmiş ve bu faaliyetlerin her biri
detaylı bir şekilde tanımlanmıştır. Böylece gözlem yapan kişilerin bu tanımlamalara bakarak daha
kolay karar vermesi sağlanmaktadır. Bu çalışmadaki ceket ve pantolon bantlarında çalışan makineciler
için faaliyetler tek bir tabloda toplanmıştır (bkz Tablo 1), Ütücülerin gözlemi için belirlenen faaliyetler
de Tablo 2 de yer almaktadır.
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Tablo 1. Ceket ve Pantolon Bantlarında Görev Yapan Makinecilerin Faaliyetleri
AKIŞ TÜRÜ
Dikim Yapmak
VERİMLİ
FAALİYETLER Parçayı Yerleştirme
Otomatı Bekleme
İplik Değiştirme
Masur Değiştirme
Masur Doldurma
YARDIMCI
FAALİYETLER İşle İlgili Konuşmak (usta
ile)

TANIMI
Kullandığı dikiş makinesi ile dikim işlemi
yapma
Dikilecek parça/parçaları makine/otomata
yerleştirme
Otomat makinelerde dikim yapılırken makinenin
çalışma süresini beklemek ve işi kontrol etme
Dikiş makinesinde iplik/ipliklerini değiştirme
Masur ipliği bitince yeni dolu masur ile
değiştirme
Boşalan masura yeniden iplik sardırma
İş ile ilgili ustası ile konuşma

İş Talimatı Okuma
Makine Hazırlığı (aparat
takma vb.)

İşle ilgili yazılıbir talimak varsa onu okuma
Kullandığı makineye farklı bir aparat/ayak…vb
takma

Yerinde Değil

Yerinde olmaması

Etrafa Bakıyor

İş dışında etrafına bakınması

Başkasıyla Konuşuyor

İşini durdurup başkası ile konuşması

İş Bekleme
VERİMSİZ
FAALİYETLER
Makine Arızası
Elindeki İşi İnceleme

İş beklemesi
Kullandığı makinede oluşan arızadan dolayı
işine ara vermesi
Diktiği işi tekrar kontrol etmesi

Cep Telefonu İle İlgilenme Cep telefonu ile meşgul olması
Elektrik Kesintisi

Elektrik kesintisi nedeniyle işine ara vermesi

3. Adım: Tur Planının Saptanması
Yapılacak gözlemler için üçüncü adımda atölyenin durumuna, çalışanların konumuna göre gözlemlenecek
personeli sırayla dolaşma planı oluşturulmuştur. 3 ayrı bölüm için 3 ayrı dolaşım planı hazırlanmıştır. Bu
dolaşma planına uygun olarak, 3 farklı gözlemci tarafından kayıtlar tutulmuştur. Gözlemler makine ve

ütücülerin dikkatini dağıtmayacak şekilde fakat gözlemlerin ise rahatlıkla yapılabileceği noktalarda
yapılmıştır.
4. Adım: “n” Gerekli Gözlem Sayısının Belirlenmesi
Gerekli gözlem sayısını hesaplayabilmek için ilk önce aradığımız akış türünün payının (buna
“p” payı denilir) tahminlenmesi gerekir. Çalışmamızda “p” değeri, verimsiz faaliyetlerin tüm
faaliyetler içindeki oranı olarak ele alınmıştır. Bu tahminleme için gözlem yapılan her bir bant için
başlangıçta 100 adet gözlem yapılmış ve N gözlem sayısı hesaplamaları Tablo 3’deki gibi yapılmıştır.
Bu çalışma için;
Z= %99 güvenlik düzeyi
f’mutlak hata miktarının ±%2,5 olarak kabul edilmiştir.
5. Adım: Tur zamanlarının belirlenmesi
Ceket ve pantolon bantlarında 50’şer adet makineci, ütü hattında ise 28 ütücü çalışmaktadır.
Çalışmanın 5 gün süreyle günlük rastgele 30 bakış (15’i öğleden önce 15’i öğleden sonra) yapılacak
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şekilde yürütülmesi planlanmıştır. Buna göre 3 farklı gözlem bandında gerçekleşmesi planlanan
günlük gözlem adetleri Tablo 3’de yer almaktadır.
Tablo 2. Ütü Bantlarında Görev Yapan Ütücülerin Faaliyetleri
AKIŞ TÜRÜ

TANIMI

Ütüleme

Kullandığı ütü/otomat ile ürünleri ütüleme
Ütü paskarısına/otomata ütülenecek ürünü
yerleştirme

VERİMLİ
FAALİYETLER Parçayı Yerleştirme
Parçayı Askılamak

Ütülenen ürünü askıya asma

Ütü Kazanına Su Doldurma

Ütü kazanına su doldurma

Ütünün Buhar Derecesini
Ayarlama

Kullandığı ütünün/otomatın buhar derecesini
ayarlama

Bekleme

Ütü otomatı çalışırken bekleme

Yerinde Değil

Yerinde olmaması

Etrafa Bakıyor

İş dışında etrafına bakınması

Başkasıyla Konuşuyor

İşini durdurup başkası ile konuşması

İş Bekleme

İş beklemesi

Makine Arızası

Kullandığı ütüde oluşan arızadan dolayı işine
ara vermesi

Elindeki İşi İnceleme

Ütülenen işi tekrar kontrol etmesi

Cep Telefonu İle İlgilenme

Cep telefonu ile meşgul olması

Elektrik Kesintisi

Elektrik kesintisi nedeniyle işine ara vermesi

YARDIMCI
FAALİYETLER İşle İlgili Konuşmak (usta ile) İş ile ilgili ustası ile konuşmak
İş Talimatı Okuma
İşle ilgili yazılı bir talimat varsa onu okumak

VERİMSİZ
FAALİYETLER

Tablo 3. Gözlem Yapılan Bantlar İçin (n) Gözlem Sayısı
Ceket Bandı
Pantolon Bandı
Ütü Bandı
p değeri = 0,27
p değeri = 0,23
p değeri = 0,10

2099 adet
Günlük gözlem adedi 420 adet
Gözlem için seçilen 14 makineci

1886 adet
Günlük gözlem adedi 377 adet
Gözlem için seçilen 13 makineci

959
Günlük gözlem adedi 192 adet
Gözlem için seçilen 7 makineci

6. Adım: Gözlemlerin Yapılması
Uygulama sırasında çalışma koşulları devamlı olarak kontrol edilmiş, anormal arızalar tespit
edilmemiştir. Çalışma yerinde etüdü etkileyen herhangi bir aksama olmamıştır. Tablo 4’de uygulama
sırasında kullanılan formlardan bir örnek yer almaktadır. Gözlem kayıtları tutulurken gözlenen
olayların kolaylıkla kaydedilebilmesi için sayma kutucukları ( ) kullanılmıştır. Her bir gözlem 1
kutucuktaki bir kenar olarak çizilmiş, aynı faaliyet 5. kez gözlemlendiğinde de kutucuğa bir köşecek
çizilmiştir. Böylece kenarları tam ve ortasından köşegen geçen bir kutucuk 5 adet gözlemi ifade
etmekteydi.
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Tablo 4. İş Örneklemesi Uygulama Formu

7. Adım: Ara Değerlendirme
5 günlük etüt süresinin yaklaşık yarısı tamamlandıktan sonra yani 3. günün sonunda elde edilen
gözlemler faaliyet türlerine göre analiz yapıldığında elde edilen yeni p değerine göre n gözlem sayısı
yeniden hesaplanmıştır (Tablo 5).
Tablo 5. Ara Kontrol Sonrası Bantlar İçin Hesaplanan Yeni N Gözlem Sayısı
Ceket Bandı
Pantolon Bandı
Ütü Bandı
3 gün sonundaki gözlem adedi
3 gün sonundaki gözlem adedi
3 gün sonundaki gözlem adedi
1260 adet
1170 adet
630 adet
Yeni hesaplanan p değeri = 0,23
p değeri = 0,16
p değeri = 0,08

1886 adet

1432 adet

784 adet

BULGULAR
Araştırmanın uygulama aşamasında yapılan ara kontrol sonucunda gözlem sayılarının düşmesi
nedeniyle ceket bandındaki makineciler için 5. gün içinde 1892 adet gözleme ulaşınca, pantolon
bandındaki makineciler için 4. gün içinde 1443 adet gözleme ulaşınca ve ütücüler için de 4. gün içinde
800 adet gözleme ulaşınca durdurulmuştur. Gözlem sonuçları pantolon ve ceket bandındaki akış türleri
aynı olduğu için toplam gözlem içerisindeki miktarları ve oranları Tablo 6’da ütücülerin akış türlerine
ait sonuçlar da Tablo 7’de yer almaktadır.

580

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union

Tablo 6. Pantolon ve Ceket Bantlarındaki Gözlemlerin Genel Sonuçları
CEKET BANDI

PANTOLON BANDI

TOPLAM
GÖZLEM
SAYISI

TOPLAM
GÖZLEM
İÇİNDEKİ
PAYI

TOPLAM
GÖZLEM
SAYISI

TOPLAM
GÖZLEM
İÇİNDEKİ
PAYI

Dikim Yapmak
VERİMLİ
FAALİYETLER Parçayı Yerleştirme
Otomatı Bekleme

1172

61,95%

1113

77,13%

248

13,11%

50

3,47%

12

0,63%

28

1,94%

TOPLAM VERİMLİ FAALİYET

1432

75,69

1191

82,54%

İplik Değiştirme

5

0,26%

19

1,32%

Masur Değiştirme

5

0,26%

1

0,07%

5

0,26%

10

0,69%

20

1,06%

14

0,97%

İş Talimatı Okuma

2

0,11%

1

0,07%

Makine Hazırlığı (aparat
takma vb.)

0

0,00%

1

0,07%

37

1,95

46

3,19%

Yerinde Değil

180

9,52%

111

7,69%

Etrafa Bakıyor

85

4,49%

18

1,25%

Başkasıyla Konuşuyor

90

4,76%

55

3,81%

3

0,16%

14

0,97%

22

1,16%

0

0,00%

Elindeki İşi İnceleme

43

2,27%

4

0,28%

Cep Telefonu İle İlgilenme

0

0,00%

4

0,28%

Elektrik Kesintisi

0

0,00%

0

0,00%

TOPLAM VERİMSİZ FAALİYET

423

22,36

206

14,28%

GENEL TOPLAM

1892

100,00%

1443

100,00%

AKIŞ TÜRÜ

Masur Doldurma
YARDIMCI
FAALİYETLER
İşle İlgili Konuşmak (usta ile)

TOPLAM YARDIMCI FAALİYET

VERİMSİZ
İş Bekleme
FAALİYETLER
Makine Arızası

Elde edilen gözlem sonuçlarından sonra bulunan p değerlerine göre başta öngörülen % 99 güven
aralığına göre f’mutlak hata miktarının hesaplanır.
f’(pantolon) = ±%2,35
f’(ceket) = ±%2,45
f’(ütü) = ±%2,16
olarak tespit edilir. Hata miktarları sınırlar içerisinde çıkmıştır.
Yapılan gözlemler sonunda firmanın genel durumu ve verimliliğini olumsuz etkileyen
verimsiz faaliyetler ile ilgili bize fikir verebilecek sonuçlar görülmektedir. Verimsiz faaliyetler,
literatürde çokça geçen bir diğer ismiyle bölücü zamanlar; iş seyri esnasında değişik süre ve değişik
tekrarlarda ortaya çıkan ve kesin ölçümleri mümkün olmayan zamanlardır. Bölücü zamanların bazıları
iş görevi nedeniyle ortaya çıkmaktadır (ek faaliyetler, faaliyete arıza nedeniyle ara verme…vb).
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Bunlara iş gereği bölücü zamanlar denilmektedir. Bazı bölücü zamanların ise iş görevi ile bir ilgisi
yoktur. Bunların nedeni faaliyete kişisel nedenle ara vermek olduğu için bunlara kişisel ihtiyaçlar
nedeniyle oluşan bölücü zamanlar denilmektedir (Güner, 2010:77). Çalışmada gözlemlenen verimsiz
zamanlar bölümler özelinde bu ayrıma göre incelendiğinde Tablo 8’deki sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
Tablo 7. Ütü Hattındaki Gözlemlerin Genel Sonuçları
TOPLAM
GÖZLEM SAYISI

AKIŞ TÜRÜ
Ütüleme
VERİMLİ
FAALİYETLER Parçayı Yerleştirme
Parçayı Askılamak
TOPLAM VERİMLİ FAALİYET
Ütü Kazanına Su Doldurma

TOPLAM
GÖZLEM
İÇİNDEKİ PAYI

348

43,50%

153

19,13%

135
636

16,88%
79,50%

2

0,25%

Ütünün Buhar Derecesini
YARDIMCI
Ayarlama
9
FAALİYETLER
İşle İlgili Konuşmak (usta ile) 12

1,13%

İş Talimatı Okuma
Bekleme
TOPLAM YARDIMCI FAALİYET

2
93
118

0,25%
11,63%
14,75%

Yerinde Değil

13

1,63%

Etrafa Bakıyor

8

1,00%

Başkasıyla Konuşuyor

19

2,38%

2

0,25%

0

0,00%

Elindeki İşi İnceleme

4

0,50%

Cep Telefonu İle İlgilenme

0

0,00%

0

0,00%

46
800

5,75%
100,00%

İş Bekleme
VERİMSİZ
FAALİYETLER Makine Arızası

Elektrik Kesintisi
TOPLAM VERİMSİZ FAALİYET
GENEL TOPLAM

1,50%

Ceket ( C ) ve pantolon ( P ) bantları ile ilgili sonuçlar incelendiğinde ceket bandının bölücü
zaman oranı pantolon bandının bölücü zaman oranınından daha fazladır. Aynı işletmede olmasına
rağmen farklı bölücü zaman oranlarının gözlenmesinden dolayı iş görevi ve kişisel ihtiyaçlar
nedeniyle ortaya çıkan faaliyetlerin incelenmesi gerekmektedir. Tablo 8’deki detaylara bakıldığında
dikim bantlarındaki farkın neredeyse tamamının kişisel ihtiyaçlar nedeniyle oluşan bölücü
zamanlardan olduğu anlaşılmaktadır. Aynı işletme olmasına rağmen farklı bant ustaları olması
sebebiyle ustaların sevk ve idare kabiliyetlerinin farklılığı ortaya çıkmaktadır.
Ütü ( Ü ) hattında gözlenen % 5.75’lik bölücü zamanın dikim bantlarına göre çok düşük olması
da ütü bandının daha dinamik bir yapısının olmasından kaynaklanmaktadır.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Bir işletmede sürekli aynı işi yapan kişilerde ana faaliyet oranı yüksek, diğer faaliyet payları ise az
olmaktadır. Bir konfeksiyon işletmesinde çalışan makinecilerin ana faaliyet oranının minimum %7075 civarında olması beklenirken, yardımcı faaliyetlerin ve verimsiz faaliyetlerin maksimum %12-14
arasında değişen oranlarda olması beklenmektedir (Güner vd., 2010). Bu anlamda işletmede
kaydedilen değerlerde minimum ana faaliyet oranı şartı yakalanırken, yardımcı faaliyet oranı
beklenenden çok az olmasına rağmen aradaki farkın özellikle ceket bandında verimsiz faaliyet yönüne
kaydığı gözlenmiştir. Burada da en önemli sorunun bant içerisindeki disiplin ve sevk idare
konusundaki açıklardan kaynaklandığı belirlenmiştir. İşletme ile ilgili ilk iyileştirme çalışmasının
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buradan başlanılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Böylece bölücü zamanların minimize edilmesi
sağlanacaktır.
Tablo 8. Verimsiz (Bölücü) Zaman Alt Faaliyet Tablosu

KİŞİSEL
NEDENLE
ARA

Yerinde
Değil
Etrafa
Bakıyor
Başkasıyla
Konuşuyor

Elindeki İşi
İnceleme
Cep
Telefonu İle
İlgilenme
TOPLAM KİŞİSEL
NEDENLE ARA
Elektrik
Kesintisi
İŞ
NEDENİYLE İş Bekleme
ARA
Makine
Arızası
TOPLAM İŞ NEDENİYLE
ARA
TOPLAM VERİMSİZ
FAALİYET

C

P

C-P

Ü

9,52%

7,69%

1,83%

1,63%

4,49%

1,25%

3,24%

1,00%

4,76%

3,81%

0,95%

2,38%

2,27%

0,28%

1,99%

0,50%

0,00%

0,28%

-0,28%

0,00%

21,04%

13,31%

7,73%

5,50%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,16%

0,97%

-0,81%

0,25%

1,16%

0,00%

1,16%

0,00%

1,32%

0,97%

0,35%

0,25%

22,36%

14,28%

8,08%

5,75%
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Characterization of Kovar Material Produced by Powder Metallurgy

Görkem KIRMIZI
Res. Asisst. Gazi University,
Turkey

Abstract
In this study, production parameters of kovar material produced by powder metallurgy method was
determined and powder metal parts were characterized. Chemical composition of the kovar material
analyzed and elemental powders were stirred in three-dimensional mixer for 2 hours. The mixture
powder was pressed at uni-directional press. Samples having crude density were sintered under the
atmosphere controlled system at 1200oC sintering temperature. Microstructure, interface state and
homogeneous distribution of the produced samples were examined with microscope. Density and
hardness values of obtained materials were determined. Hardness values of the kovar material
produced by powder metallurgy were compared with those produced by other production methods.
Keywords: Powder metallurgy, Sintering, Kovar

Toz Metalurjisi Yöntemiyle Üretilen Kovar Malzemenin Karakterizasyonu
Özet
Bu çalışmada, toz metalürjisi yöntemiyle üretilmiş kovar malzemenin üretim parametreleri belirlenmiş
ve toz metal malzeme karakterize edilmiştir. Kovar malzemenin kimyasal kompozisyonu analiz
edilmiş ve elementel tozlar üç boyutlu karıştırıcıda 2 saat süreyle karıştırılmıştır. Karışım tozlar tek
yönlü preste preslenmiştir. Ham yoğunluğa sahip numuneler 1200oC sinterleme sıcaklığında atmosfer
kontrolünde sinterlenmiştir. Üretilen numunelerin mikroyapısı, arayüzey durumu ve homojen dağılımı
ışık mikroskobu ile incelenmiştir. Elde edilen malzemelerin yoğunluk ve sertlik değerleri
belirlenmiştir. Toz metalurjisiyle üretilen kovar malzemenin sertlik değerleri diğer üretim
yöntemleriyle üretilenler ile karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Toz metalürjisi, Sinterleme, Kovar

584

IMCOFE 2017 / ROME

Young Scholars Union
GİRİŞ

Ni–Fe alaşımlarının uygulama alanlarına baktığımızda genellikle termal genişleme gösteren
alaşımlar, özel elastik modül gösteren alaşımlar ve manyetik alaşımlar olmak üzere üç grup altında
gruplandırılmaktadır.
Bütün
Ni–Fe
alaşımları
östenitik
alaşımlar
olarak
tanımlanmaktadır.
Termal genleşme katsayısı, Ni içeriğine ve hidrojen tavlama sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik
göstermektedir. Bunların arasında bulunan Kovar, düşük genleşme katsayısına sahip özel termal
genleşme alaşım grubuna dahildir.
Kovar; transistörler, diyotlar ve entegre devreler için kullanılmakla beraber seramik paketlerin
sızdırmazlığı ve taşıyıcısında da yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu uygulamalarda yüksek
hassasiyetle işleme genellikle gereklidir, bu nedenle iyi işlenebilirlik Kovar malzemesi için büyük
önem taşımaktadır [F.Y.Huang, Y.G. Xu, B.F.O. Costa Cieslak, J. Cieślak, Çinici H.]
Bu çalışmada, Ni-Fe alaşımlarından olan kovar malzemenin toz metalürjisi yöntemiyle üretimi
gerçekleştirilerek 1200oC’ de sinterlenmesi sonucu elde edilen malzemenin yoğunluk, mikroyapı ve
mekanik özellikleri karekterize edilmiştir.
Tablo 9: Kovar malzemenin kimyasal kompozisyonu
Element
Oran (% ağırlıkça)

Ni
29

Co
17

Mn
0.3

Si
0.2

C
0.02

Fe
Kalan

DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Ni-Fe alaşımlarından olan Kovar özel ve ticari bir alaşım olduğu için üretim yöntemleri
literatürde tam olarak belirtilmemektedir. Yaptığımız bu çalışmada kimyasal kompozisyonu bilinen
Kovar’ın elementel analizine göre yapısında bulunan elementler ayrı ayrı belirtilen oranlarda tartılarak
elementel halde tozların karışımı gerçekleştirilmiştir. Tozların tartım işlemi hassas terazi kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Kovar’ın kompozisyonuna bağlı olarak tartımı gerçekleştirilen tozlar bir araya
getirilerek kapalı bir kap içerisinde üç boyutlu Turbola cihazında karıştırılmıştır. Elde edilen karışım
tozlar 30mm çapındaki soğuk presleme kalıbına yerleştirilerek 200 MPa basınç altında soğuk
preslenmiştir. Presleme işlemi sonucunda elde edilen ham yoğunluğa sahip blok toz metal parça
korumalı atmosfer ortamında 1200oC’ de 60 dakika süreyle sinterleme işlemine tabi tutulmuştur.
Üretilen Kovar malzemenin yoğunluk ölçümü Sartorius marka terazi ve bu teraziye ait yoğunluk
kiti kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen malzemenin yoğunluğu Eş. 1 de verilen Archimedes
yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır.
m

d= ----------Vy - Vs

Eşitlik 1’ e göre;
d: Yoğunluk (g/cm3)
m: Ağırlık (g)
Vy: Yaş ağırlık (g)
Vs: Su içerisindeki ağırlık (g)
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Kovar’ ın sertlikleri makro ve mikro sertlik olarak ölçülmüştür. Makro ölçümler Emco Test
Duravision 2000 marka sertlik ölçme cihazı Makro Vickers (HV10), mikro ölçümler ise Schimadzu
marka sertlik ölçüm cihazı mikro Vickers (HV0.1) kullanılarak alınmıştır.
Sertlik ölçümleri sonrasında elde edilen Kovar’ın mikroyapısal ve enerji dağılım spektroskopisi
(EDS) analizi yapılarak karekterizasyon işlemleri tamamlanmıştır.
DENEYSEL BULGULAR ve TARTIŞMALAR
1200˚C sıcaklıkta Argon atmosferinde 60 dakika süreyle sinterleme işlemine tabi tutulan Kovar’
ın yoğunluk değeri 7.62g/cm3 olarak ölçülmüştür. Ticari Kovar’ın yoğunluğu ile karşılaştırıldığında
%86,84 oranında teorik yoğunluk değerine sahip soğuk presleme ile elde edilmiş bu Kovar
malzemenin yoğunluğu, toz metalurjisi ile üretilmiş toz metal blok numuneler için oldukça yüksek bir
değer olarak kabul görmektedir.
Sabit süre ve sıcaklıkta sinterlenmiş Kovar malzemenin mikroyapı görüntüleri Şekil 1’ de
verilmiştir. Mikroyapı incelendiğinde Fe matris içerisinde Co ve Ni dağılımının tane sınırlarına yakın
bölgelerde daha yoğun olduğu görülmektedir. Ni ve Co’ ın’un matris içerisinde homojen dağıldığı
söylenebilir. Bunun yanısıra siyah bölgeler olarak görünen noktalar toz metalurjisi üretimi sonrasında
yapıda oluşmuş gözenek ve boşuklar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şekil 1: Kovar’ ın mikroyapı görüntüsü (x20)
Makro ve mikro olarak sertlik ölçümleri yapılan Kovar malzemenin mikro sertlik değeri 98.43
HV, makro sertlik değeri 75.05 HV olarak ölçülmüştür. Elde dilen sonuçlar incelendiğinde 75.05 HV
makro sertlik değerinin literatürdeki Kovar’ ın sertlik değeri ile karşılaştırıldığında yaklaşık olarak %
50 oranında daha düşük bir sertlik değeri elde dildiğini görmekteyiz. Bu durumun nedeni toz
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metalürjisi ile üretilen Kovar’ ın üretim ve sinterleme sırasında yapıda oluşan gözenekler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Sinterleme işlemi sırasında partiküllerin birbirine olan difüzyonunun yetersiz
kalması yapıda oluşan bu gözeneklerin en büyük sebebidir.
Şekil 2’de Kovar’ a ait genel EDS analizi verilmiştir. Elementel halde tozların karşımı
gerçekleştirilerek elde edilen Kovar malzemeye EDS analizi yapılarak yapıda bulunan Fe-Ni-Co
parçacıklarının tespiti yapılmıştır.

Şekil 2: Kovar’ a ait genel EDS analizi
SONUÇ
Toz metalürjisi yöntemiyle Fe-Ni alaşımlarından olan Kovar malzeme üretilmiştir. Soğuk
presleme sonucunda sinterlenerek elde edilen Kovar malzemenin karekterizasyon işlemleri ve souçları
incelendiğinde sinterleme sıcaklığının yetersiz kalması sonucu oluşan gözeneklerden dolayı
sertliklerde istenilen değerlere ulaşılamadığı belirlenmiştir. Ancak yoğunluk değerleri incelendiğinde
teorik yoğunluğun (%86,84) toz metal parçalar için yoğunluk değerleri referans alındığında yeterli
kabul edilebilinir. Sinterleme sıcaklığı ve süresi ile ilgili iyileştirmeler yapılarak daha yoğun yapıda
Kovar malzeme elde edilmesi daha mümkün hale gelecektir.
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Özet
Müşteri, belirli bir işletmenin belirli bir marka malını veya hizmetini, idari veya kişisel amaçları için
satın alan kişi veya kuruluştur. Günümüzün artan rekabet ortamında, müşteriler, bu mal veya
hizmetleri satın alacakları firmaları belirleme aşamasında oldukça seçici davranmaktadır. Bu
kapsamda, firmaların, müşterilere ihtiyaçlarını karşılayan ürünleri sunmanın yanı sıra rakip
firmalardan farklı olarak müşterileri kendi markasını almaya ikna edecek bir takım ek unsurlar da
sunmaları gerekmektedir. Bu aşamada "Müşteri İlişkileri Yönetimi"nin devreye girmesi kaçınılmazdır.
Müşteri ilişkileri yönetimi; yeni müşteri edinmek, var olan müşteriyi tutmak, müşteri sadakatini
kazanmak ve karlılığını artırmak için anlamlı iletişimler yoluyla işletme çapında müşteri davranışlarını
anlama ve etkileme yaklaşımıdır. Müşteri ilişkileri yönetiminde önemli bir rol oynayan müşteri
temsilciliğinin en genel tanımı ürünlerin alış ve satışında fayda gözetmeyi amaçlayan bir yapı
olmasıdır. Amerikan Pazarlama birliği müşteri temsilciliğini “doğru yer, doğru zaman ve doğru
kalitede doğru fiyatlandırma yapılması” olarak tanımlamaktadır.
Gerçekleştirilen bu çalışmada, konfeksiyon üretimi yapan firmalarda müşteri temsilcisi olarak çalışan
bireylerin eğitim ile yabancı dil bilgisi altyapılarının belirlenmesi ve çalıştıkları müşteri sayısı ve
müşteri özelliklerinin bu altyapı ile ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, İzmir ilinde
faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli 4 konfeksiyon firmasında müşteri temsilcisi olarak çalışan 17
kişi ile yüz yüze görüşülerek anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarının istatistiksel
olarak değerlendirilmesinde, özel bir istatistiksel analiz paket programı kullanılmıştır. Elde edilen
verilere göre, anket çalışmasına katılan gönüllülerin %69’u tekstil mühendisliği mezunuyken, %31’i
tekstil mühendisliği dışındaki lisans eğitiminden mezun olmuştur. Bilinen yabancı diller arasında
İngilizce ankete katılan tüm gönüllüler için birinci öncelik sırasındadır. Gönüllülerin %41'i 4 ila 6
arası müşteri ile çalıştığını ifade etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Müşteri temsilciliği, hazır giyim sanayii,müşteri ilişkileri yönetimi.

The Evaluation of Merchandising in Apparel Industry
Abstract
Customer is a person or organization, who purchases specific goods or services of a particular brand of
a company for administrative or personal purposes. In today's increasingly competitive environment,
customers are behaving quite selective to determine the companies to buy these goods or services. In
this context, companies should submit additional elements in order to convince the customers to prefer
their goods right along with offering products that meet the needs of customers. At this stage,
"Customer Relationship Management" inevitably comes forward. Customer relationship management;
is an approach that understanding of customer behavior and influencing customer through meaningful
communication in order to acquire new customers, retain existing customers, gain customer loyalty
and increase profitability. In the most general definition of merchandising, which plays an important
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role in customer relationship management, is a structure that aims to observe the benefits in the buying
and selling of products. The American Marketing Association defined merchandising " right pricing in
the right place, in the right time and in the right quality.
In this study, determining the infrastructure of education and the knowledge of foreign language of the
individuals who work at the garment manufacturing companies as merchandiser and associating this
infrastructure with the number of customers and customer characteristics were aimed. In the scope of
this study, face-to-face questionnaire was conducted to 17 volunteers, who are working as
merchandiser in 4 different apparel companies which operates in the province of Izmir. The survey
results were evaluated statistically by using a specific statistical analysis software package. According
to the obtained data, 69% of volunteers, who participated in the survey, graduated from textile
engineering department, 31% of volunteers graduated from different disciplines. The first priority in
known foreign languages was English for all volunteers. 41% of volunteers has stated that they work
with 4 to 6 clients in their work.
Keywords: Merchandising, apparel industry, customer relationship management.
GİRİŞ
Moda en genel tanımıyla toplum hayatına giren geçici yenilikleri ifade etmektedir (Ertürk ve
Erdoğan, 2012). Moda sanayisi, sezonla hareket eden bir sanayidir. Sezonla hareket edildiği halde,
zaman aralıkları gitgide daralmaktadır. Ana sezon koleksiyonlarının devamında, satılan ürünlere göre
sürekli yeni tasarımlar ve değişiklikler yapmak ve bunları müşteri talepleriyle en kısa sürede
buluşturmak önemli bir başarı faktörü haline gelmiştir (Yılmaz ve ark., 2014). Günümüzde moda
endüstrisinde, sürekli yeni tasarımlar ve değişiklikler yapmak ve bunları müşteri talepleri ile en kısa
zamanda buluşturmak oldukça önem kazanmıştır.
Çok hızlı ve sürekli bir değişimin her alanda kendini gösterdiği günümüzde (Gencer, 2006)
işletmeler oldukça farklı bir rekabet ile karşı karşıya kalmıştır. Ürün farklılaştırmanın giderek daha da
zorlaştığı, küresel piyasaların ve rakiplerin giderek arttığı, müşteri beklentilerinin farklılaştığı ve
tatmin edilmesi giderek zor hale geldiği farklı bir müşteri yapısının ortaya çıktığı bir ortamda
işletmeler, değişik pazarlama yöntem ve stratejilerini araştırmaya ve uygulamaya devam etmektedirler.
Müşterinin, istek ve ihtiyaçlarına uygun üretilmiş ürün ve hizmetlerle onu tam olarak tatmin etmek
gerekmektedir (Alabay, 2010). Bu durumda işletmelerin en önemli ve hayati olan iki fonksiyonu;
üretim ve pazarlamayı, "müşteri odaklı" olacak şekilde gerçekleştirmek zorunluluk halini almıştır.
(Bilge, 2004). Aynı zamanda tekstil ve konfeksiyon sektöründeki marka, ürün ve fiyat çeşitliliğinin
artması da rekabeti beraberinde getirmiştir. Müşteri ile olan ilişkiler ve bu ilişkilerin yönetilmesi
günümüzün rekabetçi ve zor dünyasında artan bir önem kazanmaktadır (Abernathy et al, 1999).
Tekstil ve konfeksiyon sanayinde müşteri temsilciliği daha geniş ve kapsamlı bir faaliyet
alanına sahip olmakla beraber daha fazla sorumluluk gerektirmektedir. Perakendecilik endüstrisinde
müşteri temsilcilerinin sorumlulukları toplam stok planlaması, yönetimi ve kontrolünü kapsamaktadır.
Bu nedenle müşteri temsilcileri iyi sayısal beceriye sahip olmalı, trendleri hazırlayabilme, düzenli
satışlar ve stoklar arasında iyi iletişim kurabilme becerilerine sahip olmalıdır. Müşteri temsilcilerinin
sorumlulukları firmadan firmaya farklılık gösterse de, genel olarak müşteri temsilcisi, satın alma ve
planlama ve stok dağıtım ekibiyle entegre çalışmaktadır (Sagib and Zeeshan, 2010). Müşteri
temsilcileri, teknik bilgilerinin yanı sıra ticari iletişim becerilerine de sahip olmalıdır. Alıcıların,
tedarikçilerin ve üreticilerin farklı ülkelerde yer alması, müşteri temsilcilerinin başta İngilizce olmak
üzere sıklıkla ticari yabancı dillerin kullanılması zorunluluğunu oluşturmuştur (Florence and Mead,
2000).
Buradan yola çıkarak, gerçekleştirilen çalışmada, konfeksiyon üretimi yapan firmalarda müşteri
temsilcisi olarak çalışan bireylerin eğitim ile yabancı dil bilgisi altyapılarının belirlenmesi ve
çalıştıkları müşteri sayısı ve müşteri özelliklerinin bu altyapı ile ilişkilendirilmesi amaçlanmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Gerçekleştirilen çalışmada, veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi uygulanmıştır. Anket
çalışması, İzmir ilinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli 4 konfeksiyon firmasında müşteri
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temsilcisi olarak çalışan 17 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarının
istatistiksel olarak değerlendirilmesi, PASW Statistics 18 istatistiksel analiz paket programı
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR
Çalışmada öncelikle anket çalışmasına katılan müşteri temsilcilerinin demografik özellikleri ve
eğitim durumları değerlendirilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1: Çalışmaya katılan müşteri temsilcilerinin demografik özelliklerine ve eğitim durumlarına ait
veriler

Cinsiyet

Yaş

Askerlik Durumu

Eğitim Durumu

Mezun Olunan Bölüm

Kadın
Erkek
Kayıplar
20-25
26-30
31-35
36-40
41 ve üzeri
Kayıplar
Tecilli
Muaf
Tamamlamış
Kayıplar
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisans Üstü
Doktora
Kayıplar
Tekstil
Diğer
Kayıplar

Frekans
12
5
0
2
9
5
1
0
0
0
0
5
12
0
0
12
3
0
2
11
5
1

Yüzde
70,6
29,4
0
11,8
52,9
29,4
5,9
0
0
0
0
29,4
70,6
0
0
70,6
17,6
0
11,8
64,7
29,4
5,9

Geçerli Yüzde
70,6
29,4
11,8
52,9
29,4
5,9
0
0
0
100
0
0
80
20
0
68,8
31,3
-

Araştırmaya katılan gönüllülerin %71'i kadın, %29'u erkektir. Gönüllü erkeklerin tamamı
askerliğini yapmıştır. Katılımcıların %80'i lisans mezunu iken %20'si yüksek lisans mezunudur. Lise
veya ön lisans mezunu olup, müşteri temsilcisi olarak çalışan katılımcı bulunmamaktadır. Ankete
katılan gönüllülerin %69’u tekstil mühendisliği mezunuyken, %31’i tekstil mühendisliği dışındaki
lisans eğitiminden mezun olmuştur. Anket çalışmasına katılan müşteri temsilcilerinin mezun oldukları
bölüm ile ilgilendikleri müşteri sayısı arasında anlamlı ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir (χ=1,571;
df=2; p=0,456).
Araştırmaya katılan gönüllülerden, tekstil ve konfeksiyon mühendisliği dışındaki bölümlerden
mezun olanların %80'i tekstili mezun olduktan sonra, iş hayatında öğrendiğini, %20'si ise tekstil ve
konfeksiyon ile ilgili almış olduğu lisansüstü eğitim ile bu alanda bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir.
Anket çalışmasına katılan bütün müşteri temsilcileri için bilinen yabancı diller arasında İngilizce
birinci öncelik sırasındadır, yani bütün gönüllüler İngilizce bilmekte ve müşterileri ile İngilizce
öncelikle İngilizce görüşmektedirler. Gönüllülerin %12'si İtalyancayı, %18'i Almancayı, %12'si
Fransızcayı ve %18'i İspanyolcayı ikinci dil olarak bilmekte ve kullanmaktadır. Anket çalışmasına
katılan sadece 1 kişi üçüncü bir dil bilmektedir.
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Tablo 2: Çalışmaya katılan müşteri temsilcilerinin deneyimleri ve müşterileri ile ilgili veriler
Tekstil Sektöründeki
Çalışma Süresi
Başka Departmanda
Deneyim
Şu Anki Firmadan
Önce Çalışılan Firma
Sayısı

Yılda İş İçin
Gerçekleştirilen
Yurtdışı Seyahati
İlgilenilen Ortalama
Müşteri Sayısı

Frekans
5
1
7
4
6
11
3
5
3
0
6
0
3
3
6
5
5
7
5
0

0-3 yıl
4-7 yıl
8-11 yıl
12 yıl ve üzeri
Evet
Hayır
0
1
2
3
4
5+
Hiç
1-3 defa
4-6 defa
7 ve üzeri
1-3 Müşteri
4-6 Müşteri
7-9 Müşteri
10 ve üzeri

Yüzde
29,4
5,9
41,2
23,5
35,3
64,7
17,6
29,4
17,6
0
35,3
0
17,6
17,6
35,3
29,4
29,4
41,2
29,4
0

Geçerli Yüzde
29,4
5,9
41,2
23,5
35,3
64,7
17,6
29,4
17,6
0
35,3
0
17,6
17,6
35,3
29,4
29,4
41,2
29,4
0

Anket çalışmasına katılan gönüllülerin %30’u 0-3 yıl, %6’sı 8-11 yıl, %41’i 4-7 yıl, %23’ü 12
yıl ve üzeri süredir tekstil ve konfeksiyon sektöründe çalışmaktadır. Müşteri temsilcilerinin %35’inin
başka bir departmanda deneyimi varken %65’inin yoktur. Başka bir departmanda deneyimi olan 6
kişiden 4'ü üretimde, 1’i AR-GE’de ve 1’i de kalite kontrolde çalışmıştır. Müşteri temsilcilerinin
%41’inin şu anda çalışmakta oldukları firma, bu alanda çalışmaya başladıkları ilk firmalarıdır.
Katılımcıların %23’ü daha önce 2 firmada, %12’si 4 firmada, % 24’ü 1 firmada çalışmıştır. Anket
çalışmasına katılan müşteri temsilcilerinin %30'u 1 ila 3 arası müşteri ile çalıştığını ifade etmiştir.
Gönüllülerin %70'i ise 4 ve üzeri müşteri ile çalışmaktadır. Bu durum, müşteri temsilcilerinin aynı
anda birçok firmayı takip etmeleri anlamına gelmektedir. Çalışmaya katılan gönüllülerin %59'unun
ilgilendikleri müşteriler İspanya'da yer almaktadır. Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti,
Stradivarius gibi markaları olan Inditex grup gibi önemli markaları olan İspanya'nın hazır giyim
ürünlerinin üretiminde Türkiye'nin önemli yeri olduğu söylenebilmektedir. İspanya'yı %35 ile
İngiltere, %35 ile Fransa, %24 ile Hollanda, %18 ile İtalya ve yine %18 ile Almanya izlemektedir.
Anket çalışmasına katılan müşteri temsilcilerinin deneyimleri ile yılda iş için gerçekleştirdikleri
ortalama seyahat sayısı arasında anlamlı ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir (χ=12,082; df=9;
p=0,209). Ayrıca ankete katılan müşteri temsilcilerinin deneyimleri ile ilgilendikleri müşteri sayısı
arasında anlamlı ilişki bulunmadığı belirlenmiştir (χ=9.242; df=6; p=0,160).
Anket çalışmasına katılan bütün müşteri temsilcileri müşterileriyle telefonla görüşmekte ve aynı
zamanda da elektronik posta ile yazışmaktadırlar. Müşteri temsilcileri ayrıca müşterileri ile yüz yüze
görüşmektedirler.
GENEL SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde küreselleşme ile birlikte ekonomi ve teknolojideki gelişmeler, diğer sektörlerde
olduğu gibi konfeksiyon sektöründe de ürün ve üretici çeşitliliğinin artmasına neden olmuştur. Ürün
ve üretici çeşitliliğindeki bu artış ise istekleri olan, seçici ve üretimde koşulları belirleyen bir müşteri
kitlesinin doğmasına yol açmıştır. Dolayısıyla bu gelişmeler, konfeksiyon işletmelerinin,
verimliliklerini arttırabilmek için, değişen müşteri isteklerini karşılayabilen, donanımlı müşteri
temsilcilerine ihtiyaç duymalarına sebep olmuştur. Müşteri ile birebir ilişki kuran ve müşteriyi iyi
tanıyıp analiz edebilen müşteri temsilcilerini işleyişine dahil eden konfeksiyon işletmeleri önemli
avantajlara sahip olmaktadır. Bu firmalarda müşterinin kendisine ulaşmasını beklemek yerine
müşteriye ulaşıp bilgi verilmekte, bu sayede daha fazla müşteri elde edilerek, zaman kazanılmaktadır.
Müşteri temsilcisiyle çalışan firmaların bir diğer avantajı ise üretim basamaklarının müşteri tarafından
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da denetlenip, kalitenin müşteri tarafından kontrol edilmesine imkan sağlanmasıdır. Bu avantajların
yanında müşteri temsilcisinin gerçekleştirdiği reklam ve tanıtım hizmetleri sayesinde marka
bilinirliğinin
artması
da
sağlanabilecektir.
Bununla
birlikte
konfeksiyonda müşteri temsilciliğinin başarısı birçok faktöre bağlıdır.
Gerçekleştirilen çalışmada, konfeksiyon üretimi yapan firmalarda müşteri temsilcisi olarak
çalışan bireylerin eğitimi ile yabancı dil bilgisi altyapıları araştırılarak, firmaların çalıştıkları müşteri
sayısı ve müşteri özellikleri bu altyapı ile ilişkilendirilmiştir.
Müşteri temsilciliğinde satış ve pazarlama önemli rol oynamakla birlikte, aynı zamanda bir
müşteri temsilcisinin, giyside kullanılan liflerin özelliklerinden giysinin üretilmesine kadar temel
tekstil bilgilerine de hakim olması gerekmektedir. Yapılan araştırmalarda, müşteri temsilciliğinin
genel olarak herhangi bir lisans programıyla ilişkilendirilmediği anlaşılmıştır. Müşteri temsilciliği
eğitiminin gereksinimleri incelendiğinde Tekstil Mühendisliği eğitiminde bu gereksinimlerin
bazılarının karşılandığı, ancak yeterli olmadığı görülmüştür. Ayrıca yapılan piyasa araştırmalarında,
konuyla ilgili eğitim eksikliğinin üniversitelerde açılan çeşitli sertifika programlarıyla tamamlanmaya
çalışıldığı bilgisine ulaşılmıştır.
Gerçekleştirilen çalışma kapsamında, konfeksiyon üretimi yapan firmalarda müşteri temsilcisi
olarak çalışan bireylerin yabancı dil altyapısıyla ilgili bölüm incelendiğinde ise, anket çalışmasına
katılan bireyler için İngilizce’nin birinci öncelik sırasında yer aldığı görülmüştür. Müşteri
temsilcilerinin ikinci yabancı dil olarak ise öncelikle Almanca ve İspanyolca’yı tercih ettikleri
ardından da İtalyanca ve Fransızca’yı kullandıkları anlaşılmıştır. Müşteri temsilcilerinin kullandıkları
ikinci yabancı dilin seçimini, ilgilendikleri müşteri portföyüne ve firmaların ihracat yaptıkları ülkelere
göre belirledikleri düşünülmektedir. Yapılan ticari araştırmalara göre, 2016 yılı genelinde Türkiye’den
en fazla konfeksiyon ihracatı yapılan ülkeler Almanya, İngiltere ve İspanya olarak sıralanmıştır. Bu üç
ülkeyi Fransa, Hollanda ve İtalya takip etmektedir (İHKİB, 2017). Çalışma kapsamında elde edilen
sonuçlar da 2016 yılı konfeksiyon ihracatı verilerini destekler niteliktedir.
Müşteri temsilcilerinin, müşteri ile iletişim kurma yolları incelendiğinde, anket çalışmasına
katılan gönüllülerin, müşterileriyle telefonla iletişimi tercih ettikleri, aynı zamanda elektronik posta
yoluyla da iletişime geçtikleri anlaşılmaktadır. Ayrıca müşteri temsilcilerinin müşterileri ile yüz yüze
görüşme yöntemini de kullandıkları görülmüştür. İletişimde dili doğru kullanmanın önemi dikkate
alındığında, müşteri temsilcisinin yabancı dil kullanabilme yeteneğinin önemi de bir kez daha
anlaşılmaktadır.
Yapılan çalışmalarda değerlendirilen bir diğer konu da gönüllülerin takip ettikleri firma
sayısıdır. Değerlendirmede gönüllülerin %70'inin dört ve üzeri müşteri ile çalıştığı görülmektedir. Bu
durum, müşteri temsilcilerinin aynı anda birçok firmayı takip ettikleri anlamına gelmektedir. Müşteri
temsilcilerinin ilgilendikleri müşteri sayısındaki değişimin ise, firmanın çalışma politikasıyla ve takip
edilen müşterilerin büyüklüğüyle ilgili olduğu düşünülmektedir.
Müşterilerin bilinçlenerek, beklentilerinin değişmesi, üretimde isteklerini gittikçe artırdığı
günümüz koşullarında, müşteriyle üretici arasındaki bağı doğru kurabilmek müşteri temsilcisinin
sorumluluğundadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, müşteri temsilcisinin konfeksiyon üretimindeki
rolü daha iyi anlaşılmakta ve oldukça önem kazanmaktadır. Donanımlı bir müşteri temsilcisinin
firmadaki mevcut müşterilerin sürekliliğini sağlamasının yanı sıra, firmaya müşteri kazandırdığı,
donanımsız bir müşteri temsilcisinin ise mevcut müşterileri bile kaybettirebileceği kaçınılmaz bir
gerçektir. Müşteri temsilcisinin konfeksiyon üretimindeki rolünü doğru şekilde gerçekleştirebilmesi
için eğitim alt yapısının konfeksiyon üretimine hakim olacak şekilde oluşturulup, pazarlama ve
müşteri ilişkileri bilgileri ile tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca yapılan çalışmadan elde edilen
sonuçlarda da gözlemlendiği gibi müşteriyle iletişimi doğru kurabilmesi için gerekli yabancı dil bilgisi
de olmalıdır. Bu çalışmanın konfeksiyon üretiminde önemli bir pozisyon olan müşteri temsilciliğinin
eğitimi konusunda yol gösteren bir çalışma olduğu düşünülmektedir.
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Abstract

The purpose of this study is to determine whether learning and studying strategies of high school
students change by some variables. The research was conducted via survey method. It was carried out
at a Multi-program Anatolian High School in Adıyaman’s one of district with 337 students. Data was
collected through “The Learning and Study Strategies Inventory” (LASSI) which was developed by
Weinstein, Schulte and Palmer(1987) and translated into Turkish by Köymen (2006) Frequency,
percentage distribution, t-test and one-way variance analysis (ANOVA) were used in analyzing data.
The results of the study revealed that there were significant differences in learning and study strategies
of high school students in terms of their gender, classroom level, department, whether they have study
room or not and educational status of their mothers. However there were no significant differences in
high school students learning and studying strategies by educational status of their fathers.
Key Words: Learning strategies, Study strategies, High school students

Lise Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejilerinin Bazı
Değişkenler Açısından İncelenmesi
Özet
Bu araştırmada lise öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin bazı değişkenler açısından
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma tarama modeline
yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Adıyaman ilinin bir ilçesindeki Çok Programlı Anadolu
Lisesinde öğrenim gören 337 öğrenciden oluşmuştur. Veri toplama aracı olarak Weinstein, Schulte ve
Palmer (1987) tarafından geliştirilen, Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışmaları Köymen (1990)
tarafından gerçekleştirilen Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri Envanteri (ÖDÇSE) kullanılmıştır.
Verilerin analizinde frekans, yüzde, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin cinsiyete göre tutum, motivasyon, kaygı,
bilgiyi işleme, anafikirlerin seçilmesi alt boyutlarında, sınıf düzeyine göre motivasyon, kaygı,
konsantrasyon, bilgiyi işleme ve test stratejileri, öğrenim görülen alana göre kaygı ve test stratejileri,
çalışma odasının varlığına göre anafikirlerin seçilmesi, anne eğitim durumuna göre çalışma
yardımcıları alt boyutlarında anlamlı düzeyde farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Baba eğitim düzeyinin
öğrenme ve ders çalışma stratejileri üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme stratejileri, Ders çalışma stratejileri, Lise öğrencileri
GİRİŞ
Hayatın başlangıcından itibaren bireyler kendilerini gerçekleştirmek için her daim bilgi arayışı içinde
olmuşlardır. İçinde bulunduğumuz yüzyıldaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler bireylerin bilgiye
ulaşma çabalarını en üst düzeye çıkarmıştır. Bireylerin bilgiye ulaşma serüvenindeki yaşantıları
sonucunda meydana gelen kalıcı izli değişmeler ise Ertürk(1985) ve Demirel(2014) tarafından
öğrenme olarak tanımlanmıştır. Öğrenmeye bir süreç olarak bakıldığında bu sürece birçok değişkenin
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etki ettiği görülmektedir. Bir öğrenme durumunda öğrenen, öğrenme, öğrenilen, öğreten ve öğrenme
ortamı olmak üzere beş öğe bulunur. (Seven & Engin, 2008) Tümkaya ve Bal’a göre ise öğrenmeye
etki eden değişkenler öğretmenin niteliği, öğretme-öğrenme ortamının fiziksel özellikleri, süreçte
uygulanan öğretim yaklaşımları, çalışma materyalinin özelliklerdir. (Tümkaya & Bal, 2006) Fiziksel
değişkenlere ek olarak öğrenenin geliştirdiği öğrenme ve çalışma stratejileri de öğrenme sürecine etki
eden değişkenlerdendir.
Çalışmak bir beceri işidir. Okulda başarılı olmak yüksek düzeyde çalışma becerisi gerektirir.
Öğrenciler başarılı olmak için öncelikle bu beceriyi öğrenip, pratik yapmalı ve etkili çalışma
stratejileri geliştirmelidirler. (Kumari, Santha, Chamundeswari, 2015)
Çalışma stratejilerine geniş bir kavramsal çerçeveden bakıldığında aslında çalışma stratejilerinin
“çalışmak” ve “strateji” kelimelerinin kombini oluğunu görebiliriz. Bu kavram ayrıştırıldığında ise
çalışmak; aklın, bilginin edinimine uyarlanmasıyken; çalışma stratejileri ise okul yıllarında çalışırken
edinilen metot veya yollardır. Düzenli olarak tutulan notlara çalışıp, ders takibi yapmak iyi çalışma
stratejilerine örnek verilirken dersi asıp, çalışmamak veya sanal ortamda vakit geçirip dersle alakadar
olmamaksa kötü çalışma stratejilerine örnek verilebilir. (Agrawal & Teotia, 2015) Etkili bir öğrenme
ve çalışma stratejisi için; uygun çalışma ortamı, kendini yönlendirme, zaman ve stres yönetimi, etkin
dinleme, okuma yeterliği, not tutma ve yazma gibi becerilere ihtiyaç duyulmaktadır. (Subaşı, 2000)
Günümüzde ilköğretimden orta öğretime, orta öğretimden ise yükseköğretime geçiş basamağı olan
sınavlara katılım oranı nüfusla doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu durum bireylerin eğitsel
yaşantıları boyunca geliştirdikleri etkili öğrenme ve çalışma stratejilerinin onları söz konusu
basamaklara geçiş sınavlarındaki rakiplerinden öteye taşıyarak sınavlarda başarı sağlamalarına
yardımcı olmaktadır.
Formal eğitim süreci elbette bir bütündür fakat yükseköğretim kademesi eğitsel hayatta meslek edinim
basamağı olması sebebiyle ayrı bir önem kazanmaktadır. Bireyler yükseköğretimin hazırlık aşaması
olan ortaöğretim basamağında eğitsel hayatları boyunca kazanım sağladıkları etkili öğrenme ve
çalışma stratejileri akademik başarılarına olumlu yönde katkı sağlayarak kendini gerçekleştiren ve
ülkesine fayda sağlayan bireyler olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceklerdir. Etkili ve verimli
çalışma stratejilerine sahip öğrencilerin zayıf çalışma stratejilerine sahip öğrencilere nazaran daha
başarılı olduğu literatürdeki çalışmalarla da desteklenmiştir. Nitekim Fauzia, Afifa ve Farah’a göre
öğrencilerin öğrenme ve çalışma stratejileri ile akademik başarıları arasında pozitif bir korelasyon
vardır. (Fauzia, Afifa, & Farah, 2012) Akademik başarıda kişisel faktörler önemli bir rol
oynamaktadır. Doğru bir öğrenme ve çalışma stratejisi akademik başarının anahtarıdır. Doğru öğrenme
ve çalışma stratejileri geliştiren öğrencilerin daha yüksek akademik başarı kaydettikleri görülmektedir.
(Siddiqui & Tabassum, 2014) Ayrıca cinsiyet faktörünü de vurgulayarak kız öğrencilerin erkek
öğrencilerden daha etkili öğrenme ve çalışma stratejileri geliştirerek daha yüksek akademik başarı
yakaladıklarını belirtmişlerdir. (Fauzia et al., 2012)
Araştırmanın Amacı
Bu araştırma lise öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin incelenmesi amacıyla
yapılmıştır. Bu amaçla lise öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi,
öğrenim görülen alan, çalışma odasının olup olmaması, anne ve baba eğitim durumuna göre farklılık
gösterip göstermediği araştırılmıştır.
Yöntem
Araştırma Modeli
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Bu yöntem olayların, objelerin, varlıkların, kurumların,
grupların ve çeşitli alanların ne olduğunu betimlemeye, açıklamaya çalışan araştırmalarda kullanılır
(Karasar, 2009).
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Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu Adıyaman ilinin bir ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesinde
öğrenim gören 9., 10.,11. ve 12. sınıf öğrencilerinden oluşmuştur. Okulda öğrenim gören öğrenci
toplam öğrenci sayısı 385, ölçme araçlarının uygulandığı gün 337 öğrenciden veri toplanmıştır.
Çalışma grubunun araştırma kapsamındaki özelliklerine ilişkin dağılımlar Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Çalışma Grubuna Ait Betimsel İstatistikler
Cinsiyet
Sınıf Düzeyi

Öğrenim görülen alan

Çalışma odası
Anne eğitim düzeyi
Baba eğitim düzeyi

Erkek
Kız
9
10
11
12
Çocuk Gelişimi ve Eğitim Alanı
Anadolu Lisesi
Anadolu Meslek Programı
Genel Lise
Var
Yok
Okuryazar değil
İlkokul ve üstü
Okuryazar değil
İlkokul
Ortaokul
Lise ve üstü

n
188
149
76
107
86
68
27
25
51
234
125
212
192
145
41
206
58
32

%
55.8
44.2
22.55
31.75
25.52
20.18
8.02
7.42
15.13
69.43
37.1
62.9
57.0
43.0
12.2
61.1
17.2
9.5

Veri Toplama Aracı
Araştırma verilerinin toplanmasında kişisel bilgi formu ve; Weinstein, Schulte ve Palmer (1987)
tarafından geliştirilen, Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışmaları Köymen (1990) tarafından
gerçekleştirilen Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri Envanteri (ÖDÇSE) kullanılmıştır. Ölçek 77
madde, beşli likert türünde ve 10 alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar; Tutum, Motivasyon, Zaman
Yönetimi, Kaygı, Konsantrasyon, Bilgiyi İşleme, Anafikirlerin Seçilmesi, Çalışma Yardımcıları,
Kendini Test Etme ve Test Stratejileri’dir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .92
bulunmuştur. Alt boyutların Cronbach Alfa katsayıları ise sırasıyla; Tutum için .68; Motivasyon için
.64; Zaman Yönetimi için .58; Kaygı için .80; Konsantrasyon için .81; Bilgiyi İşleme için .78;
Anafikirlerin Seçilmesi için .66; Çalışma Yardımcıları için .62; Kendini Test Etme için .70 ve Test
Stratejileri için .75’tir. Bu çalışma için ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .91 olarak
hesaplanmıştır. Bu değer ölçeğin güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde frekans, yüzde, ikili karşılaştırmalarda bağımsız gruplar t-testi, çoklu
karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testleri uygulanmıştır. Gruplar arasında anlamlı
fark bulunması durumunda farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Sheffe testi
kullanılmıştır.
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Bulgular

Bu bölümde çalışma grubunun öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim
görülen alan, çalışma odasının olup olmaması, anne ve baba eğitim durumu değişkenlerine göre
bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 2: Cinsiyete Göre Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri t-testi Sonuçları
n

𝑋̅

S

sd

t

p

Erkek

188

27.56

5.26

335

-3.390

.00*

Kız

149

29.50

5.16

Erkek

188

26.72

4.70

335

-2.319

.02*

Kız

149

28.02

5.56

Erkek

188

24.79

4.53

335

-.410

.69

Kız

149

25.02

5.67

Erkek

188

24.27

5.33

335

2.105

.03*

Kız

149

22.96

6.10

Erkek

188

24.84

5.71

335

-1.295

.19

Kız

149

25.71

6.71

Erkek

188

27.63

5.55

335

-2.155

.03*

Kız

149

28.96

5.74

Ana Fikirlerin
Seçilmesi

Erkek

188

17.21

3.38

335

-2.997

.00*

Kız

149

18.42

4.06

Çalışma
Yardımcıları

Erkek

188

25.20

4.61

335

-1.621

.11

Kız

149

26.03

4.75

Kendini
Test Etme

Erkek

188

28.23

5.41

335

-1.065

.29

Kız

149

28.90

6.04

Test Stratejileri

Erkek

188

24.83

4.91

335

-.307

.75

Kız

149

25.01

5.66

Alt boyutlar
Tutum

Motivasyon

Zaman Yönetimi

Kaygı

Konsantrasyon

Bilgiyi İşleme

Cinsiyet

*p<.05
Tablo 2’de görüldüğü gibi, öğrenme ve ders çalışma stratejileri cinsiyete göre karşılaştırıldığında
tutum boyutunda kız öğrencilerin puan ortalamaları (𝑋̅=29.50), erkek öğrencilerin puan
ortalamalarından (𝑋̅=27.56) motivasyon boyutunda kız öğrencilerin puan ortalamaları (𝑋̅=28.02),
erkek öğrencilerin puan ortalamalarından (𝑋̅=26.72), kaygı boyutunda erkek öğrencilerin puan
ortalamaları (𝑋̅=24.27) kız öğrencilerin puan ortalamalarından (𝑋̅=22.96), bilgiyi işleme boyutunda
kız öğrencilerin puan ortalamaları (𝑋̅=28.96), erkek öğrencilerin puan ortalamalarından (𝑋̅=27.63) ve
anafikirlerin seçilmesi boyutunda kız öğrencilerin puan ortalamaları (𝑋̅=18.42), erkek öğrencilerin
puan ortalamalarından (𝑋̅=17.21) anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<.05). Diğer alt boyutlarda
anlamlı fark görülmemiştir.
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Tablo 3: Sınıf Düzeyine Göre Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri Varyans Analizi (ANOVA)
Sonuçları
Kareler
toplamı

Alt boyutlar
Tutum

Motivasyon

Zaman Yönetimi

Kaygı

Konsantrasyon

Bilgiyi İşleme

Ana Fikirlerin
Seçilmesi

Çalışma
Yardımcıları

Kareler
ortalaması

Gruplar arası

201.302

3

67.101

Grup içi

9226.864

333

27.708

Toplam

9428.166

336

Gruplar arası

244.536

3

81.512

Grup içi

8603.790

333

Toplam

8848.326

336

Gruplar arası

98.749

Grup içi

F

p

2.422

.07

25.837

3.155

.02*

3

32.916

1.290

.28

8495.405

333

25.512

Toplam

8594.154

336

Gruplar arası

395.329

3

131.776

4.154

.00*

Grup içi

10562.576

333

31.719

Toplam

10957.905

336

Gruplar arası

313.047

3

104.349

2.780

.04*

Grup içi

12501.261

333

37.541

Toplam

12814.309

336

Gruplar arası

276.916

3

92.305

Grup içi

10514.271

333

31.574

Toplam

10791.187

336

Gruplar arası

95.818

3

31.939

Grup içi

4606.235

333

13.833

Toplam

4702.053

336

Gruplar arası

5.589

3

1.863

Grup içi

7377.022

333

22.153

Toplam

7382.611

336

17.012

3

5.671

Grup içi

10888.970

333

32.700

Toplam

10905.982

336

Gruplar arası

378.742

3

126.247

Grup içi

8879.407

333

26.665

Toplam

9258.148

336

Kendini Test Etme Gruplar arası

Test Stratejileri

sd

Anlamlı
Fark

10-12

11-9

10-12

2.923

.03*
12-9

2.309

.08

.084

.97

.173

.91

4.735

.03*
11-9

*p<.05
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Tablo 3’deki analiz sonuçları öğrencilerin öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin sınıf düzeyine göre
motivasyon, kaygı, konsantrasyon, bilgiyi işleme, test stratejileri boyutunda, anlamlı bir fark
olduğunu göstermektedir. Farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffe
testinin sonuçlarına göre motivasyon boyutunda 10 sınıfların puan ortalamaları (𝑋̅ =28.11), 12.
sınıfların puan ortalamalarından (𝑋̅ =25.82), kaygı boyutunda 11 sınıfların puan ortalamaları
(𝑋̅ =24.60), 9. sınıfların puan ortalamalarından (𝑋̅ =21.73), konsantrasyon boyutunda 10 sınıfların
puan ortalamaları (𝑋̅ =25.87), 12.sınıfların puan ortalamalarından (𝑋̅ =23.35) bilgiyi işleme
boyutunda 12 sınıfların puan ortalamaları (𝑋̅ =26.38), 9.sınıfların puan ortalamalarından
(𝑋̅ =27.11), test stratejileri boyutunda 11 sınıfların puan ortalamaları (𝑋̅ =26.36), 9. sınıfların puan
ortalamalarından (𝑋̅ =23.30) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Diğer alt
boyutlarda sınıflar arasında anlamlı fark görülmemiştir.
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Tablo 4: Öğrenim Görülen Alanlara Göre Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri Varyans Analizi
(ANOVA) Sonuçları
Alt boyutlar

Kareler
toplamı

sd

Gruplar arası

14.428

3

4.809

Grup içi

9413.739

333

28.269

Toplam

9428.166

336

Gruplar arası

110.703

3

36.901

Grup içi

8737.623

333

26.239

Toplam

8848.326

336

Zaman

Gruplar arası

75.017

3

25.006

Yönetimi

Grup içi

8519.137

333

25.583

Toplam

8594.154

336

Gruplar arası

559.683

3

186.561

Grup içi

10398.222

333

31.226

Toplam

10957.905

336

Gruplar arası

72.769

3

24.256

Grup içi

12741.539

333

38.263

Toplam

12814.309

336

Gruplar arası

248.283

3

82.761

Grup içi

10542.904

333

31.66

Toplam

10791.187

336

Gruplar arası

70.691

3

23.564

Grup içi

4631.362

333

13.908

Toplam

4702.053

336

Gruplar arası

45.501

3

15.167

Grup içi

7337.111

333

22.033

Toplam

7382.611

336

Kendini

Gruplar arası

27.172

3

9.057

Test Etme

Grup içi

10878.81

333

32.669

Toplam

10905.982

336

Gruplar arası

378.92

3

126.307

Grup içi

8879.228

333

26.664

Toplam

9258.148

336

Tutum

Motivasyon

Kaygı

Konsantrasyon

Bilgiyi İşleme

Ana Fikirlerin
Seçilmesi

Çalışma
Yardımcıları

Test Stratejileri

Kareler
ortalaması

F

p
Anlamlı Fark

0.17

.92

1.406

.24

0.977

.40

5.975

.01*

ÇG-AMP
GL-AMP

0.634

.60

2.614

.06

1.694

.17

0.688

.56

0.277

.84

4.737

.03*

ÇG-AMP
GL-AMP

p<.05
Tablo 4’teki analiz sonuçları öğrencilerin öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin okudukları alanlara
göre kaygı ve test stratejileri boyutlarında anlamlı fark olduğunu göstermektedir. Farkın kaynağını
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belirlemek yapılan Scheffe testi sonuçlarına göre Çocuk Gelişimi programındaki öğrencilerin kaygı
puan ortalamaları (𝑋̅ =25.30) Anadolu Meslek Programındaki öğrencilerin ortalamalarından
(𝑋̅=20.75) anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir. Genel lise programındaki öğrencilerin kaygı
puan ortalamaları (𝑋̅ =24.14) Anadolu Meslek programındaki öğrencilerin puan ortalamalarından
anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Test stratejileri boyutunda çocuk gelişimi programındaki
öğrencilerin puan ortalamaları (𝑋̅ =27.19) Anadolu meslek programındaki öğrencilerin puan
ortalamalarından (𝑋̅ =22.88), genel lise programındaki öğrencilerin puan ortalamaları (𝑋̅ =25.16)
Anadolu meslek programındaki öğrencilerin puan ortalamalarından (𝑋̅ =22.88) anlamlı düzeyde
yüksek bulunmuştur. Diğer alt boyutlarda anlamlı düzeyde fark görülmemiştir.
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Tablo 5: Çalışma Odalarının Olup/Olmama Durumuna Göre Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ttesti Sonuçları
n

𝑋̅

S

sd

t

p

Var

125

28.52

5.34

335

0.262

.79

Yok

212

28.36

5.28

Var

125

27.27

5.25

335

-0.068

.94

Yok

212

27.31

5.06

Zaman

Var

125

25.04

5.01

335

0.431

.67

Yönetimi

Yok

212

24.80

5.09

Kaygı

Var

125

24.32

5.89

335

1.555

.12

Yok

212

23.32

5.57

Var

125

25.52

6.37

335

0.697

.49

Yok

212

25.04

6.05

Var

125

28.72

5.30

335

1.273

.20

Yok

212

27.91

5.85

Ana Fikirlerin
Seçilmesi

Var

125

18.38

3.44

335

2.426

.02*

Yok

212

17.36

3.86

Çalışma

Var

125

25.80

4.56

335

0.692

.49

Yardımcıları

Yok

212

25.43

4.76

Kendini

Var

125

29.22

5.09

335

1.727

.08

Test Etme

Yok

212

28.11

5.99

Test

Var

125

25.44

5.11

335

1.452

.15

Stratejileri

Yok

212

24.58

5.31

Alt Boyutlar
Tutum

Motivasyon

Konsantrasyon

Bilgiyi İşleme

Oda

*p<.05

Tablo 5’teki öğrencilerin öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin kendilerine ait çalışma odalarının
olup, olmama durumuna göre, ana fikirlerin seçilmesi boyutunda çalışma odası olanların puan
ortalamaları (𝑋̅=18.38) olmayanların puan ortalamalarından (𝑋̅=17.36) anlamlı düzeyde yüksek
bulunmuştur (p<.05). Diğer alt boyutlarda puan ortalamaları arasında anlamlı düzeyde farklılık
görülmemiştir.
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Tablo 6: Anne Eğitim Düzeyine Göre Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri t-testi Sonuçları
Anne eğitim düzeyi

n

𝑋̅

S

sd

t

p

Okuryazar değil

192

28.89

5.09

0.37

1.88

.06

İlkokul ve üstü

145

27.80

5.52

Okuryazar değil

192

27.34

5.01

0.36

0.17

.86

İlkokul ve üstü

145

27.24

5.31

Okuryazar değil

192

24.94

5.17

0.37

0.19

.85

İlkokul ve üstü

145

24.83

4.92

Okuryazar değil

192

23.72

5.77

0.42

0.10

.92

İlkokul ve üstü

145

23.66

5.65

Okuryazar değil

192

25.46

6.05

0.44

0.82

.41

İlkokul ve üstü

145

24.90

6.35

Okuryazar değil

192

28.09

5.77

0.42

-0.48

.63

İlkokul ve üstü

145

28.39

5.54

Okuryazar değil

192

17.91

3.60

0.26

0.94

.35

İlkokul ve üstü

145

17.52

3.92

Çalışma

Okuryazar değil

192

25.11

4.85

0.35

-2.09

.04*

Yardımcıları

İlkokul ve üstü

145

26.18

4.40

Kendini

Okuryazar değil

192

28.43

5.66

0.41

-0.36

.72

Test Etme

İlkokul ve üstü

145

28.66

5.76

Alt Boyutlar
Tutum

Motivasyon

Zaman Yönetimi

Kaygı

Konsantrasyon

Bilgiyi İşleme

Ana Fikirlerin Seçilmesi

*p<.05

Tablo 6’da anne eğitim düzeyi açısından öğrenme ve ders çalışma stratejileri sonuçları incelendiğinde,
çalışma yardımcıları alt boyutunda ilkokul ve üstü olanların puan ortalamaları (𝑋̅=26.18), okuryazar
olmayanların puan ortalamalarından (𝑋̅=17.52) anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Diğer alt boyut
puanları arasında anne eğitim düzeyinin anlamlı düzeyde farka neden olmadığı görülmüştür.
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Tablo 7: Baba Eğitim Düzeyine Göre Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri Varyans Analizi
(ANOVA) Sonuçları
Kareler toplamı

Alt Boyutlar
Tutum

Motivasyon

Zaman Yönetimi

Kaygı

Konsantrasyon

Bilgiyi İşleme

Ana Fikirlerin
Seçilmesi

Kareler
ortalaması

Gruplar arası

17.067

3

5.689

Grup içi

9411.099

333

28.262

Toplam

9428.166

336

Gruplar arası

31.703

3

10.568

Grup içi

8816.623

333

26.476

Toplam

8848.326

336

Gruplar arası

37.613

3

12.538

Grup içi

8556.541

333

25.695

Toplam

8594.154

336

Gruplar arası

4.550

3

1.517

Grup içi

10953.355

333

32.893

Toplam

10957.905

336

Gruplar arası

80.482

3

26.827

Grup içi

12733.827

333

38.240

Toplam

12814.309

336

Gruplar arası

29.659

3

9.886

Grup içi

10761.528

333

32.317

Toplam

10791.187

336

Gruplar arası

15.543

3

5.181

Grup içi

4686.510

333

14.074

Toplam

4702.053

336

118.639

3

39.546

Grup içi

7263.972

333

21.814

Toplam

7382.611

336

Gruplar arası

69.345

3

Çalışma Yardımcıları Gruplar arası

Kendini Test Etme

sd

604

23.115

F

p

.201

.90

.399

.75

.488

.69

.046

.99

.702

.55

.306

.82

.368

.78

1.813

.15

.710

.55
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Grup içi

10836.637

333

Toplam

10905.982

336

Gruplar arası

4.714

3

1.571

Grup içi

9253.434

333

27.788

Toplam

9258.148

336

32.542

.057

.98

Tablo 7’deki baba eğitim düzeyine göre öğrenme ve ders çalışma stratejileri incelendiğinde, ders
çalışma stratejileri üzerinde baba eğitim düzeyinin herhangi bir etkisinin olmadığı görülmektedir.
Başka bir ifadeyle ders çalışma stratejileri açısından baba eğitim düzeyi anlamlı düzeyde fark
oluşturmamaktadır.
SONUÇ
Lise öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejileri üzerine yapılan bu çalışmada şu
sonuçlara ulaşılmıştır:
 Cinsiyet değişkeninin tutum, motivasyon, kaygı, bilgiyi işleme ve ana fikirlerin seçilmesinde
belirleyici bir etkisi vardır.
 Lise öğrencilerinin motivasyon, kaygı, konsantrasyon, bilgiyi işleme ve test becerileri, sınıf
düzeyine bağlı olarak farklılaşmaktadır.
 Öğrencilerin öğrenim gördükleri alan bakımından kaygı ve test stratejileri arasında
farklılaşmalar bulunmaktadır.
 Çalışma odasına sahip olma, ana fikirlerin seçilmesi boyutunda belirgin bir etkiye sahiptir.
 Anne eğitim düzeyinin çalışma yardımcıları boyutunda önemli bir etkisinin olduğu, diğer
boyutlarda ise herhangi bir etkisinin olmadı sonucuna ulaşılmıştır.
 Baba eğitim düzeyinin öğrenme ve ders çalışma stratejileri üzerinde herhangi bir etkisinin
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
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