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The International Multidisciplinary Congress of Eurasia (IMCOFE) was 

held by "Young Scholars Union" at Antalya/TURKEY from 24 to 26 April 2019. 

 

IMCOFE is aimed to come together with scientific studies scholars working 

in different disciplines, to exchange knowledge and experiences and thus to 

prepare the ground for multidisciplinary studies.  

 

The scope of IMCOFE is to discuss the recent progress and to establish a 

view on the future of social, educational, health, natural and technical sciences. 

Over the years, the IMCOFE has contributed to society through vary of 

multidisciplinary studies. 

 

To help make IMCOFE a great success, we have received tremendous 

support from many organizations and private companies. I would like to express 

my sincere gratitude to those who have supported us. 

  

I am delighted and honored to announce that the 91 participants from 7 

countries such as Turkey, USA, Iraq, Azerbaijan, Macedonia, Uzbekistan have 

presented 156 papers. They presented the most compelling scientific researches 

whilst addressing the latest developments. 

 

On behalf of the Organizing Board and the Scientific Committee of Young 

Scholars Union, I hope you will join us; we look forward to welcoming you to 

YSU. 

 

 

 

               Congress Chairperson 

  Prof. Dr. Leila T. POTANINA 

         Moscow State Regional University  
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SUMMARY 

 

Ayasuluk Hill located in the province of Izmir Selcuk is a component of the ancient city of Ephesus. 

Ayasuluk Hill is the first settlement area of Ephesus (Apasas). Ayasuluk Hill, where settlements date back from 

the Bronze Age to the Early Ottoman period, has a concentrated settlement especially in the Byzantine period. The 

social structure of the empire, which underwent renovations and changes with the adoption of the Christianity of 

the Roman Empire, influenced the construction techniques, too. Consequently, the rejection of pagan traditions 

allowed the use of the materials of the pagan structures in the new construction. Of course, the only effect of this 

reused material-oriented building is not the systematic cultural rejection of the past, but also building many and 

fast defense structures for the Sasani and Arab invasions from the east. These reused materials, which are mostly 

used outside of their function, are destroyed for the use of rubble or masonry. Re-use increases the deterioration 

of materials. Ephesus is the capital of the Asian province during the Roman period. This has influenced the 

structures and even the materials used in the structures. The typology of the material used in the Ayasuluk Hill 

consists of marbles of different regions because of this. Apart from marble, different quarry stones have also been 

used in the rubble filling or masonry, but the marble density and quality vary compared to the many structures of 

the period. Because of exposure to open air, dampening and plant formation is seen on the surface of the materials 

which will undergo restoration and conservation. In addition, the materials are separated into pieces from re-use 

or from effects such as war and earthquakes. As a result of many years of excavation and restoration work, 

especially the stone artifacts of profile were classified in different areas. The restoration and conservation works 

in 2018 were made on these artifacts. This study was carried out in 2018 in Ayasuluk Hill and St. Jean Monument. 

Documentation of stone artifacts at the Jean Monument includes the application procedures, materials used and 

the final status of the works. 

 

Key Words: Ephesus, Ayasuluk, Archeology, Architecture, Stone Work, Restoration, Conservation. 

 

INTRODUCTION 

 

Ayasuluk Hill is located in the district of Selçuk in Izmir. Ayasuluk Hill is a component of the ancient 

city of Ephesus. To understand archeological, restoration and conservation studies, it is necessary to know the 

stages of the city's relocation and history of Ephesus as a whole. The earliest settlement of Ephesus is Çukuriçi 

Höyük in the Chalcolithic Period. In the Bronze Ages the city, which appeared as Apasas on the Ayasuluk Hill, 

was located around the Artemision on the west of the hill in Archaic and Classical Periods. Artemision, which is 

one of the 7 wonders of the world, is known to have a naiskos in the 7th century BC (Bammer, 1974, p.202). In 

later periods, the city should have been shaped as a port city around this important sanctuary. In the Hellenistic 

period, the city of Lsymakhos was moved between the mountains of Pion and Koresos and the city grew and 

developed in order to fill both the port and create of Hellenistic mega cities (Scherrer, 2000, p. 18). The city center 

which was the capital of Asian province during Roman period moved back to the place where it was first 

established in the Bronze Age during Byzantine period. To understand where stone artifacts in restoration and 

conservation have been used and where they have been exposed to destruction, it is important to know the history 

and construction of Ayasuluk Hill. 

Ayasuluk Hill is located to the west of the modern Selçuk settlement. The castle on the Ayasuluk Hill is 

sometimes a police station and sometimes it is a central settlement. Studies conducted in 1990 on the east of 

Ayasuluk Hill indicate that the history of the site dates back to the Late Chalcolithic period. As a result of the 

studies carried out in the same field in 1996 and 2000, it was seen that there were settlements in Ayasuluk Hill in 

the Iron Age as well as Early, Middle and Late Bronze Age. (Büyükkolancı 2002, 237; Büyükkolancı 2005, 66-

68; Büyükkolancı ve Yağız, 2018, s. 43). The later studies focused on the southern slope of the fortress and 

revealed important finds dating to the Middle Bronze Age and the Late Bronze Age. (Büyükkolancı, 2008a, ss. 

41–55). The Myken graves and the ashy layer on the southern side of the fortress, which were found on the southern 

slope of the fortress in The Gate of Persecution1 excavations, show that it could be the Myken Fortress and its 

settlement. (Büyükkolancı, 2005, ss. 65-77). In the light of all these data, it shows that Apasas, which is the 

settlement of the Arzawa-Mira Kingdom mentioned in the Hittite inscriptions, is here (with the support of ceramic 
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and region-specific seal finds). (Büyükkolancı, 2005, ss. 65-77). Ephesus must be derived from the name "Apasas" 

because Apasas means "the city of the river" in the Hittite. (Büyükkolancı, 2005, ss. 65-77).  

As a result of the studies carried out on the Ayasuluk Hill, it was discovered that the settlement in the area 

has a Martylion and a 3-legged antique entrance leading to this area and covers a large period including the Late 

Chalcolithic, Bronze, Iron and Roman periods (On the Ayasuluk Hill, where St. Jean's Gospel was written, buried 

according to his will). The Ayasuluk Hill and the buildings were heavily damaged during this period. During the 

Iustinianus Period, a large, domed church was built by architect Isidoros of Miletos between 525 and 565 BC 

(Büyükkolancı, 2014, s.16). 

 
1 There is an outer fortress that surrounds Aysuluk Hill. These fortress walls are Byzantine period walls built in 

two separate phases. At the lower elevation of the walls, a monumental entrance door was built in the south 

direction in the Byzantine period. The name of the gate comes from the reliefs of Odysseus' recognition of 

Akhileos. These reliefs are located on the arched entrance which was taken to England in 1852. This is a follow-

up scene misinterpreted by European travelers. 

In addition, Ayasuluk Hill was surrounded by walls to protect the Church from attacks and the The Gate of 

Persecution was built during this period. In addition, the Episcopal Palace, the Great Cistern, the Monastery, the 

Interior Castle and the Basilica (Cistern) in the inner fortress, and the Colonnaded cistern were built during the 

Byzantine period (Büyükkolancı, 2014). Ephesos was captured in 1304 by the Aydınoglu Beyliks. In this period, 

the interior castle, Isa Bey Mosque, Cisterns, Houses, Castle Pavilion and Bath and Castle Mosque were built on 

the Ayasuluk Hill. (Büyükkolancı, 2008b, ss. 219-232; Büyükkolancı, 2011, ss. 566-569; Büyükkolancı, 2009, ss. 

135-136). Ayasuluk Hill is home to different civilizations and changing cultures, and reconstruction activities are 

observed in every period. However, the materials used for these activities were not reproduced and the materials 

of the previous settlement were reused. Pagan Roman materials were used during the Byzantine period, while the 

Christian Byzantine materials were used as spoilen during the Beyliks Period. The location of the materials to be 

used must have been determined by the proximity to the structure. 

 

 
Figure 1: Ayasuluk Hill and Modern Selcuk İsa Bey Neighborhood.  

 

 A group of marble artifacts were identified according to their deterioration status in 2018 during the 

excavations of Ayasuluk Hill and Saint Jean Monument. In the restoration and conservation works, it was aimed 

to consolidate the works as a result of the optimization of the deterioration seen on the works. For these purposes, 

4 portable parts and the in-situ altar of the Church of Saint Jean were studied. Among the works, the Ostothek is 

an example of a white marble that was brought from the Roman Age Ephesus and was used as a spolien material. 

The piece of Parapet Plate is a white marble piece made for the church and used as a railing. Mortar is used to 

crush grain crops and is associated with living and modern building groups around. It is made of white marble 

with larger porosity compared to other artifacts. One Byzantine Capital which was made specifically for the 

church, is made of porous white marble. Apart from these artifacts, the four columns of the Altar table, adjacent 

to the northern transept of the Saint Jean Church, are made of lower quality marble compared to other artifacts. 

The limit of the restoration and conservation practices of all these artifacts is determined by the laws, regulations, 

principles, documents and declarations. After the surface cleaning of the works with the specified interventions, 
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the necessary joining operations were made and the works were completed with consolidation applications. In 

restoration and conservation applications, firstly, documentation, definition, period and usage characteristics 

should be determined. After that, the diagnosis phase is the next step and it is the most important step of the 

application because it also affects the other steps. In this phase, all distortions on the artwork should be determined 

and clarified. Microscopic methods should be used for invisible deterioration (Doehne ve Clifford, 2010, s. 1; 

Baranaydın 2019, 14). The diagnostic performed determines the application. The application consists of 

eliminating distortions, stabilization, and then combining fragmented artifacts. However, the applications differed 

according to the subjective status of the artifacts.  

 Intervention Limit 

 The intervention boundry of Ayasuluk Hill and Saint Jean Monument restoration and conservation works 

was determined by examining all relevant regulations, principles and related laws and each phase was reported.  

The following principles were adopted in the restoration and conservation of the artifacts, and the 

intervention boundaries were determined according to these criteria: 

• First of all, interdisciplinary examination of the artifact is done and necessary diagnostics are 

made. 

• The endurance loss of the artifact is strengthened and continuous maintenance is carried out. 

(Carta Del Restauro1931, Article 1; Venice 1964, Article 4).  

• These applications are made with the exact data appropriate to the originality and not with the 

concerns of aesthetics and architecture, and it is taken into consideration that it has a nature of 

historical document. (Carta del Restauro1931, Article 1; Venice 1964, Articles 3, 9; Nara 

Certificate 1994, Article 10), 

• For antiquity artifacts that have lost their functionality today, integration is avoided and only 

anastylosis applications should be completed in a way that shows the general features of the 

parts which are scattered with the least possible additional material.(Carta Del Restauro1931, 

Article 3; Venice 1964, Article 15) 

• All these studies are photographed daily, their building survey  are done, and detailed reports 

including the writing of the applications are prepared and published if possible. (Carta Del 

Restauro1931, Article 11; Venice 1964, Article 16) 

• These practices are based on international cooperation as they are the common cultural heritage 

elements of humanity (Nara Certificate 1994, Annex I Article 4) 

 

Ostothek 

 

      
              

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/building%20survey
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Figure 2: Ostothek and cover before and after application pictures. 

 

 Documentation; Before the applications, Ostothek parts were documented with scale photographs and 

their relays were taken. Parts and surface and thickness of the chamber were measured. All these certification 

works have been made into inventory with FileMaker and added to the excavation archive. 

 

 Period Description and Usage Characteristics; Ostothek is a small type of sarcophagus that was 

popular in the Roman Imperial Age, which was used for cremation and children's burials dating from the Roman 

Imperial Period (Koch 2001, 219). Ephesos Ostothek production shows improvement, only some different samples 

must have been purchased externally (Koch 2001, 224-225). Ossuaries, which are generally made with relief, can 

also be made plain and flat. Ayasuluk Ostothek is also a plain example. The cover is acroter on the roof-shaped 

corners, and on the short and long sides, the pearl stake passes through the center. Looking at the dimensions of 

the Ostothek, it must have been used for cremation purposes. After that, the Ostothek must have been used as a 

spolien material in the interior of the wall or in the netting. 

 

 Deterioration - Diagnosis; The lime mortar particles are seen on the surface of the Ostothek. Further, 

the surface contamination and cracking are also observed. The cover of the Ostothek consists of three pieces, 

including the corner of the long and short surfaces of the two-piece chamber. The surface of the Ostothek and its 

cover is porous due to external effects and impacts. On the inner surface, blacking is observed due to rain water 

and atmospheric effects. 

 

Application; Firstly, the mortar layers were removed from the surface by mechanical cleaning. Then, in 

order to remove salt and other substances (Zakar and Eyüpgiller 2015, 109 -112), the necessary areas were cleaned 

with organic absorbent materials and chemicals (Ersen 2011, 7). Following this, the demos of the fragmented 

sections were made with epoxies used for historical monuments and then combined (Baranaydın 2018, 120 - 124; 

Baranaydın 2019, 15; Zakar and Eyüpgiller 2015, 38) After the completion of all applications, the work was 

consolidated with the alkrylic polymer used for historical artifacts. 

 

 Parapet Plate 

 

    

Figure 3: Parapet Plate before and after application pictures. 

 

 Documentation; Parapet Board parts were documented with scaled photographs before the applications 

and their building survey were taken. General and pattern measurements of the parts were taken. All these 

certification works have been made into inventory with FileMaker and put into excavation archive.  
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 Period Description and Usage Characteristics; Saint Jean Church Parapet Sheets, which are a few 

examples of Byzantine plastic, are found in Ephesus Museum while others are located in Ayasuluk Hill and Saint 

Jean Excavation warehouse (Büyükkolancı and Öztaşkın 2010, 40). This piece of Parapet Plate, found in the 

excavation warehouse, consists of circular borders into the rectangular frame and relief of the Maltese cross in the 

middle. A similar plate is found in the Efes Museum with the 06/71/78 Inventory number. This work must be dated 

between 9 and 10 centuries after Christ. The plate where restoration and conservation works have been made can 

be dated between these dates (Büyükkolancı and Öztaşkın 2010, 42).  

 

 Deterioration - Diagnosis; The surface and surface texture hardness of the parapet plate are in good 

condition. Only small areas of the surface have simple surface impurities, soil and stone particles. The Parapet 

plate, which is generally in good condition, is divided into 3 parts: 2 large and 1 small. 

 

 Application; through diagnostics, first of all, the dirt and stone particles were removed from the surface 

by mechanical cleaning. Then, in order to remove possible salt and other substances (Zakar and Eyupgiller 2015 

109 -112), required areas were cleaned with organic absorbent materials. After all these studies, the fragmented 

sections were combined after the demos were made with epoxies used for historical monuments (Baranaydın 2018, 

120 - 124; Baranaydın 2019, 15; Zakar and Eyüpgiller 2015, 38). After the completion of all applications, the work 

was consolidated with the alkrylic polymer used for historical artifacts. 

 

 Byzantine Capital 

 

   

Figure 4: Byzantine Capital before and after application pictures. 

 

 Documentation; Byzantine Capital was documented with scaled photographs before the applications and 

its building survey taken. General and pattern measurements of the parts were taken. All these documentation 

works have been made into inventory with FileMaker and put into excavation archive. 

 

 Period Description and Usage Characteristics; The long rectangular form of the Byzantine capital is a 

small sized capital for the church. Considering the dimensions of the capital, it is seen that it was not made for a 

large-scale superstructure. It is evident from the destruction of the cross motif and the surface that the head must 

be used as a spolien material.  

 

 Deterioration - Diagnosis; There is no biological or chemical degradation on the surface of the capital 

except for the destruction from the reuse. The surface hardness of the capital made of white marble is in good 

condition. The title is divided into two areas near the middle.  

 

 Application; After the diagnosis, firstly, the dirt on the surface, soil and stone particles were removed by 

mechanical cleaning. Then, in order to remove possible salt and other substances (Zakar and Eyupgiller 2015 109 

-112), required areas were cleaned with organic absorbent materials. After all these studies, the fragmented 

sections were combined after the demos were made with epoxies used for historical monuments (Baranaydın 2018, 

120 - 124; Baranaydın 2019, 15; Zakar and Eyüpgiller 2015, 38). After the completion of all applications, the work 

was consolidated with the alkrylic polymer used for historical artifacts.  
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 Mortar 

 

      

Figure 5: Mortar before and after application pictures. 

 

Documentation; Before the applications, Mortar parts were documented with scale photographs and their 

building survey were taken. Parts and surface were measured. All these certification works have been made into 

inventory with FileMaker and added to the excavation archive. 

 

Period Description and Usage Characteristics; In ancient times and in every house today, cereals and 

so on. Thick paries hollow stone vessels used for crushing food. 1 of the mortars on the hill of Ayasuluk are large-

sized white marble 

  

Deterioration - Diagnosis; The surface and surface texture hardness of the mortar are in good condition. 

Only small areas of the surface have simple surface impurities, soil and stone particles. The Mortar, which is 

generally in good condition, is divided into 3 parts: 2 large and 1 small. 

  

 Application; through diagnostics, first of all, the dirt and stone particles were removed from the surface 

by mechanical cleaning. Then, in order to remove possible salt and other substances (Zakar and Eyupgiller 2015 

109 -112), required areas were cleaned with organic absorbent materials. After all these studies, the fragmented 

sections were combined after the demos were made with epoxies used for historical monuments (Baranaydın 2018, 

120 - 124; Baranaydın 2019, 15; Zakar and Eyüpgiller 2015, 38). After the completion of all applications, the work 

was consolidated with the alkrylic polymer used for historical artifacts. 
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Altar Columns 

 

 

                  
        

                       

Figure 6: St. Jean Church’s Altar before and after application pictures. 

 

 Documentation; Altar columns were documented with scaled photographs before the applications and 

their building survey taken. General and pattern measurements of the parts were taken. All these documentation 

works have been made into inventory with FileMaker and put into excavation archive. 

 

 Period Description and Usage Characteristics; The altar of the church of St. Jean was used for 

Christianity rituals. It can be dated after the construction of the altar church in the northern transpt of the church. 

 

 Deterioration - Diagnosis; Altar's 4 columns have been restored in the previous years. However, at the 

top elevation of the column, 2 parts and 1 imitation part were detached from the body over time due to external 

influences and loss of binding of the adhesive material used at that time. On the upper right side of the rear column, 

there is a deterioration called sugaring (ICOMOS-ISCS 2008, 21). 

 

 Application; through diagnostics, first of all, the dirt and stone particles were removed from the surface 

by mechanical cleaning. Then, in order to remove possible salt and sugaring (Zakar and Eyupgiller 2015 109 -

112), required areas were cleaned with organic absorbent materials. After all these studies, the fragmented sections 

were combined after the demos were made with epoxies used for historical monuments (Baranaydın 2018, 120 - 

124; Baranaydın 2019, 15; Zakar and Eyüpgiller 2015, 38). After the completion of all applications, the work was 

consolidated with the alkrylic polymer used for historical artifacts. 
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Conclusion and Evaluation 

 

 The restoration and conservation works of Ayasuluk Hill and the monument of Saint Jean in 2018 were 

carried out under the direction of retired faculty member Doctor Mustafa Büyükkolancı. Applications were made 

to the artifacts which were excavated, classified and stored in the warehouse so that they can serve as the basis for 

sustainable conservation works. The restoration and conservation practices of the stone artifacts of 2018 are 

explained mainly through 5 large-scale artifacts. In addition to these, 4 small-scale mortar pieces and 1 small-scale 

sculpture were studied. Of these 5 artifacts, only 1 mortar is in two pieces, and only this has been combined. In all 

of these artifacts, mechanical cleaning and consolidation were performed in the areas considered necessary. 

 

 The wrong materials and faulty applications made in the previous years have led to irreversible results on 

stone artifacts. Therefore, Ayasuluk Hill and Saint Jean Monument 2018 stone artifacts restoration and 

conservation works aimed at stabilizing the current situation and stopping the deterioration of the works of art, and 

is restricted to the rules of international regulations, notices, and documents. Materials used in all processes have 

been used for a long time, whose results and reactions are known. In the archaeological areas, the change of the 

fields to be excavated over time or the change of the classification areas by different teams leads to the separation 

of the artifacts from each other and failure to see the integrity of these pieces. In order to prevent such problems, 

all the artifacts in archaeological sites are numbered and taken into inventory. Integral parts are indicated by codes 

like a-b or 1-2. However, the disappearance of inventory numbers at the end of a season does not provide a 

permanent solution. Combining the fragmented and stored pieces of the stone artifacts, and preventing the loss of 

the artifacts, will solve this problem more permanently. Ayasuluk Hill and Saint Jean Monument restoration and 

conservation works of stone artifacts in 2018 primarily included stabilizing, combining and consolidating the 

artifacts. Each phase of all interventions is documented and archived. Sustainable conservation practices were 

planned in 2017 and continued in 2018. After all the applications made to the artifacts in this period, the artifacts 

can be examined in the following years as they are classified and inventoried.  
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TÜRKİYE’DE SERMAYE BİRİKİMİ VE SERMAYE SINIFININ OLUŞMASINDA 

DEVLETİN ROLÜ  

 
Şahin ÇETİNKAYA 

Uşak Üniversitesi 

Türkiye 

 

Özet 

 

1923-1950 arası sermaye sınıfının oluşumunda devletin rolü ele alınmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan 

birikimin yapısal uğraklarının piyasa ilişkileri dışındaki müdahalelerden ne oranda etkilendiğini anlayabilmek 

önemlidir. Bu etkileşimin en önemli aktörlerinden biri de devlet olmuştur. Bunların yanı sıra 1923-1950 arası 

dönemde sermaye ile kamu otoritesi arasındaki ilişkiler, günümüzde sermaye sınıfının zaaflarını, açmazlarını; 

Türkiye’nin ekonomik kalkınmasının, sanayileşmesinin, dünya piyasalarındaki konumunun altında yatan içsel 

faktörleri sınamamıza yardımcı olacaktır.  

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Türkiye’de siyaset, darbeler yoluyla şekillenmiştir. 50 yıl boyunca ekonomik 

istikrardan uzak, dünya piyasasıyla örtüşmekte zorluk çeken, önemli bir kalkınma hamlesi gerçekleştirememiş bir 

ülkenin yaşadığı makro sorunlarının kaynağını geçmişinde aramak gerekmektedir. Günümüz ekonomisine de 

sirayet eden bu sorunları anlamak ve çözüm üretmek ise geçmişte sermaye sınıfı ve devlet arasındaki ilişkilerin 

tahlilini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışma sorunlara çözüm üretmek ve günümüz ekonomisine ışık tutmayı 

amaçlamaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Sermaye sınıfı, İzmir İktisat Kongresi, Devletçi dönem 

 

The Role of the State In The Making of the Capitalist Class in Turkey 

 

Abstract 

 

The present dissertation, entitled The Role of State in the Making of the Capitalist Class Between 1923-1950, 

studies how the state has been involved both in the formation and the making of capitalist class and in the 

accumulation on capital in the interval spanning from foundation of the Turkish republic to the mid of twentieth 

century. This examination is crucial to understand to what extent, since the foundation of the Turkish republic, the 

structers of the capitalist class and the accumulation of capital have been affected by the extra-market intervention. 

1923-1950 comprehending the correlations between the capitalist state and the State in that period helps us in 

examining both current vices and dilemmas of the capitalist class and the internal factors that still underlies the 

economic development and the industrilization of Turkey alongside its position within the world market. 

Turkish politics has since the second half of the twentieth century been shaped by military coups. To 

understand the fundamental reasons of the political instability along with the economic instability that 

has prevented both the economic development and full integration into the world market, it is required 

to trace back the sources of the problems. Therefore, a study of the early Republic is indispensible to 

realize the problems and produce solutions to the them, which are still embedded within the national 

economy. The present dissertation is aimed at producing solutions to the problems and shedding the 

light on the contemporary Turkish economy.  

 
Keywords: Capitalist Class, İzmir Economics Congress, Second World War, Statist Era. 
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GİRİŞ 

 

Bir ekonomik birimin üretim döngüsünün yegâne sürekliliğini sağlayan “sermaye”, üretimde emeğin 

verimini artıran ve insanlar tarafından üretilmiş fakat tüketilmemiş olan üretim araçları olarak 

tanımlanabilir. (Yılmaz, 2004, s.4) Eldeki veya yedekteki paranın tüketim harcaması olarak değil de 

yatırım harcaması olarak kullanılması potansiyeline sahip, diğer bir ifadeyle üretim araçlarına 

dönüştürülebilmesi olası yekun, bu yekunun sermaye olduğuna vurgu yapar. Burada sermayenin iki 

özelliğine vurgu yapmak gerekmektedir: 1) Tutulan herhangi bir değerin sermaye olması için illaki 

üretim döngüsünde fiilen yer almasına gerek yoktur. Üretimde yahut yatırımda iş görme potansiyeline 

sahip olması onun sermaye olmasını dolaylı olarak vurgular; 2) Yalnız burada “üretim aracı” tanımı 

nitelikli veya niteliksiz, birikmiş yahut basit, üretim için kullanılan tüm emek biçimlerini de 

kapsamaktadır. Böylece bu iki özellik belirtildiğinde, sermaye kavramının tanımı da mal veya hizmet 

üretmek için kullanılan tüm üretim faktörleri olarak genişlemektedir.  

 

SERMAYE BİRİKİMİ VE SERMAYE SINIFI ÜZERİNE 

Bir ekonomik birimin üretim döngüsünün yegâne sürekliliğini sağlayan “sermaye”, üretimde emeğin 

verimini artıran ve insanlar tarafından üretilmiş fakat tüketilmemiş olan üretim araçları olarak 

tanımlanabilir. (Yılmaz, 2004, s.4) Eldeki veya yedekteki paranın tüketim harcaması olarak değil de 

yatırım harcaması olarak kullanılması potansiyeline sahip, diğer bir ifadeyle üretim araçlarına 

dönüştürülebilmesi olası yekun, bu yekunun sermaye olduğuna vurgu yapar. Burada sermayenin iki 

özelliğine vurgu yapmak gerekmektedir: 1) Tutulan herhangi bir değerin sermaye olması için illaki 

üretim döngüsünde fiilen yer almasına gerek yoktur. Üretimde yahut yatırımda iş görme potansiyeline 

sahip olması onun sermaye olmasını dolaylı olarak vurgular; 2) Yalnız burada “üretim aracı” tanımı 

nitelikli veya niteliksiz, birikmiş yahut basit, üretim için kullanılan tüm emek biçimlerini de 

kapsamaktadır. Böylece bu iki özellik belirtildiğinde, sermaye kavramının tanımı da mal veya hizmet 

üretmek için kullanılan tüm üretim faktörleri olarak genişlemektedir.  

 

MERKANTİLİZMDE SERMAYE BİRİKİMİ VE SERMAYE SINIFI 

16. yüzyılda Avrupa’nın batısında başlayan ve modern iktisat teorilerinin doğuşu niteliğindeki 

Merkantilizm akımı, ön-kapitalizm döneminde etkili olan bir iktisat akımıdır.  Sermaye sınıfının ticari 

sermaye niteliğinde palazlandığı ve güçlenmeye başladığı bu dönem, aynı zamanda Avrupa’da siyasal-

dini alanda reform hareketlerinin ortaya çıktığı, Coğrafi Keşifler sonucunda ticaret sermayesinin hızla 

güçlendiği ve ekonomik ilişkilerin köklü bir sarsıntıya maruz kaldığı dönemdir. Ticarette görülen bu 

gelişme sosyo-ekonomik olarak ilkin, feodalizmin üretim amacı olan “nüfusun geçimlik ihtiyaçlarını” 

karşılamaya dönük yapısını yıpratmaya başlamıştır. Böylece “puttin aut” ya da sermaye birikiminin ilk 

biçimlerinden biri olan manifaktür üretim ilişkileri, el zanaatı işçiliğini sermaye sınıfının elinde 

toplamasını sağlamıştır. Henüz sanayi üretiminin görülmediği bu dönemde hâkim ekonomik yapının 

ticaret olması göz önünde tutulduğu için ülkelerin zenginliğini ifade eden “sermaye” değişmez olarak 

kabul edilmiştir. Merkantilistlere göre dünyanın zenginliği sabittir. Dolayısıyla birisinin zenginleşmesi, 

ancak bir diğerinin fakirleşmesi pahasına söz konusu olabilecektir. (Bilgili, 2012, s 19). Merkantilizmin 

görüşlerinin 19. yüzyılda terkedilmeye başladığını belirtmek gerekmektedir. Ticari sermaye biçiminde 

ve coğrafi keşiflerle tetiklenen ön-kapitalist aşamada sermaye sınıfının güçlenmeye başlaması, Sanayi 

Devriminin gerçekleşmesi ve sermaye sınıfının iktidarı 1789 İhtilali ile Fransa’da ele geçirmesi 

öncesinde, Merkantilist görüşler de terk edilmeye başlanmıştır(Bilgili, 2012, s.21). 

 

FİZYOKRATLARDA SERMAYE BİRİKİMİ VE SERMAYE SINIFI 

Sermaye sınıfının gelişimini engelleyen koşulların eleştirisinin 18. yüzyılda Fransa’da ortaya çıktığı 

görülmektedir. Fizyokratların en önde gelen temsilcisi François Quesnay, servetin kaynağını mübadele 

ilişkilerinde değil üretim sürecinde aramış; henüz sanayi üretiminin Fransa’da gelişmediği ve Fransa 

ekonomisinin tarıma dayandığı bu dönemde, tarım üretimini iktisadi düşünce sisteminin merkezine 

oturtmuş iktisatçıdır. Zenginliğin kaynağının üretim sürecinde ve özellikle tarım üretiminde olduğunu 

vurgulayan Quesnay, tarım ürünlerinin serbest mübadelesine önem verilmesi gerektiğini ve devletin 

ticari serbestiye müdahale etmesinin ekonomik dengeleri sarsacağı görüşünü öne sürmüştür. Bu ilke, 

sonraki Klasik İktisat ve Neo-klasik İktisat teorilerinde Liberal Ekonominin temel dayanaklarından bir 

olarak sahiplenilecektir. Fizyokratların öne sürdüğü doğa felsefesinin, diğer bir deyişle, Tabi Kanunun 



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

12 
 

arka planını oluşturduğu bu görüş “Laissez faire, laissez aller, laissez passet” (Bırakınız yapsınlar, 

bırakınız gitsinler, bırakınız geçsinler) sözleriyle ifade edilmiştir. Bu üçlü kalıp doğrudan sınıfsal 

ilişkilere gönderme yapmakta ve dönemin ekonomik sorunlarını özetler niteliktedir. Fransa’nın IV. Luis 

döneminde yaşadığı siyasi ve ekonomik sorunlara tekrar dönecek olursak “bırakınız gitsinler” mottosu, 

monarşinin sermaye sınıfına koyduğu engellerin doğrudan eleştirisi niteliğindedir; “bırakınız yapsınlar” 

mottosu ise Fizyokratların üretken alan olarak gördükleri tarım faaliyetlerinin önündeki engellerin 

kaldırılması gerektiğine işaret eder, yani tarımsal üretimi serbest bırakmaları gerektiği ve tarımsal 

üretimi kısıtlayan vergi uygulamalarının askıya alınmasını önermektedir. “Bırakınız geçsinler” mottosu 

ise doğrudan dış ticaret serbestliğine gönderme yapmaktadır ki bu motto aynı zamanda önceki iktisat 

akımı olan Merkantilizmin korumacı ve devlet müdahaleci yaklaşımının en keskin eleştirilerinden 

biridir Fizyokratlar, “artık” yaratan üretim faaliyetlerinin yalnız tarımsal üretim olduğunu bunun doğal 

sonucu olarak da yalnızca tarımda çalışan emeğin üretken olduğunu ve tarımda kullanılan sermayenin 

verimli olacağını öne sürerler. (Yılmaz, 2004, s.17). 

 

KLASİK İKTİSATTA SERMAYE BİRİKİMİ VE SERMAYE SINIFI 
18. yüzyılda teknolojinin gelişmesi ve bu gelişimin sanayiye uygulanmasıyla birlikte 19. yüzyılda etkin sınıf olarak 

sanayici-girişimci sınıf ön plana çıkmıştır. Bu dönemdeki kapitalist sistemin üretim ilişkileri hâkim piyasa ilişkileri 

haline gelmiştir. Sanayinin gelişmesiyle üretimin kitlesel şekilde gerçekleşiyor oluşu, beraberinde birçok sorunun 

da çözülmesi gerekliliğini dayatmış ve bu durum ekonominin daha derinine ve kapsamlı şekilde analiz edilmesi 

sürecini başlatmıştır. Dönemin ekonomik yapısını çok çeşitli yönleriyle ele alan ve analiz eden; ayrıca gelecekte 

de geçerliliğini koruyacak olan yeni bir iktisadi kuramlar zincirinin halkaları oluşmuştur. Ekonomiyi çeşitli 

yönleriyle ele alan oldukça kapsamlı iktisat teorileri ortaya koyan bu dönem iktisatçılarının teorilerinin tümü 

“Klasik İktisat” başlığı altında toplanmaktadır.  

Literatürde Klasik İktisadın başlangıcı olarak Adam Smith’in Ulusların Zenginliği adlı eseri kabul 

görmektedir. Bu ve diğer eserleriyle birlikte Adam Smith, kendine kadar kurgulanan iktisat teorilerinin 

çoğu önermelerini köklü biçimde eleştirdiği gibi kendinden sonra gelen, yine aynı okul çatısı altında 

teoriler ileri süren David Ricardo, Thomas Robert Malthus ve sosyalist iktisadın kurucusu Karl Marx’ın 

düşüncelerini de etkilemiştir(Kazgan, 2012, s.75). 

 

MARKSİST İKTİSATTA SERMAYE BİRİKİMİ VE SERMAYE SINIFI 
Marksist kuram, Alman yazar Karl Marx ile Alman fabrikatör Friedrich Engels’in geliştirdiği, Marx’ın ölümünden 

sonra Engels’in “Marksizm” olarak adlandırılmasını istediği ekonomik kuramdır. Öncülü ve ardılı diğer tüm iktisat 

okullarından ayrışan özelliği, kuramın yalnızca bir iktisat kuramı olmasından ziyade felsefe, toplumbilim ve tarih 

alanlarını da kapsıyor oluşudur. Lakin, Marksist İktisat kuramının ekonomi ayağı Klasik İktisat Kuramının alanına 

basmaktadır. Klasik Okul içinde, Kapitalist sistemin geleceğine dair umutsuz bakışlar sergileyen David 

Ricardo’nun ekonomi kuramlarına yaptığı katkılardan oldukça beslenmiştir. Marksist teorinin iktisadi sorunsalı, 

içinde yer aldığı Klasik Okulun “üretim, bölüşüm ve dolaşım” sorunsalına denk düşer. Diğer taraftan metaların 

değer ölçütü olarak yine Klasik Okulun öne sürdüğü “emek” kategorisine yaslanmaktadır.  

Karl Marx, Klasik İktisadın kategorileştirdiği “sınıflar ayrımı” bakış açısını kabul etmekle kalmamış, “sınıf” 

kuramını tarihin tüm aşamalarına genişletmiştir. Marx’a göre “Günümüze dek var olan bütün toplumların tarihi 

sınıf mücadeleleri tarihidir”. (Marx ve Engels, 2005, s.13). 

 

NEOKLASİK İKTİSATTA SERMAYE BİRİKİMİ VE SERMAYE SINIFI 

Hemen her iktisat okulunun teorik sorunlara yaklaşımını, hem kendilerinden önceki kuramlardaki 

eksiklikler hem de ekonomik sistemde vukuu bulan açmazlar belirlemiştir. 19. yüzyılın ikinci yarısından 

itibaren gelişmeye başlayan Neoklasik görüşün kendinden önce gelişen kuramlardan ayrılan esas sorunu 

da üretimde etkinlik olmuştur. (Kazgan, 2012, s.119) Özellikle Klasik okulun değerin ölçüsü olarak 

emeği görmesi, lakin bir metada somutlaşan emeğin net bir ölçümünü (Karl Marx’ın “artık değer oranı 

hariç”) ortaya koyamaması; diğer taraftan ekonomik yapıda meydana gelen ve teoriyle örtüşmeyen 

gerçeklerin kendisini, çözülmesi gereken elzem konular olarak dayatması bu okulun sorunlarını da 

belirlemiştir. Sorunlarını belirlemiştir; lakin üretime etkinlik başlığıyla yaklaşan Neo-klasik okulun 

analizlerinin içeriğini ve ekonomik amaçlarını belirlememiştir. Neoklasik okul, sistemin ekonomik 

açmazlarını çözmekten çok, ekonomiyi mikro konulara indirgeyerek matematikleştirme yolunu 

benimseyen bir eğilime sahip olmakla diğer iktisat kuramlarından ayrışır. 

KEYNESYEN İKTİSATTA SERMAYE BİRİKİMİ VE SERMAYE SINIFI 
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Keynesyen İktisat, iktisat teorisinde kurduğu önermeler açısından iki yüz yıldır egemenliğini sürdüren “laissez 

faire” görüşünden kopuşun 20. yüzyıla intikal etmiş biçimi olarak okunabileceği gibi; ilk bölümde değinildiği 

üzere, Merkantilist Kuramın “devlet müdahaleciliği”ni benimseyen argümanlarının daha gelişkin/tutarlı biçimi 

olarak da okunabilir. Bu kopuş fenomeninin, klasik okulun ve Neoklasik (gelenekçi) iktisat okullarının, 

“kendiliğinden tam istihdam dengesi”ne dayanan teorik temellerini dinamitlediğini ifade etmek abartı 

olmayacaktır. (Kazgan, 2012, s.218) “Dinamitleme” olarak kullandığımız kavramın iktisat teorisi yönüne yapılan 

göndermelerin Keynesyen İktisat dilinde genişliği sınırsızdır; burada bu göndermelerin yalnızca sermaye birikimi 

ve sermaye sınıfı lehine daraltılıp incelenmesi gerekmektedir. 

 

. TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURULUŞU ÖNCESİ SERMAYE SINIFININ YAPISI 

20. yüzyılın başları ve özellikle Cumhuriyetin kuruluşuna kadar geçen on yıllık dönem, Osmanlı 

İmparatorluğunun çöküşünü hızlandıran ekonomik, siyasi ve sosyal problemlerin art ardına yaşandığı, 

bir nevi zamanın akışının hızlandığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde toplumsal sınıfların keskin 

şekilde ortaya çıktığı ve bu sınıf aktörlerinin, Osmanlı İmparatorluğunun “merkeziyetçilik”ini sarsmaya 

yönelik eğilim gösterdiği, Batı’da yaşanan burjuva devimlerinin biçimlerinin Osmanlı topraklarında 

yaşayan kesimleri de tesiri altına aldığı görülmektedir.  

600 yıl egemenliğini sürdürebilmiş bir devletin çöküşünü üç ana başlığa indirgemek mümkündür: 

a) İmparatorluğa içkin nedenler: Siyasi ve ekonomik yeniden yapılanmanın geriliminden ortaya 

çıkan ve keskin “iktidar savaşı” ve “rejim karşıtlığı” olarak tezahür eden olaylar. İttihat ve Terakki 

Cemiyetinin kuruluşu, 1908 Devrimi ile II. Meşrutiyetin ilan edilmesi, Batı yanlısı ve Jön Türk 

geleneğine sahip asker-bürokrat tabakanın Osmanlı İmparatorluğunda iktidarda söz sahibi olması, asker-

bürokrat kliğin siyasi ve ekonomik temsiliyeti üstlenmesi içkin nedenlerdir. Bu içkin nedenlerin siyasi 

ayağını I.ve II. Balkan Savaşlarına ve I. Dünya Savaşına girilmesi kararları; ekonomik nedenlerini ise, 

“Türkçülük” ideolojisinin kabul görmesiyle “milli sermaye sınıfı” yaratmaya yönelik eğilimlerin 

yayılması oluşturmaktadır.  

b) İmparatorluğa dışsal nedenler: Avrupa'nın sanayi inkılabını gerçekleştirip kütlevi istihsale 

geçişi, ucuz maliyetli makine mahsulleriyle daha çok el emeğine dayanan mamullerin rekabet imkânını 

ortadan kaldırması sonucu Osmanlı sınırları içinde üretim ilişkilerinin değişmesi; İmparatorluğun Türk 

dışı unsurlarının (Bulgarlar, Rumlar, Araplar vb.) uluslaşma bilincine sahip olmasıyla birlikte kopuşlar 

sergilemesi. (Tabakoğlu, 1986, s.425) 

İçsel ve dışsal nedenlerin dinamik sonuçları: İçsel ve dışsal nedenlerin Osmanlı’da “değişimin elzem 

olduğu” hissi yaratması sonucu yeniliklere gidilmesi, geleneksel Osmanlı yaşam biçiminin değişmesi. 

Bu çöküş esnasında bir takım düzenlemeler yapılmak istendi; gedikler genişletildi, esnafı yeniden 

teşkilatlandırmak için 1879'da İstanbul Ticaret Odası açıldı. 1909'da Esnaf Cemiyeti Talimatnamesi 

çıkarıldı. 1863 yılında "Islahı Sanayi Komisyonu" kurulmuştur. Komisyon; gümrük vergilerini 

arttırmak, sanat okulları açmak, milli sermayeye dayanan şirketler kurulmasını teşvik etmek gibi 

tedbirler alarak yerli sanayii yok olmaktan kurtarmağa çalışmıştır. (Türk Ticaret Odaları Tebliği 

[TTOT], 1966, s.24) Dönemin siyasi ve ekonomik gelişiminin, nihai olarak, bu üç tarihsel olgunun 

birbiri ile çatışkısında devindiği söylenebilir. “Uluslaşma” çabasının Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu 

sonrasına, özellikle sermaye sınıfı ve sermaye birikimi konularında, sirayet eden sorunları, bu olayların 

çatışkısına dayanmaktadır. 

 

İTTİHAT VE TERAKKİ FIRKASI İLE SERMAYE SINIFI ARASINDAKİ İLİŞKİ 
Sosyal bilimlerde, belli olguların çözümlenmesi girişimi o olguların kendini dışa vurduğu koşulların belli oranda 

“soyutlama”ya indirgenmesiyle mümkün olur. İktisadi olgularda, özellikle de iktisat tarihi çalışmalarında, en 

önemli soyutlama biçimi “tarihselleştirme” olarak karşımıza çıkmaktadır. Dikkatli incelendiğinde Cumhuriyet 

döneminde sermaye sınıfının oluşumu ve oluşumun uğraklarının devlet ile ilişkisi, Cumhuriyet öncesi dönemde 

kendine özgü içeriğe sahip olmuştur. Bu içeriğin en önemli öznesi Cumhuriyet öncesi dönemde, 1908 yılı ile 

Kurtuluş Savaşı yılları arasında, İttihat ve Terakki Fırkası olmuştur.  

Osmanlı’nın son yıllarında sınıf kategorisini, hem kontrol altında tutulma olasılığı zor hem de Osmanlı döneminde 

yaşanan olaylar nedeniyle güven duyulması zor olan gayrimüslimler oluşturmaktaydı. Bunun yanı sıra Osmanlı 

toprak sisteminden kaynaklanan ve Osmanlı yönetici sınıfının toprakta küçük mülkiyeti korumuş olmasından 

dolayı sermaye sınıfının birikim zeminini oluşturabilecek bir toprak sahipleri sınıfı olmamıştır. (Keyder, 1993, 

s.107) Böyle bir özgüllük zemininde, asker-bürokrat tabakadan oluşan İttihat ve Terakki Fırkası hükümet olmuş 

böylece “Batıcılık” ve “Milliyetçilik” ideolojileriyle beslenen siyasi bir konjonktür döneme hâkim olmuştur. Milli 

iktisat ve milli sermaye sınıfı oluşturma politikalarının uygulanmaya başladığı, daha sonra Cumhuriyet döneminin 

de iktisat politikalarının kökenini oluşturacak olan bu dönem, sermaye sınıfı ile devlet arasında sarsıcı değişimlerin 
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yaşandığı bir dönemdir. Sermaye sınıfına ait, yukarıda belirtilen özellikler nedeniyle, “[…] yeni bir ulus devlet 

kurup bu devleti modernleştirmeye koyulan burjuvazi değil […]” İttihat ve Terakki mensubu ya da yandaşı asker-

bürokrat kesimler olmuştur. (Keyder, s.107) 

Bu dönemde Müslüman-Türk tüccar ve toprak sahipleri ithalat ve ihracatı, toptan ticareti, ticari komisyonculuğu 

ve bankacılığı ellerinde bulunduran yabancı ve/veya azınlıklara karşı, bunların yerine geçmek üzere, şirketler 

halinde örgütlenmişlerdir. “İkinci Meşrutiyet döneminde ‘intibah-ı iktisadi (iktisadi uyanış)’ olarak adlandırılan 

bu örgütlenme Balkan Savaşı ve özellikle Birinci Dünya Savaşının çetin koşulları içinde daha yoğun ve daha 

yaygın bir nitelik kazanmıştır.” (Okyar [Ed.], 1973, s.459) İktisadi uyanışın en travmatik ögesinin sermaye birikimi 

için kaynak yaratılması sorunu olduğu anlaşılmaktadır. 

 Sermaye sınıfının yaratılmasına yönelik girişimlerin ve sermaye birikim biçimin kaynak yaratma sorununun, 

İttihat ve Terakki Fırkası döneminde üç önemli aşamasının altını çizmek gerekir: 

1) Savaşlarda kaybedilen topraklar ve Osmanlının çokuluslu yapısında yaşanan sorunlar ve uluslaşma 

hareketleri neticesinde sermaye sınıfını oluşturan gayrimüslim kesimin tehcire tabi tutulması ile oluşan kaynaklar. 

2) Milli sermaye oluşturmada kaynak yetersizliğinin yoğun yaşandığı Anadolu eşrafının Bankalar 

nezdinde örgütlenmesi. 

3) Anadolu ve İstanbul eşrafının, toprak sahiplerinin gelişmiş ve görece birikime elverişli 

şehirlerde/mekanlarda “Anonim Şirket” biçiminde örgütlenme çabası.  

Bu üç faktör ulusal nitelikli ekonomik aktörlerin, iktisadi boyunduruktan kurtulma çabaları olarak okunabilir; diğer 

taraftan ise asker-bürokrat İttihat ve Terakki Fırkasının politik hedefi olan ve daha sonra Cumhuriyet dönemine 

intikal eden sermaye/girişimci sınıfın doğal, özgür ve yetkinleşmekten uzak gelişiminin gerekçeleri de bu üç 

başlıkta aranmalıdır.  Bu gerekçelerin yarattığı sonuçların Cumhuriyet dönemine de sirayet etmiş olmasına birçok 

yazar dikkat çekmiştir. Aytekin Altıparmak’a göre: “İttihat ve Terakki hükümeti tarafından uygulanan ve ‘millî 

iktisat’ adı verilen politika, yeni Türk devletinin yöneticileri tarafından da benimsenmiştir. Devlet desteğiyle Türk 

müteşebbisler meydana getirme yolundaki çalışmalar bu dönemde de devam etmiştir.” (Altıparmak, 1998, s.67) 

Zeki Duman’a (2007, s.35) göre: “Osmanlıda burjuva sınıfını, gayri Müslimler (Ermeni, Yahudi, Rumlar) teşkil 

ederken, Cumhuriyet döneminde, bunların yerine devlet menşei milli bir burjuva yaratılmaya çalışılmıştır. Bu 

türevi sınıf, çıkarsal ilişkilerin devamı için iktidarla sürekli organik bir ilişki içinde bulunma ihtiyacı hissetmiştir.” 

Gürsan Şenalp ve Örsan Şenalp (2008, s.89) ise “Türkiye’de İttihat ve Terakki’nin ya da Kemalist bürokratik öncü 

kadronun yaptığı şey, sınıf yönelimleri her ne olursa olsun, maddi üretim / dolaşım ilişkileri içerisinde bir konum 

olan burjuvaziyi yaratmak değil, kendi dışında oluşan bu toplumsal konumun sosyal ve etnik bileşimini 

değiştirmek olmuştur.” Gürsan ve Örsan Şenalp’in ifadeleri yanlış olumsuzlamaya yaslansa da yazarların sermaye 

sınıfının “sosyo-etnik yapısını değiştirmek” söylemleri yeni sermaye sınıfı yaratmak demek olduğundan İttihat ve 

Terakki Fırkasının iktisadi yaklaşımının Cumhuriyet dönemine intikal ettiğini vurgular. Kısacası ekonominin 

“Milli” müdahaleler ile yeniden yapılanması İttihat ve Terakki Fırkası iktidarı altında Cumhuriyet öncesi dönemde 

başlamış, asker-bürokrat tabaka ile sivil aydın kesimlerin birlikteliği sonucu güçlü bürokratik yapı oluşmuştur. 

Yani asker ve sivil bürokratik burjuvazi ilk önce kendi denetimleri dışında üretim güçlerinin gelişmesine, 

dolayısıyla sermayenin birikmesine izin vermemiş, bunu engellemiş, daha sonra ise kendi denetiminde ticaret 

burjuvazisi yaratarak zenginliği istediği ölçülerde ve oranlarda paylaşmıştır. (Ertem, 2014, Parg. 17) Kapitalist 

üretim ilişkilerine geç giren ülkelerin milli burjuvazisinin olmaması dolayısıyla milli sermaye sınıfı yaratma 

sürecinin bürokrasi elinde gerçekleşmesi dünyada sık karşılaşılan iktisadi durumlardandır. Bu bürokrasi de kendi 

bekası için dayanacağı güdümlü, en önemlisi Batı'da (şimdilik) ayağı olmayan (ama daha sonrası için elzem olan), 

Batıyı arkasına alıp kendisini tehdit edebilecek konumda olmayan bir sınıfa gereksinim duymuştur. (Çetinoğlu, 

s.11).  

 Cumhuriyet öncesi dönemde, İttihat ve Terakki Fırkası esintisi altında Osmanlı ekonomisinde, sermaye sınıfının 

yabancı sermayeyle ortaklıklarının “Anonim Şirketler” ve “Bankacılık” gibi faaliyet alanlarında olduğu 

belirtilmişti. Ulusal birikim yapısının bürokratik müdahalelerle şekillendiği ve sermaye fraksiyonlarının çıkar 

çatışmaları halinde kıtalara ayrılmasının gerçekleştiği görülmektedir. Bu çatışmalarda Müslüman-Türk milli 

sermaye sınıfı oluşturulması amacıyla İttihat ve Terakki Fırkası ile mevcut sermaye sınıfı arasındaki organik 

ilişkiler, sermaye sınıfının oluşumunda en kritik momenti temsil etmektedir. Bu moment iki dönemle ayırt 

edilebilir. Meşrutiyetin İlk beş yılında (1908-1913) kurulan anonim şirketlerde yabancı ve gayrimüslim unsurlarla 

ortaklığa gidilmiş, şirketlerin çoğunda yabancı sermaye ağırlığını korumuştur; savaş yıllarında ise (1914-1918) 

faaliyete geçen anonim şirketlerin büyük çoğunluğu Müslüman-Türk kesimlerce gerçekleştirilmiştir. Önceki 

kısımda ele alınan Sanayi İstatistikleri bu konuda birçok çalışmaya kaynak oluşturmuştur; lakin istatistik sayımının 

tamamlandığı 1915 yılından 1932 yılına kadar (ki 1932’den 1941 yılına kadar yapılan sayımlar da sadece Teşvik-

i Sanayi Kanunundan faydalanan kuruluşları içermektedir) sermaye sınıfının yapısını analiz edecek herhangi toplu 

malumat bulmak zordur. 
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1923-1932 YILLARI ARASINDA DEVLETİN EKONOMİ POLİTİKASI 
Tümel tarihsel olguların varlığının felsefi düzeyde ikili, yani sine qua non1 nedenler ile ex falso sequitur quodlibet2 

nedenlere dayandırmak mümkündür. Tıpkı sermaye sınıfının Avrupa’daki doğuşunun nedenlerinin tarihsel bir 

olgu olarak “olmazsa olmaz” olduğu gibi II. Dünya Savaşı öncesinde Almanya’da Nazilerin ortaya çıkışına neden 

olan koşullar da “yanlıştan yola çıkılan” gerçekliklere dayanmaktadır. Tarihsel olguların nedenlerindeki bu ikilem 

iktisat politikaları için de tümüyle geçerlidir. İktisat tarihinde yanlıştan yola çıkılarak uygulanan ekonomi 

politikalarının çoğunun devletin ekonomideki rolüyle ve müdahalesiyle ortaya çıktığı bilinmektedir.  

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda ve gelişiminde ekonominin başat aktörü olarak ortaya çıkan devletin ve 

özelde Tek Parti iktidarının, ulus devlet olarak örgütlenen bir ülkede sermaye sınıfı ve diğer ekonomik kesimler 

ile ilişkilerine ve ekonomideki rolüne bakılması, devletin sermaye sınıfının oluşumuna etkisini incelemek 

açısından önemlidir. Türkiye Cumhuriyetinin kurucu unsurlarının siyasi geleneklerinin İttihat ve Terakki Fırkasına 

yaslandığına bir önceki bölümde değinilmiş, hatta bu kliğin gelişiminin çeşitli yönleri, özellikle de ekonomideki 

dönüşümlerde aldığı roller geniş ölçüde incelenmişti. 1923 yılında Mustafa Kemal’in önderliğinde kurulan yeni 

devletin ekonomide kurumsal düzeyde örgütlenmesinin iktisadi politik perspektifi, Osmanlı İmparatorluğunda 

ortaya çıkmış seleflerinin politikalarının devamı niteliğindedir. Bu nedenle 20. yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya çıkan 

sermayenin millileştirilmesi süreci ve savaş sonrası dünyadaki dengelerin değişmesiyle ortaya çıkan sorunlar, 

Mustafa Kemal ve diğer Türkiye Cumhuriyeti kurucularının ekonomiye olan bakış açılarına sirayet etmiştir. 

Böylece yeni kurulan devletin kurumlaşma çabalarının ve bu kurumlaşma çabaları için yeni ekonomik hamlelerin 

yapıldığı dönem 1923’ten itibaren somutlaşmaktadır.  

Cumhuriyet öncesi dönemde Ermeni ve Rum Mübadeleleri ile el değiştiren sermayenin Müslüman-Türk kesimin 

elinde yoğunlaşması sermaye sınıfının gelişimini kesintiye uğratmıştır. Özellikle dünya ticaretiyle kopan bağların,  

sermayenin millileştirilmesinden sonra bir de Kurtuluş Savaşının getirdiği yıkımla, sermaye birikiminin yetersiz 

kalmasına neden olduğu aşikârdır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyetinde sermaye birikimin yetersizliği, önceki 

dönemden kalan sorun olarak ortaya çıkmıştır. Ulus devlet için bu sorun devletin bekası adına önemli bir sorundur; 

çünkü ulusal bir sermaye sınıfı her şeyden önce yeterli bir sermaye birikimine ihtiyaç duymuştur. (Batmaz, 

Emiroğlu ve Ünsal, 2006, s.40) Türkiye Cumhuriyetinin egemen kesimlerinin ve bu kesimlerin oluşturduğu 

devletin ekonomideki rolünün ve kurumlaşmaya yönelik girişimlerinin, milliyetçilik bakışı çerçevesine oturan 

sermaye birikimine yaslandığı görülmektedir.  

Yeni Türkiye Cumhuriyetinde ekonomik gelişimin “[…] devlet desteğiyle yaratılacak bir Türk müteşebbis sınıfına 

dayandırılacağı özellikle İzmir İktisat Kongresi'nde açıklığa kavuşmuştu.” (Altıparmak, 1998, s.68) İzmir İktisat 

Kongresi, Türkiye Cumhuriyetinin gelecekte uygulayacağı ekonomi politikalarının ve yönetici sınıfların 

ekonomiye bakış açısının ne yönelimde olduğuna dair ipuçları veren ilk girişim olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bunun yanı sıra 1932’de Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulamaya konulacağı ve böylece ekonomide 

Devletçilik görüşünün egemen olacağı döneme kadar geçen sürede, ekonomik değişimlerin önemli uğraklarını 

şöyle sıralamak mümkündür: Lozan Barış Antlaşması, İzmir İktisat Kongresi, Emlak ve Eytam Bankasının 

kurulması, İş Bankasının Kurulması, Sanayi ve Maadin Bankasının kurulması, Teşvik-i Sanayi Kanunun 

çıkarılması, 1929 Buhranı. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu sonrası asker-bürokrat kadronun devlet aygıtıyla 

ekonomide oynadığı rolün de uğrakları olan bu konular, siyasi kliğin sermaye sınıfı ve sermaye birikimi ile 

ilişkisinin de uğraklarıdır. Bu eserde, kurumsallaşma çabaları ve bu çabaları kısıtlayan veya kolaylaştıran durumlar 

tek tek mercek altına alınmıştır. 

Kurumlaşmayı Zorlaştıran ve Sermaye Sınıfının Gelişimini Engelleyen Koşul: Lozan Barış Antlaşması   

Marksist iktisat teorisine göre sermayenin seyri sermayenin temerküz oranıyla bağıntılıdır. Sermayenin temerküzü 

(az sayıda kişinin elinde toplanması) durumu Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş evresinde gerçekleşmemiştir. 

Sermaye birikimi müteşebbisler elinde temerküz etmemiş olsa da birikim belli bir zümrenin yani siyasi iktidarın, 

karakteri asker-bürokrat ve sivil-bürokrat kesimin elinde toplanmıştır. Sermayenin temerküz oranını serbest piyasa 

ekonomisinde belirleyen en önemli unsur dış ticaretin gelişkinlik düzeyidir. Türkiye Cumhuriyetinin kurucu 

unsurlarının dış ticarete yönelik kararlarını, sermaye sınıfının da dış ticaret politikasında sermaye birikimini 

kısıtlayan en önemli engel Lozan Barış Antlaşması olmuştur.  

Lozan Barış Konferansı 11 Kasım 1922 – 24 Temmuz 1923 tarihleri arasında  İsviçre’nin Lozan kentinde toplanan 

ve sonunda Lozan Barış Antlaşmasının imzalandığı konferanstır. Konferansa delege olarak İsmet İnönü, Dr. Rıza 

Nur ve Hasan Saka katılmıştır. Lozan Barış Konferansının Türkiye iktisat tarihi açısından en önemli iki sonucu; 

yeni kurulan cumhuriyetin gümrük politikasının ve Osmanlı borçlarının karara bağlanması olmuştur. Her iki 

kararın da ulusallaşma sürecindeki ülkenin sermaye sınıfının oluşumuna ve sermaye birikimine tesiri doğrudandır. 

“Lozan Anlaşması imzalandığı zaman 70 milyon liralık dış ticaret açığı vardı. İhracatımızın ithalatı karşılama 

oranı %40 civarındaydı. Bir doların 180, bir sterlinin 801 kuruş olduğu 1923 yılında ülkenin dış ticareti yabancı 

bankalar aracılığıyla yürütülüyordu.” (Tokgöz, 2004, s.97) Bunun yanı sıra ülkede para-kambiyo sistemi henüz 

oturmamış ve para politikasını belirleyecek merkezi bir otorite oluşturulamamış olması dış ticarette gümrük 

 
1 “Olmazsa olmaz” anlamına gelen Latince deyiş.  
2 “Yanlıştan yola çıkıp her istediğimiz sonuca varırız” anlamına gelen Latince deyiş. 
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uygulamalarını idare edebilecek kurumların olmadığının göstergesidir. Ancak 1930 yılında kurulan Gümrük ve 

Tekel Bakanlığıyla birlikte dış ticaret denetim altına alınabilmiş bu döneme kadar dış ticaret sürekli açık vermiştir. 

Türk sanayinin hala zayıf olması ve gayrimüslimlerin ekonomide oluşturduğu boşluğun düzeltilmesinin önündeki 

en büyük engellerden biri, Lozan Barış Antlaşmasının ithalat vergilerinin yükseltilmesini kısıtlayan hükümleri 

olduğunu söylemek mümkündür. Böylece “Lozan Antlaşması, Türkiye'nin bağımsız bir gümrük politikası 

uygulamasını ve yerli sanayii dış rekabetten korumasını önlemiştir. 1923 - 1929 döneminde ithal mallarının yerli 

sanayii üzerinde olumsuz etkileri olmuştur.” (Altıparmak, 1998, s.73)    

Teşvik-i Sanayi Kanunu (28 Mayıs 1927) 

28 Mayıs 1927 tarihinde çıkarılan 1055 numaralı Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmazdan önce ülkenin ekonomik 

gelişimini engelleyen siyasi, hukuki ve iktisadi birçok kısıtlar mevcuttu. 

1927 Teşvik-i Sanayi Kanunu ile 1913 yılı Teşvik-i Sanayi Kanunu Muvakkatı karşılaştırıldığında görülecektir ki 

son çıkarılan kanun ilk kanuna göre daha fazla teşvik ve destek içermektedir. Özel sanayi kuruluşlarına sağlanan 

bu destekler ile sermaye sınıfının birikimini hızlandırıcı önlemler alınması, iki teşvik kanunu arasında geçen 14 

yıllık sürede sermaye sınıfının niteliksel olarak başarı gösteremediğinin ifadesidir. Lakin 1913-1915 Osmanlı 

Sanayi İstatistiklerinin 1917 yılında açıklanması ile Teşvik-i Sanayi Kanunundan 117 işletmenin yararlandığı 

görülmekteydi, birçok işletmenin de kanundan bihaber olduğu unutulmamalıdır. 1927 tarihli Teşvik-i Sanayi 

Kanunundan yararlanan işletme sayısı ise 1932 yılında 1473 iken bu sayı, ekonomide Devletçilik politikalarının 

uygulanmasıyla birlikte 1939 yılında 1144’e düşmüştür. (Kasalak, 2012, s.75) 

 

Teşvik-i Sanayi Kanunundan Faydalanan İşletmelerin Kuruluş Tarihine Göre Dağılımı  

KURULUŞ YILI İŞLETME SAYISI 

1923' den önce 341 

1923 34 

1924 63 

1925 101 

1926 141 

1927 140 

1928 157 

1929 118 

1930 106 

1931 140 

1932 88 

Bilinmeyen 44 

TOPLAM 1473 

KAYNAK: Devlet İstatistik Enstitüsü DİE, Türkiye'de Toplumsal ve Ekonomik Gelişmenin 50 Yılı, (Ankara: 

Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları, 1973), s. 166 

 

Fiiliyatta, Osmanlı İmparatorluğunun ekonomisini zapturapt altına alan Kapitülasyonların farklı bir isimle devamı 

niteliğinde olan Lozan Antlaşmasının Dış Ticarette getirdiği kısıtlamalar, siyasi iktidarın “Ulusal Sermaye” 

yaratması önünde de engeller oluşturuyordu. Ekonominin geneli hammadde üreten ve mamul mal satın alan bir 

görünümde iken bu Lozan Antlaşmasının hükümleri Türkiye’nin hammadde ihracını yasaklamaları, ithalat kotaları 

ve ithal gümrük vergilerini uygulamasını engellemekteydi. Bu şekilde zaten asker-bürokrat kesimin oluşturduğu 

sermaye sınıfının eksiklikleri ve 1927 yılına kadar sanayileşme ve kalkınma yönünde kayda değer başarı 

gösterememiş olması sonucu siyasi iktidar, sermaye sınıfına 1927 Teşvik-i Sanayi Kanunu ile büyük imkânlar 

sağlama girişiminde bulunmuştur. Lakin Devletçi/Korumacı dönemde devletin yardımına koştuğu ve 

zenginleşmesinin önünü açtığı belli bir zenginler zümresi Tek Parti iktidarının şemsiyesi altında birikimine devam 

edebilmiş, 1950’lerden sonra gelişen sanayi sermayesinin çekirdeğini oluşturmuştur. 
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1923-1932 YILLARI ARASINDA SERMAYE SINIFININ DURUMU 

Osmanlı İmparatorluğunda kapitalizmin gelişimi ekonomik-siyasi anlamda, her ülkede olduğu gibi, 

köklü değişiklilerle paralel ilerlemiştir. Rejim meşruti monarşiye dönüşmüş lakin mutlak/devletçi iktidar 

anlayışı bürokrasinin merkezi eğiliminde köklü değişikliklere uğramamıştır. Bu ilişkiler yumağı 20. 

yüzyılın başlarında, II. Meşrutiyetin ilanı sonrası, İttihat ve Terakki Fırkasına da intikal etmiştir. Böylece 

geleneksel kurumsal ve idari yapının merkezi iktidar/devlet ilişkileri ayağı katı bir biçimde iktisadi 

alanda sürdürülmüş ve Türkiye Cumhuriyetinin kurucu odağının asker-bürokrat kesime yaslanıyor 

olması dolayısıyla aynı katı iktidar anlayışı Cumhuriyet dönemine de sirayet etmiştir.  

Kapitalist üretim ilişkilerinin Osmanlı İmparatorluğunda gelişim seyri, siyasi arenada iktidar perspektifi 

etrafında yoğunlaşırken iktisadi alanda ise gelişen sermaye sınıfının karakteri iktidardan etnik-kültürel 

açıdan farklılaşma göstermiştir. Bu durum yönetenler tarafından engellenmesi gereken “tehlike” olarak 

görülmüştür. Filhakika gelişen ulusalcılık akımı ve bu ideolojinin güçlenmesini sağlayan toplumsal 

olaylar ve olgular (II. Dünya Savaşı, Ulusların bağımsızlık talepleri, Avrupa kapitalizmi ile dünyanın 

geri kalanı arasındaki eşitsiz gelişim) sermaye birikimi sorununu da kronikleştirmiş ve sermaye sınıfının 

oluşumuna yapılan siyasi müdahalelerin altını doldurmuştur.  

Cumhuriyetin kuruluşuna kadar geçen sürede sermaye sınıfı ile iktidar ve bürokrasi arasında kurulan 

organik bağın, bunun yanı sıra Müslüman-Türk sermaye sınıfının ticari sermaye olarak tezahür ettiği 

evrede sermaye birikiminin fazla yol kat edemediğini belirtmiştik. Sermayenin millileştirilmesi süreci 

ile birlikte Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da sermaye sınıfının kendi dar perspektifi ile Avrupa’nın 

ekonomide ağırlığının hissedildiği Türkiye’de hala ticari aracı rolünde olduğu ve bununla tatmin olduğu 

görülmektedir. Aracı rolünün yanı sıra kaynakları kıt olan iktidarın eteğinde ihaleler, teşvikler yoluyla 

beslendiği dar bir alan da bulunmaktadır. (Soylu ve Yaktı, 2014, s.368) Türkiye’nin kurucu unsuru olan 

Kemalist iktidarın kurumlaşma çabaları doğrudan doğruya sermaye sınıfı oluşturmaya yönelik 

girişimler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Türkiye’de sermaye sınıfının gelişim biçiminin, kapitalizmin “rasyonalite” bakış açısından uzak olduğu 

görülmektedir. Rasyonellikten uzak olması şu nedenlere bağlanabilir: 

-Siyasi İktidarın bürokratik kontrol mekanizmasını merkezileştirmek istemesi (Takrir-i Sükun Kanunu; 

Muhalefetlerin bastırılması; İş Bankası, Milli İktisat Bankası, Osmanlı İtibarı-ı Milli Bankası gibi 

sermaye kaynaklarının yahut ulusal bankaların siyasal iktidar etrafında oluşturulması vb.) 

-Sermaye sınıfının dar görüşlü, yatırım eğilimi olmayan ve bu nedenle gelecek beklentileri minimum 

olan ya devlete sırtını dayamış, ya Avrupa sermayesine ticari aracılık yapmaktan memnun ya da kısa 

vadeli spekülatif kazançlara eğilim gösteren cılız karakterli olmasıdır.  

Türkiye Cumhuriyetinin Devletçilik politikalarının uygulanmaya başladığı döneme kadar yukarıda 

değinilen çarpık gelişim biçiminde de olsa sermaye sınıfı Cumhuriyetin ilk yıllarında nicel bir gelişim 

göstermiştir. İttihat ve Terakki Fırkası iktidarında olduğu gibi “ulusalcı” ilişkileri bir taraftan 

sürdürürken diğer taraftan da güçlü bir sermaye sınıfı oluşumunun tohumları atılmıştır. Bu tohumların 

yeşerme evresinin incelenmesi gerektiği aşikardır. Önceki bölümde ele alınan devletin kurumlaşma 

girişimlerinin ve devletin ekonomi politikalarının sermaye sınıfının gelişimi ve sermaye birikimi üzerine 

etkisini gözlemek için ele alınması gereken en önemli iki husus sermaye sınıfının faaliyet alanlarının ele 

alınması ve sermaye sınıfı ile asker-sivil bürokrasi arasındaki ilişkilerin ortaya konulmasıdır. İzmir 

İktisat Kongresi sonrası sermaye sınıfının talepleri devletçe karşılanmaya çalışılmış, kurumlaşma 

girişimleri ile sermaye birikimine kaynak aktarılması sağlanmış, Şeker Yasası, Teşvik-i Sanayi Kanunu 

vb. hukuksal düzenlemelerle Lozan Ticaret Sözleşmelerinin olumsuz etkisini bertaraf edecek ulusal 

hamleler yapılmıştır. 

İktidar ile Sermaye Sınıfı Arasındaki Etkileşim 
İttihat ve Terakki Fırkası döneminde ilksel birikimini, mevcut sermaye sınıfının tasfiyesi üzerine kuran Ulusal 

Burjuvazi varlığını garanti altına alacak vaatleri, 1923 İzmir İktisat Kongresinde yeni rejimden sağlamıştır. Hatta 

yeni rejimin kurucu unsurları, “ulusal sermaye sınıfı” yaratma ideolojisi doğrultusunda, mevcut sermaye sınıfının 

farklı kesimlerine, bu sınıfın beklentilerinden daha fazlasını sunmaktan çekinmemiştir. Zaten mevcut sermaye 

sınıfının yapısının asker-bürokrat kesimlere meğilli oluşundan, monolitik yapı oluşturan Tek Parti iktidarı altında 

dönüşen sermaye sınıfıyla devlet bürokrasisin örtüştüğü en net alanın ekonomi olduğu görülecektir. Cumhuriyetin 

ilk yıllarında oluşturulmaya çalışılan milli iktisat doktrini ve yerli burjuva sınıfı, sivil ve askeri bürokrasi içinden 

çıkmıştır. (Duman, 2007, s.45) Bu çift yönlü ilişki arasındaki açı, yani sermaye sınıfı ile devlet arasındaki açı 

gayrimüslimlerin ülkeyi terk etmesiyle birlikte kapanmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında asker-bürokrat 

kökenli iktidarın politik inisiyatifini güçlendirmiştir. Bir önceki bölümde incelenen, Anonim Şirketler nezdinde 

örgütlenen sermaye sınıfının Osmanlıda, ticaret sermayesi ve mali sermaye biçiminde gelişmesinin ve 1928 yılına 
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kadar bu durumun güçlenerek devam etmesinin en önemli nedeni bürokrasi ile sermaye sınıfı arasındaki uyumla 

açıklanabilir. Devlet ile sermaye sınıfı arasındaki uyumun güçlenmesini sağlayan bazı koşullar, Cumhuriyet 

döneminde Kemalist iktidarın uygulamalarıyla beslenmiştir: 

1- 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşmasının Ticaret Sözleşmesinde 5 yıl geçerli olacak Osmanlı 

Gümrük tariflerini Türkiye Cumhuriyetinin imzalaması, hem Kapitülasyonların devamı gibi etki yaratmış hem de 

ülkede dış ticarette tam liberal ekonominin oluşmasını sağlamıştır. Böylece dış ticaret sürekli açık vermiş, gümrük 

vergileri düşmüş, Türk Lirası altına bağlı ve serbestçe diğer dövizlerle değiştirilebilir durumda olmuştur. (Tokgöz, 

2004, s.98) Bu durum sermaye sınıfının kaynaklarını (Şeker fabrikalarının kuruluşu sonrası kurucularının ithalata 

yönelmesi olayında olduğu gibi) yatırımlardan çok dış ticarete yöneltmesine neden olmuştur. Devletin 1927 

Teşvik-i Sanayi Kanunu gibi kanunlarla sermaye sınıfına ayrıcalıklar tanıması ve ürün alım garantisi vermesi ile 

serbest piyasa ekonomisi az riskli yüksek spekülatif kazanç alanına dönüşmüştür. Tüm bunların yanı sıra Lozan 

Anlaşması hükümlerinin getirdiği kısıtlar ile “hammadde ihraç edip mamul mal ithal eden bir ülke durumunda” 

olan ekonomide zaten ticaret sermayesi ve mali sermaye olarak varlığını koruyan sermaye sınıfının aracı rolü daha 

da pekişmiştir. Ve sermaye sınıfı sanayi sermaye sınıfı olarak değil ticari sermaye sınıfı olarak güçlenen 

konumundan memnun bir ruh haline gelmiştir.  

2- Türkiye Cumhuriyetinin, İttihat ve Terakki geleneğine bağlı asker-sivil bürokrasisinin “Milli Sermaye 

Sınıfı yaratma” bakış açısı, yeni rejimin kurumlaşma çabalarıyla tam anlamıyla çakışmıştır. 1950’lere kadar 

sürecek olan ekonomik yatırımları finanse edecek kaynak yetersizliği sorunu bu çakışma ile çözülmeye 

çalışılmıştır. Bu çakışmayı kısaca şöyle açıklamak mümkündür: 1920’li yıllarda kurumlaşma çabaları doğrudan 

doğruya milli bir sermaye sınıfı yaratmaya yönelik girişimlerdir (İş Bankası, Sanayi ve Maadin Bankası’nın 

kurulması, Teşvik-i Sanayi Kanununun çıkarılması). 

3- Diğer taraftan devlet, kendi bürokrat kadrosu içinden çıkan sermaye sınıfına birikim yaratması için 

önemli faaliyet alanları açmıştır. Başkentin Ankara’ya taşınması ile birlikte Ankara merkezli büyük bir inşaat 

sektörü oluşmuş ve Tek Parti iktidarına yakın duran sermaye sınıfı inşaat sektöründen, müteahhitlikten büyük 

kazançlar sağlamıştır. Vehbi Koç Hayat Hikayem adlı eserine bu hususa şöyle değinmektedir: “Atatürk'ün 

Ankara'yı başkent yapması şehre büyük bir canlılık getirdi. Bayındırlık ve yapı işleri başladı. Ben de bakkaliye, 

kösecilik ve hırdavat işlerini bıraktım, yapı malzemesi işine girdim.” (Koç, 1983, s.42) 

4- Diğer bir husus etkin piyasa yaratmak için gerekli olan ulaşım sektörü sorunudur. Atatürk demiryolu 

yapımına büyük önem vermiş ve İttihat ve Terakki Fırkası döneminde savaşlar nedeniyle yarım bırakılan projeler 

hayata geçirilmiştir. Böylece siyasi iktidar çevresinde kümelenen sermaye sınıfına yeni birikim alanları açıldığı 

görülmektedir. Bürokrasi kökenli sermaye sınıfının bu alandaki faaliyetine dair Vehbi Koç, Eskişehir Milletvekili 

Emin Sazak hakkında şöyle demektedir: “İnönü'nün Başbakanlık döneminde Ankara-Kayseri demiryolu 

yapılırken birkaç mühendis ile ortak olup, demiryolu müteahhitliğine başlıyor, büyük paralar kazanıyor.” (Koç, 

1983, s.49) Çünkü devletin, inşaatı ve ulaşımı birçok hallerde bizzat devlet eliyle değil, ihale yolu ile gene özel 

sektöre yaptırma yönetimini benimsediği görülmektedir. (TTOT, 1966, s.65) 

5- Milli Sermaye Sınıfı yaratmanın üçüncü etkileşim alanını ise bankacılık sektörü, madenler ve inhisarlar 

sistemi oluşturmaktadır. 12 Mart 1925 tarihinde 608 sayılı “Maden Nizamnamesinin Tadiline Dair Kanun” adıyla 

çıkarılan kanunda madenlerin ya bizzat devlet tarafından ya da devlet ve özel sektörün katıldığı ortaklıklarca 

işletileceği belirtilmektedir. Ayrıca kanun bu amaçla kurulacak işletmelerin sermayesinin yarıdan fazlasının Türk 

tabiiyetine ait olmasını şart koşarak ulusal sermaye sınıfı için oldukça kazançlı yeni fırsatlar sunmuştur. (Soral, 

1974, s.11) Bürokrasi ile köklü bağı olan, hatta geçmişi bürokrasiye dayanan ikinci kuşak sermaye sınıfına kaynak 

tahsis eden diğer bir sektör de İnhisarlar (Tekeller) olmuştur. Osmanlı İmparatorluğunda devletin temel 

gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak kritik faaliyet alanlarında kurulan İnhisarlar devletin önemli gelir 

kaynağıydı. “Türkiye’de, kanunlar aracılığı ile bazı kuruluşlara, bir malın üretimini, satışını, ithalini, ihracını, 

işlenmesini bunlardan hepsi veya birkaçı üzerinde kurulan idari-yasal inhisar, devlete gelir sağlamak amacıyla 

mali inhisar ve yurt içinde üretimi yapılamayan ya da az miktarda bulunan ürünlerin ithalat karını devlete 

bırakılması, yurt içindeki inhisarları ve sermayeyi korumak amacıyla kurulan dış ticaret inhisarı olmak üzere üç 

tür inhisar sistemi kuruldu.” (Demirbilek, 2012, s.204) Cumhuriyet döneminde inhisarların çoğu Tek Parti iktidarı 

yanlısı sermaye sınıfına tanınan imtiyaz hakları ile işletilmiş ve bürokrasi tarafından İnhisarlar çıkar amaçlarına 

yönelik istismarlara maruz kalmıştır.  

 

DEVLETÇİLİK DÖNEMİ VE ULUS DEVLETİN MERKEZİLEŞMESİ 

 
Türkiye’de Devletçilik, literatürde 1950 yılına diğer bir deyişle çok partili sisteme geçişin başlangıcına kadar geçen 

süre olarak tahayyül edilse de burada devletçilik 1933-1939 arası dönem olarak ele alınacaktır. Bu çalışmadaki 

yaklaşım, iktisat literatürünün yaklaşımı reddetmek olarak okunmamalıdır. Ekonomide devletçilik, tahayyül 

edildiği gibi 1940’ların sonlarına kadar sürmüştür ve bu açıdan devletçilik, bu bölümde ayrı ayrı ele alınan iki alt 

bölümü de kapsamaktadır. Bu çalışmada, 1939’a kadar devletçilikte bahsedilmesinin nedeni, II. Dünya Savaşının 

başladığı 1939 yılından itibaren yine bir devletçi ekonomi uygulaması biçimi olan “Savaş Ekonomisi” 
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politikalarının lineer/beklenen ekonomi politikalarında meydana getirdiği yönelim farklılıklarına dikkat 

çekmektir.  

 

1932-1939 YILLARI ARASINDA EKONOMİNİN GENEL YAPISI 
Türkiye ekonomisi 1929 Buhranına cılız, beklenilen yatırımları gerçekleştirmekten uzak bir sermaye sınıfı ile 

yakalanmıştır. Sermaye sınıfının durumunun yanı sıra hem Lozan Antlaşmasının Ticaret Sözleşmesinin getirdiği 

kısıtlar hem de ülkede hüküm süren “Ulusalcılık” anlayışının yarattığı tedirginlikten dolayı yabancı sermaye 

yatırımlarının gerçekleşmemesi neticesinde ulusal kalkınmayı sağlayacak kaynaklar yetersiz kalmıştır. Kaldı ki, 

sanayileşme için gerekli finans kaynakları yaratacak ekonomik koşullar da 1930’ların konjonktüründe 

zorlaşmaktaydı. Müdahaleci ekonomi politikaları uygulamaları 1929 Buhranının etkisini gidermek üzere birçok 

gelişmiş ülkede devreye sokulmaya başlanmıştı. ABD Başkanı Franklin Roosevelt, işsizlik ve yoksulluğu azaltmak 

ve ekonomiyi rahatlatmak amacıyla finansal sistemi reforme edecek ve devlet müdahaleciliğine yaslanan, “New 

Deal” (Yeni Düzen) adlı korumacı ekonomi programlarını 1933 yılında uygulamaya koyacaktı. 1929 Buhranı, 

Türkiye’nin ithalat ve ihracat ilişkilerinde önemli yer tutan Avrupa ekonomilerini de etkilemiş ve bu etkiler, 

ülkeleri korumacı politikalar izlemeye zorlamıştı.  

1923-1930 yılları arasında sermaye sınıfına oldukça geniş imkânlar tanıyan devlet, hem sermaye birikiminin yeter 

derece beklentileri karşılamaması hem de rejimin kurumsallaşmanın hızlanmasının ve ekonomik 

merkezileşmesinin önünün açılması sonucu, kendi ulusal dinamiklerini kullanacağı ve ulusal sanayileşme 

hamlesini yaratacağı ekonomi politikalarını yürürlüğe koymuştur. Ayrıca bu politikaların II. Dünya Savaşı’na 

kadar istikrarlı biçimde uygulandığını söylemek mümkündür. 1930’ların başlarında oluşan koşullar içinde siyasi, 

ekonomik bağlamı daha sık gündeme getirilen devletçilik modeline geçilmiştir. Hala CHP programında yer alan 

ve dönemsel ekonomi politikasının genel biçimi olması gereken “Devletçilik”, 10 Mayıs 1931’de CHP Programına 

dâhil edilmiş ve 5 Şubat 1937 tarihinde 2. Maddede yapılan değişiklikle Anayasanın temel ilkelerinden biri olarak 

mutlaklaştırılmıştır. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planının (BBYSP) yürürlüğe konması, satın alma yoluyla yabancı 

teşebbüslerin millileştirmesi, dış ticaret faaliyetlerinde sıkı denetimler bu dönemde Devletçiliğin ön plana çıkan 

ögeleri olmuştur. Dönemin ekonomik yapısını daha net anlamak adına, Devletçiliğin nüfus ettiği ve yoğunlaştığı 

alt ve üstyapı ilişkilerini tanımlamak gerekmektedir:   

- İç piyasanın yapısı ve devletçiliğin sektörel etkisi 

- Dış ticaret ilişkilerindeki değişimler 

- Kurumsal yapıdaki gelişimler  

- Devletçiliğin siyasası  

Dünya Savaşı sonunda yaşanan yıkım ve mali gerginlikle birlikte kapitalist ülkelerde geçerli para sistemi olan 

Altın-Sikke yerini kâğıt paralara, diğer bir deyişle paranın değerinin altına göre saptandığı Altın-Külçe Sistemine 

bırakmış ve bu sistem 1944’te uygulanacak olan Bretton Woods Sistemine kadar piyasalarında varlığını 

sürdürmüştür. Türkiye’de cumhuriyetin ilanının hemen ardından, yürürlükte olan altın ve gümüş paraların 1924’te 

ve 1925’te çıkarılan 411 ve 624 sayılı yasalarla yürürlükten kaldırıldığı görülmektedir. Savaş sonrası uluslararası 

ödeme ilişkilerine uyum olarak düşünülebilecek bu adıma rağmen Türkiye’de 1930’a kadar para otoritesi 

oluşturulmamış ve dolayısıyla para politikalarının uygulanması mümkün olmamıştır. Osmanlı İmparatorluğundan 

kalan evrak-ı nakdiyeler 1927 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. 11 Haziran 1930’da Merkez Bankası’nın 

kurulmasıyla birlikte para otoritesi de kurumlaşmış lakin tutarlı bir para politikasının 1958 yılına kadar 

uygulanmadığı görülmektedir. Zaten Savaş Ekonomisi başlığında görüleceği üzere, para politikası uygulanmaması 

ve savaşın finansmanının para basmayla karşılanmaya çalışılması II. Dünya savaşı koşullarında enflasyonun hızla 

yükselmesine neden olmuştur. Ayrıca Türkiye’nin banknot ihraç edecek altyapısı ancak 1958 yılında Banknot 

Matbaasının kurulmasıyla oluşturulabilmiştir. Bu minvalde, banknot basmanın maliyeti ve yabancı ülkelerde 

banknot bastırılması zorunluluğundan dolayı 1930’dan itibaren Devletçi dönemde enflasyona doğrudan 

müdahalede bulunulamamıştır. Devletçilik döneminde bu nedenle “sıkı para politikasından söz etmek mümkün 

görünmemektedir; çünkü para politikasından söz etmek mümkün değildir. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Devlet ve sermaye sınıfı arasındaki etkileşimden söz edildiğinde, etkileşimin yönünden söz etmek bir zorunluluk 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Etkileşim iki yönlüdür, a) Devletten sermaye sınıfına doğru oluşan yön ve b) tersine, 

sermaye sınıfından devlete doğru oluşan yön. Devletten sermaye sınıfına doğru oluşan yönleri üç madde halinde 

sıraladık. Üçüncü maddenin son etkileşim alanı ise Bankacılık sektöründe ortaya çıkmaktadır. Hem Osmanlı 

İmparatorluğu döneminde hem de Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında “Ulusal Sermaye sınıfı yaratma” girişimin 

yegane eksikliği sermaye sınıfına birikim sağlayacak yatırımların finanse edilmesine yönelik kaynakların yetersiz 

olmasıdır. Tek Parti iktidarı, her açıdan kendini rahatsız eden kaynak yetersizliğini sorununu sermaye sınıfına 

destek olacak mali kuruluşlar oluşturarak gidermeye çalışmıştır. Belli sektörlerde kredi sağlamak amacıyla kurulan 

İş Bankası, Sanayi ve Maadin Bankası, Emlak ve Eytam Bankası bu amaçlar doğrultusunda oluşturulan mali 

kuruluşlardır. Fakat ülkede bağımsız bir sermaye sınıfının olmaması, bu mali kuruluşlarda egemenliğin asker-
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bürokrat kökenli iktidar yanlısı kişilerce sürdürülmesi sonucunu doğurmuştur. Siyasal iktidar çerçevesinde gelişim 

gösteren ve 1930’a kadar geçen sürede ticaret sermayesi ve toprak sahipleri tarafından kurulan bankalar, uğraşı 

alanları açısından üç ana gruba ayrılabilir. (Okyar [Ed.], 1973, s.472)  

(i) Tarım kredisi veren bankalar (Milli Aydın Bankası, Manisa Bağcılar Bankası, Akşehir 

Tütüncüler Bankası, Eskişehir Çiftçi Bankası, Ürgüp Zürra ve Tüccar Bankası vb.);  

(ii) Ticari kredi veren bankalar (Konya İktisad-i Milli Bankası, Konya Türk Ticaret Bankası, 

Konya Ahali Bankası, Adapazarı İslam Ticaret Bankası, Karaman Milli Bankası, Akşehir 

Bankası, Eskişehir Bankası, Adapazarı Emniyet Bankası, Afyonkarahisar Terakki-i Servet 

Bankası, Kocaeli Halk İktisat Bankası, Nevşehir Bankası, Denizli İktisat Bankası, Akseki 

Ticaret Bankası, Ermenek Ahali Bankası, Şarki Karaağaç Bankası, El'aziz İktisat Bankası, 

Lüleburgaz Birlik Ticaret Bankası, Mersin Ticaret Bankası, Kastamonu Bankası vb.);  

(iii) Esnaf ve belirli meslek gruplarına kredi veren bankalar (İstanbul Küçük İkrazat Sandığı 

–Gayrimüslimlere kredi vermektedir-, İstanbul Esnaf Bankası, İzmir Esnaf ve Ahali Bankası). 

Bunların içinde siyasi iktidara muhalif konumda olan Konya İktisad-i Milli Bankası, Konya 

Ahali Bankası, Karaman Çiftçi Bankası gibi bankalar siyasi iktidarca bastırılmış, CHP 

iktidarının istemi dışında gelişen sermaye sınıfı kesimlerinin iktisadi gelişimine kesinlikle izin 

verilmemiştir. 

Sermaye sınıfı ile devlet arasındaki etkileşimin, sermaye sınıfından devlete doğru olan yönü ise daha kapsamlı bir 

yöndür. Türkiye’de 1920’li yıllarda sermaye sınıfının gelişiminde çeşitli farklı sosyo-ekonomik faktörlerin yer 

aldığını söylemek mümkündür: 

a) Asker-bürokrat kökenli burjuvazinin önemli bir kesim oluşturduğu özel teşebbüsün güvenle 

sırtını dayayacağı bir devlet vücuda gelmiştir.  

b) Sermayenin Birinci Millileştirilmesi süreci sonunda yabancı sermaye bağlantılarını kuran 

gayrimüslimlerin gitmesiyle alanında uzmanlaşmış teknik kadroların eksikliği devlet sektörlerinde 

yetişen yetkin kişilerin sermaye sınıfınca devşirilmesiyle giderilmeye çalışılmıştır.  

Sonuç olarak Türkiye’de sermaye birikiminin genel değerlendirmesi şöyledir; 

• Türkiye, kapitalist üretim koşullarına Avrupa ülkeleriyle eşzamanlı geçmedi, 

• Geç kapitalistleşen ülkelerin yaşadığı ekonomik sorunları yaşadı. 

• Sorunların en önemlisi, üretim ilişkilerinin gelişmesinin motoru olan sermaye birikimi olmuştur.  

• Sermaye birikimi, özellikle geç kapitalistleşen ülkelerde, sermaye sınıfı ile devlet arasına sıkışan 

etkileşim olarak okunabilir.  

• 1913-1915 dönemi Osmanlı sanayi istatistiklerine bakıldığında, 

Döneminde hammadde ihraç eden ve mamul mal ithal eden bir ülke görünümündeki Osmanlı ekonomisi, 

geç kapitalistleşen bir ülkenin sanayileşmiş ülkelerin hammadde deposuna dönüştüğünün de dışa 

vurumudur.  

• Diğer taraftan sermaye sınıfı Türk-Müslüman tüccar, toprak sahipliği ve Azınlık ticaret 

burjuvazisi olarak gelişmiş, uluslaşma ideolojisi neticesinde Azınlık ticaret burjuvazisine karşı 

Sermayenin Birinci Millileştirilmesi evresi tamamlanmıştır.  

• Bu dönemde devlet ile “II. Kuşak”  olarak kavramsallaştırdığımız ve asker-bürokrat kökenli 

Müslüman-Türk sermaye sınıfının çıkarlarının bir bütün olduğunu görmekteyiz. I. Kuşak Azınlık 

Sermaye  Sınıfına karşı anonim şirketler halinde örgütlenen ve siyasi otoriteyi arkasına alan asker-sivil 

bürokrat  II. Kuşak sermaye sınıfının varlığı kapitalizmin gelişim  durumundan oldukça uzaktır.  

• Çünkü varlığını serbest piyasa, rekabet ve  rasyonalite dinamiklerine değil devletin sağladığı 

tepeden inme ekonomi politikalarına borçludur. 

• Sermaye birikimi ve üretici güçlerin gelişimi bizzat, kendinden başkasının gelişimine olanak 

tanımayacak şekilde engellenmiştir.  

• Böylece devletle kurduğu ilişkilerle beslenen, uzun vadede kalkınma ve yatırım perspektifi 

olmayan, kısa sürede spekülatif kazançlarla yetinen, gelecek perspektifinden uzak bir sermaye sınıfı 

profili oluşmuş ve ekonomi politikaları bu sermaye sınıfı çıkarları lehine sürmüştür.   

• Ekonominin, özelde de sermaye sınıfına dair bu sorunların 1923’te kurulan Cumhuriyet rejimine 

olduğu gibi intikal ettiği görülmektedir. 

• Kurtuluş Savaşı dönemine kadar sermayenin etnik dağılımının, Ergil Doğu’nu araştırmasından 

yola çıkarak  

• %15 Türk,  

• %50 Rum,  

• %20 Ermeni,  

• %5 Yahudi,  

• %10 Yabancı şeklinde dağılmıştır.  
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• Savaş Ekonomisi döneminde sermaye birikimini hızlandıran ve III. Kuşak Sermaye Sınıfının 

tarih sahnesine çıkışının koşullarını hazırlayan en önemli iki olayın 12 Kasım 1942 tarihli Varlık Vergisi 

Kanunu ve 7 Haziran 1943 tarihli Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu olduğunu söylenebilir.  

• Sermaye sınıfının oluşumunda, sermaye birikim sürecinde, Osmanlı imparatorluğunun son 

dönemi ile Cumhuriyetin ilk yıllarında, devletin önemli bir ekonomik aktör olduğu hipotezimiz 

doğrulanmıştır. 

• 1980’li yıllarda başlayan dışa açılma sürecine kadar sermaye sınıfı, devletin gölgesinde yaşamını 

sürdürmeyi varlığının yegâne oluşu olarak kabullenmiştir.  

• Sermaye sınıfı ile devlet arasındaki resmi ya da gayri resmi ilişkiler kimi zaman kavramlaştırma, 

kimi zaman soyutlama, kimi zaman dönemleştirme biçiminde; fakat her biri değişimin kendi 

dinamiklerinden iktisadi sonuçlar çıkarılarak ortaya konmuştur.  
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GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN TÜRK DIŞ TİCARETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN BİR 

SWOT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ 
 

Şahin ÇETİNKAYA 

Uşak Üniversitesi 

Türkiye 

 

Özet 

 

Avrupa Birliği önemli  bir siyasi ve iktisadi işbirliği teşkilatıdır. Türkiye 1959 yılında AET olarak bilindiği 

dönemde üyelik başvurusunda bulunmuştur. Bu tarihten sonra sürekli takip edilen en önemli siyasi ve ekonomik 

politika olarak her zaman gündem de kalmıştır. 1963 yılında AET ile Ankara antlaşması imzalanmış ve birliğe 

üyelik için süreç resmen başlatılmıştır. Türkiye’nin tam üyelik sürecini hızlandırması açısından önemli bir adım 

kabul edilen Gümrük Birliği 1970 protokolünde öncelikli bir adım olarak ele alınmıştır. 1992 yılında Türkiye ile 

AB arasında Gümrük Birliğinin nihai usul ve esaslarını belirlemek üzere bir komite kurulmuştur. 1996 yılında 

Gümrük Birliği süreci tamamlanmıştır. Gümrük Birliği Türkiye ve AB arasında sadece sanayi ürünlerini ve 

işlenmiş tarım ürünlerini kapsamakta, geleneksel, tarım ürünleri ise kapsam dışı bulunmaktadır. Gümrük Birliğinin 

tamamlanmasıyla Türkiye, AB’den gelen sanayi ürünlerine yönelik tüm gümrük vergilerini ve eş etkili tedbirleri 

ortadan kaldırmış, uygulanan miktar kısıtlamalarına son vermiştir.  

Bu işbirliğinin Türkiye ekonomisine etkileri önemlidir. Bu durumu olumlu ve olumsuz yanları ile ele almak üzere 

bu çalışma yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Gümrük Birliği, AB, ihracat, gümrük vergisi, dış ticaret 

 

Customs Union's The Impact on Turkish Foreign Trade By a Swot Analysis 
 

Abstract 

 

The European Union is an important political and economic cooperation organization. Turkey has applied for 

membership in the period known as the EEC in 1959. After this date, the most important political and economic 

policy has always been on the agenda. The Ankara Agreement was signed with the EEC in 1963 and the 

membership process was officially launched. Turkey's full membership process is an important step in terms of 

the Customs Union adopted to accelerate the step was taken as a priority in the 1970 protocol.  

Customs Union between EU and Turkey was established a committee to determine the final procedures and 

principles. Customs Union the process has been completed in 1996. Customs Union covers only industrial products 

and processed agricultural products between Turkey and the EU. Traditional agricultural products are outside the 

scope. Upon completion of the Customs Union, Turkey has eliminated all customs duties on industrial products 

from the EU and measures to put an end to quantitative restrictions applied. 

This is important impact on the cooperation of Turkey's economy. This study has been conducted to evaluate this 

situation with its positive and negative aspects. 

 

Keywords: Customs Union, EU, Export, Customs duty, Foreign trade 

 

GÜMRÜK BİRLİĞİ 

 

Gümrük birliği uygulamaları AB dışında da görülmektedir. Gümrük birliğinin temel amacı üye ülkelerin 

uluslararası  ticarette karşılıklı dayanışma esasına göre işbirliği kurmasıdır.  

Gümrük birliğindeki başlıca bilinen uygulamalar şunlar olabilir.  

- Ülkelerin kendi aralarında yaptıkları işbirliği ile tarafların mevcut gümrük vergilerini eşit etkili vergiler 

şeklinde uygulamak, 

- Miktar kısıtlamaları uygulamak gibi eş tedbirler almak, 

- Birlik dışında kalan üçüncü ülkelere karşı ortak gümrük tarifesinin uygulandığı bir ekonomik entegrasyon 

oluşturma şeklinde uygulamaları görülür3. 

Ekonomik iş birliği yapmış olan ülkeler arasında dış ticaret  ayrıcalıklarının olduğu uluslar arası işbirliği türüdür. 

Gümrük birliğinde dışarıda kalan ülkelere karşı ortak ticari cephe alınmış oluyor.Birlik dahilindeki ülkeler dışarıda 

kalan ülkeler için ticari engeller koyarlar. 

 
3 https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/avrupa-birligi/gumruk-birligi  (erişim tarihi: 01/04/2019) 

https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/avrupa-birligi/gumruk-birligi
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Gümrük Birliği, malların serbestçe dolaşabilmeleri için tek bir gümrük alanı oluştururlar. Üçüncü ülkelerden 

yapılan ithalatta ortak tarife uygularlar. 

Küreselleşmenin etkisi ile gelişen uluslar arası birlikler arasında bölgesel ticaret anlaşmaları giderek artmıştır.    

Gümrük birliği politikasının başarılı olması için:  

* entegrasyona dahil olan ülkelerin kaynak ve üretim yapıları denk olmalıdır,  

* Sanayi, enerji ve ulaşım gibi alt yapı imkanları uygun olmalıdır,  

* Aralarında ortak bir  para sisteminin ve rezerv olmalıdır, 

Entegrasyona dahil ülkelerin birbirlerine ihtiyacı olan yani birbirlerini tamamlayabilme özelliği olmalıdır. Gümrük 

birliği politikaları ekonomik açıdan birlikteliği bir adım öne taşır ve birlik sınırları  içinde kısıtlamaları kaldırarak,  

bütün ülkelerin uyacağı bir ortak tarife oluşturur. 

 

GÜMRÜK BİRLİĞİNİN EKONOMİK ETKİLERİ 

 

Gümrük birliği anlaşmaları uluslar arası ticarette ülkelerin blok ticaretini destekleyen bir durum ortaya çıkarır. 

Bu durum hem ekonomik hem de siyasi etkiler yaratmaktadır. Ekonomik etkiler kendi içinde 2 başlıkta 

sayılmaktadır. 

1- Dinamik Etkiler 

2- Statik Etkiler 

 

DİNAMİK ETKİLERİ 

 

Ekonomik büyüme hızını artıran bir etki beklenen durumdur. Kaynak dağılımının etkinliğini artıran bir durum 

yaratması beklenir. Uzun dönemdeki etkiler ülkelerin dış ticaret verileri üzerindeki etkilerini olumlu yönde 

değiştirecektir.  

Dinamik etkiler ülkelerde sermaye akışına neden olacağı düşünülerek yeni yatırımların artmasına neden olacaktır. 

İç ve dış piyasalarda rekabeti artırıcı bir etki ortaya çıkaracaktır. 

Dinamik etiklerin az gelişmiş ülkelerde negatif etkileri görülebilir. Az gelişmiş ülkelerdeki yatırım ve işgücünün 

entegrasyona üye olan daha gelişmiş ülkeye kayması sonucu daha az gelişmiş ülkeyi daha da fakirleştirir. Başlıca 

gümrük birliği dinamik etkileri şunlardır; ölçek ekonomisi etkileri,rekabet etkisi, ,dışsal ekonomiler etkisi,döviz 

rezervlerini artırma etkisi, yatırım yaratıcıları etkileri,, kaynak hareketliliği etkisi kutuplaşma etkisi ve kalkınma 

etkisi yaratacaktır. 

 

STATİK ETKİLER 

 

Ekonomilerde üretim faktörlerinin yeniden dağıtılmış olur. Her üye ülke entegrasyon dahilindeki kaynakları 

paylaşmış gibi fayda dağıtımı yapmış olacaktır. Gelişim tüm entegrasyon içerisinde etki dağılımı 

yapacaktır.Ekonomik sistemdeki değişimler uzun süre sabit kalmayacaktır. Gümrük birliğinin ticaret yaratıcı ve 

ticaret saptırıcı etkileri vardır.  

Ticaret Yaratıcı Etki:  Entegrasyon dahilin deki faaliyetlerin üretimin olumlu yönde gelişmesi sonucu, üretimin 

yüksek maliyetli iç mallardan düşük maliyetli ülkenin mallarına kaymasına neden olacaktır. Üye ülkelerin iş 

hacimlerinin genişlemesi ticaret yaratıcı etki doğuracaktır. 

Ticaret Saptırıcı Etki: Üye olmayan  ülkelerin ticaret hacminin daralması sonucu, olumsuz üretim etkisine neden 

olur. Maliyeti düşük üretim yapan ülkenin birlik dışında kalmışsa eğer, üye ülkeler bu ülkeden yaptıkları ithalattan 

vazgeçerler. Bu durum gümrük birliklerinin ticareti saptırıcı etkisinin ortaya çıkmasına sebep olur.  

Literatürdeki genel kanı ise “gümrük birliklerinin statik etkilerinden daha çok dinamik etkileri görülmektedir.” 

(Hobikoğlu,.2007) 

 

SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI 

 

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) düzenlemelerinin günümüzün gereksinimleri karşısında yetersiz kalması  ve çok 

taraflı ticaret düzeninin yeni pazar yapılanmaları ikili ve çok yönlü birlikler kurulması fikrini ortaya çıkarmıştır. 

Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) gelişmiş ülkeler arasında yaygınlaşmasıyla beraber, kuzey-güney ve güney-

güney ticari ve ekonomik ilişkiler içinde de yaygınlaşmıştır. STA ağı  genişledikçe mal tedariki STA ortaklarından 

temin edilmeye başlanmıştır. Ayrıca STA ağlarının dışarısında kalan ülkeler için dezavantaj sayılabilecek bir 

durumda oluşmuştur. Buna göre “tercihli ticaretin sağladığı imkânlardan mahrum kalan bir kesim ortaya çıkmıştır. 

Domino etkisi yaratan bu durum, tüm ülkelerin artan şekilde STA ağları oluşturmasını beraberinde getirmiştir4. 

AB üyeliği sürecinde Türkiye GB uygulamasını kabul etmiştir. Bu aslında üyelik sürecinde bir aşamadır. Bu 

nedenle Türkiye’nin 1996 yılında başlattığı gümrük birliği süreci üyelik için bir işbirliği adımı olarak algılanabilir. 

 
4 https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/serbest-ticaret-anlasmalari/genel (erişim tarihi: 01/04/2019) 
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Gümrük birliğine benzer serbest ticaret anlaşmaları da vardır. Türkiye’nin AB dışında birçok uluslar arası birlikle 

beraber uyguladığı gümrük birliği benzeri ortaklıkları vardır. Serbest ticaret anlaşmaları yapılan başlıca uluslar 

arası örgütler şunlardır. EFTA (1992), Makedonya (2000), Bosna-Hersek(2003),Arnavutluk (2008),Gürcistan 

(2008), Sırbistan (2010), Karadağ (2010), Moldova (2016), (Faroe Adaları (2017),…(Bkz.-Ek:1). Ticaret 

Bakanlığının verilerine göre şu anda 20 STA bulunmaktadır5. 

Gümrük birliği Türkiye-AB arasında yapılmış olan bir anlaşmadır. Bu nedenle öncelikle AB hakkındaki bilgiler 

önemlidir. Avrupa birliği yapılanması önemli bir uluslar arası birliktir. Bu birliğin amacının siyasi ve ekonomik 

boyutları vardır. 

 

AVRUPA BİRLİĞİ6 

 

Avrupa çapında barışın sağlanması ve Avrupa ülkeleri arasında ekonomik bir işbirliğinin kurulması amacından 

hareketle, ileride siyasi bir birliğin temellerinin atılması hedefleniyordu. Bu doğrultuda, Almanya, Belçika, Fransa, 

Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu kuran Paris 

Antlaşması ile 1957 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğunu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu kuran Roma 

Antlaşmaları imzalandı. 

Günümüze kadar geçen süre içinde, Avrupa devletleri, ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel alandaki işbirliklerini 

güçlendirdiler.Kuruluş yıllarında sadece 6 üyeden oluşan Avrupa Toplulukları, değişik tarihlerde yeni üyelerin 

katılımı sonucu 28 üyeden oluşan bir Birlik halini almıştır. Bugün itibariyle Avrupa Birliği (AB)'nin 

üyeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek 

Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Maca

ristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'dır.  

Mevcut durumda Türkiye dışında AB üyeliğine aday olan 4 ülke bulunmaktadır: Makedonya, Karadağ, Sırbistan 

ve Arnavutluk. AB, Türkiye, Karadağ ve Sırbistan ile katılım müzakerelerini sürdürmektedir. İzlanda, 12 Mart 

2015 tarihinde AB’ye adaylık başvurusunu geri çekmiştir. Bosna Hersek ve Kosova ise potansiyel aday ülkelerdir. 

 

AB Kuruluş Süreci 

 

Avrupa yüzyıllarca, sık sık yaşanan kanlı savaşlara sahne oldu. 1870-1945 yılları arasında Fransa ve Almanya üç 

kez savaştılar. Bu savaşlarda birçok insan yaşamını kaybetti. Bu felaketler üzerine bazı Avrupalı lider ve 

düşünürleri, barışın sürdürülebilmesinin tek yolunun, ülkelerinin ekonomik ve siyasi yönlerden birleşmesi olduğu 

fikrine vardılar. Avrupa Birleşik Devletleri düşüncesi doğdu. Avrupa'da ulusal uzlaşmazlıkları aşabilecek bir 

örgütlenmenin kuruluşu İkinci Dünya Savaşı sırasında totaliter yönetimlere karşı savaşan direniş hareketlerinden 

kaynaklandı.  

 

SCHUMAN PLANI 

 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Avrupa da savaşın sona erdirilmesi  ve Avrupa'da kalıcı bir barış 

oluşturma çabaları ile Robert Schuman (Fransa Dışişleri Bakanı), Eski Milletler Cemiyeti Genel 

Sekreteri Jean Monnet'in tasarısına dayanarak, 1950 9 Mayısında “Schuman Planı” nı uygulamaya 

koydular. Bu plana göre Avrupa Devletleri, kömür ve çelik üretiminde alınan kararları bağımsız ve 

milletler üstü  bir kuruma devredilecekti. Schuman Planına göre, Avrupa'da bir barışın kurulabilmesi 

için Fransa ve Almanya arasında yüzyıllardır süregelen çekişmenin son bulması gerekiyordu. Bunun 

yolu ise, söz konusu kurumun gözetiminde, ortak kömür ve çelik üretimini sağlamak ve bu örgütlenmeyi 

tüm Avrupa devletlerinin katılımına açık tutmaktı7. 
 Schuman Deklarasyonunun bir sonucu olarak, 1951 yılında, Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, 

İtalya ve Hollanda'dan oluşan 6 üye ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kuruldu. 

Topluluğun ilk başkanı ise, Schuman Deklarasyonu fikrinin esas sahibi, Jean Monnet oldu.  Bu örgütlenme ile 

savaş kaynağı olan kömür ve çelik barışa ve ticarete kaynak teşkil edecek hale gelmişti(Akçay,2012).  

1957 de Roma Anlaşması ile Avrupa Ekonomik Topluluğu(AET) kuruldu.  

Altı üye devlet, topluluğun amaçlarını genişletip aralarında mal ve hizmetlerin ülkeler arasında  dolaşımını 

serbestleştiren ortak bir anlaşma yaptılar. Bu bir ekonomik işbirliği topluluğu olmuştu. Üye ülkeler arasında kömür 

ve çeliğin yanı sıra diğer sektörlerde de ekonomik birlik kurulacaktı.  

 
5 https://ticaret.gov.tr/data/5b872ada13b8761450e18f4b/STA%20tablosu.pdf (erişim tarihi: 01/04/2019) 
6 https://www.ab.gov.tr/bir-bakista-ab_3.html (erişim tarihi: 01/04/2019) 
7 http://eucenter.sdu.edu.tr/tr/ab-hakkinda/avrupa-birliginin-tarihcesi-6957s.html 

https://www.ab.gov.tr/index.php?p=233&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=234&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=235&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=236&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=257&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=237&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=237&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=238&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=239&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=240&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=258&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=255&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=255&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=266&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=259&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=241&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=242&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=243&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=244&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=245&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=246&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=247&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=248&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=249&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=249&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=250&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=251&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=252&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=256&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=260&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=253&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=254&l=1
https://ticaret.gov.tr/data/5b872ada13b8761450e18f4b/STA%20tablosu.pdf
https://www.ab.gov.tr/bir-bakista-ab_3.html
http://eucenter.sdu.edu.tr/tr/ab-hakkinda/avrupa-birliginin-tarihcesi-6957s.html
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Bu topluluk ile esas amaç siyasi bütünlüğün sağlanmasıydı. Ancak ilk etapta hepsinin kabul edecekleri ortak 

menfaatlerde anlaşılmıştır. Böylelikle  malların, işgücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaştığı bir ortak 

pazarın kurulmuş oldu (Kaya,2011).  

 

AVRUPA TOPLULUKLARI 

 

Avrupa Tek Senedi 

 

1986 yılında topluluğun üyelerinden İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, 

İrlanda,Lüksemburg,İrlanda ve Portekiz tarafından (1 Ocak 1986)  “Avrupa Tek Senedi” imzalandı.  Daha sonra 

Danimarka, İtalya ve Yunanistan tarafından da imzalandı. 1987 yılında Avrupa Tek Senedi yürürlüğe girdi. 

Avrupa tek senedi ile “Avrupa Birliği” yolundaki ilerleme kabul edilebilir.  

Maastricht Antlaşması ve Avrupa Birliği 

9-10 Aralık 1991'de Hollanda’nın Maastricht şehrinde toplanan Avrupa Birliği Zirvesi yapıldı. Zirve de yeni bir 

Antlaşmanın müzakerelerine başladılar. Bu anlaşma Avrupa Birliği Antlaşması olarak 1 Kasım 1993 tarihinde 

yürürlüğe girdi. Antlaşmaya göre 1999'a kadar Avrupa Birliğinin politikaları hedefleri ile belirlenmiş 

oldu(Dikkaya,2006). Buna göre; 

- Parasal birliğin tamamlanması,  

- Avrupa vatandaşlığının oluşturulması, 

- Ortak savunma ve güvenlik sisteminin kurulması, 

- Adalet ve içişlerinde işbirliği politikalarının meydana getirilmesine karar verildi. 

Maastricht Antlaşması ile üç sütunlu Avrupa Birliği yapısı oluşturuldu. Bu yapının ilk sütununu Avrupa 

Toplulukları (AKÇT, AET ve EURATOM), ikinci sütununu "Ortak Dışişleri Güvenlik Politikası", üçüncü 

sütununu ise "Adalet ve İçişleri" oluşturuyordu. 

1995 yılında, Avusturya, Finlandiya İsveç'in katılımıyla, Avrupa Birliği'nin üye sayısı 15'e yükseldi. 

Ekonomik ve Parasal Birlik 

Avrupa ortak para birimi olan Euro, 1 Ocak 2002 tarihinde resmen tedavüle girerek, 12 ülkede kullanılmaya 

başlandı. 

Lizbon Antlaşması 

Avrupa Birliği'nin derinleşme sürecindeki son önemli aşama, 2007 yılında imzalanan ve 2009 yılında yürürlüğe 

giren Lizbon Antlaşması ile gerçekleşti. Bu antlaşma ile, temel olarak, AB'nin karar alma mekanizmalarındaki 

tıkanıklıkların giderilmesi ve Birliğin daha demokratik ve etkili işleyen bir yapıya kavuşması hedeflendi. Bu hedef 

doğrultusunda kapsamlı değişikliklere gidilerek, Avrupa Topluluğu'nu kuran Antlaşmanın adı "Avrupa Birliği'nin 

İşleyişi Hakkında Antlaşma" olarak değiştirildi(Karluk,2007). 

2004 yılında, Avrupa Birliği'nin tarihindeki en büyük genişleme dalgası gerçekleşti ve 10 yeni ülke (Çek 

Cumhuriyeti, Estonya, GKRY, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya) Avrupa 

Birliği'ne katıldı.  2007 yılında, Bulgaristan ve Romanya'nın katılımıyla AB'nin üye sayısı 27'ye yükseldi. 2013 

yılında Hırvatistan'ın katılımıyla Avrupa Birliği Üye Devlet sayısı 28'e ulaştı(Karagül, 2017). 

Avrupa Birliği, amaçlarını ve değerlerini gerçekleştirip geliştirecek ve Birliğin, vatandaşlarının ve üye devletlerin 

çıkarlarına hizmet edecek tek bir kurumsal çerçeveye sahiptir. Avrupa Birliği Antlaşması'nın 13. maddesi uyarınca 

birlik kurumları(Ülger,2005) 

 

AB KURUMLARI 

 

Avrupa Parlamentosu : AB kurumları içinde doğruda halk tarafından seçilir.Beş yılda bir yapılan Avrupa 

Parlamentosu seçimleri yapılır.. Son Parlamento seçimi 2014 yılında yapılmıştır. Parlamento, bugün için Avrupa 

Birliği'ne üye 28 devletin toplamda 751 temsilcisinden oluşuyor(Akçay,2012).   

Parlamento dışında ,Avrupa Komisyonu,Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Birliği Zirvesi,Avrupa Birliği Adalet 

Divanı, Avrupa Sayıştayı, Avrupa Merkez Bankası, Ekonomik ve Sosyal Komite, Bölgeler Komitesi, Avrupa 

Yatırım Bankası, Avrupa Ombudsmanı8 kurumlarından oluşur. 

 

TÜRKİYE-AB 

 

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, 1963 yılında Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık 

anlaşması imzalamasıyla başladı, 1987 yılında tam üyeliğe başvuru yaptı, 1999 yılında AB üyeleri tarafından aday 

olarak kabul edildi, 2005 yılında tam üyelik müzakerelerine başladı.  

AB, 3 Ekim 2005'te Türkiye ile üyelik müzakerelerini başlattı. Bu amaçla Türkiye için bir müzakere çerçevesi 

kabul edildi. Müzakerelerin ilk aşaması olan taramalara zaman kaybetmeden başlandı. Tarama toplantılarının, 

 
8 https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/avrupa-birligi/gumruk-birligi (Erişim Tar: 05/04/2019) 

https://www.ab.gov.tr/index.php?p=45629&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=45630&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=45631&l=1
https://www.ab.gov.tr/index.php?p=45633&l=1
https://www.ticaret.gov.tr/dis-iliskiler/avrupa-birligi/gumruk-birligi
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Ekim 2006'da sona ermesinin ardından Komisyon her bir fasılla ilgili tarama raporunu hazırladı. Müzakere 

edilecek ilk fasıl olan 25. Fasıl, Bilim ve Araştırma Faslı açıldı ve 12 Haziran 2006 tarihinde geçici olarak kapandı. 

Avrupa Birliği, Kasım 2006'da malların serbest dolaşımı ile ilgili kısıtlamalar konusunda taşıdığı endişeleri dile 

getirdi.  Bu endişeler arasında Türkiye'nin Ankara Anlaşması'nın Ek Protokolünü imzalayarak taahhüt ettiği ulaşım 

araçlarına yönelik kısıtlamalar da yer aldı.  Ancak, bu konuda herhangi bir çözüm sağlanamadı; Avrupa Birliği 

Konseyi 14–15 Aralık 2006 tarihinde Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik kısıtlamaları nedeniyle sekiz 

başlıkta müzakereleri askıya aldı:   

1. Fasıl Malların serbest dolaşımı 

3. Fasıl İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Özgürlüğü  

9. Fasıl Mali hizmetler 

11. Fasıl Tarım ve kırsal kalkınma 

13. Fasıl Balıkçılık 

14. Fasıl Ulaştırma politikası 

29. Fasıl Gümrük Birliği 

30. Fasıl Dış İlişkiler  

Bunun yanı sıra Türkiye'nin AB-Türkiye Ortaklık Anlaşması Ek Protokolü kapsamındaki yükümlülüklerini yerine 

getirmemesi halinde hiçbir faslın geçici olarak kapatılmayacağı kararı da alındı. Ancak bu, müzakere sürecinin 

tıkandığı anlamına gelmiyor. Ocak 2007'den itibaren müzakereler askıya alınmamış fasıllarda devam etti9.  

 

TÜRKİYE – AB GÜMRÜK BİRLİĞİ 

 

Türkiye ve AET, 1963 yılında Ankara Anlaşması adıyla bilinen bir Ortaklık Anlaşması imzalamıştır. Anlaşma, 

Türkiye’nin kurulacak bir Gümrük Birliği vasıtasıyla AB Ortak Pazarına kademeli olarak girişi için üç aşamadan 

geçmesini öngörmektedir: 

 Hazırlık (1964 – 1970) 

 Geçiş (1973 – 1995) 

 Nihai Aşama (1996’dan tam ekonomik entegrasyona kadar) 

 1973 yılında, iki taraf arasında gümrük vergilerinin kaldırılmasını amaçlayan bir Ek Protokol yürürlüğe 

girmiştir.  

 AB, Türk menşeli sanayi malları üzerindeki gümrük vergilerini geçiş döneminin başından itibaren 

kaldırırken, Türkiye’nin AB sanayi malları üzerindeki gümrük vergilerini kademeli olarak kaldırması 

öngörülmüştür(Bozkurt,1992).  

 1995 yılında Gümrük Birliği Kararı kabul edilmiş olup buna göre Türkiye, AB sanayi mallarına 

uygulanan gümrük vergilerini kaldırmıştır. Karar, 1 Ocak 1996’da yürürlüğe girmiştir. 

 

TÜRKİYE AB & GÜMRÜK BİRLİĞİ 

 

 Türkiye-AB Gümrük Birliği, salt bir ekonomik entegrasyon modeli olmanın ötesinde, Türkiye’nin AB 

ile bütünleşme hedefine yönelik ortaklık ilişkisinin önemli bir aşamasını oluşturmaktadır. Türkiye ile AB 

arasında ortaklık ilişkisini kuran ve Gümrük Birliği’nin çerçevesini çizen 1963 tarihli Ankara 

Anlaşması’nın 28. maddesinde, ortaklığın nihai hedefi Türkiye’nin üyeliği olarak belirlenmiştir.  

 Gümrük Birliği çerçevesi 1963 yılında Ankara Anlaşması ile çizilmiş ve 1973 yılında Katma Protokol ile 

ayrıntıları belirlenmiştir10. 

 Ankara Anlaşması 12 Eylül 1963 tarihinde imzalandı ve 1 Aralık 1964 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. 

Ankara Anlaşması, üç aşamalı bir bütünleşme modeli öngörmüştür. 

 Bu yönüyle, Türkiye’nin AB ile olan Gümrük Birliği, tipik bir gümrük birliğinin ötesine geçmekte; 

rekabet normları, teknik mevzuatın uyumlulaştırılması, tekellerin kaldırılması ve fikri mülkiyetin 

korunması gibi ek bazı konuları da ihtiva etmektedir.  

 Bu ek taahhütlerin amacı, taraflar arası ticari ilişkileri uyumlu hukuksal dayanaklara oturtarak piyasaları 

daha da bütünleştirmek ve Türkiye’yi AB’ne daha çok yaklaştırmaktır.  

 Gümrük Birliği en genel ifadeyle, taraflar arasındaki ticarette mevcut gümrük vergileri, eş etkili vergiler 

ve miktar kısıtlamalarıyla, her türlü eş etkili tedbirin kaldırıldığı ve ayrıca, birlik dışında kalan üçüncü 

ülkelere yönelik olarak da, ortak gümrük tarifesinin uygulandığı bir ekonomik entegrasyon çeşidi olarak 

tanımlanmaktadır. 

 

 

 
9 https://www.ab.gov.tr/bir-bakista-ab_3.html (erişim tarihi: 01/04/2019) 
10 Avrupa Topluluğu – Türkiye Gümrük Birliği Yasal Mevzuat (1996), Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, 

Ankara. 
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 TÜRKİYE-AB  GÜMRÜK BİRLİĞİ ETKİLERİ   SWOT ANALİZİ 

 Güçlü yanları 

 Uluslar arası ticarette güçlü bir ortakla beraber olma, 

 Dış ticarette birlik dahilindeki tüm ülkelerle ortak çıkar amacı, 

 Küreselleşmenin etkilerini olumluya çevirme fırsatı, 

 Zayıf yanları 

 Rekabet gücünüz eşit olmaması halinde yerli üreticinin korunması zorlaşır, 

 Güçlü sermayeye sahip olmayanlar için birlikten sağlanan pozitif faydanın azalması, 

 Her ekonominin diğerinin dış ticaretindeki payı ölçüsünde faydasını artırabilmesi, 

 Yabancı sermaye  akışı için kesin bir durum olmaması 

 Yerli yatırımcı ve sermayenin gitmesine neden olabileceği durumun varlığı.  

 Tehditler 

 Yerli üretici güçlü rakipler tarafından yok edilme tehlikesi altındadır, 

 Birlikten ayrılma durumunda devam eden süre içinde bir çok sektörde dışa bağımlılık ortaya 

çıkmış olacaktır, 

 Hammadde kaynaklarının kontrolsüz kullanılması tehlikesi ortaya çıkacaktır, 

 Siyasi açıdan belli bir yapıya bağlı güçlenme, diğer güçlülerle düşman olma riskini ortaya 

çıkaracaktır, 

 Fırsatlar 

 Bulunulan coğrafya da güçlü ortaklarla  ihracat fırsatları, 

 Entegrasyon dahilinde yabancı sermaye fırsatı, 

 Birlik içindeki ülkelerle dış ticaret dengesi sağlanacak düzeyde artırılabilir. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

 Hızla yayılan küreselleşme eğilimiyle, ülkeler hem yoğun rekabetten korunmak, 

hem de dünya ile bütünleşme sürecini kaçırmamak için çeşitli ekonomik bütünleşme hareketlerine katılmışlardır. 

 Bu süreç içerisinde bir yandan dünya ticaretinde önemli değişimler yaşanırken diğer yandan da Küresel 

rekabet ortamında var olmaya çalışan ülkeler dış ticaret politikalarını çağın gerekliliklerine uygun olarak 

yeniden oluşturmuşlardır. Özellikle serbest ticaret anlayışı uluslararası ticarete hâkim olmuş, dış ticareti 

kısıtlayan tarife ve kotalar gittikçe azalmıştır.  

 İkinci Dünya Savaşından sonra özellikle sanayileşmiş ülkeler, dünya ticaretinde çok yönlü denkleşmeye 

imkân sağlamak, dış ticareti canlandırmak amacıyla ekonomik bütünleşme sürecine girmişler ve çeşitli 

organizasyonlar kurmuşlardır.  

 Bu şekilde ortaya çıkan organizasyonların en önemlisi kuşkusuz Avrupa Birliği (AB) ve üyeler arasında 

uygulanan Gümrük Birliği’dir (GB) 

 Tarihte en çok görülen bütünleşme şekli olan Gümrük Birliği’nin en önemli özelliği, üyeler arasında her 

türlü tarife ve kotaların kaldırılması ve dışarıya karşı ortak bir tarife oranı uygulanmaya başlanarak, ortak 

ticaret politikalarının benimsenmesidir.  

 Gümrük Birliği ile mal piyasalarında bütünleşme amaçlanmış ve bütünleşmeye katılan ülkeler arasındaki 

mal akımlarını kısıtlayan gümrük vergileri ile dış ticaret kontrolleri kaldırılmakta; üçüncü ülkelere karşı 

uygulanan gümrük vergileri eşitlenmektedir.  

 Gümrük Birliği ile mal piyasalarında bütünleşme amaçlanmış ve bütünleşmeye katılan ülkeler arasındaki 

mal akımlarını kısıtlayan gümrük vergileri ile dış ticaret kontrolleri kaldırılmakta; üçüncü ülkelere karşı 

uygulanan gümrük vergileri eşitlenmektedir. 

 Avrupa Birliği gibi güçlü bir ekonominin ve istikrarlı bir ticaret ortağının dış ticaretinde en önemli paya 

sahip olması, Türkiye’nin dünya ekonomisinde meydana gelebilecek sorunlardan da daha az 

etkilenmesini sağlayabilir. 

 Türkiye’nin Gümrük Birliği öncesinde en önemli dış ticaret ortağı olan Avrupa Birliği’nin, Gümrük 

Birliği ile de bu durumu koruduğu görülmektedir. 

 Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki dış ticaret rakamları değerlendirildiğinde Gümrük Birliği 

sonrasında ticaretin, Türkiye’nin AB’ye ihracatında da sürekli bir artış kaydedilmesine rağmen ithalat 

lehine bir dağılım gösterdiği saptanmaktadır. 
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GÜMRÜK BİRLİĞİ DIŞ TİCARET VERİLERİ 

 

1996 yılında uygulamaya konulan gümrük birliği Türkiye-AB arasındaki dış ticaret verilerini etkilediği 

düşünülmektdedir. 

 1993-2000  döneminde toplam ihracat içindeki AB payı 

  Top.İhr. AB’ye İhr   Oranı 

 1993 15,348 7,599 %49,51 

 1994 18,105 8,635 %47,69 

 1995 21,636 11,078 %51,20 

 1996 23,224 11,549 %49,73 

 1997 26,261 12,248 %46,64 

 1998 26,974 13,498 %50,04 

 1999 26,589 14,349 %53,96 

 2000 27,485 14,401 %52,39 

  

2010-2018 döneminde toplam ihracat içindeki AB payı 

2009-  102.143   -  47.266    %46,23 

2010 113.883 52.934 %46,48 

2011 134.907 62.587 %46,39 

2012 152.462 59.394 %38,95 

2013 151.803 63.038 %41,53 

2014 157.610 68.514 %43,47 

2015 143.839 63.998 %44,49 

2016 142.529 68.343 %47,95 

2017 156.993 73.906 %47,08 

2018 167.945 8,.971 %49,98  

 

 Avrupa Birliği gibi çok gelişmiş bir ekonomi ile Gümrük Birliği’ne gidilmesinin önceden kestirilebilir 

tek etkisinin dış ticaret açığı olacağını ortaya koymaktadır. 

 Bununla birlikte Türkiye’nin dış ticaret açığının ne kadarının doğrudan Gümrük Birliği’nden 

kaynaklandığını belirlemek oldukça güçtür.  

 Gümrük Birliği öncesi de AB ile dış ticaret açığının yaklaşık olarak Gümrük Birliği sonrası oluşan dış 

ticaret açığı oranında olduğu, ayrıca aynı dönemde gerek dünyada gerek Türkiye’de yaşanan makro 

ekonomik gelişmelerin de Türk dış ticaretinin yapısını etkilediği göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Türkiye’nin AB ile ticaretinin sektörel dağılımı analiz edildiğinde ise gerek ihracat gerek ithalatta tarım 

ürünlerinin payının sanayi ürünleri lehine düşüş gösterdiği görülmektedir.  

 Ancak sanayi ürünleri ihracatında ortalama %47 ile düşük teknolojili ve emek yoğun üretime dayanan 

tekstil ve konfeksiyon sektörünün en önemli paya sahip olduğu,  

 ithalatta ise yoğun teknoloji gerektiren sanayi ürünlerinin ağırlıklı yer tuttuğu belirlenmektedir.  

 Teknolojik gelişme ve Ar-Ge çalışmalarına gerekli ölçüde kaynak ayıramayan Türkiye için bu dağılım, 

ilk aşamada Türk sanayi ürünlerinin henüz AB ürünleri karşısında düşük rekabet düzeyini ortaya 

koymaktadır.  
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EK-1: Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması Yaptığı Ülkeler 
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Abstract 

 

The purpose of this study is; To obtain urban open and green spaces map by classifying open and green areas 

according to ownership status and purpose of use in Seydişehir district of Konya province, determination of user 

satisfaction of urban people. Within the scope of the study, using the Arc Map 10.4 program on a 1/1000 scale 

map, the use of open green areas is classified. According to the purpose of use at the urban level; distribution as 

cemetery, urban parks,  green band system, residential gardens, zoo, school garden, botanical garden, sports fields 

and pedestrian zones. For each district in the study area, the open and green areas per person are calculated in m² 

/ person. 

A questionnaire was applied to 400 people in order to evaluate the satisfaction of the citizens living in the area. In 

the evaluation of the questionnaire, IBM Statistics SPSS 22 program was used in order to explain the expectations 

of the citizens about the open and green areas and their satisfaction degrees. Frequency, mean and percentage 

analysis were applied. As a result; the quality and quantity of green areas in the study area is insufficient and the 

pleasure degree of the citizens is very low. Recommendations have been developed for improving urban open and 

green space systems and increasing user satisfaction.. 

 

Keywords: Open green space, Citizen satisfaction, Urban landscape, Seydişehir 

       

Kentsel Açık Yeşil Alan Kullanım Tiplerinin  Belirlenmesi ve Vatandaş 

Memnuniyetinin Değerlendirilmesi: Konya İli Seydişehir İlçesi Örneği 
 

Özet 

 

Bu çalışmanın amacı; Konya ili Seydişehir ilçesinde açık ve yeşil alanların mülkiyet durumuna ve kullanım 

amacına göre sınıflandırılarak kentsel açık yeşil alan haritasının elde edilmesi, kent halkı kullanıcı memnuniyetinin 

saptanmasıdır. Çalışma kapsamında, 1/1000 ölçekli harita üzerinde Arc Map 10.1 programı kullanılarak  açık yeşil 

alan kullanımları olarak sınıflandırılmıştır. Kent düzeyinde kullanım amacına göre ise; mezarlık, kent parkı, refüj, 

yeşil band sistemi,  konut bahçeleri, hayvanat bahçesi, okul bahçesi, botanik bahçesi, spor alanları ve yaya bölgeleri  

olarak dağılımları incelenmiştir. Çalışma alanında yer alan her bir mahalle için kişi başına düşen açık ve yeşil alan 

m²/kişi cinsinden hesaplanmıştır.   

Alanda yaşayan vatandaşların memnuniyetlerinin değerlendirilmesi amacı ile 400 kişiye anket uygulanmıştır. 

Anketin değerlendirilmesinde,  vatandaşların açık ve yeşil alanlarla ilgili beklentileri ve bu alanlardan memnuniyet 

derecelerinin açıklanabilmesi amacı ile IBM Statistics SPSS 22 programı kullanılmıştır. Ortalama, sıklık ve yüzde 

analizleri uygulanmıştır. Sonuç olarak; çalışma alanında yeşil alan nitelik ve niceliğinin yetersiz olduğu, 

vatandaşların memnuniyet derecelerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Kentsel açık ve yeşil alan sistemlerinin 

iyileştirilmesi ve kullanıcı memnuniyetinin arttırılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Açık ve yeşil alanlar, Vatandaş Memnuniyeti, Kentsel Peyzaj, Seydişehir 
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GİRİŞ  

 

Planlı alanlar İmar yönetmeliği (2017)’de belirtildiği üzere  yeşil alanlar, toplumun yararlanması için 

ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme, gezinti, piknik, eğlence, rekreasyon ve rekreaktif alanların 

toplamıdır (Metropol ölçekteki fuar, botanik ve hayvan bahçeleri ile bölgesel parklar bu alanlar kapsamındadır.). 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan işlevleri ve yapılaşma koşullarını içeren yeşil alanlar olarak ise çocuk 

bahçeleri, parklar,  piknik ve eğlence (rekreasyon) alanları kavramları tanımlanmıştır. 01.03. 2019 tarihinde ise  ek 

olarak (Ek:RG-01/3/2019-30701)   Millet bahçeleri tanımı eklenmiştir. Millet Bahçeleri halkı doğa ile buluşturan, 

rekreaktif gereksinimleri karşılayan, afet anında kentin toplanma alanları olarak da kullanılabilecek, yer seçimi, 

alan büyüklüğü, fonksiyonları ve tasarımı gibi hususların Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulacak büyük 

yeşil alanları ifade etmektedir (Anonim, 2019a). Türkiye kentleri için 02.09.1999 tarih ve 23804 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan ‘İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine göre; 

kentsel alanlarda kişi başına düşen yeşil alan değeri en az 10 m², belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise kişi 

başına en az 14 m² olarak belirlenmiştir (Önder ve Polat, 2012). 

Ülkemizde kentsel açık ve yeşil alanların önemini vurgulayan, niteliği ve niceliğini belirlemeye yönelik 

yapılan pek çok çalışma bulunmaktadır. Diğer yandan ülkemiz mevzuatında kentsel alanda kişi başına düşen yeşil 

alan standartları ve yeşil alan nitelik/nicelik tanımlamaları olmasına karşın, kent insanına yeterli  ve kaliteli 

düzeyde açık ve yeşil alan sağlanamamaktadır. 

Genli (1990)’a göre kentsel açık alanlar en genel tanımı ile yapı ve taşıt ulaşımı alanları dışında kalan 

açıklıklar olarak tanımlanmaktadır (Müftüoğlu, 2008). Kentsel yeşil alanlar ise Yuen (1996)’ya göre kentsel 

mekânda fiziksel ve sosyal çevrenin doğası, kültürel ve eğlence amaçlı kullanılan halka açık alanlardır (Alkay ve 

Ocakçı, 2003). Albayrak (2006)’ ya göre, açık yeşil alanlar, insanların yaşamını devam ettirdiği kapalı mekânların 

dışında kalan alanlar ya da açık yüzeyler olarak tanımlanmıştır. Açık alanlar aktif ve pasif aktivitelere olanak 

sağlayandır ayrıca açık alanlar bitkisel tasarımlarla planlanarak yeşil alanlar oluşturulmaktadır (Cengiz, 2016). 

Araştırmalar açık yeşil alanlar ile ruhsal ve bedensel sağlık arasında pozitif ilişki olduğunu ve yeşil 

alanların fiziksel aktiviteyi teşvik ettiğini, kentsel açık ve yeşil alanlar için nitelik ve nicelik değerlendirmesinin 

önemini ortaya koymaktadır (Gültekin et al. 2018; Özdede 2017; Demir et al. 2016; Ulrich, 1981; Pouya et al. 

2015; Gül ve Küçük, 2001). 

Bu çalışmada Seydişehir ilçesi açık ve yeşil alanları nitelik ve nicelikleri açısından mahalle düzeyinde 

karşılaştırmalı olarak değerlendirmiş, yeşil alan kullanımında kamusal adaletin sağlanması, kent halkının yaşam 

kalitesinin arttırılması, halk sağlığının gözetilmesi konularında yöredeki plancılara, tasarımcılara, yatırımcılara ve 

karar vericilere yön gösterici olması amaçlanmıştır. 

 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

 

Çalışma alanı olarak seçilen Konya ili Seydişehir İlçesi, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2018 verilerine göre 64.648 nüfusa sahiptir. Seydişehir ilçesi, Konya 

ilçelerinden kuzeyinde Beyşehir ve Meram, doğusunda Akören, Ahırlı ve Yalıhüyük, doğusunda da Derebucak 

ilçeleriyle birlikte güneyinde Antalya'nın Akseki ilçesiyle de komşudur. Ankara-Konya-Antalya karayolu 

üzerinde, Torosların kuzey eteklerinde, Çarşamba Çayı boyunca uzanan verimli bir vadi olan Suğla Ovası'nda 

bulunur. İlçe merkezinin denizden yüksekliği yaklaşık 1120 m.dir. İlçe merkezi, Konya'ya 85 km, Antalya'ya ise 

215 km. Uzaklıktadır (Anonim 2019b). Çalışma alanının konumu şekil 1’de belirtilmektedir. 
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Şekil 1: Çalışma Alanı Konumu (Anonim, 2019c) 

 

Yöntem 

 

Kentsel açık ve yeşil alanların kalite ve miktarına yönelik, vatandaş memnuniyetine yönelik çalışmalar 

araştırılarak, literatür taraması yapılmıştır. Seydişehir’de durumu ortaya koyabilmek amacı ile;  

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarından yararlanılarak, çalışma alanında yer alan tüm mahallelerin 

sahip oldukları açık yeşil alanlar m² bazında  Arc Map 10.1 ve Autocad 2017 programı kullanılarak hesaplanmıştır.  

Her bir mahalle için yeşil alan miktarları mahallenin toplam alanına oranlanarak, yeşil alan oranları 

hesaplanmıştır. 

TUİK 2018 yılı nüfus verilerinden yararlanarak, mahallelerde kişi başına düşen yeşil alan m²’leri 

hesaplanarak, kişi başına 10m² altında kalan mahalleler yetersiz olarak değerlendirilmiştir.  

Alanda yaşayan vatandaşların memnuniyetlerinin değerlendirilmesi amacı ile 407 kişiye anket 

uygulanmıştır. Anketin değerlendirilmesinde,  vatandaşların açık ve yeşil alanlarla ilgili beklentileri ve bu 

alanlardan memnuniyet derecelerinin açıklanabilmesi amacı ile IBM Statistics SPSS 22 programı kullanılmıştır. 

Betimleyici istatistik kullanılmıştır. 

Kentsel açık ve yeşil alanların yeterli olduğu, vatandaş memnuniyetinin yüksek olduğu mahalleler için 

devamlılık, yetersiz olduğu mahalleler için ise iyileştirme çözümleri üretilerek yeşil alan kullanımlarına ilişkin 

kamusal adaleti sağlayacak, vatandaş memnuniyetini arttıracak öneriler getirilmiştir. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Çalışma kapsamında Seydişehir İlçesi Mahalle düzeyinde açık ve yeşil alan tipleri ve m²’leri hesaplanmış, 

kişi başına açık ve yeşil alan miktarı mahalle düzeyinde yorumlanmıştır. Ardından kentsel açık ve yeşil alanlara 

ilişkin vatandaşların farkındalığı ve memnuniyeti değerlendirilmiştir. 

 

Mahalle Düzeyinde Yeşil Alan Hesaplaması 

 

Seydişehir İlçesinde 16 tanesi merkezde olmak üzere toplamda 55 adet mahalle bulunmaktadır. Merkezde 

bulunan Ulukapı, Değirmenci, Stat, Seyit Harun, Pınarbaşı, Anabağlar, Cami, Hacı Seyit Ali, Alaylar Bir, Alaylar 

İki, Aktaş, Karakavak, Kızılcalar, Saadetler, Bahçelievler, Sofuhane Mahalleleri için; imar planından yararlanarak 

yeşil alanlar hesaplanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan  alınan 2018 yılı nüfus verileri ile ilçe merkezindeki 

mahallelerin nüfusuna ulaşılmış ve kişi başına düşün yeşil alan miktarı hesaplanmıştır (Şekil 2). 
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Şekil 2: Seydişehir İlçesi Mahalle Sınırları ve Yeşil Alanları 

 

Seydişehir İlçesi İmar planından yararlanılarak 16 mahalle için yapılan kişi başına düşen yeşil alan 

miktarları ve yeşil alan tipleri tablo 1’de belirtilmektedir. 

 

Tablo 1: Seydişehir İlçesi Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarları ve Yeşil Alan Tipleri 

 
Mahalle Nüfus Mahallenin 

Alanı(ha) 

Mahallenin Yeşil 

Alanı(m²)  

Ağaçlan

dırılacak 

Alan(ha) 

Rekreasy

on 

Alanı(ha) 

Kişi/m2 

 

Ulukapı 

Mahallesi 

 

3861 

 

66,856 

 

28511,11 

 

0,729 

 
 

7,38 

Değirmenci 

Mahallesi 

1196 18,08 31885,93 0,377 0,521 26,66 

Stat Mahallesi 919 35,591 1750,68 2,824 19,703 1,90 

Seyit Harun 

Mahallesi 

1039 2,555 2120,06 
 

0,063 2,04 

Pınarbaşı 

Mahallesi 

3283 321,887 19224,86 2,504 1,882 5,85 

Anabağlar 

Mahallesi 

864 46,933 15268,71 1,881 
 

17,67 

Cami 

Mahallesi 

2710 9,417 792,16 
  

0,29 

Hacı Seyit Ali 

Mahallesi 

7073 4,331 30,60 
  

0,004 

Alaylar Bir 

Mahallesi 

6266 25,52 7992,90 0,669 0,858 1,27 

Aktaş 

Mahallesi 

563 24,952 9972,88 
  

17,71 

Karakavak 

Mahallesi 

1766 39,473 2,03 
 

0,536 0,001 
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Kızılcalar 

Mahallesi 

7080 10,691 9053,20 0,257 
 

1,27 

Alaylar İki 

Mahallesi 

4358 70,884 16626,97 4,862 4,797 3,81 

Saadetler 

Mahallesi 

1569 443,09 14281,73 42,69 
 

9,10 

Bahçelievler 

Mahallesi 

558 936,02 3634,36 13,46 
 

6,51 

Karabulak 

Mahallesi 

137 601,51 756,49 3,57 
 

5,52 

Gökçehüyük 

Mahallesi 

336 3348,5 0 42,86 
  

Sofuhane 

Mahallesi 

  
0  

  

Kent Ormanı    28,83   

Mezarlıklar 
   

11,86 
  

Pasif yeşil 

alan 

   
5,61 

  

 

Tablo 1 değerlendirildiğinde Sofuhane Mahallesinde hiç yeşil alan bulunmadığı diğer 15 Mahallede yer 

alan yeşil alanların ise bazılarının kişi başına 10m² standatdını yakalayabildiği bazılarının ise yakalayamadığı 

görülmektedir. Değirmenci Mahallesinde 26,66 m²/kişi, Anabağlar Mahallesinde 17,67 m²/kişi, Aktaş 

Mahallesinde 17,71 m²/kişi yeşil alan bulunmaktadır. Değirmenci, Anabağlar ve Aktaş mahallesinde imar planında 

belirtildiği üzere 10 m²/kişi standardının üzerindedir. Bahçelievler Mahallesinde 6,51 m²/kişi, Saadetler 

Mahallesinde 9,10 m²kişi, Alaylar İki Mahallesinde 3,81 m²/kişi, Kızılcalar Mahallesinde 1,27 m² kişi, Karakavak 

Mahallesinde 0,001 m²/kişi, Alaylar Bir Mahallesinde 1, 27 m²/kişi, Hacı Seyit Ali Mahallesinde 0,004 m²/kişi, 

Cami Mahallesi 0,29 m²/kişi, Pınarbaşı Mahallesi 5,85 m²/kişi, Seyit Harun Mahallesi 2,04 m²/kişi, Stat Mahallesi 

1,90 m²/kişi, Ulukapı Mahallesi 7,38 m²/ kişi yeşil alan bulunmaktadır. Çalışma alanında yeşil alan miktarı 

hesaplanabilen 16 mahalleden 12 Mahalle’si  10 m2/kişi standardının altında kalmaktadır. Yeşil alan nitelik ve 

niceliğine ilişkin yapılan pek çok çalışmada benzer sonuçlar ile karşılaşılmıştır. Çulha (2013) tarafından yapılan 

‘Kırklareli kent merkezi açık yeşil alanlarının nitelik ve nicelik açısından irdelenmesi’ çalışmada Kırklareli 

bölgesinin nüfus yoğunluğuna göre ne kadar yeşil alan kullanılmış, orada yaşayan bireylerin isteklerine, 

kullanımlarına uygun olmadığı tespit edilmiş, donatı elemanlarının ve bitki materyalinin yetersizliği, bakımsızlığı 

tespit edilmiş, yeşil alanların nitelik ve nicelik olarak ihtiyaçları karşılamasının gerekliliği vurgulanmıştır. Akbulut 

(2007) tarafından yapılan ‘Aksaray kenti açık yeşil alanlarının nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi’ 

çalışmasında, Aksaray kentinde bulunan açık yeşil alanların kişi başına 3,5 m² düştüğünü, dolayısıyla yetersiz 

olduğu, birbirine yeşil yollarla bağlanan yeşil kuşaklar oluşturulması, hava kirliliğini azaltma, yeşillendirmede, 

özellikle herdem yeşil bitkiler kullanılarak genişletilmesi, koruma yasalarına uyularak, yeşil eğitim kapsamında 

bilincin artırılması önerisinde bulunulmuştur. Aytatlı (2013)’deki ‘Erzurum kentinde kişi başına düşmesi gereken 

aktif açık ve yeşil alan miktarının matematiksel modelle belirlenmesi’ çalışmasında Erzurum kentinde yapılan 

analiz, bireylerin mahallelerinin yakınındaki parkları tercih ettikleri, gelir düzeyi düşük yerlerde yeşil alanlara 

daha fazla ihtiyaç olduğu, eğitim düzeyi yüksek olanların kirlilikten ve gürültüden daha fazla rahatsız olduğu 

belirtilmiştir. Açık yeşil alanları belirlerken ekonomik, sosyal, aile yapıları, kişilerin istekleri, alanın coğrafi ve 

iklim durumu dikkate alınarak planlanması ifade edilmiştir. Erzurum’da kişi başına düşen yeşil alanın yeterli 

olduğu fakat kış mevsiminde uzun olması etkisiyle, faydalanmanın az olduğu ve fiziksel aktivitelerin yetersizliği 

sonucuna varılmıştır. 

 

Vatandaş memnuniyetinin Belirlenmesi 

Seydişehir’de yaşayan vatandaşların yeşil alanların niteliği ve niceliğine yönelik memnuniyet anketi 

uygulanmıştır. Tablo 2’de ankete katılanlara ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ankete katılanların 180 

kadın, 227 erkek toplam 407 kişiye uygulanmıştır. En az 18 yaş olmak üzere her yaş grubunu 

kapsamıştır.  
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Tablo 2: Ankete Katılanlara İlişkin Bilgiler 
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER SAYI YÜZDE 

Cinsiyet 

Kadın 180 44,2 

Erkek 227 55,8 

Toplam 407 100 

Yaş 

18-25 59 14,5 

26-30 44 10,8 

31-40 122 30,0 

41-50 112 27,5 

51-60 50 12,3 

60 ve üzeri 20 4,9 

Toplam 407 100 

Medeni Durum 

Bekar 85 20,9 

Evli 305 74,9 

Dul 17 4,2 

Toplam 407 100 

Çocuk Sayısı 

Yok 108 26,5 

1 58 14,3 

2 134 32,9 

3 92 22,6 

4 11 2,7 

5 2 ,5 

6 2 ,5 

7 ve üzeri 0 0 

Toplam 407 100 

Öğrenim Durumu 

Okur-Yazar Değil 3 ,7 

Okur-Yazar 5 1,2 

İlköğretim 47 11,5 

Ortaokul 22 5,4 

Lise 123 30,2 

Üniversite 192 47,2 

Master-Doktora 15 3,7 

Toplam 407 100 

Ailedeki Toplam Birey 

Sayısı 

1 7 1,7 

2 58 14,3 

3 84 20,6 

4 154 37,8 

5 86 21,1 

6 11 2,7 

7 6 1,5 

8 ve üzeri 1 ,2 

Toplam 407 100,0 

Yıllık Ortalama Gelir 

12.000 TL’den az 102 25,1 

12.000-15.000 TL 31 7,6 

15.000-20.000 TL 40 9,8 

20.000-30.000 TL 58 14,3 

30.000-50.000 TL 125 30,7 

50.000 TL’den fazla 51 12,5 

Toplam 407 100 

Mesleğiniz 

Kamu 174 42,8 

İşçi 45 11,1 

Tarım/Hayvancılık 5 1,2 

Özel Sektör 48 11,8 

İşsiz 48 11,8 

Diğer 87 21,4 

Toplam 407 100 

Hangi mahallede 

oturuyorsunuz 

Kızılcalar Mahallesi 52 12,8 

Hacı Seyit Ali Mahallesi 113 27,8 

Sofuhane Mahallesi 9 2,2 

Ulukapı Mahallesi 52 12,8 

Alaylar 2 Mahallesi 41 10,1 
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Yeni Cami Mahallesi 23 5,7 

Alaylar 1 Mahallesi 60 14,7 

Seyit Harun Mahallesi 6 1,5 

Pınarbaşı Mahallesi 10 2,5 

Saadetler Mahallesi 5 1,2 

Bostandere Mahallesi 2 ,5 

Gevrekli Mahallesi 2 ,5 

Karakavak Mahallesi 7 1,7 

Taraşçı Mahallesi 4 1,0 

Değirmenci Mahallesi 2 ,5 

Aktaş Mahallesi 3 ,7 

Taşağıl Mahallesi 2 ,5 

Kesecik Mahallesi 4 1,0 

Gökhüyük Mahallesi 1 ,2 

Akçalar Mahallesi 1 ,2 

Kumluca Mahallesi 1 ,2 

Ketenli Mahallesi 1 ,2 

Çatmakaya Mahallesi 1 ,2 

Kuran Mahallesi 1 ,2 

Stat Mahallesi 3 ,7 

Anabağlar Mahallesi 1 ,2 

Toplam 407 100,0 

Kaç Yıldır Seydişehir’de 

Yaşıyorsunuz 

0-5 Yıl 56 13,8 

5-10 Yıl 36 8,8 

10-20 Yıl 86 21,1 

20-30 Yıl 84 20,6 

30 Yıldan fazla 145 35,6 

Toplam 407 100,0 

Oturduğunuz ev tipini 

tanımlar mısınız 

Bahçeli Müstakil Ev 80 19,7 

Bahçesiz Müstakil Ev 20 4,9 

Bahçeli Apartman 71 17,4 

Bahçesiz Apartman 186 45,7 

Site 48 11,8 

Diğer Belirtiniz 2 ,5 

Toplam 407 100,0 

İmkan  Olması Halinde 

Yaşadığınız Bölgeden 

Ayrılır mıydınız 

Evet 124 30,5 

Hayır 171 42,0 

Olabilir 112 27,4 

Toplam 407 100,0 

Cevabınız ‘Evet veya 

Olabilir’ ise yaşadığınız 

bölgeden ayrılma nedeniniz 

İşsizlik 41 10,1 

Düşük Ücret 34 8,4 

Çevre Kirliliği 24 5,9 

Çarpık Kentleşme 26 6,4 

Sağlık Sorunları 12 2,9 

Kültürel Eksiklik 50 12,3 

Eğitim 20 4,9 

Yoğun Nüfus 2 ,5 

Diğer 59 14,5 

Toplam 268 65,9 

    

 
Ankete katılanların yeşil alanların kullanım sıklığı, yeşil alan kullanma nedeni, yeşil alanların 

özelliklerinin yeterliliği, yeşil alanlardaki bitkilendirmenin yeterliliğine ilişkin değerlendirmeleri sıklık ve yüzde 

analizleri ile belirlenmiştir (Tablo 3). 

Tablo 3: Seydişehir Kentsel Açık ve Yeşil Alanlarına ilişkin Kullanıcı Değerlendirmeleri 
 SAYI YÜZDE 

Mahallede bulunan açık ve 

yeşil alanların ne sıklıkla 

kullanıldığı 

Günde iki saat ve üzerinde 19 4,7 

Haftada birkaç gün 82 20,1 

Haftasonları 94 23,1 

Ayda bir 98 24,1 
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Hiç 98 24,1 

Diğer 16 3,9 

Toplam 407 100 

Mahallede kullanılan açık 

yeşil alan kullanılma nedeni 

Kullanmayan 49 12,0 

Kitap okumak 5 1,2 

Gezinti yapmak 135 33,2 

Piknik yapmak 55 13,5 

Çocuklarla vakit geçirmek 114 28,0 

Spor yapmak 14 3,4 

Diğer belirtiniz 35 8,6 

Toplam 407 100 

Seydişehir ilçesi açık yeşil 

alanların özelliklerinin 

yeterliliği 

Çok yeterli 10 2,5 

Yeterli 85 20,9 

Ne yeterli ne yetersiz 152 37,3 

Yetersiz 134 32,9 

Çok yetersiz 26 6,4 

Toplam 407 100 

Seydişehir ilçesindeki açık 

yeşil alanlardaki 

bitkilendirme yeterliliği 

Çok yeterli 6 1,5 

Yeterli 82 20,1 

Ne yeterli ne yetersiz 143 35,1 

yetersiz 151 37,1 

Çok yetersiz 25 6,1 

Toplam 407 100 

Seydişehir açık yeşil 

alanlarda hangi çeşit bitki 

olmasını istersiniz 

Gölge yapan 55 13,5 

Görselliği etkili 114 28,0 

Meyvesi yenilen 60 14,7 

Doğal türler 172 42,3 

Diğer 6 1,5 

Toplam 407 100 

 

Ankete katılanların mahallelerinde bulunan açık ve yeşil alanları kullanım sıklıklarının oldukça düşük 

olduğu,  açık ve yeşil alan kullanım kültürü ve alışkanlığı yerleşmemiş olduğundan yeşil alanların yeterliliğine 

ilişkin az veya yeterli gibi net yorum yapamadıkları, kullanım amaçlarının çoğunlukla yürüyüş ve çocuklar ile 

vakit geçirmek amaçlı olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 3’te Seydişehir İlçesi açık ve yeşil alanları yeterliliğine ilişkin 5’li likert ölçeğinde (1:kesinlikle 

katılmıyorum-5:kesinlikle katılıyorum) değerlendirme yapılmıştır. 

 

Tablo: 3. Seydişehir İlçesi Açık ve Yeşil Alan Yeterliliğine İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 
No Yeşil Alan Yeterliliği 

Ortalama 

Standart 

Sapma 

1 Seydişehir ilçesi açık ve yeşil alan miktarı yeterli düzeydedir. 2,7224 1,16351 

2 Seydişehir İlçesindeki parklarda bulunan bitkiler sayıca yeterlidir. 2,7297 1,09889 

3 Seydişehir İlçesindeki parklarda bulunan bitkiler gölge sağlama özelliği 

açısından yeterlidir. 

2,7346 1,11786 

4 Seydişehir İlçesindeki parklarda bulunan donatı elemanları(bank, çeşme, 

aydınlatma elemanları) sayıca yeterlidir. 

2,8133 1,16370 

5 Seydişehir İlçesindeki parklar güvenlik açısından yeterlidir. 2,8698 1,57419 

6 Evime yürüme mesafesinde parklara ulaşabiliyorum. 3,5405 1,19015 

7 Seydişehir ilçesinde bulunan parklarda piknik alanları yeterlidir. 2,8870 1,18363 

8 Seydişehir İlçesinde bulunan parklarda aktivite seçenekleri yeterlidir. 2,4742 1,12679 

9 Anayollar, cadde ve sokaklarda yeterli miktarda bitkilendirme yapılmıştır. 2,6855 1,15300 

10 Ana yollar, cadde ve sokaklarda bitkiler gürültüyü engelleyebilmektedir. 2,3219 1,08600 

11 Ana yollar, cadde ve sokaklarda bitkiler tozu tutabilmektedir. 2,7445 1,84593 

12 Yaz aylarında açık alanlarda sıcaklığın olumsuz etkisi hissedilmemektedir. 2,7125 1,15687 

13 Seydişehir’de mezarlık alanlarında yoğun bitkilendirme mevcuttur. 3,4226 1,09332 

14 Seydişehir’de konut çevrelerinde bitkilendirme miktarı yeterlidir. 2,4496 1,11717 

15 Seydişehir’de okul bahçelerinde bitkilendirme miktarı yeterlidir. 2,5823 1,14362 

16 Seydişehir’de meydanlar ve yaya bölgelerinde bitkilendirme miktarı 

yeterlidir. 

2,5725 1,09815 

17 

 

Seydişehir’de kamu binaları çevresinde bitkilendirme yeterlidir. 2,6462 1,11312 
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18 Seydişehir’de açık ve yeşil alanlarda kullanılan türler doğru seçilmiştir. 2,8251 ,95398 

19 Genel olarak Seydişehir yeşil alan miktarı olarak yeterlidir. 2,7346 1,11123 

20 Seydişehir’de açık ve yeşil alanlar betonarme alanlardan daha fazladır. 2,5307 1,25491 

21 Seydişehir İlçe Merkezi’nde bitki yoğunluğu dış çevresine oranla daha azdır. 3,3194 1,16652 

22 Seydişehir halkı alışveriş merkezi vb. kapalı alanlarda vakit geçirmektedir. 2,7101 1,06880 

23 Seydişehir halkı kendi bahçelerinde tarım uygulamaları yapmaktadır. 3,5258 1,08673 

 

Seydişehir İlçesi yeşil alan yeterliliğine ilişkin değerlendirmelerde yöre halkının ilçe merkezinde yeşil alan 

yoğunluğunun az olduğunu, dış çeperde yer alan mahallelerde daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. 

Tablo 4’te Seydişehir İlçesi açık ve yeşil alan kalitesine ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır. 

 

Tablo: 4. Seydişehir İlçesi Açık ve Yeşil Alan Kalitesi 
No Yeşil Alan Kalitesi 

Ortalama 

Standart 

Sapma 

1 Seydişehir’de parklar bakımlı ve temizdir. 3,1155 1,17818 

2 Seydişehir’de mezarlık alanları bakımlı ve temizdir. 3,4693 1,07292 

3 Seydişehir’de anayollar, cadde ve sokaklar bakımlı ve temizdir. 3,2604 1,05091 

4 Seydişehir’de konut çevreleri bakımlı ve temizdir. 3,0418 1,00772 

5 Her mevsim bitkisel bakım(budama, çim biçme vb.)  düzenli olarak yapılır. 3,4054 ,97519 

6 Seydişehir’de açık ve yeşil alanlarda yeterli sulama yapılmaktadır. 3,4545 1,01577 

7 Seydişehir’de yeşil alanlarda görsel kalite yüksektir. 2,8403 1,00322 

8 Seydişehir halkı açık ve yeşil alanlarda yere çöp atmamaya özen gösterir. 2,3489 1,14519 

9 Seydişehir halkı bitkilere zarar vermemeye özen gösterir. 2,7297 1,13852 

10 Seydişehir’de okul bahçeleri ve çevreleri bakımlı ve temizdir. 3,1032 1,05240 

11 Açık ve yeşil alanlarda genellikle doğal türler kullanılmaktadır. 3,1130 ,97859 

12 Açık ve yeşil alanlarda genellikle süs bitkileri kullanılmaktadır. 3,0369 1,01278 

13 Açık ve yeşil alanlarda genellikle ekonomik değeri olan bitkiler 

kullanılmaktadır. 

2,5258 ,96933 

14 Yerel yönetim açık ve yeşil alan bakımına yeterli özeni göstermektedir. 3,0983 1,06451 

15 Yerel halk açık ve yeşil alanlara gerekli özeni göstermektedir. 2,7568 1,08610 

 

Seydişehir İlçesi açık ve yeşil alanlarına ilişkin ankete katılanların kalite değerlendirmesinde kararsız 

kaldıkları görülmektedir. Vatandaşlardan yeşil alanlara ilişkin istenen yeterlilik, kalite ve her ikisinin bir sonucu 

olarak ortaya çıkan memnuniyet değerlendirmesine ilişkin kararsız kaldıkları, parkları kullanım alışkanlıkları 

olmaması nedeni ile parkların kalite ve yeterliliğine ilişkin bir beklenti içerisinde olmadıkları söylenebilmektedir. 

Yeşil alanları kullanımın fazla olmamasının nedenleri olarak ise kırsal alanlarda bulunan rekreasyon alanlarını 

haftasonu piknik amaçlı kullanımın daha fazla tercih edilmesi ve müstakil konut bahçelerinin bulunması ile 

açıklanabilmektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışma kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda Seydişehir İlçesi  kent dokusunda aktif açık ve yeşil 

alanların park, rekreasyon alanı ve çocuk bahçelerinin yetersiz olduğu söylenebilmektedir. 

Yeşil alan miktarının yetersiz oluşu, var olan yeşil alanların ise niteliğinin düşük olması,  kent çekirdeğinde 

nüfusun yoğunlaşması, yapılaşmanın giderek artması gibi nedenlerle kişi başına düşen yeşil alan miktarı 

azalmakta, toplumun ihtiyaçlarına cevap verememektedir. 

Kişi başına düşen açık ve yeşil alanın(aktif ve pasif dahil) kentin dış çeperinde yer alan ve köy statüsünden 

mahalle statüsüne geçen mahallelerde yeterli olmasına karşın, erişilebilirlik, kamusal alanlara yakınlık, alt ve üst 

yapı hizmetleri açısından  oldukça yetersiz olduğu, mahalle sınırlarının geniş, nüfusun az olduğu, mezarlıkların  

bu alanlarda yer aldığı  görülmektedir. Yeşil alan miktarı yeterli olmasına karşın niteliği yetersiz kalmaktadır. 

Seydişehir’i sağlıklı ve yaşanılabilir bir mekan haline getirmek için, yeşil alanların hem  niteliği ve hem niceliğini 

önemlidir. Ekolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlar düşünülerek kentsel yeşil alanları planlamak, 

uygulamak ve devamlılığı sağlamak, kentin mevcut kimliğini korurken veya kimlik kazandırırken yapılı çevre 

kadar yeşil alan planlamasını önemsemek esas olmalıdır.  

Zaman içerisindeki değişimler öngörülerek, sürdürülebilirlik ve esneklik sağlayacak kent planlama 

çalışmaları yapılmalıdır. Mevcut durumda Seydişehir İlçe Halkı’nın açık ve yeşil alan kullanım alışkanlığı 

bulunmamaktadır. Ancak yeşil alanların kentli sağlığına olumlu katkıları, hava kalitesini iyileştirmesi, toz ve 

gürültü bariyeri olarak kullanılması, iklimsel konfor sağlaması, kentsel ısı adalarının oluşumuna engel olması vb. 

etkiler konusunda toplumsal bilinç oluşturulmalıdır. Seydişehir’de gelecek kuşakların çevresel konularda 

farkındalığa sahip olması, gündelik yaşantıları içerisinde yeşil alan varlığının önemini kavrayarak, kent hayatında 

yeşil alan kullanım kültürü geliştirilmelidir. Bu kültürü yaratırken, açık  yeşil alanların sağladığı faydalar ve bahçe 

düzenleme konusunda bilgilenme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde belediyeler, kamu kurumlarıve sivil toplum 
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örgütleri birlikte rol almalıdır. Kamusal açık alanların planlanması kadar, özel mülkiyette bulunan bahçelerin 

kentsel tarım uygulamaları, estetik ve fonksiyonel düzenlenmeleri de önem taşımaktadır. 

 Seydişehir’de kent parkları-çocuk parkları-yaya bölgeleri-rekreasyon alanları-akarsu koridorları  bütüncül 

bir sistem olarak düşünülmelidir. Bu sistem içerisinde bisiklet yolları, yürüyüş parkurları vb.  aktivite olanakları 

arttırılmalı, Seydişehir’in doğal türleri açık ve yeşil alan planlaması içerisinde yerlerini almalıdır. 
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Abstract 

 

Powder metallurgy process is a manufacturing method which produces complex parts close to final form and 

usually does not require secondary processes such as montage, assemble and machining. However, it is not possible 

to find parts that require machining such as piercing, metal removing and threading on forming molds. Cutting 

speeds applied to powder metal parts are lower than forging in the same component, thus, in order to reduce the 

tool wear, cutting speeds should be selected carefully. A worn insert damages the turning lathe as well as negatively 

affecting the required part size and surface quality. When the literature is examined, it is observed that there are 

limited availability of studies on the machinability of parts that are produced with powder metallurgy. One of the 

purpose of our study is to close this lack of literature. In this study, the effect of different cutting speeds on Secomax 

CBN200 cutting insert in turning of Cu-Ni-Mo based powder metal parts was investigated. For this purpose, sinter 

parts were conducted under dry cutting condition and cutting fluid with orthogonal cutting. As for cutting 

parameters, cutting speeds of 50, 150, 250 m/min, feeding speed of 0.15 mm/rev and cutting depth 0.6 mm were 

used. As for cutting parameters in the surface roughnessexperiments,  cutting speeds of 50, 150, 250 m/min, 

feeding speeds of 0.05, 0.1 and 0.15 mm/rev and cutting depths of 0.2, 0.4 and 0.6 mm were used. Image of cutting 

insert used in turning tests were taken using scanning electron microscope (SEM) for determining of the wear 

types and its mechanisms. According to the image investigation slightly flank wear were observed in the cutting 

insert. In order to completely evaluate the effect of cutting speed on tool wear, surface roughness values of parts 

were also examined. The results indicated that the tool life and surface roughness decreased with increasing the 

cutting speed. 

 

Keywords: Powder metallurgy, machinability, cutting speed, wear, surface roughness. 

 

Toz Metal Parçaların İşlenmesinde Takım Ömrüne Kesme Hızının Etkisi 
Özet 

 

Toz metalürjisi prosesi; montaj, birleştirme ve talaşlı işlem gibi ikincil süreçlere genelde ihtiyaç duymayan, son 

şekle yakın karmaşık parçalar üreten bir imalat yöntemidir. Ancak; şekillendirme kalıpları üzerinde delme, talaş 

kaldırma, diş açma gibi bazı talaşlı imalat gerektiren kısımların bulunması mümkün değildir. Toz metal parçalar 

için uygulanan kesme hızları aynı bileşimde dövme parçalara göre daha düşüktür, bu nedenle kesici takım 

aşınmasını azaltmak için kesme hızları seçilirken buna dikkat edilmelidir. Aşınmış bir kesici ucun tezgâha 

verebileceği zararın yanı sıra istenen parça boyutunu ve yüzey kalitesini de olumsuz olarak etkiler. Konuyla ilgili 

literatüre bakıldığında toz metalürjisi ile üretilen parçaların işlenebilirliği üzerine kısıtlı sayıda çalışma yapıldığı 

görülmektedir. Çalışmamızın bir amacı da literatürdeki bu boşluğu kapatmaktır. Bu çalışmada; Cu-Ni-Mo esaslı 

toz metal parçaların torna ile işlenmesinde Secomax CBN200 kesici uç üzerine değişen kesme hızlarının etkisi 

araştırılmıştır. Bu amaçla sinter parçalar; kuru ortam ve kesme sıvısı kullanılarak orthogonal kesme ile işlenmiştir. 

Kesme parametreleri olarak; 50, 150, 250 mm/dak kesme hızları, 0,15 mm/dev ilerleme hızı ve 0,6 mm kesme 

derinliği kullanılmıştır. Yüzey pürüzlülüğü deneylerinde kesme parametreleri olarak; 50, 150, 250 m/dak kesme 

hızları, 0,05, 0,1 ve 0,15 ilerleme hızları mm/dev ve 0,2, 0,4 ve 0,6 mm kesme derinlikleri kullanılmıştır. Kesme 

hızının takım aşınması tipi ve mekanizması üzerine etkisini belirlemek için taramalı elektron mikroskobu (SEM) 

ile kesici uçların görüntüleri alınmıştır. Yapılan incelemelerde, takım üzerinde kesici uçta az miktarda serbest 

yüzey aşınması oluştuğu tespit edilmiştir. Takım aşınmasına kesme hızının etkisini tam olarak değerlendirebilmek 

için parçaların yüzey pürüzlülük değerlerine de bakılmıştır. Sonuçlar; kesme hızının artmasıyla takım ömrünün 

azaldığını ancak yüzey pürüzlülüğünün azaldığını göstermiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Toz metalurji, işlenebilirlik, kesme hızı, aşınma, yüzey pürüzlülüğü. 
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GİRİŞ 

 

Malzeme alanında yapılan gelişmeler bu alanlarda kullanılan malzemelerin de geliştirilmesini gerekli 

kılmıştır. (Ayata, 2014:1). Toz metalurjisi (TM) yöntemide bu alanlardan birisidir, tozların üretimi ve bu tozların 

farklı işlemlerden geçirilerek faydalı mühendislik malzemelerine dönüştürülmesi ile ilgilenir (German,  2007:574). 

Döküm ve diğer geleneksel imalat yöntemleri ile üretimi mümkün olmayan parçaların ekonomik, yüksek 

mukavemet ve minimum toleransla üretimine imkân veren bir üretim yöntemidir (Avcı, 2018:1, Šalak vd., 2005:5, 

Yavuz ve Güner, 2002:221). Geleneksel yöntemlerle ortaya çıkan boşluklar, inklüzyonlar, büzülme gibi 

problemler bu yöntemde görülmez. İstenilen mikro yapıda, fiziksel ve mekanik özelliklerde parça üretmek 

mümkündür (Ayata, 2014:3, Uslan ve Sarıtas, 1996:218).TM parçalarının yaklaşık % 40-50'si ikincil işlemeye 

ihtiyaç duymaktadır (Alizadeh, 2008:304, Šalak vd., 2005:5). Bu operasyonlar çeşitli geometrik şekilleri 

oluşturmak, boyut hassasiyeti ve yüzey kalitesi sağlamak açısından; delme, tornalama ve frezeleme olarak kendini 

göstermektedir (Šalak vd., 2006:63, Beköz Üllen, 2016:1002). İş parçası malzemelerinin metalürjisi, kimyası, 

mekaniği, ısıl işlemi, katkı maddeleri, içerisindeki kalıntılar gibi özellikler işlenebilirliği etkilerler. Bu etkilerin 

yanı sıra işlenebilirlik üzerinde kesici kenarın, takım tutucunun, takım tezgâhının, işlemlerin ve işleme koşullarının 

da etkisi büyüktür. Bir malzemenin işlenebilirliği takım ömrü, kesme hızı, talaş kaldırma miktarı, kesme kuvveti 

ve gücü, yüzey kalitesi ve talaş şekli gibi kriterlerden biri veya birden fazlasına göre değerlendirilir (Şirin, 

2010:33). İşlenebilirliğin anlaşılması için takım ömrünü etkileyen faktörlerin dikkate alınması gerekmektedir. 

Takım ömrü, pratik çalışmalarda istenilen boyutta ve yüzey kalitesinde iş parçalarını üretmek için takımın 

kullanılabilirlik zamanı; yani takımın kesme yeteneğini sürdürememesi durumuna kadar geçen zamanı ifade 

etmektedir. İyi bir kesici takımın iyi ve kaliteli üretim, hassas yüzey kalitesi, az güç sarfiyatı ve ekonomiklik gibi 

kriterleri sağlaması şarttır (Hamamcı, 2004:1). Bunları gerçekleştirmede, kesici takımda oluşan aşınma tiplerinin, 

kesme esnasında oluşan problemlerin bilinmesi, anlaşılması ve buna göre gerekli tedbirlerin alınması gerekir. 

Talaş kaldırma işlemleri sırasında, kesici takımların, belli bir süre çalıştıktan sonra, kesme işlemini gerçekleştiren 

yüzey veya kenarlarında meydana gelen malzeme kaybından dolayı kesme yetenekleri azalır veya ortadan kalkar. 

Kesme sırasında etkili olan büyük kuvvetler, titreşim ve vuruntular, yüksek ısı, sürtünme ve gerilmeler sonucunda 

takım ucunda aşınma veya kırılma gibi geometrik değişiklikler meydana gelir ve kesici takım plastik deformasyona 

uğramış olur (Karayel, 2015:36).  

Malzemelerin işlenmesi esnasında kullanılan kesme parametreleri yüzey hassasiyetini etkilemektedir. 

Genellikle imalat yöntemi ile oluşan ve başka düzensizliklerle sınırlanan küçük aralıklı yüzey düzensizlikleri olan 

yüzey pürüzlülüğü; yüzey kalitesini belirleyen önemli bir parametredir. Yüzey pürüzlülüğü; kesme hızı, ilerleme 

miktarı ve kesme derinliği gibi parametrelere bağlıdır. Bunun yanında soğutma sıvısı, tezgâh rijitliği, kesici 

takımın uç yarıçapı, aşınma ve talaş açısı değerlerine de bağlıdır (Tekaslan vd., 2008:4, Beköz Üllen vd., 

2017:224). Kaliteli işlenmiş bir yüzey yorulma mukavemetini, korozyon direncini ve sürtünme ömrünü önemli 

derecede iyileştirir. Yüzey pürüzlülüğü ayrıca yüzey sürtünmesine sebep olan temas, aşınma, ısı iletimi, yağ 

filminin tutulması ve dağıtılması kabiliyeti, kaplama veya direnç ömrü gibi parçaların çeşitli fonksiyonel 

özelliklerini de etkiler. Yüzey pürüzlülüğünü tahmin etmek ve ilerleme veya kesme hızı gibi işleme 

parametrelerinin uyumunu değerlendirmek ürün kalitesini yükseltir ve istenilen yüzey pürüzlülüğünün elde 

edilmesini sağlar. Talaşlı işlemede genellikle yüksek kesme hızında daha iyi yüzey kalitesi elde edilir. Ancak 

yüksek kesme hızı takım körelmesini hızlandırdığı için aynı yüzey kalitesi uzun süre muhafaza edilemez (Beköz 

Üllen vd., 2017:224). 

Literatürde; toz metalürjisi parçalarının işlenebilirliği üzerine kesme parametrelerinin etkisinin detaylı 

araştırıldığı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, Cu-Ni-Mo ön alaşımlı Distaloy AB demir tozundan 

üüretilen parçalar kullanılmıştır. TM parçalarının işlenmesinde takım ömrünü ve yüzey pürüzlülüğünü etkileyen 

kesme hızı parametresinin deneysel olarak etkisi araştırılarak, literatürdeki bu boşluk giderilmeye çalışılmıştır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada; Höganäs firması tarafından atomizasyon yöntemi ile üretilmiş, Tablo 1’de 

kimyasal bileşimi verilen Distaloy AB isimli ön alaşımlı demir tozu kullanılmıştır.  

 
Tablo 1:Ön alaşımlı demir tozunun kimyasal bileşimi (Höganäs, 1996:110) 

Tozun adı Cu, % Ni, % Mo,% C, % MnS, % Yağlayıcı, % Fe, % 

Distaloy AB 1,50 1,75 0,50 0,80 0,50 0,80 Kalan 

 

Toz karışımı; dış çapı 20,2 mm, iç çapı 11,5 mm ve boyu 11,4 mm olan çelik kalıpta preslenmiştir. Ardından 

500 MPa pres basıncında şekillendirilerek, yoğunluğu 7 g.cm-3 ve yükseklik/çap oranı yaklaşık 2 olan içi boş 

silindirik ham numuneler üretilmiştir. Ham numunelerin sinterlenmesi, parçalanmış amonyak atmosferi altında 

1130°C sıcaklıkta 30 dakikada gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında üretilen sinter parçaların torna ile 

işlenmesinden önce; gerilim giderme tavlaması yapılmıştır. İşlenebilirlik testlerinde; ticari ismi polikristalli B3N 

esaslı PCBN Secomax CBN200 kesici ucu kullanılmıştır. Kesici takım; 0° talaş açısına ve 5° boşluk açısına 
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sahiptir. Takım ömrünü ve yüzey pürüzlülüğünü belirlemek için deneyler YouJi Machine İndustrial Co. Ltd. 

tarafından üretilen, X ve Z eksenli, 550 mm işleme kursuna ve 3000 Rpm devire sahip CNC tezgâhta yapılmıştır. 

Takım ömrü belirleme işlemleri; deneysel çalışmamızda kullandığımız kuru ortam ve karşılaştırma amacıyla 

kesme sıvısı ortamında yapılmıştır. Kesme sıvısı olarak; % 3 yağ (Apexsol CT-Mineral Bor Yağı) ile % 97 su 

karşımı kullanılmıştır. İşlenebilirlik testlerinde; takım ömrü (zaman) ve kesme hızı arasındaki ilişki ele alınmıştır. 

Bu ilişki literatürde; “Taylor takım ömrü testi” olarak bilinir. Takım ömrünün belirlenmesi için yapılan testlerde; 

kesme hızları 50, 150 ve 250 m/dak olarak değişirken ilerleme hızı 0,15 mm/dev ve kesme derinliği 0,6 mm olarak 

sabit değerde tutulmuştur. Kesici uçların aşınan yüzeylerinin görüntü analizleri, FEI marka Quanta FEG450 model 

taramalı elektron mikroskopu (SEM) ile yapılmıştır. SEM görüntüleri 100, 300, 500 ve 1000 büyütme ile 

çekilmiştir. Uçların aşınan kısımlarını daha iyi görüntülemek için uçlar numune tutuculara dik bir konumda 

yerleştirilmiştir. Kesici uçlarda iletkenliğin daha iyi sağlanması için numuneler çift taraflı karbon bant kullanılarak 

numune tutuculara yerleştirilmiştir. Yüzey pürüzlülüğü deneylerinde kesme parametreleri olarak; 50, 150, 250 

m/dak kesme hızları, 0,05, 0,1 ve 0,15 ilerleme hızları mm/dev ve 0,2, 0,4 ve 0,6 mm kesme derinlikleri 

kullanılmıştır. Deney numunelerinin her birinde farklı kesme parametreleri kullanılarak; parametrelerin yüzey 

pürüzlüğüne etkisi tespit edilmiştir. Toplamda 27 adet numunenin yüzey pürüzlülüğü 3 farklı bölgeden, Mitutoyo 

marka Surftest SJ-210 model cihazda Surface Roughnees Tester SJ-210/310/410 programı kullanılarak tespit 

edilmiştir. Numune yüzeylerinde; profil sapmalarının aritmetik ortalaması (Ra) değerleri ölçülmüştür. 

 

DENEYSEL SONUÇLAR 
Yüzey Pürüzlülük Sonuçları 

Talaşlı imalatta işlenebilirliğin en önemli ölçütlerinden biri yüzey kalitesidir ve yüzey pürüzlülüğü ile 

açıklanır. Yüzey pürüzlülüğün; kesme hızı, ilerleme ve kesme derinliğine bağlı olarak değişebileceği bilinenbir 

gerçektir. Şekil 1 incelendiğinde kesme hızı arttıkça Ra değerlerinin azaldığı tespit edilmiştir. Kesme hızı 50 

m/dak’dan 250 m/dak’ya arttırıldığında Ra değerlerinde %40 azalma görülmektedir. Literatürde bu durum, yüksek 

sıcaklığın talaş deformasyonunu kolaylaştırmasıyla açıklanmaktadır (Bingul ve Demir, 2013:501, Tekaslan vd., 

2008:8, Beköz Üllen vd., 2017:227 ). Sortino vd., (2013:1185) yaptıkları çalışmada; sinter Mo parçaların 

işlenmesinde, yüksek kesme hızlarındadaha iyi yüzey kalitesi olduğunu tespit edilmiştir. Deney sonuçlarında 

ilerleme hızının ve kesme derinliğininartmasıyla yüzey pürüzlülük değerlerinin de arttığı görülmektedir. İlerleme 

hızı 0,05 mm/dev’den 0,15 mm/dev’e arttırıldığında Ra değerlerinde %20 artış tespit edilmiştir. Kesme derinliği 

0,2 mm’den 0,6 mm’ye arttırıldığında Ra değerlerinde %24 artış tespit edilmiştir. Literatürde bu artış; kesici takım 

üzerinde talaş sıvanması, yan kenar aşınması ve çentikoluşumu ile açıklanmaktadır (Tekaslan vd., 2008:9, Beköz 

Üllen vd., 2017:227). Zeyveli ve Demir (2009:327) yaptıkları çalışmada; soğuk iş takımı çeliğinin yüzey 

pürüzlülüğü üzerinekesme parametrelerinin etkilerini araştırmıştır. Kesme hızının artmasıyla yüzey 

pürüzlülüğünün azaldığını veilerleme hızının artmasıyla yüzey pürüzlülüğünün arttığını rapor etmişlerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Ra yüzey pürüzlülüğüne kesme parametrelerinin etkisi 

 

a)

(a) 

(b) 

(c) 
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(

Kesici Uçların SEM Analizleri 

 

Distaloy AB malzemenin işlenmesinde kullanılan kesici takımda oluşan uç aşınmalarının görüntü 

analizleri farklı büyütmelerde yapılmıştır. 50 m/dak, 150 m/dak ve 250 m/dak kuru ortamda kesme hızlarındaki 

SEM görüntüleri sırasıyla; Şekil 2 (a), (b) ve (c)’de verilmiştir. 50 m/dak, 150 m/dak ve 250 m/dak kesme sıvısı 

ortamında kesme hızlarındaki SEM görüntüleri sırasıyla; Şekil 3 (a), (b) ve (c)’de verilmiştir. 

 

 (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: (a) 50 , (b) 150 ve (c) 250 m/dak kesme hızlarında kuru ortamda kesici ucun aşınmış yüzeylerinin SEM 

görüntüsü 

  

(b) 

(c) 
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Şekil 3: (a) 50 , (b) 150 ve (c) 250 m/dak kesme hızlarında kesme sıvısı ortamında kesici ucun aşınmış 

yüzeylerinin SEM görüntüsü 

 

Kesici uçlarda oluşan aşınma veya talaş kaldırma esnasında iş parçası malzemesinden kopan, yığıntı 

katman (YK, Built-Up Layer) ve yığıntı talaş (YT, Built-Up Edge) dediğimiz parçaların kesici takımın üzerinde 

oluşumu araştırılmıştır. Şekil 2 (a), (b) ve (c)’de verilen SEM görüntüleri incelendiğinde kesici uçlarda, kesme 

hızı arttıkça aşınmanın arttığı çok net olarak görülmektedir. Kuru ortamda işlenen kesici takımın kesme kenarı ve 

yan yüzeyinde sürtünme aşınması sonucu olarak serbest yüzey aşınması oluşmuştur. Kesme sırasında artan kesme 

hızıyla sıcaklıkta artar ve bu sıcaklık artışı oluşan YT’ın sertliğini ve mukavemetini düşürür ve gerilmeler sonucu 

kesici kenardan kopup uzaklaşır. Kopan YT’ler, kesici ucdan küçük parçalar kopararak aşınmasına sebep olur. 

Literatürde yapılan birçok çalışmada bunu desteklemektedir (Ezugwu vd., 2005:1011, Karagöz, 2012:120, Karayel 

ve Nalbant, 2014:20, Rahman vd., 1997:201, Remadna ve Rigal, 2006:67, Sugihara vd., 2017:439, Şeker ve Koç, 

2012:407).  

Şekil 3 (a)’da verilmiş olan 50 m/dak kesme hızında kesme sıvısı ortamında işlenen kesici uç 1000x 

büyütmedeki SEM görüntüleri incelendiğinde kesici ucda ince çizgilerin oluştuğu tespit edilmiştir. Şekil 3 (b) ve 

(c)’de verilen SEM görüntüleri incelendiğinde ise; kesici uclarda termal şoktan kaynaklı serbest yüzey kırılmasının 

oluştuğu ve kullanılamaz duruma geldiği görülmektedir. Kesici uçlarda yığıntı katman (YK, Built-Up Layer) ve 

yığıntı talaş (YT, Built-Up Edge) görülmemiştir.  

 

Takım Ömrü 

Deneysel çalışmaların genelinde parçaları işlerken kuru ortam kullanılmıştır. Ancak takım ömrünü 

belirlerken karşılaştırma yapmak amacıyla; kesme sıvıs kullanarak da bir gurup deney yapılmıştır. Çalışmanın 

genelinde kuru ortam kullanılma nedeni; çalışmada kullanılan parçaların TM yöntemi ile üretilmesinden kaynaklı 

gözenekli yapıda olmasıdır. Gözenekli yapı kesme sıvısını içine infiltre eder ve gözeneklerin içine hapsolan sıvının 

oradan çıkarılması ayrı bir işlem gerektirir, ayrıca korozif etkiye de neden olabilir. Bunların dışında çalışmada 

kullanılan TM ile üretilen Distaloy AB parçaların sert olması da gevrek talaş oluşumuna neden olmaktadır. İşlem 

esnasında oluşan ısının gevrek yapıdaki talaşla uzaklaştırılması da kuru ortam gerektirmektedir. Takım ömrü 

sonuçları; kesici ucun aşınma süresi ve kesme hızına göre kuru ve kesme sıvısı kullanılan ortam temel alınarak 

Tablo 2’de verilmiştir. Tabloda verilen değerlerin daha net anlaşılması için sonuçlar, Şekil 4’de grafik üzerinde 

gösterilmiştir. Takım ömrünü belirlemede kesici ucunun aşınma süresi esas alınmıştır. Kesici ucun aşınması 

(a) 

(b) 

(c) 
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işlenen parçanın yüzey kalitesinin bozulması ile kendini göstermektedir. Parçaların işlenmesi esnasında parça 

yüzeyinde çizgisel bir görüntü oluşumu uç ömrünün tamamladığını ifade etmektedir. 

 
TABLO 2: TAKIM ÖMRÜNÜN BELİRLENMESİ SONUÇLARI 

Kesme Hızı (m/dak) 
Aşınma Süresi (dak) 

Kuru İşleme Kesme Sıvı ile İşleme 

50 25,5 28,5 

150 22,0 19,0 (Kırıldı) 

250 18,5 13,5 (Kırıldı) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Kuru ve kesme sıvısı ortamında kesici uçların aşınma süreleri 

 

Takım ömrü deneyleri sonucunda en uzun takım ömrü, kesme sıvısı kullanarak 50 m/dak kesme hızında 

28,5 dak olarak ölçülmüştür. Kuru ortamda işleme ile elden edilen en uzun takım ömrü ise 50 m/dak kesme hızında 

25,5 dak olduğu görülmektedir. Her iki durum kıyaslandığında; kesme sıvısı ortamında takım ömrünün %11,5 

daha fazla olduğu görülmektedir. 150 m/dak ve 250 m/dak kesme hızlarına bakıldığında kuru ortamda kesici ucun 

aşınma süresinin gittikçe azaldığı ve kesme sıvısı ortamında ucun daha kısa bir sürede kırıldığı görülmüştür. Daha 

önceden yapılan uygulamalara ve araştırmalara göre kesici uçlar iki sebepten dolayı kırılmaktadır. Birincisi; takım 

ömrünün serbest yüzey aşınması veya krater aşınmasına bağlı olarak yavaş yavaş tükenmesidir. İkinci sebep ise; 

aşınma belirli bir değere ulaştığında çok kısa süre içerisinde serbest yüzey aşınması hızlı bir artış göstermektedir. 

Buna bağlı olarak kesici kenar plastik deformasyona neden olmakta ve takım kırılmaktadır (Karagöz, 2012:119). 

Çalışmada kullanılan işleme parametrelerinde kuru ortamda kesici uçlarda aşınma olmuş ancak kırılma 

gözlenmemiştir. Aşınan uçların tekrar kullanımı ucun bilenmesi ile mümkün olmaktadır. Bu bağlamda kuru 

ortamın uç üzerine daha olumlu etki yaptığını ifade edebiliriz. Kesme hızı ve takım ömrü arasında işlenebilirlik 

açısında önemli bir ilişki vardır. Parçaların işlenmesi esnasında her iki durumda da; kesme hızının artması ile kesici 

uç ömrü azalmaktadır.  

 

DENEYSEL SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Bu çalışmada en etkin kullanımı sağlayan takım ömrünü ve yüzey pürüzlülüğünü veren kesme 

parametreleri tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda verilmektedir: 

 

▪ İşlenebilirlik testlerinde; takım ömrü (zaman) ve kesme hızı arasındaki ilişki ele alınmıştır ve 

kesme hızının kesici uç aşınması üzerinde belirgin bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. 

Beklenen yönde kesme hızının artmasıyla takım ömrünün azaldığı görülmüştür. Bu duruma 

artan kesme hızı ile birlikte artan ısının ve basıncın etkisi olmaktadır. Literatürde yapılan birçok 

çalışmada bunu desteklemektedir (Ezugwu vd., 2005:1011, Rahman vd., 1997:201, Remadna 

ve Rigal, 2006:67, Sugihara vd., 2017:439, Şeker ve Koç, 2012:407, Xavior ve Adithan, 

2009:905). Konuyla ilgili Sugihara vd., (2017:439) yaptıkları çalışmada; Inconel 718 parçalarını 

kuru ve kesme sıvısı ortamında tornalama ile işlemişler ve CBN uçları üzerinde farklı kesme 
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hızlarının etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonunda; kesme hızının artmasıyla uç ömrünün 

azaldığını rapor etmişler. SEM görüntüleri kesme hızının artmasıyla takım ömrünün azaldığı 

ilişkisini desteklemektedir.  

▪ Kuru ve kesme sıvısı kullanılan ortamda en uzun takım ömrü 50 m/dak kesme hızında elde 

edilmiştir. Kuru ortamda 25,5 dak takım ömrü elde edilirken kesme sıvısı kullanılan ortamda 

28,5 dak elde edilmiştir. Her iki durum kıyaslandığında; kesme sıvısı kullanılan ortamda takım 

ömrünün %11,5 daha fazla olduğu görülmektedir. 150 m/dak ve 250 m/dak kesme hızlarına 

bakıldığında kuru ortamda kesici ucun aşınma süresinin gittikçe azaldığı ve kesme sıvısı ile 

çalışıldığında ucun daha kısa bir sürede serbest yüzey kırılmasına uğradığı görülmüştür. Kuru 

ortamda kesici uçlarda aşınma olmuş ancak kırılma gözlenmemiştir. Bu bağlamda kuru ortamın 

uç üzerine daha olumlu etki yaptığı görülmüştür. Özer ve Bahçeci (2009:697) yaptıkları 

çalışmada takım ucun kırılmasını, takım aşınması ve talaşın takıma yapışma eğiliminin fazla 

olması sonucu kesme kuvvetinin artması ile açıklamaktadır. 

▪ Kuru ortamda kesici takımın kesme kenarı ve yan yüzeyinde sürtünme aşınması sonucu olarak 

serbest yüzey aşınması oluştuğu görülmüştür. Kesme hızının artmasıyla oluşan sıcaklıktaki artış 

oluşan yığıntı talaş dayanımını düşürür ve gerilmeler sonucu kesici kenardan kopup uzaklaşarak 

takımın aşınmasına sebep olmaktadır.  

▪ Takım aşınma tipi ve mekanizmalarını belirlemek için kesici uçların SEM görüntüleri 

alınmıştır. Yapılan incelemelerde kesici uç üzerinde az miktarda serbest yüzey aşınması 

oluştuğu tespit edilmiştir. Kesici uçlarda yığıntı katman (YK, Built-Up Layer) ve yığıntı talaş 

(YT, Built-Up Edge) görülmemiştir. 

▪ Genel olarak, kesici uç yüzeyinde kesme derinliği ve ilerleme değerlerine göre oluşmuş aşınma 

ve 50 m/dak, 150 m/dak ve 250 m/dak kesme hızlarında sırasıyla; yaklaşık 334, 584 ve 667 μm 

serbest yüzey aşınması görülmektedir. Finiş (bitirme) operasyonu 30-300 μm aralıklarında 

gerçekleştiği göz önüne alındığında, 150 ve 250 m/dak kesme hızlarında takım ömrünün 

oldukça olumsuz etkilendiği söylenebilir. Bu durumda takım ömrü açısından, 50 m/dak kesme 

hızının üzerinde işlenmemesi uygundur diyebiliriz.  

▪ Cu-Ni-Mo içeren Distaloy parçaların heterojen mikroyapısının; kesme sırasında değişen 

yüklemeler oluşturması mikro düzeyde kopmalara sebep olabilir ve takım üzerinde talaşın temas 

ettiği yüzeyleri yırtabilir. Oluşan az miktardaki serbest yüzey aşınması, heterojen mikroyapıdan 

kaynaklı farklı sertlikteki fazların bulunmasının neden olduğu abraziv aşınma mekanizmasının 

sonucudur. Abraziv aşınmanın neden olduğu izler kesici SEM görüntülerinde kenar boyuncada 

görülmektedir.  
▪ Ra yüzey pürüzlülüğü üzerine tüm parametrelerin etkisi olmuştur. Yüzey pürüzlülüğü değerleri; kesme 

hızı ile azalmış, ilerleme hızı ve kesme derinliği ile artmıştır. Azalma; kesme hızının artmasıyla 

kesmebölgesinde ki sıcaklığın artırması ve talaş deformasyonunu kolaylaştırması ile açıklanmaktadır. 

Artış ise artanilerleme hızı ve kesme derinliğinin takım üzerinde sıvanma, aşınma ve çentik etkisi 

bırakmasıylaaçıklanmıştır. 

▪ En yüksek yüzey kalitesi Ra değeri için 250 m/dak kesme hızında, 0,10 mm/dev ilerleme hızında ve 0,6 

mm kesme derinliğinde tespit edilmiştir. 
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Abstract 

 

As the cost and quality become prominent, producing parts with powder metallurgy technique becomes more and 

more important. The powder metallurgy is important because it can more easily and economically produce parts 

that are rather difficult or impossible to shape with casting, machining or plastic deformation. In the production 

with powder metallurgy, insufficiency of dimensional integrity, certain surface quality and geometrical factors, 

certain machining processes are necessitated. Cutting forces that emerge during machining directly effects the 

cutting performance and unit part cost. Further, heats emerge on the cutting edge impacts the abrasion rate of 

cutting insert, surface roughness and tool life. Thus, determining the cutting forces during the process and the heats 

emerge on the cutting insert or surface of the part is important in terms of machinability tests. In this study, the 

effects of different cutting parameters on cutting forces, the surface of the cutting insert and the workpiece in 

turning lathe using orthogonal cutting of Cu-Ni-Mo based powder metal parts were investigated. As for cutting 

parameters in the cutting forces experiments,  cutting speeds of 50, 150, 250 m/min, feeding speeds of 0.05, 0.1 

and 0.15 mm/rev and cutting depths of 0.2, 0.4 and 0.6 mm were used. As for cutting parameters in heat 

measurement experiments, cutting speeds of 50, 150, 250 m/min, feeding speed of 0.15 mm/rev, cutting depth of 

0.6 mm were used. The cutting forces under dry cutting condition, machined surface and cutting insert heat under 

dry and fluid cutting conditions were measured. Experimental results indicated that cutting forces increased with 

increasing the cutting speed, feeding speed and cutting depth. It was determined that cutting insert heat increased 

as the cutting speed increased in dry cutting condition. Furthermore, this heat also increased as the machining time 

increased. But it was observed that the heat is stable in the use of cutting fluid. 

 

Keywords: Powder metallurgy, machinability, cutting parameters, cutting forces 

 

Sinter Parçaların İşlenmesinde Sıcaklık ve Kesme Kuvvetleri Üzerine Kesme 

Parametrelerinin Etkisi 
 

Özet 

 

Maliyet ve kalitenin öne çıktığı şu dönemde toz metalürjisi tekniği ile parça üretimi giderek önem kazanmaktadır. 

Toz metalurjisinin önemi; döküm, talaşlı imalat veya plastik deformasyonla şekillendirilmesi oldukça zor veya 

imkânsız olan parçaların daha kolay ve ekonomik bir şekilde üretilebilmesinden kaynaklanmaktadır. Toz 

metalurjisi ile üretimde boyutsal tamlık, belirli yüzey kalitesi ve geometrik faktörlerin yetersizliği bazı talaş 

kaldırma işlemlerini zorunlu kılmaktadır. Talaş kaldırma esnasında oluşan kesme kuvvetleri, kesme performansına 

ve birim parça maliyetine doğrudan etki etmektedir. Ayrıca kesici uç üzerinde oluşan sıcaklıklar, kesici ucun 

aşınma oranını, yüzey pürüzlülüğünü ve takım ömrünü etkilemektedir. Dolayısıyla işlem esnasında kesme 

kuvvetlerinin ve kesici uç veya parça yüzeyinde oluşan sıcaklıkların tespit edilmesi işlenebilirlik testleri açısından 

önem arz etmektedir. Bu çalışmada; Cu-Ni-Mo esaslı toz metal parçaların torna ile ortoganal kesme ile 

işlenmesinde; kesme kuvvetleri, kesici uç ve işlenen parça sıcaklığı üzerine değişen kesme parametrelerinin etkisi 

incelenmiştir. Kesme kuvvetleri deneylerinde kesme parametreleri olarak; 50, 150, 250 m/dak kesme hızları, 0,05, 

0,1 ve 0,15 ilerleme hızları mm/dev ve 0,2, 0,4 ve 0,6 mm kesme derinlikleri kullanılmıştır. Sıcaklık ölçümü 

deneylerinde kesme parametreleri olarak; 50, 150, 250 m/dak kesme hızları, 0,15 mm/dev ilerleme hızı ve 0,6 mm 

kesme derinliği kullanılmıştır. Kuru ortamda kesme kuvvetleri, kuru ve kesme sıvısı kullanılan ortamlarda işlenen 

yüzey ve kesici uç sıcaklıkları ölçülmüştür. Deney sonuçları; kesme kuvvetlerinin, kesme hızı, ilerleme hızı ve 

kesme derinliğiyle arttığını göstermiştir. Kuru ortamda kesme hızının artmasıyla kesici uç sıcaklığının arttığı tespit 

edilmiştir. Ayrıca işleme süresinin artmasıyla da bu sıcaklığın arttığı tespit edilmiştir. Ancak kesme sıvısı 

kullanılan ortamda sıcaklığın sabit olduğu görülmüştür. 

 
Anahtar Kelimeler: Toz metalurji, işlenebilirlik, kesme parametreleri, kesme kuvvetleri 
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GİRİŞ 

 

Toz metalurjisi (TM) son zamanlarda sık kullanılan malzeme üretim ve plastik şekillendirme teknolojilerinden 

birisidir. Bu yöntem ile karmaşık şekilli, farklı boyut ve kalınlıklardaki parçalar talaşlı üretim yöntemi en aza 

indirilerek yapılabilmektedir (Uygur, 2007:325). TM yöntemi ikincil işlemleri en düşük seviyede kullanarak 

üretebilme teknolojisidir. TM’nin bu özelliği yöntemi diğer üretim yöntemlerine göre daha avantajlı kılar. Bu 

yöntem, diğer yöntemlerle üretimi mümkün olmayan, karmaşık şekilli parçaların üretimine de imkân verir 

(Bozdağ, 2008:1). Metal malzeme yapımında ya ön alaşımlandırılmış toz ya da elementel toz karışımı kullanılır 

(Gülsoy, 1996:13).  Tornalama, frezeleme ve delme yöntemleri TM parçalarının işlenebilirliğinde en çok 

kullanılan yöntemlerdir (Šalak vd., 2006:63, Beköz Üllen, 2016:1002). Toz metalurji parçalarının işlenebilirliği; 

iş parçasına, takım malzemelerine, kesme şartlarına, işleme ve kesme parametrelerine bağlıdır (Beköz Üllen, 

2016:1002, Wyatt ve Termal, 2006:2). Ayrıca kimyasal kompozisyon, gözeneklilik, serbest işleme katkı maddeleri 

ve sıkıştırma ile sinterleme yöntemleri gibi üretim parametreleri de işlenebilirliği etkilemektedir (Beköz Üllen vd., 

2017:218, Yamane vd., 1996:381). 

Gelişen teknolojiye bağlı olarak imalat sanayinde de hızlı bir gelişme gözlenmektedir. Bu gelişmeler üretim 

maliyeti ve kaliteli üretimi ön plana çıkarmıştır. Talaş kaldırma işlemi esnasında oluşan kesme kuvvetleri, kesme 

işlemi performansı, ısı oluşumu, takım ömrü, işlenen yüzeyin kalitesi, üretim maliyeti, iş parçasının boyutları ve 

kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte, ilerleme hızı, kesici takım geometrisi, kesme derinliği 

ve kesme hızı gibi kesme şartları kesme kuvvetlerini doğrudan etkilemektedir. Kesme kuvvetleri aynı zamanda 

takım tezgâhlarının, kesici takımların ve gerekli bağlama kalıplarının tasarımında kullanılmaktadır (Yurtkuran, 

2013:32, Zhang, 1991:23). Tezgâh çalışırken kesici takıma gelen kesme kuvvetlerinin etkisiyle tezgâh parçaları 

rijitliğini koruyabilmeli ve istenilmeyen şekilde deforme olmamalıdır. Talaş kaldırmadan dolayı meydana gelen 

kesme kuvvetlerinin güvenle karşılanabilmesi için kesici takımın dayanım özellikleri çok iyi araştırılmalıdır 

(Korkut ve Dönertaş, 2003:385). Bu nedenlerle yıllardır araştırmacıların ilgisini çeken bu konularda pek çok 

araştırma yapılmış ve halen araştırma-geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Talaşlı imalat yöntemleri ile 

üretilen makine parçalarının uzun ömürlü, kaliteli, emniyetli ve ekonomik olabilmesi amacıyla imalat sürecine etki 

eden bütün kuvvetlerin hassas biçimde belirlenmesi gerekir. Kesme kuvvetleri ile takım aşınması arasında bir bağ 

kurabilmek için kesme kuvvetlerinin ölçülmesi gerekir. Özellikle de kesme parametrelerine göre kuvvet 

değişimlerinin gözlenmesi isteniyorsa, kuvvetlerin hassas bir sistem tarafından ölçülmesi gerek (Duran ve Acır, 

2004:211, Korkut ve Dönertaş, 2003:385, Montgomery ve Altintas, 1991:161).  

Talaşlı imalatta kesici uç iş parçası yüzeyinden talaş kaldırırken iç ve dış sürtünmelerden dolayı oluşan ısı, 

talaş kaldırma mekaniğini ve takım ömrünü etkileyen diğer önemli bir faktördür (Çakır vd., 2004:37, Çakır ve 

Kılıçkap, 2001:280). Talaşlı kaldırma sırasında sarf edilen enerjinin tamamına yakını ısıya dönüşür. Bu sebeple, 

kesme bölgesinde oluşan ısı takım ömrü, kesme kuvvetleri, talaş biçimi ve iş parçası yüzey kalitesi bakımından 

önemlidir (Yamane vd., 1996:381, Çakır vd., 2004:37). Talaşlı imalat sırasında ısı sebepli olumsuzlukları ortadan 

kaldırmak ve imalatı kolaylaştırmak için son yılların en önemli araştırma konularından biri olmuştur (Nguyen ve 

Zhang, 2003:225). Literatürdeki çalışmalar ışığında, sıcaklık ve kesme kuvvetleri, talaşlı imalatta özellikle kuru 

işlemede en önemli kriterler olarak karşımıza çıkmaktadır. İşleme esnasında meydana gelen sıcaklığın kontrol 

edilememesi hem kesici takımın hem de iş parçasının önemli ölçüde etkilenmesine sebep olur. Kesici takımda 

değişik aşınma türlerine yol açarak nihayetinde takımın ömrünü beklenilenden daha kısa zamanda tamamlamasına 

neden olmaktadır. İş parçasının yüzey kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesine, aynı zamanda iş parçasının 

kimyasal yapısında istenmeyen değişikliklere yol açar. Bu sebeplerden dolayı işleme esnasında oluşan sıcaklık 

ölçümü bir çok araştırmacının ilgisini çekmiştir (Yağmur vd., 2012:2). 

Literatürde; TM parçalarının işlenebilirliği üzerine kesme parametrelerinin etkisinin detaylı olarak 

araştırıldığı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, Cu-Ni-Mo ön alaşımlı Distaloy AB demir tozu parçaları 

kullanılmıştır. Bu tip TM parçalarının işlenmesinde sıcaklık ve kesme kuvvetlerinin üzerine; kesme hızı, kesme 

derinliği ve ilerleme hızı gibi kesme parametrelerin etkisi deneysel olarak araştırılarak literatürdeki bu boşluk 

giderilmeye çalışılmıştır. 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Bu çalışmada; Höganäs firması tarafından atomizasyon yöntemi ile üretilmiş, Tablo 1’de 

kimyasal bileşimi verilen ticari ismi Distaloy AB olan ön alaşımlı demir tozu kullanılmıştır.  

 
Tablo 1: Ön alaşımlı demir tozunun kimyasal bileşimi (Höganäs, 1996:110) 

Tozun adı Cu, % Ni, % Mo,% C, % MnS, % Yağlayıcı, % Fe, % 

Distaloy AB 1,50 1,75 0,50 0,80 0,50 0,80 Kalan 
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Toz karışımı; dış çapı 20,2 mm, iç çapı 11,5 mm ve boyu 11,4 mm olan çelik kalıpta preslenmiştir. 

Ardından 500 MPa pres basıncında şekillendirilerek, yoğunluğu 7 g.cm-3 ve yükseklik/çap oranı 

yaklaşık 2 olan içi boş silindirik ham numuneler üretilmiştir. Ham numunelerin sinterlenmesi, 

parçalanmış amonyak atmosferi altında 1130°C sıcaklıkta 30 dakikada gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

kapsamında üretilen sinter parçaların torna ile işlenmesinden önce; gerilim giderme tavlaması 

yapılmıştır. Numunelerin yüzey tornalama işleminde; ticari ismi polikristalli B3N esaslı PCBN Secomax 

CBN200 kesici uç kullanılmıştır. Kesici takım; 0° talaş açısına ve 5° boşluk açısına sahiptir. Kesme 

kuvvetleri ölçümü işlemi; Doosan Puma GT2100 markalı CNC torna tezgâhında yapılmıştır. Kuvvetler, 

Kistler 9129AA dinamometresi ile ölçülmüştür ve elde edilen ölçümler Dynoware yazılımı kullanılarak 

analiz edilmiştir. Bu çalışmada; kesme hızları 50, 150 ve 250 m/dak ilerleme hızları 0,05, 0,1 ve 0,15 

mm/dev ve kesme derinlikleri 0,2, 0,4 ve 0,6 mm olarak belirlenmiştir. İşlem esnasında takım ucu ve iş 

parçası yüzey sıcaklığının ölçümü ise; YouJi Machine İndustrial Co. Ltd. tarafından üretilen, X ve Z 

eksenli, 550 mm işleme hacmine ve 3000 RPM devire sahip CNC tezgâhta yapılmıştır. Sıcaklık ölçüm 

işlemi karşılaştırma amacıyla kuru ve kesme sıvısı kullanılan ortamlarda yapılmıştır. Sıcaklık ölçümü 

testlerinde; kesme hızları 50, 150 ve 250 m/dak olarak değişirken ilerleme hızı 0,15 mm/dev ve kesme 

derinliği 0,6 mm olarak sabit tutulmuştur. Kesici takım ve iş parçası yüzey sıcaklık ölçümünde dijital 

termometre kullanılmıştır ve elde edilen sonuçlar analiz edilmiştir.   

 

DENEYSEL SONUÇLAR 
Kesme Kuvvetleri 

Çalışmada kullanılan tüm deney parametreleri parça numaralarına göre Tablo 2’de açıkça verilmiştir. 

Kesme kuvvetleri; ilerleme hızı, kesme hızı ve kesme derinliğine göre üç farklı değişken parametreye göre ele 

alınmıştır. Elde edilen değerleri kullanarak kesme parametresi etkilerinin daha net değerlendirilmesi için grafikler 

çizilmiştir. Grafik çizimleri; Box-Behnken istatiksel deney tasarım yöntemi ve Minitab yazılımı kullanılarak 

yapılmıştır. Şekil 1 (a), (b) ve (c)’de sırasıyla; 27 adet işlenmiş parçanın radyal kuvvetine (Fx); kesme hızı-ilerleme 

hızının, kesme hızı-kesme derinliğinin ve ilerleme hızı-kesme derinliğinin etkileri görülmektedir. Şekil 2 (a), (b) 

ve (c)’de sırasıyla; 27 adet işlenmiş parçanın kesme kuvvetine (Fy); kesme hızı-ilerleme hızının, kesme hızı-kesme 

derinliğinin ve ilerlemehızı-kesme derinliğinin etkileri görülmektedir. Şekil 3 (a), (b) ve (c)’de sırasıyla; 27 adet 

işlenmiş parçanın ilerleme kuvvetine (Fz); kesme hızı-ilerleme hızının, kesme hızı-kesme derinliğinin ve 

ilerlemehızı-kesme derinliğinin etkileri görülmektedir. Programdan faydalanarak grafiklerdeki standart sapmalar 

tespit edilmiştir. Fx, Fy ve Fz’e standart sapma değerleri sırasıyla; 20,93 N, 59,60 N ve 24,52 N olarak 

hesaplanmıştır.  

Tablo 2: Deneysel çalışmada kullanılan kesme parametreleri 
Parça 

no 

İlerleme hızı, 

mm/dev 

Kesme 

derinliği, mm 

Kesme hızı, 

m/dak 

1 0,05 

0,2 

50 

2 0,10 

3 0,15 

4 0,05 

0,4 5 0,10 

6 0,15 

7 0,05 

0,6 8 0,10 

9 0,15 

10 0,05 

0,2 

150 

11 0,10 

12 0,15 

13 0,05 

0,4 14 0,10 

15 0,15 

16 0,05 

0,6 17 0,10 

18 0,15 

19 0,05 

0,2 
250 

20 0,10 

21 0,15 

22 0,05 0,4 
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23 0,10 

24 0,15 

25 0,05 

0,6 26 0,10 

27 0,15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Fx radyal kuvvetine kesme parametrelerinin etkisi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Fy kesme kuvvetine kesme parametrelerinin etkisi 

 

 

 

 

(a) (b) 

(c) 

(b) (a) 

(c) 
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Şekil 3: Fz ilerleme kuvvetine kesme parametrelerinin etkisi 

 

Şekil 1’de verilen radyal kuvvet grafikleri incelendiğinde, kesme hızı arttıkça Fx’in ortalama 

olarak 36,30 N’den 61,30 N’e kadar arttığı görülmüştür. İlerleme hızı 0,05 mm/dev’den 0,15 mm/dev’e 

çıktığında Fx’in ortalama olarak 28,73 N’den 65,5 N’a kadar arttığı tespit edilmiştir. Kesme derinliğinin 

0,2 mm’den 0,6 mm’ye çıkarılmasıyla; Fx’in 36,55 N’dan 54 N’a kadar arttığı ölçülmüştür. Şekil 2’de 

verilen kesme kuvveti grafikleri incelendiğinde, kesme hızı 50 m/dak’dan 150 m/dak’ya çıkarıldığında; 

kuvvette 116 N’dan 113 N’a kadar düşüş meydana geldiği görülmüştür. Fakat kesme hızının 250 

m/dak’ya çıkarılmasıyla kuvvetin 125 N’a yükseldiği tespit edilmiştir. Fy’nin değeri ilerleme hızına 

göre değerlendirildiğinde, ilerleme hızının 0,05 mm/dev’den 0,15 mm/dev’e artmasıyla kuvvetin 

ortalama olarak 73 N’dan 116,78 N’a kadar arttığı tespit edilmiştir. Kesme derinliğinin 0,2 mm’den 0,6 

mm’ye çıkarılmasıyla; Fy’nin 64,20 N’dan 169,35 N’a kadar arttığı görülmüştür. Son olarak; Şekil 3’te 

verilen ilerleme kuvveti grafikleri incelendiğinde ise kesme hızının 50 m/dak’dan 250 m/dak’ya 

çıkarılmasıyla; Fz’nin 48,67 N’dan 87,27 N’a kadar arttığı; ilerleme hızının 0,05 mm/dev’den 0,15 

mm/dev’e artmasıyla; 45,96 N’dan 68,41 N’a yükseldiği; kesme derinliğinin 0,2 mm’den 0,6 mm’ye 

çıkarılmasıyla; kuvvetin 23,20 N’dan 94,35 N’a kadar yükseldiği görülmüştür. 

 
İşlem Esnasında Kesici Uç ve İş Parçasının Yüzey Sıcaklığı  

Kesici takım üzerindeki sıcaklık ölçümü uzun yıllardır konuyla ilgili çalışan araştırmacıların ilgi 

gösterdiği alanlardan biri olmuştur. Kesici uç üzerinde oluşan sıcaklıklar, kesici ucun aşınma oranını, yüzey 

pürüzlülüğünü ve takım ömrünü etkilemektedir. Dolayısıyla işlem esnasında kesici uç veya parça yüzeyinde oluşan 

sıcaklıkların tespit edilmesi işlenebilirlik testleri açısından önem arz etmektedir ve takım aşınmasının 

tanımlanabilmesi açısından faydalı olacaktır. Tablo 3’de kuru işleme sonucu ölçülen kesici uç ve iş parçası yüzey 

sıcaklık değerleri verilmiştir. Kesme sıvısı ortamında işleme ile ölçülen kesici uç ve parça yüzeyinin sıcaklık 

değerleri her kesme hızında yaklaşık aynı değerde (20,6 oC olarak ölçülmüştür) olduğu için tablo olarak 

verilmemiştir. Tabloda verilen değerleri daha iyi değerlendirebilmek amacıyla grafikler çizilmiştir. Şekil 4 (a) ve 

(b)’de kuru işleme ortamında kesici uç ve iş parçası yüzey sıcaklıkları verilmiştir. 

Tablo 3: Kesici uç ve parça yüzeyinde farklı kesme hızlarında ölçülen sıcaklık değerleri 

Zaman 

(dak) 

Sıcaklık (oC) 

50 (m/dak) 150 (m/dak) 250 (m/dak) 

Kesici Uç İş Parçası Kesici Uç İş Parçası Kesici Uç 
İş 

Parçası 

5 22,7 34,2 27,1 39,7 31,6 42,2 

10 24,9 37,6 30,5 43,6 33,3 46,9 

15 26,1 40,9 33,4 45,4 37,6 49,2 

20 28,6 43,5 38,7 47,8 42,1 52,1 

25 31,7 46,7 42,3 49,1 - - 

(c) 

(b(a
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Şekil 4: (a) kesici uç sıcaklığı ve (b) parça yüzey sıcaklığı üzerine kesme hızının etkisi 

 

Şekil 4 (a)’da verilen kuru işleme ortamında kesici uç sıcaklık grafiği incelendiğinde, kesme 

hızının artmasıyla kesici uç sıcaklığının arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca işleme süresinin artmasıyla da 

bu sıcaklığın arttığı tespit edilmiştir. En yüksek sıcaklıklar kesici takım aşınmasında elde edilmiştir. 50 

m/dak kesme hızında, 22,7 °C  ile 31,7 °C  arasında sıcaklıklar ölçülmüştür. Kesme hızı 50 m/dak’dan 

150 m/dak’ya arttırıldığında ölçülen sıcaklıkların, 27,1 °C  ile 42,3°C  arasında değiştiği tespit 

edilmiştir. 250 m/dak kesme hızında ise 31,6 °C ile 42,1 °C arasında ölçülmüştür. Sıcaklıklar arasında 

çok büyük farklar olmamasının nedeni talaş kaldırma işlemi esnasında oluşan sıcaklığın talaş, iş parçası 

ve kesici takıma dağılması ayrıca oluşan maksimum ısının gevrek yapıdaki talaşla uzaklaştırılması 

olarak açıklanabilir. 

Şekil 4 (b)’de verilen iş parçası yüzey sıcaklık grafiği incelendiğinde, kesme hızının artmasıyla iş 

parçası yüzey sıcaklığının arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca işleme süresinin ilerlemesiyle de bu sıcaklığın 

arttığı tespit edilmiştir. En yüksek sıcaklıklar kesici takım aşınmasında elde edilmiştir. 50 m/dak kesme 

hızında, 34,2 °C  ile 46,7 °C  arasında sıcaklıklar ölçülmüştür. Kesme hızı 50 m/dak’dan 150 m/dak’ya 

arttırıldığında ölçülen sıcaklıklar 39,7 °C  ile 49,1 °C  arasında değiştiği tespit edilmiştir. 250 m/dak 

kesme hızında ise 42,2 °C ile 52,1 °C arasında ölçülmüştür. Parçaların işlenmesi esnasında kesici uç ve 

iş parçası yüzeyinde; kesme hızının artması ile ısının arttığı görülmüştür. Literatürde yapılan birçok 

çalışmada bunu desteklemektedir (Aydın vd., 2010:91, Brito vd., 2015:63, Dessoly vd., 2004:1469, 

Sasahara vd., 2017:160, Yağmur vd., 2013:4).  

 
SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlar aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir: 

• Fx, Fy ve Fz üzerine tüm parametrelerin etkisi olmuştur. Ancak kesme kuvvetleri üzerine en etkili 

parametreler kesme derinliği ve ilerleme hızıdır. 

• En yüksek Fx, Fy ve Fz değeri 50 m/dak kesme hızında, 0,15 mm/dev ilerleme hızında ve 0,6 mm kesme 

derinliğinde; en düşük Fx, Fy ve Fz değeri ise 50 m/dak kesme hızında,0,05 mm/dev ilerleme hızında ve 

0,2 mm kesme derinliğinde tespit edilmiştir.  

• Kesme kuvvetleri değerleri; genel olarak kesme hızı, ilerleme hızı ve kesme derinliği ile artmıştır. 

Literatürde bu durum; artan kesme hızıyla beraber kesici takım uç noktasında sürtünme gerilmesi 

oluşturması sonucu kesme kuvvetinin artmasına yol açmasıyla ifade edilmiştir (Ozcatalbas ve Ercan, 

2003:236).  

• Bu çalışmada düşük kesme hızlarında oluşan kısa ve ince talaşlar kesme ve ilerleme kuvvetlerini 

düşürmüştür. Wayal vd., (2015:67) kesme hızı, ilerleme miktarı ve kesme derinliğindeki artışın işleme 

tezgâhının daha fazla yüke maruz bırakılmasından dolayı kesme kuvvetlerini ve titreşimi arttırdığını 

belirtmiştir. Artan stres konsantrasyonu talaş kırılmasını kolaylaştırır ve kesme gücünü azaltır. Yüksek 

kesme hızı, yüksek kesme sıcaklığına neden olur ve kesme gücü kesme hızıyla azalır. Ozcatalbas vd., 

(2007:871) yaptıkları çalışma sonuçları da bu durumu destekler niteliktedir. 

• İşlenen yüzeyin sıcaklığı, büyük oranda takım-talaş ara yüzeyindeki temasa, kesme kuvvetlerinin 

büyüklüğüne ve kesici takım-iş parçası ara yüzeyindeki sürtünmeye bağlıdır. Genellikle, düşük kesme 

hızları iş parçasına iletilen ısıyı arttırır, yüksek kesme hızları ise enerjinin çoğunun talaşla atılmasına ve 

kesici takım ve iş parçasına daha az ısı iletilmesine neden olur (Šalak vd., 2005:107). Kesme parametreleri 

içerisinde sıcaklık üzerine en etkili parametre kesme hızıdır (Chen vd., 1997:167).  

• Kesme sıvısı ortamında işleme ile ölçülen kesici uç ve parça yüzeyinin sıcaklık değerleri kesme hızıyla 

etkilenmediği (20,6oC olarak) tespit edilmiştir. Bu durum kesme bölgesine ve takım/talaş ara yüzeyine 

püskürtülen kesme sıvısının talaş kaldırma sıcaklığını düşürdüğü ve kesici takım üzerindeki sıcak talaşların 

(a) (b) 
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hızla uzaklaştırdığının sonucu olarak açıklanmaktadır. Püskürtülen kesme sıvısı sayesinde talaşın takımla 

temas alanının azaltılması ve böylece ısı oluşumunda büyük etkisi olan sürtünme alanının önemli ölçüde 

azaltılması da sıcaklığın düşürülmesinde ve sabit tutmasında önemli etkiye sahip olmuştur (Özçatalbaş ve 

Baş, 2006:451). 

• Kuru işleme ortamında kesme hızının artmasıyla kesici uç ve iş parçası yüzey sıcaklığının arttığı ve 

işleme süresinin artmasıyla da bu sıcaklığın arttığı tespit edilmiştir. Aydın vd., (2010:91) yaptığı çalışmada; 

AISI 304 malzemesini kullanarak farklı kesme parametrelerinin talaş kaldırma sürecine etkilerini 

incelemişlerdir. Bu amaç için; kesici uç ve kaldırılan talaş yüzeyinin sıcaklığını ölçmüşlerdir. Kesme 

hızının artmasıyla her iki durumda da sıcaklığın arttığı görülmüştür. Düşük kesme hızlarında, sıcaklığın 

sabit ve düzensiz artışlar yaptığı ancak orta ve yüksek kesme hızlarında sıcaklığın düzgün bir şekilde 

arttığını rapor etmişler.  

• En yüksek sıcaklıklar kesici takım aşınmasında, kesici uç ve iş parçası yüzeyinde elde edilmiştir. Ancak 

sıcaklıklar arasında çok büyük farklar oluşmamıştır. Bunun sebebi; talaş kaldırma işlemi esnasında oluşan 

sıcaklığın talaş, iş parçası ve kesici takıma dağılması ayrıca oluşan maksimum ısının gevrek yapıdaki talaşla 

uzaklaştırılması olarak açıklanabilir. 
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Abstract 

 

One of the most important elements of the economic and social developments that determine the level of 

development of countries is energy and this energy must be produced from renewable sources as long as possible. 

Renewable energy sources, whose use and technology are rapidly increasing day by day, have become competitive 

with conventional energy sources. The fact that renewable energies are clean and partially inexhaustible energy 

sources is very advantageous because they reduce foreign dependency in energy production and use, establish 

production facilities in short periods and be local. 

In this study, data between 1980 and 2013 was used in order to evaluate sources used for electricity production in 

Turkey. Data in this study are taken from TEİAŞ -Turkey Electricity Generation - Transmission Statistics. To 

determine electricity generation of Turkey in future from renewable energy sources and waste sources have used 

artificial neural networks. The amount of electricity that can be produced in the future is estimated and presented 

as a table. 

 

Keywords: Electricity Generation, Renewable Energy, Artificial Neural Networks.  

 

Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminde Yenilenebilir Enerji ve Atık  

Kaynakların Payı 
 

Özet 

 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyini belirleyen ekonomik ve sosyal gelişmelerin en önemli unsurlardan birisi enerjidir 

ve bu enerjinin mümkün olduğu sürece yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi gerekmektedir. Gün geçtikçe 

kullanımı ve teknolojisi hızla artan yenilenebilir enerji kaynakları konvansiyonel enerji kaynakları ile rekabet 

edebilir duruma gelmiştir. Yenilenebilir enerjilerin temiz ve kısmen tükenmez enerji kaynakları olması, enerji 

üretimi ve kullanımında dışa bağımlılığı azaltması, üretim tesislerinin kısa sürelerde kurulabilmesi ve yerel 

olmasından dolayı oldukça avantajlıdır. 

 

Yapılan bu çalışmada Türkiye’nin elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kaynakların değerlendirilmesi amacı ile 

1980-2013 yılları arasındaki Türkiye’nin enerji kaynaklarına göre elektrik enerjisi üretimi ve paylarına ait bilgiler 

kullanılmıştır. Çalışmaya konu olan veriler TEİAŞ, Türkiye Elektrik Üretim- İletim İstatistiklerinden alınmıştır. 

Türkiye elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir enerji ve atık kaynakların gelecekteki payının belirlenebilmesi 

için yapay sinir ağları (YSA) kullanılmıştır. Gelecekte üretilebilecek elektrik enerjisi miktarı tahmin edilmiştir ve 

tablo olarak sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Elektrik Üretimi, Yenilenebilir enerji, Yapay Sinir Ağları. 

 

INTRODUCTION 

As in all over the world, the need for energy is increasing rapidly in our country. To meet this need, each 

country is working to increase the amount of energy production by using all available resources. Increased energy 

production reduces the dependence on the country. It also plays a role in making it economically strong. 

 

Today, electrical energy can be produced from many sources. These sources can be listed as hydraulic, 

thermal, natural gas, wind, solar, wave and waste sources. Turkey is a country with a very high potential, especially 

compared to many countries in the world in terms of renewable energy sources. In 2017, 37% of our electricity 

production was obtained from natural gas, 33% from coal, 20% from hydraulic energy, 6% from wind, 2% from 

geothermal energy and 2% from other sources. As of the first half of 2018, the installed capacity of our country 

has reached to 87,139 MW. Distribution of our installed capacity at the end of the first half of 2018; 32 percent of 

the hydraulic energy, 26.4 percent of natural gas, 21.4 percent of the coal, 7.7 percent of the wind, 5.4 percent of 

the sun, 1.3 percent of the geothermal and 5.8 percent of the other sources. In addition, the number of electricity 
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generation power plants in Turkey increased to 6.886 (including unlicensed plants) as of the first half of 2018. Of 

the existing plants, 636 are hydroelectric, 41 are coal, 232 are wind, 40 are geothermal, 303 are natural gas, 5.422 

are solar, and 212 are other power plants. According to the share of electricity generation and energy resources in 

Turkey between the years 1980-2013 in Table 1, TEIAS, Turkey Electricity Generation - Transmission is granted 

according to the statistics (https://www.teias.gov.tr/tr/turkiye-elektrik-uretim-iletim-istatistikleri). 

 

Table 1: Electricity energy production and shares by energy sources 

 

Year 
Total 

(GWh) 

Coal 

(%) 

Liquid fuels  

(%) 

Natural gas 

(%) 

hydropower  

(%) 

Renewable energy 

and Wastes (1) 

(%) 

1980 23 275 25.6 25.1 - 48.8 0.6 

1981 24 673 24.9 23.5 - 51.1 0.4 

1982 26 552 24.3 22.4 - 53.4 0.0 

1983 27 347 31.4 27.2 - 41.5 0.0 

1984 30 614 33.1 23.0 - 43.9 0.1 

1985 34 219 43.9 20.7 0.2 35.2 0.0 

1986 39 695 49.0 17.6 3.4 29.9 0.1 

1987 44 353 39.8 12.4 5.7 42.0 0.1 

1988 48 049 26.0 6.9 6.7 60.3 0.1 

1989 52 043 38.9 8.2 18.3 34.5 0.1 

1990 57 543 35.1 6.9 17.7 40.2 0.1 

1991 60 246 35.8 5.5 20.9 37.7 0.2 

1992 67 342 36.5 7.8 16.1 39.5 0.2 

1993 73 808 32.2 7.0 14.6 46.0 0.2 

1994 78 322 36.0 7.1 17.6 39.1 0.2 

1995 86 247 32.5 6.7 19.2 41.2 0.4 

1996 94 862 32.1 6.9 18.1 42.7 0.3 

1997 103 296 32.8 6.9 21.4 38.5 0.4 

1998 111 022 32.1 7.1 22.4 38.0 0.3 

1999 116 440 31.8 6.9 31.2 29.8 0.3 

2000 124 922 30.6 7.5 37.0 24.7 0.3 

2001 122 725 31.3 8.4 40.4 19.6 0.3 

2002 129 400 24.8 8.3 40.6 26.0 0.3 

2003 140 581 22.9 6.5 45.2 25.1 0.2 

2004 150 698 22.9 5.1 41.3 30.6 0.2 

2005 161 956 26.7 3.4 45.3 24.4 0.2 

2006 176 300 26.5 2.5 45.8 25.1 0.2 

2007 191 558 27.9 3.4 49.6 18.7 0.4 

2008 198 418 29.1 3.8 49.7 16.8 0.6 

2009 194 813 28.6 2.5 49.3 18.5 1.2 

2010 211 208 26.1 1.0 46.5 24.5 1.9 

2011 229 395 28.9 0.4 45.4 22.8 2.6 

2012 239 497 28.4 0.7 43.6 24.2 3.1 

2013 240 154 26.6 0.7 43.8 24.7 4.2 

https://www.teias.gov.tr/tr/turkiye-elektrik-uretim-iletim-istatistikleri
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            Source: TEIAS, Turkey Electricity Generation - Transmission Statistics 
 

MATERIAL AND METHOD 

ANN method is used frequently in many disciplines and achieves success. The most important advantages 

of this methodology are its quickness, simplicity and advanced level of learning ability. 

 

ANN technique was performed using MATLAB's Toolbox. Of the 221 data used in the study, 177 were 

randomly selected for training and 44 for the test. In the created network, year, the rate of electricity generated 

from coal, the rate of electricity generated from liquid fuels, the proportion of electricity generated from natural 

gas, the rate of electric energy generated from hydroelectric power plants, and the rate of electricity generated from 

renewable energies and wastes, and the total electrical energy generation as input variables variable. The structure 

of the created network is shown in Figure 1. The transfer function of the created network is determined as LOGSIG, 

the network type is Forward Back Spread, and the training function is Levenberg-Marquardt algorithm (TrainLM) 

and Scaled Conjugate Gradient Back Propagation (TrainSCG). 

 

 
Figure 1. Schematic representation of ANN 

 

Various algorithms and neurons have been evaluated in order to achieve optimal results in the ANN 

technique. Root-mean-square error (RMSE), the coefficient of determination (R2) and coefficient of variation 

(cov) values obtained for the total amount of electricity produced in the future are presented in Table 2. The value 

of the coefficient of determination (R2) which is the most suitable for the total amount of electricity produced in 

the future is determined as 0.99920 for the Levenberg-Marquardt algorithm (TrainLM)-4 training function. 

 

In the calculation of the total amount of electricity produced in the future, the following equations obtained 

from the ANN technique are used (Kılıç ve Arabacı, 2019). 

 

Ei =∑Inwni + bn

4

n=1

 (1) 

Fi =
1

1 + e−Ei
 (2) 

 

In the above equations, Ei is the total number of neurons, and Fi is the neuron activation function. In input 

variables and bn are bias values. The variables used in the equations represent the weight data of the aggregation 

function of each neuron of the training network. 

RESULTS 

Artificial neural networks to determine the future share of renewable energy sources and waste electricity 

generation in Turkey is used. The amount of electricity that can be produced in the future is estimated and presented 

as a table. The statistical values of the network created for the estimation of electricity generation are presented in 

Table 2 and the weight variables and bias variables in determining the total amount of electricity produced in the 

future are presented in Table 3. 

Table 2: Statistical values of network generated for estimation of electricity generation 

Algorithm-neurons RMSE cov R2 

Lm-3 2109.5 0.02446 0.9843 

Lm-4 1508.2 0.01749 0.99920 

Lm-5 4269.2 0.04951 0.99360 

Lm-6 2030.5 0.02355 0.99855 

Lm-7 7127.4 0.08266 0.98218 

Lm-8 5680.7 0.06588 0.98868 

Lm-9 4300.7 0.04988 0.99351 



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

59 
 

Lm-10 3791.9 0.04398 0.99495 

Lm-11 4977.3 0.05773 0.99131 

Lm-12 4956.9 0.05749 0.99138 

SCG-3 1890.6 0.02192 0.99874 

SCG-4 1921.9 0.02229 0.99870 

SCG-5 4350.7 0.05046 0.99336 

SCG-6 2159.8 0.02505 0.99836 

SCG-7 3523.2 0.04086 0.99564 

SCG-8 2768.4 0.03211 0.99731 

SCG-9 4150.8 0.04814 0.99395 

SCG-10 3798.9 0.04406 0.99493 

SCG-11 2310.8 002680 0.99812 

SCG-12 5187.3 0.06016 0.99056 

 

Table 3: Weight coefficients and bias values used to determine electricity production 

Neuron Position 

(Wni) 
I1  (Y) I2  (EC) I3  (ELF) I4  (ENG) I5 (EHP) I6  (ERE) bn 

1 -281.927 8.6106 13.8136 18.1179 13.9733 -7.3962 257.611 

2 2242.235 -476.14 -488.140 -471.43 -573.981 -62.1741 -1286.872 

3 -24.5283 33.5852 -60.2628 -47.738 55.3987 -102.205 3.6777 

4 90.006 21.3679 23.6649 23.9875 27.1254 0.58538 -132.055 

The total amount of electricity generation in the future can be calculated by the following formula, which 

is generated by the data obtained from ANN depending on the sources of electricity generation; 

 

E5=F1 (7.2564) + F2 (-13.4151) + F3 (-6.0707) + F4 (-2.5064) + 2.9584 
(3) 

  

7
1

1
5

x
e

ontyproductiElectirici
E−

+
=  (4) 

The possible error values for estimated amounts of electricity generation can be determined by Equation 5 

(Kılıç et al. 2018); 

100x
A

AA
Error

p

qp −
=  (5) 

Ap is estimates values, Aq is the actual values. 

The results obtained from ANN are compared with the actual values and are given in Table 4. As seen in 

Table 4, the highest relative error calculated is 7.4%. This error value is considered to be acceptable. 

 

 

Table 4: Comparison of actual values with the values obtained from ANN for electricity generation 

Year ECoal ELiq. fuels 
ENat. 

gas 

EHydropowe

r 

ERenew. and 

wastes 

Actual 

Electricity 

Production 

(GWh) 

Estimated 

Electricity 

Generatio

n of ANN 

(GWh) 

Error 

 (%) 

1976 23.7 29.6 0 45.8 0.9  18 283 17 335 5.1 

1981 24.9 23.5 0 51.1 0.4  24 673 22 839 7.4 

1986 49.0 17.6 3.4 29.9 0.1  39 695 41 557 4.6 

1991 35.8 5.5 20.9 37.7 0.2  60 246 62 732 4.1 

1996 32.1 6.9 18.1 42.7 0.3  94 862 91 740 3.2 

2001 31.3 8.4 40.4 19.6 0.3  122 725 126 315 2.9 

2006 26.5 2.5 45.8 25.1 0.2  176 300 183 012 3.8 

2011 28.9 0.4 45.4 22.8 2.6  229 395 233 012 1.5 

 

Estimation of the amount of electrical energy that can be produced by increasing the production rate of 

renewable energy and wastes from the wastes is estimated by using ANN method and given in Table 5. As of the 
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year 2020, with the increase in the share of electricity produced from renewable energy and wastes by 2% in total 

production, the increase in the total electricity generation amount by 2% increased to 23678 GWh compared to the 

previous year. In the other years, it is observed that the production of electricity increased compared to the previous 

year. 

Table 5: Estimation of future electric energy generation due to increase in electricity energy generation 

from renewable energy and wastes 

 

Year 

Electricity 

Production  

(GWh) 

Coal 

(%) 

Liquid 

fuels 

(%) 

Natural 

gas 

(%) 

Hydropower 

(%) 

Renewable Energy 

and Wastes  

(%) 

Increase in Total Electricity 

Production by Previous Year 

(GWh) 

2013 240 154 26.6 0.7 43.8 24.7 4.2 - 

2020 263 832 26.6 0.7 43.8 24.7 22 23 678 

2021 317 892 26.6 0.7 43.8 24.7 24 54 060 

2022 350 920 26.6 0.7 43.8 24.7 26 33 028 

2023 410 189 26.6 0.7 43.8 24.7 28 59 269 

2024 438 385 26.6 0.7 43.8 24.7 30 28 196 

 

CONCLUSION 

In this study, the share of renewable energy sources and waste in Turkey's electricity production have been 

investigated. The ratio of renewable energy and waste resources has been increased and the amount of energy that 

can be produced in the coming years is estimated by using ANN method. 

According to the results obtained; By 2020, when the share of electricity generation from renewable energy 

and wastes increased by 2%, resulting in a significant increase in total electricity production compared to the 

previous year.  This value was estimated to be 23678 GWh in 2020, 54060 GWh in 2021, 33028 GWh in 2022, 

59269 GWh in 2023 and 28196 GWh in 2024. The use of renewable energy and waste resources in energy 

production is extremely important both in terms of energy production potential and environmental factors. 
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Аннотация 

 

Статья описывает особенности распределенных систем. Раскрывается понятие  распределенной 

информационной системы. Дается классификация распределенных систем. По типу 

предоставляемых ресурсов: распределенные вычислительные системы, распределенные 

информационные системы. По количеству элементов в системе: кластер, распределенная система 

корпоративного уровня, глобальная система. Также рассматривается возможность использования 

технологий Грид (Grid)  для построения распределенных систем. На основе анализа 

особенностей Грид-технологий рассмотрены вопросы основных принципов построения 

распределенных систем.  

 

Ключевые слова: распределенные системы, обработка данных, Грид технологии, облачные 

вычисления. 

 

MODERN ACCESS PROBLEMS IN DISTRIBUTED SYSTEMS                                                                                                     

 
Abstract 

 

This article describes the features of distributed systems. The notion of distributed systems and 

distributed information systems. A classification of distributed systems. The type of resources: 

distributed computing systems, distributed information systems. The number of elements in the system: 

cluster, distributed, enterprise-level, global system. The possibility of using Grid technologies (Grid) for 

building distributed systems is also being considered. Based on the analysis of Grid technology features, 

the issues of the basic principles of building distributed systems are considered.  

 

Keywords: distributed systems, data processing, Grid technology, cloud computing. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Перспективным подходом к обработке сложных задач, повышению качества результатов 

и уменьшению времени счета является применение систем параллельной распределенной 

обработки. Наиболее успешным и часто применяемым на практике типом распределенной 

системы (РС) является распределенная база данных, представляющая собой интеграцию 

автономных локальных баз данных, географически распределенных и связанных посредством 

компьютерной сети. Преимущества параллельной распределенной обработки включают 

возможность решения задач большей размерности и достижения высококачественных 

результатов, а также доступность недорогих многопроцессорных вычислительных систем. 

Следует отметить, что создание параллельных алгоритмов является более сложной задачей по 

сравнению с разработкой традиционных последовательных методов и требует учета множества 

факторов, влияющих на производительность параллельной вычислительной системы в целом. 

Разработка любой распределенной системы осуществляется на основе: 

mailto:iktnazli@gmail.com
mailto:hasratovamirvari@yahoo.com
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− анализа, моделирования и оптимизации информационных потоков с учетом 

применяемых дистанционных технологий; 

− формирования элементно-технической базы и выработки сценариев работы каждой из 

подсистем;  

− реализации пользовательских функций доступа и управления системой; 

− выявления достоинств и недостатков системы, а также определения направления 

возможного расширения функциональности системы. 

Основная задача распределенных систем — облегчить пользователям доступ к 

удаленным ресурсам и обеспечить их совместное использование, регулируя этот процесс. 

Ресурсы могут быть виртуальными, однако традиционно они включают в себя принтеры, 

компьютеры, устройства хранения данных, файлы и данные [1].  

 

Характеристика распределенных систем. 

Существует шесть основных характеристик распределенных систем [5]: 

1. Совместное использование ресурсов. Распределенные системы допускают совместное 

использование как аппаратных (жестких дисков, принтеров), так и программных 

(файлов, компиляторов) ресурсов. 

2. Открытость. Это возможность расширения системы путем добавления новых 

ресурсов. В отличие от ранних распределенных систем, которые по своей сути были 

ограниченными и закрытыми, так как они создавались в основном в пределах отдельных 

организаций и для решения конкретных задач, современные распределенные системы 

создаются все более открытыми. Применение принципа открытости к распределенным 

системам стало возможным благодаря развитию линий передачи данных, увеличение 

производительности процессоров, а также общего развития информационных 

технологий. Под открытостью распределенных систем понимается возможность 

взаимодействия с другими открытыми системами. Открытые системы должны иметь 

следующие характеристики: РС должны соответствовать четко определенными 

интерфейсами;  Системы, входящие в состав РС должны легко взаимодействовать между 

собой; Системы должны обеспечивать переносимость приложений. Открытость системы 

может быть достигнута с помощью: языков программирования, аппаратных платформ, 

программного обеспечения. 

3. Параллельность. В распределенных системах несколько процессов могут одновременно 

выполняться на разных компьютерах в сети. Эти процессы могут взаимодействовать во 

время их выполнения. 

4. Масштабируемость. Под масштабируемостью понимается возможность добавления 

новых свойств и методов. Масштабируемость распределенных систем одна из 

первоочередных задач при проектировании РС. Распределенные системы позволили 

избежать главного недостатка централизированных систем – ограниченности 

наращивания вычислительных мощностей системы. Существуют три основных 

показателя масштабируемости системы: Масштабируемость РС по отношению к ее 

размеру. Система считается масштабируемой по отношению к ее размеру, если она 

обеспечивает простоту подключения к ней новых узлов; Географическая 

масштабируемость. Система считается географически масштабируемой, если к ее сети 

возможно подключение новых узлов, без привязки к конкретной географической зоне 

(страна, город, дата – центр и т.д.), то есть глобально распределенных узлов; 

Масштабируемость управления. Система считается масштабируемой в плане управления 

ресурсами, если при росте общего количества узлов системы, администрирование 

системы не усложняется. 

5. Отказоустойчивость. Наличие нескольких компьютеров позволяет дублирование 

информации и устойчивость к некоторым аппаратным и программным ошибкам. 

Распределенные системы в случае ошибки могут поддерживать частичную 

функциональность. Полный сбой в работе системы происходит только при сетевых 

ошибках. В связи с появлением новых методов и алгоритмов, требовательных к вы-

числительным ресурсам и, самое главное, к ресурсам времени, необходимость в 
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доступности распределенных систем в момент времени t становится крайне актуальным. 

Основным показателем, определяющим надежность всей РС, является 

отказоустойчивость. Отказоустойчивость – это важнейшее свойство вычислительной 

системы, которое заключается в возможности продолжения действий, заданных 

программой, после возникновения неисправностей. 

6. Прозрачность. Пользователям предоставляется полный доступ к ресурсам в системе, в 

то же время от них скрыта информация о распределении ресурсов по системе. Про-

зрачность, в общем случае, заключается в том, что распределенные системы должны 

быть восприняты пользователями системы как однородный объект, а не как набор 

автономных объектов, которые взаимодействуют между собой между собой. 

Проектирование распределенной системы является сложной задачей, и соблюдение 

необходимой прозрачности, является необходимым условием функционирования 

системы. 

 

Классификация распределенных систем. 

Классифицировать распределенные системы можно по различным признакам: по 

количеству элементов в системе, по уровню организации распределенных систем, по типу 

предоставляемых ресурсов, а также ряду других признаков. По типу предоставляемых ресурсов 

различают:  

− распределенные вычислительные системы (Computational Grid) – для объединения 

вычислительной мощности тысяч персональных компьютеров и серверов и создания, 

таким образом, среды предоставляющей суперкомпьютерный уровень 

производительности; 

− распределенные информационные системы (Data Grid) - предоставляют ресурсы для 

распределенной обработки данных, что позволяет выполнять глубокий анализ 

распределенных, больших по объему и часто разнотипных баз данных без их 

физического перемещения; 

− семантический Грид (Semantic Grid) - предоставляют инфраструктуру для выполнения 

вычислительных задач на основе распределенного мета-информационного окружения, 

позволяющего оперировать данными из разнотипных баз данных, различных форматов, 

представляя результат в формате, определяемом приложением [6]. 

Грид (Grid) – система, которая связана с интеграцией, виртуализацией и управлением 

услугами и ресурсами в распределенной, гетерогенной среде, которая поддерживает коллекции 

пользователей и ресурсов (виртуальных организаций) в традиционных административных и 

организационных доменах (реальных организаций). Основная характеристика вычислительных 

систем (Computational Grid) заключается в том, что в качестве основного ресурса предоставля-

ется вычислительная мощность всей системы. Основное направление развития систем подоб-

ного типа заключается в наращивании вычислительных мощностей системы, посредством 

увеличения числа вычислительных узлов. Примером распределенных вычислительных систем 

являются кластеры.  

Распределенные информационные системы (Data Grid) предоставляют вычислительные 

ресурсы для обработки больших объемов данных, для задач не требующих больших вычисли-

тельных ресурсов. Семантический Грид предоставляет не только отдельные вычислительные 

мощности (базы данных, сервисы), но и совокупность вычислительных систем и информаци-

онных систем, для каждой конкретной предметной области.  

Существует множество определений Грид-систем, однако все они смогут быть сведены в 

три контрольные точки, которым должны удовлетворять Грид-системы. Грид-система это такая 

система, которая 

1) координирует использование ресурсов, которые не являются объектом централизованного 
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управления; 

2) использует стандартные, открытые и универсальные протоколы и интерфейсы на основе XML 

Web Services (Веб-сервисы), Web Services Resource Framework (WSRF) и Open Grid Services 

Architecture (OGSA); 

3) используется для предоставления нетривиального качества сервисов в сервис-

ориентированной среде (SOA - Service Oriented Architecture) [3]. 

Важную роль в Грид-технологии играет концепция виртуализации, которая 

поддерживает согласованный доступ к ресурсам на множестве гетерогенных платформ, 

позволяет определять отображение множества логических экземпляров ресурсов на один и тот 

же физический и помогает управлению ресурсами в VO (Virtual Organization), обеспечивая 

композицию из ресурсов более низкого уровня, объединяет базовые сервисы и позволяет 

формировать более сложные сервисы. Виртуализация Грид-сервисов позволяет легко 

отображать общее семантическое поведение сервисов на оригинальные механизмы платформы. 

В свою очередь VO представляет собой форму объединение ресурсов и пользователей, 

ориентированных на выполнение определенных задач и предоставление определенных сервисов. 

К основным областям применения Грид-систем относят научные исследования, аэрокосмическая 

и автомобильная промышленность, архитектура, электроника, энергетика, финансово-

банковская инфраструктура, медицина и биотехнологии, производство, медиа-развлечения. На 

основании анализа указанных областей применения Грид-систем можно утверждать, что 

основными ресурсами, которые будут запрашиваться для решения поставленных задач будут 

вычислительные ресурсы, ресурсы для 

хранения данных, специальные аппаратные ресурсы и уникальное оборудование. 

По количеству элементов в системе  различают распределенные системы: кластер, рас-

пределенная система корпоративного уровня, глобальная система. Распределенная система 

является кластером, если общее количество элементов не превышает несколько десятков. 

Распределенная система корпоративного уровня содержит в своем составе уже сотни, а в неко-

торых случаях, и тысячи элементов. Глобальной системой называется распределенная система с 

количеством элементов, входящим в ее состав, более 1000. При этом, зачастую, элементы таких 

систем глобально распределены. Примером глобальной распределенной сети является Интернет, 

где в качестве предоставляемого ресурса является информационное поле.  

 

Облачные вычисления.  

Облачные вычисления – приложения, предоставляемые в качестве услуг через Интернет, 

а также аппаратные программные средства в центрах обработки данных, которые обеспечивают 

предоставление данных услуг. Облаком принято называть аппаратное и программное 

обеспечение, которое находится в центре обработки данных [2].  

Все как услуга (Everything as a Service) – при таком подходе пользователю будет доступно 

все от программно аппаратной части до управления бизнес процессами, включая взаимодействие 

между пользователями. Все что требуется от пользователя – это доступ в сеть Интернет.  

Инфраструктура как услуга (Infrastructure as a Service) – пользователю доступна только 

компьютерная инфраструктура (как правило, виртуальные платформы, связанные в сеть), 

которую он сам настраивает под свои нужды.  
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Платформа как услуга (Platform as a Service) – пользователю доступна компьютерная 

платформа с установленной операционной системой и, возможно, программным обеспечением. 

Программное обеспечение как услуга (Software as a Service) – пользователю доступно 

программное обеспечение, развернутое на удаленных серверах, доступ к которому 

осуществляется через сеть Интернет. Такой вид услуги подразумевает оплату только лишь за 

фактическое пользование программным обеспечением, а все вопросы по лицензированию и 

обновлению программного обеспечения лежат на поставщике данной услуги.  

Аппаратное обеспечение как услуга (Software as a Service) – пользователю 

предоставляется оборудование на правах аренды, которое он может использовать в своих целях. 

Данный вид услуги очень похож на услуги «Инфраструктура как сервис» и «Платформа как 

сервис», за исключением того, что пользователь имеет доступ только лишь к оборудованию, на 

которое он сам устанавливает все программное обеспечение.  

Рабочее место как услуга (Workplace as a Service) – компания организует рабочие места 

для своих сотрудников, устанавливая и настраивая все необходимое программное обеспечение.  

Данные как услуга (Data as a Service) – пользователю предоставляется дисковое 

пространство для хранения информации.  

Безопасность как услуга (Security as a Service) – позволяет пользователям развертывать 

продукты, обеспечивающие безопасность веб-технологий, переписки, локальной системы.  

Облачные сервисы, предоставляющие те или иные виды услуг, в свою очередь делятся 

на три категории: публичные, частные и гибридные.  

Публичное «облако» - ИТ-инфраструктура, которую используют множество компаний и 

сервисов. Пользователи при этом не могут управлять и обслуживать данное «облако», вся 

ответственность по этим вопросам лежит на владельце «облака». Абонентом может стать любая 

компания, а так же любой индивидуальный пользователь. «Облака» такого типа предлагают 

легкий и доступный в цене способ развертывания веб-сайтов или бизнес-систем с большими 

возможностями масштабирования, которые не доступны в «облаках» других типов. Примеры: 

онлайн сервисы Amazon EC2 и Simple Storage Service (S3), Google Apps/Docs, Salesforce.com, 

Microsoft Office Web [4].  

Частное «облако» - безопасная ИТ-инфраструктура, контролируемая и эксплуатируемая 

одной компанией. Абонент может управлять «облаком» самостоятельно, либо поручить это 

внешнему подрядчику. Сама инфраструктура может размещаться в помещениях самой 

компании, либо у внешнего оператора, либо частично у оператора и частично у компании.  

Гибридное «облако» - ИТ-инфраструктура, использующая лучшие стороны публичного 

и частного типов «облаков». Такой тип в основном используется, когда организация имеет 

сезонные периоды активности. Кроме этого доступ к ресурсам компании организован через 

публичное «облако». 

Парадигма очень крупных распределенных вычислений, которая основана на эффекте 

масштаба, в рамках которого массив вычислительных ресурсов, ресурсов хранения, платформ и 

сервисов предоставляется по запросу внешним пользователям через Интернет – одно из 

определений облачных вычислений. Такое определение включает два важнейших аспекта в 

определение облачных вычислений: масштабируемость и виртуализацию. Масштабируемость – 
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возможность динамически настраивать информационные ресурсы к изменяющейся нагрузке, 

например к изменению количества пользователей. Виртуализация чаще всего используется для 

того, чтобы обеспечить абстракцию и инкапсуляцию. Облачные вычисления абстрагируются от 

основной аппаратной и программной инфраструктуры с помощью виртуализации. 

Виртуализованные ресурсы предоставляются в виде абстрактных интерфейсов. Данная 

архитектура обеспечивает масштабируемость и гибкость физического уровня облака без 

последствий для интерфейса конечного пользователя. Отличительные черты облачных 

вычислений: 

− основные ресурсы и приложения предоставляются в виде сервисов по принципу «оплата 

по мере использования»; 

− виртуализация и динамическая масштабируемость; 

− предоставляются конечному пользователю через веб-браузер или с помощью 

определенного программного интерфейса. 

В настоящее время не существует единой компонентной архитектуры облачных 

приложений. Это обусловлено высокой степенью закрытости различных аспектов реализации 

облачных систем. Не смотря на это, выделяют основные компоненты, присущие большинству 

существующих, в настоящее время, облачных платформ. Зачастую облака разбивают на 

основные компоненты, которые отражают следующие ключевые особенности: информация 

(обеспечивает распределенное хранение данных); представление (обеспечивает предоставление 

информации конечному пользователю); платформа (предоставляет набор основных сервисов, 

доступных разработчику облачного приложения, накладывает ограничения на разработку и 

предоставление приложения); идентификация (предоставляет информацию об основных 

потребителях облака); масштабируемость (гибкость методов работы распределенной 

вычислительной системы); внедрение (разработка, тестирование и внедрение в эксплуатацию 

новых облачных приложений); монетизация (учет ресурсов); интеграция (упрощает обмен 

информацией в распределенной вычислительной системе); функционирование (поддержка, 

находящихся в стадии эксплуатации, приложений). 

Основным достоинством облачных вычислений, с точки зрения пользователей, является 

то, что оплата ресурсов производится по мере их использования. У модели облачных вычислений 

существуют и некоторые недостатки, которые вытекают из того, что облака обслуживают сразу 

множество различных клиентов. Поэтому классифицируют облака, как правило, в соответствии 

с тем, кто обслуживает центр обработки данных. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Распределенные системы позволяют устранить главный недостаток централизированных 

систем – ограниченности наращивания вычислительных мощностей. Ограниченность 

использования распределенных систем осложняется использованием в их составе оборудования 

различных производителей с различными типами архитектур. В связи с большим разнообразием 

аспектов построения вычислительных систем, а также разнообразие существующих 

операционных систем, возникает необходимость в создании методов адаптивного планирования 

распределения потоков в распределенной системе, что позволит значительно ускорить скорость 

обработки поступающих заявок на обслуживание и увеличению общей производительности 

системы. 

Дополнительным фактором к использованию будущих Грид-инфраструктур и внедрению 

Грид-технологий в прикладные области является движение к коммерциализации Грид и 
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появлению коммерческих провайдеров высокотехнологических ресурсов и сервисов через Грид 

и Веб-сервисы. Грид-технологии позволяют создать среду в которой пользовательские задачи 

могут динамически размещаться на одном из ресурсов, которые предоставляют требуемую 

функциональность и соответствуют другим специфическим требованиям пользователя. При 

этом сервисы безопасности Грид предоставляют безопасную среду, в которой задачи 

пользователя будут выполняться без нарушения требуемой конфиденциальности как данных и 

результатов выполнения задачи, так и самой вычислительной среды. Это позволит, например, 

специалистам в специфических прикладных областях знаний полностью организовать процесс 

разработки и проведение исследовательских и технологических экспериментов с 

использованием распределенных ресурсов и средств провайдеров, предоставляющих доступ к 

своим ресурсам на основе Грид-технологий и Веб-сервисов. Это, с одной стороны, позволит 

организациям разработчиков и исследователей сэкономить на приобретении дорогостоящего 

оборудования и сосредоточиться на своей прикладной области, в то же время обладатели 

дорогостоящих и уникальных ресурсов, так же как и уникального технологического опыта, 

смогут более полно использовать свой потенциал за счет предоставления коммерческого доступа 

к своим ресурсам. 

Объединение множества ресурсов в Грид-инфраструктуру будет также иметь общую выгоду в 

мобильности задач как для пользователей, так и для провайдеров услуг. 
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Abstract 

 

Optimization problems used in real life often have multipurpose. Multi-objective optimization problems allow 

multipurpose to be simultaneously optimized. Solving multi-objective optimization problems is more complex and 

difficult than single-objective optimization problems. In single-objective optimization problems, the decision 

maker searches for the best solution at the local minimum or local maximum point. However, if the number of 

objectives is more than one and contradict each other, it is not possible for all objectives to reach the best solution. 

Therefore, heuristic methods have been developed to solve multi-objective optimization problems. At the same 

time these methods result in computational complexity because they have to be repeated many times to solve multi-

objective optimization problems. The classic heuristic methods for this problem have been developed for multi-

objective optimization problems. The non-dominated sorting genetic algorithm II (NSGA-II), which is one of the 

most effective multi-objective heuristic methods in the solution of multi-objective optimization problems, is 

widely used in the literature. 

One of the multi-objective heuristic methods, NSGA-II obtains a Pareto optimal solutions, known as a set of 

dominant solutions without requiring any prior knowledge in one run. The NSGA-II is more useful than the 

classical genetic algorithm, minimizing the computational complexity by calculating the fast dominated sorting 

approach and the crowded distance without having to repeat for each solution. 

In this study, some multi-objective restricted or unrestricted test functions have been obtained by NSGA-II method. 

In the study, solutions were found for multi-objective optimization problems by using univariate unrestricted 

Schaffer function with two objective functions, unrestricted Viennet function with two variables and three 

objective functions, restricted Constr-Ex function with two variables and two objective functions and restricted 

Osyczka and Kundu function with six variables and two objective functions. 

For optimal solution of restricted or unrestricted optimization problems, it is aimed to find the most suitable set of 

Pareto solutions using the NSGA-II method. Pareto optimal solution set was obtained for four different problems. 

 

Keywords: Multi-objective optimization, NSGA-II, Pareto solution set, test functions                    

 

Çok Amaçlı Optimizasyon Problemlerinin NSGA-II Yaklaşımı ile Çözümü 

Özet 

 

Gerçek hayatta kullanılan optimizasyon problemleri genellikle birden fazla amaca sahiptir. Çok amaçlı 

optimizasyon problemleri birden fazla amacın eş zamanlı olarak optimize edilmesini sağlar. Çok amaçlı 

optimizasyon problemlerini çözmek tek amaçlı optimizasyon problemlerine göre daha karmaşık ve zordur. Tek 

amaçlı optimizasyon problemlerinde karar verici en iyi çözümü yerel minimum veya yerel maksimum noktasında 

arar. Ancak, amaç sayısı birden fazla ve birbiri ile çelişmesi durumunda tüm amaçların en iyi çözüme ulaşması 

mümkün değildir. Bu nedenle çok amaçlı optimizasyon problemlerinin çözümü için sezgisel yöntemler 

geliştirilmiştir. Bununla birlikte, bu yöntemler çok amaçlı optimizasyon problemlerini çözmek için bir çok kez 

tekrarlanması gerektiğinden hesaplama karmaşıklığına sebep olur. Bu sorunu için klasik sezgisel yöntemler çok 

amaçlı optimizasyon problemleri için geliştirilmiştir. Çok amaçlı optimizasyon problemlerinin çözümünde en 

etkili çok amaçlı sezgisel yöntemlerden biri olan baskın sıralı genetik algoritma II (NSGA-II) literatürde yaygın 

olarak kullanılmaktadır. 

Çok amaçlı sezgisel yöntemlerden biri olan NSGA-II, herhangi bir önsel bilgi gerektirmeden baskın çözümler 

kümesi olarak bilinen Pareto optimal çözüm kümesini tek çalıştırmada elde eder. NSGA-II’nin klasik genetik 

algoritmaya göre daha kullanışlı olması, hızlı baskın sıralama yaklaşımı ve kalabalık uzaklığı hesaplamasıyla her 

bir çözüm için tekrarlamasına gerek kalmadan hesaplama karmaşıklığını en aza indirgemektir.  

Bu çalışmada, bazı çok amaçlı kısıtlı veya kısıtsız test fonksiyonlarının NSGA-II yöntemiyle çözümleri elde 

edilmiştir. Çalışmada iki amaç fonksiyonu olan tek değişkenli kısıtsız Schaffer fonksiyonu, üç amaç fonksiyonu 

olan iki değişkenli kısıtsız Viennet fonksiyonu, iki amaç fonksiyonu olan iki değişkenli kısıtlı Constr-Ex 
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fonksiyonu ve iki amaç fonksiyonu olan altı değişkenli kısıtlı Osyczka ve Kundu fonksiyonu kullanılarak çok 

amaçlı optimizasyon problemleri için çözümler bulunmuştur. 

Kısıtlı veya kısıtsız optimizasyon problemlerinin optimal çözümü için NSGA-II yöntemi kullanılarak en uygun 

Pareto çözümler kümesinin bulunması amaçlanmıştır. Dört farklı problem için Pareto optimal çözüm kümesi elde 

edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çok amaçlı optimizasyon, NSGA-II, Pareto çözüm kümesi, test fonksiyonları 

 

GİRİŞ 

 

Gerçek hayatta birden fazla amaca sahip olan optimizasyon problemleri ile çok sık karşılaşılır. Birden fazla 

amacın eş zamanlı olarak optimize edilmesine çok amaçlı optimizasyon problemleri denir. Çok amaçlı 

problemlerin çözümü tek amaçlı problemlere göre daha karmaşık ve zordur. Tek amacı bulunan optimizasyon 

problemlerinde karar vermek için matematiksel olarak yerel minimum veya yerel maksimum noktaları en iyi 

çözümlerdir. Ancak birbiri ile çelişen amaçların optimize edilmesinde tüm amaçların en iyi çözüm değerine 

ulaşması mümkün değildir (Peralta vd., 2014).  

Bu nedenle, yapay sinir ağları, genetik algoritmalar veya benzetimli tavlama gibi sezgisel yöntemler çok 

amaçlı problemlerin çözümünde yaygın olarak kullanılmaktadır (Elmas, 2007; Goldberg, 1989; Kirkpatrick, 

1983). Ancak, bu yöntemler her bir çözümü bulmak için birçok kez tekrarlanması gerekmektedir. Bunun 

sonucunda klasik sezgisel yöntemlerin hesaplama karmaşıklığı çok amaçlı optimizasyonlar için oldukça fazladır. 

Bunu önlemek için çok amaçlı sezgisel yöntemler geliştirilmiştir (Kalyanmoy, 2001; Fonesca ve Fleming, 1993; 

Horn, 1994;  Srinivas ve Deb, 1995; Zitzler, 1998). 

Literatür çalışmalarında, çok amaçlı optimizasyon problemlerinin çözümünde en etkili yöntemlerden biri 

olarak baskın sıralı genetik algoritma-II (NSGA-II) yaygın olarak yer almaktadır ( Wang vd., 2018; Yang vd., 

2018; Vo-Duy vd., 2017; Alikar vd., 2017). 

NSGA-II, herhangi önsel bilgi gerektirmeden tek çalıştırmada baskın çözümler kümesi (Pareto çözüm 

kümesi) bulur. Algoritmanın temel çalışma ilkesi hızlı baskın sıralamaya ve Perato yüzeyini belirlemede baskınlık 

sırasına göre kalabalık uzaklığını hesaplamaya dayanır. İlk olarak rastgele seçilen başlangıç populasyonu 

oluşturulur. Daha sonra genetik algoritma operatörleri belirlenerek yeni nesil populasyonu elde edilir. Mevcut ve 

yeni populasyon birleştirilerek baskınlık sırasına ve kalabalık uzaklığına göre sıralanır. Pareto yüzeyi belirleyen 

bireyler seçilir ve Pareto çözüm kümesi elde edilir. Algoritmanın arama süreci nesil sayısı kadar devam eder. 

Bu çalışmada, NSGA-II yönteminin bazı klasik test fonksiyonları üzerinden çözüm sonuçları 

karşılaştırılmıştır. Çalışmada, tek değişkenli iki amaç fonksiyonu olan kısıtsız optimizasyon problemi (Schaffer 

fonksiyonu), iki değişkenli üç amaç fonksiyonu olan kısıtsız optimizasyon problemi (Viennet fonksiyonu), iki 

değişkenli iki amaç fonksiyonu olan kısıtlı optimizasyon problemi (Constr-Ex fonksiyonu) ve altı değişkenli iki 

amaç fonksiyonu olan kısıtlı optimizasyon problemi (Osyczka ve Kundu fonksiyonu) ele alınmıştır (Deb, 2002; 

Binh vd., 1997; Binh, 1999).  

Bu fonksiyonların optimal çözümü için NSGA-II yöntemi kullanılarak en uygun Pareto çözümler 

kümesinin bulunması amaçlanmıştır. Problemler için pareto optimal çözüm kümesi elde edilmiştir. Hesaplamalar 

için R-project v3.4.3’de nsga2, plot, legend ve scatterplot3D paketleri kullanılmıştır. 

 

BASKIN SIRALI GENETİK ALGORİTMA-II (NSGA-II) 

 

Baskın Sıralı Genetik Algoritma-II (NSGA-II), çok amaçlı optimizasyonda etkili Pareto optimal çözümleri 

bulan etkili sezgisel yöntemdir (Deb, 2002). NSGA-II algoritması, Srinivas ve Deb (1995)’in geliştirdiği NSGA 

algoritmasının eksikliklerinin fark edilerek düzeltilmesiyle oluşturulmuştur. NSGA’da bireylerin tüm amaçları için 

birbirlerine baskınlığı olup olmadığına bakılır. Bu karşılaştırma için O(MN3) hesaplama karmaşıklığı gerekir. 

Burada M amaç sayısını, N ise populasyon sayısını belirtmektedir. NSGA-II algoritmasında hesaplama 

karmaşıklığı O(MN2)’ye indirgenmiştir. Bu işlem için bireylerin baskınlığına bakılırken tüm populasyonlar ile 

karşılaştırmak yerine Pareto çözümdeki ilk yüzey çözümdeki bireylerle karşılaştırma yapmaktadır. NSGA-II, 

düşük hesaplama karmaşıklığına sahip ve etkinliği dikkate aldığı için, pek çok alanda uygulanmaktadır. 

NSGA II, genetik algoritma tabanlı olarak tasarlanmıştır. Genetik algoritmanın adımlarına ek olarak, 

baskınlık sıralaması ve kalabalık uzaklığı hesaplaması işlemleri de uygulanmaktadır. NSGA-II’de ilk olarak 

başlangıç populasyonu oluşturulur. Başlangıç populasyonundan elde edilen çözümler Pareto çözümündeki 

üstünlüğüne göre sıralanır. Bu sıralamada hızlı baskın sıralama yöntemi kullanılır. 

 

Hızlı Baskın Sıralama Yaklaşımı 

Bir populasyondaki bireyleri ilk sırada bulunan baskın yüzeydeki çözüm kümesine tanımlamak için, her bir 

çözümü populasyondaki diğer çözümlerle karşılaştırarak bireylerin baskınlığına bakılır. İlk baskın yüzeydeki tüm 

çözümler için bu işlem devam eder. İkinci sıradaki baskın yüzey çözümü için ilk sıradaki çözümler göz ardı edilir 
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ve aynı işlem tekrarlanır. Böylece,  bireyler baskın olma derecelerine göre, farklı baskınlık kümelerine 

sınıflandırılır. 

P populasyonundaki her bir p elemanı için baskınlık sayısı ve baskın olduğu çözüm kümesi belirlenir. İlk 

baskın yüzeydeki her elemanın baskınlık 0 olarak belirlenir. Daha sonra çözüm kümesinde bulunan diğer 

elemanlarla karşılaştırılır. Bu işlem sonrasında baskınlık sayısı 0 olarak kalan eleman başka bir Q kümesine 

yerleştirilir. Q kümesi, ikinci baskın yüzeyi oluşturur. Q kümesinde bulunan elemanlar ile karşılaştırma yapılır ve 

süreç bu şekilde devam eder. Hızlı baskın sıralama algoritması aşağıdaki gibidir (Deb vd., 2002). 

Adım 1: Her bir 𝑝 ∈ 𝑃 için: 

• 𝑆𝑝 = ∅, p çözümünün baskın olduğu çözüm kümesi tanımlanır. 

• 𝑛𝑝 = 0, p çözümüne baskın çözümlerin sayısı tanımlanır. 

• Her bir 𝑞 ∈ 𝑃 için; 

p çözümü, q çözümüne baskın ise, q çözümü p çözümünün baskın olduğu çözümler kümesine eklenir, 

𝑆𝑝 = 𝑆𝑝 ∪ {𝑞}. 

q çözümü, p çözümüne baskın ise, p çözümü için baskınlık sayacı bir artırılır, 𝑛𝑝 = 𝑛𝑝 + 1. 

𝑛𝑝 = 0 ise, p çözümüne baskın hiçbir çözüm yoktur. p çözümü birinci yüzeye aittir. p çözümünün rankı 

(sırası) 1 olur, 𝑝𝑟𝑎𝑛𝑘 = 1 alınır. p çözümü, 1 numaralı yüzeye eklenerek, birinci yüzey güncellenir, 𝐹1 = 𝐹1 ∪
{𝑝}. 

Adım 2: Her bir 𝑝 ∈ 𝑃 için Adım 1 tekrarlanır. 

Adım 3: Yüzey sayacı 1 olarak alınır, 𝑖 = 1. 

Adım 4: i. yüzey boş kümeden farklı olduğu sürece, 𝐹𝑖 ≠ ∅, aşağıdaki süreç tekrarlanır: 

• (𝑖 + 1). yüzey için elemanların toplandığı küme boş küme alınır, 𝑄 = ∅. 

• 𝐹𝑖 yüzeyindeki her p elemanı için, 

𝑆𝑝 kümesindeki her bir q çözümü için, 

Baskınlık sayacı azaltılır, 𝑛𝑞 = 𝑛𝑞 − 1. 

𝑛𝑞 = 0 ise, ardışık yüzeydeki hiçbir çözüm q çözümüne baskın değildir. 𝑞𝑟𝑎𝑛𝑘 = 1 alınır. q çözümünün 

eklenmesi ile Q kümesi güncellenir, 𝑄 = 𝑄 ∪ {𝑞}. 
• Yüzey sayacı bir artırılır, 𝑖 = 𝑖 + 1. 

• Yeni yüzey Q kümesine atanır, 𝐹𝑖 = 𝑄. 

Pareto çözümlerin sıralanmasında, her bir çözüm için baskınlık sayacı ve ilgili çözümün baskın olduğu 

çözüm kümesi kullanıldığı için çözümlerin sıralanması NSGA’ya göre daha hızlı olmaktadır. Bu nedenle 

tanımlanan sıralama algoritması hızlı baskın sıralama algoritması olarak adlandırılmaktadır. 

Kalabalık Uzaklığı 

Pareto çözüm kümesi içerisinde çözümlerin yayılımı ve çeşitliliği olması için, NSGA-II algoritması 

kalabalık uzaklığı yaklaşımını kullanır. Burada amaç belirlenmiş baskın bir yüzey üzerindeki çözümlerin 

fonksiyon değerleri arasındaki Öklid uzaklığın belirlemektir. 

 
Şekil 1: İki amaçlı bir optimizasyon problemi için kalabalık uzaklığı hesaplaması 

 

Bir çözümün kalabalık uzaklığı, o çözümün bulunduğu yüzeyde ilgili çözüm ile komşu çözümleri 

arasındaki uzaklıktır. En yakın komşular olan köşeler kullanılarak şekillendirilen küboidin çevre uzunluğunun 

tahmini için kullanılır ve buna kalabalık uzaklığı denir. Kalabalık uzaklığı hesaplanması için çözümlerin aynı 

optimal yüzeyde olması gerekmektedir.  
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Kalabalıklaştırılmış İki Değerli Turnuva Seçim Operatörü 

Kalabalıklaştırılmış turnuva seçimi, eşleşme havuzu için birimlerin seçilme sürecidir. Eşleşme havuzunun 

boyutu kadar çözüm seçilir. Bu yöntemde 2 birey rastgele olarak seçilir. İki bireyin populasyondaki baskınlık sırası 

(𝑟𝑖) ve kalabalık uzaklığı (𝑑𝑖)’ye göre seçimi yapılır.  

Eğer 𝑟𝑖 < 𝑟𝑗 veya 𝑟𝑖 = 𝑟𝑗 & 𝑑𝑖 > 𝑑𝑗 ise 𝑖 çözümü 𝑗 çözümüne tercih edilir.  

Bu turnuva süreci bir sonraki yineleme için başlangıçta tanımlanan populasyon boyutunun tamamlanması 

ile sonuçlandırılır. 

 

Çaprazlama Operatörü 

Çaprazlama işlemi, iki yeni kromozom üretmek için ebeveynler arasında gen alışverişi yaparak, her 

birinden en iyi özellikleri alması amacıyla yapılan genetik operatördür. Bu işlem kullanıcı tarafından 

tanımlanabilen çapraz olasılığa göre evrim süresince gerçekleşir. Çaprazlama operatörü için genellikle tek noktalı 

çaprazlama, çift noktalı çaprazlama, sıralı çaprazlama ve tekdüze çaprazlama yöntemleri kullanılır. Bu çalışmada 

tekdüze çaprazlama yöntemi kullanılmıştır. 

Tekdüze (uniform) çaprazlama işleminde her bir karakterin rastgele biçimde iki ebeveynden yeni 

kromozoma kopyalaması yapılır. Tekdüze dağılımdan 𝑈 ∈ (0,1) rastgele bir sayı (𝛼) seçilir ve iki ebeveynden 

(𝑥1, 𝑥2) yeni kromozomlar (𝑦1, 𝑦2) üretilir. 

 

Mutasyon Operatörü 

Mutasyon, bir kromozomdaki gen değişimi dışındaki diğer nedenlerden dolayı meydana gelen kalıtsal 

değişimlerdir. Bir kromozomda bir veya daha fazla gen değerinin ilk durumundakinden farklı bir değer alması ile 

oluşur.  Bu işlemde yeni gen değerlerinin gen havuzuna eklenmesiyle daha önceden oluşan çözüme göre daha iyi 

bir çözüme ulaşılabilir. Ayrıca, problemin populasyondaki yerel çözümlerde takılıp kalmasını engellemek için 

kullanılır. Mutasyon, genetik araştırmanın önemli bir parçasıdır, çünkü populasyonun herhangi bir yerel 

optimumda durgunlaşmasını önlemede yardımcı olur. 

Kromozomlar içerisinde mutasyona uğratılacak diziler rastgele seçilir ve belirlenen mutasyon yöntemine 

göre değişim yapılır. Mutasyon, ikili kromozomlar için mutasyon yapılacak olan bitin değerinin tersi alınmasıdır. 

Kromozom içerisinde bulunun bazı 0 değerleri yerine 1 ya da bazı 1 değerleri yerine 0 değeri yazılarak mutasyon 

işlemi gerçekleşir. Gerçek değerli kromozomlarda ise mutasyon işlemi, rastgele seçilen değerlerden küçük bir sayı 

çıkarılarak ya da eklenerek değişim sağlanır. 

 

 

UYGULAMA 

 

Doğrusal veya doğrusal olmayan kısıtlı ve kısıtsız olan çok amaçlı optimizasyon problemleri aşağıdaki gibi 

formüle edilebilir: 

min
𝑥
𝑓(𝑥) = [ 𝑓1(𝑥),  𝑓2(𝑥), … ,  𝑓𝑚(𝑥) ]  

Burada 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛), n tane karar değişkenini ve 𝑓(𝑥) m tane amaç fonksiyonunu ifade etmektedir.  

Tek değişkenli iki amaç fonksiyonu olan kısıtsız optimizasyon problemi için Schaffer fonksiyonu, iki 

değişkenli üç amaç fonksiyonu olan kısıtsız optimizasyon problemi için Viennet fonksiyonu, iki değişkenli iki 

amaç fonksiyonu olan kısıtlı optimizasyon problemi için Constr-Ex fonksiyonu ve altı değişkenli iki amaç 

fonksiyonu olan kısıtlı optimizasyon problemi için Osyczka ve Kundu fonksiyonu kullanılmıştır.  

NSGA-II yöntemi için kullanılan parametre değerleri her bir optimizasyon problemi için değişken sayısı, 

amaç fonksiyon sayısı, değişkenlerin alt ve üst sınırları belirlenmiştir. Dört farklı optimizasyon probleminde aynı 

kullanılan parametreler ise populasyon sayısı 100, elde edilecek yeni populasyon (generations) sayısı 100, 

çaprazlama olasılığı 0.7 ve mutasyon olasılığı 0.2 olarak ayarlanmıştır. 

 

Schaffer Fonksiyonu 

2 amaç fonksiyonu ve 1 değişkeni olan kısıtsız optimizasyon problemidir. 

min
 
{

𝑓1(𝑥) = 𝑥
2

     𝑓2(𝑥) = (𝑥 − 2)2
 

−𝐴 ≤ 𝑥 ≤ 𝐴 . A değeri, 10 ile 105 aralığında kullanılabilir. Ancak A’nın yüksek değerler alması algoritma hızını 

yavaşlatır. Elde edilen Pareto optimal çözüm kümesi Şekil 2’de gösterilmiştir.  
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Şekil 2: NSGA-II yöntemi ile elde edilen Schaffer fonksiyonu için Pareto çözüm kümesi 

Viennet Fonksiyonu 

3 amaç fonksiyonu ve 2 değişkeni olan kısıtsız optimizasyon problemidir. 

min
 

{
 
 

 
 

𝑓1(𝑥, 𝑦) = 0.5(𝑥2 + 𝑦2) + sin (𝑥2 + 𝑦2)
 

            𝑓2(𝑥, 𝑦) =
(3𝑥 − 2𝑦 + 4)2

8
+
(𝑥 − 𝑦 + 1)2

27
+ 15

         𝑓3(𝑥, 𝑦) =
1

𝑥2 + 𝑦2 + 1
− 1.1exp (−(𝑥2 + 𝑦2))

 

 −3 ≤ 𝑥, 𝑦 ≤ 3. 

Viennet fonksiyonu için elde edilen Pareto optimal çözüm kümesi Şekil 3’de gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 3: NSGA-II yöntemi ile elde edilen Viennet fonksiyonu için Pareto çözüm kümesi 

 

Constr-Ex Fonksiyonu 

2 amaç fonksiyonu ve 2 değişkeni olan 2 kısıtlı optimizasyon problemidir.  

min
 
{
       𝑓1(𝑥, 𝑦) = 𝑥

  𝑓2(𝑥, 𝑦) = 1 +
𝑦

𝑥

 

Kısıtlar: 

𝑔1(𝑥, 𝑦) = 𝑦 + 9𝑥 ≥ 6 

𝑔2(𝑥, 𝑦) = −𝑦 + 9𝑥 ≥ 1 

0.1 ≤ 𝑥 ≤ 1, 0 ≤ 𝑦 ≤ 5. 

Constr-Ex fonksiyonu için elde edilen Pareto optimal çözüm kümesi Şekil 4’de gösterilmiştir.  



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

73 
 

 
Şekil 4: NSGA-II yöntemi ile elde edilen Constr-Ex fonksiyonu için Pareto çözüm kümesi 

 
Osyczka ve Kundu Fonksiyonu 

2 amaç fonksiyonu ve 6 değişkeni olan 6 kısıtlı optimizasyon problemidir.  

min
 
{

𝑓1(𝑥) = −25(𝑥1 − 2)
2 − (𝑥2 − 2)

2 − (𝑥3 − 2)
2 − (𝑥4 − 2)

2 − (𝑥5 − 2)
2

  𝑓2(𝑥) =∑ 𝑥𝑖
2

6

𝑖=1

 

Kısıtlar: 

𝑔1(𝑥) = 𝑥1 + 𝑥2 − 2 ≥ 0 

𝑔2(𝑥) = 6 − 𝑥1 − 𝑥2 ≥ 0 

𝑔3(𝑥) = 2 − 𝑥2 + 𝑥1 ≥ 0 

𝑔4(𝑥) = 2 − 𝑥1 + 3𝑥2 ≥ 0 

𝑔5(𝑥) = 4 − (𝑥3 − 3)
2 − 𝑥4 ≥ 0 

𝑔6(𝑥) = (𝑥5 − 3)
2 + 𝑥6 − 4 ≥ 0 

0 ≤ 𝑥1, 𝑥2, 𝑥6 ≤ 10, 1 ≤ 𝑥3, 𝑥5 ≤ 5, 0 ≤ 𝑥4 ≤ 6. 

Osyczka ve Kundu fonksiyonu için elde edilen Pareto optimal çözüm kümesi Şekil 5’de gösterilmiştir.  

 
Şekil 5: NSGA-II yöntemi ile elde edilen Osyczka ve Kundu fonksiyonu için Pareto çözüm kümesi 

 
SONUÇ 

 

Bu çalışmada çok amaçlı optimizasyon problemlerinin çözümü için sezgisel yöntemlerde etkili olan NSGA-

II yaklaşımı kullanılmıştır. Dört farklı optimizasyon problemi olarak kısıtsız problemler için iki amaç fonksiyonu 

olan Schaffer fonksiyonu ve üç amaç fonksiyonu olan Viennet fonksiyonu, kısıtlı problemler için iki amaç 

fonksiyonu olan iki kısıtlı Constr-Ex fonksiyonu ve altı kısıtlı Osyczka ve Kundu fonksiyonu çözülmüştür. Her bir 

problemin çözümü Pareto optimal çözüm kümesi ile gösterilmiştir. 

Bu sonuçlara göre çok amaçlı optimizasyon problemlerinde NSGA-II yöntemi kullanılarak elde edilen 

çözümler başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Birden fazla amaç fonksiyonu olan optimizasyon problemleri için 

klasik yöntemler yetersiz kaldığı durumda sezgisel yöntemler içerisinde etkin bir yöntem NSGA-II yöntemi 

kullanılabilir. Ayrıca elde edilen optimal çözümler arasından karar vericiler amaç fonksiyonlarında vereceği 

öneme göre en uygun çözümü tercih edebilir. 
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Abstract 

 

The gene expression data used today are generally large data. The subset that best represents the data set can be 

determined by feature selection. The purpose of feature selection is to determine the features with the most effect. 

Thus, models with high accuracy rate can be obtained with a small number of features. Feature selection methods 

can be divided into two groups as wrapper and filtering methods. Wrapper methods are usually methods that seek 

combinations of features that maximize the description rate of model. Examples of wrapper methods are recursive 

feature elimination, genetic algorithms and simulated annealing. Filtering methods examine the effect of each 

feature on the description rate of the model. Examples of filtering methods are Chi-square statistics, information 

gain, symmetric uncertainty and ReliefF. 

Gene expression data contain important information about cancers, tumors and genetic diseases. For this reason, 

the feature selection for analysis with gene expression data is important. 

In this study, filtering methods used for feature selection for gene expression data are mentioned. It is also aimed 

to compare the correct classification rates using real data sets. In the study, feature selection methods such as Chi-

square, information gain, gain ratio, symmetric uncertainty, ReliefF, Pearson correlation coefficient, rank 

correlation coefficient and OneR were considered. These methods were applied to breast cancer data from 49 

samples and 7129 genes, two-class NCI-60 cancer cells formed by patients with normal and mutation consisting 

of 50 samples and 10100 genes and two-class CNS (Central Nervous System) tumor data consisting of 60 samples 

and 7128 genes. Accurate classification possibilities were obtained using support vector machines and k-neighbors 

method. 

According to the results, it is the method gain ratio and OneR method which has the highest accuracy rate (95%) 

of support vector machines and k-neighbors method for breast cancer data. The method with the lowest accuracy 

rate in both support vector machines and k-neighbors method is ReliefF method. In the NCI-60 cancer cell data, 

Pearson correlation coefficient and rank correlation coefficient methods which are the correlation-based methods 

have the highest accuracy rate (96%) for support vector machines and k-neighbors method. The worst results were 

obtained by ReliefF or gain ratio method in general. The method with the highest accuracy rate (93%) of the 

support vector machines for the CNS tumor data is the Pearson correlation coefficient method. In addition, in the 

k-neighbors method, there are generally better results in correlation-based methods. On the other hand, the worst 

results for both support vector machines and k-neighbors methods were generally obtained by ReliefF or Chi-

square method.  

In general, it was determined that correlation based methods (Pearson correlation coefficient and rank correlation 

coefficient) had the highest accuracy rate for three real data sets. ReliefF method has generally been found to have 

poor performance. 

 

Keywords: Gene expression data, feature selection, filtering methods 

 

             

Gen Açıklama Verilerinde Özellik Seçimi için Kullanılan Filtreleme 

Yöntemleri 
 

Özet 

 

Günümüzde kullanılan gen açıklama verileri genellikle büyük boyutlu verilerdir. Veri setini en iyi temsil eden bir 

alt kümesinin belirlenmesi özellik seçimi ile yapılabilir. Özellik seçiminde amaç, en fazla etkiye sahip özellikleri 

belirlemektir. Böylece, az sayıda özellikle yüksek doğruluk oranına sahip modeller elde edilebilir. Özellik seçim 

yöntemleri sarmal ve filtreleme yöntemleri olarak iki gruba ayrılabilir. Sarmal yöntemler, genellikle modelin 

açıklama oranını maksimum yapan özelliklerin kombinasyonlarını arayan yöntemlerdir. Sarmal yöntemlere örnek 

olarak özyineli özellik eleme, genetik algoritmalar ve benzetimli tavlama verilebilir. Filtreleme yöntemleri ise her 
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bir özelliğin modelin açıklama oranı üzerindeki etkisini inceler. Filtreleme yöntemlerine örnek olarak Ki-kare 

istatistiği, bilgi kazancı, simetrik belirsizlik ve ReliefF verilebilir. 

Gen açıklama verileri kanserler, tümörler ve genetik hastalıklar hakkında önemli bilgiler içermektedir. Bu yüzden 

gen açıklama verileri ile yapılacak analizler için özellik seçimi önem göstermektedir. 

Bu çalışmada, gen açıklama verileri için özellik seçiminde kullanılan filtreleme yöntemlerinden bahsedilmiştir. 

Ayrıca gerçek veri setleri kullanılarak doğru sınıflama oranları bakımından karşılaştırması amaçlanmıştır. 

Çalışmada Ki-kare, bilgi kazancı, kazanım oranı, simetrik belirsizlik, ReliefF, Pearson korelasyon katsayısı, rank 

korelasyon katsayısı ve OneR özellik seçim yöntemleri dikkate alınmıştır. Bu yöntemler, 49 örneklem ve 7129 

genden oluşan meme kanseri verisine (breast cancer), 50 örneklem ve 10100 genden oluşan normal ve mutasyon 

taşıyan hastaların oluşturduğu iki sınıflı NCI-60 kanser hücreleri verisine (NCI-60 cancer cells) ve 60 örneklem 

ve 7128 genden oluşan iki sınıflı CNS (Central Nervous System) tümör verisine uygulanmıştır. Doğru sınıflama 

olasılıkları destek vektör makineleri ve k-komşuluk yöntemi kullanılarak elde edilmiştir.  

Elde edilen sonuçlara göre, meme kanseri verisi (breast cancer) için destek vektör makineleri ve k-komşuluk 

yönteminin en yüksek doğruluk oranına (%95) sahip olan yöntem kazanım oranı ve OneR yöntemidir. Hem destek 

vektör makineleri hem de k-komşuluk yönteminde en düşük doğruluk oranına sahip olan yöntem ise ReliefF 

yöntemidir. NCI-60 kanser hücreleri verisi (NCI-60 cancer cells) için destek vektör makineleri ve k-komşuluk 

yönteminin en yüksek doğruluk oranına (%96) sahip olan korelasyon tabanlı yöntemler Pearson korelasyon 

katsayısı ve rank korelasyon katsayısı yöntemleridir. En kötü sonuçlar ise genel olarak ReliefF veya kazanım oranı 

yöntemiyle elde edilmiştir. CNS (Central Nervous System) tümör verisi için destek vektör makineleri yönteminin 

en yüksek doğruluk oranına (%93) sahip olan yöntem Pearson korelasyon katsayısı yöntemidir. Ayrıca k-komşuluk 

yönteminde genellikle korelasyon tabanlı yöntemler daha iyi sonuçlar vermiştir. Diğer yandan, hem destek vektör 

makineleri hem de k-komşuluk için en kötü sonuçların genel olarak ReliefF veya Ki-kare yöntemiyle elde edildiği 

görülmüştür. 

Genel olarak üç gerçek veri seti için korelasyon tabanlı yöntemlerin (Pearson korelasyon katsayısı ve rank 

korelasyon katsayısı) en yüksek doğruluk oranına sahip olduğu belirlenmiştir. ReliefF yöntemi ise genel olarak 

kötü performansa sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Gen açıklama verileri, özellik seçimi, filtreleme yöntemi 
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GİRİŞ 

 

Özellik seçimi, veri setinin boyutunu küçültmek için veriyi en iyi temsil eden bir alt kümenin belirlenmesi 

olarak tanımlanabilir. Amaç, uygulanacak yöntemde en fazla etkiye sahip özellikleri seçmektir. Bu sayede az 

sayıda özellikle yüksek doğruluk oranına sahip modeller makul bir bilgisayar zamanı ile elde edilebilir 

(Altunkaynak, 2019:17). Özellik seçim yöntemleri sarmal (wrapper) ve filtreleme (filter) yöntemleri olmak üzere 

temel olarak iki başlık altında incelenebilir (John vd., 1994:121). 

Sarmal yöntemler, genel olarak modelin açıklama/doğrulama gücünü maksimum yapacak özelliklerin 

kombinasyonlarını arayan yöntemlerdir. Sarmal yöntemlere örnek olarak özyineli özellik eleme (recursive feature 

elimination), genetik algoritmalar (genetic algorithms) ve benzetimli tavlama (simulated annealing) verilebilir. 

Filtre yöntemleri, özelliklerin teker teker modelin açıklama/doğrulama gücü üzerindeki etkisini incelemeye 

dayalıdır. Bir sınıflandırma probleminde sınıf ile her bir özellik arasındaki ilişkinin sırayla incelenmesi ve en 

yüksek ilişkiye sahip özelliklerin seçilmesi filtre yöntemlerine bir örnek olarak verilebilir. Filtre yöntemlerine 

örnek olarak Ki-kare İstatistiği, Bilgi Kazancı (Information Gain), Simetrik Belirsizlik (Symmetrical Uncertainty) 

ve ReliefF verilebilir. 

Mikrodizi teknolojisinin kullanımıyla elde edilen gen açıklama verileri özellik (değişken) sayısı çok büyük 

olan verilerdir. Gen verileri, kanserler, tümörler ve genetik hastalıklar hakkında önemli bilgiler sunmaktadır 

(Giordani, 2009; Kasim vd., 2016; Vicente, 2009). Dolayısıyla bu veriler üzerinden yapılacak analizlerde öncelikle 

önemli özelliklerin seçimi önemlidir. 

Bu çalışmada, gen açıklama verilerinde özellik seçimi için kullanılan filtreleme yöntemlerinin tanıtılması 

ve gerçek veri setleri kullanılarak doğru sınıflama oranları bakımından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada, 

Ki-kare, Bilgi Kazancı, Kazanım Oranı, Simetrik Belirsizlik, ReliefF, Pearson Korelasyon Katsayısı, Rank 

Korelasyon Katsayısı ve OneR özellik seçim yöntemleri dikkate alınmıştır. Bu yöntemler, 3 farklı gen açıklama 

verisi için uygulanmış ve doğru sınıflama olasılıkları destek vektör makineleri ve k-komşuluk yöntemi kullanılarak 

elde edilmiştir. Hesaplamalar için R-project v3.5.2’de biocomb, caret, Fselector ve datamicroarray paketleri 

kullanılmıştır. 

 

ÖZELLİK SEÇİM YÖNTEMLERİ 

 

Ki-Kare 

Kategorik değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılmasında kullanılan ki-kare istatistiği özellik seçimi için 

de kullanılabilir. Bunun için sınıf ile özellikler arasındaki ki-kare değerleri hesaplanır. En büyük ki-kare değerine 

sahip özellik sınıf değişkeni üzerinde en fazla ayırt edici özelliktir. Ki-kare değeri ilgili özelliğin önem derecesini 

göstermektedir. Her bir özelliğin 0-1 aralığında normalize edilmiş ağırlık katsayılarını bulmak için Cramer V ilişki 

katsayısından yararlanılır. Yani, bu özellik seçiminde Cramer V ilişki katsayısı her bir özelliğin önem derecesini 

gösteren ağırlık katsayısıdır.   

Ki-kare istatistiğini hesaplayabilmek için önce sınıf ile ilgili özellik arasında bir çapraz tablo (iki boyutlu 

frekans tablosu) oluşturulur. Sınıfa ait düzey sayısı l ve m. özellik için düzey sayısı k olmak üzere çapraz tablo 

aşağıdaki gibi oluşturulur. 

 

Tablo 1: Çapraz Tablo 

Sınıf m. özellik  

1 2 … k Toplam 

1 

2 

 
l 

n11 

n21 

 
nl1 

n12 

n22 

 
nl2 

 n1k 

n2k 

 
nlk 

n1. 

n2. 

 
nl. 

Toplam n.1 n.2 … n.k n 

 

Yukarıdaki çapraz tabloda: 

• nlk: Sınıfın l. ve özelliğin k. düzeyindeki gözlem sayısı 

• n.k: Özelliğin k. düzeyindeki gözlem sayısı 

• nl.: Sınıfın l. düzeyindeki gözlem sayısı 

olmak üzere, nlk değerleri gözlenen frekanslar olarak adlandırılır.  

Beklenen frekanslar lke  olmak üzere,  

l l
lk

k kn n n n
e n

n n n
= =g g g g

 
şeklinde hesaplanır. 
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l k  sayıda gözenin her biri için gözlenen frekanslar ve beklenen frekanslar mevcut iken ki-kare istatistiği 

aşağıdaki gibi tanımlanır. 

( )
2

1 1

ij ij

j i ij

l k n e

e= =

−


 

Bu formül aracılığıyla hesaplanan ki-kare istatistiği 
2
h  olmak üzere özellik seçimi için kullanılacak 

Cramer V  katsayısı aşağıda verilen formül aracılığıyla hesaplanmaktadır. 

2

min( 1, 1)

hV
n l k


=

 − −
 

 

Bilgi Kazancı 

Quinlan (1986) tarafından önerilen Bilgi Kazancı (Information Gain, IG) değeri özellikler arasındaki 

entropy değerini dikkate alır. 

( ) ( ) ( / )IG X H Y H Y X= −  

Burada X ve Y özellikleri göstermektedir. ( )H Y  ve ( / )H Y X  entropi değerleri aşağıdaki formüller 

yardımıyla hesaplanır. 

2( ) ( ) log ( ( ))
y Y

H Y p y p y


= −  

ve 

2( / ) ( ) ( / ) log ( ( / ))
x X y Y

H Y X p x p y x p y x
 

= −   

Kazanım Oranı 

Kazanım Oranı (Gain Ratio, GR) aşağıdaki gibi tanımlanır. 

( )
( )

( )

IG X
GR X

H X
= ;  1,2,...,i m=  

Burada ( )H X , X özelliğine ait entropiyi göstermektedir. Eğer bu özelliğin kategori sayısı fazla ise entropi 

değeri de büyük olacaktır. Formülden de görüldüğü gibi X özelliğinin kazanım değeri entropi değerine 

oranlanmakta ve kategori sayısına göre bir düzeltme işlemi yapılmaktadır. 

 

Simetrik Belirsizlik 

Kategori sayısı fazla olan değişkenlerde entropy değeri yüksek çıkma eğilimindedir. Simetrik belirsizlik 

ölçüsünde özelliklerdeki kategori sayıları da dikkate alınarak bilgi kazancı ölçüsünde bir düzeltme işlemi uygular 

(Press vd., 1992). 

2 ( )
( )

( ) ( )

IG X
SU X

H Y H X
=

−
 

Ki-kare, kazanım oranı ve simetrik belirsizlik ölçülerinin kullanılabilmesi için özelliklerin kategorik olması 

gerekir. Bu nedenle bu yöntemler uygulanmadan önce veri kesikli hale dönüştürülür. Birçok yazılımda ve pakette 

bu işlem otomatik olarak gerçekleştirilmektedir. 

 

ReliefF 

Kira and Rendell (1992) tarafından geliştirilen Relief algoritması her bir özelliğe -1 (kötü) ile 1 (iyi) 

arasında bir ağırlık değeri atar. Ağırlık değerinin hesaplanmasında her bir birimin bulunduğu sınıftaki en yakın 

birime (H) ve diğer sınıftaki en yakın birime (M) uzaklığı dikkate alınır. 

d tane özelliğin olduğu bir veri için özellikler kümesi 1 2{ , ,..., }dX X X X=  ile gösterilsin. Sınıfa ait düzey 

sayısı l olmak üzere j. düzeydeki birim sayısı jn , 1,2,...,j l=  olsun. Bu durumda, 1 2 ... ln n n n= + + +  olmak 

üzere, iX  özelliği için Relief algoritmasının adımları aşağıdaki gibi verilebilir. 

• 1k =  ve 0iw =  

• kR  (k. birim) 

• Ağırlık katsayısını hesapla 
( , ) ( , )k k

i i

diff R H diff R M
w w

n

+
= +  
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Burada 

0 eğer  ise
( , )

1 diğer hallerde

A B
diff A B

=
= 


 

şeklinde tanımlıdır. 

• 1k k= +   

• k n  ise 6. adıma aksi halde 2. adıma git 

• iw   şartını sağlayan özelliği seç 

Eğer, özellik değerleri sayısal ise bu durumda 

( , )
max( )i

A B
diff A B

X

−
=  

şeklinde kullanılır. 

 

 
Pearson Korelasyon Katsayısı 

Bu yöntemde, sınıf değişkeni ile her bir özellik arasındaki Pearson Korelasyon Katsayısı (Pearson 

Correlation Coefficient, PCC) hesaplanır. Pearson korelasyon katsayısına ilişkin formül aşağıdaki şekilde 

verilebilir. 

1

2 2

1 1

( )( )

( ) ( )

n

i i

i

n n

i i

i i

Y Y X X

PCC

Y Y X X

=

= =

− −

=

− −



 

  

 

Rank Korelasyon Katsayısı 

Sınıf değişkeni ile her bir özellik arasındaki Spearman korelasyon katsayısı Rank Korelasyon Katsayısı 

(Rank Correlation Coefficient, RCC) olarak da bilinir. Pearson korelasyon katsayısının sıra sayıları (rank) 

üzerinden hesaplanması ile elde edilir.  Formül aşağıdaki şekilde verilebilir. 

2

1

2

6

1
( 1)

n

i

i

d

RCC
n n

== −
−



 

Burada ( ) ( )i i id r Y r X= −  şeklinde hesaplanır ve (.)r  notasyonu sıra sayısını ifade eder. 

Pearson ve rank korelasyon katsayılarının kullanılabilmesi için özelliklerin sayısal olması gerekir. Bu 

nedenle bu yöntemler uygulanmadan önce düzeylere sayısal büyüklükler atanır. 

 

OneR 

Bu yöntemde sınıf ile özellikler arasındaki çapraz tablodan yararlanılarak hatalı sınıflandırma olasılıkları 

hesaplanır. Sınıflandırma hatasının en düşük olan özellik en önemli özellik olarak ağırlıklandırılır. Yöntemin 

işleyişi aşağıdaki gibi açıklanabilir. 

Sınıfa ait düzey sayısı l ve özellik için düzey sayısı k olsun. nlk, sınıfın l, özelliğin k düzeyi için frekansı 

göstermek üzere çapraz tablo Tablo 1’deki oluşturulur. 

Özelliğin her bir düzeyini sütundaki en büyük frekansın olduğu sınıfa atacak şekilde kurallar oluşturulur. 

Daha sonra bu kurallar ile gerçek duruma ait sınıflandırma dikkate alınarak sınıflandırma hatası hesaplanır. 

 

UYGULAMA 

 

Veri Setleri 

Breast cancer: West vd. (2001) tarafından tanıtılan meme kanseri verisi 49 örneklem ve 7129 genden 

meydana gelen bir veri setidir. Veri seti östrojen reseptörünün (estrogen receptor, ER) + veya – olmasına göre iki 

sınıflı bir yapıya sahiptir. 

NCI-60 cancer cells: Subramanian vd. (2005) tarafından tanıtılan NCI-60 kanser hücrelerine ilişkin  veri 

50 örneklem ve 10100 genden meydana gelen 2 sınıflı bir veri setidir. 17 örneklemin bulunduğu sınıf normal, 33 

örneklemin bulunduğu sınıf ise gende mutasyon taşıyan hastalardan oluşmaktadır. 
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CNS tumor: Pomeroy vd. (2002) tarafından tanıtılan CNS (Central Nervous System) tümör verisi 60 gözlem 

ve 7128 genden meydana gelen 2 sınıflı bir veri setidir. 

 

 

 

Sınıflandırma Algoritmaları 

Destek vektör makinesi (DVM), farklı sınıflardaki nesneler arasındaki boşluğu maksimize etmek için 

özelliklerin vektör uzayında optimal hiper düzlemler oluşturarak sınıflandırma yapar (Cortes ve Vapnik, 1995). 

Bu yöntemde, optimal bir hiper düzlem inşa etmek için, ( )w  ile tanımlanmış hata fonksiyonunu minimum 

yapmak için yinelemeli bir eğitim algoritması kullanılır (Chandra ve Gupta, 2011). 0i  , 1,2,...,i n=  olmak 

üzere,  

[ ( ) ] 1i i iy w x b  +  −K
  

kısıtı altında hata fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanır. 

1

1
( )

2

n

i

i

w w w C 
=

 = + 
  

Burada, w katsayılar vektörü, b bir sabit ve i  gürültülü veriler için hatalı sınıflandırmaya izin veren 

parametrelerdir. Her bir i örneği için, sınıf etiketleri iy  ile temsil edilen bağımsız değişkenler ix ’lerdir. K, girdi 

verilerini daha yüksek boyutlu özellik uzayına dönüştüren çekirdek fonksiyonudur ve doğrusal olmayan karar 

sınırı oluşturmak için kullanılır. Bu çalışmada doğrusal çekirdek fonksiyonu kullanıldı. C parametresi aşırı uyumu 

(overfitting) kontrol etmek için kullanılır. C değeri büyüdükçe hata daha fazla cezalandırılır. Standart bir DVM iki 

sınıflı verilerde kullanılmaktadır. İkiden fazla sınıfa sahip veriler için çok sınıflı DVM yöntemleri geliştirilmiştir 

(Chandra ve Gupta, 2011; Chih-Wei ve Chih-Jen, 2002). 

k-en yakın komşu, bağımsız değişkenlerin niceliksel (sayısal) olduğu durumlarda kullanılan bu algoritma 

gözlemler arasındaki uzaklıklara bağlı olarak sınıflandırma gerçekleştirir. Adımlar aşağıdaki gibi verilebilir. 

• k değerinin (komşu sayısının) belirlenmesi 

• Gözlemler arasındaki uzaklıkların hesaplanması 

• Uzaklıklara göre gözlemlerin küçükten büyüğe doğru sıralanması 

• En küçük uzaklığa sahip k tane gözlemde en fazla tekrar eden sınıfa 

atama yapılması 

 

Çapraz Geçerlilik 

Çapraz geçerlilik için 1-Eksiltme (Leave-one-out) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem n-bölme (n-fold) 

yönteminin özel bir halidir. n-bölme yönteminde n sayısı gözlem sayısına eşit alındığında yöntem 1 eksiltme 

yöntemine dönüşür. Bu durumda sırasıyla her bir gözlem test için ayrılırken geriye kalan 1n−  gözlem 

algoritmayı eğitim amaçlı kullanılır. Bu yöntem LOOCV (Leave-one-out cross validation) şeklinde de 

adlandırılmaktadır. 

 

Uygulama Sonuçları 

Elde edilen sonuçlar aşağıda verilen şekillerde çizgi grafikleri ile sunulmuştur. Her bir veri seti için ayrı 

şekil oluşturularak yöntemlerin kendi içinde hem DVM hem de kNN yöntemlerine göre karşılaştırılması 

sağlanmıştır. 
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Şekil 1: Breast Cancer verisinde bir eksiltmeli çapraz geçerliliğe göre 10-100 arası seçilmiş özellikler için doğru 

sınıflama oranları 

 

Şekil 1 incelendiğinde, DVM için en yüksek doğruluk oranının %95 seviyesinde (95.92) olduğu ve bu 

doğruluk oranlarına kazanım oranı veya OneR yöntemiyle ulaşıldığı söylenebilir. kNN içinde benzer şekilde en 

yüksek doğruluk oranı %95 seviyesindedir. Ancak, seçilen özellik sayısı arttıkça genel olarak doğruluk oranında 

hafif bir azalma eğilimi de gözlenmektedir. Seçilen özellik sayısı 40-100 arasında iken simetrik belirsizlik 

yönteminin diğer yöntemlere göre daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir. Hem DVM hem de kNN için en kötü 

sonuçlar ReliefF yöntemiyle elde edilmiştir. 

 

 
 

Şekil 2: NCI-60 Cancer Cells verisinde bir eksiltmeli çapraz geçerliliğe göre 10-100 arası seçilmiş özellikler için 

doğru sınıflama oranları 

 

Şekil 2 incelendiğinde, DVM için en yüksek doğruluk oranının %96 olduğu ve bu doğruluk oranlarına 

korelasyon tabanlı yöntemlerle (PCC ve RCC) ulaşıldığı söylenebilir. Korelasyon tabanlı yöntemler genel olarak 

daha iyi sonuçlar verirken özellikle PCC yöntemi özellik sayısı 40-100 arasında iken en yüksek doğru sınıflama 

oranına sahiptir. Korelasyon tabanlı yöntemlerin üstünlüğü kNN sonuçlarında daha belirgindir. Hem DVM hem 

de kNN için en kötü sonuçlar genel olarak ReliefF veya Kazanım Oranı yöntemiyle elde edilmiştir.  

 
 

Şekil 3: CNS Tumor verisinde bir eksiltmeli çapraz geçerliliğe göre 10-100 arası seçilmiş özellikler için doğru 

sınıflama oranları 

 

Şekil 3 incelendiğinde, DVM için en yüksek doğruluk oranının %93 civarında olduğu ve bu doğruluk 

oranlarına PCC yöntemiyle ulaşıldığı söylenebilir. Seçilen özellik sayısının 10 olduğu durumda en yüksek 

doğruluk oranı OneR yöntemiyle elde edilmiştir. Bu durum hariç diğer durumlarda PCC yöntemiyle elde edilen 

doğruluk oranları diğer yöntemlere göre daha yüksektir. kNN için de korelasyon tabanlı yöntemlerin genel olarak 

daha iyi sonuçlar verdiğini söylemek mümkündür. Diğer yandan, hem DVM hem de kNN için en kötü sonuçların 

genel olarak ReliefF veya ki-kare yöntemiyle elde edildiği görülmektedir. 

 

SONUÇ 

 

Bu çalışmada, sınıflandırma amaçlı 8 farklı özellik seçim yöntemi 3 gerçek veri seti üzerinden 

karşılaştırıldı. Karşılaştırma işlemi için 1-eksiltme çapraz geçerlilik ile DVM ve kNN sınıflandırma algoritmaları 

kullanıldı. 10-100 arası özelliklerin seçiminde her bir yöntem için doğru sınıflama oranları elde edilerek 

yorumlandı.  
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Elde edilen sonuçlara göre, korelasyon tabanlı yöntemlerin, yani Pearson korelasyon katsayısı ve Rank 

korelasyon katsayısı yöntemlerinin, bu çalışmada dikkate alınan tüm veri setlerinde en yüksek doğruluk oranına 

ulaşabildiği görüldü. ReliefF yöntemini ise genel olarak kötü performansa sahip olduğu sonucuna ulaşıldı. 
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Abstract 

 

A factorial experiment was conducted in the glass house of the Faculty of Agriculture, University of Ankara, 

Turkey, to assess the effect of mixed cropping of wheat with lentil and plant age on growth and micronutrients 

status of wheat. Four wheat varieties (5 plants per pot), one lentil varieties (3 plants per pot) and two plant ages 

(62 and 80 days) were used. The results showed that the wheat growth parameters (plant height, number of tillers 

and the dry weight of shoots and roots), concentrations of the micronutrients Fe, Zn and Mn (at 62 days after 

planting) in the plant shoots, concentration of wheat root exudate phytosiderophores, pH of the rhizosphere and 

bulk soils were reduced under effect of the mixed cropping, while the concentration of the four micronutrients (at 

80 days and the Cu at 62 days) in the shoots increased in the mixed cropping compared to the sole cropping of 

wheat. 

 

Key words: wheat, lentil, micronutrients, phytosyderophores, root exudates.  

 

Introduction 

 

        The intercropping system greatly contributes to crop production through the effective utilization of natural 

resources compared to the monoculture cropping system (Francis, 1989; Li et al., 1999 and 2001; Zhang and Li., 

2003). Inter-specific root interactions affect nutrient mobilization in the rhizosphere and contribute efficiently to 

nutrient acquisition by intercropping (Wasaki et al., 2003). 

        Although there is a large amount of micronutrients in soils, plants growing in soils with a high pH, such as 

calcareous soils, develop micronutrients deficiency. Marschner et al. (1986) and Marschner (1998) represented 

two distinct strategies in higher plants for sequestering and acquisition the micronutrients from their sparingly 

soluble compounds sources. Strategy I, include all plants except graminaceous plants, involve the release of 

protons into the rhizosphere to lower the soil pH, the induction of Fe(III)-chelate reductase expression to reduce 

Fe(III) to the more soluble Fe(II) form, and transport of the generated Fe(II) ions across the root plasma membrane 

(Kobayashi et al., 2005; Ishimaru et al., 2006). In contrast, graminaceous plants belong to Strategy II, which is 

mediated by the synthesis and secretion of natural Fe chelators (the mugineic acid family phytosiderophores). The 

secreted phytosiderophores solubilize Fe (III) in the rhizosphere, and the resulting Fe(III)-phytosiderophore 

complex are absorbed by the roots (Takagi, 1976; Takahashi et al., 1999). Many examples about improving 

mobilization and uptake of micronutrients under the effect of the intercropping system have been stated by (Zheng 

et al., 2003; Zuo et al., 2000 and 2003; Inal et al., 2007; Guneş et al., 2007 and Inal and Guneş 2008).   

        This study was conducted to explain the effect of intercropping, plant age and some wheat cultivars on 

vegetative products, micronutrient content in wheat plant shoots and root exudates effect on the pH in both 

rhizosphere and bulk soils.  

 

1. Materials and methods 

1.1.  Soil preparing and seed sowing  

        A factorial experiment, with six replicates, was conducted in a glasshouse during the winter of 2013 at the 

Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Ankara University- Turkey. Four cultivars (Doma, Dor-29, 

Abu-Ghraib and sham-6) of wheat (Triticum spp.) and one cultivar (Baraka) of lentil (Lens culinaris Medik) plants 

were grown as mono and mixed culture in two growing stages 62 and 80 days after sowing (DAS). The number 

of wheat and lentil seeds sowed per pot was 10:6 respectively, later reduced to 5:3 in both monoculture and mixed 

culture treatments. The soil of the experiment which belongs to the order Entisol and the greet group xerofluvents 

was collected from the plow layer (0–0.2 m) of experimental fields of Agricultural Faculty, Ankara (39º57 44.51 

N; 32º51 46.95 E). Some of the characteristics of the soil measured by using standard methods were shown in the 

table (1). The soil was air dried and passed through 2 mm sieve, and then 4 kg of this soil filled into polyethylene 

bags to avoid moisture losses and then was put it into the pots with 22 cm diameter and 19 cm height. The normal 

tab water (table- 2) was used for watering by daily weighing and the moisture was kept at 65% of field capacity. 

 

2.2. Shoot harvest and Plant dry weight and Mineral Analysis 
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      The watering was stopped two days before harvesting to facilitate the soil sampling. Plants were harvested at 

62 and 80 days after sowing. Three middle - grown pots were selected for harvesting and the plants were cut off 

near the soil surface after measuring the height of plants, then the shoots of the wheat and lentils were separated 

and washed with tap water and distilled water. The dry weights of shoots of the two crops were measured 

individually as g pot−1 after drying at 65ºC for 72h. For the measurements of mineral nutrients, plant samples were 

ashed in a muffle furnace at 550 ºC for 6 h, dissolved in HNO3 according to (Kalra, 1988; Mostara and Roy,2008). 

Extracts were filtered and stored in plastic cups until analyzed.  

 

2.3. Rhizosphere and Bulk Soil Chemistry 

       As followed by Gobran and Clegg (1996 and Rengel, (1997), at the time of harvest, the plastic bags containing 

soil plus root system were cut open and placed on the clean sheet of nylon. Root systems were held by the stem 

base and gently had been shaken, the soil that remained adhering to the roots was defined as rhizosphere soil and 

the soil which easily removed from the roots defined as bulk soil. Soil pH was measured by pH meter in 1:1 soil 

suspension after shaking 30 min. DTPA-extractable Fe, Zn Cu and Mn were determined by Inductively Coupled 

Plasma- Optical Emission Spectrometry (ICP-OES). The soil analysis had been done according to Ryan et al. 

(2001). 

 

2.4. Collection of root exudations  

        The combined roots of the two crops (without separating) were carefully washed with tap water and distilled 

water on a 2 mm plastic sieve to avoid loss and damage. Fresh root samples (4g) from each of the mono and mixed 

culture were immersed 10 minutes in saturated CaSO4 solution in order to prevent membrane leakage, and washed 

with tap water then rinsed three times with deionized water and placed in 100 mL of aerated deionized water (after 

the treatment with 2 drops of toluene to avoid microbial degradation) for 4 hours to collect the root exudates for 

phytosiderophores measurement. The exudates were stored in the refrigerator at -20ºC until analyzed. 

     

2.5. Root harvest and Plant dry weight Mineral Analysis 

        After ending the collection of root exudations, all root system for each pot was collected again and dried at 

65 ºC for 72 hours for the measurements of dry weight as followed for shoots. 

 

2.6. Determination of root secreted phytosiderophores (PS) 

        Phytosiderophore (PS) was indirectly determined by calculating the amount of Fe(III) mobilized from Fe 

hydroxide with a modified method of Takagi (1976). An aliquot of 0.5 mL of 1 mM FeCl3 was added to 9 mL of 

the root exudates. The mixture was shaken for 1 h to produce Fe (III)-PS compounds, followed by another 15 min 

of shaking after the addition of 1 mL of buffer solution of 0.5 M sodium acetate adjusted to pH 7.0 by acetic acid, 

to precipitate the remaining Fe(III). Then the solution was filtered. The filtrate was acidified by adding 0.2 mL of 

1.5 M H2SO4 and incubated for 20 min at 55 ºC with 0.5 mL of 1.15 M hydroxylammonium chloride as the 

reductant to convert Fe (III)-PS to Fe(II)-PS. The reduced Fe-PS complex was then exposed to ferrozine to form 

a red color. The absorption measurement at 562 nm was recorded (Shimadzu UV-VIS 1201) and the 

phytosiderophore rates were calculated as [µmols of (Fe3+-CC) h-1g-1]. 

2.7. Statistical Analysis 

        A completely randomized design with three replicates was used for the statistical analysis of the data. The 

treatment means were compared by determining the least significant difference (LSD) at 5% level of probability 

(P =0.05) using statistical analysis software SAS (2002). 

 

2. Results and discussion 

2.1. Shoot and roots growth parameters 

        The effect of mixed cropping (wheat and Lentil) on wheat plant shoots parameters (plant height, number of 

tillers and dry matter) and roots dry matter was very clear, since the effect of this system was either significant or 

not significant and decreased the parameters mentioned above (tables- 3, 4, 5, 6) at both ages of plant as well as 

for all cultivars compared with that’s of sole cropping of wheat. 

       This decrement in the growth of wheat shoots and roots may refer to the competition between wheat and lentil 

for water consumption efficiency, nutrients and the solar energy, that’s which obstructed wheat plant to get 

sufficient growth factors. These obtained results come to agree with Li, et al. (2004) with wheat and chickpea 

plants; Rao et al. (1999) with tropical grasses and Inal et al. (2007) with maize and peanut plants.       

  

2.2. The pH of the rhizosphere and bulk soil: 

       The pH of the rhizosphere and bulk soils in mixed cropping and for all wheat cultivars which planted with 

lentil was less than that of wheat sole cropping (table- 7). The decrement was within the range 0.06 – 0.10 at the 

first age (62 days after sowing- DAS- for both wheat and lentil plants) and within the range 0.04 – 0.17 at the 

second age (80 DAS). The results obtained are in accordance with that’s of (Marschner, 1995; Gaume et al., 2001; 
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Liu et al., 2004; Inal et al., 2007). The decrement of the pH may be attributed to the plants of the strategy I (lentil) 

root exudates, at which the dicotyledon plant roots pumps the H+ outside to the soil, hence lowering pH of the soil 

(Römheld and Marschner, 1986; Abadia et al., 2002). 

       The pH of the bulk soil in the mixed cropping for all wheat varieties planted with lentil and at both ages (62 

and 80 DAS) also was less than that of sole cropping (table- 8). The effect of the plant age on pH of both 

rhizosphere and bulk soils was very clear (tables- 7 and 8) whereas the decrement at the second age was more than 

that in the first age. 

 

3.3 Excretion of Phytosiderophores (PS) from the plant roots: 

 

     The releasing of phytosiderophores (PS) from the wheat varieties roots in mixed cropping of wheat with lentil 

at the first and second plants age has been decreased compared with that’s in monocropping (table- 9). The 

increment ratio of released PS amounts from the Doma variety roots was 6.22% and 7.65% for the first and second 

age respectively, for the Dor-29 variety was 10.25% and 1.64% for the first and second age respectively, for Abu-

Ghraib variety was 13.41% at the first age, but increasing about 22.31% at the second age and for Sham-6 variety 

at the first age the increasing ratio was 6.28% while decreased at the second age to 7.98% under the available Fe- 

deficiency in the soil for plant uptake.                  

      The graminaceous plants like wheat depend on the strategy II for acquisition the nutrients from the soil via 

secreting PS from their roots. The secreted PS is very active to increase the nutrient movement and Fe3+ availability 

in the calcareous soils (Rengel, 2002; Shen et al., 2002). The results obtained agree with the results of Inal et al. 

(2007) when they studied the mixed cropping of the graminaceous plant (maize) with legume plant (peanut). These 

results can be supported by the decrement of the soil pH in the mixed cropping compared to the sole cropping 

(tables- 7, 8), this depression of pH was induced increasing of Fe other micronutrients in the rhizosphere and 

consequently promoting more PS exudation.         

 

2.3. Micronutrients concentration in wheat plant shoots: 

       The reduction of the pH of the rhizosphere and bulk soils under the effect of the mixed cropping (tables- 7, 8) 

related – as we mentioned- to root exudation mechanisms of the lentil plant roots (plant of strategy I) which accuse 

the reducing soil pH, hence, this reduction really will affect the micronutrients availability, that’s increase with 

low soil pH as reported by (Römheld and Marschner, 1986; Marschner, 1995; Mori, 1999; Abadia et al., 2002; 

Sharma, 2006; Bell and Dell, 2008). Our results showed an increment of the Fe, Zn, Cu and Mn concentration 

(except Mn in the shoots of Sham-6 variety) in the shoots of all wheat varieties at the second age compared with 

the concentration of that's micronutrients in monocropping (tables- 10,11,12, 13). This increasing of the 

micronutrients concentration at the second age may relate to lower pH of the soil at the second stage in the opposite 

of the first age (table- 7, 8).  

 

Table- 1: chemical and physical properties of experiment soil.  

Unit of measurement Value Characters 

ds m-1 0.44 Electrical conductivity -EC 

-- 7.99 Soil pH 

g kg-1 
7.6 Organic matter 

54.8 CaCO3 

mg kg-1 

1430.0 Total nitrogen 

8.54 Available phosphorus  

470.0 Available potassium 

1.256 Available Fe 

0.752 Available Zn 

1.03 Available Cu 

2.904 Available Mn 

Clay loam Soil texture 

g kg-1 

420 Sand portion 

240 Silt portion 

340 Clay portion 

240.0 Field capacity 

Mgt-1 1.34 Bulk density 

 

Table- 2: properties of irrigation water. 

Unit of measurement value characters 

Electrical conductivity -EC 0.194 ds m-1 
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 pH 7.08 -- 

Fe 0.084 mg kg-1 

Zn 0.093 

Cu 0.019 

Mn 0.041 

 

Table-3: Effect of wheat-lentil mixed cropping on the height(cm) of wheat plants.   

Treatments 
Doma Dor-29 Abu-Ghraib Sham-6 

62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 

Sole crop 48.00 73.00 51.67 75.00 52.33 80.67 48.00 74.50 

Mixed crop 47.33 72.67 46.00 73.00 53.00 78.67 49.00 71.50 

LSD 4.63 3.70 4.90 4.53 0.93 9.44 2.78 2.55 

Cultivars 60.00 59.90 65.83 60.25 

LSD 1.69 

Age 
62 days 80 days 

48.83 73.69 

LSD 1.20 

 

Table- 4: Effect of wheat-lentil mixed cropping on the number wheat plant tillers.   

treatments 
Doma Dor-29 Abu-Ghraib Sham-6 

62 d. 62 d. 62 d. 62 d. 

Sole crop 8.00 12.67 9.00 12.00 

Mixed crop 8.00 11.67 9.00 9.00 

LSD 2.78 2.62 4.53 2.27 

cultivars 8.00 11.67 9.00 9.00 

LSD 2.17 

Table- 5: Effect of wheat-lentil mixed cropping on the shoot dry weight (g) of wheat plants.   

Treatments 
Doma Dor-29 Abu-Ghraib Sham-6 

62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 

Sole crop 6.17 8.85 5.60 7.95 6.63 9.23 5.49 8.42 

Mixed crop 5.97 8.14 5.47 7.76 6.58 9.51 5.42 8.59 

LSD 1.76 0.21 1.30 0.73 0.48 0.56 0.29 0.14 

Cultivars 7.05 6.62 8.05 7.01 

LSD 0.67 

age 
62 days 80 days 

5.86 8.50 

LSD 0.30 

Table- 6: Effect of wheat-lentil mixed cropping on the root dry weight (g) of combined (wheat+ lentil).   

Treatments 
Doma Dor-29 Abu-Ghraib Sham-6 

62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 

Sole crop 1.20 1.25 1.69 1.12 1.04 1.12 1.77 1.11 

Mixed crop 1.12 1.24 1.51 1.12 1.21 1.10 1.49 1.29 

LSD 0.86 0.35 0.73 0.35 0.04 0.10 0.65 0.57 

Cultivars 1.18 1.32 1.17 1.38 

LSD 0.31 

Age 
62 days 80 days 

1.33 1.19 

LSD 0.22 

 

Table-7: Effect of wheat-lentil mixed cropping on the pH of rhizosphere soil.   

Treatments 
Doma Dor-29 Abu-Ghraib Sham-6 

62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 

Sole crop 8.46 8.23 8.34 8.16 8.38 8.21 8.38 8.22 

Mixed crop 8.36 8.16 8.28 8.12 8.30 8.04 8.32 8.12 

LSD 0.08 0.03 0.24 0.15 0.18 0.05 0.11 0.15 

Cultivars 8.26 8.20 8.17 8.22 

LSD 0.08 
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Age 
62 days 80 days 

8.32 8.11 

LSD 0.06 

Table- 8: Effect of wheat-lentil mixed cropping on the pH of the bulk soil.   

Treatments 
Doma Dor-29 Abu-Ghraib Sham-6 

62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 

Sole crop 8.40 8.21 8.42 8.23 8.43 8.28 8.43 8.30 

Mixed crop 8.38 8.21 8.41 8.24 8.36 8.12 8.39 8.20 

LSD 0.04 0.10 0.15 0.11 0.13 0.08 0.14 0.12 

Cultivars 8.30 8.33 8.24 8.30 

LSD 0.07 

Age 
62 days 80 days 

8.39 8.19 

LSD 0.05 

Table -9: Effect of wheat-lentil mixed cropping on exudation of phytosiderophores (µmol g-1 ) fresh weight of 

(wheat+ lentil) roots for 4hrs.  

Treatments 
Doma Dor-29 Abu-Ghraib Sham-6 

62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 

Sole wheat 4.904 6.376 5.056 7.432 4.995 6.396 4.843 6.620 

Mixed crop 4.599 5.888 4.538 7.310 4.325 6.823 5.147 6.092 

LSD 0.649 1.496 1.195 1.787 1.395 0.218 2.726 1.951 

Cultivars 62d. 4.559 4.538 4.325 5.147 

LSD 1.730 

Cultivars 80d 5.888 7.310 6.823 6.092 

LSD 0.845 

Age 62 days 80 days 

 4.652 6.778 

LSD 0.627 

Table -10: effect of wheat -lentil mixed cropping on the concentration of Fe (mg kg-1) in the wheat plant shoots.  

Treatments 
Doma Dor-29 Abu-Ghraib Sham-6 

62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 

Sole crop 348.97 142.29 371.14 108.89 429.66 155.00 219.46 218.16 

Mixed crop 289.85 188.67 222.03 171.59 358.49 204.18 192.12 213.61 

LSD 43.38 42.18 18.59 34.69 101.87 39.23 23.08 19.50 

Cultivars 239.26 196.81 281.33 202.78 

LSD 65.73 

Age 
62 days 80 days 

265.62 194.51 

LSD 42.94 

Table - 11: effect of wheat -lentil mixed cropping on the concentration of Zn (mg kg-1) in the wheat plant shoots. 

treatments 
Doma Dor-29 Abu-Ghraib Sham-6 

62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 

Sole crop 79.30 27.88 37.37 34.11 59.95 33.04 71.75 19.58 

Mixed crop 52.22 34.40 29.57 51.56 53.24 83.07 70.72 122.01 

LSD 47.11 6.05 9.86 36.97 13.31 18.61 30.97 20.01 

Aultivars 43.31 40.57 68.16 96.37 

LSD 24.62 

Age 
62 days 80 days 

51.44 72.76 

LSD 24.07 

Table - 12: effect of wheat -lentil mixed cropping on the concentration of Cu (mg kg-1) in the wheat plant shoots.  

Treatments 
Doma Dor-29 Abu-Ghraib Sham-6 

62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 

Sole crop 24.32 11.79 14.40 7.79 21.84 16.08 20.76 7.13 

Mixed crop 45.42 24.31 18.12 7.99 43.47 18.33 23.67 9.64 

LSD 19.25 17.56 12.16 3.10 12.59 9.33 10.05 6.32 
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Cultivars 34.86 13.06 30.90 16.65 

LSD 7.21 

Age 
62 days 80 days 

32.67 15.07 

LSD 9.51 

Table - 13: effect of wheat -lentil mixed cropping on the concentration of Mn (mg kg-1) in the wheat plant shoots.  

Treatments 
Doma Dor-29 Abu-Ghraib Sham-6 

62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 62 d. 80 d. 

Sole crop 87.99 9.26 147.07 7.95 131.13 21.61 92.95 60.03 

Mixed crop 52.25 15.01 97.21 19.35 122.28 25.88 78.64 14.82 

LSD 23.67 3.68 61.97 19.35 19.69 15.94 24.92 26.82 

Cultivars 33.63 58.28 74.08 46.73 

LSD 50.01 

Age 
62 days 80 days 

87.60 18.76 

LSD 19.26 
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Abstract 

 

Plate heat exchangers are frequently used in chemical, petrochemical, energy conversion systems, heating-cooling 

and air conditioning systems etc. in order to be able to use energy efficiently and therefore to contribute to the 

energy economy, it is of great importance to determine the optimum working conditions of the heat exchangers. 

In this study, the temperature distributions in a single plate of the brazed plate heat exchanger were determined by 

using the geographic information systems (GIS). It was determined that the brazed plate heat exchanger cold water 

inlet temperature is 15 oC and outlet temperature is 43 oC for optimum heat dissipation. 

 

Keywords: Brazed Plate Heat Exchanger, Geographic Information System (GIS), Heat Dissipation.  

                                   

 

Lehimli Plakalı Isı Eşanjöründe Isı Dağılımının Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) 

Kullanılarak Belirlenmesi 
 

Özet 

 

Plakalı ısı eşanjörlerinin sıklıkla kullanıldığı kimya, petrokimya, enerji dönüşüm sistemleri, ısıtma-soğutma ve 

iklimlendirme sistemleri vb. sistemlerde enerjinin verimli kullanılabilmesi ve dolayısıyla enerji ekonomisine katkı 

sağlanabilmesi için ısı eşanjörlerin optimum çalışma şartlarının tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu 

çalışmada coğrafi bilgi sistemleri (CBS) yardımıyla teorik ve deneysel olarak elde edilen veriler kullanılarak, 

lehimli plakalı ısı eşanjörünün tek bir plakasındaki sıcaklık dağılımları belirlenmiştir.  Lehimli plakalı ısı eşanjör 

soğuk su giriş sıcaklığının 15 oC, çıkış sıcaklığının 43 oC olduğu durumda en uygun ısı dağılımın olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Lehimli Plakalı Isı Eşanjörü, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Isı Dağılımı. 

 

INTRODUCTION  

 

Brazed plate heat exchangers (BPHE) are used in different types and sizes of energy applications such as 

evaporators, condensers, heaters or chillers as the most commonly used thermal devices, especially in chemical, 

petrochemical, cooling, heating and air conditioning applications. Therefore, brazed plate heat exchangers are a 

device in our daily life. Therefore, design and production should be analyzed very well and the most suitable 

structure should be formed. 

 

Reduction of heat transfer in BPHE causes the performance of the heat exchanger to decrease. In this case, 

the use of brazed plate heat exchangers leads to reduced capacity, resulting in inefficient use of energy and 

increased costs. Optimizing heat transfer in BPHE allows both the size of the system and costs to be reduced. 

 

In this study, BPHE is used. Heat dissipation in a plate was determined by using the temperature values 

taken from the experimental study for the BPHE. The experimental setup of the data used in the study is shown in 

Figure 1, the BPHE is shown in Figure 2. 
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Figure 1: Experimental Assembly 

 

 
Figure 2: Brazed Plate Heat Exchanger 

 

 

MATERIAL AND METHOD 

 

Heat transfer in a heat exchanger can be written with the following relations (Genceli, 1999): 

 

Q̇ = Heat transfer rate (W)  

 

�̇� = 𝐾 𝐴 ∆𝑇𝑚 (1) 

 

The heat transfer can also be found in the difference between the mass flow of fluids and the input and output 

enthalpy; 

 

�̇� = 𝑚 ̇ (ℎ𝑖 − ℎ𝑜) (2) 

 

If the temperature of the fluids is changing when the heat is taken and given, heat transfer rate is: 

 

�̇� = 𝑚ℎ̇ 𝑐𝑝ℎ(𝑇ℎ𝑖 − 𝑇ℎ𝑜) = 𝑚𝑐̇  𝑐𝑝𝑐  (𝑇𝑐𝑜 − 𝑇𝑐𝑖) (3) 

 

The total heat transfer coefficient at the heat exchanger surface can be found by the following equation: 
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The average logarithmic temperature difference (∆Tm) of the reverse flow plate heat exchanger used in the study 

can be expressed as follows:  
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If the last equation is moved to Equation 1: 
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The effectiveness of the heat exchangers can be calculated with the following equation: 

maxQ

Q




=

 

(7) 

 

Ch = ṁh cph   ve   Cc = ṁc cpc  the actual heat transfer in the heat exchanger, including the thermal capacity 

values of hot and cold fluids, can be written as follows. (Genceli, 1999). 

 

�̇� = 𝐶ℎ(𝑇ℎ𝑖 − 𝑇ℎ𝑜) =  𝐶𝑐 (𝑇𝑐𝑜 − 𝑇𝑐𝑖)                   (8) 

 

Qmax, which is defined as the possible maximum heat transfer, can be written as follows if the heat capacity of Ch 

or Cc is smaller, whichever is used (Gut, 2004): 

 

�̇�𝑚𝑎𝑥 = 𝐶𝑚𝑖𝑛(𝑇ℎ𝑖 − 𝑇𝑐𝑖)                                 (9) 

 

 

Geographical Information Systems are information-based decision support systems that enable the production of 

space-based or non-spatial data to a certain standard, to be stored in related database management systems and to 

manage these stored data for purposes. There is the question of 'where' in the center of Geographical Information 

Systems. Based on this question, questions like, who, how and why are answered with geographical, verbal and 

numerical data. This system gives us infinite data on smart maps, updates, analyzes and reports. Geographical 

Information Systems is a technology that can be used in all disciplines of science. 

In this study, ArcGIS 10 version which is a geographic information systems program is used. First, a plate of the 

brazed plate heat exchanger was transferred to the ArcGIS program, and then the coordinate was assigned. In the 

brazed plate heat exchanger, the temperature values were processed into the prepared database by marking 4 known 

points of input and output temperatures. In order to calculate the heat dissipation at all 4 points of the known 

temperature, the IDW interpolation method included in the spatial analysis tab in the ArcGIS program was applied. 

This method is an interpolation technique used to determine cell values of non-sampled points with the aid of 

values of known sample points. The predicted values are calculated based on the various points away from the 

corresponding cell and the increase in distance (Taylan ve Damçayırı, 2016). The water temperature distribution 

maps obtained from the interpolation process were formed by taking into account the temperature data at point 4 

of the heat exchanger. 

 

 



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

93 
 

RESULTS 

 

In this study, BPHE is used. The plate surface angle of the BPHE is 30°. Heat dissipation in a plate was determined 

with ArcGIS program using temperature values obtained from experimental study for brazed plate heat exchanger. 

The determined heat distributions are given in Figure 3. Figure 3 shows that the hot water input temperature (Thi) 

is 60 oC, the hot water output temperature (Tho) is 40 oC, the cold water input temperature (Tci) is 15 oC and the 

cold water output temperature (Tco) is 43 oC. This analysis shows that the best temperature distribution is obtained. 

The cold water outlet temperature is highest according to other analyzes. Analysis of number 2 shows the worst 

temperature distribution. In this analysis, the cold water input temperature (Tci) is 15 oC and the cold water output 

temperature (Tco) is 30.58 oC. 

 

 

 
 

Figure 3: Temperature Distribution Maps of Brazed Plate Heat Exchanger 

 

CONCLUSION 

 

In this study, the temperature distributions in a single plate of the BPHE were determined by the theoretical 

and experimental data obtained by geographic information systems (GIS). The plate surface angle of the BPHE 

analyzed is 30°. The most suitable heat distribution was found in the BPHE for cold water inlet temperature is 15 
oC and output temperature is 43 oC. The plate surface geometry in BPHE is the most important parameter to 

determines the optimum heat transfer in the heat exchanger. The determination of the heat distributions, the 

optimum plate geometry and operating temperature ranges of the brazed plate heat exchanger determine the 

performance of the system using the heat exchanger. The optimum values of these parameters are important for 

both system performance and operating costs. 
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Abstract 

 

Objective: Diabetes Mellitus is a chronic disease which has a high incidence worldwide. In recent years, the 

incidence of childhood diabetes has also been reported to be in rise. Pubertal period is also important in terms of 

diabetes because of increased insulin resistance during the period. Rapid physiological and psychological changes 

in the pubertal period may cause inadequation in the therapeutic approaches of the disease. In particular, there is 

no standart treatment algorithm accepted in Type 1 pubertal diabetes. This situation increases, the importance of 

the studies on the treatment of pubertal diabetes and interest in these studies. 

In this study, we aimed to make a systematic review of systematic review and / or meta-analysis’ in pubertal 

diabetes treatment. 

Method: Systematic reviews and meta-analysis’ about pubertal period diabetes and its treatment, between January 

2015 and January 2019 were searched with the keywords of ‘Pubertal diabetes or adolescence diabetes and 

treatment or treatment modalities’ from Pubmed, Web of Science and British Medical Journal databases. 381, 125 

and 151 articles were reached respectively. 5 systematic reviews and / or meta-analyzes were included in the study 

with manual screening. Duplication was detected in 31 articles. Inclusion criteria for the scanned articles were 

determined as; to be systematic review and / or meta-analysis; to be about childhood and / or pubertal period 

treatment and / or treatment approaches. As the result of evaluation of the headings and keywords of the articles, 

27 articles which could be suitable for the content of the study were found. When these articles were evaluated as 

content, 9 of them were found to be suitable for the study purpose. 

Results: Four of the included articles were systematic reviews and a total of 101 articles were scanned. Among 

these studies; 1 is related about prevention from Type 2 Diabetes, 1 is about drug therapy and 2 are about 

psychological approaches and educational issues. The obtained four systematic review and meta-analysis resarches 

have been carried out with 43 articles including 5765 patients. Two of these researches are related to medication 

and the other 2 are about psychological approaches and educational issues. The last article included in this study 

is a systematic study about insulin therapy in pediatric type 1 diabetes. 

Conclusion: The systematic review and / or meta-analysis’ conducted after 2015 reveals the importance of 

multidisciplinary approaches in childhood and pubertal period diabetes. 

 

Keywords: Puberty, diabetes, systematic review 

 

Pubertal Dönem Diyabet Tedavisi Yaklaşımları Konusunda Yapılan Güncel 

Sistematik Derleme Ve Meta-Analizlerin Değerlendirilmesi 
Özet 

Amaç: Diyabetes Mellitus,  dünya çapında görülme sıklığı yüksek olan kronik bir hastalıktır. Son yıllarda çocukluk 

çağında da insidansının yükselmekte olduğu bildirilmektedir. Pubertal dönem, bu dönemde insülin direncinin 

artması nedeni ile diyabet açısından ayrıca önem arz etmektedir. Pubertal dönemde görülen hızlı fizyolojik ve 

psikolojik değişimler hastalığın tedavi edici yaklaşımlarını yetersiz bırakabilmektedir. Özellikle Tip 1 pubertal 

diyabette kabul edilen standart bir tedavi algoritması bulunmamaktadır. Bu durum pubertal dönem diyabet tedavisi 

konusunda yapılan çalışmaların önemini ve bu çalışmalara olan ilgiyi arttırmaktadır.  

Bu çalışmada pubertal dönem diyabet tedavisi konusunda yapılan sistematik derleme ve/ veya meta-analizlerin 

dahil edildiği bir sistematik derleme yapmayı amaçladık. 

Metod: Pubertal dönem diyabet ve tedavisi konusunda, Ocak 2015- Ocak 2019 yılları arasında yapılan sistematik 

derleme ve meta-analizler; Pubmed, Web of Science ve British Medical Journal veri tabanlarında ‘Pubertal 

diabetes or adolescence diabetes and treatment or treatment modalities’ anahtar kelimeleri ile tarandı. Sırası ile 

381, 125 ve 151 makaleye ulaşıldı. Manuel tarama ile konu ile ilgili 5 sistematik derleme ve/veya meta-analize 

daha ulaşılıp çalışmaya dahil edildi. 31 makalede duplikasyon tespit edilerek çıkarıldı. Yapılan çalışmaya dahil 

edilme kriterleri olarak, taranan makalelerin; sistematik derleme ve/ veya meta-analiz olması, çocukluk ve/ veya 

pubertal dönem tedavi ve/ veya tedavi yaklaşımları ile ilgili olması kabul edildi.  Makalelerin başlık ve anahtar 

kelimelerinin incelenmesi sonucunda araştırma konusu ile ilgili olmayanlar çıkarıldığında yapılan çalışma 
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içeriğine uygun olabilecek, tam metnine ulaşılabilen 27 makale tespit edildi. Bu makaleler içerik olarak 

değerlendirildiğinde 9’unun çalışma amacına uygun olduğu belirlendi. 

Bulgular:  Çalışmaya dahil edilen makalelerin 4’ü sistematik derleme araştırması olup toplamda 101 makale 

taranmıştır. Bu araştırmaların; 1’er tanesi Tip 2 Diyabet’in önlenmesi ve ilaç tedavisi, 2’si ise psikolojik 

yaklaşımlar ve eğitim konuları ile ilgilidir.  Tespit edilen 4 sistematik derleme ve meta-analiz araştırması toplamda 

5765 hastanın dahil olduğu 43 makale ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmaların 2’si ilaç tedavisi ve diğer 2’si de 

psikolojik yaklaşımlar ve eğitim konuları ile ilgilidir. Yapılan çalışmada yer alan son makale ise pediatrik tip 1 

Diyabette uygulanan insülin tedavisi ile ilgili bir sistematik araştırmadır.  

Sonuç: Konu ile ilgili 2015 yılı sonrası yapılan sistematik derleme ve/ veya meta-analizler çocukluk ve pubertal 

dönem diyabet hastalığında multidisipliner yaklaşımların önemini ortaya koymaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ergenlik, diyabet, sistematik derleme 

 

GİRİŞ 

 

Diyabetes Mellitus (DM), insülin salgılanım bozuklukları (Tip 1 Diyabetes Mellitus- T1DM) ve/ veya 

dokularda oluşan insülin direnci (Tip 2 Diyabetes Mellitus- T2DM) ile tanımlanan, kronik bir hastalıktır (WHO, 

2016). DM’nin dünya çapında görülme sıklığı, tüm yaş gruplarında hızla artmaktadır. T1DM görülme oranının 

son dekadda çocuklarda görülme oranının iki katına çıktığı, T2DM görülme oranlarının da obezite artışına paralel 

olarak hızla yükseldiği rapor edilmektedir (Gosden et al., 2010; Menon, Thomas, & Sperling, 2016). Pubertal 

dönem, fizyolojik hızlı büyümeye bağlı insülin direncinin artması nedeni ile diyabet açısından ayrıca risk faktörü 

olarak kabul edilmektedir (Kelsey & Zeitler, 2016).  

Özellikle pubertal T1DM’de kabul edilen standart bir tedavi algoritması bulunmamaktadır. T1DM’nin 

temel tedavi prensibi insülin replasmanına yöneliktir, bu konuda çocukluk ve pubertal dönemde gerek uygulama 

gerekse tedaviye uyum konusunda ciddi sorunlar yaşanabilmektedir (Gosden et al., 2010; International Diabetes 

Federation, 2013; Kara, Esen, & Tepe, 2018). Artan insülin direnci nedeni ile daha yüksek doz insülin kullanılması 

gerekmekte ve bu durum insülin replasmanında kısır döngü oluşturup, kısa ve uzun dönem komplikasyonlara yol 

açmaktadır (Chowdhury, 2015). İnsülin tedavisinin zahmetli olması yanısıra pubertal dönemde görülen hızlı 

fizyolojik ve psikolojik değişimler hastalığın tedavi edici yaklaşımlarını yetersiz bırakabilmektedir (Malik & Koot, 

2009).  

Bu durum pubertal dönem diyabet tedavisi konusunda yapılan çalışmaların önemini ve bu çalışmalara olan 

ilgiyi arttırmaktadır. Pubertal diyabet sürecinde hastalığı kontrol altına almak ve komplikasyonları azaltmak için 

insülin ile beraber kullanılabilecek farklı tedavi yaklaşımları konusunda 

 yoğun araştırmalar yapılmaktadır (Akhlaghi, Matson, Mohammadpour, Kelly, & Karimani, 2017; 

Marcovecchio et al., 2017; Torres-Santiago, Mauras, Hossain, Weltman, & Darmaun, 2017).  

Bu çalışmada pubertal dönem diyabet tedavisi konusunda 2015-2019 yılları arasında yapılan sistematik 

derleme ve/ veya meta-analizlerin dahil edildiği bir sistematik derleme yapmayı amaçladık. 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Pubertal dönem diyabet ve tedavisi konusunda, Ocak 2015- Ocak 2019 yılları arasında yapılan sistematik 

derleme ve meta-analizlere ulaşmak amacı ile, ‘Pubertal diabetes or adolescence diabetes and treatment or 

treatment modalities’ anahtar kelimeleri kullanılarak; Pubmed, Web of Science ve British Medical Journal veri 

tabanları tarandı. Pubmed veri tabanında 381, Web of Science veri tabanında 125 ve British Medical Journal veri 

tabanında 151 makaleye ulaşıldı. Bu taramalar dışında manuel araştırma yapılarak, konu ile ilgili 5 sistematik 

derleme ve/veya meta-analize daha ulaşılıp çalışmaya dahil edildi. İleri değerlendirmede, yapılan araştırmaya dahil 

edilme kriterleri olarak, taranan makalelerin; sistematik derleme ve/ veya meta-analiz olması, çocukluk ve/ veya 

pubertal dönem tedavi ve/ veya tedavi yaklaşımları ile ilgili olması kabul edildi. 31 makalede duplikasyon tespit 

edilerek çalışma içeriğinden çıkarıldı.  Makalelerin başlık ve anahtar kelimelerinin incelenmesi sonucunda 

araştırma konusu ile ilgili olmayanlar ve gri literatür çıkarıldığında, yapılan çalışma içeriğine uygun olabilecek, 

tam metnine ulaşılabilen 27 makale tespit edildi. Bu makaleler içerik olarak değerlendirildiğinde 9’unun çalışma 

amacına uygun olduğu belirlendi. Aynı süreç değerlendirici tarafından 1 (bir) ay ara verilerek iki kez uygulandı.  

 

BULGULAR 

 

İleri değerlendirmeler sonucunda çalışmaya dahil edilen makalelerin 4 (dört)’ü sistematik derleme 

araştırması, 4’ü sistematik derleme ve meta-analiz araştırması (dört) ve bir tanesi sistematik araştırmadır. 

Sistematik derleme çalışmalarında toplamda 101 makale taranmıştır. Bu araştırmaların; 1(bir) tanesi Tip 2 

Diyabet’in önlenmesi, 1(bir) tanesi ilaç tedavisi, 2 (iki) tanesi ise psikolojik yaklaşımlar ve eğitim konuları ile 

ilgilidir.  Tespit edilen 4 sistematik derleme ve meta-analiz araştırması toplamda 5765 hastanın dahil olduğu 43 
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makale ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmaların 2 tanesi ilaç tedavisi, diğer 2 tanesi de psikolojik yaklaşımlar ve 

eğitim konuları ile ilgilidir. Yapılan çalışmada yer alan sistematik araştırma ise pediatrik tip 1 Diyabette uygulanan 

insülin tedavisi ile ilgilidir (Tablo 1).  

Psikolojik yaklaşımlar ve eğitim konuları ile ilgili yapılan sistematik derleme ve/veya meta-analizlerde, 

genel olarak bu tarz çalışmaların genç diyabetik hastaların, hastalık kontrolü ve yaşam kalitelerini arttırıcı etkiye 

sahip oldukları, ancak bu tarz çalışmaların daha uzun süreçli ve daha kapsamlı yapılması gerekliliği üzerinde 

durulmuştur (Abualula, Jacobsen, Milligan, Rodan, & Conn, 2016; Charalampopoulos et al., 2017; McCurley, 

Crawford, & Gallo, 2017; O'hara et al., 2017; Schultz & Smaldone, 2017)(Tablo 1). 

Diyabet tedavisi konusunda yapılan çalışmaların biri hariç hepsi insülin kullanımı ve kullanım yöntemi 

üzerine olan çalışmalardır. Bu çalışmalarda hızlı etki eden insülin formunun ve sürekli subkutan insülin infüzyonu 

yöntemlerinin diğer yöntemlerle karşılaştırınca daha olumlu sonuçlar verdiği saptanmış, ancak bu konuda da daha 

detaylı araştırmalar yapılması gerekliliği üzerinde durulmuştur (Kaiserman et al., 2017; Li, So, & Leung, 2018; 

Riemsma et al., 2016)(Tablo 1). İnsülin ile beraber kullanılabilecek alternatif ilaç olarak sadece metformin ile ilgili 

bir çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmada metformin kullanımının glikozile hemoglobin (HbA1C) üzerine etkisi 

olmasa da günlük ihtiyaç duyulan insülin miktarı ve vücut kitle endeksi (VKİ) üzerinde azaltıcı etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir (Al Khalifah, Alnhdi, Alghar, Alanazi, & Florez, 2017)(Tablo 1).  

 

SONUÇ 

 

Pubertal diyabet ve tedavisi konusu ile ilgili psiko-eğitimsel çalışmaların, hastanın; hastalığa uyumu, 

hastalık farkındalığı ve yaşam kalitesi üzerine olumlu etkileri olduğu bulgusu önemlidir. Ancak yapılan 

değerlendirmelerde psiko-eğitimsel yaklaşımlar konusunda kabul edilmiş bir yöntem ve protokol olmadığı 

vurgulanmıştır. Bu konularda yapılacak çalışmaların kıymetli olacağını düşünmekteyiz. 

Pubertal diyabet ve tedavisi konusunda insülin ile beraber kullanılabilecek maddeler konusunda yeterli 

çalışma bulunmamaktadır. Bu konuda özellikle T2DM’de etkinlikleri gösterilmiş maddelerin pubertal hasta 

farmakokinetik ve farmakodinamik etkinlikleri konusunda yapılacak çalışmalar, hastalığın tedavi protokolleri 

oluşturulması açısından önemli olacaktır.  

 Konu ile ilgili 2015 yılı sonrası yapılan sistematik derleme ve/ veya meta-analizler çocukluk ve pubertal 

dönem diyabet hastalığında multidisipliner yaklaşımların önemini ortaya koymaktadır. 
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Yazar/Yıl  Çalışmanın Adı  Amacı Örneklem seçme 

Yöntemi ve sayısı 

Çalışmanın tipi/ 

yöntemi / Çalışmada 

kullanılan 

istatistiksel 

yöntemler 

Bulgular / Sonuç/ Öneriler 

McCurley JL, 

Crawford MA,  

Gallo LC, 

2017. 

Prevention of Type 2 

Diabetes in U.S. Hispanic 

Youth: A Systematic 

Review of Lifestyle 

Interventions 

ABD’de İspanyol kökenli 

gençlerde Tip 2 DM’nin 

önlenmesi konusunda 

yapılan yaşam stili 

girişimlerinin sistematik 

olarak derlenmesi. 

18 yaş altı İspanyol 

kökenli gençler 

(ort. 9.8-15.8 yaş). 

Sistematik derleme, 

15 makale, 

Ortalama 12-16 hafta 

süre. 

Diyet ve fiziksel aktivite düzenlenmesi ile 

ilgili çalışmalar. 

6/15 makale, VKİ’de azalma, 

6/15 makale, açlık kan glukozu ve insülin 

seviyelerinde azalma saptanmış. 

 

Yapılan çalışmaların amaca ulaşmada yeterli 

olmadığı, daha uzun süreli ve etkili 

çalışmaların yapılması gerekliliği üzerinde 

durulmuş. 

Charalampopoulos D,  

Hesketh KR,  

Amin R,  

Paes VM,  

Viner RM,  

Stephenson T, 

2017. 

Psycho-educational 

interventions for children 

and young people with 

Type 1 Diabetes in the UK: 

How effective are they? A 

systematic review and 

meta-analysis 

Birleşik Krallık’ta Tip 1 DM 

olan çocuk ve gençlerde 

psikiyatrik-eğitimsel 

yaklaşımların 

değerlendirilmesi. 

24 yaşa kadar olan 

çocuk ve gençler. 

Sistematik derleme ve 

meta-analiz, 

10 makale, 

toplam 1838 

katılımcı. 

 

HbA1C seviyelerinde anlamlı değişiklik 

olmamış. 

Özgüven durumu yükselmiş, yaşam kalitesi, 

psikososyal fonksiyonlar ve aile içi durumda 

da değişiklik olmamış. 

İnsülin kullanımı ve hastane başvurularında 

bir değişiklik tespit edilmemiş. 

Psikiyatrik-eğitimsel yaklaşımların DM 

süreci üzerinde anlamlı etkisi görülmemiş.  
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Daha kapsamlı çalışmalar yapılması 

önerilmiş 

Schultz AT,  

Smaldone A, 

2017. 

Components of 

Interventions That Improve 

Transitions to Adult Care 

for Adolescents With Type 

1 Diabetes 

Tip 1DM’de ergen-yetişkin 

geçiş programlarının 

etkinliğinin tespit edilmesi. 

Tip 1 DM hastası 

ergenlik dönem 

hastaları (ort. 17.7 

yaş). 

Sistematik derleme ve 

meta-analiz, 

18 makale, 

toplam 3382 hasta. 

 

Özellikle diyabetik ketoasidoz ataklarının 

azaltılmasında etkinliği olduğu görülmüş. 

Hangi programın daha etkin olduğu 

konusunda çalışma yapılması gerektiği ifade 

edilmiş. 

Abualula NA, 

Jacobsen KH,  

Milligan RA,  

Rodan MF,  

Conn VS, 

2016. 

Evaluating Diabetes 

Educational Interventions 

With a Skill Development 

Component in Adolescents 

With Type 1 Diabetes: A 

Systematic Review 

Focusing on Quality of Life 

Beceri geliştirme öğesi 

bulunan diyabet eğitim 

programlarının Tip 1 DM 

adolesanlarda etkinliğinin 

belirlenmesi. 

Tip 1 DM hastası 

adolesan bireyler. 

Sistematik derleme, 

14 makale. 

Beceri geliştirme öğesi bulunan diyabet 

eğitim programlarının Tip 1 DM 

adolesanlarda yaşam kalitesi üzerinde olumlu 

etkisi olduğu sonucuna ulaşılmış. Hangi 

programın etkinliğinin daha yüksek olduğu 

konusunda çalışmalar yapılması önerilmiş. 

O'Hara MC,  

Hynes L,  

O'Donnell M,  

Nery N,  

Byrne M,  

Heller SR,  

Dinneen SF, 

2017. 

A Systematic Review Of 

İnterventions To İmprove 

Outcomes For Young Adults 

With Type 1 Diabetes 

Tip 1 DM’si olan genç 

yetişkinlerin sağlık kalitelerinin 

arttırılmasına yönelik 

yaklaşımların 

değerlendirilmesi.  

15-30 yaş arası 

bireyler. 

Sistematik derleme, 

18 makale. 

Tip 1 DM’li genç yetişkinlerin sağlık seviyelerini 

yükseltecek programların yeterli olmadığı ve iyi 

düzenlenmediği sonucuna ulaşılmış. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schultz%20AT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27939878
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smaldone%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27939878
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Abualula%20NA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27402637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jacobsen%20KH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27402637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Milligan%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27402637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rodan%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27402637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Conn%20VS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27402637
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Riemsma R,  

Corro Ramos I,  

Birnie R, 

Büyükkaramikli N, 

Armstrong N,  

Ryder S,  

Duffy S,  

Worthy G,  

Al M,  

Severens J,  

Kleijnen J, 

2016. 

Integrated Sensor-Augmented 

Pump Therapy Systems [The 

Minimed® Paradigm™ Veo 

System And The Vibe™ And 

G4® PLATINUM CGM 

(Continuous Glucose 

Monitoring) System] For 

Managing Blood Glucose 

Levels İn Type 1 Diabetes: A 

Systematic Review And 

Economic Evaluation 

Tip 1DM tedavisinde farklı 

insülin tedavi yöntemlerinin, 

kan glukoz seviyesi 

düzenlenmesi ve fiyat 

yönünden karşılaştırılması. 

Tip 1 DM hastası 

yetişkin ve çocuklar. 

Sistematik derleme, 

54 makale. 

VEO –sistem insülin pompa sisteminde 

hipoglisemi ataklarının diğer sistemlere göre daha 

az görüldüğü saptanmış.  

Li AY,  

So WK,  

Leung DY, 

2018. 

Effectiveness of Continuous 

Subcutaneous Insulin Infusion 

on Parental Quality of Life and 

Glycemic Control Among 

Children With T1D: Meta-

Analysis 

Sürekli subkutan insülin 

infüzyonunun  Tip 1 DM 

hastası çocukların glisemik 

kontrolü ve ebeveyn yaşam 

kalitesi üzerine etkisinin 

değerlendirilmesi. 

18 yaş altı Tip 1 DM 

hastaları. 

Meta- analiz, 

9 makale, 

220 hasta. 

Sürekli subkutan infüzyonun, günlük çoklu 

enjeksiyon tedavisine göre HbA1C seviyelerini 

azalttğı saptanmış.  

Net bir sonuç için daha çok kişi ile yapılacak 

detaylı çalışmalar gerektiği konusu vurgulanmış.  

Kaiserman K,  

Jung H,  

Benabbad I,  

Karges B,  

Polak M,  

20 Years Of İnsulin Lispro İn 

Pediatric Type 1 Diabetes: A 

Review Of Available 

Evidence 

İnsülin lispro kullanımının 

pediatrik Tip 1 DM’de 

etkinliğinin belirlenmesi. 

Tip 1 DM hastaları 

çocuk, ergen ve genç 

yetişkinler. 

Sistematik araştırma, 

21 makale. 

 

İnsülin lispro (hızlı etki eden insülin)’nun 

pediyatrik hastalarda yaygın olarak kullanıldığı, 

glisemik kontrolde etkili olduğu ve yaşam 

koşullarında esneklik sağlayabildiği sonucuna 

ulaşılmış. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20AY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30033649
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=So%20WK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30033649
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leung%20DY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30033649
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaiserman%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27390032
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jung%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27390032
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benabbad%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27390032
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karges%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27390032
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Polak%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27390032
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Rosilio M, 

2017. 

Khalifah RA,  

Alnhdi A,  

Alghar H,  

Alanazi M,  

Florez ID, 

2017. 

The Effect Of Adding 

Metformin To İnsulin Therapy 

For Type 1 Diabetes Mellitus 

Children: A Systematic 

Review And Meta-Analysis 

Çocuklarda Tip 1DM 

tedavisinde insülin ile birlikte 

metformin kullanımının 

etkinliğinin belirlenmesi. 

6-19 yaş arası Tip 1 

DM hastaları. 

Sistematik derleme ve 

meta-analiz, 

6 makale, 

Toplam 325 hasta. 

 

İnsülin ile birlikte metformin kullanımının HbA1C 

üzerine etkisi olmasa da günlük gereken insülin 

dozu ve vücut kitle endeksinde bir miktar azalma 

sağladığı sonucuna ulaşılmış. 

Tablo 1. Pubertal diyabet ve tedavi yaklaşımları konusunda 2015-2019 yılları arasında yapılmış sistematik derleme ve/veya meta-analiz çalışmalar.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosilio%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27390032
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Al%20Khalifah%20RA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28145083
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alnhdi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28145083
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alghar%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28145083
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alanazi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28145083
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Florez%20ID%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28145083




 
 
 

 

103 
 
 

 

REFERANSLAR 

 

Abualula, N. A., Jacobsen, K. H., Milligan, R. A., Rodan, M. F., & Conn, V. S. (2016). Evaluating diabetes 

educational interventions with a skill development component in adolescents with type 1 diabetes: A 

systematic review focusing on quality of life. The Diabetes Educator, 42(5), 515-528.  

Akhlaghi, F., Matson, K. L., Mohammadpour, A. H., Kelly, M., & Karimani, A. (2017). Clinical pharmacokinetics 

and pharmacodynamics of antihyperglycemic medications in children and adolescents with type 2 

diabetes mellitus. Clinical pharmacokinetics, 56(6), 561-571.  

Al Khalifah, R. A., Alnhdi, A., Alghar, H., Alanazi, M., & Florez, I. D. (2017). The effect of adding metformin to 

insulin therapy for type 1 diabetes mellitus children: a systematic review and meta‐analysis. Pediatric 

diabetes, 18(7), 664-673.  

Charalampopoulos, D., Hesketh, K. R., Amin, R., Paes, V. M., Viner, R. M., & Stephenson, T. (2017). Psycho-

educational interventions for children and young people with Type 1 Diabetes in the UK: How effective 

are they? A systematic review and meta-analysis. PloS one, 12(6), e0179685.  

Chowdhury, S. (2015). Puberty and type 1 diabetes. Indian journal of endocrinology and metabolism, 19(Suppl 

1), S51.  

Gosden, C., Edge, J. A., Holt, R. I., James, J., Turner, B., Winocour, P., . . . Matyka, K. (2010). The fifth UK 

paediatric diabetes services survey: meeting guidelines and recommendations? Archives of disease in 

childhood, 95(10), 837-840.  

International Diabetes Federation. (2013). IDF diabetes atlas. Brussels: International Diabetes Federation.  

Kaiserman, K., Jung, H., Benabbad, I., Karges, B., Polak, M., & Rosilio, M. (2017). 20 Years of insulin lispro in 

pediatric type 1 diabetes: a review of available evidence. Pediatric diabetes, 18(2), 81-94.  

Kara, Ö., Esen, İ., & Tepe, D. (2018). Factors Influencing Frequency and Duration of Remission in Children and 

Adolescents Newly Diagnosed with Type 1 Diabetes. Medical science monitor: international medical 

journal of experimental and clinical research, 24, 5996.  

Kelsey, M. M., & Zeitler, P. S. (2016). Insulin resistance of puberty. Current diabetes reports, 16(7), 64.  

Li, A. Y. l., So, W. K. w., & Leung, D. Y. p. (2018). Effectiveness of Continuous Subcutaneous Insulin Infusion 

on Parental Quality of Life and Glycemic Control Among Children With T1D: Meta‐Analysis. 

Worldviews on Evidence‐Based Nursing, 15(5), 394-400.  

Malik, J. A., & Koot, H. M. (2009). Explaining the adjustment of adolescents with type 1 diabetes: role of diabetes-

specific and psychosocial factors. Diabetes care, 32(5), 774-779.  

Marcovecchio, M. L., Chiesa, S. T., Bond, S., Daneman, D., Dawson, S., Donaghue, K. C., . . . Neil, H. A. W. 

(2017). ACE inhibitors and statins in adolescents with type 1 diabetes. New England Journal of Medicine, 

377(18), 1733-1745.  

McCurley, J. L., Crawford, M. A., & Gallo, L. C. (2017). Prevention of type 2 diabetes in US hispanic youth: a 

systematic review of lifestyle interventions. American journal of preventive medicine, 53(4), 519-532.  

Menon, R. K., Thomas, I. H., & Sperling, M. A. (2016). Childhood diabetes mellitus: Advances & challenges. The 

Indian journal of medical research, 144(5), 641.  

O'hara, M., Hynes, L., O'donnell, M., Nery, N., Byrne, M., Heller, S., . . . Group, I. T. D. Y. A. S. (2017). A 

systematic review of interventions to improve outcomes for young adults with Type 1 diabetes. Diabetic 

Medicine, 34(6), 753-769.  

Riemsma, R., Ramos, I. C., Birnie, R., Büyükkaramikli, N., Armstrong, N., Ryder, S., . . . Severens, J. (2016). 

Integrated sensor-augmented pump therapy systems [the MiniMed® Paradigm™ Veo system and the 

Vibe™ and G4® PLATINUM CGM (continuous glucose monitoring) system] for managing blood 

glucose levels in type 1 diabetes: a systematic review and economic evaluation. Health technology 

assessment (Winchester, England), 20(17), 1.  

Schultz, A. T., & Smaldone, A. (2017). Components of interventions that improve transitions to adult care for 

adolescents with type 1 diabetes. Journal of Adolescent Health, 60(2), 133-146.  

Torres-Santiago, L., Mauras, N., Hossain, J., Weltman, A. L., & Darmaun, D. (2017). Does oral glutamine improve 

insulin sensitivity in adolescents with type 1 diabetes? Nutrition, 34, 1-6.  

WHO. (2016). Diabetes. 2012. Disponibile al seguente indirizzo web: http://www. who. int/diabetes/en/index. 

html.  

 

 

http://www/


IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

104 
 
 

 

  



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

105 
 
 

 

DETERMINATION OF THE KNOWLEDGE LEVEL OF THE STUDENTS OF 

VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES ABOUT RADIATION IN 

RADIOLOGICAL EXAMINATION 
           

Zehra Deniz ÇIRAK 
Inonu University, 

 Turkey, 

deniz.cirak@inonu.edu.tr 

Gülsüm YETİŞ 

Inonu University,  

Turkey 

gulsum.yetis@inonu.edu.tr 

Perihan GÜRBÜZ 

Inonu University 

Turkey 

Perihan.gurbuz@inonu.edu.tr 
                

 

Abstract 

 

 

 In order to determine the level of knowledge of the radiologists in the radiology of health services, The 

population of this research, which was conducted as descriptive type, consisted of students studying in İnönü 

University Vocational School of Health Services in the academic year of 2016-2017. The aim of the study was to 

reach the entire universe without using the sample selection method. The missing data forms were excluded from 

the sample and the research was completed with a sample group of 351 people. 

 Survey form; it consists of questions about socio-demographic characteristics of the students and the 

status of getting information about radiation before and information about the feeling of self-sufficiency in 

radiation information. The statistical analysis of the obtained data was done by using descriptive statistics (number, 

percentage, mean, standard deviation) and chi-square analysis. The results were evaluated with a confidence 

interval of 95% and a significance level of p <0.05. The students were asked to rank the most used devices in 

radiology according to the radiation exposure status. Also, the answers of the students who were educated in 

medical imaging and other students in the university were evaluated. 
 
Keywords: radiation, consciousness, college student 

         

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Radyolojik 

Tetkiklerdeki Radyasyon Hakkında Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi 

 
Özet 

 

Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin radyolojik tetkiklerdeki radyasyon hakkındaki bilgi 

düzeylerini belirlemek amacıyla; tanımlayıcı türde yapılan bu araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim 

yılında, İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda aktif öğrenim gören öğrenciler oluşturdu. 

Araştırmada örneklem seçim yöntemi kullanılmadan evrenin tamamına ulaşılması hedeflendi. Eksik doldurulan 

veri formları örneklemin dışında bırakılarak araştırma 351 kişilik örneklem grubu ile tamamlandı.  

Anket formu; öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini içeren sorulardan ve daha önce radyasyon konusunda 

bilgi alma durumu ve radyasyon bilgilerinde kendini yeterli hissetme durumu hakkında ki sorulardan oluşmaktadır. 

Elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri bilgisayar ortamında, tanımlayıcı istatistik (sayı, yüzde, ortalama, 

standart sapma) ve ki-kare analizi ile yapıldı. Sonuçlar % 95'lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde 

değerlendirildi. Öğrencilerden Radyolojide kullanılan  cihazlarının en fazla radyasyon yayma durumuna göre 

sıralanması istenmiştir ayrıca bilinçlenme anlamında Tıbbi Görüntüleme öğrencileri ile yüksekokuldaki eğitim 

gören diğer öğrencilerin verdikleri cevaplar karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: radyasyon, bilinç, üniversite öğrencisi 
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Radyasyon, madde içinde soğurulan ve transfer edilen enerjidir (Kiang ve Olabisi, 2019:15; Molu, 

Kahyaoğlu, ve Köksal, 2016:165; Oyar, Kayalioglu, ve Cagirici, 1998:421; Yaren, 2005:199). Yaşadığımız 

dünyada sürekli doğal ve yapay  radyasyona maruz kalmaktayız, gerek uzaydan gelen kozmik ışınlar, gerek 

çevrede bulunan çeşitli doğal  kaynaklar tarafından sürekli radyasyondan etkilenmekteyiz (Koca, 2012). Ve tabi 

ki teknolojik dünyanın gereği kullandığımız cihazlar aracılığıyla da sürekli radyasyon almaktayız (Kiang ve 

Olabisi, 2019:25). Ayrıca sağlık taramalarımız için yine radyasyon içeren cihazları kullanmak zorundayız. Tıbbi 

ve endüstriyel alanda kullandığımız ve günümüze kadar giderek artan bir hızla yaygınlaşan  zorunlu olarak 

kullanmakta olduğumuz bu cihazlar sağlığımızı da ciddi bir şekilde  etkilemektedir (Bolus, 2001:67), bu nedenle 

radyasyonun etkileri ve  korunma yolları konusunda bilinçlenme her geçen gün daha önemli olmaktadır 

(Grudzenski, Kuefner, Heckmann, Uder, ve Löbrich, 2009:706; Hammer vd., 2013:303).  

Günümüzde yapay radyasyon kaynakları  içerisinde en büyük pay medikal ışınlamalara ait olan radyolojik 

tetkiklerdir (Knüsli, 2013). Teşhis ve tedavide tıbbi amaçlı kullanılan radyografi (röntgen) bilgisayarlı tomografi 

(BT),anjiyografi, floroskopi (skopi), mamografi,  kemik mineral dansitometri, radyonüklid görüntüleme (nükleer 

tıp) gibi yöntemler iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarıdır (Kaya, 1997:397; Seawright vd., 2019:72). İyonlaştırıcı 

radyasyon ise atomun dış yörüngelerinden elektron koparabilen, böylece çarptığı maddenin atomlarında yüklü 

parçacıklar yani iyonlar oluşturabilen, dolayısıyla atomu iyonize edebilen radyasyon türüdür. Radyasyonla birlikte 

yaşadığımız bu dünyada radyasyonun tüm canlılar üzerinde zararlı etkileri vardır (Goodman, Copplestone, Laptev, 

Gashchak, ve Auld, 2019:2640; Molu vd., 2016:165; Zarei, Vahab, Oryadi-Zanjani, Alighanbari, ve Mortazavi, 

2019:61). Bu zararlar konusunda bilgilenmek ve bilinçlenmek gereklidir. 

Bu çalışma; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda eğitim gören İlk ve Acil Yardım, Eczane 

Hizmetleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Çocuk Gelişimi, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon 

ve Sekreterlik, Ağız ve Diş Sağlığı, Evde Hasta Bakımı programlarında ki  öğrencilerin radyasyon hakkında bilgi 

düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.  

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Tanımlayıcı türde yapılan araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında, İnönü Üniversitesi 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda aktif öğrenim gören 480  öğrenci oluşturdu. Araştırmada örneklem 

seçim yöntemi kullanılmadan evrenin tamamına ulaşılması hedeflendi. Ancak, araştırmaya katılmayı kabul 

etmeyenler ve araştırmanın yapıldığı tarihte okula gelmeyenler araştırmanın kapsamı (araştırmaya dahil 

edilmemesi) dışında kaldı. Ayrıca eksik doldurulan veri formları da örneklemin dışında bırakılarak araştırma 351 

kişilik örneklem grubu ile tamamlandı. 

Araştırmanın uygulanmasına başlamadan önce Malatya Klinik Araştırmaları Etik kurulundan ve İnönü 

Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan yazılı, araştırmaya katılan öğrencilerden gönüllülük 

esasına dayanarak sözlü olmak üzere gerekli izinler alındı. Araştırmada; araştırmacılar tarafından literatür 

bilgilerinden yararlanılarak hazırlanan anket formu kullanıldı, kaynak Anket formu; öğrencilerin sosyo-

demografik özelliklerini içeren 8 soru, daha önce radyasyon konusunda bilgi alma durumu ve radyasyon 

bilgilerinde kendini yeterli hissetme durumu hakkında 3 soru ve radyasyonla ilgili bilgiler içeren 26 soru olmak 

üzere toplam 37 sorudan oluşmaktadır. Veriler  (Mayıs) ayı içinde, sınıf ortamında, ders dışı saatlerde anket 

formları ile toplandı. Anketler öğrenciler tarafından 5-10 dakikada dolduruldu ve doldurulan formlar araştırmacılar 

tarafından geri toplandı. Elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri bilgisayar ortamında, tanımlayıcı 

istatistik (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) ve ki-kare analizi ile yapıldı. Sonuçlar % 95'lik güven aralığında, 

anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi. 

 

BULGULAR 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin (n=351) % 70.9 ‘u kız ve yaş ortalamaları 19.70 ± 1.94’ tür. Öğrencilerin 

%67.0’si birinci sınıfta, %21.9’u (77) İlk ve Acil Yardım, %15.7’si (55) Eczane Hizmetleri, %14.2’si (50) Tıbbi 

Görüntüleme Teknikleri, %13.4’ü (47) Çocuk Gelişimi, %13.1’i (46) Tıbbi Laboratuar Teknikleri, %9.4’ü (33) 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, %8.0’i (28) Ağız ve Diş Sağlığı, %4.3’ü (15) Evde Hasta Bakımı 

programlarında öğrenim görmektedir. 

Öğrencilerden MR (Emar cihazları), Röntgen ve Tomografi cihazlarının en fazla radyasyon yayma durumuna göre 

sıralanması istendiğinde; öğrenciler, birinci sırada en çok (% 51,6) Röntgen cihazının , ikinci sırada en çok (%49,7) 

Tomografi’nin, üçüncü sırada ise en çok MR’nin (%55,3) radyasyon yaydığını ifade etmişlerdir (Tablo 1). 
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Tablo 1: Öğrencilerin Cihazların En Fazla Radyasyon Yayma Durumlarına Verdiği Cevaplar 

 

  Öğrencilerin radyolojik tetkiklerdeki radyasyon hakkında bilgileri konusunda  sorulan sorular 

değerlendirildiğinde  öğrencilerin sadece %30.5’i radyasyonla ilgili yeterli bilgiye sahip olduklarını ifade 

etmişlerdir. Öğrencilere “Radyasyon konusunda bilgi edinmek ister misiniz?” diye sorulduğunda  %85.3’ü ise 

radyasyonla ilgili bilgilendirilmek istediklerini ifade etmişlerdir( Tablo 2). 

 

 
 

Tablo 2: Öğrencilerin Radyasyon Hakkında bilgi alma durumları hakkında verdikleri cevap 

karşılaştırması 
Sorular Evet Hayır 

 S % S % 

Radyasyon ile ilgili bilgi edinmek ister misiniz? 296 85,3 51 14,7 

Radyasyon ile ilgili yeterince bilgiye sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz? 106 30,5 241 69,5 

 

 

Tablo 3: Tıbbi Görüntüleme Programında ve Diğer Programlarda Öğrenim Gören Öğrencilerin 

Cihazların En Fazla Radyasyon Yayma Durum Sıralamalarına Verdikleri Cevapların Karşılaştırılması 
 

Cihazların sıralaması Tıbbi 

Görüntüleme 

Öğrencileri 

Diğer 

programlarda 

öğrenim gören 

öğrenciler 

Anlamlılık 

 S % S %   

Birinci sırada Röntgen 17 36,2 155 52.4 X2=6.51 

p=0.038 Birinci sırada MR 10 21,3 80 27.0 

Birinci sırada Tomografi 20 42,5 61 20.6 

İkinci sırada Röntgen 26 54,1 85 10,4 X2=11.62 

p=0.003 İkinci sırada MR 5 10,4 52 35,4 

İkinci sırada Tomografi 17 35,5 149 54,2 

Üçüncü sırada Röntgen 17 36,1 60 55.3 X2=25.72 

p=0.000 Üçüncü sırada MR 26 55,4 159 36.2 

Üçüncü sırada Tomografi 4 8,5 68 8.5 

 

Öğrencilerden radyolojik tetkiklerde kullanılan, ankette belirtilen cihazların (MR, Tomografi, Röntgen) 

radyasyon yayma özelliklerine göre sıralanması istendi. Tıbbi görüntüleme öğrencileri birinci sırada en 

fazla radyasyon yayan cihazı tomografi (%42,5), ikinci sırada röntgen (%54,1) ve üçüncü sırada da MR 

cihazı (%55,4) şeklinde sıralamışlardır. Değerlendirme istatistiksel olarak anlamlı bulunarak (p<0,05), 

tıbbi görüntüleme öğrencilerinin diğer öğrencilere göre daha doğru sıralama yaptıkları görüldü (Tablo 

3). 

 

 Birinci İkinci Üçüncü 

Cihazlar S % S % S % 

Röntgen 172 51,6 111 33,3 77 23,2 

Tomografi  71 21,3 166 49,7 72 21,5 

MR (Emar cihazları) 90 27,1 57 17,0 185 55,3 
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Radyasyonla ilgili gerek teorik dersleri olan gerekse uygulamalı dersleri hastanelerin radyoloji 

birimlerinde yapan Tıbbi görüntüleme Teknikleri öğrencileri ile yüksekokulun diğer programlarında 

eğitim gören öğrencilerin radyasyon konusunda bilgi ve bilinç düzeyleri karşılaştırılmıştır. 

Değerlendirme sonucunda; tıbbi görüntüleme teknikleri öğrencileri ile diğer öğrencilerin radyasyon 

hakkında bilgi ve bilinç durumları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamasına rağmen 

(p>0.05), tıbbi görüntüleme öğrencilerinin diğer programda öğrenim gören öğrencilere göre daha 

yüksek oranda bilgi almak istedikleri (%92.0) ve radyasyona karşı önlem alınması gerektiğini (%100) 

düşündükleri tespit edildi (Tablo 4). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4: Tıbbi Görüntüleme Programında ve Diğer Programlarda Öğrenim Gören Öğrencilerin 

Radyasyon Konusunda Bilgi ve Bilinç Düzeylerinin Karşılaştırılması 
 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

 

Genel olarak temel radyoloji tetkiklerin de  sık  kullanılan cihazların radyasyon içermesiyle  

ilgili katılımcılara yöneltilen sorularda tıbbi görüntüleme teknikleri öğrencilerinin  diğer gruplara göre 

çok daha iyi düzeyde bilgi sahibi olduğu bulundu. Bu durum öğrencilerin teorik anlamda radyasyonla 

ilgili yoğun eğitim görüyor olması ve mesleki uygulama derslerinin radyoloji bölümlerinde yapıyor 

olmaları nedeniyle olduğu tespit edildi. Diğer grupların ise daha düşük seviyede bilgi sahibi olmaları 

gözönünde bulundurularak, eğitim ve seminerlerle radyasyon konusunda bilinçlenmeleri sağlanabilir. 

Ayrıca; bilinçlenme  istekleri konusunda tıbbi görüntüleme öğrencilerinin diğer programlarda 

öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksek oranda bilgi almak istedikleri (%92.0) ve radyasyona karşı 

önlem alınması gerektiğini (%100) düşündükleri tespit edildi . 

 Çalışmamızın kısıtlılıklarını değerlendirdiğimizde, kısıtlılıkların katılımcıların bazı soruları boş 

bırakması nedeniyle sınırlı kalması olarak belirtilebilir. 
 

 

 

  

Sorular Cevaplar Tıbbi 

Görüntüleme 

Öğrencileri 

Diğer programlarda 

öğrenim gören 

öğrenciler 

Anlamlılık 

  S % S %  

Radyasyon ile ilgili yeterince bilgiye 

sahip olduğunuzu düşünüyor 

musunuz? 

Evet 12 24.0 94 31.6 X2=1.18 

p=0.322 Hayır 38 76.0 203 68.4 

Radyasyon ile ilgili bilgi edinmek ister 

misiniz? 

Evet 46 92.0 250 84.2 X2=2.09 

p=0.195 Hayır 4 8.0 47 15.8 

Sizce radyasyondan korunmak için 

önlem alınmalı mıdır? 

Evet 50 100 288 97.6 X2=1.21 

p=0.599 Hayır 0 0 7 2.4 
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Özet 

 

İnsanoğlunun enerji talebi arttıkça, alternatif enerji kaynakları yaratma çabası da artmaktadır. Biyodizelin 

petrodizel’e (veya motorin) alternatif bir yenilenebilir yakıt olarak kullanılması, yeni bir enerji kaynağı arayışında 

önemli bir geçiş stratejisi olarak görülmüştür. Küresel biyodizel üretimi her yıl artmaktadır. Örneğin, 2016'da 30.8 

milyon m3 biyodizel üretimi gerçekleştirildi. Gelecekte, biyodizel üretiminin yılda yaklaşık %4.5 oranında 

büyüyeceği ve 2020 yılına kadar 41 milyon m3'e ulaşacağı tahmin edilmektedir.  

 

Literatür incelemesinden, çalışmaların çoğunun dizel ile karşılaştırıldığında biyodizelin yanma, performans ve 

emisyon özelliklerine odaklandığı görülmüştür. Benzer şekilde, biyodizel yakıtlar yağ asidi bileşiminin 

çalışmalarına odaklanırken, çok sayıda araştırma çalışması yalnızca özelliklere odaklanmıştır. Bununla birlikte, 

belirli bir test yakıt seti için yapısal parametrelerin daha geniş bir kapsama alanına sahip olma yeteneği üzerinde 

kapsamlı bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

 

Bu çalışma, farklı hammaddelerden üretilmiş biyodizeller için, herhangi bir motor testine ihtiyaç duymadan, 

yalnızca standartlarda ve literatürde yer alan biyodizel özellikleri kullanılarak motora ait yanma, performans ve 

emisyon karakteristik özellikleri için karşılaştırmanın yapılabildiği boyutsuz bir yakıt karakteristiği indeksinin 

oluşturulması ile ilgilidir. Bu çalışmada 1) yağın yapısını oluşturan yağ asitlerinin konsantrasyonu ile biyodizelin 

yanma, performans ve emisyon özellikleri arasındaki ilişkilerin ve eğilimlerin belirlenmesi, 2) farklı biyodizel 

yakıtlarını karşılaştırmak için standartlarda ve literatürde ifade edilen özelliklerin bileşik etkilerinin incelenmesi, 

3) farklı biyodizellerin yanma, performans ve emisyon özellikleri bakımından, motor deneyi yapmadan 

karşılaştırılmasını sağlayabilecek korelasyonların elde edilmesi amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: biyodizel, biyodizel karakteristik indeksi, alternatif yakıt 

 

Development of the Biodiesel Characteristic Index for Biodiesel Fuels 
 

Abstract 

 

Spark ignition engines are generally referred to as petrol engines. With simple changes, gasoline engines are able 

to operate with an alternative fuel such as LPG. These changes are usually matched to the original system of the 

engine. Although LPG and gasoline are used as fuel for spark ignition engines, these two fuels are very different 

from each other. The differences in LPG and gasoline use for the same engine are so noticeable that they can be 

detected by users.  

 

In this study, a single cylinder spark ignition engine was modeled with finite time thermodynamics approach for 

maximum power conditions and as a gasoline and LPG equivalent of isooctane and 70/30 butane-propane mixture 

were used as fuel. In addition, in the model, the equivalence ratio and the residual gas fraction were changed 

between 1.05-1.20 and 5%-20%, respectively.As a result of the study, the performance criteria of a engine running 

under the maximum power conditions with gasoline and LPG and theoretically are examined.  

 

Keywords: engine peformance, equivalence ratio, finite-time thermodynamics, gasoline engine 
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GİRİŞ 

 

İnsanoğlunun enerji talebi arttıkça alternatif enerji kaynağı oluşturma çabası da artmaktadır. Yeni bir enerji 

kaynağı arayışında biyodizelin petrodizel (motorin) alternatifi olan yenilenebilir bir yakıt olarak kullanılması 

önemli bir geçiş stratejisi olarak görülmüştür (Monterio ve ark., 2018). Biyodizel birçok yenilenebilir kaynaktan 

üretilebilir. Bunlar arasında babassu, kanola, crambe, hurma, yağlı tohum turp, ayçiçeği, jatropha, lupin, soya 

fasulyesi, yer fıstığı (Cremonez ve ark., 2015), hintyağı (César ve ark., 2010, Dias ve ark., 2013) ve macaúba 

(César ve ark., 2015, Souza ve ark., 2016) sayılabilir. Ayrıca hayvansal yağlar (Stattman ve ark., 2013), yemek 

pişirme yağı (Avami, 2012, Zhang ve ark., 2014) ve fotosentetik alglerden de (Martins ve ark., 2009, Torres ve 

ark., 2013) biyodizel üretimi mümkündür. 

Küresel biyodizel üretimi son yıllarda artmaktadır. Örneğin 2016 yılında 30.8 milyon m3 biyodizel üretimi 

gerçekleşmiştir (Ren21, 2017). Gelecekte, biyodizel üretiminin yılda yaklaşık %4,5 oranında büyüyeceği ve 2020 

yılında 41 milyon m3'e ulaşacağı tahmin edilmektedir (Şekil 1). Gelecek yıllarda Avrupa Birliği'nin yine 

biyodizelin ana üreticisi ve tüketicisi olarak kalacağı ve Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Tayland 

ve Endonezya gibi ülkelerin, biyodizel piyasasına öncülük etmeye devam edeceği öngörülmektedir (OECD, 2013). 

 

 
Şekil 1: Küresel biyodizel üretimi verileri (www.thecropsite.com) 

 

Bu umut verici senaryoya göre biyodizelin tek dezavantajı, üretim maliyetlerinin, fosil yakıtlardan elde 

edilen yakıtların maliyetleriyle kıyaslandığında rekabetçi olamamasıdır (Naylor ve ark., 2017, Lopes ve ark., 

2013). Küresel biyodizel piyasasındaki gelişmeyi teşvik etmek ve üretim maliyetlerini azaltmaya yardımcı olmak 

için hükümet politikaları, teşvikler ve emisyon yasaları devreye sokulmuştur (Ng ve ark, 2010). 

Biyodizel ile ilgili yukarıdaki kısa bilgi incelendiğinde biyodizel yakın gelecek için popüler araştırma 

konuları arasında kalmaya devam edecektir. Bu çalışmanın amacı; farklı hammaddelerden aynı işlem ile üretilmiş 

biyodizellerin yapısal parametrelerinin motorda yanma, performans ve emisyon karakteristiklerine etkilerinin 

deneysel olarak incelenmesi ve. farklı hammaddelerden üretilmiş biyodizeller için, herhangi bir motor testine 

ihtiyaç duymadan, yalnızca standartlarda ve literatürde yer alan biyodizel özellikleri kullanılarak motora ait 

yanma, performans ve emisyon karakteristik özellikleri için karşılaştırmanın yapılabildiği boyutsuz bir yakıt 

karakteristiği indeksinin oluşturulmasıdır. 

 

BİYODİZEL ÖZELLİKLERİ 

 

Bu bölümde biyodizellerin kimyasal yapıları, biyodizel standartları, Yağların yağ asidi konsantrasyonunun 

biyodizel üretimi üzerindeki etkileri, Yağ asidi konsantrasyonunun biyodizel karakteristiği üzerindeki etkileri, 

Biyodizel özelliklerinin dizel motorların yanma, performans ve emisyon karakteristikleri üzerine etkileri konuları 

araştırılmıştır.  
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Biyoizel yakıtların kimyasal yapıları: 

Yaygın olarak incelenen sıvı biyoyakıtlardan biri olan biyodizel, asit veya baz katalizörler üzerinde 

esterifikasyon ve transesterifikasyon reaksiyonları yoluyla metanol veya etanol ile bitkisel veya hayvansal 

yağlardan elde edilebilir (Yang ve ark., 2018). Herhangi bir bitkisel veya hayvansal yağın temel bileşimi üç yağ 

asidi ve bir gliserolden (gliserin) oluşan trigliseritlerdir. Bununla birlikte yağ asitleri çift bağ sayısına göre doymuş 

ve doymamış olarak gruplanmaktadır. Yağ asidi doymuş ise çift bağ yoktur. Doymamış yağ asitleri ise çift bağ 

sayısına göre gruplandırılabilmektedir. Trigliseritler ise bu doymuş ve doymamış yağ asiti karışımlarından 

meydana gelmektedir. Trigliseridi oluşturan yağ asitlerinin özelliklerinden dolayı yakıt karakteristiği de farklılık 

gösterebilmektedir (Tubino ve ark., 2016). 

 

Tablo 1: Çeşitli yağların yağ asidi konsantrasyonları (Demirbaş, 2008) 

Örnek 16:0 16:1 18:0 18:1 18:2 18:3 Diğer 

Pamuk Yağı 28.7 0 0.9 13.0 57.4 0 0 

Aspir Yağı 7.3 0 1.9 13.6 77.2 0 0 

Ayçiçeği Yağı 6.4 0.1 2.9 17.7 72.9 0 0 

Hint Yağı 1.1 0 3.1 4.9 1.3 0 0 

Soya Yağı 11.9 0.3 4.1 23.2 54.2 6.3 0 
 

Biyodizel standartları: 

Biyodizellerin motorlarda kullanılabilmesi için özelliklerinin belirli standartları karşılaması gerekmektedir. 

Dizel yakıtları için kullanılan EN 590:2013+A1:2017 numaralı Avrupa standardı Türkiye için de geçerlidir 

(Demirbaş, 2008). Bu standartta setan sayısı, yoğunlu, sülfür içeriği, parlama noktası, kül miktarı, su içeriği, bakır 

şerit korozyonu, distilasyon, viskozite gibi birçok parametrik sınır şartı bulunmaktadır. Bu standarda göre dizel 

yakıtı içerisine ilgili standarda (EN 14214) uygun olmak şartıyla hacimsel %7 oranında yağ asidi metil esteri 

katılabileceği ifade edilmektedir. Biyodizeller ile ilgili EN 14214:2012+A1:2014 sayılı Avrupa standardı Türkiye 

için de geçerlidir (Demirbaş, 2008). Bu standartta da EN 590 standardına benzer sınır şartlar bulunmaktadır. Bu 

standartlar dışında başka ülkelerde kullanılan standartlar da bulunmaktadır. Literatür incelendiğinde herhangi bir 

ham maddeden üretilmiş olan biyodizel için öncelikli olarak yakıtın bu standardı karşılayıp karşılamadığı 

konusunda bilgiler verilmektedir. Bununla birlikte bu tür çalışmalarda üretilen biyodizelin dizel yakıtı ile 

karışımının özellikleri de incelenebilmektedir 

 

Yağların yağ asidi konsantrasyonunun biyodizel üretimi üzerindeki etkileri: 

Biyodizelin yağ asidi profilinin ana yağ veya yağınki ile aynı olduğu bilinmektedir (Knothe ve ark., 2015). 

Petrol hammaddelerinin yağ asidi profillerinin biyodizele dönüşüm sonrasında değişimini incelemek üzere birçok 

çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda yağların yağ asidi içeriğinin biyodizel dönüşümüyle değişmeden kaldığı ifade 

edilmiştir. Bununla birlikte coğrafi köken ve ekonomik koşullar nedeniyle yağ asidi bileşimi, aynı tür bir yağ için 

bile büyük ölçüde değişebileceği bilinmektedir. Transesterifkasyon reaksiyon süresi ve dönüşümü, reaksiyon 

sıcaklığı, alkol/yağ oranı, katalizör tipi ve konsantrasyonu, karıştırma hızı, reaktanların saflığı olarak 

belirlenmiştir. Bununla birlikte saf yağ asitleri ile yapılan çalışmalarda yağ asitlerinin türü ve karakteristik 

özellikleri de reaksiyon süresini etkileyen diğer bir faktördür (Demirbaş, 2008).  

 

Yağ asidi konsantrasyonunun biyodizel karakteristiği üzerindeki etkileri: 

Trigliseridi oluşturan yağ asitlerinin konsantrasyonunun viskozite, yoğunluk, setan sayısı, ısıl değer, iyot 

değeri, oksidatif kararlılık, düşük sıcaklık özellikleri, kaynama noktası, yüzey gerilimi ve parlama noktası gibi 

özellikler üzerinde etkileri literatürde yoğun olarak incelenen konular arasındadır. Örneğin viskozitenin zincir 

uzunluğu ile arttığı, doymamışılk derecesi azaldığı, yoğunluğu zincir uzunluğu ile azaldığı, çift bağ sayısı ile 

arttığı, setan sayısının doymamışlık derescesi ile azaldığı, zincir uzunluğu ile arttığı yapılan çalışmaların sonuçları 

arasındadır. 

 

Biyodizel özelliklerinin dizel motorların yanma, performans ve emisyon karakteristikleri üzerine etkileri 

Yapısal ve kimyasal açıdan bakıldığında, her biyodizel, yağ asidi profili ve her biyodizelin konfigürasyonu 

farklı olduğundan benzersizdir. Biyodizellerin yağ asitlerinin yapısal özellikleri, fizikokimyasal özelliklerini 
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büyük ölçüde etkileyebilir. Benzer şekilde, biyodizel yakıtların yanma, performans ve emisyon özellikleri 

özelliklerinden önemli ölçüde etkilenmektedir.  

Bu çalışmalarda incelenen parametreler viskozitenin ve yoğunluğun enjeksyon karakteristiğine ve yanmaya 

etkisi, farklı moleküler ağırlıktaki yağların yanmaya ve emisyona etkisi, farklı doymamışlık derecesindeki yağların 

performansa etkisi, zincir uzunluğu ve çift bant sayısının emisyona etkisi olarak genelleştirilebilir. 

Literatür araştırmasından, çalışmaların çoğunun, biyodizelin yanma, performans ve emisyon 

karakteristiklerini dizel ile karşılaştırmaya odaklandığı görülmüştür. Benzer şekilde, biyodizellerin yağ asidi 

bileşimi ile ilgili çalışmaları gözden geçirirken, sadece özelliklere odaklanmış çok sayıda araştırma çalışması 

yapılmıştır. Ancak, belirli bir dizi test yakıtı için yapısal parametrelerin daha geniş kapsama alanına sahip olma 

özellikleri üzerindeki kapsamlı çalışmaları mevcut değildir. Ayrıca, çeşitli yapısal parametrelerin yanma, 

performans ve emisyon karakteristikleri üzerindeki etkilerini analiz eden çalışmalar çok sınırlıdır. Biyodizelin 

çeşitli yapısal özelliklerinin, yanma, performans ve emisyon karakteristikleri üzerindeki etkilerini araştıran 

ayrıntılı bir çalışmaya rastlanmamıştır.  Bununla birlikte, çalışmaların çoğunun yakıtların tek tek özelliklerinin 

yanma, performans ve emisyon parametrelerine etkisinin araştırıldığı bulunmuştur. Ancak farklı biyodizel yakıtları 

karşılaştırmak için çoklu yakıt özelliklerin bileşik etkilerini anlamak çok önemlidir. Bu nedenle, bu çalışma 

kapsamında farklı biyodizelleri karşılaştırmak amacıyla, biyodizelin yalnızca yakıt özelliklerinden faydalanılarak 

herhangi bir motor testine ihtiyaç kalmadan yanma, performans ve emisyon karakteristikleri hakkında genel olarak 

bilgi verebilecek boyutsuz bir biyodizel karakteristiği indeksi oluşturulması amaçlanmaktadır. 

 

YÖNTEM 

 

Bu çalışma literatürde yer alan bilgilere ve yapılan deneysel çalışma sonuçlarına göre biyodizel 

karakteristiğine bağlı olarak motor karakteristiği konusunda farklı biyodizellerin karşılaştırılmasını 

sağlayacak boyutsuz bir indeks geliştirilmesi ile ilgilidir.  

Biyodizel karakteristiği indeksinin geliştirilmesi için öngörülen metodoloji aşağıdaki gibi 

özetlenmiştir. 

• Birinci Adım: Özelliklerin seçimi (Literatür Taraması) 

o Özelliklerin seçimindeki gerekçe  

▪ Motorun yanma, performans ve emisyon karakteristiklerine etkileri 

▪ Düşük sıcaklık operasyonlarında yakıt performansına etkileri 

▪ Uluslararası standart özelliklerinin herhangi birinde referans limitler 

• İkinci Adım: Özelliklerin etkilerinin belirlenmesi  (Literatür Taraması ve Hesaplama) 

o Literatür çalışmasına göre seçilen özellikler ile yanma, performans ve emisyon 

parametreleri arasındaki korelasyonların geliştirilmesi 

▪ seçilen her bir özelliğin belirlenen yanma, performans ve emisyon 

karakteristiği üzerindeki etkisinin incelenmesi 

▪ önceki araştırmalardan elde edilen özellikler, yanma, performans ve 

emisyon karakteristik sonuçlarının toplanması (detaylı literatür araştırması) 

▪ detaylı literatür araştırmasından elde edilen sonuçlar kullanılarak , seçilen 

özellikler ile tanımlanan yanma, performans ve emisyon karakteristikleri 

arasındaki Pearson çarpım momenti korelasyon katsayısının hesaplanması 

o Özellikler arasındaki R2 değerinin hesaplanması  

o Bu hesaplamalar için kullanılan her bir literatürdeki her bir özelliğin yanma, 

performans ve emisyon karakteristikleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi 

o Bu hesaplamalar için kullanılan tüm literatürdeki her bir özelliğin yanma, 

performans ve emisyon karakteristikleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi 

• Üçüncü Adım: Biyodizel karakteristiği indeksinin oluşturulması (Hesaplama) 

o Özellikler için standart referans değerlerin belirlenmesi (örneğin EN 14214) 

▪ Değerleri daha düşük olan özellikler için minimum değerler referans 

değerleri olarak belirlenmesi, değerleri daha yüksek olan özellikler için, 

maksimum değerler referans değerleri olarak belirlenmesi. 
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▪ Standartta yer almayan özellikler için literatürde yer alan maksimum ve 

minimum değerlerin rerferans değer olarak kabul edilmesi 

o Çeşitli biyodizel yakıtlar için her özellik için özellik indeksinin hesaplanması 

o Herhangi bir biyodizel için biyodizel karakteristiği indeksinin hesaplanabilmesi 

(Nihai Hedef) 

▪ Biyodizel karakteristiği indeksinin yorumlanabilmesi (değerin düşük 

olması veya yüksek olması veya belirli değerden büyük veya küçük olması 

gibi durumlar değerlendirilebilmelidir) 
 

ÖRNEK UYGULAMA 

 

(Birinci Adım) Yakıt özelliklerine göre motor karaktersiğinin etkilenmesi 

Bunun için öncelikle incelenen parametrelerle ilgili bir tablonun hazırlanması gerekmektedir 

(Tablo 2) 
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Tablo 2: Örnek bir çalışma için kullanılan özellikler 

Yakıt Özelliği 
Motor Karakteristiği Özellikleri 

Yanma Performans Emisyon 

Yoğunluk Yanma başlangıcı Özgül yakıt 

tüketimi 

NO 

Viskozite Tutuşma gecikmesi Isıl verim CO 

Isıl değer Maksimum basınç Yağ sıcaklığı HC 

Parlama noktası … … Duman 

Setan sayısı   … 

…    

Bu yakıt özelliklerine göre hangi motor karakteristiği özelliklerinin etkilendiği deneysel çalışma 

ve litaratürdeki bilgilere göre belirlenebilmektedir. Burada hangi özelliğin etkilendiğinin 

belirlenmesinin yanısıra o özelliğin hangi yönde etkilendiğinin belirlenmesi de önemlidir. Buna göre 

tablo 2 sonrasında örnek olarak aşağıdaki gibi bir tablo hazırlanmalıdır (tablo 3). 

 

Tablo 3: Örnek bir çalışma için kullanılan özelliklere karşı etkilenen özelliker 

Yakıt Özelliği 
Etkilenen Motor Karakteristik Özelliği 

Yanma Performans Emisyon 

Yoğunluk Yanma başlangıcı 

Yakıt atomizasyonu 

Enjeksiyon Miktarı 

… 

Isıl verim 

Özgül yakıt 

tüketimi 

… 

NO 

Duman 

… 

Viskozite Tutuşma gecikmesi 

Yakıt atomizasyonu 

… 

- HC 

CO 

… 

Setan Sayısı Tutuşma gecikmesi 

… 

- Duman 

NO 

… 

Isıl Değer Isı yayılım oranı 

… 

Isıl verim 

… 

- 

 

(İkinci Adım) Özelliklerin Etkilerinin Belirlenmesi 

Bu adım için literatürde yapılan çalışmaların derlenmesi gerekmektedir. Bunun için literatür 

araştırmasına göre aşağıdaki gibi bir tablo oluşturulmalıdır (tablo 4). 

 

 

Tablo 4. Örnek bir çalışma için kullanılan özelliklere karşı etkilenen özellikler 

Referans 

Çalışma 

Parametrelerin incelenme durumu 

Yakıt 

Özelliği 

Yanma Performans Emisyon 

X ve arkadaşları ✓ ✗ ✓ ✓ 

Y ve arkadaşları ✓ ✓ ✓ ✗ 

Zve arkadaşları ✓ ✓ ✗ ✓ 

… ... ... ... ... 

 

Literatürde birçok yakıtın farklı şartlardaki özelliklerinin değişimi incelenebilmektedir. 

Literatürdeki genel olarak sonuçlar aşağıdaki gibi olabilmektedir (Tablo 5 ve Tablo 6).  
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Tablo 5: Örnek çalışmada yer alan yakıtların özellikleri 

Yakıt 
Yoğunlu

k (kg/m3) 

Isıl Değer 

(kJ/kg) 

40°C deki 

Viskozite (cSt) 

Parlama 

Noktası (°C) 

Bulutlanma 

Noktası (°C) 

Diesel 850 44000 2.87 76 6.5 

JB20 852 43759.5 3.02 88 6.9 

JB50 857 43323 3.59 113 7.3 

JB100 873 42673 4.23 148 10.2 

KB20 851 43690 3.04 96 8.9 

KB50 856 43307 3.62 106 11.2 

KB100 883 42133 4.37 163 14.6 

PB20 852 43109 2.98 86 7.8 

PB50 857 42542 3.42 93 8.7 

PB100 869 41397 3.99 140 13.2 

 

Tablo 6: Örnek çalışmada yer alan yakıtların yanma karakteristiği özellikleri 

Yakıt 

Tutuşma 

Başlangıcı 

(°) bTDC 

Yanma 

Başlangıcı 

(°) bTDC 

Tutuşma 

Gecikmes

i (°) 

Maksimum 

Basınç 

(Bar) 

Maksimum ısı 

yayılım oranı 

(Joule/CA) 

Diesel 23 14.5 8.5 78.7 90.96 

JB20 23 15.5 7.5 80.7 86.79 

JB50 23 16.8 6.2 83.71 80.52 

JB100 23 18.7 4.3 84.7 69.97 

KB20 23 14.9 8.1 80.4 85.49 

KB50 23 16.6 6.4 83.3 81.52 

KB100 23 19 4 84.2 70.93 

PB20 23 15.8 7.2 80.9 84.8 

PB50 23 17 6 84.1 78.56 

PB100 23 18.7 4.3 85.31 68.37 
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Buradaki tablo 4’te yer alacak olan tüm referanslar için tablo 5 ve tablo 6 ayrı ayrı 

hazırlanacaktır. Burada tablo 5 ve tablo 6 kullanılarak örneğin yakıt yoğunluğuna bağlı olarak tutuşma 

gecikmesinin değişimi arasındaki ilişkinin olup olmadığı belirlenebilir. Bunun için Pearson çarpım 

momenti korelasyon (r) katsayısı kullanılabilir. Yakıt yoğunluğuna bağlı olarak tutuşma gecikmesinin 

değişimi için r değeri -0.9367 olarak hesaplanmıştır. Bu değerin negatif çıkması yakıt yoğunluğunun 

artmasıyla tutuşma gecikmesinin azaldığını başka bir ifade ile xy değişim grafiğinde aşağı yönlü bir 

eğilimi ifade etmektedir. Bu değerin karesi ise 0-1 aralığındaki determinasyon katsayısıdır(R2) ve 

R2=0.87 olarak belirlenmiştir. Burada değişkenler arasındaki ilişkinin yönü önelmli olmadığı için R2 

değerleri kullanılmıştır. Tüm ilişkiler (tutuşma gecikmesinin ısıl değer, viskozite gibi herhangi bir 

özelliğe göre değişimi gibi) için determinasyon katsayısı hesaplanmalıdır. Kullanılan diğer referanslar 

için de aynı örnek tablo hazırlanacaktır (tablo 7). 

 

Tablo 7: Referanslarda yer alan x özelliğine bağlı y’nin değişimi için hesaplanan R2 değerleri 

Özellikler (x-

değişkeni) 

(y-değişkeni) Tutuşma Gecikmesi için referanslar 

Referans X ve ark. Y ve ark. Z ve ark. 

Yoğunluk 0.870 0.683 - 0.828 

Viskozite 0.999 - 0.923 0.882 

Isıl değer 0.683 0.558 0.767 0.894 

Parlama noktası 0.836 0.942 - 0.771 

Setan sayısı - 0.971 0.229 - 

 

Her referansta her özellik incelenmemiş olabilir (tablo 4’te olduğu gibi). Herhangi bir özelliğin 

R2 değeri düşük olabilir. Ancak bu özelliğin o referansta kullanılan yakıt üzerinde mutlaka etkisi vardır. 

Bunun için herhangi bir referansta herhangi bir özelliğin diğer özellikler arasındaki etkisi için referans 

özellik etkisi (ERP) hesaplanabilir. Örnek olarak tablo 6’daki için ERP hesaplanmıştır. 

 

ERP =
(R2)özellik,ref
∑(R2)ref

=
0.870

0.870 + 0.999 + 0.683 + 0.836
= 0.257 

 

Buna göre tablo 7 aşağıdaki gibi düzenlenmiş olur (tablo 8). 

 

Tablo 8: Referanslarda yer alan x özelliğine bağlı y’nin değişimi için hesaplanan ERP değerleri 

Özellikler (x-

değişkeni) 

(y-değişkeni) Tutuşma Gecikmesi için referanslar) 

Referans X ve ark. Y ve ark. Z ve ark. 

Yoğunluk 0.256 0.216 - 0.245 

Viskozite 0.294 - 0.480 0.261 

Isıl değer 0.201 0.176 0.399 0.264 

Parlama noktası 0.246 0.298 - 0.228 

Setan sayısı - 0.307 0.119 - 

Sütun Toplamı 1 1 1 1 

 

Bu yöntem tüm yanma, performans ve emisyon parametreleri için uygulanabilir. Tüm 

özelliklerin birbiri ile etkileşimleri ile ilgili tüm referasıların özellik etkisi (ARP) hesaplanabilir. Örnek 

olarak yoğunluk için ARP hesaplanmıştır. 
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𝐴𝑅𝑃 =
∑(𝐸𝑅𝑃)ö𝑧𝑒𝑙𝑙𝑖𝑘
∑(𝐸𝑅𝑃)𝑇ü𝑚

=
0.256 + 0.216 + 0.245

[

(0.256 + 0.216 + 0.245) + (0.294 + 0.480 + 0.261) +
(0.201 + 0.176 + 0.399 + 0.264) + (0.246 + 0.298 + 0.228) +

(0.307 + 0.119)
]

= 0.179 

 

Buna göre aşağıdaki tablo oluşturulabilir (Tablo 9). 
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Tablo 9: Referanslarda yer alan x özelliğine bağlı y’nin değişimi için hesaplanan ARP değerleri 

Özellikler (x-

değişkeni) 

(y-değişkeni) Tutuşma 

Gecikmesi için referanslar) 

Yoğunluk 0.179 

Viskozite 0.259 

Isıl değer 0.261 

Parlama noktası 0.193 

Setan sayısı 0.107 

Sütun Toplamı 1 

Bu işlem yanma, performans ve emisyon karaktersitiğinin her bir özelliği için ayrı ayrı 

yapılacaktır. Örneğin yoğunluğun püskürtme başlangıcı, yanma başlangıcı, tutuşma gecikmesi gibi 

özelliklere etkiler için ARP değerleri hesaplanmıştır. Burada herhangi bir özelliğin etkisinin tüm 

özelliklerin arasındaki etkisi (FE) hesaplanacaktır. Bu hesaplama yanma, performans ve emisyon 

karakteristiklerinin özellikleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. 

 

𝐹𝐸𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘 = [
∑(𝐴𝑅𝑃)ö𝑧𝑒𝑙𝑙𝑖𝑘
∑(𝐴𝑅𝑃)𝑇ü𝑚

]
𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘

 

 

Hem yanma hem performans hem de emisyon karakteristiklerinin özellikleri için hesaplanan FE 

değerlerinini herhangi bir yakıt özelliğine göre bileşik etkisinin  (CFE) belirlenmesi gerekemektedir. Bu 

hesaplama ile tüm motor karakteristikleri için ortak bir katsayı elde edilmiş olacaktır.  

 

𝐶𝐹𝐸ö𝑧𝑒𝑙𝑙𝑖𝑘 =
∑(𝐹𝐸)𝑘𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘

∑(𝐹𝐸)𝑇ü𝑚
 

 

Burada tüm yakıt özelliklerinin her birinin motor karakteristiği üzerindeki etkisi elde 

edilebilecektir. Bundan sonraki süreçte bu etkilerin standartta belirtilen maksimum ve minimum 

değerlerle karşılaştırması yapılması gerekmektedir. Örneğin yoğunluk için bir indeks belirlenmek 

isteniyorsa EN14214’te yoğunluk 860-900 kg/m3 olması istenmektedir. Her ne kadar yoğunluk bu 

aralıklarda standardı karşılasa da yoğunluğun düşük değeri tercih sebebidir. Buna göre yoğunluk indeksi 

(DI) aşağıdaki gibi hesaplanabilir. 

 

𝐷𝐼 =
860

𝐶𝐹𝐸𝑦𝑜ğ𝑢𝑛𝑙𝑢𝑘
= 𝑥1 

 

Diğer yakıt özellikleri için de benzer işlemler yapılmalıdır. Tüm bu n sayıdaki özellik indeksleri 

bu adımdan sonra birleştirilerek herhangi bir yakıtın karşılaştırılabileceği biyodizel karakteristiği 

indeksi (BKI) için basit bir eşitlik elde edilebilir.  

 

𝐵𝐾𝐼 = 𝑒1𝑥1 + 𝑒2𝑥2 +⋯+ 𝑒𝑛𝑥𝑛 
 

SONUÇ 
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Yapılan bu çalışma ile birlikte biyodizelin özellikleri kullanılarak herhangi bir biyodizel için 

karakteristik bir değer elde edilmesi için bir yöntem sunulmuştur. Buradaki indeks biyodizelin kalitesi 

veya kullanılabilirliği konusunda net bir bilgi sunmasa da performans eğilimi konusunda önemli bilgiler 

verir. Burada elde edilen indeks değerlerinin doğruluğu ve güvenilirliği kullanılan referansın sayısına 

ve referanstaki verilerin sayısına göre değişmesi beklenmektedir. Burada özet olarak anlatılan 

istatistiksel yöntem yerine YSA, ANFIS, KSA gibi yöntemler de kullanılarak eşitlikler elde edilebilir.  
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BUJİ ATEŞLEMELİ BİR MOTOR İÇİN YAKIT TÜRÜNÜN, EŞDEĞERLİK 
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İNCELENMESİ 
 

Emre ARABACI 
Dr., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 

Türkiye, 

earabaci@mehmetakif.edu.tr 
                

Özet 

 

Buji ateşlemeli motorlar genel olarak benzinli motor olarak adlandırılmaktadır. Basit değişikliklerle benzinli 

motorlar LPG gibi alternatif bir yakıtla çalışabilir hale gelmektedir. Bu değişiklikler genellikle motorun orijinal 

sistemine uydurulmaktadır. Her ne kadar LPG ve benzin, buji ateşlemeli motorlarda yakıt olarak kullanılıyor olsa 

da yapı ve özellik olarak bu iki yakıt birbirlerinden çok farklıdır. Aynı motor için LPG ve benzin kullanımındaki 

farklılıklar kullanıcılar tarafından tespit edilebilecek kadar belirgindir.  

 

Bu çalışmada tek silindirli buji ateşlemeli bir motor, maksimum güç şartları için sonlu zaman termodinamiği 

yaklaşımı ile modellenmiştir ve yakıt olarak benzin ve LPG eşdeğeri olarak sırasıyla izooktan ve 70/30 bütan-

propan karışımı kullanılmıştır. Ayrıca oluşturulan modelde eşdeğerlik oranı ve artık gaz kesri sırasıyla 1.05-1.20 

ve %5-%20 aralığında değiştirilmiştir. Yapılan çalışma neticesinde maksimum güç şartlarında çalışan benzin ve 

LPG ile teorik olarak çalışan bir motorun performans kriterleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: motor performansı, eşdeğerlik oranı, sonlu zaman termodinamiği, buji ateşlemeli motor 

 

Theoretical Investigation Of The Effects Of Fuel Type, Equivalence Ratio and 

Residual Gas Fraction on Performance for a Spark Ignition Engine 
 

Abstract 

 

Spark ignition engines are generally referred to as petrol engines. With simple changes, gasoline engines are able 

to operate with an alternative fuel such as LPG. These changes are usually matched to the original system of the 

engine. Although LPG and gasoline are used as fuel for spark ignition engines, these two fuels are very different 

from each other. The differences in LPG and gasoline use for the same engine are so noticeable that they can be 

detected by users.  

 

In this study, a single cylinder spark ignition engine was modeled with finite time thermodynamics approach for 

maximum power conditions and as a gasoline and LPG equivalent of isooctane and 70/30 butane-propane mixture 

were used as fuel. In addition, in the model, the equivalence ratio and the residual gas fraction were changed 

between 1.05-1.20 and 5%-20%, respectively.As a result of the study, the performance criteria of a engine running 

under the maximum power conditions with gasoline and LPG and theoretically are examined.  

 

Keywords: engine peformance, equivalence ratio, finite-time thermodynamics, gasoline engine 
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GİRİŞ 

 

2018 yılı TUİK verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 12 milyon otomobil bulunmakta ve bu otomobillerin 

%24.9’u benzinli, %36.8’i dizel ve %37.9’u ise LPG’lidir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2019). LPG otomobillerin 

orijinal yakıtları değildir ve benzinli otomobiller sonradan LPG’ye dönüştürülmektedir. Bu dönüşüm esnasında 

otomobilin orijinal donanımı ve özellikleri değiştirilmediğinden dolayı bazı uyum problemleri ve performans 

kayıpları yaşanabiliyor. LPG dönüşümünü cazip kılan neden ekonomidir ve özellikle yakıt fiyatlarındaki hızlı artış 

nedeniyle benzinli otomobillerin LPG dönüşümü her geçen yıl artmaktadır. Kısacası yakıt fiyatları nedeniyle 

performanstan feragat edilerek LPG dönüşümü yaptırılmaktadır.  

Ülkemizde kullanılan LPG %30’u propan ve %70’i bütan olan bir karışım gazdır. Bu oran ülkeden ülkeye 

değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin İrlanda, ABD, Avustralya, Avusturya İngiltere gibi ülkelerde LPG’deki 

propan/bütan oranı 100:0, İtalya’da 90:10, Yunanistan’da 20:80, Macaristanda 40:60, İspanya’da 35:65, 

Portekizde 92:8, Yeni Zelanda’da 70:30’dur. Bu nedenle LPG’nin propan/bütan oranına bağlı olarak kimyasal ve 

fiziksel özelliklerinde de değişiklikler olmaktadır (Elgas, 2019). Ülkemizde kullanılan LPG dönüşüm kitleri genel 

olarak İtalya kökenlidir. Ancak ülkemizde kullanılan LPG ile İtalya’da kullanılan LPG birbirinden farklıdır.  

LPG dönüşümü sonrasında motor performansında yaşanan kayıp, litre bazında saatteki veya 100 km’deki 

yakıt tüketimindeki artış herkes tarafından dile getirilmektedir. Ancak basit bir şekilde Benzinli ve LPG’li motor 

arasındaki performans kaybı konusunda teorik bir modellemenin yapıldığı bir çalışma bulmak çok zordur. Bu 

çalışmada sonlu zaman termodinamiği yaklaşımı kullanılarak eşdeğerlik oranı ve artık gaz kesrinin aynı özellikteki 

benzinli ve LPG’li motorların performansı üzerine etkisi modellenmiştir.  

 

TERMODİNAMİK MODEL 

 

İçten yanmalı motorlar genel olarak teorik çevrimlerle ifade edilmektedir. Benzinli motorların teorik çevrim 

karşılığı ise sabit hacimde ısı girişinin gerçekleştiği Otto çevrimidir  (Çetinkaya, 2011). Bu çevrimde çalışma 

akışkanı olarak ideal hava kullanılmaktadır ve herhangi bir yakıt ve yanma olayı söz konusu değildir. Bununla 

birlikte emme ve egzoz süreçlerinin gerçekleşmediği ve çevrimin kapalı bir çevrim olduğu kabul edilmektedir. 

Sıkıştırma ve genişleme süreçleri adyabatik olarak sanki durağan (süreden bağımsız olarak) gerçekleşmektedir. 

Bu nedenle klasik termodinamiğin konusu olan ideal çevrimlerde iş kavramından söz edilirken güç kavramı 

kullanılamaz. Çünkü çevrim sonsuz sürede gerçekleşmektedir. Bununla birlikte özgül ısıların sıcaklıkla 

değişmediği ve sabit kaldığı kabul edilir. Sürtünme, ısı kayıpları gibi durumlar da göz ardı edilmektedir 

(Winterbone & Turan, 2015).  

Otto çevrimi, her ne kadar günümüz benzinli motorların ideal çevrimi olsa da gerçek motorların 

geliştirilmesi ve analiz edilmesi için yeterli değildir. Bu nedenle çevrim süreçleri için daha gerçekçi yaklaşımlarda 

bulunmak gerekmektedir. Günümüzde modern termodinamiğin bir konusu olan sonlu zaman termodinamiği 

yaygın olarak kullanılmaktadır  (Arabacı, 2018). Sonlu zaman termodinamiği yaklaşımı ideal çevrimlere göre 

parametrik çalışmalara uygundur ve gerçek çevrim modellerine göre oldukça basittir. Sonlu zaman termodinamiği 

yaklaşımında çevrim sonlu bir sürede gerçekleştiğinden dolayı çevrimde güç kavramından söz edilebilir. Bununla 

birlikte özgül ısılar belirli bir alt model oluşturularak sıcaklığa bağlı değişken hale getirilebilir. İdeal hava yerine 

yakıt kullanılabilir. Termodinamik olarak yanma olayı, sıkıştırma ve genleşme olaylarının tersinmez olması, 

sürtünme ve ısı transferi kayıpları gibi birçok parametre rahatlıkla modellenebilir. Ayrıca farklı özellikteki çevrim 

şartları, yakıtlar, aşırı doldurma, hacimsel verim gibi parametreler de rahatlıkla modellenebilmektedir. Literatürde 

sonlu zaman termodinamiğinin kullanıldığı birçok çalışmaya rastlamak mümkündür.  

Bu çalışmada çalışma maddesinin yakıt, hava ve bir önceki çevrimden kalmış artık gazdan oluştuğu 

varsayılmıştır. Bununla birlikte sürtünme ve ısı transferi kayıpları da modele eklenmiştir. Özgül ısıların sıcaklığa 

bağlı olarak logaritmik bir fonksiyona göre değiştiği kabul edilmiştir. Yanma verimi, yanma eşitliğinden elde 

edilen gaz konsantrasyonlarındaki CO ve CO2’ye göre hesaplanmıştır. Artık gazların bu yanma denklemine göre 

elde edilen gaz karışımından meydana geldiği kabul edilmiştir.  

Sonlu zaman termodinamiği yaklaşımı ile oluşturulan termodinamik modelde kullanılan ve türetilen 

eşitlikler aşağıdaki gibidir. Burada verilen eşitlikler genel olarak sunulmuş olup ara çözümler ve tanımlamalar 

verilmemiştir (Özdemir ve ark., 2018, Arabacı & Kılıç, 2018). 

 

Pe = Q̇in − Q̇out − |Pμ| (1) 
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Pμ = −μ(sp)
2
=
−μ

900
(DλN)2 (2) 

Q̇in = ṁmix∫ cvdT
T3

T2

= ṁmix∫ (avmix + bmix 𝑙𝑛 T)dT
T3

T2

= Q̇f − Q̇ht (3) 

Q̇out = ṁmix∫ cvdT
T1

T4

= ṁmix∫ (avmix + bmix 𝑙𝑛 T)dT
T1

T4

 (4) 

Q̇f = ηcomṁfHu (5) 

Q̇ht = αconvAtr (
T2 + T3
2

− Tw) 
(6) 

 

Yukarıda ifade edilen eşitlikler temel eşitliklerdir ve eşitliklerdeki değişkenler için alt modeller 

oluşturulması gerekmektedir (Özdemir ve ark., 2018, Arabacı & Kılıç, 2018). 

 

cv = avmix + bmix 𝑙𝑛 T (7) 

Hu = (43377 +
59880

7n + 1
) (8) 

Atr =  π [
4vt(ε − 1)

πλε
]

2/3

[
ελ

(ε − 1)
+ 0.5] (9) 

αconv = 130vt
−0.06P1

0.8T1
−0.4(sp + 1.4)

0.8
 (10) 

ηcom = (−1.4474 +
4.1858

ϕ
−
1.8671

ϕ2
) (11) 

ψ =
mr

mmix

 
(12) 

ṁf =
ṁmixϕ(1 − ψ)

(ϕ + xAFs)
 

(13) 

 

Çevrim başlangıç sıcaklığı olan 𝑇1 genellikle ortam sıcaklığı olan 𝑇𝑎’ya eşit olduğu kabul edilir. Ancak bu 

çalışmada 𝑇1 için bir alt model oluşturulmuştur (Özdemir ve ark., 2018, Arabacı & Kılıç, 2018)..  

 

T1 = Ta +
ψRr(T4 − Ta)

Rmix
 

(14) 

 

Sıkıştırma sonu ve genişleme sonu sıcaklıkları (𝑇2𝑠 ve 𝑇4𝑠) başlangıçta bu süreçlerin tersinir olduğu kabul 

edilerek hesaplanır ancak tersinmezliklerin ifade edilebilmesi için izentropik verim kavramı kullanılmaktadır. 

Buna göre tersinmez olarak gerçekleşen süreçler için sıkıştırma sonu ve genişleme sonu sıcaklıkları (𝑇2 ve 𝑇4) 

aşağıdaki gibi ifade edilebilmektedir (Özdemir ve ark., 2018, Arabacı & Kılıç, 2018).  

 

T2 =
T2s − T1
ηc

+ T1 
(15) 

T4 = (T4s − T3)ηe + T3 
(16) 

 

𝑇3 sıcaklığının hesaplanabilmesi için basit bir yanma modeli kullanılmıştır. Bu çalışmada motorun zengin 

karışımla çalıştığı varsayılmıştır (Ferguson & Kirkpatrick., 2015).  
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CnH2n+2 +
3n + 1

2ϕ
(O2 + 3.76N2) → nCO2CO2 + nH2OH2O + nN2N2 + nCOCO + nH2H2 

(17) 

CO2 + H2 ⇌ CO + H2O 
(18) 

K(T3) =
nH2OnCO

nCO2nH2
 

(19) 

𝑙𝑛 K(T3) = 2.743 −
1.761

T3/1000
−

1.611

(T3/1000)
2
+

0.2803

(T3/1000)
3
 

(20) 

ηcom =
nCO2

nCO2 + nCO
 

(21) 

 

Sonuç olarak efektif güç aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 

 

Pe =
P1vdNε

120Rmix(ε − 1) (T0 +
ψRr(T4 − T0)

Rmix
)
(
1 − ψ

1 + λxAFs
(bf + λxAFsba) + ψbr) [(T3 𝑙𝑛 T3 − T2 𝑙𝑛 T2)

− (T4 𝑙𝑛 T4 + (T0 +
ψRr(T4 − T0)

Rmix
) 𝑙𝑛 (T0 +

ψRr(T4 − T0)

Rmix
))

− (T3 − T2 − T4 + T0 −
ψRr(T4 − T0)

Rmix
)(1

−

1 − ψ
1 + λxAFs

(avf + λxAFsava) + ψavr

1 − ψ
1 + λxAFs

(bf + λxAFsba) + ψbr

)] −
−μN2

900
[
4λ2vd
π

]

2/3

 

(22) 

 

Yukarıdaki eşitliklerde yer alan 𝑃𝑒 , �̇�𝑖𝑛 , �̇�𝑜𝑢𝑡 , �̇�ℎ𝑡 ,  𝑃𝜇 , 𝜂𝑡ℎ , 𝑃𝑒𝑑 , 𝑁 , 𝜓 , 𝜂𝑐𝑜𝑚 , 𝐻𝑢 , �̇�𝑓 , 𝜆  ve 𝜙  sırasıyla 

efektif güç, giren ısı akışı, çıkan ısı akışı, ısı transferi kayıp gücü, sürtünme kayıp gücü, ısıl verim, boyutsuz güç, 

motor hızı, artık gaz oranı, yanma verimi, yakıt alt ısıl değeri, yakıt enerjisi akışı, strok-çap oranı ve eşdeğerlik 

oranıdır.  

Isıl verim (𝜂𝑡ℎ), boyutsuz güç (𝑃𝑒𝑑), özgül yakıt tüketimi (𝑏𝑒), özgül maliyet (𝑐𝑒), ise aşağıdaki gibi ifade 

edilmektedir.  

 

ηth =
Pe

Q̇in
 

(23) 

Ped =
Pe

ṁmixRmixT1
 

(24) 

be =
(3.6 × 106)ṁf

ρfPe
 

(25) 

ce = be. τf (26) 
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Burada 𝑏𝑒 değeri L/kWh olarak hesaplanmıştır ve 𝜌𝑓 yakıt yoğunluğunu ifade etmektedir. Benzin ve LPG 

için 𝜌𝑓  değeri sırasıyla 830 g/L ve 560 g/L olarak kabul edilmiştir. 𝑐𝑒  ise ₺/kWh olarak hesaplanmıştır ve 𝜏𝑓 

yakıtın 1 litre fiyatıdır.  

 

MODELİN UYGULANMASI 

 

Modelin uygulanması için tek silindirli benzinli bir motorun tam yükteki değerleri referans olarak 

alınmıştır. Referans motorun kurs hacmi, sıkıştırma oranı ve strok-çap oranı sırasıyla 169 cm3, 8.5 ve 0.716’dır. 

Referans motor 4000 rpm hızda 4.25 kW efektif güç üretmektedir. Yakıt olarak benzin yerine 𝐶8𝐻18 ve LPG yerine 

𝐶3.7𝐻9.4  (%30 𝐶3𝐻8  ve %70 𝐶4𝐻10) kullanılmıştır. Buna göre stokiyometrik hava yakıt oranı (𝑥𝐴𝐹𝑠 ) 𝐶8𝐻18  ve 

𝐶3.7𝐻9.4 için sırasıyla 15.052:1 ve 15.438:1 olmaktadır. Hacimsel verim %90 olarak kabul edilmiştir. Benzin ve 

LPG için 𝜏𝑓 değeri sırasıyla 6.3 ₺/L ve 3.9 ₺/L olarak 𝜌𝑓 değeri ise sırasıyla 830 g/L ve 560 g/L olarak kabul 

edilmiştir. Sürtünme katsayısı (𝜇) 12.9 Ns/m, silindir duvar sıcaklığı (𝑇𝑤) 350 K olarak kabul edilmiştir. Artık gaz 

kesri (𝜓) ve eşdeğerlik oranı (𝜙) sırasıyla %5-%20 ve 1.05-1.20 aralığında değiştirilmiştir. Hesaplamalarda 

kullanılan 𝑎𝑣𝑖, 𝑏𝑖 ve 𝑅𝑖 değerleri aşağıdaki tablodaki gibidir. 
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Tablo 1: Hesaplamalarda kullanılan özgül ısı katsayıları 

i avi bi Ri 
O2 -0.21041 0.1497 0.259813 

CO2 -0.50105 0.2186 0.188955 

CO -0.07123 0.1388 0.296929 

N2 -0.09383 0.1405 0.296929 

H2O -2.62439 0.6606 0.461889 

H2 -3.94380 2.2488 4.157000 

C3H8 -9.62315 1.9366 0.188955 

C4H10 -9.18384 1.8736 0.143345 

C8H18 -8.78583 1.8106 0.072930 

 

Bu çalışmada 𝑃𝑒 , 𝜂𝑡ℎ , 𝑇𝑚𝑎𝑥 , 𝑇1 , 𝑏𝑒  𝑐𝑒’nin 𝜓 ve 𝜙’ye bağlı olarak değişimi incelenmiştir. 𝑃𝑒 , 𝑇𝑚𝑎𝑥  ve 𝑇1 

değerleri boyutsuzlaştırılarak 𝑃𝑒𝑑 , 𝑇𝑚𝑎𝑥/𝑇𝑎 ve 𝑇1/𝑇𝑎 haline dönüştürülmüştür. Karşılaştırma için her iki yakıt için 

tek bir grafik oluşturulmuştur. Grafiklerde 𝜓 ’nin sabit 𝜙 ’nin değişken olduğu eğriler ile 𝜙 ’nin sabit  𝜓 ’nin 

değişken olduğu eğriler kesiştirilerek yüzey oluşturulmuştur.  

Benzin ve LPG için 𝑃𝑒𝑑  ve 𝜂𝑡ℎ’nin 𝜓 ve 𝜙’ye bağlı değişimi Şekil 1’deki gibidir.  

 

 
Şekil 1: 𝑃𝑒𝑑  ve 𝜂𝑡ℎ’nin 𝜓 ve 𝜙’ye bağlı değişimi 

 

Şekil 1’de 𝜓 ’nin ve 𝜙 ’nin arttığı her durumda 𝑃𝑒𝑑  azalmaktadır. Bununla birlikte 𝜙  arttığında 𝜂𝑡ℎ 

azalırken 𝜓 arttığında ısıl verim artmaktadır. Benzinin 𝑃𝑒𝑑  ve 𝜂𝑡ℎ  değerleri LPG’ye göre düşüktür. Buna göre 

motor aynı şartlar için LPG ile daha avantajlı (performanslı) çalışmaktadır. 𝑃𝑒𝑑’nin artırılması için 𝜙’nin ve 𝜓’nin 

azaltılması gerekiyor. Ancak 𝜓 azaldığında 𝜂𝑡ℎ’da azalmaktadır. Örneğin 𝜓 = %5 ve 𝜙 = 1.15 olduğu durum ile 

𝜓 = %10  ve 𝜙 = 1.05  olduğu durumda yaklaşık aynı 𝑃𝑒𝑑  elde edilirken ikinci durumdaki 𝜂𝑡ℎ  daha yüksek 

olmaktadır. LPG ile benzin ile karşılaştırıldığında ısıl verim %1.65 daha yüksek olmaktadır.  
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Benzin ve LPG için 𝑇𝑚𝑎𝑥/𝑇𝑎 ve 𝑇1/𝑇𝑎’nin 𝜓 ve 𝜙’ye bağlı değişimi Şekil 2’deki gibidir. 

 

 
Şekil 2: 𝑇𝑚𝑎𝑥/𝑇𝑎 ve 𝑇1/𝑇𝑎’nin 𝜓 ve 𝜙’ye bağlı değişimi 

 

Burada 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑇3 ’tür. 𝜙  arttıkça 𝑇1/𝑇𝑎  azalmakta bununla birlikte 𝑇𝑚𝑎𝑥/𝑇𝑎  artmaktadır. Eş. 14’te de 

görüldüğü gibi 𝑇1 için 𝜓 ve 𝑇4’e bağlı bir model oluşturulmuştur. 𝜓 arttıkça 𝑇4’ün etkisi artmaktadır ancak 𝜓’nin 

artmasıyla birlikte 𝑇3 azaldığı için 𝑇4’te azalmakta ve dolayısıyla 𝑇1 azalmaktadır. LPG kullanımında 𝑇𝑚𝑎𝑥/𝑇𝑎 ve 

𝑇1/𝑇𝑎  benzine göre bir miktar daha yüksek olmaktadır. Başka bir ifade ile aynı şartlarda LPG’nin yakıt olarak 

kullanıldığı durumda motorun biraz daha sıcak çalıştığı söylenebilir. LPG kullanımı ile birlikte artık gazların 

etkisiyle sıkıştırma öncesindeki yakıt hava karışımı sıcaklığının benzine göre daha yüksek olduğu görülmektedir.  

Benzin ve LPG için 𝑃𝑒𝑑  ve 𝑏𝑒’nin 𝜓 ve 𝜙’ye bağlı değişimi Şekil 3’teki gibidir. 

 

 
Şekil 3: 𝑃𝑒𝑑  ve 𝑏𝑒’nin 𝜓 ve 𝜙’ye bağlı değişimi 

 

Şekil 3’e göre 𝑏𝑒 ’nin 𝜓  ve 𝜙 ’ye göre değişimi incelendiğinde  𝜙  arttıkça 𝑏𝑒  artmakta, 𝜓  arttıkça 𝑏𝑒 

azalmaktadır. Ancak 𝑏𝑒  değişiminde 𝜙’nin 𝜓’ye göre daha fazla etkisi olduğu görülmektedir. Bununla birlikte 

LPG’nin 𝑏𝑒 değeri benzine göre oldukça yüksek olduğu rahatlıkla görülebilmektedir. Başka br ifade ile aynı güç 
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yoğunluğu için benzine göre kıyaslandığında daha fazla (yaklaşık %43) LPG tüketilmesi gerekmektedir. Burada 

𝑏𝑒’nin L/kWh birimi ile gösterilmesinin nedeni yakıtların kütlesel değil hacimsel olarak satın alınıyor olmasıdır. 

𝑏𝑒’nin g/kWh birimi ile hesaplandığı durumda LPG’nin 𝑏𝑒 değerleri benzin ile karşılaştırıldığında yaklaşık %3.5 

düşük çıkmaktadır. Benzin ile LPG fiyatları hacimsel olarak karşılaştırıldığından benzin-LPG fiyatları oranı 1.61 

iken kütlesel olarak karşılaştırıldığında benzin-LPG fiyatları oranı 1.09 olmaktadır. Bu karşılaştırmanın daha iyi 

anlaşılabilmesi için benzin ve LPG için 𝑃𝑒𝑑  ve 𝑐𝑒’nin 𝜓 ve 𝜙’ye bağlı değişimi Şekil 4’te gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 4: 𝑃𝑒𝑑  ve 𝑐𝑒’nin 𝜓 ve 𝜙’ye bağlı değişimi 

 

İlginç bir şekilde birim güç için hacimsel yakıt tüketim miktarı LPG’de daha fazla olurken, yakıt fiyatları 

hesaba dahil edilince LPG’nin benzine göre yaklaşık %12 daha avantajlı olduğu görülmektedir.  

 

Genel bir değerlendirme olarak tablo 2 elde edilmiştir. 

 

Tablo 2: Elde edilen sonuçların genel olarak değerlendirilmesi 

İncelenen Parametre ϕ arttığında ψ arttığında 

Ped Azalır Azalır 

Tmax/Ta Azalır Azalır 

T1/Ta Azalır Artar 

ηth Azalır Artar 

be Artar Azalır 

ce Artar Azalır 

 

Benzin ve LPG arasındaki performans farkı ise Tablo 3’te gösterildiği gibi özetlenebilmektedir.  

 

Tablo 3: Benzin ve LPG arasındaki performans farkı 

İncelenen Parametre LPG (Benzine göre) 

Ped Çok düşük 

Tmax/Ta Düşük 

T1/Ta Düşük 

ηth Çok Düşük 

be Çok Yüksek 

ce Düşük 
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SONUÇ 

 

Bu çalışmada tek silindirli benzinli bir motorda yakıt olarak benzin ve LPG kullanımının artık gaz kesri ve 

eşdeğerlik oranı değişimine bağlı olarak motor performansına etkileri sonlu zaman termodinamiği yaklaşımı ile 

modellenerek incelenmiştir. Yapılan çalışmada güç ve sıcaklık değerleri boyutsuzlaştırılmıştır Yakıt tüketiminin 

hacimsel olarak değerlendirildiği durumda LPG kullanıldığında birim güç için yakıt tüketiminin benzine göre çok 

yüksek olduğu ancak yakıt maliyetleri bakımından düşünüldüğünde LPG’nin benzine göre daha avantajlı olduğu 

görülmektedir.  
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Abstract 

 

DC-DC converters have been commonly used in power electronics applications such as DC motor drives, 

inverter devices, uninterruptible power supplies etc. Classical controllers (i.e., PI controller) are very sensitive to 

parameter variations. Therefore, the use of classical controllers does not meet the requirements of the robust 

performance. So, in this paper, an Adaptive Controller (AC) for controlling DC-DC Buck converters is presented 

to overcome this problem. The adaptive controller uses a Fuzzy Logic Controller (FLC), its rule base is adapted 

through the neural network. In order to design the ideal controller for a DC-DC Buck converter has been developed 

and tested with computer simulations. Then the application was performed using an 8-bit microcontroller with the 

same features. The obtained results after the simulation and applications of the adaptive controller appear to keep 

the output voltage constant at the reference value in spite of input voltage changes or load changes. In addition, it 

is able to move to a stable state very quickly. This suggests that the proposed method can effectively and efficiently 

control the Buck DC-DC converter. 

Keywords: Adaptive Control, DC-DC Power Converters, Fuzzy Control, Fuzzy Neural Nets, Electronic Switching 

Systems. 

 

Introduction 

 

DC-DC converters have been commonly used in power electronics applications such as DC motor drives, 

inverter devices, uninterruptible power supplies etc. Therefore, they are very important for power electronic 

devices. The dynamic characteristics of the DC-DC converters are non-linear and vary as conditions change. So, 

practical converter control different from theoretical conditions due to characteristics of converter circuit 

components. Well known classical controllers are too sensitive for variations of parameter. Therefore, classical 

controllers cannot give well performance and robustness. In last two decades, there has been a lot of studies to 

improve effectiveness and robustness of DC-DC converters. In recent years, there has been increasing interest in 

the development of efficient control strategies to improve dynamic behavior of DC-DC converters by using fuzzy 

logic control (FLC), neural networks (NN), neuro-fuzzy control (NFC). For example, neuro-fuzzy controller or 

adaptive fuzzy controller had been used to control of DC-DC converters and the performance of the controller is 

verified by simulation results only. Some researchers have designed a different control model and implementation 

has been made to regulate DC-DC converter by using a digital signal processor (DSP). Some researchers have 

used different control technologies to control DC-DC converter and demonstrated results with using a 

microcontroller and extra specialized hardware. 

Researchers have developed new control strategies for DC-DC converters by using new optimization 

methods. For example, fuzzy logic controller (FLC) is widely used method to control efficient power conversion 

for DC-DC converters (Isaza and Darío, 2016; Moreno et al., 2016; Rathi and Ali, 2016). Also, several hybrid 

control methods have been implemented to DC-DC converters such as Switched optimal control (Méndez and 

Sánchez, 2016), fractional order algorithm (Calderón et al., 2006; Çelebi and Başçi, 2016), Asymmetric Fuzzy 

Logic Controller (Boutouba et al., 2016), A Nature-Inspired Optimization algorithm and Fuzzy Logic (Mutlag et 

al., 2016), Fast adaptive finite-time voltage regulation (Cheng et al., 2017), the finite-time state feedback controller 

(Wang et al., 2017), the adaptive Chebyshev neural network controller (Nizami, and Mahanta, 2014), The Type-2 

fuzzy logic, neural network, and PI controller (Sharifian et al., 2016), the adaptive fuzzy logic controller (Gheibi 

et al., 2016), the fuzzy logic and PID controller (Can and Sayan, 2016), and Rule Based Controller (Deperlioglu, 

2013). 

This paper focuses on an adaptive membership function of FLC via NFC for DC-DC converters from 

training data in the model file (or index vectors of lookup table). The NFC is implemented by using an inexpensive 

and readily programmable 8-bit microcontroller instead of using expensive DSP or specialized hardware.  
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NEURO-FUZZY CONTROLLER 

Generally, Neuro-Fuzzy Controller (NFC) is divided by three modules as shown in Figure 1. The module 

of K1 is a NFC. It tunes the membership functions of fuzzy logic controller by computing the output of fuzzy 

rules. The model data file was created from desired data for real operating conditions. This file is input of NFC for 

learning application. NFC system is a neuro-fuzzy inference system and also called Mamdani neuro-fuzzy 

controller (Ojala, 1994). The module of K2 is a Fuzzy Logic Controller (FLC) and it has same characteristics as 

Mamdani type FLC. Last module is DC-DC converter that is a buck converter controlled by NFC. 

 
Figure 1: The modules of neuro-fuzzy controller for Buck converter. 

The inputs of the FLC are the error e and difference of error de. Error e is defined as  

    
e k V V kref o( ) ( )= −

       (1) 

Where Vo (k) is output voltage of DC-DC converter at the kth sample, Vref is reference output voltage. 

Difference of error de is defined as 

      
de k e k e k( ) ( ) ( )= − − 1

     (2) 

Where k is rule index or number of rules (k= Nr =1, ..., 49) and ei is inputs for i=1, 2. The output part of 

rules is inferred change of duty cycle and b(k) is its numeric value. 

In FLC, membership functions are a normally continuous function that indicates the truthful of given 

assessment. Triangular, trapezoidal and gaussian membership functions are the preferred shapes. In this application 

triangular membership functions were used. For a Mamdani-type FLC, fuzzy rules are in the form: 

Ri: IF e is Ai and de is Bi THEN duk is Ci  (3) 

Where Ai and Bi are fuzzy subsets in their universe of discourse and Ci is a fuzzy singleton. Each universe 

of discourse is divided into seven fuzzy subsets: PB (Positive Big), PM (Positive Medium), PS (Positive Small), 

ZE (Zero), NS (Negative Small), NM (Negative Medium) and NB (Negative Big). The inference result of each rule 

consist of two parts, the weighting factor wi of the individual rule and degree of change in duty cycle Ci, according 

to the rule. The weighting factor wi is obtained by means of Mamdani’s MIN fuzzy implication of membership 

degrees e(e) and de(de). Ci is retrieved from control rule table. The inferred output of each rule using Mamdani’s 

MIN fuzzy implication is written as 

    wi=min { e(e), de(de)}      (4) 

    zi=min { e(e), de(de)}.Ci and,  

    zi = wi Ci       (5) 

Where zi denotes the fuzzy representation of change in duty cycle inferred by the ith rule. Since the inferred 

output is a linguistic result, a defuzzification operation is performed next to obtain a crisp result. 

In this FLC, center of gravity method is used for defuzzification operator. The resultant change in duty 

cycle can be found as in Eq. 6. 
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Duty cycle d(k), at the kth sampling time, is defined as 

d k d k du k( ) ( ) ( )= − +1
     (7) 

Where du(k) is the inferred change of duty cycle by the FLC at the kth sampling time. 

Network Structure of Neuro-Fuzzy Controller 

The structure of NFC can be implemented as a six layer neural networks (Ojala, 1994). In this application, 

the inputs of the controller are the error e, difference error de and the outputs of the controller is the inferred change 

of duty cycle du which is added duty ratio. As seen Figure 2, the Mamdani type neuro-fuzzy inference system has 

6 layers where every node in the same layer have the same function. 

Layer 1. This layer is called input layer and it has two nodes. They pass input signals to the layer 2. 

Layer 2. Layer 2 also called fuzzification layer and consist of linguistic variables. Using membership 

functions of linguistic variables fuzzifies the crisp inputs. In this layer, triangular membership functions are used. 

Layer 3. Layer 3 contains one node per each fuzzy if-then rule. Every node in Layer 3 is labelled . These 

nodes give output for all the incoming signals. In this layer, the node function is generally fuzzy AND or 

Mamdani’s min operator. 

Layer 4. Layer 4 also called normalization layer. Every node in this layer is a fixed node and labelled N. 

Each node calculates the ratio of each rule’s output to the sum of all rules’ outputs. 

Layer 5. Layer 5 is related to consequent fuzzy labels Ci, which is singleton in this application case. In this 

layer, every node and node function are an adaptive. 

Layer 6. This layer has a single fixed node. It is labelled  and it sums all outputs to obtain the inferred 

change of duty cycle. 
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Figure 2: Mamdani type neuro-fuzzy inference systems architecture with two inputs and two rules. 

Thus, a Mamdani type neuro-fuzzy inference system architecture is constructed. The NFC can update its 

parameters according to the back-propagation algorithm.  

APPLICATIONS OF THE NFC FOR BUCK CONVERTER 

The implementation of the NFC was made for the buck converter. Buck converter parameters are as follow; 

input voltage VIN= 15 V, output voltage Vo= 5 V, maximum current IR=6 A, inductor value L= 75 H, capacitor 

value C= 3200 F, equivalent load resistance RL=4  and switching frequency fs= 26 kHz. The switch is a 

MOSFET, which is rated at 55 V, 26 A and RDS(on)=0,04 . The diode is a 8 A, 50 V Schottky rectifier. Buck 

converter circuit use n-channel MOSFET and contains a high-side MOSFET driver. The drive circuit that is used 

such cases is called the “bootstrap” circuit (Hart, 1997). The switching frequency of microcontroller was chosen 

about 26 kHz. C programming language was used for computer simulations. Obtained values from simulation 

were used as initially values for NFC in microcontroller application. Some properties is buck converter is given in 

Table 1.  

Table 1: Some properties of buck converter. 
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PARAMETER      CONDITIONS UNIT 

Input voltage (VIN) 15 V 

Output voltage (VO) 5 V 

Output current (IC) 0-10 A 

Output ripple (p-p) 50 mV 

Regulation %1 - 

Efficiency 80 - 

Temperature ratio 0-55 oC 

 

In the simulation, the inputs of the controller are the error e, and difference error de. The output of the 

controller is the inferred change of duty cycle du that is added to duty ratio. The antecedent membership function 

for inputs has seven linguistic variables as seen Table 2 and there is forty-nine rules in the rule base. 

 There are three vectors in the Model file such as error, difference error and change of duty ratio. Every 

vector contain 300 samples data. The Model file was used as training data for NFC. In total 100 epochs have been 

performed. After the training phase, the obtained rule base of FLC is shown in Table 2. 

Table 2: Rules table of FLC.  

e\de NB NM NS ZE PS PM PB 

NB -0,052 -0,052 -0,067 -0,096 -0,101 -0,100 -0,096 

NM -0,053 -0,002 -0,043 -0,076 -0,058 0,023 -0,027 

NS 0,024 0,016 -0,053 -0,018 0,033 0,050 -0,040 

ZE 0,129 0,024 0,001 0,0327 0,043 0,042 0,035 

PS -0,004 0,149 0,155 0,0379 -0,044 -0,046 -0,048 

PM -0,002 0,013 0,160 0,1593 -0,007 -0,010 -0,026 

PB -0,041 -0,034 -0,012 0,1276 0,111 0,112 -0,001 

 

NFC simulation was run to obtain new values for FLC. After 2 ms, the load resistance of buck converter 

was reduced from 4 Ω to 2 Ω. The output voltage Vo and the inductor current I of buck converter are given in Fig. 

3(a) and Fig. 3(b), respectively. Duty ratio is shown Fig. 3(c). As seen Fig. 3(a) the output voltage Vo reaches 5 V 

in approximately 0.8 ms and Fig. 3(b) the inductor current I reaches about 3.7 A in approximately 3.5 ms. 

In this study, NFC was implemented on a ST52E301 8-bit microcontroller to control the Buck converter. 

Both converter and NFC values that used in the simulation were used in this application. Experimental results are 

shown in Fig. 3. The Output voltage starts up transient of buck converter shown in Fig. 3(d). The rise time is 

approximately 15 ms. The line regulation is shown in Fig. 3(e). When the input voltage is reduced from 15 V to 

10 V, the output voltage is approximately 5 V. About 200 ms later, load resistance was reduced from 100 ohm to 

4 ohm. In this situation, the load regulation is shown in Fig. 3(f). 

As seen from the Figures the output voltage Vo is kept almost constant under large input voltage or load 

changes. Also it is observed that this method provides an easy and systematic way in designated membership 
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functions and number of linguistic variables. Generated membership functions and consequent parts of rules are 

adaptive. 

 
Figure 3: (a) Output voltage for load transient, (b) Inductor current for load transient, (c) Duty ratio for 

load transient, (d) Output voltage start-up transient for 10  load, (e) Output voltage for VIN= 10 V, (f) Output 

voltage for load transient (from 100  load to 4  load). 

CONCLUSION 

This paper has focused on a Mamdani type neuro-fuzzy controller for Buck converters. The Buck converter 

control with NFC, and designing neuro-fuzzy controller, and adapting membership functions of fuzzy logic 

controller has described. Then computer simulation was explained. After that the implementation of controller on 

an 8-bit microcontroller ST52E301 was described. In this paper, the advantages of an inexpensive and readily 

programmable microcontroller implementation of a neuro-fuzzy controller without extra specialized hardware was 

pointed out. After the simulation and implementation, obtained results demonstrate the effectiveness of adaptive 

control with large input voltage or load changes of the buck converter. Also, it gives good responses for changing 

load and/or input voltage. The proposed neuro-fuzzy controller has robustness at the reference output voltage point, 

and has good performance for load transient. In other words, both simulation and implementation results show that 

the converter can regulate output voltage with a good performance under large input voltage or load changes. 
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Abstract 

 
Deaths from heart diseases in the world are much higher than other diseases. Therefore, there are intensive 

studies on the development of new methods for the early diagnosis and treatment of cardiac diseases. In such 

studies, heart sounds and electrocardiograms are usually used to diagnose heart disease. One of the most commonly 

used methods to increase the classification success is the segmentation of heart sound signals. In this study, the 

main components of heart sounds, S1-S2 sound segmentation and deep learning methods to perform a high-

performance classification is described. The re-sampled energy method was used to segment S1-S2 heart sounds. 

Autoencoder neural network was used to classify these segmented sounds. In order to evaluate the classification 

success, PASCAL B-training heart sounds data set was used. The obtained results in the classification study have 

been compared with the studies conducted with the same data set in the past. It was found that the proposed method 

is very high performance and it performs very fast classification according to other classification methods. 

Keywords: Heart sounds segmentation, Heart sounds classification, Autoencoder neural network, Re-sampled 

signal energy. 

 

Introduction 

 

Early diagnosis of heart disease is of great importance in preventing sudden death from heart diseases. The 

first method used by doctors to diagnose heart disease is auscultation. Heart auscultation is a non-invasive, low-

cost screening method which is defined as the process of interpreting heart sounds produced by mechanical 

movements of the heart and used as a basic tool in the diagnosis of heart diseases. Irregular or abnormal heart 

sounds indicate malfunctions in the heart function such as insufficient heart valves or murmur. Too much workload 

of doctors and the fact that not all doctors have the same experience affect their early diagnosis abilities. In the 

diagnosis and treatment process, each patient's condition may be different. Biomedical decision support systems 

have been developed to assist physicians at this stage. The main component of biomedical decision support systems 

is classification studies that evaluate and compare existing data. Researchers have focused on increasing 

classification success in these classification studies. For this purpose, they used different classification techniques. 

In addition, they tried to increase productivity by using hybrid methods using different techniques such as 

optimization techniques for selection of features (Deperlioglu, 2018a; Deperlioglu, 2018b; Deperlioglu, 2018c; 

Deperlioglu, 2019). 

The vast majority of classification work is done to improve classification performance. For this purpose, 

segmentation of S1 and S2 sounds in heart sounds, determining peak values of S1 and S2 sounds, using different 

filtering methods, and using different classification techniques are the most preferred ways to improve 

classification performance. Some examples of these studies are given below. 

Deperlioglu classified heart sounds with Convolutional Neural Network (CNN) (Deperlioglu, 2018b). In 

another study, he classified segmented S1 and S2 sounds with Artificial Neural Networks (ANN) in which using 

the re-sampled energy method (Deperlioglu, 2018c). In another study, it has been stated that the accuracy of 

classification has increased in practice performed with S1 and S2 voices segmented by the resampled energy 

method and CNN (Deperlioglu, 2019). Choi and Jiang conducted a comparative study of the cardiac sound 

characteristic waveform using the Shannon energy envelope information and Hilbert transformation. They 

suggested that the proposed method yields satisfactory results compared to traditional Shannon envelope and 

Hilbert envelope algorithms (Choi and Jiang, 2008) The algorithm proposed by Saini is the automatic detection of 

two dominant heart sounds based on a three-degree normalized Shannon energy envelope. This proposed 

automatic detection and analysis algorithm can effectively detect the S1 and S2 sounds of hearts by reducing the 

effect of sounds in the heart sounds. Due to the fact that the signal and envelope calculation has been processed in 
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advance, noise in the heart sound has been said to be easily suppressed (Saini, 2016). In another study, heart sound 

peak gap analysis method based on Shannon energy envelope was used to examine heart sounds and cardiac 

rhythm characteristics. Thus, the average heart rhythm is calculated from the Shannon energy signal. The 

characteristics of heart sounds were also found using mean, variance and autocorrelation (Sharma, 2014). 

Wavelet transform is also a widely used segmentation method. Shankar et al. proposed an algorithm for 

detection and segmentation of S1 and S2 heart sounds using the Discrete Wavelet Transform and Shannon energy 

envelop. They used artificial neural network for classification and they tried to detect heart murmur from the heart 

sounds (Shankar and Sangeetha, 2013). Bahekar and his colleagues also used the discrete wavelet transform for 

detection and segmentation of S1 and S2 sounds in heart sounds. They used adaptive neuro fuzzy inference system 

(ANFIS) for classification (Bahekar, 2017). Also, Kumari and Saha have used an adjustable Q-wavelet transform 

and a second difference signal combination with the median filter to detect artefact infected subsequence (Bahekar, 

2017). 

In this study, the classification of heart sounds using the methods of segmentation and deep neural networks 

are described. The stages and details of the study are explained in the following sections. 

FUNDAMENTALS OF METHOD 

In this study, the classification of heart sounds with segmentation and an autoencoder neural networks 

(AEN) was described. For this purpose, first, normalization of heart sounds was performed. After these processes, 

filtering was carried out by an elliptical filter. Afterwards, segmentation was performed by the re-sampled energy 

method proposed by Deperlioglu (Deperlioglu, 2018a). Finally, the classification was done with AEN. 

PASCAL Btraining Heart Sounds Dataset 

PASCAL Btraining heart sounds dataset contains sound files that are wav format. These sound files were 

obtained from a clinic trial in hospitals using the digital stethoscope DigiScope® (Bentley et al, 2011). The dataset 

contains 449 files in 5 categories such as normal, noisy normal, murmur, noisy murmur, and extrasystole. Table 1 

shows the general characteristics of the heart sounds files. Also, the dataset contains 3 output categories such as 

normal, murmur, and extrasystole. First, samples of heart sounds are arranged in 8 seconds and then normalized. 

Table 1: The general characteristics of the heart sounds files in PASCAL Dataset 

 

Categories Duration  Sampling Frequency  Number of Files 

Normal Category 8 second 4000 Hz. 196 

Noisy Normal Category 8 second 4000 Hz. 118 

Extrasystole Category 8 second 4000 Hz. 47 

Murmur Category 8 second 4000 Hz. 61 

Noisy Murmur Category 8 second 4000 Hz. 27 

Total  449 

 

Signal Processing and Segmentation 

In this study, first, heart sound signals pre-processing were made and after this process, they was filtered 

an elliptical filter. S1 and S2 sounds were then segmented by utilizing the instantaneous signal energies of all 

sound files. The resulting segmented heart sounds were classified by autoencoder neural network. The block 

diagram of the operations is given in Figure 1. 
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Figure 1: The block diagram of classification of heart sounds. 

 

For the classification, all heart sounds must be at the same time and the same sampling frequency. All heart 

sounds in the PASCAL Btraining data set were recorded in the hospital environment with the same electronic 

stethoscope (DigiScope®). Therefore, they have the same sampling frequency and they were not re-sampled. In 

pretreatment, only heart sounds were normalized according to constant [-1 1] scale. Normalization was done as in 

Equation 1 (Zhang et al., 2017). 

𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚[𝑛] =
𝑥[𝑛]

𝑚𝑎𝑥(|𝑥[𝑛]|)
       (1) 

Where x[n] is the resampled signal and xnorm[n] is the normalized signal. 

Typically, digital filters are used to filter heart sound signals. In the studies, Butterworth, Chebyshev and 

Elliptic numerical filters have been widely used for filtering. Based on previous work experience, an Elliptical 

filter was used for these studies (Deperlioglu, 2018a; Deperlioglu, 2018b; Deperlioglu, 2018c; Deperlioglu, 2019). 

After filtering process, segmentation was performed using re-sampled energy method. S1 and S2 sounds 

were selected using the intervals generated by the signal energy. A short time energy account is used to calculate 

the energy that the sound signal has at a given time. In this study, a sum of square energy function was used with 

resampling of the filtered signal. Sum of square energy can be calculated as Equation 2 (Deperlioglu, 2018c). 


=

=
N

i

ixE
1

2)(         (2) 

Where, E is a sum of square energy (the short time energy). x is the sound signal, i is the sampled point, N 

is the total sampled point number. 

After normalization and filtering are done for all files in the data set, segmentation was done. In this process 

the resampling time was selected as 100 milliseconds. The duration of all segmented heart sounds were arranged 

2 minutes.  

In order to classify heart sounds which are 3 different classes such as normal, extrasystole and murmur in 

the dataset, autoencoder neural network was used. 

Autoencoder Neural Network 

The idea of creating ideas about task before unsupervised training in the minds of researchers has been in 

different forms since the mid-1980s and has been used in different ways. However, Hinton and colleagues use this 
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idea systematically to show that deep neural networks can be really successfully trained (Hinton and 

Salakhutdinov, 2006). In the beginning they used the productive model called the limited Boltzmann machine. 

However, shortly after, people saw that they work well in a simpler and understandable feed-forward network 

called Autoencoders (Choi, 2019). More recently, it has been recently re-centered in a deep architectural approach 

by an audited learning stage to supervise, and then to supervise, autocompleted autoencoders in the form of 

Restricted Boltzmann Machines (RBMS). Therefore, it has been shown that deep architectures lead to the latest 

technology results on difficult classification and regression problems (Baldi, 2012). 

Basically it can be thought of as feed-forward neural networks trained to be reliable replicates of inputs. 

However, the network architecture is such that the intermediate layers contain less neurons than the upper and 

lower level layers. Therefore, the network may be considered as an encoder-decoder pair associated with the least 

number of neurons containing the encoded representation of the inputs. Because each layer only depends on the 

values of the previous layer, the knowledge of the encoding is sufficient to calculate the corresponding 

reconstruction (Valentine and Trampert, 2012). 

There are many formats and versions of autoencoders. Figure 2 shows a simple auto- encoder with a hidden 

layer in the middle. Although the lower and upper layers are shown as only three neurons and the middle layer are 

only two neurons, they may contain as many neurons as indicated by one. Although not always, the lower and 

upper layers (input and output layers) have the same number of neurons and are typically symmetrical. Mostly the 

middle layer has less neurons. In such a case, the auto encoder is called a missing autoencoder. If the middle layer 

has more neurons, this is called a full-range autoencoder. Where, x is the input values �̆�, is the output values. The 

W1 matrix is a collection of weights of the lower and middle layers and the W2 matrix is a collection of weights 

linking the middle and upper layer (Baldi, 2012). 

 

Figure 2: Simple autoencoder neural network architecture (Baldi, 2012). 

Auto encoders provide flexible mappings in both directions, the learning time in the number of training 

cases is linear or better, the final coding model is very compact and fast. Thus, it is always considered a really nice 

way to reduce adherence to non-linear dimension (Hinton, 2016). 

Performance Evaluation 

The accuracy, sensitivity and specificity are commonly used performance measures in medical 

classification studies. These measures were used to assess the precision of the proposed method. They are 

calculated as the following (Deperlioglu, 2018b). 

 

𝐴𝑐 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
        (1) 

𝑆𝑒 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
        (2) 

𝑆𝑝 =
𝑇𝑁

𝐹𝑃𝑇𝑁+𝑇𝑁
        (3) 
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In the equations, TP and FP represents the numbers of true positives and false positives, respectively. TN and 

FN the numbers of true negatives, and false negatives, respectively. FPTN also represents the number of false 

positives and it is calculated from negative samples in the results of classification. 

 The precision of the classifier's ability to diagnose correctly is determined by the ratio of accuracy. The 

extent to which the model correctly defines the formation of the target class is defined by the rate of Sensitivity. 

The extent of the model's target class separation capability is defined by the rate of Specificity (Deperlioglu, 

2018b). 

APPLICATION 

In the classification application, previous studies were examined and experiments were performed to obtain 

the most appropriate AEN configuration. Used in the classification application, the AEN consists of a total of 8 

steps. The first step is Autoencoder 1, an automatic identifier with a hidden layer size of 10, which uses a linear 

transfer function for the decoder. The scaled conjugate gradient descent algorithm is used to train Autoencoder 1. 

The second stage of the AEN is Encoder Features 1. Autoencoder 1 and the input matrix encoding features on the 

hidden layer. The third step of the AEN is Autoencoder 2 and has the same features as Autoencoder 1. The data 

were trained using features from the first automatic encoder without scaling. Encoder Features 2, which follows 

it, outputs and features in the hidden layer were encoding Autoencoder 2. The fifth step of the AEN is the SoftMax 

layer and is trained to classify using Autoencoder 2. In the sixth stage of the AEN, the encoders and the softmax 

layer are arranged to form Deepnet 1. In the seventh step, it is trained for heart sounds data using input and output 

matrices to create Deepnet 2. The last step is estimated types for the 3 output classes for input data using Deepnet 

2. This completes the classification and made estimation. 

In this study, PASCAL Btraining data set, which is widely used in the classification of heart sounds, was 

used. Of the samples in the data sets, 80% were used as training data and 20% as test data. The maximum number 

of learning epochs was 1000. Each classification study was repeated 20 times for different training and test data 

and the mean accuracy, sensitivity and specificity of the values obtained from these 20 studies were calculated. 

In all 20 trials, the classification accuracy rate for the training phase was 100%. Example confusion matrices 

for training stage were given in Figure 3. In 20 studies, the test stage classification accuracy rate was only once 

98.9%. In all remaining trials (19 times), the test phase accuracy rates were 100%. Examples confusion matrices 

for test phase are given in Figure 4. In 20 trials, the classification accuracy ratios of all classification were founded 

once 99.1% and once 99.6%. In all the remaining trials (18 times) all classification accuracy was obtained 100%. 

Example for the all classification Confusion matrices are given in Figure 5.  

 
Figure 3: Example Confusion matrices for training stage. 
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Figure 4: Example Confusion matrices for test stage. 

From the obtained results, the average of accuracy was 99.93%, sensitivity was %99.77, and specificity 

was %99.77 for the all classification study. The accuracy rate of 99.93% indicates that the classifier has a high 

accuracy of the correct diagnostic capability. The sensitivity rate of 99.77% indicates that the model has a high 

degree of accurate determination of the formation of the target class. The specificity ratio of 99.77% indicates that 

the model has a broad scope of target class separation capability.  

 
Figure 5: Example Confusion matrices for test stage. 

 

Looking at previous studies with the same data base ((Deperlioglu, 2018b; Deperlioglu, 2018c; Deperlioglu, 

2019). convolutional neural networks obtained with the highest classification accuracy rate is 97.9% (Deperlioglu, 

2018b). The accuracy rate obtained in this study is higher than this value and makes the classification more quickly. 

CONCLUSION 
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Automatic segmentation and classification of heart sounds have been used in clinical decision support 

systems used to accurately detect heart diseases. Classification studies are often used to segment S1 and S2 sounds 

in heart sounds to increase classification success. From the obtained results, the average of accuracy was 99.93%, 

sensitivity was %99.77, and specificity was %99.77 for the overall of the classification work. 

The obtained results from the classification studies were compared with the results of previous studies. In 

the evaluation, it was seen that a very good classification accuracy rate was obtained with AEN for the PASCAL 

Btraining heart sounds data set. In addition, the best accuracy, sensitivity and specificity values were obtained with 

AEN according to the classification accuracy rates of previous studies. It can be said that the detection of heart 

diseases with AEN is an easy, fast and efficient method. In future studies, it can be tried in different datasets to 

generalize the performance of AEN.  
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Introduction 

 

It is known that one of the most important manufacturing processes is welding. Welding of the steels 

plays a very crucial role in the power and petroleum industries. Fusion welding processes like gas tungsten arc 

welding (GTAW), submerged arc welding (SAW) and manual metal arc welding (MMAW) are the coomon type 

of welding processes.  

Post-welding heat treatment (PWHT) is necessary for tempering improve the performance of the welded metal 

after welding process. The toughness is increased and the hardness gradient across the heat affected zones is 

decreased after PWHT. Temperature and time are the two main important parameters during PWHT. Selection of 

PWHT temperature is critical. If the PWHT temperature exceeds the lower critical temperature (A1) then ferrite 

to austenite phase transformation will occur. In other words, if it is higher than A1 then austenite will reform and 

partially or completely transform to martensite on cooling and it will end up with untempered lath martensite after 

PWHT. 

The aim of this study is to observe the effect of heat treatment on the notch toughness of ASTM A 106 Grade 

A steel after tungsten gas arc welding and compare results with literature. 

Experimental 

Post-welding heat treatment  is applied at 631 °C for 60 minutes. The properties of the seamless pressure pipe 

materials is given in Table 1. The welded material properties together with welding method details are listed in 

Table 2. Charpy impact test is applied to steel specimens to observe the effect of PWHT on toughness. The 

specimens before and after the impact test were shown in Figure 1 a and b, respectively. 

 

Table 1 Elemental composition and mechanical properties of welded steel specimens 

  %C % S % P % Mn Tensile (min) psi Yield (min) psi Hardness (HrB) 

A106 Gr A 0.25 0.035 0.035 0.95 48000 30000 220 

 

Table 2 The details of welding method and materials 

Material: ASTM A333 Gr B -  A 106 Gr C 

Material Type: Pipe 

Welding Method: GTAW+ SAW (submerged arc welding) 

Pipe wall thickness / Diameter / 21.4mm/12" 

Welding Type: Butt welding  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a b 
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Figure 1 Specimens a. before b. after Charpy impact test 

 

Results and Discussion 

Tables 3 and 4 show the toughness results before and after PWHT, respectively. 27 J is recorded fort he minimum 

vrequired valu of touhness [1]. Therefore, PWHT is applied to the specimens to increase the toughness since 23 J 

presents in Table 3. However, the toughness value can not be improved by the applied heat treatment procedure 

that can be seen in Table 4.  

 

Table 3 Average toughness values of 3 welding and heat affected zone (HAZ) regions in both welded parts after 

welding 

Notch region Impact toughness (J/cm2) Toughness (J) Average (J) 

Welding region 1 212 170 

171 Welding region 2 207 166 

Welding region 3 222 177 

HAZ 1 A333 222 177 

193 HAZ 2 A333 253 202 

HAZ 3 A333 248 199 

HAZ 1 A106 38 30 

23 HAZ 2 A106 28 23 

HAZ 3 A106 19 15 

 

 

 

 

Table 4 Average toughness values of 3 welding and heat affected zone (HAZ) regions in both welded parts after 

welding + PWHT 

Notch region Impact toughness (J/cm2) Toughness (J) Average (J) 

Welding region 1 175 140 

112 Welding region 2 100 80 

Welding region 3 146 117 

HAZ 1 A333 211 169 

175 
HAZ 2 A333 221 177 

HAZ 3 A333 222 178 

HAZ 1 A106 24 19 

21 HAZ 2 A106 33 26 

HAZ 3 A106 23 18 

 

 

It was stated that a minimum PWHT temperature of 730°C for 2 h is recommended to guarantee an adequate HAZ 

toughness [2]. In addition, it was claimed that as the post-weld heat treatment does not result in an improvement 

of the low temperature Charpy energy [2]. In addition, the absorbed energy of weld metal A increases with rising 

PWHT temperature until the temperature reaches 760°C but decreases when the PWHT temperature exceeds 

760°C [4]. The results indicated the presence of a low toughness region at a Tp2 of about 770°C [5]. 
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Conclusion 

PWHT temperature determination is important. If it choosen too low then the weld metal exhibits inadequate 

toughness due to insufficient tempering effect as observed in this study. Whereas if it is selected too high then the 

tensile strength at ambient and elevated temperatures becomes insufficient due to excessive tempering effect. 
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Abstract 

 

Rural areas are defined as areas where production activities are based on agriculture, access to basic services such 

as education and health, unemployment and declining population problems. Migration to the cities from rural areas 

began in the 1950s in Turkey, it is still continuing today. Causes of migration from the city to the sea; attracting 

factors stemming from rural areas and attracting factors arising from urban areas. The main approach to preventing 

rural migration in the world is to reduce rural and urban life differences. Measures taken for the prevention and 

reduction of migration from rural areas to cities in Turkey generally been predominantly agricultural, livable and 

sustainable development of rural areas is a necessity to have a standard of living has been overlooked until recently 

close. 

The importance of tourism-environment relations and sustainability discussions as well as the concept of 

ecotourism coming on the agenda are an important tool in adhering to the principle of sustainability in the use of 

natural resources, preserving cultural heritage, improving the quality of life of local people and developing them 

in place. Turkey's rural settlement patterns of forest areas with the form of scattered rural settlements intertwined, 

forest villagers income levels and significantly being lower than other segments of the society of welfare, are in 

the form of high interaction with forest areas, more forest than half of the rural population in Turkey the creation 

of peasants requires the evaluation of the well-being of forest villagers. 

This study aims to assess the welfare state after ecotourism activities, which is located in a forest village Güzeldere 

village in the district of Düzce City Gölyaka in Turkey's western Black Sea region. The village of Güzeldere is 28 

km from Düzce, 16 km from Gölyaka and 630 m high. The population of the village is 325 people in total and 

there are approximately 80 houses. The Güzeldere Village has a high ecotourism potential with the presence of 

Güzeldere Waterfall located on Bıçkı Stream, which passes through the nearby the village, plateaus, Efteni Lake 

Wildlife Improvement Area, Top Tepe Recreation Area. Ecotourism activities are being carried out between March 

and November in the region. In the study, a field survey was conducted in the village of Güzeldere and interviews 

were made with Guzeldere village people, village headman and ecotourism businesses. It has been tried to 

determine the effect of ecotourism activities on the welfare levels of Güzeldere village people. As a result of the 

study, income from forestry does not satisfy villagers in Güzeldere village, before ecotourism activities, income 

from livestock does not satisfy villagers, inadequacy of other agricultural incomes, hidden unemployment, 

education of villagers, health problems have improved after the ecotourism activities but have not yet reached the 

desired level.  

 

Keywords: Ecotourism, Forest villagers, Human well-being, Restoring rural, Düzce  

 

Ekoturizm Odaklı Kırsal Kalkınma Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma: 

Güzeldere Orman Köyü Örneği 
 

Özet 

 

Kırsal alanlar, üretim faaliyetleri daha çok tarıma dayalı olan, eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlere erişim kısıtları, 

işsizlik ve azalan nüfus sorunları yaşayan alanlar olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de 1950’li yıllarda başlayan 

kırsal alanlardan kentlere göç, günümüzde halen devam etmektedir. Kırdan kente göçün nedenleri; kırsal alandan 

kaynaklanan itici ve kentsel alanlardan kaynaklanan çekici faktörler olmak üzere iki ana başlıkta toplanmaktadır. 

Dünyada kırsal göçün önlenmesine yönelik temel yaklaşım; kırsal ve kentsel yaşam farklılığının azaltılmasıdır. 

mailto:selmangultekin@duzce.edu.tr
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Türkiye’de kırsal alandan kente göçün önlenmesi ve azaltılmasına yönelik alınan tedbirler genellikle tarımsal 

ağırlıklı olmuş, kırsal alanların yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir yaşam standardına sahip olması gerekliliği yakın 

geçmişe kadar gözardı edilmiştir. 

Turizm-çevre ilişkilerinin önem kazanması ve sürdürülebilirlik tartışmaları ile birlikte gündeme gelen ekoturizm 

kavramı, doğal kaynak kullanımında sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalınması, kültürel mirasın korunması, yerel 

halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve yerinde kalkındırılmasında önemli bir araçtır. Türkiye’nin kırsal alan 

yerleşim deseninin orman alanları ile iç içe dağınık köy yerleşimleri şeklinde olması, orman köylülerinin gelir 

düzeylerinin ve refah seviyelerinin toplumun diğer kesimlerinden önemli ölçüde düşük olması,  orman alanları ile 

yüksek etkileşim halinde bulunmaları, Türkiye’de kırsal alan nüfusunun yarısından fazlasını orman köylerinin 

oluşturması, orman köylerinin refah durumunun değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.  

Bu çalışmada Türkiye’nin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Düzce İli Gölyaka ilçesine bağlı bir orman köyü 

olan Güzeldere köyünün ekoturizm faaliyetleri sonrasında refah durumunun değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Güzeldere köyü, Düzce'ye 28km, Gölyaka'ya ise 16 km mesafede ve 630 m yükseltide bulunmaktadır.  Yaklaşık 

olarak 80 hanenin bulunduğu köyün nüfusu toplam 325 kişidir. Güzeldere Köyü, yakın çevresindeki yaylalar, 

Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Top Tepe Mesire Alanı ve köyün içerisinden geçen Bıçkı Deresi 

üzerinde bulunan Güzeldere Şelalesi varlığı ile yüksek ekoturizm potansiyeline sahiptir. Yörede Mart-Kasım ayları 

arasında ekoturizm faaliyetleri yapılmaktadır. Çalışmada Güzeldere köyünde saha araştırması yapılarak, yöreye 

gelen ziyaretçiler,  Güzeldere köy halkı, köy muhtarı ve ekoturizm işletmeleri ile görüşmeler yapılmıştır. Çalışma 

ile ekoturizm faaliyetlerinin Güzeldere köy halkının refah düzeylerine etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma 

sonucunda,  Güzeldere köyünde, ekoturizm etkinlikleri öncesinde, ormancılıktan elde edilen gelirin köylüleri 

tatmin etmemesi, hayvancılıktan elde edilen gelirin köylüleri memnun edecek düzeyde olmaması, fındık vb. diğer 

tarımsal gelirlerin yetersizliği, gizli işsizlik, köy halkının eğitim, sağlık sorunları ekoturizm faaliyetleri sonrasında 

iyileştirme göstermiş fakat henüz istenen seviyeye ulaşamadığı belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ekoturizm, Orman köylüsü, İnsan refahı, Kırsalda iyileştirme, Düzce  

 

GİRİŞ  

 

Kırsal alanlar kent olarak tanımlanan alanların dışında kalan il, ilçe, köy ve mezralarda sosyal güvence, 

eğitim, sağlık, iş olanakları ve kültürel faaliyetlerden olması gereken düzeyde yararlanamayan bireylerin yaşam 

alanları olarak tanımlanmaktadırlar (Kiper,2006; Yılmaz ve Gürol, 2012; Deveci ve diğ., 2013). Türkiye Ulusal 

Kırsal kalkınma Strateji Belgesi (2014-2020) içerisinde kırsal yerleşimlerin peyzaj değerlerinin iyileştirilmesi, 

kırsal toplumların yaşam kalitesinin arttırılması, çevresel ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesi 

konularına değinileek önemi ulusal düzeyde vurgulanmaktadır. 

Kırsal kalkınmanın sağlanması ve kırsal halkın yaşam kalitesinin iyileştirilmesi çalışmaları incelendiğinde 

ekoturizm kavramına yer verildiği görülmektedir (Gültekin, 2014; Gültekin ve diğ. 2014; Kiper ve diğ., 2016; 

Gültekin ve Gültekin, 2017). Ekoturizm, doğal kaynaklar, kültürel miras, kırsal yaşam tarzı gibi faktörlerin tümünü 

içeren yerel ekonomik bir faaliyet ve  alternatif bir geçim kaynağı olması, turistlere ekolojik bir deneyim 

kazandırarak doğal ve kültürel peyzajlar için farkındalık yaratması bakımından da  önem taşımaktadır (Kiper, 

2013). 

Türker and Çetinkaya (2009) tarafından belirtildiği üzere kırsal alanda yaşamını devam ettiren 

vatandaşların ekoturizm faaliyetlerinde rehberlik, el sanatları ürünleri üretimi ve satışı, konaklama, gıda ve 

malzeme temini vb. faaliyetlerde işlendirildikleri takdirde sosyal ve ekonomik açılardan iyileşme 

gösterebilecekleri saptanmıştır. Ekoturizm faaliyetleri içerisinde Ziyaretçilerin/turistlerin harcamaları, hizmet 

sunan yöre halkının gelirlerini oluşturmaktadır (Kahveci ve diğ., 2003; Ok, 2010). 

Kırsal alanlarda refahın arttırılması, yerel değerlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması, tek tipleşmenin 

önüne geçilebilmesi ve  doğal kaynakların korunabilmesi amacıyla önerilen ekoturizm faaliyetlerinde, uygulama 

sonrasında yöreye ve yöre halkına sağlanan katkılar veya zararlar ölçülmeli, doğal, kültürel, ekonomik ve sosyal 

etkileri değerlendirilerek, tüm ilgi gruplarının çerçevesinde ele alınmalıdır. 

Çalışmada, Batı Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Düzce ili’ne bağlı Güzeldere köyü için; ekoturizm 

faaliyetlerinin köy halkı refah seviyesine etkisinin olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 

katılımcı ve çok yönlü bir değerlendirme yapılarak yöre halkı, köy muhtarı, turistler ve ekoturizmde hizmet sunan 

yerel işletmelerin görüşleri değerlendirilmiş ve refah düzeyinin iyileştirilmesine ilişkin öneriler getirilmiştir. 
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MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

 

Güzeldere orman köyü, ulaşım ağına ve ekoturizm kaynaklarına yakınlığı, ekoturistlerin talep ettikleri 

yeme-içme, konaklama hizmeti sunan ekogirişimci işletmelerin bulunması nedeni ile Düzce’de ekoturizm 

faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ve faaliyetlerin gelir getirici etkilerinin görüldüğü bir orman köyü olması nedeni 

ile çalışma alanı olarak belirlenmiştir. Güzeldere köyü konumu şekil 1’de belirtilmektedir. 

 

 
 

Şekil 1: Çalışma Alanı Konumu (Anonim, 2018a; Anonim, 2018b) 

 

Çalışma alanı, Gölyaka İlçe sınırları içerisinde Düzce il merkezine 28 km, Gölyaka ilçe merkezine ise 16 

km mesafededir. Yüksekliği 630 metredir. Güzeldere Köyü'nden geçen Bıçkı Deresi üzerinde bulunan Güzeldere 

Şelalesi 135 m yüksekliktedir ve eyöreye gelen ziyaretçiler için önemli bir destinasyondur. Güzeldere Şelalesi 

Mesire Yeri olarak 28.12.1993 yılında Tabiat Parkı olarak 11.07.2011 yılında tescil edilmiştir. 

 

Yöntem 

 

Güzeldere Orman köyü halkının refah düzeylerinin ekoturizm faaliyetleri ile ne ölçüde iyileştiğini ortaya 

koyabilmek amacı ile yöre halkı ile görüşmeler yapılmıştır. 2017 yılı TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine 

göre köy nüfusu 321 kişidir. 2018 yılı şubat ayında köy halkından 47 kişiye (21 haneye) ulaşılarak sözlü 

görüşmeler yapılmıştır.  Köy muhtarı ile görüşmeler yapılmıştır. 2017 yılı ağustos ayında ve 2018 yılı mayıs ayı 

olmak üzere 2 defa yapılmıştır. Ekoturizm sektöründe hizmet veren 5 işletme ile görüşmeler yapılmıştır.  2017 yılı 

ağustos ayı, 2018 yılı mayıs ve haziran aylarında turistler ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sözlü 

mülakat tekniğine uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş, sorular yapılandırılmamış bir şekilde çalışması konusu ile 
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ilgili olarak ekoturizm faaliyetlerinin orman köyleri üzerindeki sosyo-ekonomik etkilerinin anlaşılması ve tespiti 

amaçlı yöneltilmiştir.  

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Güzeldere Orman Köyü Doğal, Kültürel ve Sosyal Verilerinin Değerlendirilmesi 

 

Güzeldere Orman Köyü 630 m yükseltide yer almakta olup köyün alanı 1,3km²’dir. Yüksek eğimli alanlarda ve 

yamaçlarda yerleşimler konumlanmıştır. Yerleşim mimarisi Karadeniz tipi özellikler göstermektedir (şekil 2). 

Yöresel mimari özellikleri giderek azalmakta olup, son yıllarda betonarme yapılaşma artmaktadır (Uzun ve diğ., 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Güzeldere Köyü 

 

Yerleşim şekli yol boyu bir hat üzerinde olup, hattın iki yanında dağınık biçimde konumlanmıştır. Köye ulaşım 

asfalt yol ile sağlanmakta olup, köyde cami ve ilköğretim okulu bulunmaktadır (şekil 2) (Uzun ve diğ., 2016). 

 Güzeldere köyü’nün sahip olduğu en önemli ekoturizm kaynağı Güzeldere Şelalesi ve mesire alanı olup, 

Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Top Tepe gibi manzaraya hakim noktalara yakında bulunmaktadır. 

Ekonomik gelir kaynakları fındık üretimi ve orman işçiliğidir. Bahçelerde karalahana, pazı ve mısır üretilmektedir. 

Ancak aileler bu ürünlerin satışını yapmamakta, kendi ihtiyaçlarında kullanmaktadırlar. Odundışı orman ürünleri 

olarak ormangülü reçeli, dağ çileği ve reçeli satışları yapılmaktadır. Arıcılık yapılmakta ve özellikle kestane balı 

üretilmektedir (Uzun ve diğ., 2016). Ekoturizm aktiviteleri olarak Toptepe ve Efteni Gölü’nden başlayarak doğa 

yürüyüşleri, kuş ve bitki gözlemciliği, Güzeldere Şelalesi çevresinde piknik ve kamp, yayla turizmi yapılmaktadır. 

 

 

Yöre Halkı Görüşmeleri 

 

Güzeldere köyüne kış aylarında yapılan ziyaretlerde köydeki 80 haneden sadece 21’ine ulaşılabilmiştir 

(şekil 3). Fındık ve orman işçiliğinden kazançlarının olduğunu, gelen turistten kazanç elde edemediklerini, 

ancakturist/ziyaretçi sayısının arttığını, çocuklarının yaz aylarında ekoturizm faaliyetlerinde çalıştıklarını 

belirtmişlerdir. 

 

 

Şekil 3.Güzeldere Köyü Halkı İle Görüşmeler 

 

Güzeldere köyü’nün Karadeniz kökenli bir 

yerleşim olduğunu ilk yerleşimcilerinin Giresun’dan 

göç ederek Güzeldere’ye yerleştiğini, köyde yaşayan 

kadınların el işlerini Düzce Merkez’de satabilecekleri 

bir imkan yaratılmasını istedikleri vurgulanmıştır. 

 

Muhtar Görüşmeleri 
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Güzeldere köyü muhtarı ile turist yoğunluğunun fazla olduğu bahar ve yaz aylarında olmak üzere farklı 

zamanlarda görüşmeler yapılmıştır (şekil 4). Sözlü görüşmelerde çalışma alanı nüfus yapısı, gelir kaynakları, doğal 

ve kültürel özellikleri, turizm kaynakları, yöre halkının turizme bakış açısı, turistlerin beklentileri, iş olanakları, 

dışa göç ve çevresel sorunlar değerlendirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Güzeldere Köyü Muhtarı Görüşmesi 

 

Güzeldere köyü muhtarı ile yapılan görüşmelerde; yöre halkının ekoturizm konusunda isteksiz olduğu, 

turist sayısının ve yöreye artan talebin giderek arttı, ekoturizm kaynaklarının yoğun olduğu, köy halkının 

Karadeniz kökenli olduğu, mimari ve yerleşim özelliklerinin Karadeniz coğrafyası ile uyumlu olduğu, fındık ve 

orman işçiliğinin en önemli gelir kaynakları olduğu belirlenmiştir. 

 

Turist Görüşmeleri 

 

Çalışma alanında yapılan turist görüşmelerinde; turistlerin alana İstanbul, Ankara, Bolu, Sakarya ve 

Zonguldak’tan geldikleri, doğa yürüyüşleri (trekking), ATV gezileri, yaban hayatı gözlemi, doğa fotoğrafçılığı, 

piknik, kampçılık, at binme aktiviteleri için geldiklerini belirtmişlerdir (şekil 5). 

 

 

 

Şekil 5. Güzeldere Köyü’ne Gelen Turistler 
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Güzeldere köyü ve mesire alanı grup aktiviteleri için sıklıkla tercih edilmektedir. Gelen turistler haftasonu 

gibi kısa süreli veya günübirlik olarak alana ziyarette bulunduklarını ifade etmişlerdir. Konaklama için Düzce 

Merkez’de bulunan otelleri yada Akçakoca sahil bandını tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Güzeldere Şelalesi ve 

çevresini kendilerine yakında bulunan turistik noktaları internette araştırırken gördüklerini, alana gelenlerin 

tavsiyesi üzerine tercih ettiklerini, grup içinden Düzceli olanların yönlendirmesi ile tercih ettiklerini belirtenler 

olmuştur.  

Turistler, tur  firması ile geldiklerini, ödemeyi turlara yaptıklarını, hediyelik eşya, ormangülü reçeli, dağ 

çileği reçeli gibi ürünleri satın aldıklarını, konaklama noktalarını ve restaurantı tur firmasının belirlediğini 

belirtmişlerdir. 

 

İşletme Görüşmeleri 

 

İşletmeler ile yapılan görüşmelerde yeme-içme alanlarının kapasitelerinin ortalama 200 kişi civarında 

olduğu, nisan-ekim ayları arasında özellikle haftasonlarında %80 doluluk oranlarına sahip olduğu belirlenmiştir. 

Gelen turistlerin genellikle İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerden ve Bolu, Zonguldak, Sakarya gibi komşu 

illerden olduğunu belirtmişlerdir. Yöresel yemekler olarak Kafkas ve karadeniz kültürlerinin etkisinde olan Düzce 

yemeklerini sunduklarını belirtmişler, organik yada iyi tarım ürünü yeterli düzeyde kullanamadıklarını, oturma 

birimlerinin ahşap olmasına dikkat ettiklerini belirtmişlerdir (şekil 6). 

Şekil 5. Güzeldere Köyü’ne Gelen Turistler 

 

İşletmeler nitelikli çalışan bulmakta güçlük çektiklerini, yaz aylarında Güzeldere köyü ve civar köylerdeki 

gençlerin mevsimlik olarak çalıştığını aktarmışlardır. 

 

Tartışma 

 

Güzeldere köyü ve yakın çevresinde bulunan doğal ve kültürel özellikleri ile ekoturizm faaliyetlerinin 

yapılabileceği orman köylerinde; doğa yürüyüşü, at biniciliği, kuş ve bitki gözlemciliği, mesire yerlerinde yeme-

içme ve dinlenme aktiviteleri, el sanatları ve yöresel ürünlerin pazarlanması vb. doğayı tahrip etmeyen ekoturizm 

aktivitelerinde orman köylüleri de gerek çalışarak gerek mal ve gerekse hizmet pazarlaması yaparak kazanç elde 

edebileceklerdir. Mevcut durum için yapılan değerlendirmeler sonucunda ekoturizm faaliyetlerinin Güzeldere 

orman köylüleri üzerinde hedeflenen sosyo-ekonomik faydayı sağlayamadığı görülmüştür. 

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı 

Ekoturizm Şube Müdürlüğü, orman alanlarında ekoturizm için uygun alanları belirlemek, bu alanlarda yapılacak 

faaliyetlere ilişkin öneri ve tekliflerde bulunmak, uygun olanları desteklemek, ekoturizm çalışmaları ile ilgili ilke, 

prensip ve uygulama esaslarını belirlemek vb. görev, yetki ve sorumluluklar (Anonim, 2018c) ile ekoturizm 

potansiyeline sahip orman alanlarına ilişkin alacakları kararlarda yakın çevrede bulunan orman köylülerinin 

önemli bir paydaş grubu olduğu unutulmadan planlama ve uygulama aşamalarında dikkate alınması 

gerekmektedir.  

Akpınar Külekçi (2016) ve Gültekin ve diğ., (2014)  tarafından yapılan çalışmalarda yerel halkın ekoturizm 

konusunda yeterli düzeyde bilgilerinin olmadığı, en önemli beklentilerinin yeni iş sahalarını açılması, gelir artışı 

sağlanması, alt ve üst yapının gelişmesi olduğu vurgulanmıştır. Çalışma alanı Güzeldere köyü içinde benzer 
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sorunlar söz konusudur. Yöre halkı öncelikli geçim kaynağı olarak tarımsal faaliyetleri tercih ettiklerini, en önemli 

gelirlerinin tarım ve emekli maaşları olduğunu, ekoturizm faaliyetlerinden yeteri kadar gelir elde edemediklerini 

belirtmişlerdir. Güzeldere Köyü’nden lise çağında olan gençler, bu işletmelerde yaz aylarında çalışabildiklerini 

belirtmişlerdir. İşletmeler ile yapılan görüşmelerde ise orman köylüsünün bu işletmelerde çalışmakta gönüllü 

olmadıkları belirtilmiştir. Orman köylerinde ekoturizm faaliyetlerinden gelir elde edilmesi konunun bir diğer 

paydaşı olan ekoturistlerinde memnuniyet düzeyi ile yakından ilgilidir. Kiper ve diğ., (2016) tarafından belirtildiği 

üzere ekoturistler korunmuş bir doğa, tarih ve kültürel dokuyu görebilmek için ziyaretlerini gerçekleştirmekte,  

kültürel ve sosyal geleneklerin yaşatıldığı, folklorik ve gastronomik değerlere sahip alanları tercih etmektedirler. 

Ekoturizm faaliyetlerinde turistlerin talep ve beklentileri belirlenerek ürün çeşitlendirmesi yapılması önemli bir 

konudur. Güzeldere Köyü’nü ziyaret eden turistler yakın çevrede konaklama alanı bulunmadığını, Düzce 

Merkez’de yer alan otellerde konakladıklarını belirtmektedirler. Güzeldere Köyü’nde ev pansiyonculuğunun 

başlatılması ve ekokonaklama tesislerinin kuruluşu ile ekoturizm faaliyetlerinde ciddi gelir artışları 

sağlanabilecektir. 

Güzeldere ve benzer özelliklere sahip orman köylerinde, ekoturizmin istenen düzeyde sosyo-ekonomik 

fayda sağlamasının uzun bir süreç gerektirdiği görülmektedir. Gültekin ve Gültekin (2017) tarafından belirtildiği 

üzere; yöre halkı refah seviyesinin iyileştirilmesi amacıyla; ekoturizm potansiyel belirleme çalışmaları yapılmalı, 

uygun etklinlikler seçilmeli, orman köylüsüne süreç hakkında bilgi verilmeli ve yerel halkı bilinçlerndirme ve 

girişime teşvik çalışmaları yapılmalıdır.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Güzeldere köyünde yapılan gözlemler ve arazi incelemeleri ile birlikte yöredeki ekoturizm sektöründe 

hizmet veren ekogirişimci işletmeler, yerel halk ve köy muhtarları ile yapılan görüşmeler sonucunda; ekoturizm 

faaliyetlerinin orman köyleri üzerinde hedeflenen sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine ulaşılamamakla birlikte 

alt yapının geliştirilmesi, kamu hizmetlerinden yararlanma düzeyinin artması gibi bir takım iyileştirici etkilerinin 

olduğu görülmüştür. 

Güzeldere orman köyü halkı; Gölyaka ilçe merkezine, Düzce’ye ve büyükşehirlere göçün devam ettiğini, 

lise çağındaki erkek çocuklarının yaz aylarında ekoturizm faaliyetlerinde çalıştığını, köyden 3 kişinin işletmelerde 

kalıcı olarak çalıştığını, gelirlerini büyük ölçüde tarım, fındık ve orman işçiliğinden sağladıklarını belirtmişlerdir. 

Dağ çileğinin hasat mevsiminde yöreye gelen turistlere dağ çileği ve dağ çileği reçeli, orman gülü balı, kestane 

balı satışları yaptıklarını ifade etmişlerdir. Güzeldere köyüne özgü orman gülü reçelinin yapılması ve yöreye gelen 

turistlere tattırılması da yenilikçi bir girişimcilik örneği olarak karşımıza çıkmıştır. Bu yeni ürün geliştirme ve 

pazarlama faaliyetlerinin istenen seviyeye ulaşabilmesi için reklam ve tanıtım desteği ve teşviklerin verilmesi 

gerekmektedir. Ayrıca gerekli bilimsel ve teknik çalışmaları tamamlanarak yöreye özgü bir tat haline getirildiği 

takdirde, “Orman Gülü Reçeli” adında coğrafi işareti alınarak bölgesel kalkınmada da itici bir role sahip 

olabileceği düşünülmektedir. 

Düzce ve yakın çevresinde yer alan Bolu, İzmit ve Sakarya gibi ekoturizm sektöründe tanıtım ve pazarlama 

konularında yol almış güçlü rakipler bulunmaktadır. Ekoturizm uygulamalarında Düzce’nin markalaşabilmesi, 

rekabet edebilir düzeye gelebilmesinde doğal ve kültürel özellikleri, coğrafi konumu, aktivite çeşitliliği vb. olumlu 

ve güçlü özellikleri bulunmaktadır. Ancak, uygulama aşamasında varlık gösterilebilmesi için yöre halkının 

istekliliği gerekmektedir. Yöre halkının istekli olabilmesi için de iyi uygulama örneklerinin halka anlatılması, 

ekoturizmin gelir getirici hizmetleri konusunda bilgilendirilmeleri, girişimcilik ve özellikle ekogirişimcilik 

konularında eğitimler verilmesi ve katılımlarının sağlanması konusunda cesaretlendirilmeleri ve teşvik edilmeleri 

gerekmektedir. Kırsal kalkınmanın sağlanması, dışa göçün azalması, yaşam kalitesinin artması, doğal ve kültürel 

değerlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve refah seviyesinin yükselmesinde yöre halkının ekoturizm 

faaliyetlerinde rol alabilecekleri olanaklar konusunda girişimci olmaları önem taşımaktadır. 

Çalışma alanında yapılan köy ziyaretlerinde, muhtar ve yerel halk görüşmelerinde Güzeldere halkının 

ekoturizm girişimciliği konusunda potansiyelinin bulunmadığı belirlenmiştir. Yapılan görüşmelerde 

beklemedikleri bir yerden ellerine iş kurmak için geçecek parayı bağış yaparak, borç kapatarak 

kullanabileceklerini, aile üyelerinin kendilerine bu konuda destek olmayacağını, risk alabilecek bir yapıda 

olmadıklarını, fındıktan elde ettikleri gelirin yeterli olduğunu belirtmişlerdir. 

Ekoturizm faaliyetlerinin mevsimlere bağlı yapılmasından kaynaklı olarak yöredeki işletmelerde personel 

değişikliğinin olması olumsuz bir etkendir. Ekoturizm faaliyetlerine katılan müşteriler, işletmelerin ekolojik 

kaygılar taşımaları konusunda bilgilendirici ve yönlendirici olmuşlardır. Yörede kalifiye insan kaynağı 
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gereksinimi bulunmaktadır. Ekoturizm alanında hizmet verecek işletmelerde çalışan personel için, çevre 

duyarlılığını, bilgi ve bilinç düzeyini artırmak amacıyla çalışmalar ve eğitim faaliyetleri yapılmalıdır. Güzeldere 

ve çevresindeki köylerde yaşayan kadınların girişimcilikleri teşvik etmek için ürettikleri ürünlere yönelik bir 

pazarlama mekanizması geliştirilmelidir. Yöredeki kadınlara kadın girişimciliği ve ekogirişimcilik konularında 

eğitimler verilerek bu konuda neler yapabileceklerinin anlatılması, teşvik edilmesi ve yol gösterici olunması 

gerekmektedir. Yörede üretilen ürünlerin satış birimlerine ulaştırılması için reklam-tanıtım faaliyetlerinin 

yapılması ve etkin bir dağıtım kanalı sistemi geliştirilmesi gerekmektedir. 

Çalışma kapsamında sosyal medya ve internette Güzeldere köyünün tanıtımına ilişkin olarak tanıtım 

sayfaları yer almakta olup, köyün ziyaretçi potansiyelinin arttırılmasında etkili olduğu belirlenmiştir. İnternetten 

pazarlamanın etkilerinin giderek arttığı günümüzde Güzeldere köyünün ve özellikle köyün hemen yakınındaki 

Güzeldere Şelalesi Tabiatı Koruma Alanı’nın, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nın ve Toptepe ve 

Kültürpark Mesire Alanları’nın daha etkin bir şekilde reklam ve tanıtımının yapılması yöreye gelecek yerli 

turistlerin bu destinasyonları da seyehat ve gezi kararlarında etkili olabilecektir. 
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Abstract 

 

Rubber that is one of the most important polymers naturally produced by plants is a strategic raw material. 

Since they are used in many areas and natural rubber sources are highly destroyed, synthetic rubbers are produced 

especially using some petroleum-based polymers. In this study, it is intended to find a natural alternative to the 

rubber trees that are endangered and to the synthetic rubbers that are difficult to recycle and expensive. 

In this study, first, T. officinale plant was collected from natural areas through such a way that the roots 

of the plant were not damaged. After the well-washed plant roots were broken into small pieces, they were kept in 

different solvents for 24 hours. After they filtered and formic acid was added, the prepared samples were kept for 

24 hours. The part sinking to the bottom was taken and dried in a fume hood. Since the obtained material was in a 

small amount, the test paste was prepared by using 100 g of the obtained rubber, 100 g natural rubber from rubber 

tree, 1 % sulfur and 2 % extender material. After the paste had reached the desired consistence, it was taken into 

hot press machine and the vulcanization process was completed (at 140 °C, for 7 minutes). Because too little 

substance in less variety was added into the molded material, vulcanization curve test was only performed by the 

rheometer machine. 

As a result of the study, it was determined that by adding some substances to the structure of the obtained 

rubber during the vulcanization according to the desired purpose, it can be used in various fields, and thus, T. 

offcinale can be an alternative natural rubber source. 

 

Keywords: Taraxacum officinale, rubber, synthetic, recycling  

 

Karahindiba (T. officinalis) Bitkisinin Doğal Kauçuk Üretimi İçin Alternatif 

Bir Kaynak Olabilirliğinin Araştırılması 
 

Özet 

Bitkiler tarafından doğal olarak üretilen en önemli polimerlerden biri olan kauçuk stratejik bir 

hammaddedir. Çok fazla alanda kullanıldığı ve doğal kauçuk kaynakları aşırı tahrip edildiği için özellikle petrol 

bazlı polimerler kullanılarak sentetik kauçuklar üretilmektedir. Bu çalışmada; geri dönüşümü zor ve pahalı olan 

sentetik kauçuklar ile tehlikede olan kauçuk ağaçlarına doğal bir alternatif bulmak amaçlanmıştır.  

Çalışmada ilk olarak doğal alanlardan T. officinalis bitkisi kökleri zarar görmeyecek şekilde toplanmıştır. 

İyice yıkanan bitki kökleri küçük parçalara ayrıldıktan sonra iş farklı çözücüde 24 saat bekletilmiş. Hazırlanan 

örnekler süzüldükten sonra formik asit eklenerek 24 saat bekletilmiştir. Dibe çöken kısım alınarak çeker ocakta 

kurutulmuştur. Elde edilen materyal az miktarda olduğu için deneme hamuru; 100 g elde edilen kauçuk, 100 g 

kauçuk ağacından doğal kauçuk, %1 oranında kükürt ve %2 oranında dolgu maddesi kullanılarak hazırlanmıştır. 
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Hamur istenilen kıvama geldikten sonra sıcak pres makinesine alınarak (140 C°, 7 dakika) vulkanizasyon işlemi 

tamamlanmıştır. Kalıp haline getirilen materyale çokaz ve çeşitte madde eklendiği için sadece rheometer 

makinasında pişme eğrisi testi yapılmıştır. 

Çalışma sonucunda elde edilen kauçuğun yapısına istenilen amaca göre vulkanizasyon sırasında bazı 

maddeler katılarak çeşitli alanlarda kullanılabilceği dolayısıyla T. offcinalis’in alternatif bir doğal kauçuk kaynağı 

olabileceği belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Taraxacum officinalis, kauçuk, sentetik, alternatif, geri dönüşüm, 

 

GİRİŞ   

 

Bitkiler tarafından doğal olarak üretilen en önemli polimerlerden biri olan Kauçuk (cis-1,4-poliizopren) 

stratejik bir hammaddedir. Çünkü 400’den fazla tıbbi ürün dahil olmak üzere 40.000 civarında üründe hammadde 

olarak kullanılmaktadır (Mooibroek vd., 2000:355). Otomobil parçalarında, otomobil lastiklerinde ve günlük 

yaşamdaki birçok araç ve gereçte kullanılan doğal kauçuk artık modern hayatın vazgeçilmez bir mühendislik 

malzemesidir (Vahapoğlu, 2007:57). Kauçuk ilk defa 1600’lü yıllarda Meso-Amerikalılar tarafından kullanılmış 

olup Panama Kauçuk ağacından (Castilla elastica Sesse.) üretilmiştir. Üretilen maddeye Meso- Amerikalılar 

‘‘cauchu (ağlayan odun)’’ ismini vermiştir (Hosler vd., 1999:1989). Daha sonra Aztekler, Mayalar, Meksikalılar 

su geçirmez giysi üretiminde, ayakkabı ve kaplama yapımında kauçuktan yararlanmışlardır (Evans, 2008:20). 

İspanyollar top üretiminde, İngilizler su geçirmeyen lastik kumaş, hortum, tampon, lastik vb.  üretmede kauçuğu 

kullanırken bazı sorunlar (hava sıcaklığına bağlı yumuşama veya sertleşme) yaşanmıştır. Ancak Goodyear 

tarafından vulkanizasyon yönteminin bulunması ve daha sonra geliştirilmesi ile bu sorunlar ortadan kaldırılmıştır 

(Bell, 2013:11). 

Şu anda tek ticari doğal kaynak olan kauçuğun kaynağı endemik bir tür olan Hevea brasiliensis’tir 

(Brezilya kauçuk ağacı). Bu bitkiden elde edilen kauçuk esneklik, elastikiyet, aşınma direnci, ısı dağılımı ve darbe 

dayanıklılık özellikleri bakımından yüksek performansa sahiptir (Mooibroek vd., 2000:356). Bu özelliklerinden 

ve kullanım alanlarının fazla olmasından dolayı kauçuk talebi günden güne artmakta ve talepleri karşılamak için 

milyonlarca hektar biyolojik çeşitliliğe sahip tropik ormanlar tahrip edilmektedir (Warren-Thomas vd., 2015:232). 

Ayrıca tek bir bitki türüne güvenmenin bazı dezavantajları ve potansiyel tehlikeleri olduğunu unutmamak gerekir. 

Yetiştirilen bitkilerin çoğunluğu klonlanmış bireylerden oluşmaktadır. Bu durum genetik çeşitliliği olumsuz 

etkilmekte ve patojenlere karşı duyarlılığı arttırmaktadır (Bell, 2013:3). Örneğin yaprak yanıklığı nedeniyle Güney 

Amerika'da ekili ağaçlar büyük zarar görmüştür (Le Guen vd., 2004:122). 

İhtiyacı karşılamak ve tahribatı önlemek için çeşitli polimerler (stiren-bütadien vb.) kullanılarak sentetik 

kauçuklar üretilmektedir. Günümüzde kullanılan kauçuk ürünlerinin büyük çoğunluğu petrol bazlıdır. Fakat 

üretilen sentetik kauçuk doğal kauçuk gibi çeşitli özellikler (esneklik, darbeye dayanıklılık vb.) bakımından yüksek 

performansa sahip değildir. Performansı arttırmak için çeşitli kimyasal maddeler kullanılmaktadır ve sentetik 

ürünler geri dönüşümlü değildir. Özellikle tıbbı malzemeler ve uçaklar için performans çok önemlidir (Bell, 

2013:1). Bu nedenle doğal kauçuk üreten kaynakların korunması, geliştirilmesi veya potansiyel alternatif kauçuk 

kaynakları bulunması gerekir (Iaffaldano ved., 2018:1). Asclepias spp. (sütlüce, kanotu, ipekotu), Castilla spp. 

(lastik ağacı), Euphorbia spp. (sütleğen), Ficus spp. (kauçuk ağacı), Landolphia ssp., Solidago ssp. (altınbaşak), 

Taraxacum ssp. (karahindiba), Parthenium ssp. (guayule) vb. bitkiler kauçuk üretimi için doğal kaynak olarak 

önerilmektedir (Mooibroek vd., 2000:355; Bell, 2013:3). Bunlar arasında kauçuk verimi bakımından Parthenium 

argentatum (guayule) ve Taraxacum kok-saghyz (Kazak karahindiba = Rus karahindiba) ön plana çıkmaktadır 

(Iaffaldano vd., 2018:1). 

Tek yıllık bir bitki olan T. kok-saghyz 1930’larda lateks üreticisi olarak tanımlanmıştır (Ulmann, 

1951:13). Bitki köklerinde lateks üretmektedir. Bu bitki ile çok sayıda çalışma yapılmış olup bitkinin lateks 

üretiminin diğer türlere göre daha iyi olduğu ancak yabani otlarla rekabet gücünün zayıf olduğu belirlenmiştir. Bu 

nedenle gen aktarımı, klonlama (Schmidt, 2010:277), T. officinale ile melezleme gibi çalışmalar devam etmektedir 

(Iaffaldano vd., 2018:1). Taraxacum kok-saghyz ülkemizde doğal olarak yetişen bir tür değildir, kültürünün 

yapılması gerekir. Taraxacum officinale ise ülkemizde doğal olarak yetişen yaygın bir türdür. Çok yıllık olan T. 

officinale daha çok farmakolojik etkisi ile bilinmektedir ve yapılan çalışmalar genellikle bu amaçlıdır. Bitki 

antioksidan, antifertilite, hepatoprotektif, antiinflamatuar, antitümor, koleretik, düretik ve antiromatizmal etkilere 

sahiptir (Baba vd., 1981:538; Jeon vd., 2008:83; Tahtamouni vd., 2011:102). Halk tarafından ateş düşürücü, mide 

ve baş ağrıları için kullanılmaktadır (You vd., 2010:1633). Ayrıca çiçek salkımları, yaprakları ve kökleri yiyecek 
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olarak, kökleri kurutulup kahve olarak tüketilmekte, çeşitli tatlı, içecek ve hamur işlerinde aroma verici olarak 

kullanılmaktadır.  Ülkemizde bu bitki ile yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Vahapoğlu (2007:68), kauçuk 

malzemeler hakkında bilgi verirken bitkiye çalışmasında yer vermiştir. Yıldırım (2016:65), bitki ekstraktını 

yemlere katarak ısı stresi altında bireylerin gelişimini araştırmıştır. Kaplan vd. (2018:163) ise bitkiyi tentür 

üretiminde kullanmışlardır. Bu çalışmada; küresel bir sorun haline gelen ve çeşitli alternatifler aranan doğal kauçuk 

üretimine katkıda bulunmak, geri dönüşümü olmayan sentetik ürünler yerine sağlıklı ve doğal maddeler 

üretebilmek için T. officinale bitkisinden kauçuk elde edilmesi amaçlanmıştır.  

 

  



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

160 
 
 

 

MATERYAL ve METOD 

Bitki ateryalinin toplanması 

Çalışmada materyal olarak çeşitli doğal alanlardan toplanan T. officinale bitkisi kullanılmıştır.  

 

Bitkinin kauçuk üretimi için hazırlanması 

Toplanan bitkilerin kök kısımları musluk suyu ile iyice yıkandıktan sonra bıçak ve bistüri yardımıyla kökler küçük 

küçük parçalanmıştır. Kök kısımları sert olduğu için parçaları dahada küçültmek (yüzeyi arttırmak) amacıyla 

havan kullanılmıştır. Ezilen parçalar tartılarak 3 farklı cam kaba alınmıştır (500’er g). Cam kaplardan birincisine 

etil alkol, ikincisine kloroform, üçüncüsüne ise aseton eklenmiştir (1000 ml’ye kadar). Kapların çevresi 

alüminyum folyo ile kaplanmış ve  oda sıcaklığında 24 saat bekletilmiştir.  

 

Kauçuğun elde edilmesi 

Örnekler önce metal sonra plastik süzgeçten cam kaplara süzülerek üzerlerine formik asit (50 ml) eklenmiştir. 

Ağızları kapatılan kaplar çeker ocakta 12 saat bekletilmiştir. Kapların dip kısımlarına bakılarak kauçuğun çöküp 

çökmediği kontrol edilmiştir. Kaplardaki çözücü ve formik asidin fazlası alınarak dip kısımda biriken materyal 

petri kaplarına alınmıştır. Örneklerde bulunan sıvı kısmın uzaklaşması için petriler açık olarak çeker ocakta 

bekletilmiştir. 

 

Vulkanizasyon  

Bu işlemin yapılmasındaki amaç: İster doğal ister yapay olsun tüm kauçuklar elastomer adlı genel polimer sınıfının 

bir parçasıdır.  Oda sıcaklığında orijinal boyunun en az iki misline kadar uzatılabilen ve bu uzamayı temin eden 

kuvvet ortadan kalktığında hemen hemen orijinal hâline dönebilen polimerik (makromoleküller) malzemeler 

elastomer olarak adlandırılır. Elastomerlerde esnekliği sağlayan ikili bağlar bulunur. Elastomerler çiğ hâlde iken, 

yani herhangi bir kimyasal işleme, pişmeye tabi tutulmadan önce özellikleri ticari kullanım için hiç uygun değildir. 

Bu yüzden genellikle elastomerler, çeşitli kimyasallarda kullanılarak pişirilir. Yani vulkanize edilir. Bu şekilde 

elastomerlerin istenmeyen özellikleri bertaraf edilir ve ticari kullanım için çok uygun bir malzeme hâline getirilir. 

Vulkanizasyon, yani pişme olayı kimyasal olarak çapraz bağlanma olarak adlandırılır (Evcin, 2017).  

Normal şartlarda (üretim yapılırken) 100 kg hamur için 100’er gram dolgu maddesi ve kükürt eklenmektedir. 

Deneme hamuru hazırlanmasında üretimde kullanılan formül birebir uygulanmamıştır. Çünkü üretilen kauçukta 

istenilen özellikler önceden belirlenir ona göre hangi maddenin ne kadar katılacağı hesaplanır. Çalışmadaki 

deneme hamuru; 100 g elde edilen kauçuk, 100 g kauçuk ağacından doğal kauçuk, %1 oranında kükürt ve %2 

oranında dolgu maddesi kullanılarak hazırlanmıştır. Elde kauçuk miktarı az olduğu için hamur üretilirken kauçuk 

ağacından elde edilen doğal kauçuktanda eşit miktarda kullanılmıştır. İlk olarak doğal kauçuk makineye 

yerleştirilerek sürtünme sayesinde ısınıp yassı hale gelmesi sağlanmıştır. Hamurda iyi bir karışım olabilmesi için 

üretilen kauçuk basamak basamak doğal kauçuğa eklenmiş ve hamur istenilen kıvama ulaşıncaya kadar 

makinedeki işlemlere devam edilmiştir (Şekil 1).  

 

 
Şekil 1: Kauçuk hamuru elde edilmesi 

 

Hamur istenilen kıvama geldikten sonra sıcak pres makinesine alınarak kalıp içerisinde vulkanizasyon (pişirme) 

yapılmıştır (140 C°, 7 dakika).  Üretilen kauçuk kalıp haline getirilmiş olup hangi alanda kullanılacaksa ona göre 

çeşitli maddeler katılabilir ve istenilen şekiller verilebilir (Şekil 2).  
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Şekil 2: Kauçuk hamurunun pişirilerek kalıp haline getirilmesi 

 

Analizlerin yapılması    

Belirli bir amaç için üretilen kauçuklara pişme değerleri, aşındırma, çekme-kopma mukavemeti, kül tayini, 

yaşlandirma tayini vb. testler yapılmaktadır. Bu testler hakkında Adalı Kauçuk fabrikasının AR-GE 

Laboratuvarından bilgiler alınmış ve test işlemleri orada yürütülmüştür. Çalışmada üretilen kauçuğa fazla bir ek 

malzeme (dayanıklılığı – esnekliği arttıran, daha fazla dolu maddesi vb.) katılmadığı sadece pişirme değerleri testi 

yapılmıştır. Bu aşamada materyal rheometer makinesine yerleştirilmiş ve ekranda pişme eğrisi takip edilmiştir. 

Eğri artıyorsa pişiyor demektir, azalmaya başladığında bozulduğunu ifade etmektedir. 

  

BULGULAR 

Çalışmanın ilk aşamasında çevremizde bulunan doğal alanlar gezilmiş ve T. officinale’nin yaygın olduğu 

alanlar belirlenmiştir. Üniversitenin kampüsünden bol miktarda örnek toplanmış. Bu örnekler toplanırken kök 

kısımları zarar gördüğünde lateksin hemen aktığı görülmüş bu nedenle dikkatli bir şekilde toplama yapılmıştır. 

Çalışmada kullanılan üç farklı çözücü sonuçları karşılaştırıldığında; aynı miktar materyalden asetonda elde edilen 

örneklerde formik asit eklendiğinde çökelme olmadığı, etil alkol kullanılanda ise kloroforma göre daha fazla 

çökelme (kauçuk) olduğu belirlenmiştir. 

- Çalışma boyunca birçok kez bitki toplanmıştır. Yağmur yağdıktan bir gün sonra topladığımız örneklerin 

köklerinin daha gelişmiş, yumuşak ve lateks bakımından zengin olduğu görülmüştür.  

- Etil alkol ve formik asit uygulamaları sonucunda elde edilen doğal kauçuğun doğrudan bir yerde 

kullanılamayacağı vulkanizasyon işleminin uygulanması gerektiği anlaşılmış ve bu konuda işlemler yapılmıştır. 

Vulkanizasyonda kükürt ile pişirme işlemi uygulanmakta olup bu işlem sırasında çeşitli maddeler katılarak daha 

dayanıklı, daha esnek vb. özellikler kazanmaları sağlanmaktadır. Bu çalışmada hamur içerisine sadece bir çeşit 

dolgu maddesi katılmış diğer maddeler eklenmemiştir. Üretilen doğal kauçuk önce bu iş için kullanılan 

makinelerde hamur haline getirilmiş ve sıcak pres uygulanarak pişirme işlemi yapılmıştır. Kauçuk bu aşamadan 

sonra belirli alanlarda kullanıma hazır hale gelmiştir. Kalıp halinde kullanılacağı herhangi bir yere rahatlıkla 

taşınabilir.  

-Yapılan pişme eğrisi testi sonucunda elde edilen kalıp kauçuğun kısa zamanda bozulmaya başladığı görülmüştür 

(Şekil 3). 
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Şekil 3. Pişme eğrisi testi sonuç grafiği                       
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SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

Kauçuk önemli bir yeşil polimerdir (biopolimer). Polimerler, birçok uygulama alanına sahip ve insan 

hayatında büyük bir önem teşkil eden materyallerdir. Günümüzde doğal polimerler ihtiyacı karşılayamadığı için 

sentetik (endüstriyel) polimerler üretilmektedir.   Endüstriyel polimerler göstermiş oldukları yüksek potansiyel ve 

özelliklerin aksine, doğal bir süreç ile yok edilememesi sonucu kirlilik oluşturmakta ve ancak maliyetli parçalanma 

işlemleri sonucunda bertaraf edilebilmektedir. Bununla birlikte, petrol kaynakları gibi tükenir kaynaklardan elde 

edilmeleri, polimer sektöründe süreklilik ve çevre uyumu açısından yeni arayışlara yol açmıştır  (Hazar Yoruç ve 

Uğraşkan, 2017:318).  Doğanın tahrip edilmesi nedeniyle kauçuk ağaçlarının  zarar görmeside arayışı tetiklemiştir 

(Warren-Thomas vd., 2015:232).  Bu arayışta Parthenium argentatum (guayule) ve Taraxacum kok-saghyz (Kazak 

karahindiba = Rus karahindiba) bitkileri ön plana çıkmış (Mooibroek vd., 2000:356; Bell, 2013:3), bitki geliştirme 

çalışmaları ile guayulenin verimi arttırılmıştır (Durmuş vd., 2005:33) aynı işlemler T. kok-saghyz içinde 

yürütülmektedir. Bu çalışmalardan yola çıkılarak ve ülkemizde doğal olarak geniş alanlarda yetiştiği için T. 

officinale ile çalışılmaya karar verilmiştir. 

Çalışmada; materyal olarak kullanılan bitkilerin yağmurdan sonra toplandığında köklerin 

parçalanmasının kolay olduğu ve daha fazla kauçuk elde edildiği görülmüştür. Çözücü olarak etil alkol veya 

klorofom kullanılmasının yararlı olduğu görülmüştür. Burada önemli olan bir diğer nokta bitkinin ne zaman 

toplandığıdır. Bitkiler yaz sonu sonbahar başlangıcında toplanmıştır. Toplama işlemi ilkbaharda yapılırsa elde 

edilen kauçuk yani ürün miktarı artabilir. Çünkü kauçuk bitki için bir sekonder metabolittir. Sekonder metabolit 

miktarı ve içindeki maddeler bitki kısımları dahil hasat mevsimi, kullanılan yöntem ve teknikler, bitki gelişim 

evresi ve coğrafi alan gibi birçok faktöre bağlı olarak değişebilmektedir (Burts, 2004:224). 

T. officinale’den elde edilen doğal kauçuk diğer doğal kauçuklar gibi hemen bir materyal üretiminde 

kullanılmamış vulkanizasyon işlemine tabii tutulmuştur. Günümüz modern vulkanizasyon işlemleri 140-180 C° 

sıcaklıklarında gerçekleştirilmekte olup bu işlemler sırasında,  

kauçuğun fiziksel ve kimyasal özelliklerini iyileştirmek için çeşitli katkı maddeleri katılmaktadır. Bu maddelerden 

özellikle 3 tanesi çok önemlidir. Vulkanizasyon zamanını kısaltan maddeler [inorganik hızlandırıcılar (kurşun 

oksit, magnezyum, kalsiyum), organik hızlandırıcılar, ultra hızlandırcılar], dayanıklılığı arttıran antioksidantlar ve 

yırtılma- sürtünme direncini arttıran karbon siyahıdır (Vahapoğlu, 2007:62). Vulkanizasyon sırasında eklenen 

kükürt miktarı da (%0.5- 50) üretilen kauçuğun özelliklerini etkilemekte, kükürt miktarı arttıkça kauçuk 

sertleşmektedir. Örneğin  %30-50 oranında kükürtle vulkanizasyon yapılarak sert lastik elde edilir (Hazar Yoruç 

ve Uğraşkan, 2017:323). Bu çalışmada vulkanizasyon sırasında sadece %1 oranında kükürt ve  %2 orannda dolgu 

maddesi eklenmiştir. Bu nedenle yapılan pişme eğrisi testi sonucunda elde edilen kauçuğun kısa zamanda 

bozulmaya başladığı görülmüştür. Bu sonuç Ar-ge bölümündeki yetkililer ile de gözden geçirilmiştir. Dolgu 

maddelerinin ve kükürtün miktarının arttırılması, diğer maddelerinde katılması ile elde edilen kauçuğun çeşitli 

alanlarda kullanılabileceği belirtilmiştir.  

Diğer taraftan elde edilen kauçuk saf kauçuk değildir. Yapıda bulunan başka bitkisel maddeler de pişirme 

eğrisi testinde etkisini göstermiş olabilir. Yapılan literatür çalışmalarında saf kauçuk elde edebilmek için çeşitli 

yöntemler uygulanmıştır (Bushman vd., 2006:2590; Bell, 2018:1). Ancak bu yöntemleri uygulayabilmek çok 

çeşitli kimyasallara ve laboratuvar ortamlarına ihtiyaç vardır.  

Çok geniş kullanım alanı ve piyasası olan kauçuk günümüzde daha çok petrol bazlı ürünlerden sentetik 

olarak üretilmektedir. Ancak bu ürünler doğal kauçuktaki özellikleri taşımamakta ve geri dönüşümleri için çok 

zaman ve para harcanmaktadır, bazıları da geridönüşümsüzdür. Doğal kauçuk kaynaları ise tahribat nedeniyle eski 

verimini kaybetmiştir. Bu nedenle yapılan çalışma oldukça önemlidir. Çalışma sonucunda elde edilen kauçuğun 

yapısına istenilen amaca göre vulkanizasyon sırasında bazı maddeler katılarak çeşitli alanlarda kullanılabilceği 

dolayısıyla T. officinale’nin alternatif bir doğla kauçuk kaynağı olabileceği belirlenmiştir. Elde edilen verilerin 

alanında uzman kişilerce değerlendirilip çalışmanın daha da geliştirileceği düşünülmektedir. 
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INCREASING THE ADHESIVE PROPERTIES OF GREEN POLYMER-BASED 

ADHESIVES USING NATURAL EXTENDER MATERIAL 
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Tekirdağ Özel Aden Fen Lisesi  

Türkiye 

 

Abstract 

 

Starch is a polysaccharide that can be found easily in nature and is a high-cost and biodegradable green 

polymer produced from corn, starch, and rice. In this study, it was aimed to produce adhesives using starch 

biopolymer and different natural extender/filler materials and to determine which extender material increases the 

adhesive properties. 

Corn starch, solid caustic, borax, substance A and water were put into the mechanical mixer, mixed until 

a suitable consistency and the adhesive was produced. Three different adhesives were obtained by adding natural 

extender materials (calcite and perlite) in this adhesive separately and together. Dry matter, viscosity and PH 

analyses of the adhesives were performed. The produced adhesives were used in wallpaper pasting and shoe repair.  

At the end of this study, it has been determined that the produced natural adhesives could be used in 

different areas, the adhesive properties could be improved in biopolymer-based adhesives by using calcite and 

perlite, and using both of them together was more effective. It is recommended to produce adhesives by using 

recyclable green polymers instead of the expensive synthetic polymers which are not recyclable and to use natural 

materials as extender material. 

 

Keywords: Green polymer, extender/filler material, adhesive  

 

Yeşil Polimer Bazlı Yapıştırıcılarda Doğal Dolgu Maddesi Kullanılarak 

Yapıştırıcı Özelliğinin Arttırılması 
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Özet 

Nişasta doğada kolay bir şekilde bulunabilen, mısır, nişasta ve pirinçten üretilebilen, yüksek 

biyobozunurluluğa sahip, düşük maliyetli yeşil polimerdir.  Bu çalışmada; nişasta biyopolimeri ve farklı doğal 

dolgu maddeleri kullanılarak yapıştırıcı üretilmesi ve hangi dolgu maddesinin yapıştırıcının yapıştıcı özelliğini 

arttırdığını belirlemek amaçlanmıştır. 

Mısır nişastası, katı kostik, boraks, A maddesi ve su mekanik karıştırıcıya konularak uygun bir 

kıvama gelinceye kadar karıştırılmış ve yapıştırıcı üretilmiştir. Bu yapıştırıcıların içerisine doğal dolgu 

maddesi (kalsit ve perlit) ayrı ayrı ve birarada katılarak 3 farklı yapıştırıcı elde edilmiştir.Yapıştırıcıların 

kuru madde, viskozite ve pH analizleri yapılmıştır. Ayrıca dolgu maddesiz yapıştırıcı ile performans 

karşılaştırılması amacıyla Soyulma Testi’de uygulanmıştır. Üretilen yapıştırıcılar duvar kağıdı 

yapıştırmada ve ayakkabı tamirinde de kullanılmıştır. 
Yapılan çalışma sonucunda üretilen doğal yapıştırıcıların çeşitli alanlarda kullanılabileceği, biyopolimer 

bazlı yapıştırıcılarda dolgu maddesi olarak kalsit ve perlitin kullanılarak yapıştırıcı özelliklerinin arttırılabileceği, 

ikisinin birarada kullanılmasının daha etkili olduğu belirlenmiştir. Geri dönüşümü olmayan veya çok pahalıya mal 

olan sentetik polimeler yerine geri dönüşümü olan yeşil polimerler kullanılarak yapıştırıcıların üretilmesi, dolgu 

maddesi olarak da doğal madddelerden yararlanılması tavsiye edilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler:  Yeşil polimer, dolgu maddesi, yapıştırıcı 

 

GİRİŞ  

 

İki maddeyi birleştiren moleküllere ‘’Yapıştırıcı’’ (Cankorur ve Alaybeyoğlu, 2014.:2),  yapıştırıcı ile 

yapıştırılacak malzeme arasında meydana gelen çekiciliğe ise ‘’Yapışma’’ denir (Kinloch, 1987b:1). Doğal ya da 

sentetik olan yapıştırıcılar, uzun zincir şeklindeki dallanmış yapısıyla üzerine sürüldüğü maddelerin molekülleri 

arasına girer ve iki madde arasında birbirini tutan bağlar olusturur. Bu nedenle arasına yapıştırıcı sürülmüş iki 

madde birleşik hale gelir  (Cankorur ve Alaybeyoğlu, 2014:2). 

Mobilyalarda, ayakkabılarda, inşaatlarda, uçaklarda, kitaplarda, otomobillerde, boyalarda, paketlemede 

ve çesitli yiyeceklerin hazırlanması gibi birçok alanda yapışkan özelliğe sahip farklı türden maddeler 

kullanılmaktadır. Genel olarak yapıştırıcı maddeler  bitkilerden ve hayvanlardan elde edilmektedir. Ağır işlerde 

çoğunlukla hayvansal malzemelerden elde edilen yapıştırıcılar tercih edilirken, ince işlerde bitkisel yapıştırıcılar 

kullanılmaktadır. Ortaçağda önemli miktarda yapıştırıcı, inek, boğa, manda gibi büyükbaş hayvanların 

yağlarından, sinir dokusundan, tendonlarından, kemiklerinden, at, eşek gibi hayvanların toynaklarından, 

tavşanların derilerinden ve farklı balık türlerinin solungaçlarından elde ediliyordu (Kaya, 2004:240). İlk patent de 

hayvansal kaynaklı bir yapıştırıcıya verilmiştir. Mersin balıklarının  hava keselerindeki bir maddeden üretilen 

yapıştırıcı 1750’li yıllarda ilk patenti almıştır. Ayrıca demiri bile yapıştırabilen şimdiye kadar bilinen en kuvvetli 

yapıştırıcı da hayvansal kaynaklı olup, bilimsel adı Mytilus edulis olan midyelerin kayalara yapışmak için 

kullandıkları salgılardan elde edilmiştir (Cankorur ve Alaybeyoğlu, 2014:3). Çiriş otu  (Asphodelus aestivus), 

geven (Astragalus sp.) gibi bitkiler ile hepimizin bildiği nişasta bakımından zengin patates, bakla, buğday, pirinç 

gibi birçok bitki de yapıştırıcı üretiminde kaynak olarak kullanılmaktaydı, kullanılmaya da devam edilmektedir. 

Pamuk ve soya tohumları da ahşap yapıştırıcı üretimi için denenmektedir  (He ve Chapital, 2015:2). Ancak asıl 

önemli olan sanayi devrimine kadar sadece doğal yapıstırıcılar kullanılırken günümüzde yaygın olarak sentetik 

yapıştırıcıların kullanılmasıdır.   

Endüstride yapıştırıcıların kullanımında hızlı artış, sentetik reçinelerin üretilmesinden sonra başlamıştır. 

En önemli ilk sentetik reçine, kerestelerin birleştirilmesinde kullanılan fenol formaldehittir.  Ancak Formaldehid 

soluma ve deriyle temas halinde kullanıcıya zararı olan zehirli bir maddedir (Kiraz, 2014:171).   II. Dünya 

Savaşında ise uçaklarda yapısal metallerin bağlanması için epoksi reçineler, fenolikler, neopren ve akrilonitril gibi 

maddelerin kullanılması sentetik yapıştırıcıların hızla yayılmasını sağlamıştır (Şekercioğlu, 2001:25). Endüstriyel 

polimer olarak da adlandırılan bu maddeler göstermiş oldukları yüksek potansiyel ve özelliklerin aksine, doğal bir 

süreç ile yok edilememesi sonucu kirlilik oluşturmakta ve ancak maliyetli parçalanma işlemleri sonucunda bertaraf 

edilebilmektedir. Bununla birlikte, petrol kaynakları gibi tükenir. Kaynaklardan elde edilmeleri, polimer 

sektöründe süreklilik ve çevre uyumu açısından yeni arayışlara yol açmıştır. Biyopolimerler, endüstriyel 

polimerlerin tükenir kaynaklardan elde edilmeleri ve bertarafının zor olması gibi dezavantajları sonucu, başta 
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ambalaj sektörü olmak üzere birçok alanda alternatif materyal olarak ön plana çıkmıştır  (Hazar Yoruç ve 

Uğraşkan, 2017:318). 

  Biyopolimerler, biyokütle tarafından doğal süreç içerisinde meydana getirilen, doğal ortamda 

bulunan mikroorganizmalar tarafından parçalandığında, çevresel kirliliğe sebebiyet vermeyecek şekilde 

bileşenlerine ayrışan ve bu nedenle yeşil materyaller kavramı dâhilinde kategorize edilen polimerlerdir 

(Hamamcı vd., 2018:15). Yeşil polimerler ve biyopolimerler hakkında günümüzde araştırmacılar 

tarafından birçok araştırma yapılmıştır (Armentano vd., 2013:1721; Singh, 2011:667; Hazar Yoruç, 

2017:319). Biyopolimerler doğal ve sentetik olmak üzere iki çeşittir. Doğal biyopolimerler doğal 

malzeme bazlı olup; polisakkaritler/nisasta, alginat, kitin/kitosan veya proteinler (soya, fibrin, ipek) ve 

güçlendirici/destekleyici olarak kullanılan doğal fibriller olmak üzere sıralanabilir. Sentetik 

biyopolimerler ise kontrollü şartlarda üretilen ve bu nedenle genel olarak sergileyeceği davranışları 

tahmin edilebilen; bozulma hızı, gerilme dayanımı, elastik modül ve bunlar gibi fiziksel ve mekanik 

nitelikleri yinelenen yapılardır (Mohanty vd, 2000: 277; Hazar Yoruç, 2017:319). Ülkemizde 

biyopolimerler (Hazar Yoruç, 2017:318) ve yapıştırıcılar  (Aldaş vd., 2009:56;  Aldaş ve Şen, 2012:6; 

Alyanak ve Şen, 2015:12; Ekrem, 2015:46; Şen vd., 2008:1160) hakkında yapılan çalışmalar oldukça 

sınırlı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca günümüzdeki teknolojik ilerlemeler ile internete baktığınızda 

sayısız yapıştırıcı tarifi görülebilmektedir. Ancak burada önemli olan; bu yapıştırıcılar denenmiş mi? 

Nerelerde kullanılması uygundur? Dayanıklı mıdır? Tarifte bulunan malzemeler ne kadar 

sağlıklıdır?...vb. sorulara cevap bulup bulamadığımızdır. Bu çalışmada nişasta biyopolimeri ve farklı 

doğal dolgu maddeleri kullanılarak yapıştırıcı üretilmesi ve hangi dolgu maddesinin  yapıştırıcının 

yapıitırıcı özelliğini  pozitif  etkilediğini  belirlemek  amaçlanmıştır. 
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YÖNTEM 

 

Yapıştırıcıların hazırlanması 

Çalışmada  ilk olarak nişasta bazlı yapıştırıcı üretilmiştir. Bunun için mısır nişastası, katı kostik, boraks, 

A maddesi ve su mekanik karıştırıcıya konularak uygun bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmıştır. Aynı 

formül ile 3 yapıştırıcı üretilmiştir (Şekil 1). Yapıştırıcının yapısında bulunan maddelerin miktarları ve 

A maddesinin adı yapıştırıcı formulü olduğu için yazılmamıştır.  

 

 
Şekil 1: Üretilen yapıştırıcılar 

 

Üretilen yapıştırıcıya iki farklı dolgu maddesi teker teker ve birlikte katılarak yeniden karıştıırlmış ve 3 

farklı yapıştırıcı üretilmiştir. Bu yapıştırıcılar oluşturulurken Tablo’1 de verilen farklı miktarda 

biyopolimer yapıştırıcı, çeşit ve miktar bakımından farklı  dolgu malzemesi kullanılmıştır.  

 

Tablo 1: Yapıştırıcı üretiminde kullanılan malzemeler 
Yapıştırıcı Adı Biopolimer Baz Dolgu Maddesi-1 Dolgu Maddesi-2 

X 95 5 0 

Y 95 0 5 

Z 90 5 5 

Biopolimer baz: Nişasta bazlı biyopolimer yapıştırıcı,  Dolgu maddesi-1: 3 mikron kalsit, Dolgu maddesi-2: 

Perlit  

 

 

Yapıştırıcıların çeşitli özellikleri bakımından analiz edilebilmesi için örnek kağıtların hazırlanması 

Yapıştırıcının denenebilmesi için A ve B yüzeyli iki kağıt kullanılmıştır. Birinci kağıdın A yüzeyine 

çubuk yardımıyla bir miktar yapıştırıcı konulmuş ve Aprikatör  (30 mikron) ile yüzeye yayılmıştır. 

Burada apikatör kullanılması yapıştırıcının tüm kağıtlara aynı kuvvetle ve eşit miktarda sürülmesini 

sağlamaktır. Birinci kağıt üzerine ikinci kağıdın B yüzeyi yapıştırılmış ve kuvvetlice basınç 

uygulanmıştır (Şekil 2).  
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Şekil 2:  Yapıştırıcı analizleri için kağıtların hazırlanması 

 

Her yapıştırıcı örneği için 10’ar adet kağıt hazırlanmıştır. Kağıtlar yapıştırıldıktan sonra 23 derecede stabiloya 

konulmuş  ve 24 saat bekletilmiştir (Şekil 3) 

 

 
 

Şekil 3: Hazırlanan kağıtların stabiloda bekletilmesi. 

 

Analizlerin yapılması 

Çalışmada yapıştırıcıların kuru madde, viskozite ve pH analizleri yapılmıştır. Ayrıca dolgu maddesiz 

yapıştırıcı ile performans karşılaştırılması amacıyla  Soyulma Testi (ASTM D 903-98 STD) 

uygulanmıştır.Yapıştırıcılardaki kuru madde miktarı ise Halojen lambalarına sahip cihaz  kullanılarak 

yapılmıştır. Yapısında hassas terazi ve ısıtıcı görevini yürüten halojen lambalar bulunur. İlk olarak 

kullanılacak kap tartılır, sonra ince bir tabaka halinde  yapıştırıcı kabın tabanına yayılır ve cihaza 

yerleştirilir. Yapıştırıcının yapısında bulunan su ve diğer uçucu bileşenler halojen lambaları yardımı ile 

buharlaştırılır ve geriye kuru madde kalır. Kap tekrar tartılarak kuru madde miktarı hesaplanır.  

  Çalışmada yapıştırıcıların viskozitesi Viskozimetre (Brookfield DVE) cihazı kullanılarak 

yapılmıştır. Yapılan analizde sabit hızda (20 rpm) akışkanlık ölçülmüştür. Akışkanlık birimi 

centipoise’dır (cpc). Yapıştırıcıların pH ‘ı ise pH kağıtları kullanılarak belirlenmiştir. 
Ayrıca dolgu maddesiz yapıştrıcı ile performans karşılaştırılması yapılması amacıyla Soyulma Testi (ASTM D 

903-98 STD) yapılmıştır. Bu test; yapışma bağlarının, standart boyutlu numuneler üzerinde, ön işlem, sıcaklık ve 

test cihaz hızı gibi belirlenmiş koşullar altında test edilmesi sırasında karşılaştırmalı soyulma ya da sıyırma 

özelliklerinin belirlenmesi için yapılmaktadır.Testte, 25 mm (1 inç) genişliğe sahip, malzemeden oluşmuş 

numunelerin çekme testi olup; sonuçlar ortalama yükün, numune genişliğine bölünmesiyle elde edilmektedir. Her 

yapıştırıcı için 10’ar örnek test edilmiş ve ortalaması alınmıştır. 

 

Yapıştırıcıların duvar kağıdı yapıştırmada kullanılması 

Üretilen üç faklı yapıştırıcıdan eşit miktarlarda alınarak duvar kağıtlarına sürülmüş ve duvara 

yapıştırılmıştır (Şekil 4). Bir gün beklendikten sonra kağıtların uç kısımları duvardan çekilmeye 

çalışılmış ve kullanılan güç miktarına göre sıralama yapılmıştır. Yapıştırma işleminden bir hafta sonra 

da aynı işlem yapılmış ve kağıtların duvara yapışma oranı karşılaştırılmıştır. Ayrıca Yapıştırdıktan sonra 

kağıtlar duvardan çıkartılıp tekrar yapıştırılmış (yeni yapıştırıcı eklemeden) yeniden yapıştıkları 

görülmüştür.   
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Şekil 4: Yapıştırıcıların duvar kağıdı yapıştırmada kullanılması 

 

Yapıştırıcıların ayakkabı tamirinde kullanılması 

Elde edilen yapıştırıcılardan bir tanesi evde bulunan topuk kısmında derisi kalkmış olan ayakkabı 

tamirinde kullanılmıştır. Ayakkabı günlük yaşamda kullanılmaya devam etmiş ve yapıştırılan yerde 

herhangi bir deformasyon görülmemiştir (Şekil 5). 

 

 
Şekil 5: Yapıştırıcının ayakkabı tamirinde kullanılması 

 

BULGULAR 

 

-Yapılan  çalışmada ilk olarak nişasta ve çeşitli maddeler kullanılarak yapıştırıcı üretilmiştir. Bu yapıştırıcılardan 

X’e dolgu maddesi olarak kalsit (3 mikron), Y’ye perlit ve Z’ye ikisinden de eşit miktarda katılarak 3 farklı 

yapıştırıcı elde edilmiştir.  

-Bu yapıştırıcılarda viskozite, kuru madde ve ph analizleri yapılmıştır (Tablo 2).  

 

Tablo 2: Yapıştırıcıların viskozite, kuru madde ve ph analizleri sonuçları. 

 

 

 

 

- 

 

Dolgu maddesiz yapıştırıcı ile performans karşılaştırılması amacıyla  Soyulma Testi (ASTM D 903-98 

STD) yapılmıştır . Elde edilen sonuçlar Tablo 3 ve Şekil 6’da verilmiştir.  
 

Tabo 3: Yapıştırıcıların soyulma testi sonuçları                                             

Yapıştırıcı Adı Viskozite ( cps ) Kuru Madde % pH 

X 8.640 20.00 6 

Y 9.820 18.79 5 

Z 8.840 22.17 6 
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Şekil 7: Soyulma testi sonuçları grafiği 

 

-Üretilen X, Y ve Z yapıştırıcıları duvar kağıdı yapıştırmada da kullanılmıştır. Kağıtlar yapıştırılıp bir 

süre sonra tekrar çıkartılıp yeni yapıştırıcı eklenmeden yapıştırılmak istendiğinde Z’nin diğerine göre 

daha kolay çıktığı, 3 yapıştırıcının da kağıtların tekrar yapıştırılmasında sorun yaşanmadığı, bir gün 

bekletildikten sonra  kağıtlar çıkartılmak istendiğinde Y’de daha fazla güç harcandığı, Z ile yapıştırılan 

kağıdın ilk tabakasının duvarda yapışık kaldığı ve çıkmadığı görülmüştür. Kağıtlar üzerine sürme 

sırasında Y’nin diğerlerine göre daha yoğun olduğu (viskozite farkı) ve daha çabuk kuruduğu 

gözlenmiştir.   

-Ayakkabılar üzerinde deneme sırasında rastgele bir seçim yapılmış X denenmiştir. Ayakkabı 

topuğunda kalkmış halde bulunan deri parçası X yapıştırıcısı ile yerine yapıştırılmış. Ayakkabıda 

yapıştırıcı kullanılan kısımda bir deformasyon olmamış ve normal kullanıma devam edilmiştir.  
 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

Sanayi devrimine kadar sadece doğal yapıştırıcılar kullanılırken günümüzde yaygın olarak 

sentetik yapıştırıcılar kullanılmaktadır.  Endüstride yapıştırıcıların kullanımında hızlı artış, sentetik 

reçinelerin üretilmesinden sonra başlamıştır. Endüstriyel polimer olarak da adlandırılan bu maddeler 

göstermiş oldukları yüksek potansiyel ve özelliklerin aksine, doğal bir süreç ile yok edilememesi sonucu 

kirlilik oluşturmakta ve ancak maliyetli parçalanma işlemleri sonucunda bertaraf edilebilmektedir. 

Bununla birlikte, petrol kaynakları gibi tükenir kaynaklardan elde edilmeleri, polimer sektöründe 

süreklilik ve çevre uyumu açısından yeni arayışlara yol açmıştır. Biyopolimerler, endüstriyel 

polimerlerin tükenir kaynaklardan elde edilmeleri ve bertarafının zor olması gibi dezavantajları sonucu, 

başta ambalaj sektörü olmak üzere birçok alanda alternatif materyal olarak ön plana çıkmıştır.   Bu 

alternatifler biyopolimerlerdir. Özellikle yeşil polimerler ile çalışmalar hız kazanmştır. En fazla 

kullanılan yeşil polimerlerden bir tanesi nişastadır. Nişasta doğada kolay bir şekilde bulunabilen bir 

polisakkarit olup mısır, nişasta ve pirinçten üretilen yüksek biyobozunurluk ve düşük maliyetli bir yeşil 
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polimerdir. Bu çalışmada nişasta biyopolimeri ve farklı doğal dolgu maddeleri kullanılarak yapıştırıcı 

üretilmesi ve hangi dolgu maddesinin yapıştırıcı özelliğini arttırdığını belirlemek amaçlanmıştır. 

Çalışma sonucunda; 

-Nişasta bazlı polimer yapıştırıcı üretilmiştir (3 ayrı kapta). Bu yapıştırıcılar doğada hazır olarak 

bulunabilen kalsit, perlit , kalsit + perlit maddeleri dolgu maddesi olarak eklenmiştir. Dolgu maddelerine 

göre yapıştırıcılara X,Y,Z isimleri verilmiş ve analizler buna göre yürütülmüştür. 
-Yapılan viskozite testlerinde Y’nin diğerlerine göre daha yoğun olduğu, X ve Z’nin viskoziteleinin birbirine çok 

yakın olduğu belirlenmiştir. Y’nin yoğun olması sürülme sırasında hissedilmekte ve yapıştırıcı diğerlerine göre 

daha kolay kurumaktadır. Viskozite de standart bir değer yoktur, yapıştırıcı çeşitine ve kullanılacağı amaca, 

materyale göre değişmektedir.  

-Kuru madde analizinde ise Z > X> Y sonucu elde edilmiştir. Kuru madde miktarının 18.79- 22.17 arasında 

değiştiği gözlenmiştir. Ph ölçümü yapıldığında X ve Z’nin pH ‘ları 6, Y’nin ise 5 olduğu belirlenmiştir. 

Viskozitede olduğu gibi kuru madde miktarı ve pH’ta da standart değerler değişmektedir. 

-Dolgu maddeli ve dolgu maddesi katılmadan üretilen yapıştırıcıların karşılatırılması amacıyla yapılan soyulma 

testi sonuçlarında ise; dolgu maddelerinin nişasta bazlı biyopolimer yapıştırıcıların yapıştırma özelliklerini 

ortalama iki kat arttırdığı belirlenmiştir. Dolgu maddelerinden kalsit (5.82 N) ve perlit (5.91 N) tek başına 

kullanıldığında birbirine yakın değerler elde edilirken ikisi birlikte kullanıldığında yapıştırıcı özelliği daha fazla 

artmıştır (6.32). 

-Elde edilen yapıştırıcılar duvar kağıdı yapıştırmada da kullanılmış ve üçünün de kağıtları yapıştırmada olumlu 

sonuç verdiği belirlenmiştir.  

-Yapıştırıcılardan X ayakkabı tamirinde kullanılmış ve istenilen yerin yapıştırılmasında etkili olduğu, yapıştırılan 

kısma veya çevredeki kısımlara hehangi bir zarar vermediği gözlenmiştir.  

Yapılan çalışma sonucunda üretilen doğal yapıştırıcıların çeşitli alanlarda kullanılabileceği, biyoplimer bazlı 

yapıştırıcılarda dolgu maddesi olarak kalsit ve perlitin kullanılarak yapıştırıcı özelliklerinin arttırılabileceği, 

ikisinin birarada kullanılmasının daha etkili olduğu belirlenmiştir. Geri dönüşümü olmayan veya çok pahalıya mal 

olan sentetik polimeler yerine geri dönüşümü olan yeşil polimerler kullanılarak yapıştırıcıların üretilmesi, dolgu 

maddesi olarak da doğal madddelerden yararlanılması tavsiye edilmektedir. 

 

REFERANSLAR 
 

Aldaş, K., ve  Şen, F. (2012). Karma Bağlantılı Kompozit Plaklarda Farklı Sıcaklıklar Etkisiyle Oluşan 

Gerilmelerin Analizi. KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15 (1), 6-14. 

Aldaş, K., Palancıoğlu, H., ve Sen, F. (2009). Thermal stresses in adhesively bonded double lap joints by FEM. 

Technological Researches, 6 (4), 55-64. 

Alyanak, İ., ve Şen, F. (2015). Paralel Çift Pim Uygulanmış &Yapıştırılmış Karma Bağlantılı Kompozit Plakaların 

Çekme Yükü Altında Gerilme Analizi . Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2(1),  11-23.  

Armentano, I.N., Bitinis, E., Fortunati, S., Mattioli, N., Rescignano, R., Verdejo, M.A., ve  Kennny, J.M. (2013). 

Multifunctional nanostructured PLA materials for packaging & tissue engineering. Progress in Polymer Science, 

38(1), 1720-47. 

Cankorur, H., ve Alaybeyoğlu,T. (2007). Boraks katkılı super yapıştırıcı. TUBİTAK-BİDEB Kimya Bilim 

Danışmanlığı Çalıştayına Sunulmuş Bildiri. 

Ekrem, M. (2015). Karbon nanotip & polivinil alkol nanoelyafla güçlendirilmiş  epoksi yapıştırıcıların alüminyum 

bağlantılar üzerindeki kırılma davranışları. Selçuk Üniveristesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Konya.  

Hamamcı, B., Çiftçi, M., ve  Aktaş, T. (2018).  Yeşil Kompozitlerde Biyopolimerleirn Kullanımının Önemi. Karadeniz Fen Bilimleri 

Dergisi, 8(1),  12-24. 

Hazar Yoruç, A.F., ve  Uğraşkan, V., (2017). Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 

Yeşil Polimerler ve Uygulamaları. AKÜ FEMÜBİD, 17 (2017), 318-337. 

He, Z.,  ve Chapital, D.C.( 2015). Preparation and Testing of Plant Seed Meal-based Wood Adhesives. Journal of 

Visualized Experiments, 97 (1),  1-6. 

Kaya, Feramuz. 2004. Ana Hatları ile Yapıştırıcılar. Birsen Yayınları, İstanbul.p.240. 

Kinloch A. J., 1987b, Adhesion and adhesives: science and technology. Springer, p.1-455. 

Kiraz, M.N.K. (2014). Kağıt Konservasyonunda Kullanılan Yapıştırıcılar. Art-Sanat, 1 (1), 171-178. 

Mohanty A. K., Misra M., ve  Hinrichsen G., (2000). Biofibres, Biodegradable Polymers And Biocomposites: An 



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

173 
 
 

 

Overview. Macromol Mater Eng, 24 (1),  276–277. 

Şekercioğlu,  T.  (2001). Yapıştırma bağlantılarının dinamik yükler altındaki davranışlarının incelenmesi. Doktora 

tezi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi.  

Şen, F., Pakdil, M., Sayman O., ve  Benli, S. (2008). Experimental failure analysis of mechanically, fastened joints 

with clearance in composite laminates under preload. Materials & Design, 29 (1), 1159- 1169.  

Singh, A .V. (2011). Biopolymers in drug delivery: A review. Pharmacologyonline, 1(1),  666-74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARISON OF SOME PHYSICAL PROPERTIES OF WOVEN FABRIC TYPES 

PRODUCED USING NATURALLY COLORED ORGANIC COTTON “EMIREL”  
 

           

Gizem KARAKAN GÜNAYDIN 
Assist Prof.Dr., Pamukkale University, 

Turkey, 

ggunaydin@pau.edu.tr 

Ali SERKAN SOYDAN 

Assist Prof.Dr., Pamukkale University, 

Turkey  

assoydan@pau.edu.tr 
 

Arzu YAVAŞ 

Assoc. Prof.Dr., Pamukkale University, 

Turkey, 

aozerdem@pau.edu.tr 

Ozan AVİNÇ 

Prof.Dr., Pamukkale University, 

Turkey 

oavinc@pau.edu.tr 

Mehmet DEMİRTAŞ 

Cotton Research Institute, Nazilli 

mehmet.demirtas@tarimorman.gov.tr 

Sema PALAMUTÇU 

Prof.Dr.Pamukkale University, 

Turkey 

spalamut@pau.edu.tr 

                

 

Abstract 

 

Naturally colored organic cotton is a promising raw material for textile sector where extensive water, energy, 

chemical and other sources are largely consumed. Usage of naturally colored cotton fiber and processing them into 

textile materials has been one of the considerable approaches for reducing the chemical dye stuffs and their 

ecological hazard to the environment. “Emirel” is one of the naturally colored unique Turkish organic cotton fibre 

type which is cultivated in the Aegean region of Turkey under control of Nazilli Cotton Research Institute in 

Turkey. Within this study; After the production of Ne 10/1 naturally colored cotton carded ring yarns (480 TPM) 

made of Emirel cotton, plain, twill and rips woven fabrics were woven on Picanol Gammax woven machine. The 

woven fabrics were compared in terms of their mechanical properties such as fabric weight (g/m2), fabric thickness 
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(mm), stiffness (cN), crease recovery angle (°) and air permeability properties regarding to their weave pattern. 

Stiffness of woven fabrics were evaluated by using PROWHITE stiffness device whilst their bending rigidity was 

determined by Cantilever test method. SDL ATLAS crease recovery test device was utilized in order to obtain 

crease recovery angle (°) of the woven samples. Air permeability value of samples was measured with the help of 

SDL ATLAS TEXTEST INSTRUMENTS M021A. Additionally, colorimetric (CIE L*, a*, b*, C*, ho, K/S) 

properties of naturally colored woven fabrics were also evaluated by using a DataColor 600 spectrophotometer. 

As a general result, naturally colored cotton utilized textile fabrics are found giving favorable and acceptable fabric 

performance properties where many different application areas and product designs are possible.  Utilization and 

promotion of such natural colored cotton textile item needs to be introduced more often to the textile people and 

consumers. Hence Turkish and world textile sector will benefit from such environmental friendly textile products.  

 

Keywords: Organic cotton, naturally colored cotton, stiffness, bending rigidity, air permeability, color properties 

 

 

Kendinden Renkli Doğal Organik Pamuk Lifi “Emirel” Kullanılarak Üretilen 

Dokuma Kumaşların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Kıyaslanması 
 

Özet 

 

Aşırı miktarda su, enerji, kimyasal ve diğer kaynakların çokça kullanıldığı tekstil sektöründe kendinden renkli 

organik pamuk lifleri ümit verici bir hammadde olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendinden renkli pamuk liflerinin 

kullanılması ve tekstil materyallerinde kullanılması kimyasal boyarmaddelerin kullanımlarının ve çevreye 

verdikleri zararın azaltılması açısından göz önünde bulundurulan bir yaklaşımdır. “Emirel”  Nazilli Araştırma 

Enstitüsü’nün kontrolüyle Türkiye’nin Ege bölgesinde yetişen kendinden renkli özel bir Türk pamuk çeşididir. Bu 

çalışma kapsamında; Emirel pamuğundan üretilen Ne 10/1 inceliğinde kendinden renkli karde ring iplikler (480 

TPM) üretilmiş olup bu ipliklerden Picanol Gammax dokuma makinesinde bezayağı, dimi ve rips dokuma 

kumaşlar üretilmiştir. Üretilen dokuma kumaşlar; kumaş gramajı (g/m2) ve kumaş kalınlığı (mm), kumaş sertliği 

(cN), kat düzelme açısı (°) gibi mekanik özellikler ve hava geçirgenliği (mm/s) özellikleri açısından dokuma örgü 

tipine göre kıyaslanmıştır. Kumaş sertlikleri PROWHITE sertlik ölçüm cihazı kullanılarak ölçülürken, eğilme 

rijitlikleri Cantilever test metoduna göre belirlenmiştir. Kat düzelme açısının tespiti için SDL ATLAS kat düzelme 

açısı ölçüm cihazı kullanılmıştı. SDL ATLAS TEXTEST M021A cihazı yardımı ile numunelerin hava geçirgenliği 

ölçülmüştür. Ayrıca Data Color 600 spektrometre cihazı kullanılarak kendinden renkli dokuma kumaşlara ait 

kolorimetrik ölçümler (CIE L*, a*, b*, C*, ho, K/S) değerlendirilmiştir. Genel sonuç olarak; Pek çok farklı 

kullanım alanı ve ürün tasarım imkanı sunan kendinden renkli doğal pamuk kullanılarak üretilen tekstil kumaşları 

elverişli ve kabul edilebilir kumaş performansı değerleri vermiştir. Kendinden renkli pamuklu tekstil ürünleri 

tekstil tüketicilerine daha sık tanıtılmalı ve kullanılmalıdır. Bu şekilde Türk ve dünya tekstil sektörü çevre dostu 

tekstil ürünlerinden daha çok faydalanabilecektir.  

  

Anahtar Kelimeler: organik pamuk, doğal renkli pamuk, sertlik, eğilme rijitliği, hava geçirgenliği, renk özellikleri 

INTRODUCTION 

 

 Cotton has been considered as an important fibre since it has a wide usage in textile sector. Cotton industry 

has a vital economic importance in the developing countries. Using a uniform raw material has a great importance 

in order to produce a quality product. However, this may not be easy for the cotton fibre which is directly 

influenced from the cultivation methods and conditions. Processing of fibres into textile products requires the 

usage of extensive water, energy, chemical and other related sources.  Dyeing process also may lead to 

environmental pollution due to its chemical dyestuff. Usage of naturally colored cotton fibre and converting it into 

textile materials are one the promising approaches for the sustainable textile processing which reduce ecological 

hazard.  

 Organic agriculture production is based on consuming non-pesticides and insecticides in order to enhance 

an ecological harmony. It is possible to cultivate off white organic cotton as well as the naturally colored organic 

cotton fibre. Especially brown and green naturally colored fibres may be grown organically. It is known that 
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naturally colored cotton have inheritance properties such as insect and disease resistance, salt tolerant qualities as 

well as drought (Palamutcu et al., 2019 :25-39)  

 Naturally colored organic cottons gain the color property after the opening of the cotton ball. As the cotton 

balls open, developed colors under the sun turn into original color due to genotypic structure (Xiao et al., 2007:73-

78; Günaydın et al., 2019: 101-125). Naturally colored organic cotton has high resistance for insects and diseases 

which is an important property for being appropriate with organic growth.  However, it is also useful to emphasize 

that those naturally colored cottons have shorter staple length, weaker in staple length and finer when compared 

with the conventional Upland cotton. There are many researches being carried out for improving the genetic 

properties of naturally colored cotton fibres for obtaining better yield and better fibre qualities. Furthermore, as 

the environmental awareness has been increased, naturally colored cotton fibres have become one of the major 

preferred raw materials for the textile end-products such as woven, knitted fabrics and garments produced from 

those fabrics (Matusiak et al., 2007: 10-14; Chae et al., 2011: 1042-1047; Değirmenci et al., 2010: 30-42; Parmar 

and Chakraborty, 2001: 1099-1102).  

 Within this study unique Turkish naturally colored cotton “EMİREL” was selected and cultivated in line 

with the organic cotton fibre production with the support of Nazilli Cotton Research Institute in Turkey. Plain, 

twill and weft ribs weaving fabrics made of “EMİREL” cotton were produced in order to observe the effect of 

weaving pattern on some mechanical properties, air permeability and colorimetric properties of woven samples 

with different weaving pattern.   

 

 

MATERIAL METHOD 

 

 Naturally colored cotton type of “Emirel” a unique natural colored organic Turkish cotton fiber type was 

cultivated in line with the organic cotton fiber production for this study under the control of the Turkey Nazilli 

Cotton Research Institute in Turkey. Cumhuriyet 75 wheat variety was used as a rotation plant during the cotton 

fiber cultivation. The naturally colored unique Turkish cotton fiber is Gossypium hirsutum L. and was developed 

via crossbreeding and selective breeding techniques in Turkey. Visual appearance and spun yarn properties of 

Emirel naturally colored organic cotton fiber type are given in the Table 1. The color of the studied naturally 

colored organic cotton fiber is brown (Table 1).  
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Table 1: Yarn properties and natural color of Emirel cotton fiber 

 

Yarn properties of Emirel Visual view 

U% 10.65 

  

CVm 13.7 

thin places -

30%/km 

854.8 

thin places-

40%/km 

41 

thin places-

50%/km 

1 

thick places 

%35%/km 

655.8 

thick places 

+50%/km 

144 

Neps +140% 590.3 

Neps +200% 126.3 

Neps +280% 38.8 

H 8.02 

 

 

 Ne 10/1 carded ring yarns with twist ratio of 480T/m were spun on an industrial sized ring spinning 

machine.  Yarn production was conducted using the processing stages of the carded yarn production line where 

cotton fibres were firstly opened and cleaned in a blowroom. Yarn physical properties were measured on the Uster 

Tester 5 and Uster Tensorapid 4 testing machines. Five bobbins were chosen for efficient assessment of each yarn 

sample and five measurements were completed for each bobbin). All the measurements were conducted under 

standard test conditions: 65 ± 4% relative humidity and 20 ± 2 °C temperature. Table 2 indicates the yarn evenness 

and tenacity values of Emirel yarn.  Yarn sample Emirel was used as the warp and weft yarn yarns in order to 

produce plain, twill and ribs woven samples on the Picanol Gammax weaving machine. Fabric construction 

properties are given in table 3 indicating their fabric weight (g/m2), constituent yarn type, warp - weft yarn density 

and fabric thickness. Fabric images were captured on Leica EZ4 HD stereo microscope at magnifying ratio of 8x 

(Figure 1). 

. 

Table 2: Evenness and tenacity values of Emirel Yarn 

 

 CVm 

thin 

places-

50%/km 

thick 

places 

+50%/km 

Neps 

+200% 
H 

yarn 

elongation 

(%) 

tenacity B-work 

EMİREL  

Yarn 
13.7 1 144 126.3 8.02 6.75 14 14.72 

 

Fabric 

 code 

Weaving  

pattern 

warp  

yarn  

 count 

weft  

yarn  

count 

warp yarn  

density 

(threads/cm) 

weft yarn 

density 

(threads/cm 

fabric  

weight 

(g/m2) 

thickness 

(mm) 

F5P Plain Ne 10/1  Ne 10/1  13 14 228.90 0.42 

F5T twill Ne 10/1  Ne 10/1  13 15 256.26 0.48 
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Table 3: 

Fabric 

construction properties  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
(a)                                            (b)                                    (c) 

 

Figure 1: Woven fabrics made of Emirel cotton a: Plain weave b: Twill weave c: Ribs weave 

 

 

 The fabric weights were measured according to the standard test methods for mass per unit area (gr/m2) 

of fabric.  Warp and weft density (threads/cm) of fabric types were counted by using Leica EZ4 HD stereo 

microscope as average of ten view for each direction at different places of samples. Fabric thickness was measured 

using Louis Shopper thickness measurement instrument according to the standard test method of EN ISO 

5084:1996.  

 Mechanical properties such as stiffness, bending rigidity, crease recovery angle (°), single rip tongue 

strength as well as color properties was evaluated respectively. Circular bending test method was applied for the 

fabric stiffness evaluations. Prowhite model Digital Pneumatic stiffness tester was utilized to determine the fabrics’ 

rigidity value according to the ASTM D4032 Circular Bending Testing Method.  A plunger of 25.4 mm diameter 

pushes the fabric through a 38mm diameter orifice for a distance of 57 mm in 1.7 seconds and the maximum force 

to push the specimen fabric were recorded in terms of cN.  

 Fabric bending length is a measure of the interaction between fabric weight and fabric stiffness in which 

a fabric bends under its own weight. This parameter is an important parameter which gives the idea for explaining 

drape. Fabrics with low bending rigidity are prone to cutting out problems while fabrics with high bending rigidity 

leads to low comfort feeling.  Within this study, bending test was carried on with the help of Cantilever test. 

Rectangular strips (25mm wide*200 mm long) was clamped at one end and the rest of strip was allowed to 

overhang and bend under its own weight. The length of the overhang fabric is measured when the tip of the 

specimen is depressed under its own mass to the platform. Bending length (c) was read from a calibrated scale in 

milimeters when the tip of the specimen indicated 41.5° angle. The longer the bending length is the stiffer the 

fabric. flexural rigidity (G) may be calculated from the bending length and mass per unit area (Song, 2011; Hu, 

2008). 

 

Flexural rigidity G=9.8 MC                       (equation 1) 

 

F5R ribs Ne 10/1  Ne 10/1  14 14 257.51 0.5 
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Where C is bending length (cm) and M (mg/cm2) is   mass per unit area.  

 

       
Figure 2: Bending rigidity measurement 

 

 Overall bending rigidity was recorded with the equation 2  where the  geometric mean of warp and weft 

bending rigidities are utilized; 

 

G0=(GW*Gf)1/2                                                                        (equation 2) 

 

Where G0 is the overall fabric bending rigidity (mg.cm), Gw is the warp bending (mg.cm), and Gf is the weft 

bending rigidity (mg.cm). 

 

Crease Recovery Angle (° ) 

 

 Crease is an unintentional fold in the fabrics during or after processing. The resistance of the textile 

material for creasing during the usage is called crease resistance.  Crease recovery angle of fabrics is a quantitate 

measurement for this parameter.  Crease recovery angles of fabrics were measured by utilizing SDL Atlas crease 

recovery tester according to AATCC 66 test method.  Tests were performed in warp and weft direction with 5 

replicas for each sample. Obtaining high crease recovery angle indicates better crease recovery for the fabrics.  

 

 

 
 

Figure 3: SDL Atlas Crease recovery tester 

 

Air Permeability  

 

 Woven fabrics from white and naturally organic colored cottons within this study were planned to be 

utilized for apparel garments where comfort properties are highly demanded. Air permeability of the fabrics was 

measured based on EN ISO 9237 standard using a SDL Atlas Digital Air Permeability Tester Model M 021A at 
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20 ± 2 °C and %65 ±4 % humidity. Measurements were performed by application under 200 Pa air pressure per 

20 cm2 fabric surface. Averages of measurements from 10 different areas of fabrics were calculated 

 

Colorimetric Properties  

 

 The CIE L*, a*, b*, C* and hº co-ordinates were measured and the Color strength (K/S) values calculated 

from the reflectance values at the appropriate wavelength of maximum absorbance for each dyed samples using a 

Datacolour 600 spectrophotometer (Datacolour International, Lawrenceville, NJ, USA), spectrophotometer under 

illuminant D65 using a 10º standard observer. Each fabric sample was read in four different areas and the average 

value was calculated. 
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RESULTS&DISCUSSION 

 

 

 
 

Figure 4: Fabric weight (g/m2) 

 

 Figure 4 indicates the fabric weight of plain, twill and ribs samples made of Emirel cotton. It is observed 

that highest fabric weight was obtained from ribs samples while lowest fabric weight was found among the plain 

samples. Twill samples revealed the fabric weight value between plain and ribs’fabric weight.  

 

 
 

Figure 5: Fabric thickness(mm) 

  

 Fabric thickness of plain, twill and ribs fabrics made of Emirel cotton is revealed in figure 5. Among the 

three samples, highest thickness was obtained from ribs samples whils the lowest thickness was found among plain 

samples.  
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Figure 6: Stiffness results 

 

 Stiffness results (Figure 6) revealed that twill fabrics made of Emirel cotton indicated the highest stiffness 

while ribs fabrics revealed the minimum stiffness results. Bending length results of woven fabrics made of 

“EMİREL” cotton is also given in figure 7. According to figure 7; Highest bending length in warp direction was 

obtained from twill fabric samples and highest bending length in weft direction was obtained from ribs fabric 

samples among the all samples. When considering bending length in weft wise; plain and twill woven samples 

indicated close bending length values which were lower than the bending length of ribs woven samples. Although 

the number of yarn intersections in twill fabrics is known to be lower than the plain samples which enhances the 

fabric more drapability; Highest bending length in warp direction was obtained from the twill groups. This result 

may be attributed to higher number of weft threads/cm of twill woven samples compared to plain and ribs samples 

(table 3). 
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Figure 7: Bending length results 

 

 

   

 

 

 
Figure 8: Bending rigidity results 
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Figure 9: Overall bending rigidity results 

 

 Twill fabrics revealed the highest bending rigidity in warp wise while ribs fabrics revealed the highest 

bending rigidity in weft wise (figure 8). Overall bending rigidity of the twill fabrics were higher than overall 

bending rigidity of plain and ribs fabric variants (Figure 9).  

 

 

 
 

Figure 10: Crease recovery angle (°) 

  

 Plain fabrics were generally observed to be indicating lower creasing angle in warp wise compared to 

twill and ribs fabrics. This may be attributed to tighter structure of the plain structure which resulted with the 

crease recovery angle being at a lower grade when compared with the twill or ribs fabrics. Our result was also 

supported with Ömeroglu et al. where the authors obtained lower crease recovery angle in plain fabric groups 

(Ömeroğlu et al., 2010). According to figure 10, It is also observed that crease recovery angles in weft wise were 

close to each other among the plain, twill and ribs samples.   
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Table 4 : Color Properties of Emirel Fabrics 

 

 

 

 

 

 

  

 When the color strength (K/S) values are 

evaluated with respect to weaving patterns; It is observed that there is not a prominent  difference between the 

color strength of plain, twill and ribs woven samples. Lightness, a* (red value), b* (yellow value), C* (chroma), 

h0 values of the samples with different weaving pattern also reveal similar values between each other (table 4). 
 

 

CONCLUSION 

 

 The quality of Turkish cotton fibres is being tried to be improved with the past, current and upcoming 

researches and efforts which have been undertaken by the Nazilli Cotton Research Institute, the Turkish 

universities, private sector companies and with their bilateral cooperation and collaborations. Nazilli Cotton 

Research Institute in Turkey are working to improve the properties and quality of different types of cotton fibre 

genotypes (white, off-white and naturally colored) by using the conventional plant breeding techniques such as a 

selection breeding and crossing leading to the production of better and more productive superior varieties of cotton 

fibres. 

 Colored cottons have the advantages of being environmental friendly characteristics.  According to test 

results of this experimental study, naturally colored fibres may be easily utilized for yarn as well as the fabric 

production. Naturally colored plain, twill and ribs woven fabrics made of Emirel cotton blend provided satisfying 

results for stiffness, bending rigidity, crease recovery, air permeability properties. Since the chemical dyeing stuffs 

are not used during the production of the naturally colored fabrics, new studies related to development of baby 

clothes made of naturally colored cotton blends where anti allergen and anti-toxic properties are highly required 

may be advised for the new studies 

 

  

 
Color Strength 

(K/S) 
L* a* b* C* h0 

Plain                        3.30 59.81 9.29 21.08 23.04 66.23 

twill                            3.27 60.44 9.86 21.92 24.03 65.79 

 ribs                                         3.47 59.82 9.97 22.04 24.19 65.66 
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Özet 

 
İnsanlar tarihleri boyunca kadına hep değer vermişler ve onu yüceltmişdir.Topluma, zamana ve inanışa 

göre değişse de genellikle kadınların “Analık”  ve “Kahramanlık” özellikleri ön plana çıkmıştır. Bu çalışmada; 

isimleri duyulmayan, günlük yaşamda birçok zorluğa göğüs gererek çeşitli başarılara imza atan, çocuk yaştan 

itibaren hedefleri olan ve o hedeflere ulaşmak için çabalayan, gençlere örnek olan, çevresindekileri iyi organize 

edip onların işbirliği yapıp birlikte birşeyler üretmelerine yardımcı olan  kadınları tanıtmak, geçmişte ve 

günümüzde çeşitli alanlarda başarılı olan kadınları nasıl topluma tanıtabiliriz  diye önerilerde bulunmak 

amaçlanmıştır.Çalışmanın adı çok sayıda kahraman kadınlarımıza hitaben ve bizim belirlediğimiz özellikler 

okunduğunda ‘’gözükara’’ terimi aklımıza geldiği için seçilmiştir. Çalışma iki aşmada yürütülmüş olup; ilk 

aşamada beş tanesi açık uçlu, bir tanesi ise 2’li likertölçekli  (evet/ hayır) kapalı uçlu sorulardan oluşan anket 

düzenlenmiştir. Ankette hem kadınlar hemde öneride bulunulacak yöntem için sorular yer almaktadır. İkinci 

aşamada ise belirttiğimiz özelliklere sahip kişiler araştırılarak röportaj yapılmış bu röportajlardan bazılarına  

(geneli temsil edenler seçilmiştir) raporda yer verilmiştir. Çalışma sonucunda anketler kişi sayısı olarak, cinsiyet, 

eğitim durumu ve yaş olarak değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada çevremizde projenin amacına uygun çok 

sayıda kadın bulunması, bunların çoğunluğunun röportaj yapmayı kabul etmesi, anketlerde de belirtilen özelliklere 

sahip kadınlara örnekler verilmesi ve bilgi sahibi olduklarının saptanması önemlidir. Zorluk çekilen nokta ise 

iletişim kurulmaya çalışılan kişilerin çalışmanın öğrenci projesi olacağına inanmamasıdır. Çalışma sonucunda 

geçmişte veya günümüzde belirli alanda ön plana çıkan kadınlar hakkında dizi, film veya belgeseller çekilmesi,  

bunların sosyal medyada yayınlanmasının gençlere rol model oluşturmada ve bu kişilerin tanıtılmasın çok yararlı 

olacağı önerilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler:Türk kadını, Kara (Gözükara) Fatma, umut, rol model, sosyal medya. 

 

1.Giriş  

“Kadın” ve “kadınlık” her şey den önce bir niteliktir. İnsanın cinsiyetini belirleyen, fizyolojik bir farkla 

başlayıp yaşamı boyunca kişiliğinin ayrılmaz bir parçası olarak, onun gelişmesi ile bütünleşen bir özelliktir  (Türk 

Aile Ans.,1991).  Diğer taraftan‘’Kadın’’ isim ve sıfat olarak kullanılan bir terimdir. İsim olarak ‘’erişkin dişi 

insan, hatun, hatun kişi, zen’’, sıfat olarak ‘’analık veya ev yönetimi bakımından gereken erdemleri, becerileri 

olan’’ anlamlarına gelmektedir (http://www.tdk.gov.tr). 

Türkler tarihleri boyunca kadına hep değer vermişler ve onu yüceltmişlerdir.Ancak bazı devirlerde inanışa 

ve şartlara göre değişimler gözlenmiştir. Eski dönemlerde Türklerin en fazla inandıkları ve güçlü buldukları 

Tanrı’nın adının “Ana Tanrıça” olması; doğum, iyilik ve aşk gibi “güzel” olan her konunun üzerinde bir “Tanrıça” 

isminin bulunması; bir zamanlar inanılan  “Akana’nın” da bir “Tanrıça”  olması kadının güçlü, kişilikli ve etkili 

kabul edildiğini göstermektedir  (Göksel,1993). Oğuz Kağan Destanında (Gündüz, 2000) ve “Kutadgu-Bilig” te 

de kadına fazla miktarda yer verilmiş ve ‘’ nadir’’ diye bahsedilmiştir (Göksel,1993) 

M.Ö. 4000 yıl gerilere kadar gidildiğinde kadının temel nitelikleri “Ana” lık ve “Kahramanlık” tır. 

mailto:glsvs@yahoo.com
http://www.tdk.gov.tr/
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Kadınlar ata binme, silah kullanma, savaşabilme gücü ile değerlendirilmekteydiler (Savcı,1993). Devletin ve 

milletin devamı açısından çok önemli olan aile kurumunun en iyi şekilde sürdürülmesi görevi genellikle kadınların 

omuzlarına yüklenmiştir. Türk Halk İlmi (Folklor) nin en değerli belgesi sayılan “Dede Korkut” kitabında da ‘’aile 

her bakımdan kadının yönetimindedir ‘’ diye yazmaktadır (Öztelli,1976). Bu duruma en güzel örnekler Türk 

Kadınlarıdır. Türk kadınları Timurları, Cengizleri, Meteleri, Mustafa Kemalleri yetiştirmiş en büyük analardır  

(Yenituna, 2014).  

Destanlar yazıyor Nene hatunlar, 

On dokuz yaşında genç kızlar, 

Vücudunda elli iki kurşun yaralar, 

Hayran kalıyordu avusturyalılar, 

Tarih yazıyor Türk kadını. 

Sizi milletin unutur mu kara Fatmalar, 

Yeri gelir olursunuz analar, 

Ruslar size kafkaslarda tanırlar, 

Kahramanlığınızı yazar afyonlar, 

Tarih yazıyor Türk kadını (Mustafa, 2011) 

  Onlar; hastanede operatörlük, okullarda hocalık, fabrikalarda işçilik, tarlada rençberlik etmesini bilen ekmeğini 

alınteri, göznuru ve bilek gücü ile kazanmaya çalışanlardır.  Onlar gençler için rol modellerdir. Bu nedenle 

kadınların uzman meslek dallarında yetişmesi ve prestijli mesleklerde yükselmesi bunların duyurulması çok 

önemlidir (Kandiyoti, 2011).Özellikle kitle iletişim araçları, birey veya kitlelerin birçok alanlarda tercihlerini 

etkileyebilmektedir. Onların sahip oldukları bu güç, genellikle iletişim kuramcıları tarafından “potansiyel birer 

eğitim ve ikna aracı” olarak değerlendirilmektedir (Nalcıoğlu, 2004). Örneğin 1930’lu yıllarda ilk kadın operatör 

doktor, ilk kadın köy muhtarı, ilk kadın pilot haberleri gazetelerin ilk sayfasında yer almış ve duyulmaları 

sağlanmıştır (Yenituna, 2014). Birçok genç kızın hayal edip geleceğe umutla bakmasına daha fazla çalışıp 

hedeflerine ulaşmasına vesile olmuştur.Diğer taraftan birçok alanda hemen hemen herkes tarafından bilinen 

kadınları veya genel olarak ‘’Türk Kadınlarını’’ konu alan çok sayıda kitaplar (Baskett-Ötüş ve Baykan, 1999;  

Zihnioğlu,  2003; Gültepe, 2008; Garnet, 2009; Çakır, 2010; Çalışlar, 2010, Oral, 2010; Yardım, 2010; Halilova, 

2015; Bardakçı, 2017;Emlek, 2017;  Kabaş, 2018), şiirler(Halaçoğlu, 2009; Mustafa, 2011) ve şarkılar  

(Sancakoğlu, M.Ş., https://aaspot.net) yazılmıştır.Bu kitapların, şiirlerin sayısını ve inceledikleri konuları arttırmak 

mümkündür.  

Bu çalışmada da konu kadınlardır. Ancak isimleri duyulmayan, günlük yaşamda birçok zorluğa göğüs 

gererek çeşitli başarılara imza atan, geniş bir gençlik kitlesine ulaşamasa da çevresindeki gençlere örnek olan, 

çevresindekileri iyi organize eden kadınları konu almaktadır. Çalışmada örnek olarak vereceklerimizi savaş 

yıllarında veya çok eski zamanlarda kadınların yaptıkları ile karşılaştırmak mümkün değildir, bu kişilere saygımız 

sonsuzdur. Ama geriye doğru baktığımızda kadınların çoğu özelliğinin (sorumluluk alma, kendini eğitme, kendine 

güvenme, tek başına ayakta kalabilme…vb.) değişmediğini görmek insanı mutlu etmektedir. Çalışmada çok sayıda 

farklı alanlarda mücadele eden kadınlar konu olduğu için isim olarak ‘’ Kara (Gözükara) Fatma’’ nın uygun 

olacağını düşündük. Çünkü bu kadınların da diğer kahraman kadınlar Nene Hatunlar, Kara Fatmalar (Fatma 

Seher).O zaman soruyoruz sizlere; Yokmu içimizde savaştaymış gibi hayat ile mücadele edenler, engellere rağmen 

ben yapabilirim, kendimi yetiştiririm ve ayaklarım üzerinde durabilirim, ailemi ayakta tutabilirim diyenler, 

çevresinde örnek olanlar, yok mu Gözükara Kadınlar, kısaca Kara Fatmalar… 

 

1.1.Amaç 

Bu çalışmada; halkın (Kadın, Türk Kadını, Kara….) kelimelerini duyunca ne anladıkları, Kara Fatma gibi 

tarihte adı geçen geçen kadınları ne kadar tanıdıkları hakkında kısaca bilgi edinmek, çeşitli alanlarda başarılı 

olmuş, zorluklara ve imkansızlıklara rağmen mücadelesini bırakmayıp ayakta kalan kadınları hatırlatmak ve en 

azından çevremizde olanları örnek göstermek, örnek göstermede kullanılabilecek yöntemler önermek 

amaçlanmıştır.  

2.Yöntem 

2.1.Araştırma Deseni 

Projemizde araştırılan hipotezler şu şekilde sıralanmıştır. 

H1: İnsanlar  ‘’Kadın ‘’ kelimesini duyunca çoğunluğun aklına ilk olarak ‘’ana ‘’kelimesi gelmektedir.  

H2: İnsanlar  ‘’Kara‘’ kelimesini duyunca çoğunluğun aklına ‘’kötü ve siyah’’ kelimeleri gelmektedir.  
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H3: Tarihimizde yer alan Kara Fatma gibi birçok kadın hakkındabilgimiz bulunmamaktadır. 

H4: Günümüzde de güçlü, kuvvetli, çalışkan, hedefi olan Kara Fatma’lar bulunmaktadır. 

H5: Ülkemizde, yurtdışında veya ilinde adını duyurmuş, çevresinde örnek olan bu kadınların gençlere rol model 

olmaları için özellikle sosyal medya da (film, dizi vb.) tanıtılması yararlı olacaktır. 

Araştırmada kota örnekleme ve gelişigüzel örnekleme yöntemleri kullanılmıştır.  Araştırmanın örneklemi 15 yaş 

üzeri olan gelişigüzel örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 100 kişinin çalışmada belirlenen konular hakkındaki 

düşünceleri araştırılmıştır. Çalışmada yaş dışında cinsiyet ve eğitim de sorulmuş onlar hakkında da yorum 

yapılmıştır. Araştırma birçok farklı alanda yürütülmüştür.  

 

2.2 Veri Toplama Aracı 

Çalışma iki aşamalı olarak yürütülmüştür. İlk aşamada çalışmada belirlenen amaçlar dahilinde insanların 

bazı kelimeleri duyduklarında ilk  aklına gelen şeyleri belirlemek, çalışmanın konusu olan örnek kadınlar ile ilgili 

ne kadar bilgiye sahipler, bu bilgileri nasıl kolay öğrenebilirler gibi sorulara cevap bulabilmek için 6 sorudan 

oluşan anket geliştirilmiştir (Ek 1). Anketteki sorulardan beş tanesi açık uçlu, bir tanesi ise 2’li likertölçekli  (evet/ 

hayır) kapalı uçlu sorulardan oluşmaktadır.  

İkinci aşamada ise ilimizde veya ülkemizde (ulaşabildiğimiz kadarıyla) çevresinde örnek olarak 

gösterilen, alanında uzman, özellikle çeşitli zorluklara rağmen kendi ayaklanır üzerinde duran  ve kendini geliştiren 

kadınlar araştırılmış ve bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. İletişime geçilen kişiler ile röportajlar yapılmış, izin veren 

kişiler ile kısa da olsa video çekimi yapılmıştır.  

 

2.3 Veri Analizi 

Araştırmamızın verileri değerlendirilirken yüzdelik hesaplama işlemi kullanılmıştır. Yüzdelik hesaplama 

genel olarak (kişi sayısına göre) yapılmış, 5 kişiden daha az aynı cevap verilenler diğer grubunda kabul edilmiş, 

yaş, cinsiyet ve eğitim durumu diye ayrım yapılmamıştır. Bu özelliklerde de sayı belirlenmiş ve yorumlayarak 

değerlendirme yapılmıştır. 

 

2.4 Geçerlilik ve Güvenirlilik 

Anketi doldurmayı kabul edenlerin oranı %100’dür. Ancak Yaş, cinsiyet , eğitim durumu gibi genel bilgileri 

yazmayanlar olmuştur. Sorulduğunda yazmak istemedikleri söyledikleri için ısrar edilmemiştir. 

 

3.Bulgular 

Yapılan analiz sonucunda; katılanların %28’inin  ‘’Kadın’’ denilince ilk akıllarına ‘’anne’’, % 18.3‘ünün diğer 

diye kabul ettiğimiz ve %8.3’sinin ise ‘’narin’’ kelimeleri gelmiştir (Tablo1). 

Cinsiye, eğitim durumu ve yaşa göre yapılan incelemelerde ise genel olarak en fazla verilen cevabı kaç kişinin 

verdiğine bakılmıştır. Bu alanlarda yüzdelik hesabı yapılmamasının nedeni bazı kişilerin cinsiyet, yaş veya eğitim 

durumlarını yazmamış olmalarıdır. Kadınlarda; 36 kişi anne , 9 kişi narin demiştir.Erkeklerde ise 29 kişi anne 

derken narin diyen olmamıştır. Yaş gruplarına göre bakıldığında 15-25 yaş grubunda  23 kişi anne 4 kişi fedakar 

yanıtını vermiştir.25-35 yaş grubunda anne diyen 14 kişi  fedakar diyen 2 kişi olmuştur.35 ve üstü yaş grubunda 

anne diyen 31 kişi  ,fedakar diyen 12 kişi olmuştur.Eğitim durumlarına bakıldığında İlkokul mezunlarında anne 

diyen 8 kişi ,fedakar diyen 4 kişi ;ortaokul mezunlarında anne diyen 7 kişi fedakar diyen 3 kişi ;lise mezunlarında 

anne diyen 18 kişi ,fedakar diyen 3 kişi ;üniversite mezunlarında  anne diyen 34 kişi fedakar diyen 8 kişi olmuştur. 

 

1. soru: ‘’Kadın’’ denilince aklınıza gelen 3 şeyi sıralayınız.  

Tanım Cevap Sayısı Yüzdesi 

Anne 84 28 

Diğer 55 18.3 

Narin 27 9 

Fedakar 25 8.3 

Güçlü 20 6.6 

Sevgi 19 6.3 

Yoldaş 17 5.6 

Merhamet 15 5 
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Tablo 1: Birinci soru analiz sonuçları 

 

-“Türk Kadını” denilince aklınıza kimler geliyor? sorusuna ise % 31.6’lık bir kesim çeşitli ünlü kadınların 

isimlerini vermiş, ancak çoğunluk isim vermek yerine  çalışkan, eşitlik, mücadele gibi bazı nitelik ve terimler 

sıralamıştır (Tablo 2).  

Cinsiyete göre anket sonuçlarına bakıldığında; kadınlardan 49 kişi ünlü kişilerin ismini verirken, 3 kişi çalışkan 

demiş, eşitlik diyen olmamıştır. Erkeklerde ise;17 kişi ünlülerin ismini söylemiş,1 kişi çalışkan ,5 kişi eşitlik 

demiştir.Yaş gruplarına göre; 15-25 arası ünlü isimleri veren 19 kişi çalışkan yanıtını veren 1 kişi, 25-35 yaş arası 

ünlü isimleri veren 11 kişi, 35 yaş ve  üzeri ise 23 kişinin ünlü isim verdiği görülmüştür.  .  Eğitim durumlarına 

göre bakıldığında ünlü kişilerin ismini söyleyenlerden 3 kişi çalışkan yanıtını veren 3 kişi ilkokul, ünlü kişilerin 

ismini veren 5 kişi ortaokul, ünlü kişilerin ismini veren 11 kişi lise ve ünlü kişilerin ismini veren 18 kişinin 

üniversite mezunudur. 

 

 

2. soru:“Türk Kadını” denilince aklınıza kimler geliyor? 

Tanım Cevap Sayısı Yüzdesi 

Ünlü kişi 95 31.6 

Diğer 47 15.6 

Çalışkan 40 13.3 

Eşitlik 26 8.6 

Mücadeleci 25 8.3 

Cesur 18 6 

Paylaşım 15 5 

Emekçi 11 3.6 

Cesaret 11 3.6 

Emekçi 12 4 

Bağımsızlık 9 3 

Üretken 7 2.3 

Sabır 5 1.6 

Göğüs 5 1.6 

 300 100.00 
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Atatürk 11 3.6 

  300 100 

 

Tablo 2: İkinci soru analiz sonuçları 

Üçüncü soruda ise; ‘’Kara’’ ifadesinin ankete katılanların % 25’inde renk, % 20’sinde diğer, %15.7 ‘sinde ise 

karanlık kelimelerini ifade ettiği belirlenmiştir (Tablo 3). Anket sonuçlarına cinsiyete göre bakıldığında; 

kadınlardan 38 kişinin renk,11 kişinin karanlık ve 14 kişinin  kıta(kara parçası), erkelerde ise 20 kişinin renk,3 

kişinin karanlık,2 kişinin kıta(karaparçası) yazdığı belirlenmiştir.Yaş grubuna göre bakıldığında renk yanıtını 

veren 11 kişi karanlık yanıtını veren 3 kişi 15-25 yaş aralığında,renk yanıtını veren 11 kişi karanlık yanıtını veren 

3 kişi 25-35 yaş aralığında,renk yanıtını veren 13 kişi karanlık yanıtını veren 9 kişi 35 yaş ve üstü olduğu 

belirlenmiştir.Eğitim durumuna göre bakıldığında renk yanıtını veren 5 kişi karanlık yanıtını veren 2 kişi 

ilkokul,renk yanıtını veren 5 kişi karanlık yanıtını veren 1 kişi  ortaokul,renk yanıtını veren 11 kişi karanlık yanıtını 

veren 3 kişi lise ,renk yanıtını veren 14 kişi karanlık yanıtını veren 9 kişi üniversite mezunudur. 

 

3. soru: -“Kara”  ifadesi  sizde neleri çağrıştırıyor? 

Tanım Cevap Sayısı Yüzdesi 

Renk 75 25 

Diğer 60 20 

Karanlık 46 15.3 

Kıta 34 11.3 

Karamsar 30 10 

Savaş 23 7.6 

Esmer 15 5 

Matem 6 2 

Kömür 6 2 

Deniz 5 1.6 

  300 100 

 

Tablo 3: Üçüncü soru analiz sonuçları 

“Kara Murat” denilince aklınıza neler geliyor? sorusuna ise; katılanların %32.3’ünin ilk olarak akıllarına ‘’Cüneyt 

Arkın’’, % 27.6’ sının ‘’savaşçı’’ ve % 12.6’sının‘’dizi’’ geldiği belirlenmiştir (Tablo 4). Cinsiyete göre anket 

sonuçları; kadınlarda Cüneyt Arkın diyen 26, savaşçı diyen 17, dizi/film diyen ise 15 kişidir.  Erkeklerde ise17 

kişi Cüneyt Arkın, 5 kişi savaşçı, 14 kişi dizi/film diye cevap vermiştir.Eğitim durumlarına göre bakıldığında 

Cüneyt Arkın yanıtını veren  3 kişi savaşçı yanıtını veren 1 kişi  ilkokul ,Cüneyt Arkın yanıtını veren 5 kişi savaşçı 

yanıtını veren 3kişi ortaokul ,Cüneyt Arkın yanıtını veren 8 kişi savaşçı yanıtını veren 6 lise ,Cüneyt Arkın yanıtını 

veren 24 kişi savaşçı yanıtını veren 19 kişi üniversite mezunu olduğu belirlenmiştir.Yaş grubuna göre bakıldığında 

Cüneyt Arkın yanıtını veren15 kişi savaşçı yanıtını veren 10kişi 15-25 yaş aralığında ,Cüneyt Arkın yanıtını veren 

11 kişi savaşçı yanıtını veren 8 kişi 25-35 yaş aralığında  ,Cüneyt Arkın yanıtını veren 14 kişi savaşçı yanıtını 

veren 10 kişi 35 üstü olmuştur. 

 

4. soru:“Kara Murat” denilince aklınıza neler geliyor? 
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Tanım Cevap Sayısı Yüzdesi 

Cüneyt arkın 97 32.3 

Savaşçı 83 27.6 

Dizi 38 12.6 

Diğer 25 8.3 

Bizans 19 6.3 

Osmanlı 13 4.3 

At-silah 10 3.3 

Fedai 8 2.6 

Jön 7 2.3 

   300  

 

Tablo 4: Dördüncü soru analiz sonuçları 

Beşinci soruda“Kara Fatma” denilince aklınıza neler geliyor? diye sorulmuş olup katılanların  

%31.6’sının‘’Savaşçı’’, % 29’unun ‘’Hamam böceği’’ ve % 15.35’inin diğer dediğimiz farklı cevapları verdiği 

belirlenmiştir (Tablo 5). Bu soruda kadınlardan 30 kişi savaşçı, 47 kişi hamam böceği, 26 kişi kadın cevabını 

verirken erkeklerden 16 kişi savaşçı, 19 kişi hamam böceği, 6 kişi kadın cevabı vermiştir.Yaş gruplarına göre 

bakıldığında savaşçı diyen 16 kişi hamam böceği diyen 15 kişi 15-25 yaş grubunda,savaşçı diyen 17 kişi hamam 

böceği diyen 14 kişi 25-35 yaş grubunda ,savaşçı diyen 26  kişi hamam böceği diyen 24 kişi 35 yaş ve üstünde 

olduğu belirlenmiştir.Eğitim durumuna göre bakıldığında; savaşçı yanıtını veren 9 kişi hamam böceği yanıtını 

veren 7 kişi ilkokul,savaşçı yanıtını veren 8 hamam böceği yanıtını veren 6 kişi ortaokul ,savaşçı yanıtını veren 14 

kişi hamam böceği yanıtını veren 17 kişi lise,savaşçı yanıtını veren 27 ,hamam böceği yanıtını veren 24 kişi 

üniversite mezunudur.   

 

5. soru: “Kara Fatma” denilince aklınıza neler geliyor? 

Tanım Cevap Sayısı Yüzdesi 

Savaşçı 95 31.6 

Hamam böceği 87 29 

diğer 45 15 

kadın 33 11 

özveri 29 9.6 

öcü 11 3.6 

  300 100 

Tablo 5:Beşinci  soru analiz sonuçları 

 

 

 

 

 

“Kara Fatma” adıyla tanınan kahraman Türk Kadınını tanıyor musunuz? Sorusuna anketi dolduranların %54’ünün 

‘’Evet’’ %46’sının ise ‘’Hayır’’ cevabı verdiği tespit edilmiştir (Tablo 6). 

6. soru: “Kara Fatma” adıylatanınankahramanTürkKadınınıtanıyormusunuz? 
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Tanım CevapSayısı Yüzdesi 

Evet 162 54 

Hayır 138 46 

 300 100.00 

 

Tablo 6: Altıncı soru analiz sonuçları 

Anketler incelendiğinde cinsiyete göre Evet diyen kadınlar 40, Hayır diyenler 35 kişidir. Evet diyen erkekler 21, 

Hayır diyenler 18 kişidir. Yaş grubuna göre  Evet diyenler; 15-25 yaş arası 36 kişi, 25-35 yaş arası 8 kişi, 35 yaş 

üzeri 34 kişi,Hayır diyenler;15-25 yaş arası 26 kişi, 25-35 yaş arası 6 kişi, 35 yaş üzeri 27 kişidir. Eğitim durumuna 

göre ise Evet diyen 6 kişi ilkokul, 4 kişi ortaokul, 13 kişi lise ve 38 kişi üniversite mezunudur.  Hayır diyen 10 kişi 

ilkokul, 6 kişi ortaokul, 16 kişi lise ve 20 kişi üniversite mezunudur.  

Çalışmanın ikinci aşamasında ise çok sayıda kadın ile görüşülmüş ve farklı alanlardan farklı örnekler olabilmesi 

için  bazılarına raporda yer verilmiştir. Bu kişilerin özgeçmişleri aşağıda kısaca özetlenmeye çalışılmıştır. 

-1930 yılında doğdu. Küçükken ‘’Shirley’’ diye çağrılırken şimdi il genelinde ‘’Muhteşem Mübeccel’’ olarak 

bilinmektedir.Balkan harbi ile göç eden aile geldiği ilçede de bu hizmetlerini sürdürmeye devam etmiş, hala da 

devam etmektedir. Daha çocukluğunda birçok şeyin öncüsü olmuş, ilçeyi ziyarete gelen Mustafa Kemal Atatürk’e 

çiçek verme mutluluğunu yaşamıştır.1953 yılında ilin kurucu ailelerinden (tarihte yeralan bir aile) birinin oğluyla 

evlenmiş. Eşi Cumhuriyet döneminin ilk yüksek ziraat mühendislerinden olup iline ilk makineli tarımı getiren, 

ziraat fakültesinin ilinde açılmasını sağlayan kişidirO dönemlerde kadının ön planda ve patron olması çok 

alışılageldik değildir ve birçok kişi işlerin batacağını düşünmüş olup kısa zamanda yanıldıklarını görmüşlerdir. 

Bunların yanı sıra asıl önemli olan; ilinde hemen hemen tüm vakıf ve dernekler (sunumda isimleri verilecektir) ile 

böbrek hastanesinin kurucusudur. İline ilk tiyatronun gelmesini sağlamıştır.  Yaptığı veya yardımcı olduğu 

faaliyetler ve organizasyonlar ile 2013 yılında önemli bir dernek tarafından ‘’Yılın Annesi’’, dünya genelinde çok 

seyrek verilen ‘’MelvinJones’’  ve  2017’de ‘’Cumhuriyet Kadını Özel Ödülü’’ dahil 60 ödül alan Muhteşem 

Mübeccelin Başarı ve Teşekkür Belgeleri ise sayısızdır. Alçakgönüllü, yardımsever, kişilik sahibi olan bayan 

aldığı her belge veya ödülü özel olarak saklamaktadır. En güzel örnek kısa zaman önce bir Türk Dizisinin 

uluslararası internet sitesinde yayınlanmasını ve dizinin çekilmesini sağlayan küçük kızıdır. Kısaca Kara Fatmalar, 

Kara Fatma yetiştirmeye devam ediyor. 

-1956 yılında öğretmen bir baba ile ev hanımı bir annenin 3 kızından en küçüğü olarak dünyaya geldi. Babasının 

aktif bir yapıya sahip olması ve kendisinin de doğayı, araştırmayı sevmesi küçük yaşlardan itibaren kendini 

geliştirmesine katkıda bulundu. Öğretmen olmayacağım bilim insanı olacağım demesine rağmen eş durumundan 

dolayı öğretmenlik yapmak zorunda kaldı. Görev yaptığı okullarda laboratuvar kurulmasına, çevrede bulunan 

çeşitli kurum ve kuruluşlara geziler düzenleyerek öğrencilerin bilgi edinmesine, kendilerini geliştirmelerine 

katkıda bulunmuştur. İki çocuğunu büyüttükten sonra bilimsel çalışmalarına ağırlık verebildi ve özellikle 

öğrenciler ile projeler hazırlayarak öğrencilerinin çok sayıda ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller 

kazanmasına öncülük etti. İlinde projelerin temelini atmış olup ilk Türkiye birinciliğini iline kazandıran 

öğretmendir. En önemli özelliklerinden biri yurtdışı ile ciddi bağlantılar kurması, ülkemizde uluslararası proje 

yarışmaları düzenlemesi, birçok uluslararası yarışmanın ülke temsilcisi olması ve her yıl hemen hemen tüm 

yarışmalarda ülkemizin adını dünyaya duyurmasıdır. Şu anda 62 yaşındadır ve hala bilimsel çalışmalara destek 

olmaya devam etmektedir. Her zaman mütevazi davranmış ön planda olmamıştır. O da bilimsel alanda savaşan bir 

Kara Fatma’dır. 

- Veteriner Fakültesi mezunu olan kişinin  öğrenciliği sırasında o yıllar için çok yeni bir alan olan biyoteknoloji 

hayli ilgisini çekmişti. Ülkemizde henüz tüp bebek uygulamalarından bahsedilmediği 1980’li yılların sonlarına 

doğru hayvanlarda ve laboratuvar ortamında embriyo üretimi ve transferi konusunda doktora çalışmasına başladı.. 

Ülkemizde yapılan ilk klonlama projesinde görev yaptı. Yaptığı seminer veya diğer konuşmalarda üretilen klonları 

kendi çocukları gibi anlatmakta olup gençleri bilimsel çalışmalar için heveslendirmekte ve yapılması için her 

çalışmaya destek olmaktadır. 2012 yılında bir üniversitenin biyoteknoloji bölümün kurulmasında görev yapmış ve 

halen bu bölümde Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.   

-Bilimsel alanda savaş bir Kara Fatma örneği daha… sonrasında faklı örneklerimiz olacaktır. Öğretmen bir ailenin 

çoğuydu, yatılı bir liseyi kazandı ve Devlet Parasız Yurt bursu almak için babası ile mücadele etti ve ülkemizde 



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

193 
 
 

 

ilk defa yurt için kararname onun adına çıkartıldı. Hayali cerrah olmaktı tıp fakültesini kazandı ama istediği 

üniversite değildi, fazla çalıştı sayılı üniversitelerden birine yatay geçiş yaptı.Maalesef kadın olmak bazen 

karşındaki kişi ne kadar eğitimli olsa da zor olabiliyor. Hocası kadın olduğu için onu küçümsedi ancak çalışkanlığı 

ve başarısından dolayı  ileriki yıllarda kadro teklif etti. Atandığı yerlerde esnaf lokantasına bile gitmekte sorun 

yaşadı.İlimize ait üniversitenin tıp fakültenin kurulmasında büyük katkı sağladı ve birçok bilimsel derginin ve 

derneğin kurucuları arsında yer aldı. Halen cerrah olarak işine devam etmektedir. 

- 1958 yılında köyde doğdu. Çeşitli sebeplerden dolayı küçük yaşta evlendi.Eşinin vefatından sonra geçim sıkıntısı 

ve artan ihtiyaçlardan dolayı 55 yaşında iş hayatına atıldı. Her pazar kızı ile birlikte hazırladıkları hamur işleri, 

örgü vb. ev yapımı ürünleri pazarda satışa sunmaktadır. Hafta içi çalışıp pazar günü de pazarda kendi el emeklerini 

sunmanın kendisini çok mutlu hissettirdiğini belirten kişi; bu sayede evime, çocuklarıma bir nebze destek ve onlara 

örnek oluyorum. Bu sayede kendime güvenim artıyor ve gerek çocuklarım gerekse çevremdeki bazı insanlar 

umutsuzluğa düştüğünde yanlarında olma gücünü kendimde buluyorum 

- Meslek lisesinde  elektrik elektronik ve üniversitede elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun oldu.1999 

depremi onun için bir dönüm noktası oldu. Ailesi deprem bölgesinde yaşıyordu. Hemen tayini istedi ve eşinin de 

desteği ile deprem bölgesinde iletişim ve haberleşme kesilmesin diye çok çalıştı (tabii ki ekibiyle birlikte). Kısa 

bir süre sonra kurum müdürlüğüne atandı. Atandığı zaman ve günümüzde de tek kadın kurum müdürüdür.   

- İl merkezine yakın bir köyde doğdu. İlkokulu bitirdiği gibi evlendi.  Kendini geliştirmek ve ailesine katkıda 

bulunmak için halk eğitimin merkezinin çeşitli kurslarına katıldı ve sertifikalar aldı. Aldığı sertifikalarla halı 

dokumasına başladı ve köydeki kadınları organize ederek köy  içinde halı dokuma işini büyüttü.  Halı 

kooperatifinin kurulmasını sağladı. Kooperatifin ürünleri ülke sınırlarını aştı, yurt dışına halı satmaktadırlar. 

Köydeki kadınların kendilerini geliştirmelerini, birlik olmalarını  sağlayan güzel bir Kara Fatma örneğidir. 

-1990’da köyde yaşayan bir ailenin altıncı çocuğu olarak doğdu. Üç ablası ile aralarındaki yaş farkı fazlaydı, 

ablalar üniversitede iken o çocuktu. Ablaları mühendis ve öğretmen oldu, ortaokulu öğretmen olan ablasının 

yanında okudu. O da küçük yaşlardan beri pilot olmayı hedeflemişti,  babası da onu hep ‘’Pilot Kızım’’ diye 

severdi. Ancak 11. sınıfın ikinci  döneminde ani bir şekilde babasını kaybetti.Bu arada askeri okullarda başvurdu 

ve yaz boyunca spor yaparak sınavlara hazırlandı.Tercih dönemi geldiğinde ablaları yalvarıyordu ne olur tercihte 

bulun bak askeri okullardan bir çağrı falan yok, o hayır ben son güne kadar haber bekleyeceğim, ben asker 

olacağım dedi. Aslında belli etmesede o bir söz vermişti babasına verdiği sözü tutmak istiyordu.Bir pazar sabahı 

telefon çaldı ve onu hava harp okulu için mülakata çağırdılar, ancak mülakatta baban vefat etmiş annen çalışmıyor 

size kim geçindiriyor diye sorulunca gözleri yaşarmış ve mülakattan elenmiş.Ablası tesadüfen gazetede kara harp 

okulunun yedekleri için başvuru olduğunu okumuş ve o gün hemen işlemlere başlamışlar. Spor sınavı, mülakat 

derken kara harp okuluna seçilmiş. Alanlar belirlenirken kara havacı (helikopter pilotu) olarak seçilen iki kızdan 

biri olmuş. Şu anda üsteğmen olarak görevinin başında olup insan istemeli ve hedefine ulaşmalı sözünün kanıtı bir 

Kara Fatmadır o. 

-1994’ te  doğdu ve 15 yaşına kadar köyde maddi manevi rahat bir yaşam sürdü. Ancak babasının vefatı üzerine 

annesi ve kız kardeşi ile yaşam mücadelesi başladı. Annesinin psikolojik çöküntü nedeniyle intihar girişiminde 

bulunmasıyla aileyi ayakta tutmak zorunda olduğunu ve güçlü bir Kara Fatma olması gerektiğini hissetti. Zaman 

içinde kardeşi eğitimini tamamladı ve anne sağlığına kavuşarak düzenli bir işe girdi.Kendisi şu cümleleri 

ekledi.Belki silahla savaşmadım ama yaşadığım tüm zorluklar sebebiyle ben de 21. Yüzyılın Kara Fatma’sıyım… 

 4.Sonuçlar ve Tartışma 

‘’Kadın’’ denilince akla onlarca, yüzlerce belki binlerce şey gelir. Bunların içinde iyi de kötüde bir sürü anlamı 

olan kelimeler olabilir. Ama en üzücü olan günümüzde ‘’Kadın ‘’denildiği anda cinayet, istismar, kocası tarafından 

dövülme vb. haberler geliyor. Bu durum hem kadınların hemde genç kızların psikolojisini olumsuz etkiliyor. Bizler 

şu düşünce ile bu projeyi yapmaya karar verdik.İlk olarak ilimizden başlayıp çevre illere de birazcık uzanarak bu 

kişilere ulaşmaya çalıştık ve bu kişilere haddimize düşmese de zamanın ‘’Kara Fatmaları ‘’dedik. Bu kişilerde 

tarihimize adını altın harflerle yazdıran Kadın Kahramanlardan biri olan Fatma SEHER (Kara FATMA) gibi güçlü, 

organizasyon yeteneği ve hedefi olan, sabırlı, mücadeleci, savaşçı ve hakettiklerinin dışında fazlasında gözü 

olmayan, gençlere rol model olabilecek kadınlar.  

Çalışmada yapılan anket sonucunda; 

-‘’ Kadın ‘’ kelimesi duyulduğunda ilk olarak akla‘’anne’’, ‘’narin’’ ve’’ fedakar’’ kelimelerinin  geldiği 

belirlenmiştir. Diğer kısmında da yüzdelik fazladır ancak burada çok çeşitli cevaplar bulunmaktadır. Burada 

önemli olan verilen net cevaplardır.Özelliklede  çocukların yetiştirilmesinde, anne de bir eğitim almalı ki 

çocuklarını eğitebilsin bu çocuklarda geleceğin teminatı olsun (Bakacak, 2009). 

YAŞ CİNSİYET 
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-Anketteki ikinci soruda amaca uygun cevaplara ve soru ile alakası olmayan cevaplara rastlanmıştır. Büyük bir 

kesim farklı farklı isimler(Zübeyde Hanım,Sabiha Gökçen ,Türkan Saylan vb.)olsa da çeşitli özellikleri ile tanınan 

bilinen Tük Kadını örneklerini vermişlerdir. Bir kısım katılımcı ise mücadeleci, çalışkan gibi özellikleri 

belirtmişlerdir 

-‘’Kara’’ kelimesinin genel olarak ‘’renk’’ ve ‘’karanlık’’ olarak algılandığı belirlenmiş olup, güçlü, gözü kara 

gibi özelliklerden pek bahsedilmemiştir. Bu iki cevapta erkek ve kadınlarda en fazla verilen cevap olup, kadınlarda 

kıta cevabı sayısı da fazladır.  

-Dördüncü soru medyanın bazı konuları duyurmada ve unutulmamasını sağlamada ne kadar önemli olduğunu 

göstermek için özellikle yazılmıştır. Filmini izlemese de günlük muhabbetten bile çoğunluk ‘’Kara Murat’’ 

denilince çalışma sonucundaki gibi Cüneyt Arkın, Savaşçı, dizi kelimelerini sıralayabilir. Bu sonuç Nalcıoğlu’nu 

bir kez daha haklı çıkarmıştır.( Nalcıoğlu 2004), özellikle kitle iletişim araçları, birey veya kitlelerin birçok 

alanlarda tercihlerini ve düşüncelerini etkileyebilmektedir. Onların sahip oldukları bu güç, genellikle iletişim 

kuramcıları tarafından “potansiyel birer eğitim ve ikna aracı” olarak değerlendirilmektedir  açıklamasında 

bulunmuştur.  

Cüneyt Arkın, savaşçı ve dizi/film gibi cevapları verenleri genellikle kadınlar olduğu dikkat çekmektedir. Aslında 

bu sonuç günümüz gerçeği ile tam uyuşmaktadır. Kadınlarda dizi bağımlılığı ve bu alanda yer alan kişiler hakkında 

bilgi sahibi olma eğilimi erkeklerden fazladır. 

-Kara Murat’a çoğunluk tarafından biliniyor da Kara Fatma biliniyor mu?Cinsiyete göre kısaca bakıldığında büyük 

ihtimalle temizliği genellikle kadınlar yaptığı için böcek cevabı kadınlarda erkeklerden fazladır. Savaşçı cevabı da 

kadınlarda erkeklerden fazladır. 

-Son soruda katılanların yarısından fazlasının ‘’Kara Fatma adıyla tanınan kahraman Türk Kadınını tanıyor 

musunuz sorusuna ‘’Evet’’ diye cevap vermeleri  insanı mutlu etmekte ve geleceğe umutla bakmasını 

sağlamaktadır. Bu sonuç çalışmanın adının belirlenmesinde de etkili olmuştur. Burada da cinsiyet ve diğer 

özellikler değerlendirilmiş olup; kadınlar ve erkeklerde Evet ve hayır diyenlerin sayısı neredeyse eşit, üniversite 

mezunu olanlarda da durum aynıdır. Yaşa göre ise 15-25 ve 45 yaş üstünün evet cevabı ara gruptan oldukça 

fazladır. Kadın denilince akla en fazla 35 yaş ve üstünde anne cevabı gelmiştir. Türk kadını denilince ünlü kişilerin 

isimlerini en fazla 15-25 yaş grubu vermiştir.Kara Fatma  nedir diye soruluğunda hamam böceği cevabı en fazla 

35 yaş ve üstü yaş grubunda ve üniversite mezunu kişilerden gelmiştir. 

-Çalışmaya başlarken ilimizde çalışmamızın amacın uygun kimler var diye araştırdığımızda önümüze çok sayıda 

örnek çıktı. Bu kişiler ile görüşüldü, hayat hikayeleri alındı. Elde edilen veriler gözden geçirilerek sürekli tekrar 

olmasın, rapor fazla uzamasın diye bazılarına raporda yer verildi. Örneğin ilimizdeki çok sayıda dernek ve vakıfın 

kurucusu veya yöneticisi bayandır. Biz bu bayanları temsilen ilk adımı atan kişiye projemizde yer verdik.Belki il 

içinde ulaşamadığımız, haberimiz olmayan çok farklı alanlarda başarılı, çevresine örnek olan kişilerde vardır. Bu 

konuda araştırmalarımız devam etmektedir.  

Yapılan çalışmada elde edilen sonuçlar ile gerçekte yaşananlar ile örtüştüğü için biz çalışmamızın inandırıcı, 

bulguların aktarılabilir olması nedeniyle aktarılabilir, daha sonra yapılarak çalışmalara yardımcı olabileceği 

(örneğin bir film çekilip yayınlandıktan sonra aynı anket düzenlense cevaplar nasıl değişir?)  için güvenilir, 

bulgularımız katılımcıların cevaplarına göre olduğu için güvenilir olduğunu düşünmekteyiz. 

Öneriler: 

Kadınların toplumdaki yerinin dikkat çekmesi için çeşitli sosyal medyalardan tanıtımlarının yapılması 

önerilmektedir. 
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Аннотация 

 

Статья описывает особенности распределенных систем. Раскрывается понятие  распределенной 

информационной системы. Дается классификация распределенных систем. По типу 

предоставляемых ресурсов: распределенные вычислительные системы, распределенные 

информационные системы. По количеству элементов в системе: кластер, распределенная система 

корпоративного уровня, глобальная система. Также рассматривается возможность использования 

технологий Грид (Grid)  для построения распределенных систем. На основе анализа 

особенностей Грид-технологий рассмотрены вопросы основных принципов построения 

распределенных систем.  

 

Ключевые слова: распределенные системы, обработка данных, Грид технологии, облачные 

вычисления. 
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Abstract 

 

This article describes the features of distributed systems. The notion of distributed systems and 

distributed information systems. A classification of distributed systems. The type of resources: 

distributed computing systems, distributed information systems. The number of elements in the system: 

cluster, distributed, enterprise-level, global system. The possibility of using Grid technologies (Grid) for 

building distributed systems is also being considered. Based on the analysis of Grid technology features, 

the issues of the basic principles of building distributed systems are considered.  

 

Keywords: distributed systems, data processing, Grid technology, cloud computing. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Перспективным подходом к обработке сложных задач, повышению качества результатов и 

уменьшению времени счета является применение систем параллельной распределенной обработки. 

Наиболее успешным и часто применяемым на практике типом распределенной системы (РС) является 

распределенная база данных, представляющая собой интеграцию автономных локальных баз данных, 

географически распределенных и связанных посредством компьютерной сети. Преимущества 

параллельной распределенной обработки включают возможность решения задач большей размерности и 

достижения высококачественных результатов, а также доступность недорогих многопроцессорных 

вычислительных систем. Следует отметить, что создание параллельных алгоритмов является более 

сложной задачей по сравнению с разработкой традиционных последовательных методов и требует учета 

множества факторов, влияющих на производительность параллельной вычислительной системы в целом. 

Разработка любой распределенной системы осуществляется на основе: 

− анализа, моделирования и оптимизации информационных потоков с учетом применяемых 

дистанционных технологий; 

− формирования элементно-технической базы и выработки сценариев работы каждой из подсистем;  

− реализации пользовательских функций доступа и управления системой; 

− выявления достоинств и недостатков системы, а также определения направления возможного 

расширения функциональности системы. 

Основная задача распределенных систем — облегчить пользователям доступ к 

удаленным ресурсам и обеспечить их совместное использование, регулируя этот процесс. 

Ресурсы могут быть виртуальными, однако традиционно они включают в себя принтеры, 

компьютеры, устройства хранения данных, файлы и данные [1].  

 

Характеристика распределенных систем. 
Существует шесть основных характеристик распределенных систем [5]: 

7. Совместное использование ресурсов. Распределенные системы допускают совместное 

использование как аппаратных (жестких дисков, принтеров), так и программных (файлов, 

компиляторов) ресурсов. 

8. Открытость. Это возможность расширения системы путем добавления новых ресурсов. В 

отличие от ранних распределенных систем, которые по своей сути были ограниченными и 

закрытыми, так как они создавались в основном в пределах отдельных организаций и для решения 

конкретных задач, современные распределенные системы создаются все более открытыми. 
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Применение принципа открытости к распределенным системам стало возможным благодаря 

развитию линий передачи данных, увеличение производительности процессоров, а также общего 

развития информационных технологий. Под открытостью распределенных систем понимается 

возможность взаимодействия с другими открытыми системами. Открытые системы должны иметь 

следующие характеристики: РС должны соответствовать четко определенными интерфейсами;  

Системы, входящие в состав РС должны легко взаимодействовать между собой; Системы должны 

обеспечивать переносимость приложений. Открытость системы может быть достигнута с 

помощью: языков программирования, аппаратных платформ, программного обеспечения. 

9. Параллельность. В распределенных системах несколько процессов могут одновременно 

выполняться на разных компьютерах в сети. Эти процессы могут взаимодействовать во время их 

выполнения. 

10. Масштабируемость. Под масштабируемостью понимается возможность добавления новых 

свойств и методов. Масштабируемость распределенных систем одна из первоочередных задач при 

проектировании РС. Распределенные системы позволили избежать главного недостатка 

централизированных систем – ограниченности наращивания вычислительных мощностей 

системы. Существуют три основных показателя масштабируемости системы: Масштабируемость 

РС по отношению к ее размеру. Система считается масштабируемой по отношению к ее размеру, 

если она обеспечивает простоту подключения к ней новых узлов; Географическая 

масштабируемость. Система считается географически масштабируемой, если к ее сети возможно 

подключение новых узлов, без привязки к конкретной географической зоне (страна, город, дата – 

центр и т.д.), то есть глобально распределенных узлов; Масштабируемость управления. Система 

считается масштабируемой в плане управления ресурсами, если при росте общего количества 

узлов системы, администрирование системы не усложняется. 

11. Отказоустойчивость. Наличие нескольких компьютеров позволяет дублирование информации 

и устойчивость к некоторым аппаратным и программным ошибкам. Распределенные системы в 

случае ошибки могут поддерживать частичную функциональность. Полный сбой в работе 

системы происходит только при сетевых ошибках. В связи с появлением новых методов и 

алгоритмов, требовательных к вычислительным ресурсам и, самое главное, к ресурсам времени, 

необходимость в доступности распределенных систем в момент времени t становится крайне 

актуальным. Основным показателем, определяющим надежность всей РС, является 

отказоустойчивость. Отказоустойчивость – это важнейшее свойство вычислительной системы, 

которое заключается в возможности продолжения действий, заданных программой, после 

возникновения неисправностей. 

12. Прозрачность. Пользователям предоставляется полный доступ к ресурсам в системе, в то же 

время от них скрыта информация о распределении ресурсов по системе. Прозрачность, в общем 

случае, заключается в том, что распределенные системы должны быть восприняты 

пользователями системы как однородный объект, а не как набор автономных объектов, которые 

взаимодействуют между собой между собой. Проектирование распределенной системы является 

сложной задачей, и соблюдение необходимой прозрачности, является необходимым условием 

функционирования системы. 

 

Классификация распределенных систем. 

Классифицировать распределенные системы можно по различным признакам: по количеству 

элементов в системе, по уровню организации распределенных систем, по типу предоставляемых ресурсов, 

а также ряду других признаков. По типу предоставляемых ресурсов различают:  

− распределенные вычислительные системы (Computational Grid) – для объединения 

вычислительной мощности тысяч персональных компьютеров и серверов и создания, таким 

образом, среды предоставляющей суперкомпьютерный уровень производительности; 

− распределенные информационные системы (Data Grid) - предоставляют ресурсы для 

распределенной обработки данных, что позволяет выполнять глубокий анализ распределенных, 

больших по объему и часто разнотипных баз данных без их физического перемещения; 

− семантический Грид (Semantic Grid) - предоставляют инфраструктуру для выполнения 

вычислительных задач на основе распределенного мета-информационного окружения, 



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

199 
 
 

 

позволяющего оперировать данными из разнотипных баз данных, различных форматов, 

представляя результат в формате, определяемом приложением [6]. 

Грид (Grid) – система, которая связана с интеграцией, виртуализацией и управлением услугами и 

ресурсами в распределенной, гетерогенной среде, которая поддерживает коллекции пользователей и 

ресурсов (виртуальных организаций) в традиционных административных и организационных доменах 

(реальных организаций). Основная характеристика вычислительных систем (Computational Grid) 

заключается в том, что в качестве основного ресурса предоставляется вычислительная мощность всей 

системы. Основное направление развития систем подобного типа заключается в наращивании вычис-

лительных мощностей системы, посредством увеличения числа вычислительных узлов. Примером 

распределенных вычислительных систем являются кластеры.  

Распределенные информационные системы (Data Grid) предоставляют вычислительные ресурсы 

для обработки больших объемов данных, для задач не требующих больших вычислительных ресурсов. 

Семантический Грид предоставляет не только отдельные вычислительные мощности (базы данных, 

сервисы), но и совокупность вычислительных систем и информационных систем, для каждой конкретной 

предметной области.  

Существует множество определений Грид-систем, однако все они смогут быть сведены в три 

контрольные точки, которым должны удовлетворять Грид-системы. Грид-система это такая система, 

которая 

1) координирует использование ресурсов, которые не являются объектом централизованного 

управления; 

2) использует стандартные, открытые и универсальные протоколы и интерфейсы на основе XML Web 

Services (Веб-сервисы), Web Services Resource Framework (WSRF) и Open Grid Services Architecture 

(OGSA); 

3) используется для предоставления нетривиального качества сервисов в сервис-ориентированной среде 

(SOA - Service Oriented Architecture) [3]. 

Важную роль в Грид-технологии играет концепция виртуализации, которая поддерживает 

согласованный доступ к ресурсам на множестве гетерогенных платформ, позволяет определять 

отображение множества логических экземпляров ресурсов на один и тот же физический и помогает 

управлению ресурсами в VO (Virtual Organization), обеспечивая композицию из ресурсов более низкого 

уровня, объединяет базовые сервисы и позволяет формировать более сложные сервисы. Виртуализация 

Грид-сервисов позволяет легко отображать общее семантическое поведение сервисов на оригинальные 

механизмы платформы. В свою очередь VO представляет собой форму объединение ресурсов и 

пользователей, ориентированных на выполнение определенных задач и предоставление определенных 

сервисов. К основным областям применения Грид-систем относят научные исследования, 

аэрокосмическая и автомобильная промышленность, архитектура, электроника, энергетика, финансово-

банковская инфраструктура, медицина и биотехнологии, производство, медиа-развлечения. На основании 

анализа указанных областей применения Грид-систем можно утверждать, что основными ресурсами, 

которые будут запрашиваться для решения поставленных задач будут вычислительные ресурсы, ресурсы 

для 

хранения данных, специальные аппаратные ресурсы и уникальное оборудование. 

По количеству элементов в системе  различают распределенные системы: кластер, рас-

пределенная система корпоративного уровня, глобальная система. Распределенная система 

является кластером, если общее количество элементов не превышает несколько десятков. 

Распределенная система корпоративного уровня содержит в своем составе уже сотни, а в неко-

торых случаях, и тысячи элементов. Глобальной системой называется распределенная система с 

количеством элементов, входящим в ее состав, более 1000. При этом, зачастую, элементы таких 

систем глобально распределены. Примером глобальной распределенной сети является Интернет, 

где в качестве предоставляемого ресурса является информационное поле.  

 

Облачные вычисления.  
Облачные вычисления – приложения, предоставляемые в качестве услуг через Интернет, а также 

аппаратные программные средства в центрах обработки данных, которые обеспечивают предоставление 
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данных услуг. Облаком принято называть аппаратное и программное обеспечение, которое находится в 

центре обработки данных [2].  

Все как услуга (Everything as a Service) – при таком подходе пользователю будет доступно все от 

программно аппаратной части до управления бизнес процессами, включая взаимодействие между 

пользователями. Все что требуется от пользователя – это доступ в сеть Интернет.  

Инфраструктура как услуга (Infrastructure as a Service) – пользователю доступна только 

компьютерная инфраструктура (как правило, виртуальные платформы, связанные в сеть), которую он сам 

настраивает под свои нужды.  

Платформа как услуга (Platform as a Service) – пользователю доступна компьютерная платформа с 

установленной операционной системой и, возможно, программным обеспечением. 

Программное обеспечение как услуга (Software as a Service) – пользователю доступно 

программное обеспечение, развернутое на удаленных серверах, доступ к которому осуществляется через 

сеть Интернет. Такой вид услуги подразумевает оплату только лишь за фактическое пользование 

программным обеспечением, а все вопросы по лицензированию и обновлению программного обеспечения 

лежат на поставщике данной услуги.  

Аппаратное обеспечение как услуга (Software as a Service) – пользователю предоставляется 

оборудование на правах аренды, которое он может использовать в своих целях. Данный вид услуги очень 

похож на услуги «Инфраструктура как сервис» и «Платформа как сервис», за исключением того, что 

пользователь имеет доступ только лишь к оборудованию, на которое он сам устанавливает все 

программное обеспечение.  

Рабочее место как услуга (Workplace as a Service) – компания организует рабочие места для своих 

сотрудников, устанавливая и настраивая все необходимое программное обеспечение.  

Данные как услуга (Data as a Service) – пользователю предоставляется дисковое пространство для 

хранения информации.  

Безопасность как услуга (Security as a Service) – позволяет пользователям развертывать продукты, 

обеспечивающие безопасность веб-технологий, переписки, локальной системы.  

Облачные сервисы, предоставляющие те или иные виды услуг, в свою очередь делятся на три 

категории: публичные, частные и гибридные.  

Публичное «облако» - ИТ-инфраструктура, которую используют множество компаний и сервисов. 

Пользователи при этом не могут управлять и обслуживать данное «облако», вся ответственность по этим 

вопросам лежит на владельце «облака». Абонентом может стать любая компания, а так же любой 

индивидуальный пользователь. «Облака» такого типа предлагают легкий и доступный в цене способ 

развертывания веб-сайтов или бизнес-систем с большими возможностями масштабирования, которые не 

доступны в «облаках» других типов. Примеры: онлайн сервисы Amazon EC2 и Simple Storage Service (S3), 

Google Apps/Docs, Salesforce.com, Microsoft Office Web [4].  

Частное «облако» - безопасная ИТ-инфраструктура, контролируемая и эксплуатируемая одной 

компанией. Абонент может управлять «облаком» самостоятельно, либо поручить это внешнему 

подрядчику. Сама инфраструктура может размещаться в помещениях самой компании, либо у внешнего 

оператора, либо частично у оператора и частично у компании.  

Гибридное «облако» - ИТ-инфраструктура, использующая лучшие стороны публичного и 

частного типов «облаков». Такой тип в основном используется, когда организация имеет сезонные 

периоды активности. Кроме этого доступ к ресурсам компании организован через публичное «облако». 

Парадигма очень крупных распределенных вычислений, которая основана на эффекте масштаба, 

в рамках которого массив вычислительных ресурсов, ресурсов хранения, платформ и сервисов 

предоставляется по запросу внешним пользователям через Интернет – одно из определений облачных 

вычислений. Такое определение включает два важнейших аспекта в определение облачных вычислений: 

масштабируемость и виртуализацию. Масштабируемость – возможность динамически настраивать 

информационные ресурсы к изменяющейся нагрузке, например к изменению количества пользователей. 

Виртуализация чаще всего используется для того, чтобы обеспечить абстракцию и инкапсуляцию. 

Облачные вычисления абстрагируются от основной аппаратной и программной инфраструктуры с 

помощью виртуализации. Виртуализованные ресурсы предоставляются в виде абстрактных интерфейсов. 

Данная архитектура обеспечивает масштабируемость и гибкость физического уровня облака без 

последствий для интерфейса конечного пользователя. Отличительные черты облачных вычислений: 
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− основные ресурсы и приложения предоставляются в виде сервисов по принципу «оплата по мере 

использования»; 

− виртуализация и динамическая масштабируемость; 

− предоставляются конечному пользователю через веб-браузер или с помощью определенного 

программного интерфейса. 

В настоящее время не существует единой компонентной архитектуры облачных приложений. Это 

обусловлено высокой степенью закрытости различных аспектов реализации облачных систем. Не смотря 

на это, выделяют основные компоненты, присущие большинству существующих, в настоящее время, 

облачных платформ. Зачастую облака разбивают на основные компоненты, которые отражают следующие 

ключевые особенности: информация (обеспечивает распределенное хранение данных); представление 

(обеспечивает предоставление информации конечному пользователю); платформа (предоставляет набор 

основных сервисов, доступных разработчику облачного приложения, накладывает ограничения на 

разработку и предоставление приложения); идентификация (предоставляет информацию об основных 

потребителях облака); масштабируемость (гибкость методов работы распределенной вычислительной 

системы); внедрение (разработка, тестирование и внедрение в эксплуатацию новых облачных 

приложений); монетизация (учет ресурсов); интеграция (упрощает обмен информацией в распределенной 

вычислительной системе); функционирование (поддержка, находящихся в стадии эксплуатации, 

приложений). 

Основным достоинством облачных вычислений, с точки зрения пользователей, является то, что 

оплата ресурсов производится по мере их использования. У модели облачных вычислений существуют и 

некоторые недостатки, которые вытекают из того, что облака обслуживают сразу множество различных 

клиентов. Поэтому классифицируют облака, как правило, в соответствии с тем, кто обслуживает центр 

обработки данных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Распределенные системы позволяют устранить главный недостаток централизированных 

систем – ограниченности наращивания вычислительных мощностей. Ограниченность 

использования распределенных систем осложняется использованием в их составе оборудования 

различных производителей с различными типами архитектур. В связи с большим разнообразием 

аспектов построения вычислительных систем, а также разнообразие существующих 

операционных систем, возникает необходимость в создании методов адаптивного планирования 

распределения потоков в распределенной системе, что позволит значительно ускорить скорость 

обработки поступающих заявок на обслуживание и увеличению общей производительности 

системы. 
Дополнительным фактором к использованию будущих Грид-инфраструктур и внедрению Грид-

технологий в прикладные области является движение к коммерциализации Грид и появлению 

коммерческих провайдеров высокотехнологических ресурсов и сервисов через Грид и Веб-сервисы. Грид-

технологии позволяют создать среду в которой пользовательские задачи могут динамически размещаться 

на одном из ресурсов, которые предоставляют требуемую функциональность и соответствуют другим 

специфическим требованиям пользователя. При этом сервисы безопасности Грид предоставляют 

безопасную среду, в которой задачи пользователя будут выполняться без нарушения требуемой 

конфиденциальности как данных и результатов выполнения задачи, так и самой вычислительной среды. 

Это позволит, например, специалистам в специфических прикладных областях знаний полностью 

организовать процесс разработки и проведение исследовательских и технологических экспериментов с 

использованием распределенных ресурсов и средств провайдеров, предоставляющих доступ к своим 

ресурсам на основе Грид-технологий и Веб-сервисов. Это, с одной стороны, позволит организациям 

разработчиков и исследователей сэкономить на приобретении дорогостоящего оборудования и 

сосредоточиться на своей прикладной области, в то же время обладатели дорогостоящих и уникальных 

ресурсов, так же как и уникального технологического опыта, смогут более полно использовать свой 

потенциал за счет предоставления коммерческого доступа к своим ресурсам. 

Объединение множества ресурсов в Грид-инфраструктуру будет также иметь общую выгоду в 

мобильности задач как для пользователей, так и для провайдеров услуг. 
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Abstract 

Pedophilia is a disease that usually occurs in adult men who has sexual desire or arousal against children  

who has not gone into adolescence or 13 years of age or less. The importance of the study: It is the determination 

of the knowledge level of the society about this disease which is frequently called in recent years. 

 

The aim of this study is to determine the level of knowledge about pedophilia and to increase the 

knowledge and awareness of people about this issue. In this context, the questionnaire developed by the researcher 

reached 100 people and the information about pedophilia was measured. The universe of the study is consisted of 

Isparta city center and the sample consisted of one hundred people over the age of eighteen selected randomly. As 

a result of the study, it was understood that the individuals with higher education level had higher awareness about 

pedophilia. 

Keywords: Pedophilia, Isparta, Awareness 

                                       

Türkiye’de Pedofili Gerçeği: Isparta İli Örneği 
  

Özet 

Pedofili genellikle yetişkin erkeklerde görülen ergenlik dönemine girmemiş bir çocukla ya da çocuklarla 

genellikle 13 yaş ya da altında olanlara karşı cinsel istek ya da uyarılmaların görüldüğü bir hastalıktır. Çalışmanın 

önemi:  Son yıllarda sıklıkla adı duyulan bu hastalık ile ilgili toplumun bilgi düzeyinin belirlenmesidir. 

 

Bu çalışmanın amacı insanların pedofili hastalığı ile ilgili bilgilerinin ne düzeyde olduğunu saptmak ve 

insanların bu konudaki bilgi ve farkındalıklarını arttırmaktır. Bu kapsamda araştırmacı tarafından geliştirilen anket 

ile 100 kişiye ulaşılmış ve pedofili ile ilgili bilgileri ölçülmüştür. Çalışmanın evrenini Isparta il merkezi 

örneklemini ise rastgele seçilen on sekiz yaş üzeri yüz kişi oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda eğitim düzeyi 

yüksek bireylerin pedofili hakkındaki farkındalıklarının daha yüksek olduğu anlaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Pedofili, Isparta, Farkındalık 

 

GİRİŞ 
 

Son yıllarda çocukların cinsel istismarının çok önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu kabul edilmektedir. 

Çocuklara cinsel istismarda bulunmak tıbbi bir tanı olmadığı, her çocuğa cinsel istismarda bulunan kișinin de 

pedofilik olmadığı bilinmektedir. Pedofili en az 6 aylık bir süre boyunca kișide ergenlik dönemine girmemiș bir 

çocukla ya da çocuklarla cinsel etkinlikte bulunmayla ilgili yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerinin, cinsel 

dürtülerinin ya da davranıșlarının yineleyici biçimde ortaya çıkması olarak tanımlanmıștır. Genellikle eylemlerini 

gizli yaptıkları ve tedavi için bașvurmadıkları için pedofili olgularının yaygınlığını belirlemek mümkün 

olamamaktadır. Diğer cinsel saldırı yapan gruplarla karșılaștırıldığında pedofilik bireylerin daha büyük yaș 

grubunda oldukları, eylemlerin yapıldığı ortalama yașların ise 40-70 yaș arası olduğu gösterilmiștir. Pedofili 

bireylerin büyük çoğunluğu erkeklerdir. Çocuğun cinsel istismarı sözel istismar, cinsel organlarını gösterme, 

çocukları soyma ve seyretme, cinsel ilișkiye veya mastürbasyona tanık etme, cinsel organını sürtme, bedenine 

cinsel amaçla dokunma, okșama, müstehcen yayınlara konu etme, oral seks, ağza, vajinaya ve/veya anüse 

penetrasyon gibi çok çeșitli șekillerde ortaya çıkabilmektedir. Pedofili olgularının eylemlerinde genellikle zor 

kullanmadığı, aksine önce masum dokunma sonra uygunsuz dokunma, açık resimler gösterme, porno izletme gibi 

birçok fizik manipülasyon ve desensitizasyon uyguladıkları gösterilmiștir. Bu bireyler için internet ortamı bilgi 

edinme, mağduru belirleme ve ilișki kurma, fantezi geliștirme, diğer sapkınlığı olan kișilerle bağlantı kurma gibi 

birçok istek ve ihtiyaçlarını karșılamak için bir araç olmaya bașlamıștır. Pedofili bireylerin eylemlerinin nadir 

mailto:omersamsunlu@sdu.edu.tr
mailto:yasemintarcan@sdu.edu.tr


IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

204 
 
 

 

olarak impulsif bir cinsel eylem olarak ortaya çıktığı, büyük çoğunluğunun önceden planlandığı gösterilmiștir. 

Pedofilik bireylerin aile içinde ve dıșında sosyal teması sınırlı, içe kapanık, eși ya da ailesiyle sıcak ilișki 

kuramayan psikopatik, psikoseksüel ve sosyal açıdan immatür kișilik özelliklerine sahip olduğu belirtilmektedir. 

Pedofilik eğilimin ortaya çıkmasında gelișimsel, ailesel ve çevresel faktörler ve bu faktörlerin etkileșimi gibi 

birçok faktörün etkili olduğu anlașılmaktadır. Uzun süreli psikoterapi, farmakolojik tedavi sonrasında cinsel arzu 

ve istekte azalma saptanmasına karșın bu bireylerin çocuğa cinsel yönelimlerinde bir farklılık tespit edilmediği 

için günümüzde pedofilik bireylerin tedavisinde hedef çocuklara cinsel yönelimi değiștirmek olmayıp, yeniden 

eylemde bulunma oranlarını azaltmaya yöneliktir. Kimyasal kastrasyon adı verilen erkeklerde libidoya etkisi olan 

testesteron düzeyini düșürmek, bu yolla cinsel eylem sıklığını azaltmak konusu son yıllarda önem kazanmıștır. 

Tedavide sıkı adli ve klinik izlem ve raporlama, kimyasal ve cerrahi kastrasyon, psikoterapi ve psikofarmakolojik 

ilaçların kombine olarak kullanımı en büyük yararı sağlamaktadır. Cinsel istismarı ortadan kaldırmanın en etkin 

yolunun olușmasını önlemek olduğu bilinmektedir. Ülkemizde pedofilik bireylerin yargılanması ve 

cezalandırılmasında büyük sorunlar yașanması, suçun tekrar ișlenmesinin önlenememesi nedeniyle bu bireylerin 

saptanması, kayıt altına alınması ve tedavisi ile ilgili yasal düzenlemelerin acilen yapılması önerilir. Çocukların 

cinsel olarak istismar edilmesinin önüne geçmek için pedofiliklerin özelliklerini tanımak, böyle bir eğilimin ortaya 

çıkmasına neden olan faktörleri tespit etmek gerekmektedir (Erdoğan,2010). 

 

Pedofilinin Yaygınlığı  

Genellikle eylemlerini gizli yaptıkları ve tedaviye başvurmadıkları için pedofili olgularının yaygınlığını 

belirlemek mümkün olamamaktadır. Elde edilen verilerin çoğu adliyeye intikal etmiş olguların belirlenmesinden 

oluşmaktadır ve gerçek yaygınlığı göstermemektedir(Fagan, 2002). Pedofilik fantezisi olup eyleme geçirmeyen 

veya eyleme geçirip bildirilmeyenlerin oranlarını belirleme imkânı bulunmamaktadır. Bu alanda yapılan birçok 

çalışma pedofiliklerin işledikleri suçların seri halinde birçok çocuğa karşı olduğunu, bunların çoğunun da adli 

mercilere yansımadığını ortaya çıkarmaktadır(Abel v.d., 1987). 

 

Pedofilinin Klinik Özellikleri 

Pedofili olgularının büyük çoğunluğunun erkek olduğu tespit edilmiştir. Çocuğa cinsel istismar 

yapanların içinde kadın oranı %1-6 oranında bildirilmiştir(Green, 1996). Abel ve Harlow, çocuklara cinsel 

istismarda bulunan 4007 kişinin incelenmesi sonucu sadece %1’inin kadın olduğunu tespit etmişler, ancak genel 

olarak kadınların bildiriminin düşük olması nedeniyle bu oranın gerçek oranı yansıtmadığını ifade 

etmişlerdir(Abel, Harlow, 2001). Çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunan erkeklerin istismarının genellikle kız 

çocuğa yönelik olduğu, kadınların istismarının ise genellikle erkek çocuğa yönelik olduğu gösterilmiştir. Kadınlar 

genellikle bir erkekle birlikte ortak istismarcı (coabuser) olarak bulunmakta ve bazısı çocukla temasta 

bulunmayabilmektedir. Çocuğa cinsel istismarda bulunan kadınlar çalışmalarda cinsel istismarda bulunan kişi 

olarak sınıflanmakta olup, pedofili olarak sınıflanmamaktadır. Kadınlar tarafından istismarın daha az bildirilme 

nedenleri olarak çocuğu banyo yaptırma, üstünü değiştirme gibi normal bakım verme davranışı sırasında olduğu 

için anlaşılamaması, ergenlerle cinsel birliktelikte ergenlerin bunu istismar olarak değerlendirmeyip memnun 

olunacak bir şey olarak yorumlamaları olabileceği gösterilmektedir. Kadınların uzun süreli cinsel uyarılma 

yaşamadıkları için pedofili hastası olamayacağı öne sürülmektedir. Kadınların erkek olgulara kıyasla daha genç 

yaş grubunda oldukları (22-33 yaş); daha fazla psikiyatrik hastalık bulunduğu, kişilik bozukluğu eşlik etme 

oranının da fazla olduğu saptanmıştır(Hall, 2007). 

 

Pedofilinin Sınıflandırılması 

 

Pedofili olgularının bazı özelliklerine dayanılarak çeşitli sınıflandırmalar ortaya konmuştur. Bazı yazarlar 

pedofilik bireyleri tercih ettiği yaş grubuna göre ergenlik (puberte) öncesi yaş grubu çocukları tercih edenler 

(pedofiller (pedophiles)) ve ergenlik sonrası yaş grubu çocukları tercih edenler (hebefiller (hebephiles) olarak ikiye 

ayırmaktadır. Sadece çocuklara cinsel ilgisi olan olgular seçici pedofili (exclusive pedophile); hem çocuklara hem 

erişkinlere cinsel ilgisi olan olgular seçici olmayan pedofili (nonexclusive pedophile) olarak 

değerlendirilmektedir(Freund v.d.,1982).  

 

Pedofilide Kişilik Özellikleri  
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Pedofilik bireylerin kişilik özelliklerini belirlemek birçok alt grup olduğu için zordur. Bu bireylerin 

çoğunun kişilik patolojilerine sahip olmalarına karşın kısa süreli karşılaşmalarda ve muayenede kendilerini normal 

olarak gösterebilmektedirler.Pedofilik bireylerin aile içinde ve dışında sosyal teması sınırlı, içe kapanık, eşi ya da 

ailesiyle sıcak ilişki kuramayan psikopatik, psikoseksüel ve sosyal açıdan olgunlaşmamış kişilik özelliklerine sahip 

oldukları uzun yıllardır belirtilmektedir(Avcı, Tahiroğlu, 2007). 

 

Pedofilide Tedavi Yöntemleri  

 

Çocuklara cinsel istismarda bulunan bireylerin hepsinin pedofilik olmadığı bilindiğinden, hem adli hem 

de klinik durumlar için tedavi başlamadan önce pedofilik birey ile pedofilik olmayan bireyin ayırımı önemlidir. 

Pedofilik bireylerin erişkinle ilişki kurmasına imkân olduğu, çocuğa yönelmesine bir neden olmadığı halde bile 

cinsel uyarılmayı sağlayan fanteziler çocukları içermektedir.Pedofili olgularında birey tedaviye istekli değilse 

hiçbir tedavi yöntemi etkili olmamaktadır. Kendi istekli olmadığı durumda uygulanan psikoterapi, farmakolojik 

tedavi ve cerrahi kastrasyon gibi bütün tedavi yöntemleri sırasında pedofilik bireylerin eylemde bulunmaya devam 

ettikleri belirlenmiştir. Uzun süreli psikoterapi, farmakolojik tedavi sonrasında cinsel arzu ve istekte azalma 

saptanmasına karşın bu bireylerin çocuğa cinsel yönelimlerinde bir farklılık tespit edilmediği için günümüzde 

pedofilik bireylerin tedavisinde hedef çocuklara cinsel yönelimi değiştirmek olmayıp, yeniden eylemde bulunma 

oranlarını azaltmaya yöneliktir.Hiç bir tedavi yönteminin bu bireylerde problemli olduğu tespit edilen vicdan ve 

ahlaki sorumluluk duygusu üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Pedofilik bireylerin yeniden eylemde bulunma 

oranlarını azaltmaya yönelik tedavide sıkı adli ve klinik izlem, kimyasal ve cerrahi kastrasyon, psikoterapi ve 

psikofarmakolojik ilaçlar kullanılmaktadır(Berlin, 2003). 

 

SONUÇ 

 

Bu bölümde araştırma kapsamında Isparta il merkezinde 100 kişiye uygulanmış anketin sonuçları 

verilecektir.  

 
ŞEKİL 1: KATILIMCILARIN CİNSİYET GRAFİĞİ 

Katılımcıların %62’si erkek %38’I kadındır(Şekil 1). 

62%

38%

CİNSİYET

1. ERKEK
%62

2. KADIN
% 38
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ŞEKİL 2: KATILIMCILARIN YAŞ GRAFİĞİ 

 

Katılımcıların %56’sı 18-25 yaş arası, %29’u 26-40 yaş arası %15’i ise +41 yaş aralığındadır(Şekil 2). 

 
ŞEKİL 3: KATILIMCILARIN ÖĞRENİM DURUMU GRAFİĞİ 

 

Katılımcıların %16’sı ortaöğretim, %17’si lise, %67’si ise üniversite mezunudur(Şekil 3). 

 

 

56%29%

15%

YAŞ

1. 18- 25
%56

2. 26- 40
%29

3. 41 ve üstü
%15

16%

17%

67%

ÖĞRENİM DURUMU

1. ORTAÖĞRETİM
%16

2. LİSE
%17

3. ÜNİVERSİTE
%67
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ŞEKİL 4: PEDOFİLİ NEDİR BİLİYOR MUSUNUZ? 

 

Katılımcıların %49’u pedofili nedir sorusuna evet demiş %51’i ise hayır cevabını vermiştir. Katılımcıların büyük 

çoğunluğunun (%67) üniversite mezunu olduğu bir grupta %51 oranında hayır cevabı verilmesi bu konudaki 

bilgilerin azlığını ve bu konuda eğitim verilmesinin şart olduğunu göstermektedir(Şekil 4). 

 
ŞEKİL 5: ÇEVRENİZDE BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTINIZ MI? 

 

49%

51%

1. Pedofili nedir biliyor musunuz?

EVET
%49

HAYIR
%51

10%

90%

2. Çevrenizde böyle bir durumla karşılaştınız
mı?

1. EVET
%10

2. HAYIR
%90
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Katılımcıların %10’nu çevrenizde pedofili vakası ile karşılaştınız mı sorusuna evet %90’nı da hayır demiştir. 

Katılıcıların verdiği cevaplar literatür bilgileri ile uyuşmaktadır. Pedofili vakalarınn bir çoğu gizli kalmakta ve 

ortaya çıkmamaktadır(Şekil 5). 

 

 
ŞEKİL 6: ÜLKEMİZDE BU TÜR DURUMLAR İÇİN ÖNLEM ALINDIĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? 

 

Katılımcıların %80’iülkemizde pedofiliyi önlemek için önlem alınıyor mu sorusuna hayır cevabını vermiştir( Şekil 

6). 

 

20%

80%

3. Ülkemizde bu tür durumlar için önlem
alındığını düşünüyor musunuz?

1. EVET
%20

2. HAYIR
%80
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ŞEKİL 7: BİR ÇOCUĞA İSTİSMAR UYGULANDIĞINI FARK ETTİĞİNİZDE MÜDAHALE EDER MİSİNİZ? 

 

Katılımcıların tamamı bir çocuğa istismar uygulandığını fark ettiğinizde müdahale eder misiniz sorusuna evet 

cevabını vermiştir(Şekil 7). 

 

 
ŞEKİL 8: ÇOCUK İSTİSMARI DAHA ÇOK YAKIN ÇEVRE Mİ YOKSA UZAK ÇEVREDEN Mİ GELİR? 

 

100%

0%

4. Bir çocuğa istismar uygulandığını fark
ettiğinizde müdahale eder misiniz?

1. EVET
%100

2. HAYIR
%0

60%

40%

5. Çocuk istismarı daha çok yakın çevre mi 
yoksa uzak çevreden mi gelir?

1. YAKIN
%60

2. UZAK
%40
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Katılımcıların %60’I çocuk istismarı yakın çevreden gelir %40’ı ise uzak çevreden gelir cevabını vermişlerdir. 

Araştırma sonuçlarına göre pedoflili vakalarının %90’I yakın çevreden gelmektedir(Şekil 8). 

 

 
ŞEKİL 9: ÜLKEMİZDEKİ ÇOCUK TACİZCİLERİNE GEREKLİ CEZA VERİLİYOR MU? 

 

Katılımcıların %79’u ülkemizde çocuk tacizcilerine gerekli ceza verilmiyor darken %21’i verildiği 

kanaatindedir(Şekil 9). 

 

 
ŞEKİL 10: ÇOCUĞUN UĞRADIĞI CİNSEL İSTİSMAR ÇOCUĞUN GELECEĞİNİ ETKİLER Mİ? 

21%

79%

6. Ülkemizdeki çocuk tacizcilerine gerekli ceza
veriliyor mu?

1. EVET
%21

2. HAYIR
%79

98%

2%

7. Çocuğun uğradığı cinsel istismar çocuğun
geleceğini etkiler mi?

1. EVET
%98

2. HAYIR
%2
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Katılımcıların tamamına yakını (%98) çocuğun uğradığı istismar çocuğun geleceğini etkiler demiştir. Araştırmalar 

da bu yönde sonuçlar göstermektedir. Pedofili vakalarındaki suçluların büyük çoğunluğu çocukluklarında benzer 

vakalara maruz kalmış kişilerdir(Şekil 10). 

 

 
ŞEKİL 11: PEDOFİLİ GENELLİKLE ERKEKLERDE Mİ YOKSA KADINLARDA MI GÖRÜLÜR? 

 

Katılımcıların %84’ü pedofili suçlularının erkek olduğunu düşünmektedir. Gerçekte de bu rakam %90 

civarındadır(Şekil 11). 

 

84%

16%

8. Pedofili genellikle erkeklerde mi yoksa 
kadınlarda mı görülür?

1. EVET
%84

2. HAYIR
%16
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ŞEKİL 12: PEDOFİLİ KALICI MI YOKSA GEÇİCİ BİR HASTALIK MI? 

 

Katılımcıların %82’si pedofilinin kalıcı bir hastalık olduğunu düşünmektedir. Uzmanlara göre de pedofilinin tam 

bir tedavisi olmadığı için süreğen bir hastalık olduğu görüşü hakimdir(Şekil 12). 
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Abstract 

 

The purpose of this study is; To obtain urban open and green spaces map by classifying open and green areas 

according to ownership status and purpose of use in Seydişehir district of Konya province, determination of user 

satisfaction of urban people. Within the scope of the study, using the Arc Map 10.4 program on a 1/1000 scale 

map, the use of open green areas is classified. According to the purpose of use at the urban level; distribution as 

cemetery, urban parks,  green band system, residential gardens, zoo, school garden, botanical garden, sports fields 

and pedestrian zones. For each district in the study area, the open and green areas per person are calculated in m² 

/ person. 

A questionnaire was applied to 400 people in order to evaluate the satisfaction of the citizens living in the area. In 

the evaluation of the questionnaire, IBM Statistics SPSS 22 program was used in order to explain the expectations 

of the citizens about the open and green areas and their satisfaction degrees. Frequency, mean and percentage 

analysis were applied. As a result; the quality and quantity of green areas in the study area is insufficient and the 

pleasure degree of the citizens is very low. Recommendations have been developed for improving urban open and 

green space systems and increasing user satisfaction.. 

 

Keywords: Open green space, Citizen satisfaction, Urban landscape, Seydişehir 

       

                        

Kentsel Açık Yeşil Alan Kullanım Tiplerinin  Belirlenmesi ve Vatandaş 

Memnuniyetinin Değerlendirilmesi: Konya İli Seydişehir İlçesi Örneği 
 

Özet 

 

Bu çalışmanın amacı; Konya ili Seydişehir ilçesinde açık ve yeşil alanların mülkiyet durumuna ve kullanım 

amacına göre sınıflandırılarak kentsel açık yeşil alan haritasının elde edilmesi, kent halkı kullanıcı memnuniyetinin 

saptanmasıdır. Çalışma kapsamında, 1/1000 ölçekli harita üzerinde Arc Map 10.1 programı kullanılarak  açık yeşil 

alan kullanımları olarak sınıflandırılmıştır. Kent düzeyinde kullanım amacına göre ise; mezarlık, kent parkı, refüj, 

yeşil band sistemi,  konut bahçeleri, hayvanat bahçesi, okul bahçesi, botanik bahçesi, spor alanları ve yaya bölgeleri  

olarak dağılımları incelenmiştir. Çalışma alanında yer alan her bir mahalle için kişi başına düşen açık ve yeşil alan 

m²/kişi cinsinden hesaplanmıştır.   

Alanda yaşayan vatandaşların memnuniyetlerinin değerlendirilmesi amacı ile 400 kişiye anket uygulanmıştır. 

Anketin değerlendirilmesinde,  vatandaşların açık ve yeşil alanlarla ilgili beklentileri ve bu alanlardan memnuniyet 

derecelerinin açıklanabilmesi amacı ile IBM Statistics SPSS 22 programı kullanılmıştır. Ortalama, sıklık ve yüzde 

analizleri uygulanmıştır. Sonuç olarak; çalışma alanında yeşil alan nitelik ve niceliğinin yetersiz olduğu, 

vatandaşların memnuniyet derecelerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Kentsel açık ve yeşil alan sistemlerinin 

iyileştirilmesi ve kullanıcı memnuniyetinin arttırılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Açık ve yeşil alanlar, Vatandaş Memnuniyeti, Kentsel Peyzaj, Seydişehir 
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GİRİŞ 

  

Planlı alanlar İmar yönetmeliği (2017)’de belirtildiği üzere  yeşil alanlar, toplumun yararlanması için 

ayrılan oyun bahçesi, çocuk bahçesi, dinlenme, gezinti, piknik, eğlence, rekreasyon ve rekreaktif alanların 

toplamıdır (Metropol ölçekteki fuar, botanik ve hayvan bahçeleri ile bölgesel parklar bu alanlar kapsamındadır.). 

Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yer alan işlevleri ve yapılaşma koşullarını içeren yeşil alanlar olarak ise çocuk 

bahçeleri, parklar,  piknik ve eğlence (rekreasyon) alanları kavramları tanımlanmıştır. 01.03. 2019 tarihinde ise  ek 

olarak (Ek:RG-01/3/2019-30701)   Millet bahçeleri tanımı eklenmiştir. Millet Bahçeleri halkı doğa ile buluşturan, 

rekreaktif gereksinimleri karşılayan, afet anında kentin toplanma alanları olarak da kullanılabilecek, yer seçimi, 

alan büyüklüğü, fonksiyonları ve tasarımı gibi hususların Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulacak büyük 

yeşil alanları ifade etmektedir (Anonim, 2019a). Türkiye kentleri için 02.09.1999 tarih ve 23804 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan ‘İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik’ hükümlerine göre; 

kentsel alanlarda kişi başına düşen yeşil alan değeri en az 10 m², belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise kişi 

başına en az 14 m² olarak belirlenmiştir (Önder ve Polat, 2012). 

Ülkemizde kentsel açık ve yeşil alanların önemini vurgulayan, niteliği ve niceliğini belirlemeye yönelik 

yapılan pek çok çalışma bulunmaktadır. Diğer yandan ülkemiz mevzuatında kentsel alanda kişi başına düşen yeşil 

alan standartları ve yeşil alan nitelik/nicelik tanımlamaları olmasına karşın, kent insanına yeterli  ve kaliteli 

düzeyde açık ve yeşil alan sağlanamamaktadır. 

Genli (1990)’a göre kentsel açık alanlar en genel tanımı ile yapı ve taşıt ulaşımı alanları dışında kalan 

açıklıklar olarak tanımlanmaktadır (Müftüoğlu, 2008). Kentsel yeşil alanlar ise Yuen (1996)’ya göre kentsel 

mekânda fiziksel ve sosyal çevrenin doğası, kültürel ve eğlence amaçlı kullanılan halka açık alanlardır (Alkay ve 

Ocakçı, 2003). Albayrak (2006)’ ya göre, açık yeşil alanlar, insanların yaşamını devam ettirdiği kapalı mekânların 

dışında kalan alanlar ya da açık yüzeyler olarak tanımlanmıştır. Açık alanlar aktif ve pasif aktivitelere olanak 

sağlayandır ayrıca açık alanlar bitkisel tasarımlarla planlanarak yeşil alanlar oluşturulmaktadır (Cengiz, 2016). 

Araştırmalar açık yeşil alanlar ile ruhsal ve bedensel sağlık arasında pozitif ilişki olduğunu ve yeşil 

alanların fiziksel aktiviteyi teşvik ettiğini, kentsel açık ve yeşil alanlar için nitelik ve nicelik değerlendirmesinin 

önemini ortaya koymaktadır (Gültekin et al. 2018; Özdede 2017; Demir et al. 2016; Ulrich, 1981; Pouya et al. 

2015; Gül ve Küçük, 2001). 

Bu çalışmada Seydişehir ilçesi açık ve yeşil alanları nitelik ve nicelikleri açısından mahalle düzeyinde 

karşılaştırmalı olarak değerlendirmiş, yeşil alan kullanımında kamusal adaletin sağlanması, kent halkının yaşam 

kalitesinin arttırılması, halk sağlığının gözetilmesi konularında yöredeki plancılara, tasarımcılara, yatırımcılara ve 

karar vericilere yön gösterici olması amaçlanmıştır. 

 

 

MATERYAL VE YÖNTEM 

Materyal 

 

Çalışma alanı olarak seçilen Konya ili Seydişehir İlçesi, Türkiye'nin İç Anadolu bölgesinde bulunmaktadır. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2018 verilerine göre 64.648 nüfusa sahiptir. Seydişehir ilçesi, Konya 

ilçelerinden kuzeyinde Beyşehir ve Meram, doğusunda Akören, Ahırlı ve Yalıhüyük, doğusunda da Derebucak 

ilçeleriyle birlikte güneyinde Antalya'nın Akseki ilçesiyle de komşudur. Ankara-Konya-Antalya karayolu 

üzerinde, Torosların kuzey eteklerinde, Çarşamba Çayı boyunca uzanan verimli bir vadi olan Suğla Ovası'nda 

bulunur. İlçe merkezinin denizden yüksekliği yaklaşık 1120 m.dir. İlçe merkezi, Konya'ya 85 km, Antalya'ya ise 

215 km. Uzaklıktadır (Anonim 2019b). Çalışma alanının konumu şekil 1’de belirtilmektedir. 
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Şekil 1: Çalışma Alanı Konumu (Anonim, 2019c) 

 

Yöntem 

 

Kentsel açık ve yeşil alanların kalite ve miktarına yönelik, vatandaş memnuniyetine yönelik çalışmalar 

araştırılarak, literatür taraması yapılmıştır. Seydişehir’de durumu ortaya koyabilmek amacı ile;  

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarından yararlanılarak, çalışma alanında yer alan tüm mahallelerin 

sahip oldukları açık yeşil alanlar m² bazında  Arc Map 10.1 ve Autocad 2017 programı kullanılarak hesaplanmıştır.  

Her bir mahalle için yeşil alan miktarları mahallenin toplam alanına oranlanarak, yeşil alan oranları 

hesaplanmıştır. 

TUİK 2018 yılı nüfus verilerinden yararlanarak, mahallelerde kişi başına düşen yeşil alan m²’leri 

hesaplanarak, kişi başına 10m² altında kalan mahalleler yetersiz olarak değerlendirilmiştir.  

Alanda yaşayan vatandaşların memnuniyetlerinin değerlendirilmesi amacı ile 407 kişiye anket 

uygulanmıştır. Anketin değerlendirilmesinde,  vatandaşların açık ve yeşil alanlarla ilgili beklentileri ve bu 

alanlardan memnuniyet derecelerinin açıklanabilmesi amacı ile IBM Statistics SPSS 22 programı kullanılmıştır. 

Betimleyici istatistik kullanılmıştır. 

Kentsel açık ve yeşil alanların yeterli olduğu, vatandaş memnuniyetinin yüksek olduğu mahalleler için 

devamlılık, yetersiz olduğu mahalleler için ise iyileştirme çözümleri üretilerek yeşil alan kullanımlarına ilişkin 

kamusal adaleti sağlayacak, vatandaş memnuniyetini arttıracak öneriler getirilmiştir. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Çalışma kapsamında Seydişehir İlçesi Mahalle düzeyinde açık ve yeşil alan tipleri ve m²’leri hesaplanmış, 

kişi başına açık ve yeşil alan miktarı mahalle düzeyinde yorumlanmıştır. Ardından kentsel açık ve yeşil alanlara 

ilişkin vatandaşların farkındalığı ve memnuniyeti değerlendirilmiştir. 

 

Mahalle Düzeyinde Yeşil Alan Hesaplaması 

 

Seydişehir İlçesinde 16 tanesi merkezde olmak üzere toplamda 55 adet mahalle bulunmaktadır. Merkezde 

bulunan Ulukapı, Değirmenci, Stat, Seyit Harun, Pınarbaşı, Anabağlar, Cami, Hacı Seyit Ali, Alaylar Bir, Alaylar 
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İki, Aktaş, Karakavak, Kızılcalar, Saadetler, Bahçelievler, Sofuhane Mahalleleri için; imar planından yararlanarak 

yeşil alanlar hesaplanmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan  alınan 2018 yılı nüfus verileri ile ilçe merkezindeki 

mahallelerin nüfusuna ulaşılmış ve kişi başına düşün yeşil alan miktarı hesaplanmıştır (Şekil 2). 

 

 
Şekil 2: Seydişehir İlçesi Mahalle Sınırları ve Yeşil Alanları 

 

Seydişehir İlçesi İmar planından yararlanılarak 16 mahalle için yapılan kişi başına düşen yeşil alan 

miktarları ve yeşil alan tipleri tablo 1’de belirtilmektedir. 

 

Tablo 1: Seydişehir İlçesi Kişi Başına Düşen Yeşil Alan Miktarları ve Yeşil Alan Tipleri 

 
Mahalle Nüfus Mahallenin 

Alanı(ha) 

Mahallenin Yeşil 

Alanı(m²)  

Ağaçlan

dırılacak 

Alan(ha) 

Rekreasy

on 

Alanı(ha) 

Kişi/m2 

 

Ulukapı 

Mahallesi 

 

3861 

 

66,856 

 

28511,11 

 

0,729 

 
 

7,38 

Değirmenci 

Mahallesi 

1196 18,08 31885,93 0,377 0,521 26,66 

Stat Mahallesi 919 35,591 1750,68 2,824 19,703 1,90 

Seyit Harun 

Mahallesi 

1039 2,555 2120,06 
 

0,063 2,04 

Pınarbaşı 

Mahallesi 

3283 321,887 19224,86 2,504 1,882 5,85 

Anabağlar 

Mahallesi 

864 46,933 15268,71 1,881 
 

17,67 
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Cami 

Mahallesi 

2710 9,417 792,16 
  

0,29 

Hacı Seyit Ali 

Mahallesi 

7073 4,331 30,60 
  

0,004 

Alaylar Bir 

Mahallesi 

6266 25,52 7992,90 0,669 0,858 1,27 

Aktaş 

Mahallesi 

563 24,952 9972,88 
  

17,71 

Karakavak 

Mahallesi 

1766 39,473 2,03 
 

0,536 0,001 

Kızılcalar 

Mahallesi 

7080 10,691 9053,20 0,257 
 

1,27 

Alaylar İki 

Mahallesi 

4358 70,884 16626,97 4,862 4,797 3,81 

Saadetler 

Mahallesi 

1569 443,09 14281,73 42,69 
 

9,10 

Bahçelievler 

Mahallesi 

558 936,02 3634,36 13,46 
 

6,51 

Karabulak 

Mahallesi 

137 601,51 756,49 3,57 
 

5,52 

Gökçehüyük 

Mahallesi 

336 3348,5 0 42,86 
  

Sofuhane 

Mahallesi 

  
0  

  

Kent Ormanı    28,83   

Mezarlıklar 
   

11,86 
  

Pasif yeşil 

alan 

   
5,61 

  

 

Tablo 1 değerlendirildiğinde Sofuhane Mahallesinde hiç yeşil alan bulunmadığı diğer 15 Mahallede yer 

alan yeşil alanların ise bazılarının kişi başına 10m² standatdını yakalayabildiği bazılarının ise yakalayamadığı 

görülmektedir. Değirmenci Mahallesinde 26,66 m²/kişi, Anabağlar Mahallesinde 17,67 m²/kişi, Aktaş 

Mahallesinde 17,71 m²/kişi yeşil alan bulunmaktadır. Değirmenci, Anabağlar ve Aktaş mahallesinde imar planında 

belirtildiği üzere 10 m²/kişi standardının üzerindedir. Bahçelievler Mahallesinde 6,51 m²/kişi, Saadetler 

Mahallesinde 9,10 m²kişi, Alaylar İki Mahallesinde 3,81 m²/kişi, Kızılcalar Mahallesinde 1,27 m² kişi, Karakavak 

Mahallesinde 0,001 m²/kişi, Alaylar Bir Mahallesinde 1, 27 m²/kişi, Hacı Seyit Ali Mahallesinde 0,004 m²/kişi, 

Cami Mahallesi 0,29 m²/kişi, Pınarbaşı Mahallesi 5,85 m²/kişi, Seyit Harun Mahallesi 2,04 m²/kişi, Stat Mahallesi 

1,90 m²/kişi, Ulukapı Mahallesi 7,38 m²/ kişi yeşil alan bulunmaktadır. Çalışma alanında yeşil alan miktarı 

hesaplanabilen 16 mahalleden 12 Mahalle’si  10 m2/kişi standardının altında kalmaktadır. Yeşil alan nitelik ve 

niceliğine ilişkin yapılan pek çok çalışmada benzer sonuçlar ile karşılaşılmıştır. Çulha (2013) tarafından yapılan 

‘Kırklareli kent merkezi açık yeşil alanlarının nitelik ve nicelik açısından irdelenmesi’ çalışmada Kırklareli 

bölgesinin nüfus yoğunluğuna göre ne kadar yeşil alan kullanılmış, orada yaşayan bireylerin isteklerine, 

kullanımlarına uygun olmadığı tespit edilmiş, donatı elemanlarının ve bitki materyalinin yetersizliği, bakımsızlığı 

tespit edilmiş, yeşil alanların nitelik ve nicelik olarak ihtiyaçları karşılamasının gerekliliği vurgulanmıştır. Akbulut 

(2007) tarafından yapılan ‘Aksaray kenti açık yeşil alanlarının nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi’ 

çalışmasında, Aksaray kentinde bulunan açık yeşil alanların kişi başına 3,5 m² düştüğünü, dolayısıyla yetersiz 

olduğu, birbirine yeşil yollarla bağlanan yeşil kuşaklar oluşturulması, hava kirliliğini azaltma, yeşillendirmede, 

özellikle herdem yeşil bitkiler kullanılarak genişletilmesi, koruma yasalarına uyularak, yeşil eğitim kapsamında 

bilincin artırılması önerisinde bulunulmuştur. Aytatlı (2013)’deki ‘Erzurum kentinde kişi başına düşmesi gereken 

aktif açık ve yeşil alan miktarının matematiksel modelle belirlenmesi’ çalışmasında Erzurum kentinde yapılan 

analiz, bireylerin mahallelerinin yakınındaki parkları tercih ettikleri, gelir düzeyi düşük yerlerde yeşil alanlara 

daha fazla ihtiyaç olduğu, eğitim düzeyi yüksek olanların kirlilikten ve gürültüden daha fazla rahatsız olduğu 

belirtilmiştir. Açık yeşil alanları belirlerken ekonomik, sosyal, aile yapıları, kişilerin istekleri, alanın coğrafi ve 

iklim durumu dikkate alınarak planlanması ifade edilmiştir. Erzurum’da kişi başına düşen yeşil alanın yeterli 

olduğu fakat kış mevsiminde uzun olması etkisiyle, faydalanmanın az olduğu ve fiziksel aktivitelerin yetersizliği 

sonucuna varılmıştır. 
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Vatandaş memnuniyetinin Belirlenmesi 

Seydişehir’de yaşayan vatandaşların yeşil alanların niteliği ve niceliğine yönelik memnuniyet anketi 

uygulanmıştır. Tablo 2’de ankete katılanlara ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ankete katılanların 180 

kadın, 227 erkek toplam 407 kişiye uygulanmıştır. En az 18 yaş olmak üzere her yaş grubunu 

kapsamıştır.  

Tablo 2: Ankete Katılanlara İlişkin Bilgiler 
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER SAYI YÜZDE 

Cinsiyet 

Kadın 180 44,2 

Erkek 227 55,8 

Toplam 407 100 

Yaş 

18-25 59 14,5 

26-30 44 10,8 

31-40 122 30,0 

41-50 112 27,5 

51-60 50 12,3 

60 ve üzeri 20 4,9 

Toplam 407 100 

Medeni Durum 

Bekar 85 20,9 

Evli 305 74,9 

Dul 17 4,2 

Toplam 407 100 

Çocuk Sayısı 

Yok 108 26,5 

1 58 14,3 

2 134 32,9 

3 92 22,6 

4 11 2,7 

5 2 ,5 

6 2 ,5 

7 ve üzeri 0 0 

Toplam 407 100 

Öğrenim Durumu 

Okur-Yazar Değil 3 ,7 

Okur-Yazar 5 1,2 

İlköğretim 47 11,5 

Ortaokul 22 5,4 

Lise 123 30,2 

Üniversite 192 47,2 

Master-Doktora 15 3,7 

Toplam 407 100 

Ailedeki Toplam Birey 

Sayısı 

1 7 1,7 

2 58 14,3 

3 84 20,6 

4 154 37,8 

5 86 21,1 

6 11 2,7 

7 6 1,5 

8 ve üzeri 1 ,2 

Toplam 407 100,0 

Yıllık Ortalama Gelir 

12.000 TL’den az 102 25,1 

12.000-15.000 TL 31 7,6 

15.000-20.000 TL 40 9,8 

20.000-30.000 TL 58 14,3 
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30.000-50.000 TL 125 30,7 

50.000 TL’den fazla 51 12,5 

Toplam 407 100 

Mesleğiniz 

Kamu 174 42,8 

İşçi 45 11,1 

Tarım/Hayvancılık 5 1,2 

Özel Sektör 48 11,8 

İşsiz 48 11,8 

Diğer 87 21,4 

Toplam 407 100 

Hangi mahallede 

oturuyorsunuz 

Kızılcalar Mahallesi 52 12,8 

Hacı Seyit Ali Mahallesi 113 27,8 

Sofuhane Mahallesi 9 2,2 

Ulukapı Mahallesi 52 12,8 

Alaylar 2 Mahallesi 41 10,1 

Yeni Cami Mahallesi 23 5,7 

Alaylar 1 Mahallesi 60 14,7 

Seyit Harun Mahallesi 6 1,5 

Pınarbaşı Mahallesi 10 2,5 

Saadetler Mahallesi 5 1,2 

Bostandere Mahallesi 2 ,5 

Gevrekli Mahallesi 2 ,5 

Karakavak Mahallesi 7 1,7 

Taraşçı Mahallesi 4 1,0 

Değirmenci Mahallesi 2 ,5 

Aktaş Mahallesi 3 ,7 

Taşağıl Mahallesi 2 ,5 

Kesecik Mahallesi 4 1,0 

Gökhüyük Mahallesi 1 ,2 

Akçalar Mahallesi 1 ,2 

Kumluca Mahallesi 1 ,2 

Ketenli Mahallesi 1 ,2 

Çatmakaya Mahallesi 1 ,2 

Kuran Mahallesi 1 ,2 

Stat Mahallesi 3 ,7 

Anabağlar Mahallesi 1 ,2 

Toplam 407 100,0 

Kaç Yıldır Seydişehir’de 

Yaşıyorsunuz 

0-5 Yıl 56 13,8 

5-10 Yıl 36 8,8 

10-20 Yıl 86 21,1 

20-30 Yıl 84 20,6 

30 Yıldan fazla 145 35,6 

Toplam 407 100,0 

Oturduğunuz ev tipini 

tanımlar mısınız 

Bahçeli Müstakil Ev 80 19,7 

Bahçesiz Müstakil Ev 20 4,9 

Bahçeli Apartman 71 17,4 

Bahçesiz Apartman 186 45,7 

Site 48 11,8 

Diğer Belirtiniz 2 ,5 

Toplam 407 100,0 

İmkan  Olması Halinde 

Yaşadığınız Bölgeden 

Ayrılır mıydınız 

Evet 124 30,5 

Hayır 171 42,0 

Olabilir 112 27,4 
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Toplam 407 100,0 

Cevabınız ‘Evet veya 

Olabilir’ ise yaşadığınız 

bölgeden ayrılma nedeniniz 

İşsizlik 41 10,1 

Düşük Ücret 34 8,4 

Çevre Kirliliği 24 5,9 

Çarpık Kentleşme 26 6,4 

Sağlık Sorunları 12 2,9 

Kültürel Eksiklik 50 12,3 

Eğitim 20 4,9 

Yoğun Nüfus 2 ,5 

Diğer 59 14,5 

Toplam 268 65,9 

    

 
Ankete katılanların yeşil alanların kullanım sıklığı, yeşil alan kullanma nedeni, yeşil alanların 

özelliklerinin yeterliliği, yeşil alanlardaki bitkilendirmenin yeterliliğine ilişkin değerlendirmeleri sıklık ve yüzde 

analizleri ile belirlenmiştir (Tablo 3). 

Tablo 3: Seydişehir Kentsel Açık ve Yeşil Alanlarına ilişkin Kullanıcı Değerlendirmeleri 
 SAYI YÜZDE 

Mahallede bulunan açık ve 

yeşil alanların ne sıklıkla 

kullanıldığı 

Günde iki saat ve üzerinde 19 4,7 

Haftada birkaç gün 82 20,1 

Haftasonları 94 23,1 

Ayda bir 98 24,1 

Hiç 98 24,1 

Diğer 16 3,9 

Toplam 407 100 

Mahallede kullanılan açık 

yeşil alan kullanılma nedeni 

Kullanmayan 49 12,0 

Kitap okumak 5 1,2 

Gezinti yapmak 135 33,2 

Piknik yapmak 55 13,5 

Çocuklarla vakit geçirmek 114 28,0 

Spor yapmak 14 3,4 

Diğer belirtiniz 35 8,6 

Toplam 407 100 

Seydişehir ilçesi açık yeşil 

alanların özelliklerinin 

yeterliliği 

Çok yeterli 10 2,5 

Yeterli 85 20,9 

Ne yeterli ne yetersiz 152 37,3 

Yetersiz 134 32,9 

Çok yetersiz 26 6,4 

Toplam 407 100 

Seydişehir ilçesindeki açık 

yeşil alanlardaki 

bitkilendirme yeterliliği 

Çok yeterli 6 1,5 

Yeterli 82 20,1 

Ne yeterli ne yetersiz 143 35,1 

yetersiz 151 37,1 

Çok yetersiz 25 6,1 

Toplam 407 100 

Seydişehir açık yeşil 

alanlarda hangi çeşit bitki 

olmasını istersiniz 

Gölge yapan 55 13,5 

Görselliği etkili 114 28,0 

Meyvesi yenilen 60 14,7 

Doğal türler 172 42,3 

Diğer 6 1,5 

Toplam 407 100 

 

Ankete katılanların mahallelerinde bulunan açık ve yeşil alanları kullanım sıklıklarının oldukça düşük 

olduğu,  açık ve yeşil alan kullanım kültürü ve alışkanlığı yerleşmemiş olduğundan yeşil alanların yeterliliğine 
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ilişkin az veya yeterli gibi net yorum yapamadıkları, kullanım amaçlarının çoğunlukla yürüyüş ve çocuklar ile 

vakit geçirmek amaçlı olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 3’te Seydişehir İlçesi açık ve yeşil alanları yeterliliğine ilişkin 5’li likert ölçeğinde (1:kesinlikle 

katılmıyorum-5:kesinlikle katılıyorum) değerlendirme yapılmıştır. 

 

Tablo: 3. Seydişehir İlçesi Açık ve Yeşil Alan Yeterliliğine İlişkin Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 
No Yeşil Alan Yeterliliği 

Ortalama 

Standart 

Sapma 

1 Seydişehir ilçesi açık ve yeşil alan miktarı yeterli düzeydedir. 2,7224 1,16351 

2 Seydişehir İlçesindeki parklarda bulunan bitkiler sayıca yeterlidir. 2,7297 1,09889 

3 Seydişehir İlçesindeki parklarda bulunan bitkiler gölge sağlama özelliği 

açısından yeterlidir. 

2,7346 1,11786 

4 Seydişehir İlçesindeki parklarda bulunan donatı elemanları(bank, çeşme, 

aydınlatma elemanları) sayıca yeterlidir. 

2,8133 1,16370 

5 Seydişehir İlçesindeki parklar güvenlik açısından yeterlidir. 2,8698 1,57419 

6 Evime yürüme mesafesinde parklara ulaşabiliyorum. 3,5405 1,19015 

7 Seydişehir ilçesinde bulunan parklarda piknik alanları yeterlidir. 2,8870 1,18363 

8 Seydişehir İlçesinde bulunan parklarda aktivite seçenekleri yeterlidir. 2,4742 1,12679 

9 Anayollar, cadde ve sokaklarda yeterli miktarda bitkilendirme yapılmıştır. 2,6855 1,15300 

10 Ana yollar, cadde ve sokaklarda bitkiler gürültüyü engelleyebilmektedir. 2,3219 1,08600 

11 Ana yollar, cadde ve sokaklarda bitkiler tozu tutabilmektedir. 2,7445 1,84593 

12 Yaz aylarında açık alanlarda sıcaklığın olumsuz etkisi hissedilmemektedir. 2,7125 1,15687 

13 Seydişehir’de mezarlık alanlarında yoğun bitkilendirme mevcuttur. 3,4226 1,09332 

14 Seydişehir’de konut çevrelerinde bitkilendirme miktarı yeterlidir. 2,4496 1,11717 

15 Seydişehir’de okul bahçelerinde bitkilendirme miktarı yeterlidir. 2,5823 1,14362 

16 Seydişehir’de meydanlar ve yaya bölgelerinde bitkilendirme miktarı 

yeterlidir. 

2,5725 1,09815 

17 

 

Seydişehir’de kamu binaları çevresinde bitkilendirme yeterlidir. 2,6462 1,11312 

18 Seydişehir’de açık ve yeşil alanlarda kullanılan türler doğru seçilmiştir. 2,8251 ,95398 

19 Genel olarak Seydişehir yeşil alan miktarı olarak yeterlidir. 2,7346 1,11123 

20 Seydişehir’de açık ve yeşil alanlar betonarme alanlardan daha fazladır. 2,5307 1,25491 

21 Seydişehir İlçe Merkezi’nde bitki yoğunluğu dış çevresine oranla daha azdır. 3,3194 1,16652 

22 Seydişehir halkı alışveriş merkezi vb. kapalı alanlarda vakit geçirmektedir. 2,7101 1,06880 

23 Seydişehir halkı kendi bahçelerinde tarım uygulamaları yapmaktadır. 3,5258 1,08673 

 

Seydişehir İlçesi yeşil alan yeterliliğine ilişkin değerlendirmelerde yöre halkının ilçe merkezinde yeşil alan 

yoğunluğunun az olduğunu, dış çeperde yer alan mahallelerde daha fazla olduğunu belirtmişlerdir. 

Tablo 4’te Seydişehir İlçesi açık ve yeşil alan kalitesine ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır. 

 

Tablo: 4. Seydişehir İlçesi Açık ve Yeşil Alan Kalitesi 
No Yeşil Alan Kalitesi 

Ortalama 

Standart 

Sapma 

1 Seydişehir’de parklar bakımlı ve temizdir. 3,1155 1,17818 

2 Seydişehir’de mezarlık alanları bakımlı ve temizdir. 3,4693 1,07292 

3 Seydişehir’de anayollar, cadde ve sokaklar bakımlı ve temizdir. 3,2604 1,05091 

4 Seydişehir’de konut çevreleri bakımlı ve temizdir. 3,0418 1,00772 

5 Her mevsim bitkisel bakım(budama, çim biçme vb.)  düzenli olarak yapılır. 3,4054 ,97519 

6 Seydişehir’de açık ve yeşil alanlarda yeterli sulama yapılmaktadır. 3,4545 1,01577 

7 Seydişehir’de yeşil alanlarda görsel kalite yüksektir. 2,8403 1,00322 

8 Seydişehir halkı açık ve yeşil alanlarda yere çöp atmamaya özen gösterir. 2,3489 1,14519 

9 Seydişehir halkı bitkilere zarar vermemeye özen gösterir. 2,7297 1,13852 

10 Seydişehir’de okul bahçeleri ve çevreleri bakımlı ve temizdir. 3,1032 1,05240 

11 Açık ve yeşil alanlarda genellikle doğal türler kullanılmaktadır. 3,1130 ,97859 

12 Açık ve yeşil alanlarda genellikle süs bitkileri kullanılmaktadır. 3,0369 1,01278 
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13 Açık ve yeşil alanlarda genellikle ekonomik değeri olan bitkiler 

kullanılmaktadır. 

2,5258 ,96933 

14 Yerel yönetim açık ve yeşil alan bakımına yeterli özeni göstermektedir. 3,0983 1,06451 

15 Yerel halk açık ve yeşil alanlara gerekli özeni göstermektedir. 2,7568 1,08610 

 

Seydişehir İlçesi açık ve yeşil alanlarına ilişkin ankete katılanların kalite değerlendirmesinde kararsız 

kaldıkları görülmektedir. Vatandaşlardan yeşil alanlara ilişkin istenen yeterlilik, kalite ve her ikisinin bir sonucu 

olarak ortaya çıkan memnuniyet değerlendirmesine ilişkin kararsız kaldıkları, parkları kullanım alışkanlıkları 

olmaması nedeni ile parkların kalite ve yeterliliğine ilişkin bir beklenti içerisinde olmadıkları söylenebilmektedir. 

Yeşil alanları kullanımın fazla olmamasının nedenleri olarak ise kırsal alanlarda bulunan rekreasyon alanlarını 

haftasonu piknik amaçlı kullanımın daha fazla tercih edilmesi ve müstakil konut bahçelerinin bulunması ile 

açıklanabilmektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Çalışma kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda Seydişehir İlçesi  kent dokusunda aktif açık ve yeşil 

alanların park, rekreasyon alanı ve çocuk bahçelerinin yetersiz olduğu söylenebilmektedir. 

Yeşil alan miktarının yetersiz oluşu, var olan yeşil alanların ise niteliğinin düşük olması,  kent çekirdeğinde 

nüfusun yoğunlaşması, yapılaşmanın giderek artması gibi nedenlerle kişi başına düşen yeşil alan miktarı 

azalmakta, toplumun ihtiyaçlarına cevap verememektedir. 

Kişi başına düşen açık ve yeşil alanın(aktif ve pasif dahil) kentin dış çeperinde yer alan ve köy statüsünden 

mahalle statüsüne geçen mahallelerde yeterli olmasına karşın, erişilebilirlik, kamusal alanlara yakınlık, alt ve üst 

yapı hizmetleri açısından  oldukça yetersiz olduğu, mahalle sınırlarının geniş, nüfusun az olduğu, mezarlıkların  

bu alanlarda yer aldığı  görülmektedir. Yeşil alan miktarı yeterli olmasına karşın niteliği yetersiz kalmaktadır. 

Seydişehir’i sağlıklı ve yaşanılabilir bir mekan haline getirmek için, yeşil alanların hem  niteliği ve hem niceliğini 

önemlidir. Ekolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlar düşünülerek kentsel yeşil alanları planlamak, 

uygulamak ve devamlılığı sağlamak, kentin mevcut kimliğini korurken veya kimlik kazandırırken yapılı çevre 

kadar yeşil alan planlamasını önemsemek esas olmalıdır.  

Zaman içerisindeki değişimler öngörülerek, sürdürülebilirlik ve esneklik sağlayacak kent planlama 

çalışmaları yapılmalıdır. Mevcut durumda Seydişehir İlçe Halkı’nın açık ve yeşil alan kullanım alışkanlığı 

bulunmamaktadır. Ancak yeşil alanların kentli sağlığına olumlu katkıları, hava kalitesini iyileştirmesi, toz ve 

gürültü bariyeri olarak kullanılması, iklimsel konfor sağlaması, kentsel ısı adalarının oluşumuna engel olması vb. 

etkiler konusunda toplumsal bilinç oluşturulmalıdır. Seydişehir’de gelecek kuşakların çevresel konularda 

farkındalığa sahip olması, gündelik yaşantıları içerisinde yeşil alan varlığının önemini kavrayarak, kent hayatında 

yeşil alan kullanım kültürü geliştirilmelidir. Bu kültürü yaratırken, açık  yeşil alanların sağladığı faydalar ve bahçe 

düzenleme konusunda bilgilenme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde belediyeler, kamu kurumlarıve sivil toplum 

örgütleri birlikte rol almalıdır. Kamusal açık alanların planlanması kadar, özel mülkiyette bulunan bahçelerin 

kentsel tarım uygulamaları, estetik ve fonksiyonel düzenlenmeleri de önem taşımaktadır. 

 Seydişehir’de kent parkları-çocuk parkları-yaya bölgeleri-rekreasyon alanları-akarsu koridorları  bütüncül 

bir sistem olarak düşünülmelidir. Bu sistem içerisinde bisiklet yolları, yürüyüş parkurları vb.  aktivite olanakları 

arttırılmalı, Seydişehir’in doğal türleri açık ve yeşil alan planlaması içerisinde yerlerini almalıdır. 
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Çevresel kirliliğin küresel düzeye ulaştığı günümüzde, çevre kirliliğinin en önemli sebebi olarak sanayileşme ve 

onun bir neticesi olan kentleşme olgusu gösterilmektedir. Sanayileymiş ve hızla sanayileşmeye devam eden 

ülkelerde ve şehirlerde görülen ve halen yaşanmakta olan hızlı, kontrolsüz ve plansız ekonomik büyüme 

kentleşmenin çevresel etkilerini de beraberinde getirmektedir. Büyük oranda sanayileşen ve gelişen alanlarda 

şehirsel büyüme konut ve istihdam sağlayacak sağlam bir ekonomik tabanın ortaya çıkmasından önce 

görülmektedir. Bu çarpık gelişme süreci beraberinde çevresel bir tahribat ortaya çıkarmaktadır.  

Bahsedilen sanayileşme, çarpık kentleşme ve çevresel problemler konusuna Türkiye’den örnek verilebilecek belli 

başlı kentlerden birisi de Gaziantep’tir. Gaziantep şehri son 20-30 yılda sanayileşmeye bağlı olarak hızla 

büyümektedir. Aynı zamanda hızlı bir şekilde göç alan Gaziantep şehri hem çarpık kentleşmeye maruz kalmaktır 

hem de başta sulak alanları olmak üzere burada doğal alanlar yok olmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak 

Gaziantep’teki organize sanayi alanları tespit edilmiş ve bu sanayileşmiş alanlar çevresinde meydana gelen 

kentleşme hareketleri incelenmiştir.  Son olarak ise Gaziantep’te kentleşme ile çevre ilişkisi ele alınmıştır.  

Çalışmanın sonuçları kentleşmenin şehrin çoğu kesiminde düzenli ve planlı olmadığını göstermektedir.  Bunun 

yanı sıra Gaziantep şehri hızlı büyümesinin bir sonucu olarak,  doğal alanları yutmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Gaziantep, Kentleşme, Çevre, Sanayileşme. 

 

Relationship Between Industrialization-Urbanization and Environment: 

Gaziantep City Example 
 

Abstract 

 

The phenomenon of industrialization and its consequence urbanization are considered as the most important reason 

for environmental pollution, in today’s world, in which the pollution has reached a global level. The rapid, 

uncontrolled and unplanned economic growth in the countries and cities industrialized or continuing rapidly to 

industrialize, bring along the environmental impact of urbanization. In the areas, which are largely industrialized 

and developed, urbanization is seen before a substantial economic base to provide residence and employment. This 

irregular development process causes an environmental devastation.  

One of the major cities that can be given as an example from Turkey to the aforementioned industrialization, 

irregular urbanization and environmental issues is Gaziantep. The city of Gaziantep has been growing rapidly in 

the last 20 – 30 years due to industrialization. The city of Gaziantep, which receives a migration influx, both is 

subject to irregular urbanization and loses its natural areas, particularly its wetlands. In this study, first, the 

organized industrial zones in Gaziantep were determined and the urbanization movements around these 

industrialized zones were examined. Lastly, the relationship between urbanization and environment in Gaziantep 

was addressed. The results of the study show that most parts of the city lack regular and planned urbanization. In 

addition, the city of Gaziantep has consumed its natural areas due to its rapid growth. 

Keywords: Gaziantep, Urbanization, Environment, Industrialization. 

 

 

GİRİŞ 

 

Antropojenik faaliyetlerin en fazla yoğunlaştığı alanlar kentlerdir. Kentler bulundukları sahanın yaşamı, 

sosyolojisini ve iktisadi faaliyetlerini belirlemektedir ve bu bağlamda mekan için en önemli olgulardan birisidir.  
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Gaziantep, günümüzdeki nüfusu, ekonomik yapısı, turizm potansiyeli, idari statüsü ve metropol kent niteliği ile 

Türkiye’nin 6. büyük şehri ve aynı zamanda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyüğüdür. Sanayisi ve ticari 

hacmi ile bölgenin büyümesinde ve kalkınmasında temel teşkil eden Gaziantep, ekonomik yönden çevresindeki 

farklı büyüklükte birçok yerleşmeyi de etkisi altında tutmaktadır. Gaziantep il olarak ekonomik açıdan 2010 

yılında % 16,6 oranında bir büyüme kaydederek, Türkiye’nin ortalama büyüme hızının (% 9) yaklaşık iki katını 

gerçekleştirmiştir. Bu durum Gaziantep şehrine de yansımış ve zira Gaziantep bu yönüyle ülkemizin en hızlı 

büyüyen kentlerinin başında gelmektedir (Işık, 2005; Sönmez, 2018). 

BULGULAR 

Gaziantep şehri 1975 yılında yaklaşık olarak yaklaşık 9,2 km² alan kaplamaktadır. Bugün ise son 40 yılda ortalama 

olarak 7 kat büyüyerek 58 km² alan kaplayan mega şehir haline gelmiştir. Gaziantep son 40 yılda Türkiye’nin en 

hızlı büyüyen kentlerinden birisidir (Şekil 1). Bu büyümenin en önemli dinamiklerinden birisi de sanayisidir. 

Gaziantep bugün 5 adet organize sanayi bölgesine (OSB) sahiptir.  

 
Şekil 1. Gaziantep şehri ve kuzeyinde yer alan OSB. 

I. organize sanayi bölgesinin temelleri 1960’lı yılların başında atılmıştır. Bu tarihten sonra Gaziantep Şehrinin 

büyüme ivmesi hız kazanmıştır. I. Organize Sanayi Bölgesi 210 hektarlık bir saha üzerinde inşa edilmiştir. 

Gaziantep II. OSB’nin 1980’li yıllarda inşasına başlanmıştır ve 1997 yılında tamamlanmıştır. Burada bugün 

31.000 kişi istihdam etmektedir ve burası I. OSB’nin iki katı büyüklüğündedir (450 ha). 2000’li yılların başında 

ise III. ve IV. OSB tamamlanmıştır ve bugün bu iki OSB’de (Şekil 2) yaklaşık 75.000 kişi istihdam etmektedir. 

Bugün Gaziantep OSB’de yaklaşık olarak 140.000 kişi istihdam etmektedir 

(http://www.gaosb.org/index.php/hakkimizda/).  

http://www.gaosb.org/index.php/hakkimizda/
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Şekil 2. Gaziantep OSB’nin uydudan görünümü.  

OSB alanları Alleben çayı ve Sacır deresi gibi sulak alanlara yakın yerlerde kurulmuştur.  Sanayi atıklarının bu 

nehirlere dökülmesi söz konusu sulak alanların aşırı kirlenmesine sebep olmaktadır. Sacır deresi ve Nizip çayının 

sanayiye bağlı olarak kirlenmesi beraberinde bu nehirlerin aktığı Fırat nehrinde de kirliliğe yol açmıştır (Kafadar 

ve Saygıdeğer, 2010). 

 

SONUÇ 

 

Sanayiye bağlı olarak Gaziantep şehri 1950 yılı sonrasında 10 katından fazla büyümüştür. Ekonomik olarak 

kalkınan ve gelişen Gaziantep’in büyümesi çevresel olarak değerlendirildiğinde pek iç açıcı sonuçlar karşımıza 

çıkmamaktadır. Buna göre Gaziantep’in son birkaç 10 yıllık büyümesi, doğal alanları ortadan kaldırırken aynı 

zamanda sulak alanlara da zarar vermiştir. Bir başka ifade ile sanayinin artması ve buna bağlı olarak Gaziantep 

ekonomisinin büyümesi olumlu olmakla birlikte Gaziantep’te zengin biyoçeşitlilik içeren otsu bitkiden oluşan 

mera alanlarının ve su kaynaklarının kirlenmesi sanayinin gelişmesinin yan etkisi olarak görülebilir. Son 50 yıldır 

hızlanan şehirleşme süreci, aynı zamanda şehirlerin iklimi üzerinde de önemli değişimlere neden olmakta, başta 

sıcaklık olmak üzere çok sayıda iklim parametresini doğrudan etkilemektedir. Gaziantep’in hızlı bir şehirleşme 

süreci içerisinde olması buranın inceleme alanı olarak tercih edilmesinde önemli bir etken olmuştur. Ayrıca 

sahanın sıcak hava dalgalarına müsait konumu şehirleşmenin iklimsel etkilerini artırmaktadır. Sonuç olarak, 

Türkiye’nin en hızlı büyüyen şehirlerinden biri olan Gaziantep’te şehirleşmenin çevreye ve iklime etkisini kontrol 

altına alabilmek için öncelikle şehrin biyoçeşitlilik ve iklim haritası oluşturularak doğal parametrelerindeki 

eğilimler kontrol edilmeli, bilimsel çalışmalarla desteklenen şehir imar planları uygulanmalı ve gerektiğinde imar 

uygulamalarına belediyeler tarafından sınırlamalar getirilmelidir. Ayrıca Şehir planları yapılırken, topoğrafya göz 

önüne alınmalı ve hava sirkülasyonunu engellemeyecek şekilde planlanmalıdır (Kum ve Kılıç, 2013). 
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ARTAN TURİZM TALEBİ VE KENTLEŞME: ALANYA ŞEHRİ ÖRNEĞİ 
 

Salman Özüpekçe 

Dicle Üniversitesi, 

Türkiye 

 

Özet 

 
1987 yılı Türkiye’nin bazı kıyı destinasyonları için “Turizm Patlaması Dönemi” olarak ön plana çıkmıştır. Bu 

destinasyonlardan birisi de, Alanya’dır. Alanya Kenti turizm patlamasına bağlı olarak, 1987 yılı sonrasında hızla 

gelişmeye başlamıştır. Turizm sayesinde Alanya’da modern bir mimari egemen olmuş, lüks oteller ve modern 

konutlar yapılmıştır fakat turizmin Alanya’ya olumlu etkileri kadar olumsuz etkileri de vardır. Bu çalışmada, artan 

turizm talebine bağlı olarak son yıllarda Alanya kentinin alansal gelişimi ortaya konulmuştur. Elde edilen bulgular 

turizm ile kentsel gelişim arasında ciddi bir ilişki olduğunu göstermektedir. Çalışmada yapılan analizlere göre, 

Alanya Kenti son 30 yılda 3 katı oranında büyümüştür. Bir başka ifade ile Alanya Kenti her 10 yılda bir ikiye 

katlanmıştır. Şehrin bu denli hızlı büyümesi sonucunda, yeşil alanların önemli ölçüde ortadan kalktığı tespit 

edilmiştir. Sonuç olarak, 1987 yılındaki turizm patlamasına şehrin hazırlıksız yakalanması sonucunda, başta kumul 

alanları olmak üzere birçok doğal alan, plansız ve düzensiz bir şekilde tahrip edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Alanya, Kentsel Gelişim, Artan Turizm Talebi, Çevresel Tahribat. 

 

Giriş 

 

Turizm sektörü gün geçtikçe büyümekte ve Türkiye ekonomisinin önemli bir lokomotifi olma görevini 

sürdürmektedir (Boğan ve Sarıışık, 2016). Rakamlar analiz edildiğinde, Türkiye’de 2010 yılında elde edilen turizm 

geliri yaklaşık olarak 21 milyar $ olarak görülmektedir (Kavacık vd., 2012). 

Türkiye’ye daha fazla turist çekilmesi daha fazla konaklama ihtiyacı anlamına gelmektedir. Bu durum beraberinde 

kentsel gelişimi tetiklemektedir. Türkiye’de bu şekilde büyüyen kentler içerisinde en tipiği Alanya’dır. Bu 

bağlamda çalışmamızda Alanya’da kentsel gelişim ile Turizm ilişkisi üzerine yoğunlaşılmıştır. Alanya’da turizm 

başlagıçta Damlataş Mağarası ile dikkat çekmeye başlamıştır. Alanya, Türkiye’nin diğer kıyı alanlarında olduğu 

gibi, 1987’li yıllardan sonra turizmde patlama yapmıştır ve kente çok fazla turist gelmiştir. Bu turist akınını 

karşılamak amacıyla konaklama ihtiyacı ortaya çıkmış ve kentsel büyümenin hikayesi turizm patlaması olan 1987 

yılı ile başlamıştır. 2000’li yılların ortasına doğru Alanya’ya gelen yabancı turist sayısı 2 milyona yaklaşmıştır 

(Akış, 2007). 

Araştırma sahası Türkiye’nin Orta Akdeniz kıyılarında ve Antalya Bölümü’nde yer almaktadır. Araştırma alanını 

oluşturan Alanya ilçesinin yüzölçümü 2085 km2 dir. Alanya İlçesi’nin batısında Manavgat, kuzeyinde 

Antalya/Gündoğmuş kuzeydoğusunda Konya/Taşkent ve Konya/Hadim doğusunda Karaman/Sarıveliler ile 

Antalya/Gazipaşa ilçeleri yer almaktadır (Şekil 1). 
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Şekil 1. Çalışma alanının lokasyon haritası 

 

AMAÇ ve YÖNTEM 

 

Bu çalışma, Alanya kentinin zamansal gelişimi ile artan turizm talebi arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Bu ilişki 

soncunda ekonomi gelişip nüfus artarken beraberinde bitki örtüsü ve tarım arazileri başta olmak üzere doğal ortam 

yok olmaktadır. Çalışmamız uydu verilerinin desteği ile sayısal verilerle artan turizm talebi, kentleşme ve arazi 

örtüsü değişimini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Buna yönelik olarak çalışma sahasının 1984 yılına ait Landsat 

TM ve 2018 yılına ait Landsat OLI/TIRS uydu görüntüleri kullanılmıştır. İlk olarak, 1984 ve 2018 yıllarının 

8.ayına ait Landsat TM ve OLI uydu görüntüleri komposit haline getirilmiştir. Daha sonra kullanılan uydu 

verilerinin aynı tarihe ait olmasına özen gösterilmiştir. Daha sonra bulutluluktan ve BRDF’den kaynaklanan 

kirliliği kaldırmak ve görüntüyü zenginleştirmek için geometrik ve radyometrik düzeltme yapılmıştır. Arazide 

yapılan incelemeler sonucu GPS ile alınan noktalar Landsat uydu verileri üzerine atılmış ve çeşitli 

sayısallaştırmalar yapılmıştır. 

Çarpık ve plansız şehirleşmenin önüne geçmek, kentsel, kırsal ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmak, ormanlık 

alanların korunması için politikalar geliştirmek, afetlerin yıkıcı etkilerini azaltmak ve altyapıyı projelendirmek için 

arazi kullanımı örtüsünün güncel durumu ve zamansal değişiminin ortaya konulması önemlidir (Benek ve Şahap, 

2016). 

Araştırma alanı gerek bitki örtüsü gerek kentleşme nitelikleri bağlamında karmaşık bir karakterdedir. Kentsel 

alanlar ve bunların kuzeyindeki orman alanlarının birlikte ele alınması gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bu 

bağlamda hem kent-su ayrımı hem de bitki-kara ayrımı ile arazi örtüsü durumunun tespiti için araştırma sahasına 

çeşitli uzaktan algılama teknikleri uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan metodolojilerden birisi olan NDWI 

eşitliği aşağıda ayrıntılı olarak anlatılmıştır. 

Alanya Kentinin son 34 yıldaki alansal gelişimini tespit etmek için Normalize Fark Su İndeksi (NDWI) 

kullanılmıştır. NDWI ilk olarak 1996 yılında Mcfeeters tarafından su aynasını/yüzeyini belirlemek için 

kullanılmıştır. İndeks aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır (Mcfeeters, 2013). NDVI= (Band 2 – Band 4) / (Band 

2 + Band 4) eşitliği ile hesaplanmıştır. Formülde Landsat uydu görüntüsüne göre; Band 2 yeşil ışık yansıması ve 

Band 4 ise yakın infrared (NIR) reflaktansını göstermektedir (Mcfeeters, 2007). NDWI formülasyonu, 

elektromanyetik spektrumun yeşil dalga boyu  ile NIR bölgesini kullanarak reflaktans tepkilerine göre suyun 

yansıma karakterini ortaya koymaktadır. 

Kentsel gelişimin hangi tarafa yönelik olduğunun ve tarım alanlarına etkisinin tespiti için Normalize Fark Bitki 

İndeksi (NDVI) oluşturulmuştur. NDVI görüntüleri hesaplamak için Landsat uydusundaki 3. Band olan kırmızı 

ve 4. Band olan NIR bantlar kullanılmıştır. NDVI= (Yakın İnfrared band - Kırmızı Band) / (Yakın İnfrared band 

+ Kırmızı Band) denklemi kullanılmıştır. 
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BULGULAR 

 

NDWI formülasyonu sonucunda Alanya Kenti’nin 1984-2018 yılları arasındaki 34 yıldaki alansal gelişimi 

hesaplanmıştır. Buna göre 1984 yılında 650 ha civarında olan kentsel alan, 2018 yılına gelindiğinde neredeyse 3 

kat büyümüştür ve yaklaşık 2000 ha olmuştur. Alanya’da kentsel büyümenin bilhassa kuzeydeki dağlık orman ile 

kaplı alanlara doğru olduğu görülmektedir. NDVI hesaplaması sonucunda 1984 yılından 2018 yılına kadar olan 

süreçte, yeşil alanların yaklaşık 1000 ha daraldığı tespit edilmiştir.  Bu durum kentsel büyümenin büyük oranda 

yeşil alanları yok ederek gerçekleştiğini göstermektedir. Son 34 yılda yaklaşık 1300 ha büyüyen Alanya Kenti söz 

konusu büyümenin yarısından fazlasını tarım ve ormandan oluşan yeşil alanları yok ederek gerçekleştirmiştir. Zira 

son 50 yılda Akdeniz’de ve Türkiye’de büyüyen kentlerin birçoğu büyük oranda ormanlık ya da verimli tarımsal 

alanları yok etmektedir (Say vd., 2011; Mansuroğlu vd., 2012; Alkan, 2018). 

 

 
Şekil 2. 1987 yılından sonra Alanya’da turizm patlaması yaşanmıştır ve bunun sonucunda kentsel gelişim çok hızlı 

bir şekilde gerçekleşmiştir. 1984 yılına ait uydu verisinde tarıma alanı ve orman olarak tespit edilen alanlar, 2018 

yılına gelindiğinde tamamıyla kente dönüşmüştür. 

 
Şekil 3. Alanya Kentinin alansal gelişimini gösteren NDWI haritası. 
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Not: 1984 yılına ait NDWI verisinde kentsel alanlar ile kumul alanlar benzer yansıma özelliklerinden dolayı aynı 

sınıf içerisine dahil edilmiştir. 1984 yılı NDWI haritasında kıyı alanları kent olarak gösterilmiştir fakat söz konusu 

alanlar kıyı kumullarının oluşturduğu çıplak yüzeylerdir.  

SONUÇ 

Turizmin Alanya üzerine birçok olumlu etkileri olmuştur. Bunların başında gelen konu Alanya’da kişi başına 

düşen gelirin artmasıdır. Turizm sayesinde aynı zamanda Alanya kenti modern bir mimari yapıya bürünmüştür. 

Lüks oteller, lokantalar ve modern konutlar kentteki olanakları üst seviyeye taşımıştır. Turizm sayesinde Alanya 

kenti bugün, Türkiye’nin birçok büyükşehrinden daha gelişkin kanalizasyon ve arıtma tesislerine sahiptir. Alanya 

kentinde alt yapı sorununun problem olmaktan çıkması aslında turizmin olumlu etkisinin bir sonucudur. Turizmin 

Alanya’ya olumlu etkileri kadar olumsuz etkileri de vardır. Bunlardan ilki, turizm patlaması sonucunda hızla 

büyüyen kent tam manasıyla planlanamamasıdır. Deyim yerindeyse Alanya bu dönemde turizm olgusuna 

hazırlıksız yakalanmıştır. Şehrin düzensiz ve plansız büyümesi sonucunda Alanya’^da kıyı boyunca birçok otel ve 

ikincil konutlar inşa edilmiş ve kumul alanlar başta olmak üzere verimli tarım alanları ve ormanlık alanlar ortadan 

kaldırılmıştır. Bu çalışmada elde edilen bulgular ışığında, Alanya Kenti’nin turizm patlaması sonucunda yaklaşık 

olarak son 30 yılda 3 kat büyümesidir. Bir başka ifade ile Alanya Kenti 1987 yılı sonrasında her 10 yılda 1 kat 

büyümüştür. Bu durum sonucunda verimli tarım alanları ile kumul ve ormanlık gibi doğal alanlar yok olmuştur. 
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Abstract 

 
Since primitive times, sorcery and talisman are in essence mythical phenomena originated from the need to resort 

to spiritual powers for protection against and controlling the frightening forces of the nature. Indeed, the nomad 

life style on endless steppes on horses is open to all kinds of danger from unfavorable natural phenomena to various 

enemies. Jewelries that are ascribed magical and talismanic attributes were used as passive combat tools providing 

protection against physical and metaphysical dangers from nature’s wild and terrifying powers. This shows that 

all magical practices performed on jewelry were part of white magic. In historical process, magical features of 

jewelry serve the purposes of dominating the spiritual world through transcendental methods, eliminating the 

enemies or evils, contributing to the welfare and wellbeing of individuals, ensuring wealth and prosperity and 

performing as a positive manipulator for similar situations. In historical process, adverse practices that could be 

considered Black Magic were not performed against humanity, but instead botanic and animal motifs created with 

Totemic belief system’s teachings since Oghuz Khan's reign from five thousand years ago can still be observed 

today. Because of the jewelry’s contact with the skin, the influence and the value of magical and talismanic 

ornaments still continue today with changing themes and formats which in turn demonstrates their significance as 

characteristic indicators of invariance principle in variance. 

 

Key Words: Sorcery, Talisman, Ornament, Jewelry, Jewelry Making 

 

Büyü Ve Tılsım Olgusunun Takı Ve Mücevher Sanatına Etkileri 
 

Özet 

 
Büyü ve tılsım, kaynak itibarı ile   ilkel dönemlerde, tabiatın ürkütücü gücünden   korunmak ve kontrol altında 

tutmak  üzere manevi güçlere sığınmayı temel alan mistik bir olgudur.  Nitekim uçsuz bucaksız step alanlarında 

at üstünde sürdürülen göçebe yaşam tarzı,   tabiatın olumsuz koşullarından ve   düşmanlardan gelebilecek    her 

türlü tehlikeye açıktır.  Büyüsel ve tılsımlı güçler atfedilen takılar, tabiatın vahşi ve ürkütücü gücüne karşı, fiziksel 

ve metafiziksel tehlikelerden  koruyan pasif birer alternatif savaş aracı olarak kullanılmışlardır. Bu da, takılara 

yönelik tüm büyüsel pratiklerin  ak büyü kapsamında yer aldığını göstermektedir. Zira, tarihsel süreçte takı ve 

mücevherlere ilişkin büyüsel olgular,     ruhlar âlemine transandantal yollarla hükmederek, düşman ya da 

kötülüklerin yok etmek,  insanın esenliği ve mutluluğuna katkıda bulunmak,     bolluk ve  bereket içerisinde 

yaşamasını sağlamak ve benzeri olumlu manipülasyonlara aracı olması esasına dayanır. Tarihsel süreçte insanın 

aleyhine yapılan Kara Büyü kapsamındaki olumsuz pratikler   söz konusu olmamış, bilakis Şamanik ve beş bin yıl 

öncesi Oğuz Kağan dönemine uzanan  Totemik inanç sisteminin öğretilerinin ışığı altında hayat bulan bitkisel ve 

hayvansal motifler günümüzde de halen etkisini sürdürmeye dev 

am etmektedir. Beden ile teması nedeniyle, dokunma yasası ile açıklanabilecek olan büyüsel ve tılsımlı takıların 

etki ve itibarını günümüzde de değişen tema ve formatlarda geçerliliğini ve itibarını korumaya devam ettiği 

görülmekte olup, değişim içerisinde değişmezlik ilkesinin karakteristik göstergelerinden biri olduğu ortaya 

konmuştur.  

 Anahtar Kelimeler: Büyü ,Tılsım,İnanç,  Takı ,Mücevher, Kuyumculuk 

 

GİRİŞ   

     Tılsım Olgusu 

   İçerdiği ve çağrıştırdığı anlam itibarıyla olumlu manipülasyonlara işaret eder.  Bu yönü ile tılsım, tüm 

dünya toplulukları arasında ortak ve evrensel bir inanç ve dile işaret ederek, her toplum kendi inanç sistemlerine 
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dahil olan simge, sembol ve işaretlere koruyucu anlam ve işlevler yükleyerek, manevi bir korunma ve sığınma 

alanı oluşturmuşlardır.   Büyüsel ve tılsımlı güçler atfedilen takılar,  

tabiatın vahşi ve ürkütücü gücüne karşı, fiziksel ve metafiziksel tehlikelerden  koruyan pasif  birer alternatif savaş 

aracı olarak kullanılmışlardır. 

     “Bir şahsı etki altına almak” anlamına gelen efsun/teshîr, yani diğer anlamı ile “tılsım”    insanları koruduğuna 

veya uğur getirdiğine inanılan tabiat veya insan eseri olan nesnelerin tamamını içine alır.   

Bireyi her türlü kötülük, uğursuzluk ve kötü ruhlardan korumak üzere başvurulan “bireysel tılsım” için 

en uygun yaşam alanı,    aynı zamanda, süslenme ve “sosyal im” görevini de gören,  takılardır. Zira takılar,  

kullanıldıkları materyaller bakımından, metalden, taşlara ve hayvansal/bitkisel objelere değin her biri tılsım için 

elverişli malzeme olma özelliğini taşımaktadır.   

Ak Büyü/Kara Büyü 

Tarih boyunca  büyüsel amaçlarla kullanılan  objeler, amaç itibarıyla yapıcı ve yıkıcı olmak üzere ikiye 

ayrılırken, bunlarda kendi içerisinde iki ayrı büyüsel pratikleri bünyesinde barındırırlar. Yıkıcı büyüler, 

sevilmeyen ve zarar görmesi istenen insanlara  fiziksel olarak bizzat  zarar vermek ve davranışlarını arzu edilen 

doğrultuda yönlendirerek, metafiziksel olarak kumanda etmek olarak ikiye ayrılır. Yapıcı büyüler ise, aile 

efradının  iyiliği,  sağlığı dilenen sevilen insanların, her türlü kötülükten ve tehlikeden  uzak tutulması ve  mevcut 

kötülüklerin yok edilmesi esasına dayanır. zarar vermek suretiyle imtiyaz sağlama eğiliminde olan kişilerin 

muhatabı,  kara büyüsel unsurlar olurken, zararlardan korunmak ve olumsuzlukları uzaklaştırmak eğiliminde olan 

kişilerin muhatabı ise ak büyüsel unsurlar olmuştur. 

Dokunma Yasası 

 Ak büyüsel unsurların tarihten günümüze temel vasıtası takılardır. Beden üzerinde taşınmaları ve beden 

ile temas etmesi nedeni ile etkileşimin yüksek yoğunluklu olacağı düşüncesinin hakim olması nedeni ile takılar en 

önemli ve etkin büyüsel unsurlardır. Nitekim şeytan ve kötü ruhların,  keskin kokular, tiz sesler vasıtasıyla 

insanlara yaklaşması engellenirken diğer taraftan, insan bedenine temasının önlenmesi için tılsımlı ve büyüsel 

objeleri baş ve bedende taşıma geleneği söz konusu olmuştur. Frazer’in “dokunma/buluşma yasası” ile 

açıklanabilecek olan eski Türkmen ritüelleri bugün halen geçerliliğini sürdürmektedir. Bu gelenek  gereğince,  

kutsal addedilen yada kutsal kılınan objelere dokunmak yada bulundurmak  suretiyle nazarı def etmek 

mümkündür.  Böylece, hem şeytan ve  ruhların kötü etkilerinden korunulmuş,   hemde kötü ruhlu insanların nazari 

bakışlarına karşı  pasif bir savaş aracı görevi görmüştür.     Bu etkileşimi Sir James Frazer dokunma yasası adını 

verdiği yasa ile açıklar. Bu yasa gereğince; Sir James Frazer’in ikinci büyücülük sisteminin dayandırıldığı ilke 

olan “ Dokunma/Temas  ya da Buluşma Yasası” ile ilişkilendirmek mümkündür. Bu yasa, “Maddi bir şeye ne 

yapılırsa,  yapılan şeyden, o nesne ile daha önce bir şekilde temas etmiş kişiyi de etkileyeceği”  esasına dayanır. 

Bu maddenin,  kişinin uzuvlarına ilişkin bir madde yada, kişi ile temas etmiş herhangi bir nesne olması 

mümkündür. 

Nazar  ve Nazar Boncuğu Olgusu 

Hem kadınlar hem de erkekler tarafından “Şeytan Göz” ve” Göz Değmesi”  nin , ileri düzeyde kötülük, 

hastalık ya da talihsizliklerin sebebi olduğuna inanılır. Bu nedenle değerli eşyalar, hasat, hayvanlar ve insanların 

“Şeytan Göz” den korunması gerekir. Nazar insanın üst tarafına yönelik ise ölümü, alt bölgesine yönelik ise, sağlığı 

hedef alır.    Böylesi bir durumda “kurşun dökme” yöntemine başvurulur. Dökülen kurşunda göz şekli oluşmuş 

ise, kişinin kem gözlerin etkisinde olduğuna inanılarak,  ilgili dualar eşliğinde hastanın üzerinden nazarın kötü 

etkileri alınmaya çalışılır. Bunun dışında, kötü nazara maruz kalmış bir kişinin ayak izlerinin işaretlenmesi ya da 

elbisesinden bir parça bezin gizlice kesilerek, evinin duvarına yada etkilenilen bölgeye asılması gibi pratiklerde 

mevcuttur. Göz biçimindeki amuletler “kuvvete karşı kuvvet” ilkesi gereğince kötü gözlere karşı kalkan oluşturur 

(Örnek,1971).  insanlık tarihi boyunca her kültür ve inanç sisteminde göze kötülükleri savan bir anlam yüklenerek, 

tılsımlı güçler atfedilmiştir.  

Gözlerden yayılan potansiyel güce dair inançlar, dolayısı ile dünyanın her yerinde ve her kültüründe 

gözün koruyucu tılsımsal özelliğine rastlanmakta ve kullanılmaya devam edilmektedir.  Mısır kral mezarları ve 

gemilerinden antik Yunan’a kadar, birçok kültürde görülen göz formları bu tespiti desteklemek bakımından ilginç 

örnekler oluşturmaktadır(Çiçek,2009). 

   Ak büyüsel unsurlar dahilinde ele alınacak olan nazarlık ve nazar olgusunun kaynak ve kökenlerine dikkat 

çekmek gerekir.   Nazar boncuğu   Orta Asya Türk  coğrafyasının İslamiyetten önceki inanç sistemlerinden kaynak 

almaktadır.     Orta Asya Türk coğrafyasının genetik kodları itibarıyla, mavi  oldukça  nadir rastlanan göz 

renklerinden biridir. Şamanik inanç sistemi gereğince,  mavi renk,  göksel unsurlar ve uhrevi güçlerle 

ilişkilendirilen oldukça  önemli kültsel özellikler taşıyan bir renktir. Dolayısıyla nadir olarak rastlanan mavi gözlü 
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kişiler uhrevi güçleri bünyesinde barındıran kişiler olduğu inancıyla korkulan ve bir o kadarda saygı duyulan 

kişilerdir. Kötü nazarı üzerinde bulundurduğuna inanılan, düz alınlı, mavi gözlü, kimselerden  özenle 

kaçınılır(Goçmuradov,1995). Bu bakışları absorbe etmek ve kötü etkilerinden korunmak için büyüsel takılar takılır 

(Orayev,1995).  

Bu göze sahip kişilerin nazari etkisinden korunmak için o gözün benzeri  firuze taşı zaman içerinde nazar 

boncuğu formatına dönüşmüştür. Boncuğun özellikle göz şeklinde olması; J. Frazer’in büyü kanunlarından biri 

olan “benzerlik/benzeşim yasası” ile açıklanabilir. Benzerlik yasası, büyünün dayandırıldığı iki düşünce 

sistemlerinden birini oluşturmaktadır. Bu yasa, ilkel insanların, birbirine benzeyen şeylerin aynı olduğunu 

düşünmeleri ve bir şeyin benzerinin kendi benzerini doğuracağı yada benzer bir etkinin kendi etkisine  benzediği 

ilkesi ile ilişkilidir Eski türk inanç sistemi gereğince bir şey kendisine benzeyen bir şey ile karşılaşırsa kötü etkisi 

bertaraf olarak kötü etkisinden korunulacaktır. Bu durum yeraltı güçleri ile özdeş yılan için de söz konusu olup, 

yılanın şeytani güçlerinden korunmak için yılan formunda takılar takılarak yılanın kötü etki ve güçleri bertaraf 

edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Yılanın ağzına tükürmeyi başarabilen kişiye ise, bir daha nazar değmeyeceğine 

inanılır.11  

 Eski Türk inanç sistemlerinin merkezi yapısal özelliklerinden birini oluşturan Ezoterizm’e göre,  ‘Aşağısı 

yukarıya, yukarısı aşağıya benzer’ önermesi yer alır. Bu tamımla kozmolojiye ilişkin oldukça önemli verileri 

içerisinde barındıran konstantre ve sade bir tanımlama olup,  ‘Benzer şeyler, benzeri şeyleri doğurur ve keza benzer 

durumlar benzerini kendisine çeker’ yargısını oluşturur.  Nitekim bu konuya ilişkin olarak Anadolu halk söylemleri 

içerisinde “Hacı hacıyı Mekke’de deli deliyi dakkada bulur” atasözü mevcuttur.  

  Dolayısı ile kötü bakış ve gözlerden korunmak için göz formunun taklit edildiği nazarlıklarda “Benzerlik 

yasası”  ile açıklanabilecek bir olguya işaret edildiğini söylemek mümkündür.   Nazar boncuğunun rengi mavidir, 

bu rengin etkili ve güçlü bakışa sahip gök gözlü (mavi) kişilerin gözlerinden gelen ışınları kendine doğru çekerek 

nazarı etkisiz hale getirdiğine inanılır.    

 Büyüsel Simge Biçim ve Motifler  

Tarihsel süreçten günümüze kadar takılar büyüsel güç ve etkilerini genel kompozisyon şemasından ya da 

üzerlerinde barındırdıkları, büyüsel güçler atfedilen geometrik biçim, renk, sayı, yazı vb. gibi simge/sembollerden 

ve yine büyüsel güçler atfedilen bitkisel ve hayvansal motiflerden almıştır. Bitkilere ve hayvanlara koruyucu ve 

iyileştirici  büyüsel  güçleri olduğuna dair inançlardan kültsel işlevler atfetmek, tüm Orta Asya toplulukları 

arasında oldukça yaygın bir gelenekti.  büyüsel özellikler, aktif unsurlar içermeyip salt koruyucu pratiklere yönelik 

olan,  kötü gözleri ve art niyetleri uzak tutma, bereketi bolluğu,üremeyi artırma ve aileyi/yaşanılan bölgeyi her 

türlü felaketlerden korumak için tanrısal güçlere sığınma fonksiyonlarıdır. Başka bir deyişle bu tür pratikler pasif 

büyüsel özellikler arasında sıralanan iyilik, doğruluk, sağlık ve mutluluk beklentilerini ve manipülasyonlarını 

içeren uygulamalardır. Bu uygulamalarda kullanılan motifler, Türk İslam resim geleneğinin genel tabiatı ile 

uyumlu olan bitkisel ve hayvansal stilizasyonları ve deformasyonları içermektedir. Bu tür pasif büyüsel unsurları 

içeren simgelerin binyıllardır insan yaşamı üzerinde manevi olarak koruyucu bir kalkan görevi görmesi, bilimsel 

ölçülerle açıklanamayan parapsikolojik ve metafizik inançların insanoğlunun  yaşamı üzerindeki ezeli ve ebedi 

temel etkisini ortaya koyması bakımından ilgi çekicidir.   

   Tılsımlı Sayılar 

  Takıların üzerlerindeki biçimlerin ve işaretlerin  sayısal değerlerinin yanı sıra rakamların bizzat 

kendilerinden oluşan büyüsel bir takım Baraka’lar muska takıların içlerine konulmak suretiyle tılsımlı etkilerinden 

faydalanılır.  

Büyü kareleri adı verilen bu numerik tablolardaki sayıların her birinin, Arapça alfabeye karşılık gelen bir 

değeri  olup, bunlar,  dikey yatay ve çapraz olarak aynı toplamı vermekte yada bir takım sayısal değerler verilmiş 

olan harflerin toplamda ifade ettiği    büyüsel anlamlara denk düşmektedir. Bu anlamlar Allah’ın 99 sıfatına  denk 

düşen yada doğum, savaş gibi anlarda olumsuzluk ve kötülükleri yok etmeye yarayan, özel anlamların ifadeleri 

olan numerik   büyüsel karelerden oluşabilmektedir. Örneğin, doğumun sağlıklı gerçekleşmesine  yönelik bir takım 

büyüsel manipülasyonlar içeren ifadelerin sayısal karşılığı olan büyük büyü kareleri, kadının döl yatağına 

yerleştirilir. Yada keza savaşın olumlu geçmesi için erkeklerin gömleklerine ilgili numerik  değer karalerinden  

oluşan muskalar dikilirdi (Schimmel,200). Bahsi geçen bu numerik büyüsel kareler, Türkmen topluluklarında 

İslamiyet sonrası dönemde görülen muska takı uygulamalarında karşılaşılan bir pratiktir. Bu tür büyüsel tılsımlı  

kareler kağıtlara “baraka” niteliğinde yazılıp üçgen şeklinde katlanan bez parçalarından oluşan basit  muskalar  

 
 



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

235 
 
 

 

olabileceği gibi,  muska takı olarak tasarlanan gümüş takıların içlerine yerleştirilmek sureti ile de kullanılırdı. 

Böylece takan kişi Allah tarafından kutsanarak bir tür yüksek koruma altına alınmış olurdu.   

  Muska Takılar 

Muskalar,  genellikle  kısmen altınla kaplanmış gümüşten, bezden, deriden yada Türkmen topluluklarında 

özel bir öneme sahip olan     doğal materyallerden yapılırlar. Örneğin,  yapıldığı ağacın adını alan “dağdan” takısı 

,  “argali” denen vahşi dağ koyununun boynuzları,  “Yüzerlik” yada “İsvent” gibi   çeşitli bitki  tohumları, 

kurutulmuş meyveler, kemikler, sıra dışı şekilli taşlar, bir takım inciler,  farklı kabuklar ve salyangozlar da muska 

yapımında kullanırlar. Bu tür muskalarda nicel olarak fazlalık, büyüsel etkiyi artıran    bir faktör olması sebebiyle 

mümkün olduğu kadar fazla yapılır ve kullanılır. Nitekim metal takılardaki büyüsel etkilerin yüksekliği de sayısına 

bağlı olarak artan bir özelliğe sahiptir (Medjitova,1990).     

Ayrıca bu özel inanç objelerinin satılmak suretiyle İslamiyet ile bağlantısı olmayan insanların eline 

geçmesi engellenmek istenmiştir.      

Böylece muskanın tamamıyla kişiye özel olan tabiatı nedeniyle sahip çıkılmasının yanı sıra, İslam dinine 

özgü olan Kuran-ı Kerim, Sure, Ayet gibi kutsal varlıkların  materyal bir ticaret aracı olarak  kullanılarak, manevi 

yapısına zarar gelmesi önlenmek istenmiştir.   

Ayrıca, bu konuyla ilişkili olarak:   19. Yüzyıl’ın  sonlarında Türkmenistan´ı ziyaret eden Lansdell  

Türkmen çadırında  takı satın aldığını  anlatmakta ve şöyle devam etmektedir: ”buna karşın çocuğun beresine sıkıca 

takılmış büyüsel    takısını  bana satmak   istemediler. Aksi halde cocuklarının hasta olacağı  düsüncesindeydiler”  

şeklinde bir ifadesi bulunmaktadır.     

 Tılsımlı Bitkiler 

 Bazı bitkiler ve onların tohumları vardır ki onlar, tıpkı halen Anadolu geleneklerinde de sürmeye devam 

ettiği üzere çifte koruma fonksiyonunu yerine getiren özel kült bitkileridir. Bunlar, başta “yüzerlik” olmak üzere,  

“yaban gülü”, “alıç ağacı”  “dut ağacı” ve “dağdan ağacı” dır. Bu bitkilerin büyüme süreci, çocuk doğma süreci  

ile ilişkilendirilirken  diğer yandan,  bazı  keskin aromalı bitkilerin yaydıkları kokunun    ruhları uzaklaştıracağına 

inanılmıştır. 

Ayrıca inançlar gereğince bitki tohumları,yaprakları, çeşitli otlar, baharatlar insanları  nazardan koruyarak 

kötülükleri uzak tutmak için yapılan büyüsel pratiklerde önemli birer araç olarak kullanılmaktadır.Bu tür bitkisel 

ürünlerden günlük yaşamda bazı büyüsel pratiklerde doğrudan doğruya kullanılmasının yanısıra aynı zamanda 

çocuk ve yetişkin takılarında bu bitkilerin formlarını çağrıştıran şekillere estetik ve büyüsel fonksiyonları dahilinde 

rastlanır (Agajanova,2002). 

 Yüzerlik 

Yüzerlik etimolojik olarak,  yüz-er-lik olarak bölünmekte olup  yüz derde derman ya da yüz erkeğin gücüne sahip  

olarak anlamlandırılmaktadır.    Her türlü derde karşı şifa getirdiğine inanılan bu bitki dolayısıyla   onun bulunduğu 

evin yüz dertten korunması ya da  , yüz erkek tarafından korunması  anlamına gelmektedir.  

Bu konuda bir rivayet şu şekildedir: 

 “….Bir gün dört  aylık bebeğini göstermek için aile ziyaretine çıkan bir çift ziyaret esnasında bebeğe yapılan 

övgüler arasında bir kadının övgüsünün  diğerlerinden çok daha sesli olduğunu fark eder ve bebek aniden 

durmaksızın ağlamaya başlar. Ev sahibesi bir tencerede yüzerlik tohumları kavurmaya başlar ve ne zaman bu 

tohumlar sesli olarak patlamaya başlarsa  bebek ağlamayı keser..daha sonra baba çocuğunu yüzerlik bitkisinin 

tencereden çıkan tütsüsüne tutar ve anne ise bitki tohumlarından birisini alarak bebeğin alnına koyar.  Bunun 

sonucunda hasta tamamı ile kötü nazarın etkisinden kurtulur…”  (Blackwell,2001). 

Eski dönemlerde Kur’an yerine, tuz veya önemli bir tılsımlı  ve şifalı bitki olan,    (yüzerlik)   İsvent adı 

verilen bitkiyi göz ve hastalıklardan korumak için kullanmışlardır.  Aynı zamanda  mikrop kırıcı olduğuna inanılan 

Yüzerlik,     hastalıklarından korunmak için kullandıkları şifalı bir bitki olup, kurutulan bitkinin yakılarak solunan 

dumanından fayda sağlamışlardır (Omarova,2010).   

         Dağdan Takısı 

İri boyutlarda olan bu takının alışılagelmiş kullanımı, basit bir şekilde göğse asılmasıdır.   Küçük 

boyutlardaki dağdan takısının erkek çocuk takısı olarak kullanılmasının yanı sıra,   birden çok gümüş dağdan 

muskasının aynı ip üzerine dizilmesi suretiyle, gerdanlık kolye şeklinde asılarak kullanıldığı da olur.       Türkmen 

büyüsel takılarının en önemlileri arasında bulunan bu takının genel kompozisyon şemasının, Merethal takısının 

yüzeyinde görülen kabartmalarla benzerlik göstermesi ilgi çekici bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 Kadınlar ve Çocuklar tarafından kullanılan bu takı, dağlarda yetişen sert gövdeli bir ağaç türü olan 

Dağdan Ağacı ile ilişkilendirilmiştir. Kutsal olduğuna inanılan bu ağacın formu kurbağa yada kaplumbağaya 

benzetilerek takı formuna dönüştürülmüştür.  Kötü nazardan ve sözden koruduğuna olan inanç nedeni ile sert yapılı 
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olan Dağdan ağacının dallarının avcı ve çobanlar tarafından kesilerek, bunlardan figürler ve muska olarak 

kullanılacak olan bazı tılsımlı objeler yapılması, asil bir iş olarak kabul edilmiştir.  Bu takının en arkaik örneklerinin 

metal yerine,   çok sert ve dayanıklı ağaçlar olan dağdan ağacından yapılmış oldukları gözlemlenmiştir. Köpetdağ 

dağlarında yetişen, sertlik ve dayanıklılık bakımından diğer ağaç türlerinden farklılık gösteren bu ağaç,   işlendikten 

sonra fildişi rengine dönüşmekte olup, büyüsel etkisinin yanı sıra ilginç ve estetik bir görünüm kazanmaktadır.   

Bu figür hakkında yapılan yorumlar arasında en yaygınlardan birisini Türkmenlerin,  “çalışkanlık” 

özelliği nedeniyle  hayran kaldıkları “Skrabe” böceği oluşturur. Dağdan, skrabenin yukarı doğru tırmanan biçimi 

ile özdeşleştirilirken, takının şalpelerinin ise böceğin gerisinde bıraktığı izi ifade ettiği düşünülmüştür. Bu form 

ayrıca güneş diski ile de ilişkilendirilip, yüksek enerji kaynağı olarak yorumlanmıştır.   

  Örneğin Dağdan ağacı dağların çok yüksek noktalarında yetiştiği için şeytani bakışlardan kaynaklanan 

rahatsızlıklara karşı güçlü bir etkisi olduğuna inanılmaktadır. Şeytanca bakışlara maruz kaldıklarında buna karşı 

zayıf olanlar özellikle bebekler, çocuklar ve gelinlerin bunu kullanmaları önemle salık verilir.  Küçük dağdan 

parçalarının bebeklerin beşiklerine tutturuldukları, boyunlarına iple asıldıkları yada yeni doğan bebeklerin başına 

dikildikleri sık görülen uygulamalardan biridir.  

Tılsımlı Metal Takılar 

Tumar,  daima gümüşten, üçgen biçimli  muska formunda ve yine içerisinde Kur’an ayetleri bulunan 

tılsımlı bir takıdır.  

Bu takılar, form, materyal, üzerinde barındırdıkları  motifler  bakımından koruyucu özelliklere sahip 

olmasının yanı sıra, içinde bulunan büyüsel Kur’an yazıları ile birlikte yüksek düzeyli koruma faktörüne sahip 

objeler olarak önem kazanırlar.   

Tumar   

Bu takı büyüsel bağlamda diğer takılarla karşılaştırıldığında çoklu büyüsel fonksiyonlara sahip olan 

özellikleri ile müstesna bir yer kazanır. Nitekim, deve hörgücüne sahip olan formu, bu üçgen formun Türkmen sayı 

sembolizmindeki yeri ve önemi, silindirik büyü ve tılsım mahfazası ve nihayet, şeytanları ve kötü ruhları kovan 

sarkaçları ile komple ve yüksek  bir koruyucu özellik arz eder.  

 Türkmen takıları arasında en etkin ve karakteristik muskalar arasında yer alan bu takının 

hörgüçlü türü olan üçgen biçimli formu, üç sayısının ve üçgen formun özel tılsımlı özelliklerini bünyesinde 

barındırır.   

  Evrensel anlamda bereketin sembolü olan ve toplumlara göre ayrıca   farklı ikonografik anlamlar içeren 

üçgen form,   Hıristiyan topluluklarında baba- oğul-kutsal ruh,  Müslümanlarda,  Orta Asya Türk topluluklarında 

ise, Yer-Gök-Su üçlemesinin sembolik ifadesi olarak dikkat çekmektedir. Dolayısıyla Tumar takısı için tercih 

edilen üçgen formunun, zaten bağımsız olarak tamamen tılsımlı özellikler gösteren, silindirik, Kur’an mahfazası 

olarak kullanılan Tumar takısının anlamını ve etkisini güçlendiren,artıran bir unsur olduğunu söylemek 

mümkündür.  

Geometrik semboller içerisinde üçgen,  tüm dünya topluluklarının inanç sistemlerinin pratikleri arasında 

yer alan ve toplumun kendi ikonografyasını geliştirdiği özel bir formdur. Her ne kadar toplumların özgün sosyo-

kültürel ve dini dokusuna paralel olarak  farklı anlamlara sahip olsa da evrensel anlamda ortak olduğu yönü,  bu 

sembolün tüm toplumlarda olumlu ve ait olunan dine özgü kutsal  anlamlara işaret etmesidir. Bu form Türkmen 

topluluklarında en güçlü tılsımlı özellikleri barındıran bir form olarak, yüksek korunma ihtiyacı duyulan 

Türkmenistan coğrafyasında büyüsel etkisinden en çok faydalanılan formlardan biri olmuştur. Tılsımlı özellikler 

atfedilen üçgen form,  “Doğacir” ve  “Tumarça”  gibi  büyüsel takıların ana kompozisyon şemasını oluşturur. Bunun 

yanı sıra çeşitli  Türkmen halıları, nakışları, seramikleri  ve tüm küçük el sanatlarında üçgen,  en sık rastlanılan 

formlardan biri olmuştur.   

Nitekim Türkmenistan da üçgen,  tunç ve taş devirlerinden itibaren, en çok kullanılan geometrik 

formlarda birisi olup Türkmen kültür ve sanatında merkezi önemi sahip olan bir kaç sembolden biridir.  

Altın Tepe’de bulunan tanrıça heykellerinin üzerinde görülen içi çizgisel motiflerle dolgulanmış olan 

üçgenlerin  Tanrının şehir koruyucusu olan Ay Tanrısı’nın kutsal karısını sembolize ettiği konusunda yorum 

getirilmiştir.          Türkmenistan coğrafyasında hüküm süren farklı dinlere ve medeniyetlere bağlı olarak bu formun 

anlam ve içeriğinde bazı farklılıklar söz konusu olabilmektedir. Örneğin, Budizm’de üçgen üç dünyayı ifade 

etmekte olup,  üçgenin tepe noktasının yöneliş kısmına göre anlamı değişir. Eğer tepe noktası  yukarıya 

yönleniyorsa “erkekliğin”, tepe noktası aşağıya yönleniyorsa “kadınlığın” başlangıcını ifade eder.    Eski İskit  

topluluklarında ise, “dağ” formunun stilizasyonu olarak algılanmıştır. Türkmen halılarında dağ üç renkte ifade 

edilir. Beyaz dağ, kışın üzeri karla örtülü dağı, yeşil dağ, üzerinde yeşil bitki örtüsü olan dağı, sarı dağ ise, 

sonbaharda sararan bitki örtüsünden meydana gelen dağı ifade eder.    



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

237 
 
 

 

İki üçgenin birleşiminden oluşan eşkenar dörtgen şeklinde pişmiş topraktan yapılan Tumar’ın   bazı yerel 

folklor araştırmacıları yada halk arasında sergilediği şekil itibarıyla birleşen iki çatıyı, yani yeni kurulmakta olan 

aile çatısını ifade ettiği belirtilmektedir.  

Türkmen Dünya algısının, teolojik ve kozmolojik yapısının birer görsel ifade unsurları olan takılar, 

İslamiyet öncesi dönemden başlayarak günümüze değin özdeki ve temeldeki anlamlarını ve ikonografyalarını 

koruyarak bir takım birey, grup, toplum yada boylar arasında değişen yapıya ve zamana bağlı olarak farklı anlamlar 

yüklenmiştir.  Bunlardan birisi de tumar takısı olup,   bu takıya ilişkin  yorumlardan birisi de Tumarın “Kürteli bir 

bayan figürünün” stilizasyonu  olduğu doğrultusundadır.     

   Tumarça adı verilen çocuk takısı  kadınların taktığı Tumar takısına  benzer olarak,  nazardan, cinlerden 

korunma amacıyla takılır. Çocuk tahyasının tepesine,  çocuk giysinin omzuna takılan bu takıyı kadınlar boyuna 

asarak takarlar.   Bu takı üçgen formlu olup,  üzerinde Türkmen takılarının karakteristik özelliği  olarak gümüş 

üzerine altın kaplamalı,  akik taşlı ve aşağı kısmında zillerden yada sivri formlardan oluşan “şalpe-şelpe” denilen 

sarkaçlar bulunur. Bazı tumar örnekleri oldukça büyük boyutlarda ve ağırlıklarda bulunmaktadır.    

Takının aşağı bölgesinde ise keza hemen hemen bir çok takıda olduğu gibi yılan başı  şeklinde uzanan 

sivri formlar büyüsel etkiyi ikiye katlayan özellik gösterirler.  

  Türkmen topluluklarında göğüs üzerinde taşınan Tumar takısı aynı zamanda bir tür muska mahfazası 

işlevi de görmektedir.   Dolayısıyla kağıt yada benzeri gibi kolay zarar gören  materyallerden hazırlanan muskalar 

metal aksam içerisinde koruma altına alındıkları gibi aynı zamanda beden üzerinde süsleme özelliği ile de dikkat 

çekerek çift yönlü  fonksiyonel özelliğe sahip olmuştur.       

 

 Doğa-Tumar kelimesinin ise kolektif bir anlamı vardır. Türkmence de bu kötü nazardan koruyan kutsal 

dualar ve yazılar anlamına gelmektedir. Üçgen şeklinde göğüs takısı olarak kullanılan tumar erkek tabiatını 

sembolize ederken eşkenar dörtgen şeklinde olanlar ise insanoğlunun doğumunu sembolize ederler. Bazı 

kaynaklara göre ise eşkenar dörtgen şeklinde olan tumarlar kadın tabiatını sembolize ederler      Genel kural olarak 

tumar silindirik, üçgen ve dikdörtgen formda yapılmakta ve farklı boyutlara sahiptir.      Türkmen inancına göre 

tumar,  kadının bir batında birden fazla çocuk yapabilme özelliğine sahip olmasını sağlayan önemli bir tılsımlı 

objedir.     

      Bu takıda tıpkı diğer tılsımlı ve büyüsel takılar gibi, sağlıklı olmak, eş, sevgili gibi karşı cinsle  

kurulan  duygusal ilişkilerde olumlu manipülasyon, her türlü dış tehlikelerden,  kötü ruhların olumsuz etkilerinden 

ve nazardan korunmak , kişisel zeka ve becerilerinin artması, kötü davranışların yok olması gibi çoklu beklentileri 

içerisinde barındıran bir takıdır.  Tumarın muska mahfazası işlevini gören silindirik kısmına bu konuda yetkin 

kişiler tarafından hazırlanan bolluk bereket, sağlık ve selamet için yazılmış dualar konmaktadır.  Bu dualar,   klasik 

olarak kağıt üzerine yazılmasının yanı sıra ayrıca,  Hac ziyaretinden dönüşte  getirilen toprak,  kutsal su ile yıkanmış 

“baraka” adı verilen bez parçaları,   kutsal olduğuna inanılan kişilerin mezarlarından  edinilen toprak, kömür , tuz 

gibi şeylerde okunup üflenmek vasıtasıyla tumarların muska bölmesine yerleştirilir.  Bazen ise, bunun içerisinde   

sadece iğne ve iplik bulundururlar.  Ayrıca tılsımlı etkileri artırmak üzere Tumarın muska bölmesine akik ve firuze 

taşları da eklenir. Böylece, bu takıyı takan kişi, dış tehlikelere karşı  tanrısal koruma altına alındığı gibi aynı 

zamanda, kaynağını Tanrıdan alan yüksek bir bolluk ve berekete haiz olur.       Türkmen topluluklarında, İslamiyet 

sonrası dönemde Tumar yada benzeri muska mahfazası işlevini de gören takılar, satılmak istendiğinde, içerisinde 

bulunan  tılsımlı objeler çıkartılarak, bir bez parçası içerisine yerleştirilip, muska formu verilmek suretiyle 

üzerlerinde taşımaya devam ederler. 

Koç Boynuzlu Takılar   

Eski türklere  göre ise Cin arvah   bazen, deve, kedi, köpek, sığır gibi evcil hayvanlar şeklinde görünürler. 

Ancak hiçbir zaman kutsal kabul edilen kült hayvanlarından olan “At” ya da “Koç” formunda ortaya çıkamazlar. 

Koçun yakın çevresini koruduğuna duyulan inançtan dolayı, Türkmenler bu hayvana yüksek  “himayeci” bir  güç 

atfederler.  Bu sebeple, Cin    Arvah’ın  koçun bulunduğu bir ortamda kimseye zarar vermesi mümkün değildir. Bu 

nedenle, hem insanın hemde içinde bulunduğu sürünün himayecisi olarak,  kutsal bir kült hayvanı şeklinde kabul 

görmüştür. Bu nedenle koç boynuzu takıları sıkça kullanılır.  

Şamanizm’de Büyü Olgusu ve  “Şamanik Unsurlar”ın Türkmen   Takılarına Yansıması    

  Ağırlıklı olarak Şamanik ve beş bin yıl öncesi Oğuz Kağan dönemine uzanan  Totemik inanç sisteminin 

öğretilerinin ışığı altında hayat bulan bu  motifler, uygulamalı Türkmen sanatlarında  Marguş ve Parfiya sembolizmi 

adı altında  tasarım olarak yerini almışlardır (Khramov,2003).      

 Günümüz modern Türk takılarında görülmeye devam eden,  kıvrılan,  bükülen sarmal formları,  Şamanik 

inanç sisteminin uzantısı olan hayvan üslûbuna bağlamak mümkündür. Zira bu üslûp, geleneksel Türk sanatlarına 
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hayvansal kaynaklı süsleme unsuru olarak yansımış ve Rumiler adı altında genellenen bir süsleme prensibini 

oluşturmuştur.   

           Bu prensip, varlığını Türkistan takılarına, oradan da Anadolu’ya ve nihayetinde çağdaş Türk takılarında 

sürdürmeye devam etmiştir. Bu durumu,  bazen bilinç dahili,  bazen ise bilinç harici tarihsel ve kültürel hafızanın 

tezahürleri olarak algılamak ve değerlendirmek mümkündür. Ayrıca, hayvansal figürler, çağdaş tasarımlarda,  

dolaylı ya da  dolaysız olarak etkisini hissettirir. Takılarda kullanılan hayvan motiflerini,  ikonografik olarak 

sınıflandırmak suretiyle  genel karakterlerini ortaya koyduğumuzda, kullanılan tüm hayvan figürlerinin, eski Türk 

inanç sistemleri olan Şamanist tözlerinin önemli bir grubu oluşturduğunu görürüz. Bu hayvanlar, Kuş, at,  yılan, 

kurt,  geyik ve bu hayvanların sembolik ifadeleri olan, kanat, boynuz, kuyruk, yele  gibi organlarının stilize edilmiş 

formlarıdır. Bu totemik hayvanlar,   hem estetik biçimleme olanakları bakımından  hem de,  ifade ettikleri anlam 

ve inançsal işlevleri itibarıyla ilgi  görmüşlerdir.   büyüsel etkili Türkmen takıları kendi içlerinde ikiye ayrılırlar.  

Bunlar takının bizzat kendisine yüklenen büyüsel işlevler itibarı ile “muska takı” sınıfında işlenebilecek takılar ve 

takıların süsleme kompozisyonlarında yer alan tılsımlı ve büyüsel pratikler içeren motif simge ve sembollerden 

oluşan takılardır.Bu bağlamda ele alındığında sadece “muska takı” sınıfında yer alan takıları değil tüm Türkmen 

takılarını bu gruba dahil etmemiz mümkündür. Nitekim takıların süsleme kompozisyonlarının ağırlık noktasını, 

eski inanç sistemlerinin pratikleri içerisinde yer alan, kabile koruyucusu totemik  hayvanlar olan, yılan, koyun, koç, 

keçi, deve,kuş gibi kutsal hayvanların sembolik biçimleri,   tılsımlı bitkisel motiflerin stilizasyonları   ve tabiat 

fenomenlerini içeren, bir takım, ay,yıldız güneş , yer, gök, su gibi kozmik anlamlar içeren  biçim simge semboller 

yer almaktadır. Bunların yanı sıra, Türkmen Halk Edebiyatı ve mitolojisinde işlenen devler, cinler ve ruhlar alemine 

yönelik  bazı inançların bir uzantısı olarak işlenen hayvansal motifler, keza büyüsel ve tılsımlı özellikler içeren 

takılar arasında yer almaktadır.     Gerek büyüsel ve tılsımlı özellikleri ile ön planda olan bahsi geçen bu  takılar, 

gerekse diğer tüm Türkmen takıları, içlerinde oldukça   zengin bir kozmolojik ve teolojik simgesellik 

barındırmaktadır 

  Kartal  

 Büyüsel  hayvanların başında Şamanik inanç sisteminde  en önemli yeri tutan töz hayvanı olan göksel 

güçlerin temsilcisi, ruhlar alemi ile yegane  iletişim aracı olan kartal gelir.   

Kartal Türkmen baş takılarının ana kompozisyon şemasının en temel figürlerinin başında geldiği gibi, 

Anadolu takılarında ve günümüz modern  ve klasik takı tasarımlarında önemli ölçüde yer alır.     

  Bu form, özellikle Sümsüle takılarında olmak üzere bazı takılara önemli bir kozmolojik motif 

oluşturmuş, gücün kudretin ve bilgeliğin sembolü olarak, atalar kültüne işaret edilerek, onların himayeci gücüne 

sığınılmıştır.    

 ‘‘Sümsüle’’ nin üzerinde en fazla rastlanan motif koçboynuzudur. Koçboynuzu, birçok çocuk doğurma ritüelleri 

ile ilişkilendirilmektedir. Örneğin; çocuk sahibi olamayan kadınlar, minyatür beşikler ve bunun içerisine ise çöpten 

bebekler yaparak, bunu, koçboynuzları ile dekore edilmiş evliya mezarına götürürler ve koçboynuzunun üzerine 

asarlardı (Gibbon,1999).    

İç ve Orta Asya faunasının en önemli kutsal hayvanı olan kartal, figürüne Türkmen göğüs takılarında da 

rastlanmakta olup Sümsüle’lerin yanı sıra “Sandaşlık” adı verilen baş takılarının üst sırası boyunca da kartal 

figürlerinin yer aldığı sıkça görülmektedir. Sandaşlık takısının  üst sırası boyunca dizilmiş olan  kartal formundaki  

bu figürler, tıpkı koç ve koç boynuzunda olduğu gibi, Orta Asya hayvan üslûbunun Şamanizm’e dayanan ata 

kültüne işaret eder.   
 

 Eski Türklerde Çocuk ve genç kızların başlarına taktıkları kubbe formundaki “Gupba” takısı ve onun 

tepe noktasında sivrilen deliğe yerleştirilip,   nişanlanana  kadar takılan bu  kuş tüyleri, (Kılıç, Emirova, 2010) 

İslâmiyet ve Şamanik sistemin göksel unsurlarına işaret etmeleri bakımından oldukça ilgi çekicidir. Öyle ki İslâm 

Dini’nde kubbe göğe doğru sivrilen yapısı ile, İslâm felsefi doktrininde oldukça önemli bir ikonografya oluşturur.  

Bunun yanı sıra “Gupba”nın tepesine yerleştirilen “şahin” tüyü  korunmaya en çok ihtiyaç duyulan süreç olan 

çocukluk ve genç kızlık dönemlerinde, her türlü fiziksel ve fizik ötesi kötülüklerden koruma  ve himaye altına alma 

isteğini ifade etmektedir.   

Büyüsel Sesli Takılar 

Şamanik inanç sisteminden Anadolu’ya kadar uzanan diğer bir unsur ise, sesli takılardır. Örneğin,  

Diyarbakır’da hayvanları nazardan korumak için boyunlarına çan bağlamaları,  çanın çıkaracağı sese,  kötülükleri 

ve kötü güçleri  odaklamak  suretiyle,  hayvanın kendisini koruma altına alma esasına dayanır (Çıblak,2004). Bu 

gelenek keza Şamanist geleneklerde en sık rastlanan unsurlardan biri olan çıngıraklarla yakın olarak ilgilidir. 
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Örneğin Hakas Şaman giysilerinde,   yakanın uçlarında bazen küçük, bazen büyük çanlar bulunur. Ayrıca Altay 

Şaman giysilerinin sağ kolunda dört ve sol kolunda beş olmak üzere dokuz çıngırak bulunur. Şamanlar dinsel 

ritüellerde dans etmeleri esnasında bu çıngırakların çıkartacağı ses,  kötü ruhların yaklaşmasını önler yada o 

ortamda bulunan mevcut kötü ruhları kovma işlevini yerine getirir. Bu inanç, Şamanik inanç sisteminin etki ve 

uygulama alanının azalması ile yok olmamış, Orta Asya Türk topluluklarından Anadolu’ya değin uzanan kesintisiz 

bir gelenek olarak süregelmiştir. Nitekim Türkmen baş takılarının en karakteristik özelliklerinden birisi takıların 

alt sıralarında boylu boyunca uzanan sarkaçların ucunda yer alan zillerdir. Böylece tıpkı Şamanist gelenekte olduğu 

gibi bu zillerin hareket ettikçe  çıkardığı sesler , tüm şeytani güçleri  korkutarak, “kötülük savar” vazifesi görecektir.  

SONUÇ 

Büyüsel uygulamaların en yoğun olduğu dönemler daima, “çok tanrılı” dönemlere rastlar. Dolayısıyla,  

Batı’da tek tanrı inancının zayıf olduğu  dönemlerde,  büyücülüğün  büyük bir önem taşıyor olması sebebiyle  

antropologlar, ilkel topluluklarda görülen büyücülük uygulamaları üzerinde giderek daha fazla yoğunlaşmaya 

başlamışlardır.   

Tılsımlı  takıları, simge sembol ve işaretler bağlamında değerlendirildiğinde, üç genel ana  unsurla 

karşılaşılmaktadır ki bunlar;  İslâmiyet Öncesi dönemi içeren “Şamanik Unsurlar”, Orta Asya Coğrafyasının genel 

karakteri olan, “Milli Türklük unsurlar”ı ve İslâmiyet’in kabulünü takiben “ İslâmi unsurlar” dır.    

Nitekim günümüz Anadolu kültürlerinde   halen devam etmekte olan bir takım büyüsel pratikler ve nazara 

yönelik uygulamalar İslamiyet öncesi döneme ait olan  çok tanrılı kültürlerin Anadolu uzantılarıdır.   Nitekim 

günümüzde de halen takı ve inanç ilişkisi farklı format ve boyutlarda da olsa tüm sıcaklığı ile sürmeye devam 

etmektedir. Çünkü tarih boyunca, insan düşüncesinin bir manifestosu olarak ortaya çıkan düşünsel  evrimleşme 

süreci içerisinde, doğanın gizi önemli ölçüde çözülmüş ise de, buna paralel olarak gelişen materyalist felsefe, yeni 

bilinmezleri doğurmuştur. Bilinmeyen şeylere açıklama getiren  pozitif bilimler yoluyla, ulaşılan yeni bilgi ve 

bulgular, beraberinde oransal olarak daha komplike bilinmezleri gündeme taşımıştır.   Dolayısı ile kâinat var olduğu 

sürece, yeni öğrenilenlere paralel olarak, gizemini  korumaya devam eden  evren, insanı daima pozitif bilimlere 

alternatif olan  sübjektif yaklaşımlardan çare aramaya  yöneltecektir. Öyle ki insanoğlu,  dün, bugün ve görünen 

odur ki yarın da;  insan gücünün muktedir olamadığı ve mevcut erkini aşan durumlarda, simetrik âlemden medet 

umarak, bunu ikonik bir formatta sembolleştirmek sureti ile iç dengelerini ayakta tutmaya devam edecektir  

Orta Asya flora ve faunasından kaynak alan   Türkmen kozmolojisinin kutsal kabul edilen görsel ifade 

unsurları olan ,  hayvansal ve bitkisel motiflerin takı süsleme kompozisyonlarını “batıl inanç kökenli” olarak 

değerlendirmek oldukça büyük bir handikaptır. Nitekim takılar, Türkmen kozmolojisinin önemli bir görsel ifade 

aracı olarak, onlar hakkında geliştirilen hikayelerin ,söylencelerin ve bunlara bağlı olarak geliştirilen halk 

inançlarının, batıl inanç kapsamında değil, “mitolojik motifler kapsamında değerlendirilmesi gerekir.  

Tarihsel süreçte birçok sosyolojik ve dinsel amaç ve işlevlere sahip olan ve aynı zamanda içerisinde köklü 

bir  ikonografyak barındıran    takıların günümüzdeki yeri önemi anlam ve işlevleri bakımından değerlendiğimizde, 

değişen ve dönüşen zamana bağlı olarak, bir çok işlevini yitirdiğini görürüz. Ancak çok çeşitli işlevler içerisinde 

konu başlığına paralel olarak dinsel ve büyüsel etkilerini irdelediğimizde bu etkilerin yaşam standartlarına paralel 

olarak azaldığını fakat hiçbir şekilde yok olmadığını görmekteyiz. Eski dönemlerin yaşam koşulları ve zorlu 

coğrafyası göz önünde bulundurulduğunda, takılara atfedilen büyüsel etkilerin önemli bir sığınma alanı oluşturması 

ve manevi bir güç unsuru olması kaçınılmazdır. Dolayısıyla takılara gösterilen inançsal ve dinsel itibar  hayli 

yüksek olup,  bu özelliği takıların  ana kullanım sebeplerinden ilk ve en önemlisini    oluşturmaktadır. Ancak 

günümüz Türkmenistan coğrafyasına ve  çağın sosyo-kültürel yapısına bağlı olarak,    geleneksel Türkmen 

takılarına gösterilen ilgi eskiye oranla hayli düşük olmakla birlikte tamamıyla yok olmamış, düğün ,kutlama ve 

çeşitli özel günlerde geleneksel takılarla donanmak süreğen bir geleneği oluşturmuştur. Dolayısıyla geleneksel 

takılarda görülen form, biçim, simge, sembol ve kompozisyon şeması bazen, tamamen aslına sadık kalarak 

tekrarlanmakta bazen ise çağdaş formlara entegre olmakla birlikte özde orijinal genel kompozisyon şemasına bağlı 

kalınmıştır. 
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BÜYÜ VE TILSIM OLGUSUNUN TAKI VE MÜCEVHER SANATINA ETKİLERİ 
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Büyü ve tılsım, kaynak itibarı ile   ilkel dönemlerde, tabiatın ürkütücü gücünden   korunmak ve kontrol altında 

tutmak  üzere manevi güçlere sığınmayı temel alan mistik bir olgudur.  Nitekim uçsuz bucaksız step alanlarında 

at üstünde sürdürülen göçebe yaşam tarzı,   tabiatın olumsuz koşullarından ve   düşmanlardan gelebilecek    her 

türlü tehlikeye açıktır.  Büyüsel ve tılsımlı güçler atfedilen takılar, tabiatın vahşi ve ürkütücü gücüne karşı, fiziksel 

ve metafiziksel tehlikelerden  koruyan pasif birer alternatif savaş aracı olarak kullanılmışlardır. Bu da, takılara 

yönelik tüm büyüsel pratiklerin  ak büyü kapsamında yer aldığını göstermektedir. Zira, tarihsel süreçte takı ve 

mücevherlere ilişkin büyüsel olgular,     ruhlar âlemine transandantal yollarla hükmederek, düşman ya da 

kötülüklerin yok etmek,  insanın esenliği ve mutluluğuna katkıda bulunmak,     bolluk ve  bereket içerisinde 

yaşamasını sağlamak ve benzeri olumlu manipülasyonlara aracı olması esasına dayanır. Tarihsel süreçte insanın 

aleyhine yapılan Kara Büyü kapsamındaki olumsuz pratikler   söz konusu olmamış, bilakis Şamanik ve beş bin yıl 

öncesi Oğuz Kağan dönemine uzanan  Totemik inanç sisteminin öğretilerinin ışığı altında hayat bulan bitkisel ve 

hayvansal motifler günümüzde de halen etkisini sürdürmeye dev 

am etmektedir. Beden ile teması nedeniyle, dokunma yasası ile açıklanabilecek olan büyüsel ve tılsımlı takıların 

etki ve itibarını günümüzde de değişen tema ve formatlarda geçerliliğini ve itibarını korumaya devam ettiği 

görülmekte olup, değişim içerisinde değişmezlik ilkesinin karakteristik göstergelerinden biri olduğu ortaya 

konmuştur.  

 

 Anahtar Kelimeler: Büyü ,Tılsım,İnanç,  Takı ,Mücevher, Kuyumculuk 

 

The Effect of Sorcery And Talismans on the Art of Jewelry 
 
Since primitive times, sorcery and talisman are in essence mythical phenomena originated from the need to resort 

to spiritual powers for protection against and controlling the frightening forces of the nature. Indeed, the nomad 

life style on endless steppes on horses is open to all kinds of danger from unfavorable natural phenomena to various 

enemies. Jewelries that are ascribed magical and talismanic attributes were used as passive combat tools providing 

protection against physical and metaphysical dangers from nature’s wild and terrifying powers. This shows that 

all magical practices performed on jewelry were part of white magic. In historical process, magical features of 

jewelry serve the purposes of dominating the spiritual world through transcendental methods, eliminating the 

enemies or evils, contributing to the welfare and wellbeing of individuals, ensuring wealth and prosperity and 

performing as a positive manipulator for similar situations. In historical process, adverse practices that could be 

considered Black Magic were not performed against humanity, but instead botanic and animal motifs created with 

Totemic belief system’s teachings since Oghuz Khan's reign from five thousand years ago can still be observed 

today. Because of the jewelry’s contact with the skin, the influence and the value of magical and talismanic 

ornaments still continue today with changing themes and formats which in turn demonstrates their significance as 

characteristic indicators of invariance principle in variance. 

 

Key Words: Sorcery, Talisman, Ornament, Jewelry, Jewelry Making 

 

  GİRİŞ   

     Tılsım Olgusu 

   İçerdiği ve çağrıştırdığı anlam itibarıyla olumlu manipülasyonlara işaret eder.  Bu yönü ile tılsım, tüm 

dünya toplulukları arasında ortak ve evrensel bir inanç ve dile işaret ederek, her toplum kendi inanç sistemlerine 

dahil olan simge, sembol ve işaretlere koruyucu anlam ve işlevler yükleyerek, manevi bir korunma ve sığınma 

alanı oluşturmuşlardır.   Büyüsel ve tılsımlı güçler atfedilen takılar,  

tabiatın vahşi ve ürkütücü gücüne karşı, fiziksel ve metafiziksel tehlikelerden  koruyan pasif  birer alternatif savaş 

aracı olarak kullanılmışlardır. 



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

242 
 
 

 

     “Bir şahsı etki altına almak” anlamına gelen efsun/teshîr, yani diğer anlamı ile “tılsım”    insanları koruduğuna 

veya uğur getirdiğine inanılan tabiat veya insan eseri olan nesnelerin tamamını içine alır.   

Bireyi her türlü kötülük, uğursuzluk ve kötü ruhlardan korumak üzere başvurulan “bireysel tılsım” için 

en uygun yaşam alanı,    aynı zamanda, süslenme ve “sosyal im” görevini de gören,  takılardır. Zira takılar,  

kullanıldıkları materyaller bakımından, metalden, taşlara ve hayvansal/bitkisel objelere değin her biri tılsım için 

elverişli malzeme olma özelliğini taşımaktadır.   

Ak Büyü/Kara Büyü 

Tarih boyunca  büyüsel amaçlarla kullanılan  objeler, amaç itibarıyla yapıcı ve yıkıcı olmak üzere ikiye 

ayrılırken, bunlarda kendi içerisinde iki ayrı büyüsel pratikleri bünyesinde barındırırlar. Yıkıcı büyüler, 

sevilmeyen ve zarar görmesi istenen insanlara  fiziksel olarak bizzat  zarar vermek ve davranışlarını arzu edilen 

doğrultuda yönlendirerek, metafiziksel olarak kumanda etmek olarak ikiye ayrılır. Yapıcı büyüler ise, aile 

efradının  iyiliği,  sağlığı dilenen sevilen insanların, her türlü kötülükten ve tehlikeden  uzak tutulması ve  mevcut 

kötülüklerin yok edilmesi esasına dayanır. zarar vermek suretiyle imtiyaz sağlama eğiliminde olan kişilerin 

muhatabı,  kara büyüsel unsurlar olurken, zararlardan korunmak ve olumsuzlukları uzaklaştırmak eğiliminde olan 

kişilerin muhatabı ise ak büyüsel unsurlar olmuştur. 

Dokunma Yasası 

 Ak büyüsel unsurların tarihten günümüze temel vasıtası takılardır. Beden üzerinde taşınmaları ve beden 

ile temas etmesi nedeni ile etkileşimin yüksek yoğunluklu olacağı düşüncesinin hakim olması nedeni ile takılar en 

önemli ve etkin büyüsel unsurlardır. Nitekim şeytan ve kötü ruhların,  keskin kokular, tiz sesler vasıtasıyla 

insanlara yaklaşması engellenirken diğer taraftan, insan bedenine temasının önlenmesi için tılsımlı ve büyüsel 

objeleri baş ve bedende taşıma geleneği söz konusu olmuştur. Frazer’in “dokunma/buluşma yasası” ile 

açıklanabilecek olan eski Türkmen ritüelleri bugün halen geçerliliğini sürdürmektedir. Bu gelenek  gereğince,  

kutsal addedilen yada kutsal kılınan objelere dokunmak yada bulundurmak  suretiyle nazarı def etmek 

mümkündür.  Böylece, hem şeytan ve  ruhların kötü etkilerinden korunulmuş,   hemde kötü ruhlu insanların nazari 

bakışlarına karşı  pasif bir savaş aracı görevi görmüştür.     Bu etkileşimi Sir James Frazer dokunma yasası adını 

verdiği yasa ile açıklar. Bu yasa gereğince; Sir James Frazer’in ikinci büyücülük sisteminin dayandırıldığı ilke 

olan “ Dokunma/Temas  ya da Buluşma Yasası” ile ilişkilendirmek mümkündür. Bu yasa, “Maddi bir şeye ne 

yapılırsa,  yapılan şeyden, o nesne ile daha önce bir şekilde temas etmiş kişiyi de etkileyeceği”  esasına dayanır. 

Bu maddenin,  kişinin uzuvlarına ilişkin bir madde yada, kişi ile temas etmiş herhangi bir nesne olması 

mümkündür. 

Nazar  ve Nazar Boncuğu Olgusu 

Hem kadınlar hem de erkekler tarafından “Şeytan Göz” ve” Göz Değmesi”  nin , ileri düzeyde kötülük, 

hastalık ya da talihsizliklerin sebebi olduğuna inanılır. Bu nedenle değerli eşyalar, hasat, hayvanlar ve insanların 

“Şeytan Göz” den korunması gerekir. Nazar insanın üst tarafına yönelik ise ölümü, alt bölgesine yönelik ise, sağlığı 

hedef alır.    Böylesi bir durumda “kurşun dökme” yöntemine başvurulur. Dökülen kurşunda göz şekli oluşmuş 

ise, kişinin kem gözlerin etkisinde olduğuna inanılarak,  ilgili dualar eşliğinde hastanın üzerinden nazarın kötü 

etkileri alınmaya çalışılır. Bunun dışında, kötü nazara maruz kalmış bir kişinin ayak izlerinin işaretlenmesi ya da 

elbisesinden bir parça bezin gizlice kesilerek, evinin duvarına yada etkilenilen bölgeye asılması gibi pratiklerde 

mevcuttur. Göz biçimindeki amuletler “kuvvete karşı kuvvet” ilkesi gereğince kötü gözlere karşı kalkan 

oluşturur.12 insanlık tarihi boyunca her kültür ve inanç sisteminde göze kötülükleri savan bir anlam yüklenerek, 

tılsımlı güçler atfedilmiştir.  

Gözlerden yayılan potansiyel güce dair inançlar, dolayısı ile dünyanın her yerinde ve her kültüründe 

gözün koruyucu tılsımsal özelliğine rastlanmakta ve kullanılmaya devam edilmektedir.  Mısır kral mezarları ve 

gemilerinden antik Yunan’a kadar, birçok kültürde görülen göz formları bu tespiti desteklemek bakımından ilginç 

örnekler oluşturmaktadır.13 

   Ak büyüsel unsurlar dahilinde ele alınacak olan nazarlık ve nazar olgusunun kaynak ve kökenlerine dikkat 

çekmek gerekir.   Nazar boncuğu   Orta Asya Türk  coğrafyasının İslamiyetten önceki inanç sistemlerinden kaynak 

almaktadır.     Orta Asya Türk coğrafyasının genetik kodları itibarıyla, mavi  oldukça  nadir rastlanan göz 

renklerinden biridir. Şamanik inanç sistemi gereğince,  mavi renk,  göksel unsurlar ve uhrevi güçlerle 

ilişkilendirilen oldukça  önemli kültsel özellikler taşıyan bir renktir. Dolayısıyla nadir olarak rastlanan mavi gözlü 

 
12 Sedat Veyis Örnek, 100 Soruda İlkellerde Din Büyü Sanat Efsane, İstanbul Gerçek Yayınevi,  1971,s. 137 
13 Ümit Çiçek, “Göz Boncuğu”  İzmir Ticaret Odası,  http://www.izto.org.tr/NR/rdonlyres/B942DEAC-917E-4200-
81F5- D065174DF75/11796/boncuk.pdf, 12.12 2009,p.1-35 

http://www.izto.org.tr/NR/rdonlyres/B942DEAC-917E-4200-81F5-%20D065174DF75/11796/boncuk.pdf
http://www.izto.org.tr/NR/rdonlyres/B942DEAC-917E-4200-81F5-%20D065174DF75/11796/boncuk.pdf
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kişiler uhrevi güçleri bünyesinde barındıran kişiler olduğu inancıyla korkulan ve bir o kadarda saygı duyulan 

kişilerdir. Kötü nazarı üzerinde bulundurduğuna inanılan, düz alınlı, mavi gözlü, kimselerden  özenle kaçınılır. 14 

Bu bakışları absorbe etmek ve kötü etkilerinden korunmak için büyüsel takılar takılır.15  

Bu göze sahip kişilerin nazari etkisinden korunmak için o gözün benzeri  firuze taşı zaman içerinde nazar 

boncuğu formatına dönüşmüştür. Boncuğun özellikle göz şeklinde olması; J. Frazer’in büyü kanunlarından biri 

olan “benzerlik/benzeşim yasası” ile açıklanabilir. Benzerlik yasası, büyünün dayandırıldığı iki düşünce 

sistemlerinden birini oluşturmaktadır. Bu yasa, ilkel insanların, birbirine benzeyen şeylerin aynı olduğunu 

düşünmeleri ve bir şeyin benzerinin kendi benzerini doğuracağı yada benzer bir etkinin kendi etkisine  benzediği 

ilkesi ile ilişkilidir Eski türk inanç sistemi gereğince bir şey kendisine benzeyen bir şey ile karşılaşırsa kötü etkisi 

bertaraf olarak kötü etkisinden korunulacaktır. Bu durum yeraltı güçleri ile özdeş yılan için de söz konusu olup, 

yılanın şeytani güçlerinden korunmak için yılan formunda takılar takılarak yılanın kötü etki ve güçleri bertaraf 

edilmeye çalışılmıştır. Ayrıca Yılanın ağzına tükürmeyi başarabilen kişiye ise, bir daha nazar değmeyeceğine 

inanılır.16  

 Eski Türk inanç sistemlerinin merkezi yapısal özelliklerinden birini oluşturan Ezoterizm’e göre,  ‘Aşağısı 

yukarıya, yukarısı aşağıya benzer’ önermesi yer alır. Bu tamımla kozmolojiye ilişkin oldukça önemli verileri 

içerisinde barındıran konstantre ve sade bir tanımlama olup,  ‘Benzer şeyler, benzeri şeyleri doğurur ve keza benzer 

durumlar benzerini kendisine çeker’ yargısını oluşturur.  Nitekim bu konuya ilişkin olarak Anadolu halk söylemleri 

içerisinde “Hacı hacıyı Mekke’de deli deliyi dakkada bulur” atasözü mevcuttur.  

  Dolayısı ile kötü bakış ve gözlerden korunmak için göz formunun taklit edildiği nazarlıklarda “Benzerlik 

yasası”  ile açıklanabilecek bir olguya işaret edildiğini söylemek mümkündür.   Nazar boncuğunun rengi mavidir, 

bu rengin etkili ve güçlü bakışa sahip gök gözlü (mavi) kişilerin gözlerinden gelen ışınları kendine doğru çekerek 

nazarı etkisiz hale getirdiğine inanılır.    

 Büyüsel Simge Biçim ve Motifler  

Tarihsel süreçten günümüze kadar takılar büyüsel güç ve etkilerini genel kompozisyon şemasından ya da 

üzerlerinde barındırdıkları, büyüsel güçler atfedilen geometrik biçim, renk, sayı, yazı vb. gibi simge/sembollerden 

ve yine büyüsel güçler atfedilen bitkisel ve hayvansal motiflerden almıştır. Bitkilere ve hayvanlara koruyucu ve 

iyileştirici  büyüsel  güçleri olduğuna dair inançlardan kültsel işlevler atfetmek, tüm Orta Asya toplulukları 

arasında oldukça yaygın bir gelenekti.  büyüsel özellikler, aktif unsurlar içermeyip salt koruyucu pratiklere yönelik 

olan,  kötü gözleri ve art niyetleri uzak tutma, bereketi bolluğu,üremeyi artırma ve aileyi/yaşanılan bölgeyi her 

türlü felaketlerden korumak için tanrısal güçlere sığınma fonksiyonlarıdır. Başka bir deyişle bu tür pratikler pasif 

büyüsel özellikler arasında sıralanan iyilik, doğruluk, sağlık ve mutluluk beklentilerini ve manipülasyonlarını 

içeren uygulamalardır. Bu uygulamalarda kullanılan motifler, Türk İslam resim geleneğinin genel tabiatı ile 

uyumlu olan bitkisel ve hayvansal stilizasyonları ve deformasyonları içermektedir. Bu tür pasif büyüsel unsurları 

içeren simgelerin binyıllardır insan yaşamı üzerinde manevi olarak koruyucu bir kalkan görevi görmesi, bilimsel 

ölçülerle açıklanamayan parapsikolojik ve metafizik inançların insanoğlunun  yaşamı üzerindeki ezeli ve ebedi 

temel etkisini ortaya koyması bakımından ilgi çekicidir.   

   Tılsımlı Sayılar 

  Takıların üzerlerindeki biçimlerin ve işaretlerin  sayısal değerlerinin yanı sıra rakamların bizzat 

kendilerinden oluşan büyüsel bir takım Baraka’lar muska takıların içlerine konulmak suretiyle tılsımlı etkilerinden 

faydalanılır.  

Büyü kareleri adı verilen bu numerik tablolardaki sayıların her birinin, Arapça alfabeye karşılık gelen bir 

değeri  olup, bunlar,  dikey yatay ve çapraz olarak aynı toplamı vermekte yada bir takım sayısal değerler verilmiş 

olan harflerin toplamda ifade ettiği    büyüsel anlamlara denk düşmektedir. Bu anlamlar Allah’ın 99 sıfatına  denk 

düşen yada doğum, savaş gibi anlarda olumsuzluk ve kötülükleri yok etmeye yarayan, özel anlamların ifadeleri 

olan numerik   büyüsel karelerden oluşabilmektedir. Örneğin, doğumun sağlıklı gerçekleşmesine  yönelik bir takım 

büyüsel manipülasyonlar içeren ifadelerin sayısal karşılığı olan büyük büyü kareleri, kadının döl yatağına 

yerleştirilir. Yada keza savaşın olumlu geçmesi için erkeklerin gömleklerine ilgili numerik  değer karalerinden  

oluşan muskalar dikilirdi. 17 Bahsi geçen bu numerik büyüsel kareler, Türkmen topluluklarında İslamiyet sonrası 

dönemde görülen muska takı uygulamalarında karşılaşılan bir pratiktir. Bu tür büyüsel tılsımlı  kareler kağıtlara 

 
14 Bayram Goçmuradov,  Türkmen Halk Irımları, Maarif yayını, Aşkabat 1995, s. 3 
15 Orazbay Orayev, Adat, Ruh yayını, Aşkabat 1995, s. 170, Durmuş Tatlılıoğlu a.g.e., s.11,12 
 
17 Annamarie Schimmel, Çev.Mustafa Küpüşoğlu, Sayıların Gizemi ,Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2000,  s.34,39 
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“baraka” niteliğinde yazılıp üçgen şeklinde katlanan bez parçalarından oluşan basit  muskalar  olabileceği gibi,  

muska takı olarak tasarlanan gümüş takıların içlerine yerleştirilmek sureti ile de kullanılırdı. Böylece takan kişi 

Allah tarafından kutsanarak bir tür yüksek koruma altına alınmış olurdu.   

  Muska Takılar 

Muskalar,  genellikle  kısmen altınla kaplanmış gümüşten, bezden, deriden yada Türkmen topluluklarında 

özel bir öneme sahip olan     doğal materyallerden yapılırlar. Örneğin,  yapıldığı ağacın adını alan “dağdan” takısı 

,  “argali” denen vahşi dağ koyununun boynuzları,  “Yüzerlik” yada “İsvent” gibi   çeşitli bitki  tohumları, 

kurutulmuş meyveler, kemikler, sıra dışı şekilli taşlar, bir takım inciler,  farklı kabuklar ve salyangozlar da muska 

yapımında kullanırlar. Bu tür muskalarda nicel olarak fazlalık, büyüsel etkiyi artıran    bir faktör olması sebebiyle 

mümkün olduğu kadar fazla yapılır ve kullanılır. Nitekim metal takılardaki büyüsel etkilerin yüksekliği de sayısına 

bağlı olarak artan bir özelliğe sahiptir. 18   

Ayrıca bu özel inanç objelerinin satılmak suretiyle İslamiyet ile bağlantısı olmayan insanların eline 

geçmesi engellenmek istenmiştir.      

Böylece muskanın tamamıyla kişiye özel olan tabiatı nedeniyle sahip çıkılmasının yanı sıra, İslam dinine 

özgü olan Kuran-ı Kerim, Sure, Ayet gibi kutsal varlıkların  materyal bir ticaret aracı olarak  kullanılarak, manevi 

yapısına zarar gelmesi önlenmek istenmiştir.   

Ayrıca, bu konuyla ilişkili olarak:   19. Yüzyıl’ın  sonlarında Türkmenistan´ı ziyaret eden Lansdell  

Türkmen çadırında  takı satın aldığını  anlatmakta ve şöyle devam etmektedir: ”buna karşın çocuğun beresine sıkıca 

takılmış büyüsel    takısını  bana satmak   istemediler. Aksi halde cocuklarının hasta olacağı  düsüncesindeydiler”  

şeklinde bir ifadesi bulunmaktadır.     

 Tılsımlı Bitkiler 

 Bazı bitkiler ve onların tohumları vardır ki onlar, tıpkı halen Anadolu geleneklerinde de sürmeye devam 

ettiği üzere çifte koruma fonksiyonunu yerine getiren özel kült bitkileridir. Bunlar, başta “yüzerlik” olmak üzere,  

“yaban gülü”, “alıç ağacı”  “dut ağacı” ve “dağdan ağacı” dır. Bu bitkilerin büyüme süreci, çocuk doğma süreci  

ile ilişkilendirilirken  diğer yandan,  bazı  keskin aromalı bitkilerin yaydıkları kokunun    ruhları uzaklaştıracağına 

inanılmıştır. 

Ayrıca inançlar gereğince bitki tohumları,yaprakları, çeşitli otlar, baharatlar insanları  nazardan koruyarak 

kötülükleri uzak tutmak için yapılan büyüsel pratiklerde önemli birer araç olarak kullanılmaktadır.Bu tür bitkisel 

ürünlerden günlük yaşamda bazı büyüsel pratiklerde doğrudan doğruya kullanılmasının yanısıra aynı zamanda 

çocuk ve yetişkin takılarında bu bitkilerin formlarını çağrıştıran şekillere estetik ve büyüsel fonksiyonları dahilinde 

rastlanır.19 

 Yüzerlik 

Yüzerlik etimolojik olarak,  yüz-er-lik olarak bölünmekte olup  yüz derde derman ya da yüz erkeğin gücüne sahip  

olarak anlamlandırılmaktadır.    Her türlü derde karşı şifa getirdiğine inanılan bu bitki dolayısıyla   onun bulunduğu 

evin yüz dertten korunması ya da  , yüz erkek tarafından korunması  anlamına gelmektedir.  

Bu konuda bir rivayet şu şekildedir: 

 “….Bir gün dört  aylık bebeğini göstermek için aile ziyaretine çıkan bir çift ziyaret esnasında bebeğe yapılan 

övgüler arasında bir kadının övgüsünün  diğerlerinden çok daha sesli olduğunu fark eder ve bebek aniden 

durmaksızın ağlamaya başlar. Ev sahibesi bir tencerede yüzerlik tohumları kavurmaya başlar ve ne zaman bu 

tohumlar sesli olarak patlamaya başlarsa  bebek ağlamayı keser..daha sonra baba çocuğunu yüzerlik bitkisinin 

tencereden çıkan tütsüsüne tutar ve anne ise bitki tohumlarından birisini alarak bebeğin alnına koyar.  Bunun 

sonucunda hasta tamamı ile kötü nazarın etkisinden kurtulur…”  20 

Eski dönemlerde Kur’an yerine, tuz veya önemli bir tılsımlı  ve şifalı bitki olan,    (yüzerlik)   İsvent adı 

verilen bitkiyi göz ve hastalıklardan korumak için kullanmışlardır.  Aynı zamanda  mikrop kırıcı olduğuna inanılan 

Yüzerlik,     hastalıklarından korunmak için kullandıkları şifalı bir bitki olup, kurutulan bitkinin yakılarak solunan 

dumanından fayda sağlamışlardır.21   

         Dağdan Takısı 

 
18 Medjitova, Djumaniyazova, Grişin, a.g.e., s.97 
19 M.Agajanova, “Amulets in Jewellery  of  Türkmen Peoples”, Miras, 4/2002 .p.138 
20  Carole Blackwell, Tradition and Society in Türkmenistan: Gender, Oral Culture and Song,  Curzon Press, 
Richmond (Surrey) UK, 2001,p.39 
21 Aynabat Omarova, Türkmen Dünyası Jurnalı, Türkmenistanyn Metbugat Merkezi , 28 Ekim 2010 Aşgabat 
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İri boyutlarda olan bu takının alışılagelmiş kullanımı, basit bir şekilde göğse asılmasıdır.   Küçük 

boyutlardaki dağdan takısının erkek çocuk takısı olarak kullanılmasının yanı sıra,   birden çok gümüş dağdan 

muskasının aynı ip üzerine dizilmesi suretiyle, gerdanlık kolye şeklinde asılarak kullanıldığı da olur.       Türkmen 

büyüsel takılarının en önemlileri arasında bulunan bu takının genel kompozisyon şemasının, Merethal takısının 

yüzeyinde görülen kabartmalarla benzerlik göstermesi ilgi çekici bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 Kadınlar ve Çocuklar tarafından kullanılan bu takı, dağlarda yetişen sert gövdeli bir ağaç türü olan 

Dağdan Ağacı ile ilişkilendirilmiştir. Kutsal olduğuna inanılan bu ağacın formu kurbağa yada kaplumbağaya 

benzetilerek takı formuna dönüştürülmüştür.  Kötü nazardan ve sözden koruduğuna olan inanç nedeni ile sert yapılı 

olan Dağdan ağacının dallarının avcı ve çobanlar tarafından kesilerek, bunlardan figürler ve muska olarak 

kullanılacak olan bazı tılsımlı objeler yapılması, asil bir iş olarak kabul edilmiştir.  Bu takının en arkaik örneklerinin 

metal yerine,   çok sert ve dayanıklı ağaçlar olan dağdan ağacından yapılmış oldukları gözlemlenmiştir. Köpetdağ 

dağlarında yetişen, sertlik ve dayanıklılık bakımından diğer ağaç türlerinden farklılık gösteren bu ağaç,   işlendikten 

sonra fildişi rengine dönüşmekte olup, büyüsel etkisinin yanı sıra ilginç ve estetik bir görünüm kazanmaktadır.   

Bu figür hakkında yapılan yorumlar arasında en yaygınlardan birisini Türkmenlerin,  “çalışkanlık” 

özelliği nedeniyle  hayran kaldıkları “Skrabe” böceği oluşturur. Dağdan, skrabenin yukarı doğru tırmanan biçimi 

ile özdeşleştirilirken, takının şalpelerinin ise böceğin gerisinde bıraktığı izi ifade ettiği düşünülmüştür. Bu form 

ayrıca güneş diski ile de ilişkilendirilip, yüksek enerji kaynağı olarak yorumlanmıştır.   

  Örneğin Dağdan ağacı dağların çok yüksek noktalarında yetiştiği için şeytani bakışlardan kaynaklanan 

rahatsızlıklara karşı güçlü bir etkisi olduğuna inanılmaktadır. Şeytanca bakışlara maruz kaldıklarında buna karşı 

zayıf olanlar özellikle bebekler, çocuklar ve gelinlerin bunu kullanmaları önemle salık verilir.  Küçük dağdan 

parçalarının bebeklerin beşiklerine tutturuldukları, boyunlarına iple asıldıkları yada yeni doğan bebeklerin başına 

dikildikleri sık görülen uygulamalardan biridir.  

Tılsımlı Metal Takılar 

Tumar,  daima gümüşten, üçgen biçimli  muska formunda ve yine içerisinde Kur’an ayetleri bulunan 

tılsımlı bir takıdır.  

Bu takılar, form, materyal, üzerinde barındırdıkları  motifler  bakımından koruyucu özelliklere sahip 

olmasının yanı sıra, içinde bulunan büyüsel Kur’an yazıları ile birlikte yüksek düzeyli koruma faktörüne sahip 

objeler olarak önem kazanırlar.   

Tumar   

Bu takı büyüsel bağlamda diğer takılarla karşılaştırıldığında çoklu büyüsel fonksiyonlara sahip olan 

özellikleri ile müstesna bir yer kazanır. Nitekim, deve hörgücüne sahip olan formu, bu üçgen formun Türkmen sayı 

sembolizmindeki yeri ve önemi, silindirik büyü ve tılsım mahfazası ve nihayet, şeytanları ve kötü ruhları kovan 

sarkaçları ile komple ve yüksek  bir koruyucu özellik arz eder.  

 Türkmen takıları arasında en etkin ve karakteristik muskalar arasında yer alan bu takının 

hörgüçlü türü olan üçgen biçimli formu, üç sayısının ve üçgen formun özel tılsımlı özelliklerini bünyesinde 

barındırır.   

  Evrensel anlamda bereketin sembolü olan ve toplumlara göre ayrıca   farklı ikonografik anlamlar içeren 

üçgen form,   Hıristiyan topluluklarında baba- oğul-kutsal ruh,  Müslümanlarda,  Orta Asya Türk topluluklarında 

ise, Yer-Gök-Su üçlemesinin sembolik ifadesi olarak dikkat çekmektedir. Dolayısıyla Tumar takısı için tercih 

edilen üçgen formunun, zaten bağımsız olarak tamamen tılsımlı özellikler gösteren, silindirik, Kur’an mahfazası 

olarak kullanılan Tumar takısının anlamını ve etkisini güçlendiren,artıran bir unsur olduğunu söylemek 

mümkündür.  

Geometrik semboller içerisinde üçgen,  tüm dünya topluluklarının inanç sistemlerinin pratikleri arasında 

yer alan ve toplumun kendi ikonografyasını geliştirdiği özel bir formdur. Her ne kadar toplumların özgün sosyo-

kültürel ve dini dokusuna paralel olarak  farklı anlamlara sahip olsa da evrensel anlamda ortak olduğu yönü,  bu 

sembolün tüm toplumlarda olumlu ve ait olunan dine özgü kutsal  anlamlara işaret etmesidir. Bu form Türkmen 

topluluklarında en güçlü tılsımlı özellikleri barındıran bir form olarak, yüksek korunma ihtiyacı duyulan 

Türkmenistan coğrafyasında büyüsel etkisinden en çok faydalanılan formlardan biri olmuştur. Tılsımlı özellikler 

atfedilen üçgen form,  “Doğacir” ve  “Tumarça”  gibi  büyüsel takıların ana kompozisyon şemasını oluşturur. Bunun 

yanı sıra çeşitli  Türkmen halıları, nakışları, seramikleri  ve tüm küçük el sanatlarında üçgen,  en sık rastlanılan 

formlardan biri olmuştur.   

Nitekim Türkmenistan da üçgen,  tunç ve taş devirlerinden itibaren, en çok kullanılan geometrik 

formlarda birisi olup Türkmen kültür ve sanatında merkezi önemi sahip olan bir kaç sembolden biridir.  
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Altın Tepe’de bulunan tanrıça heykellerinin üzerinde görülen içi çizgisel motiflerle dolgulanmış olan 

üçgenlerin  Tanrının şehir koruyucusu olan Ay Tanrısı’nın kutsal karısını sembolize ettiği konusunda yorum 

getirilmiştir.          Türkmenistan coğrafyasında hüküm süren farklı dinlere ve medeniyetlere bağlı olarak bu formun 

anlam ve içeriğinde bazı farklılıklar söz konusu olabilmektedir. Örneğin, Budizm’de üçgen üç dünyayı ifade 

etmekte olup,  üçgenin tepe noktasının yöneliş kısmına göre anlamı değişir. Eğer tepe noktası  yukarıya 

yönleniyorsa “erkekliğin”, tepe noktası aşağıya yönleniyorsa “kadınlığın” başlangıcını ifade eder.    Eski İskit  

topluluklarında ise, “dağ” formunun stilizasyonu olarak algılanmıştır. Türkmen halılarında dağ üç renkte ifade 

edilir. Beyaz dağ, kışın üzeri karla örtülü dağı, yeşil dağ, üzerinde yeşil bitki örtüsü olan dağı, sarı dağ ise, 

sonbaharda sararan bitki örtüsünden meydana gelen dağı ifade eder.    

İki üçgenin birleşiminden oluşan eşkenar dörtgen şeklinde pişmiş topraktan yapılan Tumar’ın   bazı yerel 

folklor araştırmacıları yada halk arasında sergilediği şekil itibarıyla birleşen iki çatıyı, yani yeni kurulmakta olan 

aile çatısını ifade ettiği belirtilmektedir.  

Türkmen Dünya algısının, teolojik ve kozmolojik yapısının birer görsel ifade unsurları olan takılar, 

İslamiyet öncesi dönemden başlayarak günümüze değin özdeki ve temeldeki anlamlarını ve ikonografyalarını 

koruyarak bir takım birey, grup, toplum yada boylar arasında değişen yapıya ve zamana bağlı olarak farklı anlamlar 

yüklenmiştir.  Bunlardan birisi de tumar takısı olup,   bu takıya ilişkin  yorumlardan birisi de Tumarın “Kürteli bir 

bayan figürünün” stilizasyonu  olduğu doğrultusundadır.     

   Tumarça adı verilen çocuk takısı  kadınların taktığı Tumar takısına  benzer olarak,  nazardan, cinlerden 

korunma amacıyla takılır. Çocuk tahyasının tepesine,  çocuk giysinin omzuna takılan bu takıyı kadınlar boyuna 

asarak takarlar.   Bu takı üçgen formlu olup,  üzerinde Türkmen takılarının karakteristik özelliği  olarak gümüş 

üzerine altın kaplamalı,  akik taşlı ve aşağı kısmında zillerden yada sivri formlardan oluşan “şalpe-şelpe” denilen 

sarkaçlar bulunur. Bazı tumar örnekleri oldukça büyük boyutlarda ve ağırlıklarda bulunmaktadır.    

Takının aşağı bölgesinde ise keza hemen hemen bir çok takıda olduğu gibi yılan başı  şeklinde uzanan 

sivri formlar büyüsel etkiyi ikiye katlayan özellik gösterirler.  

  Türkmen topluluklarında göğüs üzerinde taşınan Tumar takısı aynı zamanda bir tür muska mahfazası 

işlevi de görmektedir.   Dolayısıyla kağıt yada benzeri gibi kolay zarar gören  materyallerden hazırlanan muskalar 

metal aksam içerisinde koruma altına alındıkları gibi aynı zamanda beden üzerinde süsleme özelliği ile de dikkat 

çekerek çift yönlü  fonksiyonel özelliğe sahip olmuştur.       

 

 Doğa-Tumar kelimesinin ise kolektif bir anlamı vardır. Türkmence de bu kötü nazardan koruyan kutsal 

dualar ve yazılar anlamına gelmektedir. Üçgen şeklinde göğüs takısı olarak kullanılan tumar erkek tabiatını 

sembolize ederken eşkenar dörtgen şeklinde olanlar ise insanoğlunun doğumunu sembolize ederler. Bazı 

kaynaklara göre ise eşkenar dörtgen şeklinde olan tumarlar kadın tabiatını sembolize ederler      Genel kural olarak 

tumar silindirik, üçgen ve dikdörtgen formda yapılmakta ve farklı boyutlara sahiptir.      Türkmen inancına göre 

tumar,  kadının bir batında birden fazla çocuk yapabilme özelliğine sahip olmasını sağlayan önemli bir tılsımlı 

objedir.     

      Bu takıda tıpkı diğer tılsımlı ve büyüsel takılar gibi, sağlıklı olmak, eş, sevgili gibi karşı cinsle  

kurulan  duygusal ilişkilerde olumlu manipülasyon, her türlü dış tehlikelerden,  kötü ruhların olumsuz etkilerinden 

ve nazardan korunmak , kişisel zeka ve becerilerinin artması, kötü davranışların yok olması gibi çoklu beklentileri 

içerisinde barındıran bir takıdır.  Tumarın muska mahfazası işlevini gören silindirik kısmına bu konuda yetkin 

kişiler tarafından hazırlanan bolluk bereket, sağlık ve selamet için yazılmış dualar konmaktadır.  Bu dualar,   klasik 

olarak kağıt üzerine yazılmasının yanı sıra ayrıca,  Hac ziyaretinden dönüşte  getirilen toprak,  kutsal su ile yıkanmış 

“baraka” adı verilen bez parçaları,   kutsal olduğuna inanılan kişilerin mezarlarından  edinilen toprak, kömür , tuz 

gibi şeylerde okunup üflenmek vasıtasıyla tumarların muska bölmesine yerleştirilir.  Bazen ise, bunun içerisinde   

sadece iğne ve iplik bulundururlar.  Ayrıca tılsımlı etkileri artırmak üzere Tumarın muska bölmesine akik ve firuze 

taşları da eklenir. Böylece, bu takıyı takan kişi, dış tehlikelere karşı  tanrısal koruma altına alındığı gibi aynı 

zamanda, kaynağını Tanrıdan alan yüksek bir bolluk ve berekete haiz olur.       Türkmen topluluklarında, İslamiyet 

sonrası dönemde Tumar yada benzeri muska mahfazası işlevini de gören takılar, satılmak istendiğinde, içerisinde 

bulunan  tılsımlı objeler çıkartılarak, bir bez parçası içerisine yerleştirilip, muska formu verilmek suretiyle 

üzerlerinde taşımaya devam ederler. 

Koç Boynuzlu Takılar   

Eski türklere  göre ise Cin arvah   bazen, deve, kedi, köpek, sığır gibi evcil hayvanlar şeklinde görünürler. 

Ancak hiçbir zaman kutsal kabul edilen kült hayvanlarından olan “At” ya da “Koç” formunda ortaya çıkamazlar. 

Koçun yakın çevresini koruduğuna duyulan inançtan dolayı, Türkmenler bu hayvana yüksek  “himayeci” bir  güç 
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atfederler.  Bu sebeple, Cin    Arvah’ın  koçun bulunduğu bir ortamda kimseye zarar vermesi mümkün değildir. Bu 

nedenle, hem insanın hemde içinde bulunduğu sürünün himayecisi olarak,  kutsal bir kült hayvanı şeklinde kabul 

görmüştür. Bu nedenle koç boynuzu takıları sıkça kullanılır.  

Şamanizm’de Büyü Olgusu ve  “Şamanik Unsurlar”ın Türkmen   Takılarına Yansıması    

  Ağırlıklı olarak Şamanik ve beş bin yıl öncesi Oğuz Kağan dönemine uzanan  Totemik inanç sisteminin 

öğretilerinin ışığı altında hayat bulan bu  motifler, uygulamalı Türkmen sanatlarında  Marguş ve Parfiya sembolizmi 

adı altında  tasarım olarak yerini almışlardır.22     

 Günümüz modern Türk takılarında görülmeye devam eden,  kıvrılan,  bükülen sarmal formları,  Şamanik 

inanç sisteminin uzantısı olan hayvan üslûbuna bağlamak mümkündür. Zira bu üslûp, geleneksel Türk sanatlarına 

hayvansal kaynaklı süsleme unsuru olarak yansımış ve Rumiler adı altında genellenen bir süsleme prensibini 

oluşturmuştur.   

           Bu prensip, varlığını Türkistan takılarına, oradan da Anadolu’ya ve nihayetinde çağdaş Türk takılarında 

sürdürmeye devam etmiştir. Bu durumu,  bazen bilinç dahili,  bazen ise bilinç harici tarihsel ve kültürel hafızanın 

tezahürleri olarak algılamak ve değerlendirmek mümkündür. Ayrıca, hayvansal figürler, çağdaş tasarımlarda,  

dolaylı ya da  dolaysız olarak etkisini hissettirir. Takılarda kullanılan hayvan motiflerini,  ikonografik olarak 

sınıflandırmak suretiyle  genel karakterlerini ortaya koyduğumuzda, kullanılan tüm hayvan figürlerinin, eski Türk 

inanç sistemleri olan Şamanist tözlerinin önemli bir grubu oluşturduğunu görürüz. Bu hayvanlar, Kuş, at,  yılan, 

kurt,  geyik ve bu hayvanların sembolik ifadeleri olan, kanat, boynuz, kuyruk, yele  gibi organlarının stilize edilmiş 

formlarıdır. Bu totemik hayvanlar,   hem estetik biçimleme olanakları bakımından  hem de,  ifade ettikleri anlam 

ve inançsal işlevleri itibarıyla ilgi  görmüşlerdir.   büyüsel etkili Türkmen takıları kendi içlerinde ikiye ayrılırlar.  

Bunlar takının bizzat kendisine yüklenen büyüsel işlevler itibarı ile “muska takı” sınıfında işlenebilecek takılar ve 

takıların süsleme kompozisyonlarında yer alan tılsımlı ve büyüsel pratikler içeren motif simge ve sembollerden 

oluşan takılardır.Bu bağlamda ele alındığında sadece “muska takı” sınıfında yer alan takıları değil tüm Türkmen 

takılarını bu gruba dahil etmemiz mümkündür. Nitekim takıların süsleme kompozisyonlarının ağırlık noktasını, 

eski inanç sistemlerinin pratikleri içerisinde yer alan, kabile koruyucusu totemik  hayvanlar olan, yılan, koyun, koç, 

keçi, deve,kuş gibi kutsal hayvanların sembolik biçimleri,   tılsımlı bitkisel motiflerin stilizasyonları   ve tabiat 

fenomenlerini içeren, bir takım, ay,yıldız güneş , yer, gök, su gibi kozmik anlamlar içeren  biçim simge semboller 

yer almaktadır. Bunların yanı sıra, Türkmen Halk Edebiyatı ve mitolojisinde işlenen devler, cinler ve ruhlar alemine 

yönelik  bazı inançların bir uzantısı olarak işlenen hayvansal motifler, keza büyüsel ve tılsımlı özellikler içeren 

takılar arasında yer almaktadır.     Gerek büyüsel ve tılsımlı özellikleri ile ön planda olan bahsi geçen bu  takılar, 

gerekse diğer tüm Türkmen takıları, içlerinde oldukça   zengin bir kozmolojik ve teolojik simgesellik 

barındırmaktadır 

  Kartal  

 Büyüsel  hayvanların başında Şamanik inanç sisteminde  en önemli yeri tutan töz hayvanı olan göksel 

güçlerin temsilcisi, ruhlar alemi ile yegane  iletişim aracı olan kartal gelir.   

Kartal Türkmen baş takılarının ana kompozisyon şemasının en temel figürlerinin başında geldiği gibi, 

Anadolu takılarında ve günümüz modern  ve klasik takı tasarımlarında önemli ölçüde yer alır.     

  Bu form, özellikle Sümsüle takılarında olmak üzere bazı takılara önemli bir kozmolojik motif 

oluşturmuş, gücün kudretin ve bilgeliğin sembolü olarak, atalar kültüne işaret edilerek, onların himayeci gücüne 

sığınılmıştır.    

 ‘‘Sümsüle’’ nin üzerinde en fazla rastlanan motif koçboynuzudur. Koçboynuzu, birçok çocuk doğurma ritüelleri 

ile ilişkilendirilmektedir. Örneğin; çocuk sahibi olamayan kadınlar, minyatür beşikler ve bunun içerisine ise çöpten 

bebekler yaparak, bunu, koçboynuzları ile dekore edilmiş evliya mezarına götürürler ve koçboynuzunun üzerine 

asarlardı.23   

İç ve Orta Asya faunasının en önemli kutsal hayvanı olan kartal, figürüne Türkmen göğüs takılarında da 

rastlanmakta olup Sümsüle’lerin yanı sıra “Sandaşlık” adı verilen baş takılarının üst sırası boyunca da kartal 

figürlerinin yer aldığı sıkça görülmektedir. Sandaşlık takısının  üst sırası boyunca dizilmiş olan  kartal formundaki  

bu figürler, tıpkı koç ve koç boynuzunda olduğu gibi, Orta Asya hayvan üslûbunun Şamanizm’e dayanan ata 

kültüne işaret eder.   

 
22  Victor Khramov (Ed), Complied: Jeren Taimova, Ludmila Glazovskaya,Ruslan Muradov,Allaberdy Orazov 
,Türkmen Jewellery, Aşgabat,Türkmen Döwlet Habarlarıy 2003, s.34, 
23 Kate Fitz Gibbon, “Turkoman Jewellery”, Ornament magazines Volume 22 Number 3, Spring 1999 issue 
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 Eski Türklerde Çocuk ve genç kızların başlarına taktıkları kubbe formundaki “Gupba” takısı ve onun 

tepe noktasında sivrilen deliğe yerleştirilip,   nişanlanana  kadar takılan bu  kuş tüyleri, 24 İslâmiyet ve Şamanik 

sistemin göksel unsurlarına işaret etmeleri bakımından oldukça ilgi çekicidir. Öyle ki İslâm Dini’nde kubbe göğe 

doğru sivrilen yapısı ile, İslâm felsefi doktrininde oldukça önemli bir ikonografya oluşturur.  Bunun yanı sıra 

“Gupba”nın tepesine yerleştirilen “şahin” tüyü  korunmaya en çok ihtiyaç duyulan süreç olan çocukluk ve genç 

kızlık dönemlerinde, her türlü fiziksel ve fizik ötesi kötülüklerden koruma  ve himaye altına alma isteğini ifade 

etmektedir.   

Büyüsel Sesli Takılar 

Şamanik inanç sisteminden Anadolu’ya kadar uzanan diğer bir unsur ise, sesli takılardır. Örneğin,  

Diyarbakır’da hayvanları nazardan korumak için boyunlarına çan bağlamaları,  çanın çıkaracağı sese,  kötülükleri 

ve kötü güçleri  odaklamak  suretiyle,  hayvanın kendisini koruma altına alma esasına dayanır25 ki bu gelenek keza 

Şamanist geleneklerde en sık rastlanan unsurlardan biri olan çıngıraklarla yakın olarak ilgilidir. Örneğin Hakas 

Şaman giysilerinde,   yakanın uçlarında bazen küçük, bazen büyük çanlar bulunur. Ayrıca Altay Şaman giysilerinin 

sağ kolunda dört ve sol kolunda beş olmak üzere dokuz çıngırak bulunur. Şamanlar dinsel ritüellerde dans etmeleri 

esnasında bu çıngırakların çıkartacağı ses,  kötü ruhların yaklaşmasını önler yada o ortamda bulunan mevcut kötü 

ruhları kovma işlevini yerine getirir. Bu inanç, Şamanik inanç sisteminin etki ve uygulama alanının azalması ile 

yok olmamış, Orta Asya Türk topluluklarından Anadolu’ya değin uzanan kesintisiz bir gelenek olarak 

süregelmiştir. Nitekim Türkmen baş takılarının en karakteristik özelliklerinden birisi takıların alt sıralarında boylu 

boyunca uzanan sarkaçların ucunda yer alan zillerdir. Böylece tıpkı Şamanist gelenekte olduğu gibi bu zillerin 

hareket ettikçe  çıkardığı sesler , tüm şeytani güçleri  korkutarak, “kötülük savar” vazifesi görecektir.  

SONUÇ 

Büyüsel uygulamaların en yoğun olduğu dönemler daima, “çok tanrılı” dönemlere rastlar. Dolayısıyla,  

Batı’da tek tanrı inancının zayıf olduğu  dönemlerde,  büyücülüğün  büyük bir önem taşıyor olması sebebiyle  

antropologlar, ilkel topluluklarda görülen büyücülük uygulamaları üzerinde giderek daha fazla yoğunlaşmaya 

başlamışlardır.   

Tılsımlı  takıları, simge sembol ve işaretler bağlamında değerlendirildiğinde, üç genel ana  unsurla 

karşılaşılmaktadır ki bunlar;  İslâmiyet Öncesi dönemi içeren “Şamanik Unsurlar”, Orta Asya Coğrafyasının genel 

karakteri olan, “Milli Türklük unsurlar”ı ve İslâmiyet’in kabulünü takiben “ İslâmi unsurlar” dır.    

Nitekim günümüz Anadolu kültürlerinde   halen devam etmekte olan bir takım büyüsel pratikler ve nazara 

yönelik uygulamalar İslamiyet öncesi döneme ait olan  çok tanrılı kültürlerin Anadolu uzantılarıdır.   Nitekim 

günümüzde de halen takı ve inanç ilişkisi farklı format ve boyutlarda da olsa tüm sıcaklığı ile sürmeye devam 

etmektedir. Çünkü tarih boyunca, insan düşüncesinin bir manifestosu olarak ortaya çıkan düşünsel  evrimleşme 

süreci içerisinde, doğanın gizi önemli ölçüde çözülmüş ise de, buna paralel olarak gelişen materyalist felsefe, yeni 

bilinmezleri doğurmuştur. Bilinmeyen şeylere açıklama getiren  pozitif bilimler yoluyla, ulaşılan yeni bilgi ve 

bulgular, beraberinde oransal olarak daha komplike bilinmezleri gündeme taşımıştır.   Dolayısı ile kâinat var olduğu 

sürece, yeni öğrenilenlere paralel olarak, gizemini  korumaya devam eden  evren, insanı daima pozitif bilimlere 

alternatif olan  sübjektif yaklaşımlardan çare aramaya  yöneltecektir. Öyle ki insanoğlu,  dün, bugün ve görünen 

odur ki yarın da;  insan gücünün muktedir olamadığı ve mevcut erkini aşan durumlarda, simetrik âlemden medet 

umarak, bunu ikonik bir formatta sembolleştirmek sureti ile iç dengelerini ayakta tutmaya devam edecektir  

Orta Asya flora ve faunasından kaynak alan   Türkmen kozmolojisinin kutsal kabul edilen görsel ifade 

unsurları olan ,  hayvansal ve bitkisel motiflerin takı süsleme kompozisyonlarını “batıl inanç kökenli” olarak 

değerlendirmek oldukça büyük bir handikaptır. Nitekim takılar, Türkmen kozmolojisinin önemli bir görsel ifade 

aracı olarak, onlar hakkında geliştirilen hikayelerin ,söylencelerin ve bunlara bağlı olarak geliştirilen halk 

inançlarının, batıl inanç kapsamında değil, “mitolojik motifler kapsamında değerlendirilmesi gerekir.  

Tarihsel süreçte birçok sosyolojik ve dinsel amaç ve işlevlere sahip olan ve aynı zamanda içerisinde köklü 

bir  ikonografyak barındıran    takıların günümüzdeki yeri önemi anlam ve işlevleri bakımından değerlendiğimizde, 

değişen ve dönüşen zamana bağlı olarak, bir çok işlevini yitirdiğini görürüz. Ancak çok çeşitli işlevler içerisinde 

konu başlığına paralel olarak dinsel ve büyüsel etkilerini irdelediğimizde bu etkilerin yaşam standartlarına paralel 

 
24 Milli Müze  görevlisi  Tazegül Emirowa  ile görüşme notlarından Eylül 2010 
25 Nilgün, Çıblak,  “Halk Kültüründe Nazar, Nazarlık İnancı ve Bunlara Bağlı 

Uygulamalar”, Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), S.15, 2004,  s.103-125. 
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olarak azaldığını fakat hiçbir şekilde yok olmadığını görmekteyiz. Eski dönemlerin yaşam koşulları ve zorlu 

coğrafyası göz önünde bulundurulduğunda, takılara atfedilen büyüsel etkilerin önemli bir sığınma alanı oluşturması 

ve manevi bir güç unsuru olması kaçınılmazdır. Dolayısıyla takılara gösterilen inançsal ve dinsel itibar  hayli 

yüksek olup,  bu özelliği takıların  ana kullanım sebeplerinden ilk ve en önemlisini    oluşturmaktadır. Ancak 

günümüz Türkmenistan coğrafyasına ve  çağın sosyo-kültürel yapısına bağlı olarak,    geleneksel Türkmen 

takılarına gösterilen ilgi eskiye oranla hayli düşük olmakla birlikte tamamıyla yok olmamış, düğün ,kutlama ve 

çeşitli özel günlerde geleneksel takılarla donanmak süreğen bir geleneği oluşturmuştur. Dolayısıyla geleneksel 

takılarda görülen form, biçim, simge, sembol ve kompozisyon şeması bazen, tamamen aslına sadık kalarak 

tekrarlanmakta bazen ise çağdaş formlara entegre olmakla birlikte özde orijinal genel kompozisyon şemasına bağlı 

kalınmıştır. 
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Abstract 
 

 Love Houses are the institutions that are used for orphan children allocated by the state as day-care 

centers and day-care centers for children, education, shelter, protection, nutrition, security and health. In the homes 

of love, orphan children continue their lives in a healthy and happy environment and try to adapt to the society. 

The importance of the study: to investigate the information about loving homes in Turkey and to ensure the 

recognition of the love of home. In this context, love is known about houses and homes in Turkey love and 

unknowns were investigated. 

 

 The aim of this study what is known and unknown about loving homes in Turkey investigating the 

truth about love is to reach homes in Turkey. In this context, 105 people were reached by the questionnaire 

developed by the researcher and the information about the community's love houses was reached. As a result of 

the research, it is seen that the society has positive thoughts about love houses but their knowledge on this subject 

is insufficient. There are still information in the community that the orphaned children are raised in Child 

Protection Centers. With this and similar studies, it is aimed to raise the awareness of the society about love houses. 

 
Key Words: Love Houses, Awareness, Child Houses 

 

Türkiye’de Sevgi Evleri  
                

Özet 

 

Sevgi Evleri, çocuk yuvaları ve çocuk bakım evleri olarak devlet tarafından tahsis edilen kimsesiz 

çocuklar için kullanılan, eğitim, barınma, korunma, beslenme, güvenlik, sağlık haklarının yerine getirildiği 

kurumlardır. Sevgi evlerinde kimsesiz çocuklar sağlıklı ve mutlu bir yuva ortamında hayatlarına devam ederek 

topluma adapte olmaya çalışmaktadırlar. Çalışmanın önemi:  Türkiye’de sevgi evleri hakkındaki bilgileri 

araştırmak ve sevgi evlerinin tanınmasını sağlamaktır. Bu kapsamda Türkiye’deki sevgi evleri ve sevgi evleri 

hakkında bilinenler ve bilinmeyenler araştırılmıştır. 

 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki sevgi evleri hakkında neler biliniyor ve bilinmiyor araştırarak 

Türkiye’deki sevgi evleri hakkındaki gerçeklere ulaşmaktır. Bu kapsamda araştırmacı tarafından geliştirilen anket 

ile 105 kişiye ulaşılmış ve toplumun sevgi evleri hakkındaki bilgilerine ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda 

toplumun sevgi evleri hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğu ancak bu konudaki bilgilerinin yetersiz olduğu 

görülmüştür. Toplumda hala kimsesiz çocukların Çocuk Esirgeme Yurtlarında yetiştirildiği bilgisi mevcuttur. Bu 

ve benzer çalışmalar ile sevgi evleri konusunda toplumun bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.   

 

Anahtar Kelimeler: Sevgi Evleri, Farkındalık, Çocuk Evleri 

GİRİŞ 

Çocukluk insan hayatının şekillendiği gelişimsel dönemlerden biridir ve bu dönemin sağlıklı olabilmesi 

için çocukların ailelerinin yanında yetişmesi esas olarak kabul edilmiştir. Ancak çocukların fiziksel ve ruhsal 

gelişimleri açısından ailelerinin yanında kalmalarının sakıncalı olduğu zamanlar da bulunmaktadır. Yoksulluk, aile 

içi sorunlar, anne veya babada bedensel ve ruhsal yetersizlikler, annenin, babanın veya her ikisinin de ölümü, 

ihmal, istismar, ergen evlilikleri ya da evlilik dışı doğum sonucunda çocuğun terk edilmesi gibi pek çok nedenle 
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çocuklar korunmasız hâle gelmektedir.26 Bu ve benzeri nedenlerle birçok çocuğun temel haklara bile erişemediği 

ve yaşam güvencelerinin olmadığı bilinmektedir. Bu bağlamda çocukların korunması açısından toplum sorumluluk 

taşımaktadır. Bu sorumluluk bir kamu hizmeti olarak gönüllülük veya zorunluluk esasıyla yerine getirilir. 

Çocukların korunması açısından gönüllü kamu hizmetleri isteğe bağlı olarak özel ve tüzel kişilerce yani Sivil 

Toplum Kuruluşları tarafından, zorunlu kamu hizmetleri ise “sosyal hizmet” olarak devletin denetim ve 

gözetiminde çeşitli kurum ve kuruluşlarca yerine getirilir. Çocukların korunmasını sağlayan bu kurumların başında 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü gelmektedir. Çocuk Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü sosyal hizmet ve yardım uygulamalarıyla korunmasız hale gelen “korunmaya muhtaç çocuklara” 

koruma sağlamaya çalışır. Bu koruma bazen aile destek hizmetleriyle çocukların ailelerinin yanında kalması 

sağlanarak, bazen koruyucu aile ve evlat edindirme yöntemleri kullanılarak bazen de çocuklar kurum bakımına 

alınarak çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları veya yeni bir bakım ve koruma yöntemi olan çocuk evlerinde bakım 

ve koruma hizmeti verilerek gerçekleştirilir. Ancak, korunmaya muhtaç çocuklara bakım ve koruma hizmeti sunan 

çocuk evleri uygulaması yeni bir hizmet şekli olmasından dolayı pek bilinmemekte ve şüpheyle yaklaşılmaktadır. 

Bu bağlamda çocuk evleri uygulaması ile ilgili açıklamalar önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı; çocuk evleri 

uygulamasının bilinirliğinin sağlanması, tanıtımı, olumlu ve olumsuz yönlerinin ortaya konulmasıdır. Ayrıca 

çocuk evleri uygulaması ile ortaya çıkabilecek sorunların iyi algılanmasını, çocuk evlerinde bakım ve koruma 

altında bulunan korunmaya muhtaç çocukların toplumun sağlıklı bireyleri olarak toplumsal bütünleşmeleri ve 

toplumun sevgi evleri hakkında bilgilendirilmesini sağlayarak bir farkındalık oluşturmaktır. .   

SEVGİ EVLERİ 

Sevgi Evleri Hakkında Genel Bilgi  

Sevgi evleri, bir sosyal hizmet kuruluşu olarak her ilin sosyal-kültürel ve fiziksel yapısının çocuk 

yetiştirmeye uygun bölgelerinde, tercihen il merkezinde ve yaşanabilir bir sosyal çevrede okullara, hastanelere 

yakın yerlerde bağış olarak alınan, kiralanan veya lojman olarak kullanılan apartman veya müstakil dairelerden 

oluşan evlerdir. Sevgi evleri 2828 sayılı SHÇEK Kanunu’nun 3. maddesinde “0-18 yaşlar arasındaki korunmaya 

muhtaç çocukların kaldığı ev birimleri” olarak tanımlanmıştır. Bu evlerde 0-18 yaş grubu arasındaki 5-8 çocuğa 

bir ev ortamı yaratılarak 27   o çocuklara korunma ve bakım sağlanarak, çocukların bedensel ve psikososyal 

gelişimleri ile Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Çocuk Evleri eğitimlerinin tamamlanmasına çalışılmaktadır. 

Böylece korunma altına alınan çocukların bir meslek sahibi edilerek topluma yararlı kişiler olarak yetiştirilmeleri, 

çocukların toplumsal hayata uyum sağlamaları, komşuluk ilişkilerini geliştirmeleri ve topluma kazandırılmaları 

amaçlanmıştır.28. Daha önceleri SHÇEK Genel Müdürlüğü Çocuk ve Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

koordinesinde yürütülmekte olan çocuk evlerinin koordinasyonu görevi, SHÇEK’in kapatılmasının ardından 633 

sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bakım Hizmetleri Daire 

Başkanlığı’na verilmiştir. Sevgi evleri ile ilgili tüm işlemlerin yürütümü İllerde il müdürlüğü bünyesinde bulunan 

çocuk evleri koordinasyon merkezi ve bu merkeze bağlı çocuk evi sorumlusu tarafından yapılmaktadır. Çocuk 

evlerinde ise çocuk evleri sorumlusuna bağlı bakıcı anne veya bakım elemanı bulunmaktadır. Sevgi evleri 

uygulaması Ankara’da pilot uygulamayla başlamıştır. Uygulamanın başarılı olması nedeniyle bu hizmet 2005 yılı 

içerisinde başka illerde de uygulanmasına başlanmıştır. Çocuk evlerinin daha da yaygınlaştırılması için kamu ve 

gönüllü kuruluşlar ile işbirliği protokolleri yapılmaktadır. 29. Sevgi evlerinde bakım hizmeti verilirken belirli 

unsurlar gözetilmektedir. Bu unsurlar şöyle özetlenebilir. Bu evlere yerleştirilecek çocukların korunma veya tedbir 

kararları alınmış olmalıdır. Çocuk evlerine korunma ve tedbir kararı alınmamış çocukların kabulü hiçbir şekilde 

yapılamaz. Çocuk evlerinin çocukların olumsuz çevre koşullarından etkilenmemesi için uygun yerlerde faaliyet 

göstermesinin sağlanması önemlidir. Buna göre çocuk evleri hem kolay ulaşılabilir hem de güvenliğin sağlanması 

açısından genellikle şehrin hastanelere ve okullara yakın merkezi yerlerinde açılmaktadır. Bir başka unsur ise 

çocuk evlerinde barındırılacak çocuk sayısıdır. İlgili mevzuata göre çocuk evlerinde barındırılacak çocuk sayısı en 

fazla 8’dir.30 Çocuk evleri açılması planlanırken bu sayı göz önünde tutulmaktadır. Çocuk evlerinin çocuklar 

açısından önem taşıyan bir diğer unsuru ise çocuk evlerine dışarıdan bakıldığında bu yerin çocuk evi olduğunun 

belli olmamasıdır. Korunmaya muhtaç çocukların sosyal yaşamda en fazla karşılaştıkları problemlerin başında 

 
26Şimşek, Z. ve diğer, (2008). “Kurum Bakımındaki Çocuk ve Ergenlerde Davranış ve Duygusal Sorunların 

Epidemiyolojisi; Ulusal Örneklemde Karşılaştırmalı Bir Araştırma” Türk Psikiyatri Dergisi, (19) 3, 235-246. 
27 Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 05.10.2008 tarih ve 27015 sayılı Resmi Gazete. 
28 http://www.shcek.gov.tr/userfiles/Cocukevleri_CalismaEsaslari 
29 http://www.shcek.gov.tr/hizmetler/cocuk/Sevgi_Evleri_Cocuk_Evleri.asp 

 30Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik   
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damgalanma gelmektedir. Sokaktan veya evin yanından geçen kişilerde yetimler, öksüzler veya kimsesizler gibi 

acıma hissi uyandıracak duygulara yol açmamak için çocukların barındırıldığı evlerin kapısına bu konutlarda 

korunmaya muhtaç çocukların yaşadığını belirten işaret veya tabela asılamaz 31 . Evin herhangi bir yerinde 

yardımsever kişi veya kurumlara teşekkür mahiyetinde köşe yapılamaz32. Bununla birlikte çocukların sık sık 

mekân değişikliği yaşamaması ve evlere aidiyet duygusunun geliştirilmesi bakımından çocuk evi olarak düşünülen 

bina veya dairelerin özellikleri iyi analiz edilmelidir. Çocuk evleri çocukların yaş cinsiyet ve okul durumlarına 

uygun olarak açılıp ve düzenlenmelidir. Binaların bitişik nizam, eski ve yığma olup olmaması, karanlık odasının 

bulunup bulunmaması ve binalardaki komşuluk ilişkileri çocuklar açısından önemli bir unsurdur. Bütün bunlar 

dikkate alınarak bol güneş alan, bahçeli, trafiğin yoğun olmadığı, baz istasyonu, lpg ve akaryakıt tesisi, gayri sıhhi 

müessese vb. gibi çeşitli risk faktörlerinden uzakta, ısınma için soba kullanılmayan, az katlı, havadar ve yeni 

binalarda hizmetin planlanması yapılmaktadır. Çocuk evlerine özellikle 0-6 yaş grubu çocukların alınmasının 

planlanması halinde ise çocukların güvenliği açısından binaların çok katlı olmamasına dikkat edilmektedir. Hâlen 

0-12 yaş arasındaki çocukların kaldığı 303 ve 13-18 yaş arasındaki çocukların kaldığı 105 çocuk evi olmak üzere 

toplam 408 çocuk evinde 2.260 korunmaya muhtaç çocuğa hizmet verilmektedir.33  

Mevcut yasaları ve imzalanan uluslararası sözleşmeleri dayanak alan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

öncelikli politikasını çocukların aile ortamında yaşamasını sağlayıcı tedbirler alma üzerine kurmuştur. Buna göre, 

2828 sayılı SHÇEK ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun "bakım tedbirine" ilişkin hükümleri doğrultusunda 

çocuklar için öncelikle ayni nakdi yardım, koruyucu aile, evlat edinme değerlendirilmekte, kurum bakımı ise son 

çözüm olarak düşünülerek çocuklar yaş ve cinsiyet durumlarına uygun kuruluşlara yerleştirilmektedir. Korunmaya 

muhtaç çocuk olarak korunma altına alınmış her çocuğun korunma altına alınma nedeni farklılık göstermektedir. 

Bu durum dikkate alınarak çocuk evlerinde kalacak çocuklar: Koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetinden 

yararlandırılamayacak çocuklara öncelik tanınması, Aynı evde kalması uygun bulunan en küçük ve en büyük 

çocuk arasındaki yaş farkının en fazla üç yaş olması, Seçilecek çocukların kardeş olması durumunda ise yaş 

farkının aranmaması, Çocuklar arasında cinsiyet, yaş ve kardeş olup olmama ölçütleri değerlendirilerek34 Çocuk 

Evleri Koordinasyon Merkezi tarafından belirlenir. Bu belirlemede, çocuk evinin ilk defa açılıp açılmaması önem 

taşımaktadır. Eğer çocuk evi ilk defa faaliyete açılıyorsa burada kalacak korunmaya muhtaç çocuklar çocuk evinin 

açılış aşamasında, eğer çocuklar herhangi bir sosyal hizmet kuruluşunda barındırılıyorsa çocuk evine yerleştirilme 

kararı, kuruluş ve çocuk evleri koordinasyon merkezinde görevli meslek elemanlarından oluşturulacak 

komisyonca belirlenir. Çocuk evine öncelikle aile temelli bakım hizmetlerinden yararlandırılamayan çocukların 

yerleştirilmesine özen gösterilir. Ancak daha sonra çocuğun takibi ve değerlendirilmesi ile gerekli mesleki 

çalışmalar sürdürülerek çocuğun aile yanında bakım hizmetlerinden yararlandırılması sağlanır. Ayrıca çocuk evleri 

koordinasyon merkezi kararı ile çocuk evine yerleştirilmiş ve aileye dönüşü mümkün olmayan çocuklar arasından 

çocukların yaş, cinsiyet durumuna uygun ev değişikliği yapılabilir. Çocuk evlerine yerleştirilecek çocuklarda 

dikkat edilecek bir başka husus ise çocukların, ağır ruhsal veya zihinsel özürlü olmaması, sürekli bakım ve tedavi 

gerektiren sağlık sorununun bulunmamasıdır. Çocuk evlerine kabulü yapılan çocuklardan uyum sorunu yaşayan 

çocuklar için psikolog veya psikiyatrist desteği alınarak çocuğun eve uyum sağlaması yönünde mesleki çalışmalar 

yapılır. Çalışma ve uğraşlar sonunda eve hiçbir şekilde uyum sağlayamayan çocuklar için çocuğun yaş ve 

özellikleri de dikkate alınarak çocuk yuvaları veya yetiştirme yurdu gibi kuruluş bakımı tekrar değerlendirilir.35 

Bir başka ifadeyle çocuk evlerinde uyum sorunu çeken çocuk olması hâlinde çocuğun özelliğine göre çocuk 

yuvası, yetiştirme yurdu veya rehabilitasyon merkezlerinden birinde bakım ve koruma sağlanır.36 

Sevgi  Evlerinin Çocuklar Açısından  Değerlendirilmesi 

 
31 Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
32 http://www.shcek.gov.tr/2011-01-sayili-cocuk-evlericalisma-usul-ve-esaslari-hakkinda-yonetmeligin-

uygulanmasi-hakkindagenelge.aspx,  
33 http://www.shcek.gov.tr/2011-yili-temmuz-ayi.aspx,;       

http://www.shcek.gov.tr/hizmetler/cocuk/Sevgi_Evleri_Cocuk_Evleri.asp,;http://www.shcek.gov.tr/2011-01-

sayili-cocuk-evlericalisma-usul-ve-esaslari-hakkinda-yonetmeligin-uygulanmasi-hakkindagenelge.aspx,  
34 Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
35 Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulanması Hakkında Genelge 
36 Yazıcı E, Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Çocuk Evleri  Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi Mustafa Kemal University Journal Of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012, Cilt/Volume: 9, Sayı/Issue: 

18, s. 499 

http://www.shcek.gov.tr/2011-yili-temmuz-ayi.aspx
http://www.shcek.gov.tr/hizmetler/cocuk/Sevgi_Evleri_Cocuk_Evleri.asp
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Çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi kuruluşların kalabalık olması, kuruluş çalışanlarının çocukların 

özelliklerine göre davranma imkânını ortadan kaldırmaktadır. Çocuk evlerinde ise hem çocukların sınırlı sayıda 

oluşu hem de çocuklara bakım hizmeti veren personel sayısının az olması ve sürekli değişmemesi çocukların 

bağlanma, güven duygusu ve kişisel gelişimi açısından olumlu bir sonuçtur. Çünkü az sayıda çocukla ilgilenen 

personel çocukların özelliklerine göre bakım ve ilgiyi verebilecek, çocuklarla daha yakından ilgilenecektir. Genel 

olarak kurum bakımının dolayısıyla çocuk evlerinin bir başka olumlu yanı da meslek edindirme ve işe yerleştirme 

ile kız çocuklarına yapılan evlenme yardımlarıdır.37 Bu bağlamda çocuk evlerinde bakılıp korunan çocuklar da bu 

yardımlardan yararlanacaklardır. Çocuk evlerinin bir başka olumlu yanı ise korunmaya muhtaç çocukların en fazla 

maruz kaldığı damgalanma riskinin büyük bir oranda ortadan kalkmasıdır. Öğrenciliklerinde okul ve mahalle 

arkadaşları, iş yaşamında ise iş arkadaşları arasında yuvalılar, yurtlular gibi ifadelere maruz kalma ve kendilerine 

acıma hissiyle yaklaşılması korunmaya muhtaç çocuklarda dışlanmışlık algısı yaratmakta ve üzmektedir. Okulda 

veya iş yaşamında arkadaşlarını davet edeceği bir evinin, yaşamını şekillendirirken kendini ait hissedeceği bir 

sokağının veya bir mahallesinin olmaması çocuk için olumsuzluktur. Yuva ve yetiştirme yurtlarında yaşanan 

soğuk, kocaman resmi binaların ürpertisi, hasta olsa bile dinlenmek için yatakhanenin, acıktığı hâlde bir şeyler 

atıştırmak için yemekhanenin açılış saatini beklemesi gibi sorunlar çocuk evlerinde yaşanmamaktadır. Ayrıca 

arkadaşlarını davet edeceği bir evi, top oynayacağı bir mahallesi ve sokağının bulunması yaşadığı yere aidiyet 

duygusunu geliştirecektir. Bununla birlikte çocuk evinde normal bir ev yaşantısı sürdüren çocuklar korunma 

kararları kalktığında tek başlarına bir ev tutup yaşayabilecek güven ve cesarete sahip olacaklardır. Çocuk evlerinin 

dışında çocuk evini açıkça belli eden tabela bulunmadığı için çocuk evinin bulunduğu sokaktan geçenler bahçede 

veya sokakta oynayan çocuklara yetim veya kimsesiz diye acıyarak bakamayacak, böylece çocuklar 

damgalanmadan uzak kalacaktır. Bütün bunlar çocuk evlerinde korunmanın olumlu yanlarından bir kaçıdır. Çocuk 

evlerinin olumlu yanlarından bir başkası belki de en önemlisi ise çocuk evlerinde yaşayan çocuklardan yaş grubu 

birbirine yakın kardeşlerin birbirlerinden ayrılmadan aynı evde bakım ve korunmalarının sağlanmasıdır. Oysa 

çocuk yuvası ve yetiştirme yurtlarında çocukların etüt salonları, yatakhaneleri yemekhaneleri yaş grubuna göre 

ayrılmakta bu nedenle kalabalık yuva veya yurtlarda kardeşlerin zaman zaman birbirlerini görmediği ve 

birbirlerine yabancılaştıkları bilinmektedir. Oysa bu durum çocuk evlerinde sık yaşanılan bir durum değildir. 

Çünkü çocuk evlerinde kardeşler çoğunlukla bir arada yaşamaktadır. Bu durum onların birbirlerine duygusal 

destek sağlamalarına, güven duygularının gelişmesine başarılarının artmasına neden olmaktadır. Nitekim sevgi 

evlerinde bakım ve koruma altında kalan çocukların sevgi evlerinde kalmaya başlamalarından sonra yetiştirme 

yurtlarında kalanlara göre eğitim başarılarının arttığı üniversite giriş sınavlarını kazananların sayısında da bir 

yükseliş olduğu SHÇEK yetkililerince ifade edilmektedir.38 

Çocukların çocuk yuvası ve yetiştirme yurdunda olduğu gibi çocuk evlerinde bakılıp korunmasının da 

bazı olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Bu olumsuz sonuçların başında çocuk evlerine yerleştirilecek çocukların 

uygun olarak seçilmemesi gelmektedir. Uzun süre sokakta yaşamış, olumsuzluklarla karşılaşmış, sürekli yuva ve 

yurttan kaçmayı alışkanlık hâline getirmiş özel eğitim ve rehabilitasyona ihtiyacı olan çocukların çocuk evlerine 

yerleştirilmesi hâlinde bu çocukların yaşadıklarını olumlayarak anlatması çocuk evlerinde kalan diğer çocukların 

da bu anlatılanlardan etkilenerek sokağın çekiciliğine kapılması durumunda çocuğun çocuk evinden ve okuldan 

kaçması gibi sonuçlara yol açabilecektir. Bir başka olumsuzluk ise çocukların bakım görevlileriyle yaşayacağı 

problemlerdir. Çocuk evleri yeni olmasına rağmen çocuklara kötü muamele ihmal ve istismardan tutuklanan bakım 

görevlileri bulunmaktadır (Ünsal, Erişim). Bakım elamanlarıyla ilgili bir başka olumsuzluk da bakım elemanları 

ile bakıcı annelerin az sayıdaki çocukla beraber çocuk evinde kalması hâlinde ihmal ve istismar gibi olayların 

yaşanması durumunda bu olayların fark edilmesinin zaman alacak olmasıdır. Çünkü kuruluşlarda personel birbirini 

kontrol etmekte, ihmal ve istismara uğrayan çocuklar arasında da zaman zaman dayanışma gelişmekte ve şiddet 

uygulayanlar şikâyet edilebilmektedir. Oysa az sayıda personel ve çocuğun barındığı çocuk evleri açısından bu 

durum bir dezavantajdır. Çocuk evleri uygulaması yeni olmasına rağmen şimdiden dayak yiyen veya şiddete maruz 

kalan, istismar edilen çocuk haberleri yazılı ve görsel basında yer almaktadır. Bazı çocukların, özellikle 3 yaşından 

küçük çocukların özel bakıma ve anne kucağına ihtiyaçları vardır. Kurumlarda ve çocuk evlerinde sık sık bakıcı 

değiştirmek söz konusu olup; bu durum çocuklar üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Ayrıca çocuk evlerinde 

görevlendirilen bakıcı anne veya bakım elemanının düşük ücretlerle iş güvencesiz ve hizmet satın alımı yoluyla 

görevlendirilmesi çalışan personelin motivasyonunu olumsuz etkilemekte bu durum personelin çocuklara 

yaklaşımında olumsuzluklara neden olmaktadır. Son zamanlarda yerel yönetimlere devredilmesi düşünülen çocuk 

 
37 http://www.shcek.gov.tr/userfiles/pdf/SHCEK%202009%20YILI%20FAALIYET%20RA P.WEB.pdf 
38Yazıcı E, a.g.m., s.508 
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koruma hizmetlerinin yerel yönetimlerce sunulması halinde, yerel yönetimlerin kendi siyasetini kuruma 

yansıtacağı endişesi de bulunmaktadır. Çünkü Korunmaya Muhtaç Çocuklar ve Çocuk Evleri 515 yerel yönetimler 

siyasi iradenin bir yanıdır ve bu nedenle çocuklara yönelik hizmet sunumunda ideolojik yaklaşımların ortaya 

çıkması çocukların kişilik gelişimleri açısından olumsuzluk yaratacak bir durum ve açık bir kaygıdır.39  

 

SONUÇ 

 

Bu bölümde araştırma kapsamında 100 kişiye uygulanmış anketin sonuçları verilecektir. Ankette 

örneklem olarak Isparta ve Antalya seçilmiş olup katılımcıların cevapları frekans analizine göre verilmiştir.  

Yaş  

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 

15-35 arası 
82 78,1 78,1 78,1 

36-65 arası 
23 21,9 21,9 100,0 

Total 
105 100,0 100,0   

Tablo:1  

Ankete katılanların yaş dağılımına bakıldığında, %82’si 15-35 yaş, %23’ü de 36-65 yaş aralığında olduğu 

görülmektedir.  

 

Cinsiyet 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 

kadın 
68 64,8 64,8 64,8 

erkek 
37 35,2 35,2 100,0 

Total 
105 100,0 100,0   

 Tablo:2 

 Ankete katıların cinsiyet dağılımını; %68’i kadın, %37’i erkek katılımcılardan oluşmaktadır.  
 

Öğrenim Durumu 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

ilkokul 7 6,7 6,7 6,7 

ortaokul 3 2,9 2,9 9,5 

lise 36 34,3 34,3 43,8 

üniversite 59 56,2 56,2 100,0 

 
39 Yazıcı E, a.g.m., s.512 
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Total 105 100,0 100,0   

Tablo:3 

 

Ankete katılanların öğrenim durumu ile ilgili bilgiler; %7’si İlkokul, %3’ü ortaokul, %36’sı lise ve %59’u 

üniversite mezunudur Katılanların çoğunluğunun üniversite mezunu olduğu görülmektedir.  

 

Daha önce sevgi evine ziyarette bulundunuz mu? 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 

evet 
18 17,1 17,1 17,1 

hayır 
87 82,9 82,9 100,0 

Total 
105 100,0 100,0   

Tablo:4 

Daha önce sevgi evine ziyarette bulunup bulunmadıkları sorusuna katılımcıların %18’i evet cevabını 

verirken %87’isi hayır demiştir. Görüldüğü üzere sevgi evlerinin mekânsal olarak görülme yüzdesi oldukça 

düşüktür.  
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Çocukların hangi durumlarda sevgi evinde kalabileceğini biliyor musunuz? 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

evet 
60 57,1 57,1 57,1 

hayır 
45 42,9 42,9 100,0 

Total 
105 100,0 100,0   

Tablo:5 

Çocukların hangi durumlarda sevgi evlerinde kalabileceğine yönelik sorumuza katılımcıların %60’ı 

bildiğini, %45’i de bilmediklerini ifade etmişlerdir.  

 

Çocuklara sevgi evinde yeterli bakım sağlandığını düşünüyor musunuz? 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative  

Percent 

 

evet 
21 20,0 20,0 20,0 

hayır 
29 27,6 27,6 47,6 

fikrim yok 
55 52,4 52,4 100,0 

total 
105 100,0 100,0   

Tablo:6 

 

Çocuklara sevgi evinde yeterli bakımın sağlanıp sağlanmadığı konusundaki sorumuza katılımcıları %21’i 

evet, %29’u hayır, %55’i fikrinin olmadığını söylemiştir. Fikir beyan etmeyenlerin yarısından fazlasını 

oluşturması konu ile ilgili bilgilerinin olmamasından kaynaklı olabileceği gibi, bakımın olup olmayacağı 

konusunda güven olmadığının da göstergesi olabilir.  

 

Türkiye’de bulunan sevgi evi sayısı hakkında bir bilginiz var mı? 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

evet 
6 5,7 5,7 5,7 

hayır 
98 93,3 93,3 99,0 
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total 
105 100,0 100,0   

Tablo:7 

 

Türkiye’deki sevgi evlerinin sayısı ile ilgili sorumuza katılımcıların %6’sı evet derken %98’i hayır 

cevabını vermiştir. Büyük bir çoğunluğunun sevgi evlerinin sayısını bilmediği konu hakkında bilgi sahibi 

olmadıklarının açık bir göstergesidir.  

 

 

Sizce sevgi evlerinde çalışmak için en önemli şart ne olmalıdır? 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

sevgi 
40 38,1 38,1 38,1 

sabır 
13 12,4 12,4 50,5 

merhamet 
52 49,5 49,5 100,0 

total 
105 100,0 100,0   

Tablo:8 

 

Sevgi evlerinde çalışmak için en önemli şartın ne olduğu sorusuna katılımlar; %40 sevgi, %13 sabır, 

%52’isi de merhamet cevabını vermişlerdir. Dikkate çeken husus; sevgi, merhamet gibi duyguların eğitimden çok 

daha ön planda tutulduğudur. Burada çalışacak kişilerin eğitimli olması düşüncesinden ziyade merhametli olması 

en önemli kriter olarak görülmektedir.  

 

Sevgi evinde çalışmayı düşünür müydünüz? 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

evet 
61 58,1 58,1 58,1 

hayır 
44 41,9 41,9 100,0 

Total 
105 100,0 100,0   

Tablo:9 

 

Sevgi evinde çalışmayı düşünüp düşünmedikleri ile ilgili sorumuza %61’i evet, %44’ü hayır cevabını 

vermiştir. Verilen cevaplara bakıldığında ankete katıların yarısı çalışmak istediğini, yarısı da çalışmak istemediğini 

belirtmişlerdir.  

  
Sevgi evleri çocukların gelecekteki hayatını nasıl etkiler? 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
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olumlu 82 78,1 78,1 78,1 

olumsuz 22 21,0 21,0 99,0 

 
    

Total 105 100,0 100,0   

Tablo:10 

 

Sevgi evinde yetişmenin çocukların geleceğini olumlu yönde etkileyeceğini düşüneneler %82 iken 

olumsuz etkileneceğini düşünenlerin %22 olduğunu görüyoruz. Bu da sevgi evinde yetişmiş çocukların geleceği 

konusunda pozitif bir düşüncenin olduğunu, burada yetişen çocukların yaşantısını olumsuz etkilemeyeceği 

düşüncesinin olduğunu görmekteyiz. 

 

 

 

Sevgi evinde kalan bir çocuğa koruyucu ailelik yapmak ister miydiniz? 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

evet 
58 55,2 55,2 55,2 

hayır 
6 5,7 5,7 61,0 

kararsızım 
41 39,0 39,0 100,0 

Total 
105 100,0 100,0   

Tablo:11 

 

Sevgi evinde kalan bir çocuğa koruyucu ailelik yapmak isteyip istemedikleri sorusuna %58 evet, %6 hayır 

derken %41’i de kararsızım cevabını vermiştir. Bu soruda dikkat çeken kararsızım diyeneler in oranının fazla 

olmasıdır. Kararsız olması sevgi evleri hakkında bilgi sahibi olmamalarının bir göstermesi  

Türkiye’de sevgi evleri uygulaması kamuoyunda pek bilinmese de yaygınlaşmaktadır. Uygulamanın 

başlamasıyla burada bakılıp korunmaya alınan çocukların başarılarında ve sosyalleşmelerinde gözle görülür bir 

artış olduğu SHÇEK faaliyet raporlarında belirtilmektedir. Kurum bakımına nazaran sevgi evleri uygulamasının 

yararları bulunsa da bu bakım yönteminin de bazı olumsuzluklarının olması kaçınılmazdır. Amaç bu bakım 

yönteminin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisinin en aza indirilmesi olmalıdır. Bunun için sevgi evlerinde 

özellikle bakım elemanlarından kaynaklanan olumsuzluklarının ortadan kaldırılması için bakım elemanlarının 

seçim ölçütleri iyi analiz edilip uygulanmalı, sevgi evleri sıkı denetlenmeli, sosyal sorumluluk çerçevesinde sivil 

toplum gönüllüleri ve kuruluşları sürecin kontrolüne dâhil edilmelidir. Ayrıca kurum bakım hizmetlerinden çocuk 

yuvası ve yetiştirme yurtlarının bakım ve koruma şartları dikkate alındığında sevgi evleri uygulamasının sağlıklı 

işleyebilmesi için bu evlere yerleştirilecek çocukların seçimi ve yerleştirilmesi doğru yapılmalı ve çocuklar 

kendisine en uygun ev ve çocuk grubu ile buluşturulmalıdır. 

Sonuç olarak korunmaya muhtaç çocuklar için uygulanan değişik bakım yöntemlerinden birisi olan sevgi 

evleri uygulaması uzun süreli bakımın verildiği depolama işlevi görmemeli, geçici barındırma yerleri olarak 

kullanılmalıdır. Çocukların, devletin denetim ve gözetimi altında mümkün olan en kısa sürede aile temelli bakım 

hizmetlerinden yararlandırılması, koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetleri için toplumun ilgi ve katılımını 

artıracak politikaların hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. 
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GİRİŞ  

Tekstil atıksularının bileşimi uygulanan işletme koşullarına, ıslak ve kuru proses basamaklarında kullanılan 

farklı organik kökenli bileşiklere, boyamada ve diğer işlemlerde kullanılan organik ve inorganik formdaki 

kimyasalların çeşitliliğine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu atıksularda genel olarak, KOİ, pH, BOİ5, 

renk, İletkenlik ve tuzluluk gibi birçok kirlilik parametresi yüksek değerler göstermekte ve endüstrideki farklı 

teknolojiler paralelinde uygulanan her işlem, açığa çıkan atıksuların standart bir arıtma yöntemi ile arıtılmasını 

olanaksız hale getirmektedir (Cırık vd., 2013). 

Tekstil endüstrisi atıksularının arıtılabilirliliği ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Literatürde kimyasal 

koagülasyon, kimyasal çöktürme, kimyasal oksidasyon, biyolojik oksidasyon, klorlama, adsorbsiyon, 

elektrokoagülasyon ve membran sistemler kullanılarak yapılan çalışmalar mevcuttur (Demirci ve ark, 2016). 

Membran teknolojileri çok sayıda avantajlarından dolayı son yıllarda en çok ilgilenilen arıtım prosesi olmuştur. 

Ek prosesler gerektirmeden de yüksek süzüntü suyu kalitesi sunan membran prosesleri, diğer sistemlerle 

karşılaştırıldığında daha ekonomik olan ve uygulama kolaylığı bulunan prosesler olduğu için günümüzde oldukça 

popülerdir (Ravanchi ve Kargari, 2009; Yalçın, 2008). 

Suyun kalitesinin belirlenmesinde incelenen parametrelerden biri iletkenlik değeridir. İletkenlik, çözelti 

içindeki iki elektrot arasındaki elektrik akımıdır. Elektrik akımı geçişi, çözeltideki iyonlar tarafından yapılır. Su 

iletkenliği ne kadar az olursa, iyonlar o kadar az olur. 

Yapılan çalışmada, çapraz akış membran sistemiyle tekstil atık suların elektrik iletkenliğinin farklı 

basınçlarda (10, 14, 18 bar) ve farklı besleme sıcaklıklarında (25, 35oC) düşürülmesi amaçlanmıştır. Membran 

olarak DK ticari polimerik nanofiltrasyon membranı kullanılmıştır. 

 

 DENEYSEL YÖNTEM 

 

Bu çalışmada tekstil atıksuyunun çapraz  akış nanofiltrasyon  yöntemiyle elektriksel iletkenlik giderim 

verimi üzerine membran basıncı (10, 14 ve 18 bar) ve besleme sıcaklığı (25, 35oC) parametrelerinin etkisi 

incelenmiştir. Tekstil atıksuyu Eskişehirde bulunan bir tekstil endüstrisinden alınmıştır. Deneysel çalışmalarda 

plaka tipi (flat sheet) DK nanofiltrasyon membran kullanılmıştır. Membranın teknik özellikleri Tablo 1’de 

verilmiştir. 
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Tablo 1: DK Nanofiltrasyon Membranının Özellikleri 

Özellikler DK membranı 

Besleme Endüstriyel/Gıda 

Tip Yüksek Giderim 

pH aralığı 2-10 

MgSO4  Reddetme %96,0 

Gözenek boyutu/MWCO  150-300 

Akı (GFD)/psi 22/100 

Polimer Poliamid-TFC 

 

Deneysel  çalışmalarda kullanılan çapraz akışlı membran filtrasyon sistemi membran ünitesi, besleme 

kazanı, hidrolik el pompası, ısıtıcı,süzüntü ünitesi, santrifüj pompa,  hassas terazi ve bilgisayardan oluşmakta olup 

şematik olarak Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 1: Çapraz akış nanofiltrasyon sisteminin şematik gösterimi. 

Ham atıksuyun ve süzüntülerin iletkenlikleri JENWAY 4310 marka iletkenlik ölçer cihazıyla belirlenmiştir. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Tablo 2’de ve Şekil 2’de tekstil atık suyu için ham atıksu ve süzüntüler için 25˚C ve 35˚C’de filtrasyon 

deneyleri sonucunda elde edilen iletkenlik sonuçları verilmiştir. Bu sonuçlara göre 10 bar dışında 25˚C için elde 

edilen iletkenlik değerleri 35˚C için elde edilen iletkenlik değerlerine göre daha düşüktür. Ayrıca minumum 

iletkenlik değeri 25˚C ve 14 barda 68,8 μs/cm olarak elde edilmiştir. 
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Tablo 2:  Tekstil Atık Suyu için İletkenlik Değerleri 

 
25˚C 

İletkenlik(μs/cm) 

35˚C 

İletkenlik(μs/cm) 

Ham Atık Su 258 258 

10 bar 91,2 82,9 

14 bar 68,8 122 

18 bar 78,9 153,5 

 

 
 

Şekil 2: Tekstil Atık Suyu için 25˚C ve 35˚C’de Filtrasyon Sonrası İletkenlik Değerleri 

 

SONUÇLAR 

 

Bu çalışmada çapraz akış membran filtrasyon yöntemi ile DK nanofiltrasyon membranı kullanılarak tekstil 

endüstrisi atıksuyunun elektriksel iletkenliğinin düşürülmesi amaçlanmıştır. Yapılan deneyler sonucunda en düşük 

iletkenlik değeri 25˚C ve 14 barda 68,8 μs/cm olarak elde edilmiştir. Bu sonuç enerji tasarrufu açısından memnun 

edicidir.  
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GİRİŞ  

 

Tekstil endüstrileri, yüksek su tüketimleri nedeniyle önemli bir çevre sorununu temsil eder. Katkı maddesi 

kullanan bütün prosesler; boyama, tekstil endüstrisinde büyük miktarda su harcadığından ve atık su ürettiğinden 

dolayı çevre kirliliği açısından en çok ilgilenilenlerden biridir (Balçık Canpolat vd., 2017). 

Özellikle tekstil endüstrisi atık sularının boyarmaddeler içerdikleri bilinmektedir (Murathan, 1999). Atık 

su kalitesi boya-işleme proseslerinde değerlendirildiğinde, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), askıda ve çözünmüş 

katı ile tuzluluk parametreleri genellikle dikkate alınır. Ayrıca boya, metal, tuz gibi zararlı organikleri de içerirler 

ve atık suyunun giderimi hem atık su arıtımı hem de bu kimyasalların atık sudan yeniden kullanımı bakımından 

önemli bir konudur (Kuzu, 2018; Balçık Canpolat vd., 2017; Volmajer Valh vd., 2011).  

 Boya bileşenleri genellikle boya bileşenlerinin karışık yapısından dolayı yüksek KOİ/BOİ oranıyla düşük 

biyolojik kimyasal ihtiyacı (BOİ) değerlerine sahiptir. Boyalar ortamlarda çok fazla sorun yaratır ve yüksek termal 

kararlılıkları nedeniyle, uzun bir süre çevrede kalabilirler. Çözünmüş boyalar nehir, göl gibi su kaynaklarında suya 

giren ışığın emilimini engelleyerek alglerin fotosentez aktivitesini azaltır ve besin zincirini ciddi şekilde etkiler. 

Ayrıca birçok boya ürünleri kanserojen, ve yaşam için toksiktir (Balçık Canpolat vd., 2017; Volmajer Valh vd., 

2011). 

Oldukça yüksek kirlilik yüküne sahip tekstil atık sularının arıtılması ve geri dönüştürülmesi için uygulanan 

en yaygın işlemler, biyolojik arıtma, çöktürme, koagülasyon/flokülasyon, yüzdürme, oksidasyon ve adsorpsiyonu 

içerir. Bununla birlikte, çoğu bileşik kolayca çözünmediği için bu tedavilerin yararı yeterince yüksek değildir. 

Ayrıca, bu yöntemlerin tuzluluğu azaltma yeteneği yoktur. Bu nedenle membran filtrasyonu; renk, KOİ ve 

tuzluluğu gidermek için en uygun çözüm olabilir. Geleceği en parlak teknolojilerden biri nanofiltrasyondur (NF). 

Öte yandan, NF membranının ayırma işlemi tekstil atık su arıtımında, tekstil atık sularından endüstriyel su elde 

etmek için başarıyla kullanılmaktadır.Tekstil atıksuları boya, metal, tuz gibi zararlı organikleri içerirler. Çözünmüş 

boyalar nehir, göl gibi su kaynaklarında suya giren ışığın emilimini engelleyerek alglerin fotosentetik aktivitesini 

azaltır ve besin zincirini ciddi şekilde etkiler. Ayrıca birçok boya ürünleri kanserojen ve toksiktir. Bu nedenle 

tekstil atıksularının arıtımı önemlidir. Tekstil atıksularının arıtımında çeşitli arıtım yöntemi bulunmaktadır (Kuzu, 

2018). 

Membran teknolojileri diğer arıtım yöntemleriyle karşılaştırıldığında düşük enerji  ihtiyacı gerektirmeleri, 

kesikli ve sürekli işletilebilmeleri, yüksek saflıkta ürün elde  edilebilmesi, sıcaklık değişimlerinden fazla 

etkilenmemeleri, modüler olarak  tasarımlarının  yapılabilmesi ve kimyasal katkı ihtiyacının olmaması gibi birçok 

avantaja sahiptir. Günümüzde hızla gelişmekte olan polimer endüstrisi membran teknolojilerini çok daha rekabetçi 

hale getirmektedir. Membran prosesleri bugün Amerikan Çevre Koruma Teşkilatı (EPA) tarafından en iyi arıtma 

teknolojilerinden biri olarak tanımlanmaktadır (Kuzu, 2018). 

Bu çalışmanın amacı  çapraz akışlı nanofiltrasyon sistemi kullanılarak tekstil atıksuyu için renk giderimi 

üzerine membran basınçlarının (10, 14, 18 bar) ve besleme sıcaklıklarının (25, 35oC) etkisini gözlemlemektir. 

 

 DENEYSEL YÖNTEM 

Deneysel çalışmada kullanılan tekstil atık suyu Eskişehir’de bulunan bir tekstil endüstrisinden temin 

edilmiştir. Bu atık sular, önce kaba filtreden geçirilerek büyük ölçekteki katı maddelerden arındırılmışlardır. 

Deneysel çalışmalarda çapraz akışlı nanofiltrasyon sistemi kullanılmıştır. Farklı basınçlarda (10, 14, 18 bar) ve 

farklı besleme sıcaklıklarında (25, 35oC) renk giderimi gerçekleştirilmiştir. 

Deneysel çalışmalarda plaka tipi (flat sheet) DK nanofiltrasyon membran kullanılmıştır. Membranın teknik 

özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1: DK Nanofiltrasyon Membranının Özellikleri 

Özellikler DK membranı 

Besleme Endüstriyel/Gıda 

Tip Yüksek Giderim 

pH aralığı 2-10 

MgSO4  Reddetme %96,0 

Gözenek boyutu/MWCO  150-300 

Akı (GFD)/psi 22/100 

Polimer Poliamid-TFC 

 

Deneysel  çalışmalarda kullanılan çapraz akışlı membran filtrasyon sistemi membran ünitesi, besleme 

kazanı, hidrolik el pompası, ısıtıcı,süzüntü ünitesi, santrifüj pompa,  hassas terazi ve bilgisayardan oluşmakta olup 

şematik olarak Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1: Çapraz akış nanofiltrasyon sisteminin şematik gösterimi. 

Süzüntüdeki renk deneysel çalışmanın belirli zaman dilimlerinde Hach Lange DR 3900 UV-vis 

spektrofotometre kullanılarak analiz edilmiştir. Atıksu için analizler 322 nm maksimum dalga boyunda 

gerçekleştirilmiştir. Eşitlik (1) kullanılarak renk giderim verimleri hesaplanmıştır. %Renk giderme (R) verimleri 

Eşitlik (1)’ye göre hesaplanmıştır.  
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% R = ((A0-Ap)/A0)*100                                                                                                         (1)                                          

Burada; A0 ve Ap değerleri sırasıyla besleme ve süzüntü absorbans değerlerini göstermektedir. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Şekil 2’de 25˚C için çalışılan 10, 14 ve 18 bar’da UV spekrofotometresinden elde edilen değerlerle 

hesaplanan renk giderim verimleri verilmiştir. Şekil 3’de ise 35˚C’de 10, 14 ve 18 bar’da hesaplanan renk giderim 

verimleri verilmiştir.  

 

 

 

 

 

Şekil 2: Tekstil Atık Suyu için 25˚C’deki % Renk Giderimi Değerleri 

 

 
 

Şekil 3: Tekstil Atık Suyu için 35˚C’deki %Renk Giderimi Değerleri 

 

Şekil 2 ve 3 incelendiğinde her iki sıcaklık değeri içinde 10 ve 14 ve 18  barda elde edilen maksimum % 

renk giderim verimlerinin %100,00 olduğu görülmektedir. Elde edilen deneysel sonuçlara göre bu çalışma için 14 

bar 25oC çalışma koşulları optimum koşullardır. Bu durum enerji tasarrufu açısından da olumlu bir sonuçtur.  

 

SONUÇLAR 

Bu çalışmada çapraz akış membran yöntemi ile DK nanofiltrasyon membranı kullanılarak tekstil endüstrisi 

atıksuyundan renk giderimi araştırılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda sıcaklığın ve basıncın arttırılmasıyla renk 
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giderme verimi değerlerinin çok fazla değişmediği gözlemlenmiştir. Sonuç olarak düşük sıcaklıklarda bile çok 

yüksek renk giderim verimleri (%100) elde edildiği için DK membranı tekstil atıksularının arıtımında etkin ve 

verimli bir şekilde kullanılabilir. 
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GİRİŞ  

Günümüzde gelişmekte olan endüstriyel teknolojiler oluşan atıksuların artmasına ve bu da çevre kirliliğinde 

artışa neden olmaktadır. Endüstriyel üretim süreçleri esnasında kullanılmakta olan kimyasal maddeler veya oluşan 

atıklar çevre kirliliği açısından büyük riskler teşkil etmektedir. Bu kimyasal maddeler ve oluşan atıklar doğal 

yaşamını ve canlıları olumsuz olarak etkilemektedir. Bu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması için, bu atıksuların 

deşarj edilmeden fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemlerinin bir veya birkaçına tabi tutulması 

gerekmektedir (Bektüre, 2017). 

Zeytin karasuyu yüksek organik kirlilik, fenolik bileşikler, askıda katı madde ve yağ asitleri içermektedir. 

Zeytinyağı endüstrisi atıksularının arıtımında, aerobik arıtma, anaerobik arıtma, aerobik arıtma+fenton 

oksidasyonu, kimyasal arıtma, kimyasal+biyolojik arıtma, arazide arıtım, elektrokoagülasyon, adsorpsiyon, ileri 

oksidasyon prosesleri, membran prosesler, elektrofenton, elektrofenton+anaerobik arıtma, kompostlaştırma olarak 

tanımlanabilir (Baştürk, 2013). 

Çevreye olumsuz etkilerin azalması, basitleştirilmiş atıksu temizleme prosesleri, düşük maliyet, 

kimyasalların ve suyun kazancı, düşük enerji tüketimi , ilave atıkların oluşmaması, fazla alana ihtiyaç 

duyulmaması, taşınabilir olması, diğer arıtma yöntemleri ile kolayca birleştirilebilmesi, ortaya koyduğu arıtma 

performansı gibi avantajlarından dolayı arıtma yöntemi olarak membran teknolojisinin kullanımı birçok alanda 

tercih edilmektedir (Cassano vd., 2001).  

Membran performansını belirleyen en önemli parametrelerin biri akıdır.  Bu çalışmada bir zeytinyağı 

endüstrisinden alınan ham atıksuyun, bir nanofiltrasyon membranı olan NF90 yardımıyla arıtımında süzüntü 

akısının üzerine basınç parametresinin etkisi incelenmiştir.  

 

 DENEYSEL YÖNTEM 
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Deneysel çalışmada kullanılan zeytinyağı endüstrisi atıksuyu Türkiyede bulunan bir zeytinyağı üretim 

endüstrisinden temin edilmiştir. Deneysel çalışmalarda çapraz akışlı nanofiltrasyon sistemi kullanılmıştır. 

Deneyler farklı basınçlarda (20, 25, 30 bar) ve farklı besleme sıcaklıklarında (25, 35oC) gerçekleştirilmiştir. 

 

Deneyler sırasında kullanılan çapraz akışlı membran filtrasyon sistemi; membran ünitesi, besleme tankı, 

hidrolik el pompası, ısıtıcı, süzüntünün toplandığı bölüm, santrifüj pompa, hassas terazi ve bilgisayardan 

oluşmaktadır. Sistemde bulunan membranın etkin alanı 150 cm2’dir. Sistemde bulunan ısıtıcı ile sıcaklık kontrolü 

sağlanır. Bu ısıtıcı, besleme tankında mevcut bulunan atık suyu istenilen sıcaklık seviyelerinde tutmak için 

kullanılır. Paslanmaz çelikten üretilmiş olan besleme tankı 20 L’lik hacme sahiptir, içerisinde ısıtıcı borular 

bulunur, alt kısmında ise tahliye bölümü mevcuttur. Nanofiltrasyon modülünden çıkan arıtılmış olan süzüntü; 

süzüntü toplama kabında biriktirilir. Kullanılan membran sistemi, Şekil 1’de verilmiştir.  

 

 
Şekil 1. Membran Filtrasyon Sisteminin Şematik Gösterimi 

  

Akı; birim zamanda membranın birim alanından geçen akım miktarı olarak tanımlanır ve Membran 

filtrasyonu için önemli bir parametredir. Süzüntü akısının belirlenmesi için bilgisayara bağlı 0,01 hassasiyetli 

terazi kullanılmıştır. Terazi bilgisayara bağlanmış ve üzerine konulan kapta süzüntü toplanarak dakikada bir alınan 

tartım sonucu bir yazılım programı ile otomatik olarak bilgisayara kaydedilmiştir. Membranın birim alanından 

birim zamanda geçen akım miktarı olarak tanımlanan akı değerleri ve işlemlerin giderim verimleri M.S. Excel 

programı ile aşağıdaki denklem ile hesaplanarak zamana karşı akı ve giderim verimi grafikleri çizilmiştir. 

Denklemde akı L/(m2saat) birimiyle ifade edilmektedir (Kuzu, 2018). 

 

J=Q/A                                                                                                                                           (1) 

 

t1 için; V=V1 ve t2 dk için; V = V2 ; Q (t1. dk’da membrandan geçen süzüntü miktarı) = V2 - V1 

A (Membran Yüzey Alanı ) = 150 cm2 (sabit) 

 

Deneylerde ince film kompozit NF90 Nanofiltrasyon Membranı kullanılmış olup Tablo 1’de özellikleri 

verilmiştir. 

 

Tablo 1: NF90 Nanofiltrasyon Membranının Özellikleri 

Özellikler NF90 membranı 

Besleme Endüstriyel/Ticari 

Tip Düşük enerji, düşük basınç  

pH aralığı 2-11 

MgSO4  Reddetme %99,0 

Gözenek boyutu/MWCO  200-400 
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Akı (GFD)/psi 46-60/130 

Polimer Poliamid 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

Basıncın akı değerleri üzerine etkisinin araştırılması kapsamında zeytinyağı endüstrisine ait atıksu 

numunesinin 20, 25 ve 30 bar basınçlarında NF90 membran kullanılarak yapılan çalışma sonucu elde 

edilen akı değerleri hesaplanmıştır. 25 ve 35oC sıcaklıklarında tekrarlanan deneyin sonuçları Şekil 2 ve 

3’de verilmiştir.  
 

 

 
 

ŞEKIL 2: 25OC’DE 20,25,30 BAR BASINÇLARDA ZEYTİNYAĞI ATIKSUYU İÇİN AKI GRAFİĞİ 
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Şekil 2: 35oC’de 20,25,30 bar basınçlarda zeytinyağı atıksuyu için akı grafiği 

 

Şekil 2 incelendiğinde 25oC sıcaklık için yatışkın durumda basıncın akı üzerinde büyük bir etkisinin 

olmadığı gözlenmiştir. Şekil 3 incelendiğinde ise 35oC de basıncın akı üzerinde etkisinin olduğu gözlenmektedir. 

Maksimum akı değeri 35oC ve 25 barda 32,4 L/m2s olarak elde edilmiştir.  

 

 

SONUÇLAR 

 

Bu çalışmada zeytinyağı endüstrisi atıksuyunun arıtımı amacıyla çapraz akışlı membran filtrasyon yöntemi 

ile NF90  nanofiltrasyon membranı kullanılarak süzüntü akısının üzerine basınç parametresinin etkisi 

incelenmiştir. Yatışkın durum akı değerleri 25oC de basınçla çok değişmemiştir. 35oC ise 20 barda 3,2 L/m2s, 25 

barda 32,4 L/m2s ve 30 barda 10,4 L/m2s olarak elde edilmiştir. Bu durumda Zeytinyağı endüstrisi atıksuyu için 

NF90 membranı için 35oC ve 25 barda maksimum akı değeri elde edilmiştir.  
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Аннотация 

 

Статья описывает особенности распределенных систем. Раскрывается понятие  распределенной 

информационной системы. Дается классификация распределенных систем. По типу 

предоставляемых ресурсов: распределенные вычислительные системы, распределенные 

информационные системы. По количеству элементов в системе: кластер, распределенная система 

корпоративного уровня, глобальная система. Также рассматривается возможность использования 

технологий Грид (Grid)  для построения распределенных систем. На основе анализа 
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особенностей Грид-технологий рассмотрены вопросы основных принципов построения 

распределенных систем.  

 

Ключевые слова: распределенные системы, обработка данных, Грид технологии, облачные 

вычисления. 

 

MODERN ACCESS PROBLEMS IN DISTRIBUTED SYSTEMS 

 
                                                                                 Abstract 

 

This article describes the features of distributed systems. The notion of distributed systems and 

distributed information systems. A classification of distributed systems. The type of resources: 

distributed computing systems, distributed information systems. The number of elements in the system: 

cluster, distributed, enterprise-level, global system. The possibility of using Grid technologies (Grid) for 

building distributed systems is also being considered. Based on the analysis of Grid technology features, 

the issues of the basic principles of building distributed systems are considered.  

 

Keywords: distributed systems, data processing, Grid technology, cloud computing. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Перспективным подходом к обработке сложных задач, повышению качества результатов и 

уменьшению времени счета является применение систем параллельной распределенной обработки. 

Наиболее успешным и часто применяемым на практике типом распределенной системы (РС) является 

распределенная база данных, представляющая собой интеграцию автономных локальных баз данных, 

географически распределенных и связанных посредством компьютерной сети. Преимущества 

параллельной распределенной обработки включают возможность решения задач большей размерности и 

достижения высококачественных результатов, а также доступность недорогих многопроцессорных 

вычислительных систем. Следует отметить, что создание параллельных алгоритмов является более 

сложной задачей по сравнению с разработкой традиционных последовательных методов и требует учета 

множества факторов, влияющих на производительность параллельной вычислительной системы в целом. 

Разработка любой распределенной системы осуществляется на основе: 

− анализа, моделирования и оптимизации информационных потоков с учетом применяемых 

дистанционных технологий; 

− формирования элементно-технической базы и выработки сценариев работы каждой из подсистем;  

− реализации пользовательских функций доступа и управления системой; 

− выявления достоинств и недостатков системы, а также определения направления возможного 

расширения функциональности системы. 

Основная задача распределенных систем — облегчить пользователям доступ к 

удаленным ресурсам и обеспечить их совместное использование, регулируя этот процесс. 

Ресурсы могут быть виртуальными, однако традиционно они включают в себя принтеры, 

компьютеры, устройства хранения данных, файлы и данные [1].  

 

Характеристика распределенных систем. 
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Существует шесть основных характеристик распределенных систем [5]: 

13. Совместное использование ресурсов. Распределенные системы допускают совместное 

использование как аппаратных (жестких дисков, принтеров), так и программных (файлов, 

компиляторов) ресурсов. 

14. Открытость. Это возможность расширения системы путем добавления новых ресурсов. В 

отличие от ранних распределенных систем, которые по своей сути были ограниченными и 

закрытыми, так как они создавались в основном в пределах отдельных организаций и для решения 

конкретных задач, современные распределенные системы создаются все более открытыми. 

Применение принципа открытости к распределенным системам стало возможным благодаря 

развитию линий передачи данных, увеличение производительности процессоров, а также общего 

развития информационных технологий. Под открытостью распределенных систем понимается 

возможность взаимодействия с другими открытыми системами. Открытые системы должны иметь 

следующие характеристики: РС должны соответствовать четко определенными интерфейсами;  

Системы, входящие в состав РС должны легко взаимодействовать между собой; Системы должны 

обеспечивать переносимость приложений. Открытость системы может быть достигнута с 

помощью: языков программирования, аппаратных платформ, программного обеспечения. 

15. Параллельность. В распределенных системах несколько процессов могут одновременно 

выполняться на разных компьютерах в сети. Эти процессы могут взаимодействовать во время их 

выполнения. 

16. Масштабируемость. Под масштабируемостью понимается возможность добавления новых 

свойств и методов. Масштабируемость распределенных систем одна из первоочередных задач при 

проектировании РС. Распределенные системы позволили избежать главного недостатка 

централизированных систем – ограниченности наращивания вычислительных мощностей 

системы. Существуют три основных показателя масштабируемости системы: Масштабируемость 

РС по отношению к ее размеру. Система считается масштабируемой по отношению к ее размеру, 

если она обеспечивает простоту подключения к ней новых узлов; Географическая 

масштабируемость. Система считается географически масштабируемой, если к ее сети возможно 

подключение новых узлов, без привязки к конкретной географической зоне (страна, город, дата – 

центр и т.д.), то есть глобально распределенных узлов; Масштабируемость управления. Система 

считается масштабируемой в плане управления ресурсами, если при росте общего количества 

узлов системы, администрирование системы не усложняется. 

17. Отказоустойчивость. Наличие нескольких компьютеров позволяет дублирование информации 

и устойчивость к некоторым аппаратным и программным ошибкам. Распределенные системы в 

случае ошибки могут поддерживать частичную функциональность. Полный сбой в работе 

системы происходит только при сетевых ошибках. В связи с появлением новых методов и 

алгоритмов, требовательных к вычислительным ресурсам и, самое главное, к ресурсам времени, 

необходимость в доступности распределенных систем в момент времени t становится крайне 

актуальным. Основным показателем, определяющим надежность всей РС, является 

отказоустойчивость. Отказоустойчивость – это важнейшее свойство вычислительной системы, 

которое заключается в возможности продолжения действий, заданных программой, после 

возникновения неисправностей. 

18. Прозрачность. Пользователям предоставляется полный доступ к ресурсам в системе, в то же 

время от них скрыта информация о распределении ресурсов по системе. Прозрачность, в общем 

случае, заключается в том, что распределенные системы должны быть восприняты 

пользователями системы как однородный объект, а не как набор автономных объектов, которые 

взаимодействуют между собой между собой. Проектирование распределенной системы является 

сложной задачей, и соблюдение необходимой прозрачности, является необходимым условием 

функционирования системы. 

 

Классификация распределенных систем. 
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Классифицировать распределенные системы можно по различным признакам: по количеству 

элементов в системе, по уровню организации распределенных систем, по типу предоставляемых ресурсов, 

а также ряду других признаков. По типу предоставляемых ресурсов различают:  

− распределенные вычислительные системы (Computational Grid) – для объединения 

вычислительной мощности тысяч персональных компьютеров и серверов и создания, таким 

образом, среды предоставляющей суперкомпьютерный уровень производительности; 

− распределенные информационные системы (Data Grid) - предоставляют ресурсы для 

распределенной обработки данных, что позволяет выполнять глубокий анализ распределенных, 

больших по объему и часто разнотипных баз данных без их физического перемещения; 

− семантический Грид (Semantic Grid) - предоставляют инфраструктуру для выполнения 

вычислительных задач на основе распределенного мета-информационного окружения, 

позволяющего оперировать данными из разнотипных баз данных, различных форматов, 

представляя результат в формате, определяемом приложением [6]. 

Грид (Grid) – система, которая связана с интеграцией, виртуализацией и управлением услугами и 

ресурсами в распределенной, гетерогенной среде, которая поддерживает коллекции пользователей и 

ресурсов (виртуальных организаций) в традиционных административных и организационных доменах 

(реальных организаций). Основная характеристика вычислительных систем (Computational Grid) 

заключается в том, что в качестве основного ресурса предоставляется вычислительная мощность всей 

системы. Основное направление развития систем подобного типа заключается в наращивании вычис-

лительных мощностей системы, посредством увеличения числа вычислительных узлов. Примером 

распределенных вычислительных систем являются кластеры.  

Распределенные информационные системы (Data Grid) предоставляют вычислительные ресурсы 

для обработки больших объемов данных, для задач не требующих больших вычислительных ресурсов. 

Семантический Грид предоставляет не только отдельные вычислительные мощности (базы данных, 

сервисы), но и совокупность вычислительных систем и информационных систем, для каждой конкретной 

предметной области.  

Существует множество определений Грид-систем, однако все они смогут быть сведены в три 

контрольные точки, которым должны удовлетворять Грид-системы. Грид-система это такая система, 

которая 

1) координирует использование ресурсов, которые не являются объектом централизованного 

управления; 

2) использует стандартные, открытые и универсальные протоколы и интерфейсы на основе XML Web 

Services (Веб-сервисы), Web Services Resource Framework (WSRF) и Open Grid Services Architecture 

(OGSA); 

3) используется для предоставления нетривиального качества сервисов в сервис-ориентированной среде 

(SOA - Service Oriented Architecture) [3]. 

Важную роль в Грид-технологии играет концепция виртуализации, которая поддерживает 

согласованный доступ к ресурсам на множестве гетерогенных платформ, позволяет определять 

отображение множества логических экземпляров ресурсов на один и тот же физический и помогает 

управлению ресурсами в VO (Virtual Organization), обеспечивая композицию из ресурсов более низкого 

уровня, объединяет базовые сервисы и позволяет формировать более сложные сервисы. Виртуализация 

Грид-сервисов позволяет легко отображать общее семантическое поведение сервисов на оригинальные 

механизмы платформы. В свою очередь VO представляет собой форму объединение ресурсов и 
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пользователей, ориентированных на выполнение определенных задач и предоставление определенных 

сервисов. К основным областям применения Грид-систем относят научные исследования, 

аэрокосмическая и автомобильная промышленность, архитектура, электроника, энергетика, финансово-

банковская инфраструктура, медицина и биотехнологии, производство, медиа-развлечения. На основании 

анализа указанных областей применения Грид-систем можно утверждать, что основными ресурсами, 

которые будут запрашиваться для решения поставленных задач будут вычислительные ресурсы, ресурсы 

для 

хранения данных, специальные аппаратные ресурсы и уникальное оборудование. 

По количеству элементов в системе  различают распределенные системы: кластер, рас-

пределенная система корпоративного уровня, глобальная система. Распределенная система 

является кластером, если общее количество элементов не превышает несколько десятков. 

Распределенная система корпоративного уровня содержит в своем составе уже сотни, а в неко-

торых случаях, и тысячи элементов. Глобальной системой называется распределенная система с 

количеством элементов, входящим в ее состав, более 1000. При этом, зачастую, элементы таких 

систем глобально распределены. Примером глобальной распределенной сети является Интернет, 

где в качестве предоставляемого ресурса является информационное поле.  

 

Облачные вычисления.  

Облачные вычисления – приложения, предоставляемые в качестве услуг через Интернет, а также 

аппаратные программные средства в центрах обработки данных, которые обеспечивают предоставление 

данных услуг. Облаком принято называть аппаратное и программное обеспечение, которое находится в 

центре обработки данных [2].  

Все как услуга (Everything as a Service) – при таком подходе пользователю будет доступно все от 

программно аппаратной части до управления бизнес процессами, включая взаимодействие между 

пользователями. Все что требуется от пользователя – это доступ в сеть Интернет.  

Инфраструктура как услуга (Infrastructure as a Service) – пользователю доступна только 

компьютерная инфраструктура (как правило, виртуальные платформы, связанные в сеть), которую он сам 

настраивает под свои нужды.  

Платформа как услуга (Platform as a Service) – пользователю доступна компьютерная платформа с 

установленной операционной системой и, возможно, программным обеспечением. 

Программное обеспечение как услуга (Software as a Service) – пользователю доступно 

программное обеспечение, развернутое на удаленных серверах, доступ к которому осуществляется через 

сеть Интернет. Такой вид услуги подразумевает оплату только лишь за фактическое пользование 

программным обеспечением, а все вопросы по лицензированию и обновлению программного обеспечения 

лежат на поставщике данной услуги.  

Аппаратное обеспечение как услуга (Software as a Service) – пользователю предоставляется 

оборудование на правах аренды, которое он может использовать в своих целях. Данный вид услуги очень 

похож на услуги «Инфраструктура как сервис» и «Платформа как сервис», за исключением того, что 

пользователь имеет доступ только лишь к оборудованию, на которое он сам устанавливает все 

программное обеспечение.  
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Рабочее место как услуга (Workplace as a Service) – компания организует рабочие места для своих 

сотрудников, устанавливая и настраивая все необходимое программное обеспечение.  

Данные как услуга (Data as a Service) – пользователю предоставляется дисковое пространство для 

хранения информации.  

Безопасность как услуга (Security as a Service) – позволяет пользователям развертывать продукты, 

обеспечивающие безопасность веб-технологий, переписки, локальной системы.  

Облачные сервисы, предоставляющие те или иные виды услуг, в свою очередь делятся на три 

категории: публичные, частные и гибридные.  

Публичное «облако» - ИТ-инфраструктура, которую используют множество компаний и сервисов. 

Пользователи при этом не могут управлять и обслуживать данное «облако», вся ответственность по этим 

вопросам лежит на владельце «облака». Абонентом может стать любая компания, а так же любой 

индивидуальный пользователь. «Облака» такого типа предлагают легкий и доступный в цене способ 

развертывания веб-сайтов или бизнес-систем с большими возможностями масштабирования, которые не 

доступны в «облаках» других типов. Примеры: онлайн сервисы Amazon EC2 и Simple Storage Service (S3), 

Google Apps/Docs, Salesforce.com, Microsoft Office Web [4].  

Частное «облако» - безопасная ИТ-инфраструктура, контролируемая и эксплуатируемая одной 

компанией. Абонент может управлять «облаком» самостоятельно, либо поручить это внешнему 

подрядчику. Сама инфраструктура может размещаться в помещениях самой компании, либо у внешнего 

оператора, либо частично у оператора и частично у компании.  

Гибридное «облако» - ИТ-инфраструктура, использующая лучшие стороны публичного и 

частного типов «облаков». Такой тип в основном используется, когда организация имеет сезонные 

периоды активности. Кроме этого доступ к ресурсам компании организован через публичное «облако». 

Парадигма очень крупных распределенных вычислений, которая основана на эффекте масштаба, 

в рамках которого массив вычислительных ресурсов, ресурсов хранения, платформ и сервисов 

предоставляется по запросу внешним пользователям через Интернет – одно из определений облачных 

вычислений. Такое определение включает два важнейших аспекта в определение облачных вычислений: 

масштабируемость и виртуализацию. Масштабируемость – возможность динамически настраивать 

информационные ресурсы к изменяющейся нагрузке, например к изменению количества пользователей. 

Виртуализация чаще всего используется для того, чтобы обеспечить абстракцию и инкапсуляцию. 

Облачные вычисления абстрагируются от основной аппаратной и программной инфраструктуры с 

помощью виртуализации. Виртуализованные ресурсы предоставляются в виде абстрактных интерфейсов. 

Данная архитектура обеспечивает масштабируемость и гибкость физического уровня облака без 

последствий для интерфейса конечного пользователя. Отличительные черты облачных вычислений: 

− основные ресурсы и приложения предоставляются в виде сервисов по принципу «оплата по мере 

использования»; 

− виртуализация и динамическая масштабируемость; 

− предоставляются конечному пользователю через веб-браузер или с помощью определенного 

программного интерфейса. 

В настоящее время не существует единой компонентной архитектуры облачных приложений. Это 

обусловлено высокой степенью закрытости различных аспектов реализации облачных систем. Не смотря 

на это, выделяют основные компоненты, присущие большинству существующих, в настоящее время, 

облачных платформ. Зачастую облака разбивают на основные компоненты, которые отражают следующие 
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ключевые особенности: информация (обеспечивает распределенное хранение данных); представление 

(обеспечивает предоставление информации конечному пользователю); платформа (предоставляет набор 

основных сервисов, доступных разработчику облачного приложения, накладывает ограничения на 

разработку и предоставление приложения); идентификация (предоставляет информацию об основных 

потребителях облака); масштабируемость (гибкость методов работы распределенной вычислительной 

системы); внедрение (разработка, тестирование и внедрение в эксплуатацию новых облачных 

приложений); монетизация (учет ресурсов); интеграция (упрощает обмен информацией в распределенной 

вычислительной системе); функционирование (поддержка, находящихся в стадии эксплуатации, 

приложений). 

Основным достоинством облачных вычислений, с точки зрения пользователей, является то, что 

оплата ресурсов производится по мере их использования. У модели облачных вычислений существуют и 

некоторые недостатки, которые вытекают из того, что облака обслуживают сразу множество различных 

клиентов. Поэтому классифицируют облака, как правило, в соответствии с тем, кто обслуживает центр 

обработки данных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Распределенные системы позволяют устранить главный недостаток централизированных 

систем – ограниченности наращивания вычислительных мощностей. Ограниченность 

использования распределенных систем осложняется использованием в их составе оборудования 

различных производителей с различными типами архитектур. В связи с большим разнообразием 

аспектов построения вычислительных систем, а также разнообразие существующих 

операционных систем, возникает необходимость в создании методов адаптивного планирования 

распределения потоков в распределенной системе, что позволит значительно ускорить скорость 

обработки поступающих заявок на обслуживание и увеличению общей производительности 

системы. 
Дополнительным фактором к использованию будущих Грид-инфраструктур и внедрению Грид-

технологий в прикладные области является движение к коммерциализации Грид и появлению 

коммерческих провайдеров высокотехнологических ресурсов и сервисов через Грид и Веб-сервисы. Грид-

технологии позволяют создать среду в которой пользовательские задачи могут динамически размещаться 

на одном из ресурсов, которые предоставляют требуемую функциональность и соответствуют другим 

специфическим требованиям пользователя. При этом сервисы безопасности Грид предоставляют 

безопасную среду, в которой задачи пользователя будут выполняться без нарушения требуемой 

конфиденциальности как данных и результатов выполнения задачи, так и самой вычислительной среды. 

Это позволит, например, специалистам в специфических прикладных областях знаний полностью 

организовать процесс разработки и проведение исследовательских и технологических экспериментов с 

использованием распределенных ресурсов и средств провайдеров, предоставляющих доступ к своим 

ресурсам на основе Грид-технологий и Веб-сервисов. Это, с одной стороны, позволит организациям 

разработчиков и исследователей сэкономить на приобретении дорогостоящего оборудования и 

сосредоточиться на своей прикладной области, в то же время обладатели дорогостоящих и уникальных 

ресурсов, так же как и уникального технологического опыта, смогут более полно использовать свой 

потенциал за счет предоставления коммерческого доступа к своим ресурсам. 

Объединение множества ресурсов в Грид-инфраструктуру будет также иметь общую выгоду в 

мобильности задач как для пользователей, так и для провайдеров услуг. 
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Özet 

 

Fotovoltaik sistemler, güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etmek için kullanılan sistemlerdir. Güneş panelleri, 

beslenecek yüke göre seri veya paralel bağlanarak fotovoltaik sistemler oluşturulur. Fotovoltaik sistemlerinin 

şebekeye bağlanması için kullanılan evirici devreler panellerin ürettiği güce göre tasarlanır. Sistem her zaman 

maksimum yükte çalışmasa bile, maksimum yükü besleyebilecek şekilde tasarlandığından FV sistemler ortalama 

yük için gerekli olan modülden daha fazla modül kullanılarak tasarlanırlar. Bu çalışmada, güneş panelllerine bağlı 

olan eviricide, değişken yük durumu ve değişken ışınım değerlerinde evirici çıkış geriliminin değişimi ve 

panellerin yüke enerji aktarım oranları incelenmiştir.  

 

Investigation of Energy Profile of Inverter Solar Panels in Photovoltaic 

Systems 
 

Abstract 

 

Photovoltaic systems are systems used to obtain electricity from solar energy. Solar panels are connected in series 

or parallel to the load to be fed to form photovoltaic systems. The inverter circuits used to connect the photovoltaic 

systems to the grid are designed according to the power generated by the panels. FV systems are designed using 

more modules than are required for the average load, since the system is designed to be able to supply the maximum 

load, even if the system does not always operate at maximum load. In this study, the energy transfer rates of the 

solar panels and the change of the inverter output voltage and the load of the panels are investigated in the inverter, 

variable load case and variable radiation values connected to the solar panels. 
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Giriş 

 

Çok seviyeli eviriciler (ÇSE’ler), güç elektroniği uygulamalarında geniş bir kullanım alanına sahiptir. Düşük 

elektromanyetik (EMI) gürültüsüne sahip olmaları ve düşük frekanslardaki kontrollerde yüksek etkinlik 

sağlamalarından dolayı ÇSE’ler, evirici uygulamarında sıkça tercih edilmektedir. ÇSE’ler, çıkış gerilim ve 

akımlarında düşük harmonik bileşenlerine ve düşük dv/dt oranına sahiptir [1,2 ]. ÇSEler DA besleme kaynaklarının 

seviyelerine göre simetrik ve asimetrik beslemeli olmak üzere 2 gruba ayrılırlar. Simetrik beslemede giriş gerilim 

kaynaklarının gerilim seviyeleri eşit değerde seçilir, asimetrik beslemede ise giriş gerilim kaynaklarının gerilim 

seviyeleri birbirinin katları veya logaritmik katlar şeklinde seçilir. Her topoloji hem simetrik hemde asimetrik 

beslemeye uygun olmayabilir. Güneş Enerji Dönüşüm Sistemleri panellerin seri ve paralel bağlanmalarına imkan 

sağlayacak şekilde, simetrik ve asimetrik beslemeye uygun olacak şekilde tasarlanabileceğinden bu sistemler için 

kullanılacak evirici topolojisinin de  her iki durumda da kullanılabilir olması gerekmektedir. 
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Şekil 1. Simetrik ve asimetrik besleme için uygun topoloji [3] 

 

Şekil 1’de verilen topoloji ile simetrik besleme durumu için 7 seviye elde edilirken asimetrik besleme 

durumunda 15 seviye elde edilmektedir. Asimetrik besleme durumu için evirici çıkış gerilim ve akım 

eğrileri şekil 2’de verilmiştir. 

 

 

 
Şekil 2.  1-2-4 (45V-90V-180V) beslemeli evirici için çıkış gerilim dalga şekli 

 

Şekilde görülen akım ve gerilim dalga şekilleri için; 

 VRMS =224 V       ITHD=0,03412       VTHD=0,066 

 

IEEE 1547 standardına göre ITHD< %5 olmalıdır [6]. Alınan değerler bu standardı sağlamaktadır. 

 
1. Evirici Girişine Güneş Paneli bağlanması 

Evirici girişinde kullanılan DA kaynakların yerine gerçekte sistemde kullanılacak FV panellerin modeli 

kullanılarak sistem test edilebilir.  

FV paneller genelde; bir akım  kaynağı, akım kaynağına paralel bağlı direnç ile  diyot ve bunlara seri bağlı bir 

direnç ile modellenirler. Şekil 1’de sistem için uygulanan FV modeli gösterilmiştir. Panelin iç direnci ve bağlantı 
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noktalarında oluşabilecek direnci Rs direnci temsil etmektrdir. Paralel kaçak akım direnci ise Rp ile temsil 

edilmektedir [4]. 

 
Şekil 3. Güneş Panelinin elektriksel modeli [4]. 

 

 
Şekil 4. Güneş Paneli modeli 

 

 
Şekil 5. Evirici girişine FV panellerin bağlanması durumu 

 

Işınım ve sıcaklık sabit yükün değişken olduğu durumlarda evirici çıkışındaki gerilim şekilleri aşağıda verilmiştir. 
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Şekil 6. Evirici çıkış gerilimi (R=60Ω L=10mH) 

 
Şekil 7. Evirici çıkış gerilimi (R=50Ω L=10mH) 

 
Şekil 8. Evirici çıkış gerilimi (R=30Ω L=10mH) 
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Şekil 9. Evirici çıkış gerilimi (R=20Ω L=10mH) 

 

Yük sabitken (R=50Ω L=10mH) ışınımın değiştiği durumlarda evirici çıkışındaki gerilim değişimleri aşağıda 

verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 10. 75 V gerilim kademeli FV panelede Işınım 200 W/m2 V 
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Şekil 11. 75 V PWM kaynağı olan panelde Işınım 200 W/m2 

 

Değişken yük durumu ve değişken ışınım koşullarında evirici çıkış geriliminde çökmeler olduğu görülmektedir. 

Bunun sebebi FV panellerin sistemin enerji ihtiyacını yeterince karşılayamaması ve FV panellerden fazla akım 

çekilmesidir. FV panelleri enerji profili çıkartılarak bu sorun ortadan kaldırılabilir. 

 

2. FV Panellerin Enerji Profili  

Evirici devrenin girişinde kullanılacak DA kaynakların (Güneş Panellerinin) sistemin enerji ihtiyacının ne kadarını 

karşılayacaklarını ve hangi kaynağın ne kadar enerji vereceğini belirleyebilmek için her bir kaynağın akım ve 

gerilimi ölçülüp kaynaktan çekilen enerji hesaplanmalıdır [3]. Farklı yük değerleri için hesaplanan enerji değerleri 

için oluşturulan tablo aşağıda verilmiştir. 50 Ω  yük değeri için  FV panellerin sisteme enerji aktarımını gösteren 

grafik Şekil 16’da verilmiştir. 

 

 
Şekil 12. FV panellerde bir peryottaki enerji durumu  

Tablo1. FV Panellerin enerji profili 

 

Yük Değeri 

 DA kaynak Enerji Dağılımı Güç  

150 V 

(J) 

75 V (J) 75 V (PWM) 

(J) 

Toplam 

(J) 

P (W) Q (VAr) 

10 Ω 3,95 2,28 3,82 10,05 414,8 0 

 50 Ω 11,94 5,35 6,71 24 1157 0 

50 Ω+50mH 11,36 5,07 6,04 22,47 1105 301 

50 Ω+10µF 0,51 0,23 0,62 1,36 33,21 -228 

 

Tablo ve grafiklerden anlaşılacağı gibi FV  paneller sistemin enerji ihtiyacını farklı ölçülerde karşılamaktadır. 

Panellerin seri ve paralel bağlama durumu bu veriler gözönüne alınarak kararlaştırılmalıdır. Eviricinin şebeke 

bağlantılı çalışması için çıkış geriliminin şebeke gerilimine uyumlu olarak değişmesi gerektiğinden evirici 

girişindeki Fv panellerin uygun akım ve gerilimi verecek şekilde seçilmeleri ve değişken durumlarda bile 

maksimum güç noktasında çalışacak şekilde kontrol edilmeleri gerekmektedir [5]. 

Sonuçlar 

Evirici için giriş gerilim kaynağı olarak FV panel kullanıldığında evirici çıkışında düzgün çıkış gerilimi 

görülmektedir. Yük değişimi yapıldığında ise gerilimde çökmeler olduğu görülmüştür. Evirici çıkışına bağlanacak 

yük değerine gore paralel bağlı panel sayısı artırılarak bu çökmeler engellenebilir. 

Evirici girişine FV panel bağlandığı durumda sistemin maksimum güç noktasında çalıştırılması gerekecektir. 

Çünkü ışınım değişimlerinde sistem bu değişimlere cevap veremeyecektir. Güç izleme algoritması referans akımı 
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takip edecek şekilde yapılırsa ışınım değişmesi veya yükün değişmesi durumunda sistem belli bir akım değerinde 

çalışacağından gerilim çökmeleri olmayacaktır. 
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Özet 

Uzaktan algılama metodolojisi ile yeryüzünün geniş alanlarına dair birçok parametre 

incelenebilmektedir. Bu teknik sayesinde elde edilen görüntüler kullanılarak yeryüzünde farklı objelerin 

fiziksel, çevresel ve iklimsel özellikleri analiz edilebilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’nin yer yüzey 

sıcaklıkları (YYS) hesaplanmıştır. YYS önemli bir iklim parametresidir ve özellikle bölgesel iklim 

değişikliklerinin araştırılması için  önem arz etmektedir. YYS verilerinin oluşturulmasında split-

window (sw) algoritması kullanılmıştır. YYS modeli, birçok çevresel parametre arasındaki ilişkiyi 

anlama için etkili bir yöntemdir. Bu bağlamda çalışmamızda, Türkiye’nin YYS değerleri ile kentsel 

gelişim arasındaki ilişkisellik analiz edilmiştir. Sonuçlar, Türkiye’de yer yüzey sıcaklıkların arttığını 

göstermektedir. Bilhassa kentsel gelişimin hızlı ve plansız olduğu yerlerde, YYS değerleri daha fazla 

artmıştır. Araştırma sonucunda uzaktan algılama teknolojisinin önemli çevresel değişimlerin 

gözlemlenmesi açısından da etkili bir yöntem olduğu ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Split Window, Türkiye, YYS, Uzaktan Algılama, Kentsel Gelişim. 

Examination Of The Changes Occurring In Land Surface Temperatures Of 

The Turkey (LST) (2000-2018) 

Abstract 

With the remote sensing methodology, many parameters about the large areas of the earth can be 

examined. By using the images obtained thanks to this technique can be analyzed that the physical, 

https://doi.org/10.1016/j.enconman.2010.09.006


IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

285 
 
 

 

environmental and climatic characteristics of different objects on the earth. In this study, Turkey's land 

surface temperatures (LST) are calculated. LST is an important climate parameter and is especially 

important for the study of regional climate changes. Split-window (sw) algorithm was used to create the 

data of the LST. The LST model is an effective way to understand the relationship between many 

environmental parameters. In this context, in our work were analyzed relational between with Turkey’s 

LST values and urban development. Results indicate that the land surface temperature increased in 

Turkey. Particularly, LST values have increased more in where fast and unplanned of urban 

development. In result of the research, remote sensing technology has been shown to be an effective 

method for observing important environmental changes. 

Keywords: Split Window, Turkey, LST, Remote Sensing, Urban Development. 

GİRİŞ 

Türkiye’nin orta kuşakta yer almasından ve topografik koşullarının kısa mesafede değişmesinden dolayı 

iklimsel özellikler kısa mesafede farklılıklar gösterebilmektedir (Çiçek ve Ataol, 2009; Türkoğlu vd., 

2016; Aydın vd., 2017). İklim elemanlarında kısa mesafede meydana gelen bu değişimleri izleyebilmek 

için uzaktan algılama önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Uzaktan algılama yöntemi ile yeryüzünün geniş 

alanlarına dair birçok parametre incelenebilmektedir. Bu parametrelerden birisi de Yer Yüzey 

Sıcaklıklarıdır (Çelik, 2017).  YYS iklimsel koşulları anlamada önemli bir parametredir. YYS, hava 

sıcaklığı, atmosferdeki enerji ve su döngüsünün anlaşılmasında anahtar parametrelerdendir (Şenkal, 

2016).  

Bu çalışmada Türkiye’nin 7 bölgesinden birer test alanı seçilerek (Şekil 1) bu alanlarda YYS değişimleri 

incelenmiştir. Her bölgeden bir büyükşehre ait son 19 yılın ilkbahar mevsimine ait YYS değişimleri 

ölçülmüştür. Böylelikle hem son 19 yıldaki sıcaklık eğilimi ortaya konulmuştur hem de ekstrem sıcak 

ve soğuk dönemler tespit edilmiştir. Bu çalışmada aynı zamanda kentsel ısı adası vurgusu yapılmaya 

çalışılmıştır. Bu bağlamda büyükşehirler test alanı olarak seçilmiştir. Büyükşehirlerin örneklem alanı 

olarak seçilmesi kentsel ısı adasının iklimdeki etkisini ortaya koymak bağlamında önemlidir. 
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Şekil 1. Çalışmada belirlenen test alanları.  

 

DATA-YÖNTEM 

Çalışmamızda İlkbahar aylarına ait bileşke görüntüler oluşturulmuştur ve ENVI yazılımı ile LST 

yansıma değerleri alınmıştır. Bu bağlamda her bölgeden bir büyükşehir istasyonuna ait son 2000-2018 

yılları arasında ilkbahar mevsimine ait değişimleri incelenmiştir (Tablo 1). 
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Tablo 1. Çalışmada test alanı olarak belirlenen yerler. 

BÖLGE İL 

MARMARA İSTANBUL 

İÇ ANADOLU ANKARA 

EGE İZMİR 

AKDENİZ  MERSİN 

GÜNEYDOĞU ŞANLIURFA 

KARADENİZ SAMSUN 

DOĞU ANADOLU ERZURUM 

 

Çalışma alanına ait hdf uzantılı ham verilerin YYS dönüşümünde izlenen adımlar aşağıdaki gibidir: 

 

1: Piksel değerinden Spektral yansıtıma dönüşüm durumunun tespiti: 

Sıcaklığı mutlak diye kabul edilen sıfırın (K) (°C) üzerindeki herhangi bir nesnenin ısıl elektromanyetik 

enerji yaydığı bilinmektedir. Bu sebeple piksel değerinin sensördeki spektral yansıtım değerine 

çevirmek için aşağıdaki formül kullanılmıştır (Kumaresan vd., 2018). 

 

Lλ=gain∗DN+Bias 

 

Burada; Lλ sensördeki spektral yansıtım değerini (W/(m2 ster μm), gain yansıtımın eğimini, DN piksel 

değerini ve Bias ise yansıtımın kesişimini ifade etmektedir. Bias ve Gain değerleri için yeniden 

ölçekleme parametreleri de denilmekte ve bu veriye ait değerler ise meta data dosyası içerisinde yer 

almaktadır. Bunun dışında Spektral yansıtıma dönüşüm aşağıda yer alan formüldeki gibi de ifade 

edilebilmektedir (Uğur ve Polat, 2015; Polat vd., 2018).   

      

Tλ=Lmax−Lmin/Qcalmax−Qcalmin(𝐷𝑁−Qcalmin)+Lmin                 

 

 

Bu formülde; Qcalmin ve Qcalmax maksimum ve minimum sayısal kalibre edilmiş piksel değeri, Lmax 

ve Lmin ise Qcalmax ve Qcalmin ‘e göre ölçeklendirilmiş spektral yansıtım değerlerini ifade etmektedir. 

 

2: Spektral yansıtım değerinden sensör parlaklık sıcaklığına dönüşüm durumunun tespiti:  

Termal bandın spektral yansıtım değeri uydunun gönderilmeden önceki hesaplanmış kalibrasyon 

katsayıları kullanılarak sensör parlaklık sıcaklığı hesaplanabilmektedir (Rongali vd., 2018). 

 

Tλ=𝐾²/ln (𝐾¹/Lλ+1)-273.15 

 

Burada Tλ sensor parlaklık sıcaklığını, K1 ve K2 ise kalibrasyon sabitlerini ifade eder. 

 

3: Sensör parlaklık sıcaklığından Yer yüzey sıcaklığına (YYS) dönüşümünün hesaplanması: 
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Bir önceki aşamada üretilen görüntüler her ne kadar sıcaklık değerlerini ifade etseler de hesaplanan bu 

sıcaklık durumu gerçek yüzey sıcaklığı değildir. Kabul edilebilir bir YYS için yüzeye ait yayım 

(emissivity) düzeltmesi yapılmalıdır (Polat vd., 2018). Yayım düzeltmesi yapılmış YYS hesabı ise 

aşağıdaki formülasyonda belirtilmiştir (Polat vd., 2018). 

 

YYS=Tλ/1+(λ+(Tλ/h∗cs)∗𝑙𝑛ϵ) 

 

Burada; YYS hesabı için, λ gelen termal bant dalga boyu, h Planck sabiti, 𝑠 Boltzmann sabiti, c ışık hızı 

ve ϵ piksele karşılık gelen yayınırlığı ifade eder (Polat vd., 2018).  

 

 

BULGULAR 

 

Çalışmada YYS ile ilgili temel bulgulara geçmeden önce son yıllarda yeryüzünün ne kadar ısındığına 

dair yapılmış bazı haber sayfalarından derlediğimiz bölümlere yer vererek bulgularımızın güvenirlik ve 

geçerliği hakkında ne kadar önemli sonuçlar elde ettiğimizi ve bu sonuçlara göre dünyamızın giderek 

artan küresel ısınmaya karşı direncinin de ne boyutlarda olduğunu yansıtması bakımından önem arz 

etmektedir. Bu bağlamda araştırmalarımız neticesinde 2016 yılındaki ekstrem sıcaklıklarla ilgili çok 

sayıda haberin yapıldığını gördük. 2016 yılındaki MGM iklim raporu ile söz konusu sıcaklık durumu 

için yapılan haberler, bu dönemdeki ekstrem sıcaklıkların da kanıtıdır (Şekil 2). ABD Havacılık ve Uzay 

Dairesi (NASA) tarafından yapılan habere göre 2016 yılı, 1880 yılından beri dünyanın ortalama sıcaklığı 

baz alındığında kayıtlı tarihteki en yüksek sıcak yıl olarak belirlenmiştir 

(https://www.gazeteduvar.com.tr/analiz/2017/01/23/2016-en-sicak-yil-oldu-2017nin-telafisi-yok/). 

NASA ve İngiliz meteoroloji kurumu Met Office'in açıklamış olduğu veriler çerçevesinde sıcaklıkların 

2015'te kaydedilen değerden yaklaşık 0.07 derece fazla ölçüldüğü saptanmıştır 

(https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-38667387). Bu değerler, son 130 yılda kaydedilmiş en 

yüksek sıcaklık rekoru olarak tespit edilmiştir. Yapılan bu ölçümlere bakıldığında dünyanın birçok 

yerinde meydana gelen ısı adacıklarındaki artışların ne boyutlarda olduğu da gözler önüne serilmektedir. 

Tüm bu veriler ışığında diyebiliriz ki “Kaydedilen en sıcak 12 yıldan 11 tanesi, 2000’den sonra 

kaydedildi. 1979 yılından sonra doğmuş olmanız, normal sıcaklıklar gözlenen bir yıl yaşamadığınız 

anlamına geliyor” (https://popsci.com.tr/2016-kayitlara-gecen-en-sicak-yil). 

 

NASA yetkilileri tarafından yapılan bir başka habere göre, 2016 yılı, dünyada sıcaklık rekorunun 

kırıldığı üst üste üçüncü yıl olmuştur. NASA yetkilisi Gavin Schmidt’in BBC'ye vermiş olduğu demeçte 

2016 yılının bir önceki yıl olan 2015’e göre yaklaşık olarak 0.1-0.12 derece daha fazla ısındığını 

belirtmiştir. Yani bu ölçüm sonuçlarına göre 2016’ya kadar her yeni yıl bir öncekinin sıcaklık rekorunu 

kırmıştır.  

 

Sanayi Devrimi’nden önceki döneme oranla 2016 yılında vuku bulan sıcaklık anomalilerinin çok yüksek 

değerlerde olduğu saptanmıştır. 2000’li yılların başından itibaren artan bir eğilimle devam eden bu 

anomali durumunun en önemli sebebi olarak ise 2015-2016 yıllarında meydana gelen El Nino olayları 

gösterilmektedir. El Nino sayesinde 1.1°C’lik artışla Dünya uzun dönem ortalama sıcaklıklarının bir 

hayli üzerinde seyreden 2016 yılının özellikle ikinci yarısı, Dünya iklim tarihinin en yüksek sıcaklık 

anomalisinin ve beraberinde rekorunun da yaşandığı dönemdir (MGM, 2017). Türkiye’nin bu 

dönemdeki iklimsel parametrelerine baktığımızda ise 2016 yılı 1971 yılından bu zamana kadar 

gerçekleşmiş dördüncü en sıcak yıldan birisidir. Özellikle 1981 ile 2010 normal dönemlerde ortalama 

13.5°C olan sıcaklıklar en az 1°C kadar artışla 14.5°C’ye yükselmiştir (MGM, 2017). Aylık ortalama 

sıcaklıklar, 2016 yılı içerisinde nisan, haziran ve aralık aylarında normal civarında, diğer aylarda ise 
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normallerin üzerinde seyretmiştir. Bu dönemde mevsimlik ortalama sıcaklıklarda 1981-2010 

normallerinden ortalama 1.8°C daha fazla gerçekleşen ilkbahar mevsimi dikkat çekicidir. 

 

Çalışmada dikkat çeken bazı bulgular şöyledir: İlk olarak İstanbul örnekleminin son 19 yıllık YYS 

değişimleri incelenmiştir. Bazı dönemlerde ekstrem değerler dikkati çekmektedir. Örneğin, İstanbul’da 

2002 yılı ortalama YYS’den 4 derece düşük iken 2016 yılı son yılların en sıcak ilkbahar dönemi 

olmuştur (Şekil 2). 

 

 
Şekil 2. İstanbul’un 2000-2018 yılları arasındaki YYS değerleri. 

 

2016 yılındaki rekor sıcaklık yalnızca İstanbul için geçerlidir demek eksik kalmaktadır. 2016 yılında 

Ankara’da da rekor sıcaklıklar yaşanmıştır. Ankara’nın son 19 yıllık YYS değişimleri incelendiğinde, 

bu dönemde sıcaklıklar ortalamadan yaklaşık 3°C yüksektir (Şekil 3). 

 

 
Şekil 3. Ankara’nın 2000-2018 yılları arasındaki YYS değerleri. 

 

Ege Bölgesi’nden test alanı olarak İzmir seçilmiştir. İzmir’in 2000-2018 yılları arasındaki YYS 

değişimleri incelendiğinde ise, 2015 ve 2016 yılları dikkati çekmektedir. 2016 yılı İstanbul ve Ankara’da 

olduğu gibi İzmir’de de sıcak dönem olarak dikkati çekmektedir. 2015 yılı ise İzmir için oldukça soğuk 

dönemdir. Bu dönemde sıcaklıklar ortalamadan -2°C sapma göstermiştir (Şekil 4). 
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Şekil 4. İzmir’in 2000-2018 yılları arasındaki YYS değerleri. 

 

2016 yılının hem İzmir hem İstanbul hem de Ankara’da oldukça sıcak bir dönem olarak geçmesi El-

Nino ile yakından ilişkilidir. Nitekim MGM 2016 yılı iklim raporunda da bu dönemdeki aşırı 

sıcaklıkların El-Nino uzak bağıntı deseni ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. 

Akdeniz Bölgesi’ne gelindiğinde ise 2018 yılı sıcak dönem olarak dikkati çekmektedir. Bu dönemde 

Mersin’de YYS değerleri 19 yıllık ortalamanın (2000-2018) yaklaşık 4°C üzerindedir. 2010 yılı ise 

Mersin’de son dönemlerin en soğuk ilkbahar mevsimi olarak dikkati çekmektedir. Bu dönemde 

Mersin’in YYS değerleri yaklaşık -3°C sapma göstermektedir (Şekil 5). 

 

 
Şekil 5. Mersin’in 2000-2018 yılları arasındaki YYS değerleri. 

 

Mersin’deki 2018 aşırı sıcak ilkbahar dönemine, MGM raporunda değinilmiştir. 2018 MGM iklim 

raporuna göre, 2018 yılı tüm Türkiye’de 2018 yılından sonraki en sıcak ikinci dönemdir. MGM 2018 

yılı iklim değerlendirmesi raporuna bakıldığında Türkiye’nin 2018 yılı ortalama sıcaklığı 1980-2010 

ortalamasından yaklaşık 1.9°C üzerinde gerçekleşerek 15.4°C olmuştur. Buna göre 2016 yılından sonra 

gerçekleşen bu sıcaklık anomalisine göre 2018 yılı 1971 yılından bu yana tespit edilmiş en sıcak ikinci 

yıl olarak dikkati çekmektedir (MGM, 2019).Türkiye’nin ortalama sıcaklık değerlerinde 1998’den beri 

(2011 hariç) yıllık ortalama 1-2°C arasında daha çok artış yönünde değişen bir pozitif sıcaklık anomalisi 

(sapmaları) durumu gözlenmektedir.  
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2016 ve 2018 yıllarındaki ekstrem sıcaklık değerleri, Türkeş (2012) yaptığı çalışma ile benzer sonuçları 

göstermektedir. Türkeş bu çalışmasında, küresel sıcaklıklar ile ilgili aşağıda verilen analizi yapmıştır. 

Türkeş’in bu çalışmasında altı çizilmek istenen husus, sıcaklıkların hemen her yıl bir öncekine göre daha 

fazla olmasıdır. Aynı zamanda hava sıcaklıklarında her on yılda bir 0.2°C artış YYS değerlerinde de 

dikkati çekmektedir (Türkeş, 2012). 

Çalışmada elde edilen verilere göre, 2018 yılı sadece Mersin için değil çalışmada ele alınan diğer 

istasyonlar için de ekstrem sıcak dönemdir. Şanlıurfa’nın son 19 yıllık YYS değerlerinde meydana gelen 

değişimler incelendiğinde, 2018 sıcak dönemi dikkati çekmektedir. Şanlıurfa’da 2011 diğer 

istasyonlarda olduğu gibi Şanlıurfa’da da soğuk bir ilkbahar dönemidir. 2018 yılı ise diğer istasyonlarda 

olduğu gibi oldukça sıcak bir mevsim olarak dikkati çekmektedir. Samsun’un son 19 yıllık YYS grafiği 

incelendiğinde, 2010-2011, 2013 ve 2015 ilkbahar döneminin soğuk geçtiği buna mukabil 2000-2001-

2004-2014-2016 ve 2018 dönemlerinin ise sıcak geçtiği görülmektedir. Erzurum’da da 2011 soğuk ve 

2018 sıcak ilkbahar dönemi dikkati çekmektedir (Şekil 6). 

  

 
Şekil 6. Şanlıurfa, Samsun ve Erzurum’un 2000-2018 yılları arasındaki YYS değerleri. 

 

SONUÇ 

LST verileri iklimde meydana gelen salınımlar hakkında net veriler sunmaktadır. YYS verileri 1 km’de 

değişen yer yüzey sıcaklıkları hakkında veri sunmaktadır. Bir başka ifade ile kısa mesafede değişen 

sıcaklık değerlerini YYS kullanarak tespit etmek mümkündür. Belli yıllarda ilkbahar döneminde 

meydana gelen ekstrem iklim koşulları Türkiye’nin her yerinde benzer şekilde sirayet etmiştir. 2011 

Türkiye’nin genelinde soğuk iken 2018 yılı ise genel olarak sıcak ilkbahar dönemi olarak dikkati 

çekmektedir. Türkiye’de 2016 yılı 1971 yılından bu zamana kadar gerçekleşmiş dördüncü en sıcak 
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yıldan birisidir. Özellikle 1981 ile 2010 yıllarına ait normal dönemlerdeki ortalama 13.5°C olan 

sıcaklıklar en az 1°C kadar artışla 14.5°C’ye yükselmiştir. 

NASA’nın yapmış olduğu araştırma sonuçları da göstermiştir ki, sıcaklıkların ölçüldüğü son 130 yıl 

içinde en sıcak yılın 2016 olduğu ve bu yılı sıra ile 2015 ile 2014 yılları takip etmiştir. Bununla birlikte; 

2017 ve 2018 yıllarında ise dünya ve Türkiye ortalama sıcaklıklarında giderek artan pozitif sıcaklık 

anomalisi yönünde bir eğilim söz konusudur. 1970’li yıllardan ve özellikle de 2000 yılından 2016, 2017 

ve 2018 yıllarına kadar ki dönemlerde dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen sıcaklık rekorları oldukça 

dikkat çekicidir. Son 5 yılda mevcut yılın bir önceki yıla göre daha sıcak bir yıl olması bu bakımdan 

manidardır. Şayet küresel ısınma için acil önlemler alınmadığı takdirde ve dünyamız sonraki yıllarda da 

bu sıcaklık artışına ayak uydurması durumunda YYS da giderek artacak. Bu durumda dünyanın birçok 

yerinde artık soğutulamayan ısı adacıkları meydana gelmiş olacaktır.  Bu ısı adacıkları ise yeryüzünde 

çöl alanlarını arttıracak, çölleşmeyle birlikte ormansızlaşma, kuraklık, ani yağışlar ve beraberinde 

sellere yol açacaktır.  
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Özet 

 

İnternet ve bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması sonucunda elektronik ticaret te giderek yaygınlaşmaktadır. 

Günümüzde kitap, gıda, elektronik eşya gibi pek çok ürün internet üzerinde alınıp satılmaktadır. Gençlerin 

elektronik ticarete daha fazla ilgi göstermesi beklenmektedir. Bu nedenle gençlerin elektronik ticaret sitelerinden 

yapmış oldukları alışverişe dair müşteri memnuniyet düzeylerinin bilinmesi firmalar açısından önemlidir. Bu 

çalışmanın amacı gençlerin elektronik ticarete dair müşteri memnuniyet seviyelerini incelemektir. Bu amaçla 

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri üzerinde anket uygulanmıştır. 422 kişilik 

örneklem üzerinde yapılan çalışmada öğrencilerin elektronik ticaretten duydukları müşteri memnuniyetinin orta 

seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca müşteri memnuniyetinin demografik değişkenlere (yaş, cinsiyet, 

gelir vb) göre farklılık gösterip göstermediği de analiz edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Elektronik Ticaret, Yeni Ekonomi, Müşteri Memnuniyeti 

 

 

University Students and Customer Satisfaction Level in Electronic 

Trade 
 

Abstract 

 

As a result of the widespread use of internet and information technologies, electronic commerce is becoming 

increasingly popular. Today, many products such as books, food and electronic goods are bought and sold on the 

internet. Young people are expected to show more interest on electronic commerce. Because of this reason, it is 

important for the firms to know the customer satisfaction levels of young people about the shopping they make 

from electronic commerce sites. The aim of this research is to analyze customer satisfaction levels of young people 

about electronic commerce. To this aim a questionnaire is conducted on university students in Kastamonu 

Economics and Administrative Sciences Faculty. In the research conducted on 422 students, it was concluded that 

the students’ satisfaction with the electronic commerce was moderate. In addition, whether customer satisfaction 

differs according to demographic variables (age, gender, income etc.) has also been analyzed.  

Keyword: Electronic Commerce, New Economics, Customer Satisfaction 
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1. GİRİŞ 

1960’lı yıllarda ABD ordusunda uzak noktalarda bulunan bilgisayarlar arasında bağlantı kurulması 

amacıyla ARPANET (ABD İleri Araştırma Projeleri Kuruluşu Ağı) projesi geliştirilmiştir. 1970’li yıllarda 

ABD’de eğitim kurumlarının bu ağı kullanması için çaba gösterilmiştir. ARPANET’in gelişimi sonucunda 1983 

yılında internet ortaya çıkmış ve yıllar içinde internete bağlı bilgisayar sayısı hızlı biçimde artmıştır (Akın, 

2005:75-76).  

İnternetin gelişiminin ekonomik, toplumsal, kültürel sonuçları olmuştur. Ticaret fiziki mekânlardan sanal 

ortamlara taşınmış yani elektronik ticaret ortaya çıkmıştır. Büyük firmalar tedarik zincirlerini elektronik bağlarla 

sürdürmeye, firmalar birbirleri ile internet üzerinden alışveriş yapmaya başlamışlardır. Tüketiciler de internet 

sitelerinden alışveriş yapmaya başlamışlardır. Elektronik ticaret, geleneksel ticaret yöntemlerine göre farklılık arz 

etmekte olup bilgi eksikliği sorununa da çözüm önermektedir. Ayrıca internet küçük firmaların, büyük firmalar ile 

rekabet edebilmesine imkân vermekte, piyasaya giriş engellerini hafifletmekte ve küreselleşmeye katkı 

sağlamaktadır. Türkiye’de kurulan küçük bir firmanın Dünyanın diğer ucundaki tüketiciye ulaşıp mal satması 

internet sayesinde mümkün olmaktadır. Elektronik ticaretin yaygınlaşması neticesinde elektronik ticaret hakkında 

yapılan akademik çalışmaların da sayısında artış meydana gelmiştir.  

Çalışmanın birinci bölümünde internet ve elektronik ticaretin gelişimi hakkında literatür çalışması 

yapılmıştır. İkinci bölümünde ise elektronik ticaretin avantajları ve dezavantajları hakkında Kastamonu 

Üniversitesi İİBF öğrencilerine uygulanmış anketin sonuçları ele alınmıştır.  

 

2. Elektronik Ticaret 

Günümüzde iş ortamının kuralları, gelişen bilgisayar ve iletişim teknolojisi sayesinde değişmiştir. Piyasa 

aktörleri arasındaki mesafenin önemi artık azalmıştır. Elektronik ağlar sayesinde işgücü, mal ve hizmetlere erişim 

imkanları gelişmiştir. 21. Yüzyılda piyasa aktörlerinin (tüketiciler, firmalar) büyük çoğunluğu internet üzerinden 

işlem yapmakta, bilgi alıp bilgi yaymaktadır. 2019 yılında Türkiye’de internet adaptasyon oranı %68,4 iken aynı 

oran Dünya’da %50,7; Avrupa’da %86,6’dır (www.internetworldstats.com). İnternete erişim imkanlarının 

artmasına mukabil olarak İnternet ortamında gerek firmalar arası (B2B) gerekse firma ile tüketici arasındaki (B2C) 

işlemlerin hacim ve sayısı da artmaktadır (İçigen ve Kutlu, 2012:56). Günümüzde internet üzerinde uçak, sinema, 

tiyatro, otobüs vb. biletler alınabilmekte; bankacılık işlemleri yapılabilmekte, kamu kurumları ile olan işlemler 

gerçekleştirilebilmekte, otel rezervasyonları yapılabilmektedir. Elektronik ticaretin dört biçimi bulunmaktadır. 

Bunlar firmalar arası Ticaret, Firma ile tüketici arası ticaret, tüketiciler arası ticaret ve devlet ile firma arası 

ticarettir (Sayılı ve Büyükköroğlu, 2012:247).  

Elektronik ticaretin tanımını “mal ve hizmetlerin ödemeler de dahil olmak üzere internet üzerinden alım ve 

satımının yapılabildiği işlemler” olarak verebiliriz (Çağıl ve Ergün, 2008:546; İçigen ve Kutlu, 2012:56). Bir diğer 

tanıma göre “üretici ve tüketici hedefleri doğrultusunda her iki tarafında memnuniyetini sağlayacak, online 

aktiviteler ile fikir, mal ve hizmet değişimine imkan veren, müşteri ilişkisi inşa etme ve bunu devam ettirme 

yöntemidir (Yalçın ve Baş, 2012:4, Ekmekçi vd. 2007:47). 

 

Elektronik ticaretin geleneksel ticaretten bazı önemli farkları bulunmaktadır (Aksoy, 2006:80). Öncelikle 

firmalar arası rekabet ortamı daha canlı ve hareketlidir. Piyasaya giriş engelleri daha hafiftir. Alıcılar ve satıcılar 

piyasa hakkında daha düşük maliyetle bilgi sağlayabilmektedir. Büyük firmaların rekabet avantajı daha azdır. 

Firmalar, diğer piyasa aktörlerine (diğer firmalar ve tüketiciler) daha düşük maliyetler ile ulaşabilmektedirler. 

Tüketiciler de daha düşük işlem ve nakliye masrafları ile mal hakkında bilgi elde edebilmekte, diğer mallar ile 

kıyaslama yaparak alışveriş yapabilmektedir (Sayılı ve Büyükköroğlu, 2012:247). 

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde firmaların başarılı olabilmesi için müşteri istek ve ihtiyaçlarının 

belirlenmesi şarttır (Yalçın ve Baş, 2012:3). Ancak internet üzerinden yapılan işlemlerde güven sorunu 

bulunmaktadır ve bu sorunun üstesinden gelinmeye çalışılmaktadır.  

 

3.Yöntem 

Elektronik Ticaretin Avantaj ve dezavantajları hakkında algıların belirlenmesi amacıyla Kastamonu 

Üniversitesi İİBF’de anket yapılmıştır. Anketin birinci bölümünde demografik bilgiler sorulmuştur. İkinci 

bölümünde ise elektronik ticaretin avantaj ve dezavantajlarının algılarına yönelik sorular sorulmuştur. Yalçın ve 

Baş (2012:4-5)’e göre elektronik ticaretin avantajları 1-) Maliyetlerde tasarruf, 2-) Zaman tasarrufu, 3-) Pazarlama 

Kampanyasında esneklik, 4-) Birebir Pazarlama İmkanı, 5-) Bilgi Toplamak ve Serilik, 6-) Küresel Pazarlara 

Erişim İmkanı, 7-) sonuçları takip edebilme imkanıdır. Aynı çalışmada elektronik ticaretin dezavantajları ise 1-) 

http://www.internetworldstats.com/
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Güvenlik sorunları; 2-) İnternet Erişimi olan kişi sayısının kısıtlı olması; 3-) İnternet sitelerine olan güven eksikliği 

ve 4-) hukuki mevzuattır. İkinci bölüm Yalçın ve Baş (2012:4-5) çalışmasındaki bu ifadelerden yararlanılarak 

hazırlanılmıştır. Çalışma 400 öğrenci üzerine yapılmış, hatalı ve eksik doldurulan 6 çalışma elenmiştir. 

 

4.Bulgular 

Demografik Sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1. Demografik Sonuçlar 

Yaş Frekans % Cinsiyet Frekan

s 

% 

18 Yaş ve altı 14 3,6 Erkek 170 43,1 

19 Yaş 51 12,8 Kadın 224 56,9 

20 Yaş 56 14,2 Toplam 394 100 

21 Yaş 65 16,5 Bölüm Frekan

s 

% 

22 Yaş 85 21,6 İktisat 109 27,7 

23-26 Yaş  92 23,4 İşletme 92 23,4 

27 Yaş ve üstü 31 7,9 Kamu Yönetimi 82 20,8 

Toplam 394 100 Bankacılık ve finans 62 15,7 

Barındığı yer Frekans % Uluslararası İlişkiler 49 12,4 

KYK 141 35,8 Toplam 394 100 

Özel Yurt 60 15,2 Ailenizin Geliri Frekan

s 

% 

Ailemin 

Yanında 

63 16 2000 TL ve altı 19 4,8 

Öğrenci Evi 130 33 2001-3000 TL 99 25,2 

Toplam 394 100 3001-4000 TL  175 44,5 

İnternet 

Alışveriş 

Frekans % 4001-5000 TL 78 19,9 

Hiç yapmadım 214 54,3 5001 TL ve üstü 22 5,6 

Az sayıda 102 25,8 Toplam 394 100 

Çok kez 78 19,9    

Toplam 394 100    

 

Çalışmanın İkinci bölümünde elektronik ticaretin avantaj ve dezavantajlarına yönelik olarak sorulan 

soruların ortalamaları yer almaktadır. Cronbach Alfa değeri 0,852 olarak bulunduğu için yüksek oranda 

güvenilirdir. Ortalamalar 3,48 ile 3,91 arasındadır. Skewness ve Kurtosis değerlerinin tamamı -1,5 ile +1,5 

aralığındadır. 

 

Tablo 2. Elektronik Ticaretin Avantajları 
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 Ortalama Skewness Kurtosis 

A1: E-ticaret daha ucuz ürün bulmama neden olmaktadır. 
3,88 0,409 -0,550 

A2: E-ticaret zaman tasarrufu yapmama vesile olmaktadır.  3,91 0,670 -0,489 

A3: E-ticaret ile daha esnek pazarlama imkanlarına 

rastlamaktayım. 

3,61 0,836 -0,281 

A4: E-ticaret ile birebir bana özel çözümler, ürünler ile 

karşılaşmaktayım. 

3,64 0,529 -0,536 

A5: E-ticaret ile ürün hakkında daha fazla bilgiyi daha seri 

biçimde toplayabiliyorum. 

3,83 0,437 -0,532 

A6: E-ticaret ile yurtdışındaki pazarlar ve bu pazarlarda 

satılan ürünlere ulaşabiliyorum. 

3,56 0,733 -0,504 

A7: E-ticaret ile siparişim hakkında bilgiyi rahatça takip 

edebiliyorum. 

3,68 0,605 -0,576 

 

Elektronik Ticaretin dezavantajlarına dair sonuçlar ise Tablo 3’de yer almaktadır. Cronbach Alfa değeri 

0,889 olarak bulunduğu için yüksek oranda güvenilirdir. Ortalamalar 3,48 ile 3,91 arasındadır. Skewness ve 

Kurtosis değerlerinin tamamı -1,5 ile +1,5 aralığındadır. 

 

Tablo 3. Elektronik Ticaret Dezavantajları 

 Ortalama Skewness Kurtosis 

B1: E-ticaret kişisel bilgi, kredi kartı bilgisi vs. güvenliği 

açısından tehlikeli buluyorum. 

4,03 0,785 -0,438 

B2: İnternet erişimi olmayan kişilerin sayısının çokluğu 

açısından dezavantajlıdır. 

3,02 0,772 -0,591 

B3: E-ticaret yapan işletmelere güven duymuyorum.  3,88 0,804 -0,406 

B4: E-ticaret için hukuki mevzuatı yeterli bulmuyorum.  3,69 0,501 -0,672 

 

Ayrıca bu veriler eşliğinde yapılan ve kabul edilen hipotezler aşağıdaki gibidir.  

 

Tablo 3. Kabul edilen Hipotezler 

H1: Aile gelirine göre e-ticaretin daha ucuz ürün bulabilme imkanı sağlama algısı değişmektedir. 

One Way Anova (Sig:0,000) H1 Kabul 

Varyanslar Homojen değil (Sig:0,000). (2000 TL ve altı:3,12; 2001-3000 TL:3,78; 3001-4000 

TL:3,99; 4001-5000 TL:3,95; 5001 TL ve üstü: 4,04 
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Tamhane’s T2 testi sonuçları (Hangi Gruplar Arası %5 Anlamlı Fark) 

a) 2000 TL ve altı gelir sahipleri ile 3001-4000 TL arası gelir sahipleri (Sig:0,000) 

b) 2000 TL ve altı gelir sahipleri ile 5001 TL ve üstü gelir sahipleri (Sig:0,028) 

H2: Aile gelirine göre e-ticaretin zaman tasarrufu yapma imkanı sağlam algısı değişmektedir. 

One Way Anova (Sig:0,000) H2 Kabul 

Varyanslar Homojen değil (Sig:0,000). (2000 TL ve altı:3,44; 2001-3000 TL:3,87; 3001-4000 

TL:3,92; 4001-5000 TL:3,96; 5001 TL ve üstü: 4,49 

Tamhane’s T2 testi sonuçları (Hangi Gruplar Arası %5 Anlamlı Fark) 

a) 2000 TL ve altı gelir sahipleri ile 5001 TL ve üstü gelir sahipleri (Sig:0,012) 

 

Diğer hipotez testlerinde ise ortalamalar arasında önemli bir fark bulunamamıştır. 

 

5.Sonuç 

Elektronik ticaret günümüzde sık olarak kullanılmakta ve geleneksel ticaretin yerini almaktadır. Kastamonu 

Üniversitesi İİBF öğrencileri üzerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmada elektronik ticaretin ucuz ürün bulunmasına, 

zaman tasarrufu yapılmasına, ürün ile ilgili daha kolay bilgi bulunmasına, siparişlerin daha kolay takip edilmesine 

yardımcı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Fakat öğrenciler aynı zamanda elektronik ticaretin güvenilir olmadığını, e-

ticaret sitelerine güvenmediklerini, hukuki mevzuatı da güvenilir bulmadıkları ortaya çıkmıştır. Son olarak gelirin 

elektronik ticaret hakkındaki algılar üzerinde etkili bir değişken olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun muhtemel nedeni 

de gelir düzeyi yüksek ailelerin çocuklarının daha sık elektronik ticarete başvurması ve bu nedenle algılarının 

farklılaşmasıdır.  
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Özet 

 

Spor ve özellikle futbola olan ilgi giderek artmaktadır. Artan ilgi ise özellikle gençlerin futbola daha çok harcama 

yapmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı gençlerin futbol takımı lisanslı ürünlerini satın alma eğilimini 

incelemektir. Bu amaca ulaşmak için Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri 

üzerinde bir anket uygulanmıştır. Bu anket sonucunda futbol maçlarını takip, ekonomi ve sportif başarı ilişkisi 

algısı, futbol takımı lisanslı ürünlerinin kalite algısı, futbol maçlarından haz alma, futbol estetiği ve eğlence 

faktörlerinin lisanslı ürün alma eğilimini etkilediği ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Spor Ekonomisi, Futbol, Gençler 

 

 

Football Economics: A Case Study in Kastamonu University 
 

Abstract 

 

Interest to sport especially football has increased for many years. This increased interest has caused more 

consumption to football. The aim of this research is to investigate purchasing licensed products of sport clubs. To 

this aim we conducted a questionnaire on Kastamonu University Economics and Administrative Sciences Faculty 

students. As a result of this questionnaire it is revealed that following soccer games, perception about the link 

between economy and sportive success, quality perception of licensed products, satisfaction from soccer games, 

aesthetic of soccer and fun factors have an impact on purchasing of licensed products. 

 

Keywords: Sport Economics, Football, Youth 

 

GİRİŞ 

Futbol günümüzde en fazla ilgi gören spor dallarının başında bulunmaktadır. Futbola olan ilginin artması 

ile futbol takımlarına ait ürünlerin tüketimi de artmaya başlamıştır. İnsanlar destekledikleri futbol takımına ait 

ürünleri (forma, bayrak, şapka, arma vb) satın alırken aidiyet duygusu, takımın başarısında pay sahibi olma isteği 

gibi nedenlerle hareket etmektedir. Öte yandan futbol takımının mali gücü de futbol takımının başarısında rol 

oynamaktadır. Güçlü mali kaynaklara sahip takımlar daha kaliteli futbolcuları transfer edebilmekte ve böylece 

sportif başarılarını artırabilmektedirler. Dolayısıyla futbol kulüplerinin taraftarı aslında bir müşteri gibi görüp 

memnuniyet düzeylerini artırması, hizmet kalitesini yükselterek futbol takımına ait ürünlerden daha fazla 

alınmasını temin etmesi gerekmektedir.  

Ekonominin ve güçlü mali kaynaklara sahip olmanın futbol takımları açısından öneminin artmasına rağmen 

bu konuda Türkiye’de yapılan akademik çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı 

üniversite gençliğinin futbol takımlarını desteklemesi, futbol ürünlerini satın alması hakkında bilgi sahibi olmaktır. 

Bu amacı gerçekleştirmek amacıyla Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri 

üzerinde bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.  
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Çalışmanın ilk aşamasında futbol ekonomisi hakkında genel bilgi verilmiş, daha sonraki bölümlerde ise 

gerçekleştirilen anketin sonuçları ele alınmıştır.  

 

3. Yöntem 

Çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin futbol ekonomisi hakkında eğilimlerini araştırmaktır. Bu amaçla 

ulaşım kolaylığı nedeniyle Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri üzerinde anket 

uygulanmış, kolayda örnekleme yöntemi seçilmiştir. 450 öğrenciye anket uygulanmış, fakat anket formlarından 9 

tanesinin eksik veya hatalı doldurulması nedeniyle 9 anket formu elenmiştir. Toplam 441 anket formu 

değerlendirmeye alınmıştır. Küçük (2016:95), bir milyonluk ana kütle için 384 katılımcıdan oluşan örneklem 

üzerinde %5 hata payı ile çalışma imkanı olabileceğini belirtmiştir. Anketin birinci bölümünde öğrencilerin 

demografik bilgileri hakkında sorular sorulmuş, ikinci bölümünde ise futbol maçlarının takibi, futbol takımı 

lisanslı ürünleri alışveriş eğilimi, ekonomi ile sportif başarı ilişkisine dair algı, futbol takımı lisanslı ürünlerinin 

kalite algısı, futbol maçlarından haz alma, futbol estetiği, eğlence faktörlerine dair sorular irdelenmiş ve sonuçları 

paylaşılmıştır.  

 

4. Bulgular 

Anket sonucunda demografik bulgular ekte verilmiştir.  

 

Tablo 1. Demografik Sonuçlar 

Yaş Frekans Yüzde Sınıf  Frekans Yüzde 

18 ve altı 22 5,0 1 123 27,9 

19 74 16,8 2 128 29,0 

20 73 16,6 3 108 24,5 

21 116 26,3 4 82 18,6 

22 94 21,3 Toplam 441 100 

23 yaş ve üstü 62 14,1 Bölüm  Frekans Yüzde 

Toplam 441 100 İktisat 136 30,8 

Cinsiyet Frekans Yüzde İşletme 98 22,2 

Erkek 195 44,2 Siyaset bil. ve Kamu 

Yön. 

56 12,7 

Kadın 246 55,8 Bankacılık ve Finans 71 16,1 

Toplam 441 100 Uluslararası İlişkiler 80 18,1 

Ailenizin Yaşadığı Yer Frekans Yüzde Toplam 441 100 

Büyükşehir 216 49,0 Barınma Yeri Frekans Yüzde 
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İl Merkezi 72 16,3 KYK 208 47,2 

İlçe Merkezi  99 22,4 Özel Yurt 57 12,9 

Köy 54 12,2 Ailemin Yanında 37 8,4 

Toplam 441 100 Arkadaşlarla kiraladığım 

ev 

139 31,5 

Ailenizin Oturduğu ev Frekans Yüzde Toplam 441 100 

Aileme ait ev 356 80,7 Ailenizin Aylık Geliri Frekans Yüzde 

Kirada 68 15,4 2000 TL ve altı 97 22,0 

Akrabalara ait evde 17 3,8 2001-3000 TL 160 36,3 

Toplam 441 100 3001-4000 TL 90 20,4 

Ailenizde Otomobil 

Sayısı 

Frekans Yüzde 4001-5000 TL 50 11,3 

Yok 127 28,8 5001 TL ve üstü 44 10,0 

1 tane 245 55,6 Toplam 441 100 

2 veya daha fazla 69 15,6 Ailenizin Yaşadığı 

Bölge 

Frekans Yüzde 

Toplam 441 100 Karadeniz 126 28,6 

Türkiye’de tuttuğunuz 

Takım 

Frekans Yüzde Marmara 71 16,1 

Fenerbahçe 115 26,1 İç Anadolu 106 24,0 

Galatasaray 130 29,5 Ege Bölgesi 25 5,7 

Beşiktaş 79 17,9 Akdeniz Bölgesi 18 4,1 

Başakşehir 11 2,5 Doğu ve Güneydoğu  9 2 

Kastamonu 6 1,4 Türkiye Dışı 86 19,5 

Trabzon 11 2,5 Toplam 441 100 

Diğer Takımlar 20 4,5  

Takım tutmuyorum.  69 15,6 
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Toplam 441 100 

 

5. Futbol Maçlarını takip Faktörü 

Katılımcıların futbol maçlarını, sonuçlarını, skorlarını takip etme durumlarını ölçmek için 7 soruluk bir 

ölçek kullanılmıştır. Güvenilirlik için Cronbach Alfa katsayısı 0,906 ile ölçek çok güvenilir bulunmuştur (Küçük, 

2016:232). Skewness ve Kurtosis değerleri -1.5 ile +1.5 arasında olduğundan normal dağıldığı kabul edilmiş ve 

parametrik testler uygulanmıştır (Tabachnick and Fidell, 2013). Soruların ortalaması 2.30 ile 2.74 arasında 

değişmektedir. Beşli Likert ölçeklerde ortalamanın 1.00 ile 2.33 arasında olması düşük değerli olmasının; 

ortalamanın 2.34 ile 3.66 arasında olması orta değerli olmasının ve ortalamanın 3.67 üzerinde olması yüksek 

değerli olmasının delilidir (Küçük, 2016).  B4 ifadesi 2.30 ile en düşük skora sahiptir. Diğer ifadelerin hepsi 2.34 

ile 3.66 arasında olması nedeniyle ortalama değerdedir. B5 ifadesi 2.74 ile en yüksek skora sahiptir. Genel manada 

futbolseverler Avrupa maçları ve derbilere daha çok önem vermektedir, bu nedenle Avrupa’da oynanan maçların 

skorunun daha yüksek olması açıklanabilir bir durumdur. 
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Tablo 2. Futbol Maçlarını Takip Faktörü 

 Ortalama Skewness Kurtosis 

B1. Türkiye futbol ligini ve skorlarını takip ederim.  
2,58 0,447 -0,796 

B2. Dünyada bazı ligleri ve skorlarını takip ederim.  2,51 0,545 -0,694 

B3. Türkiye’de televizyondan lig maçlarını seyrederim.  
2,61 0,417 -0,937 

B4. İmkanım oldukça stadyuma maç seyretmeye giderim.  2,30 0,937 -0,008 

B5. Takımımım Avrupa’da oynadığı maçları TV’den 

seyrederim. 

2,74 0,330 -1,191 

B6. Gazetelerden takımım hakkındaki yorumları okurum 2,52 0,559 0,702 

B7. TV’de futbol yorumları yapan programları takip ederim.  
2,43 0,663 -0,466 

Toplam 
2,53 0,618 -0,125 

 

 

6. Futbol Takımı Lisanslı Ürünleri alışveriş Eğilimi 

Katılımcıların lisanslı ürünleri alışveriş eğilimleri için Tablo 3’de verilen sorular ele alınmıştır. Sorular ve 

soruların güvenilirliği ölçülmüş ve 0,871 Cronbach Alfa katsayısı ile ölçek yüksek derecede güvenilir bulunmuştur 

(Küçük, 2016:232). Basıklık ve çarpıklık değerleri de -1.5 ile +1.5 arasında olduğundan dolayı normal dağılım 

kabul edilmiştir (Tabachnick and Fidell, 2013). Soruların değerleri 2.18 ile 2.68 arasında değişmektedir. C3 ve C5 

ifadelerinin değeri 2.33’den küçüktür, dolayısıyla düşük değerli olarak değerlendirilebilir. Günümüzde özellikle 

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un lisanslı ürünlerini satan mağazalar pek çok il ve ilçede 

faaliyete geçmiş olmakla beraber ulaşılabilirlik sorununun tam manasıyla çözüldüğü söylenemez. Bu nedenle C3 

ifadesi en düşük değere sahiptir. C5 ifadesinin düşük değere sahip olması ise katılımcıların alışveriş yaparken 

takımlarına sponsor olan firmaları yeterince desteklemedikleri görülmektedir. Katılımcılar, alışverişte iken başka 

faktörleri dikkate almaktadır. En yüksek değere sahip ifade 2.68 ile C2 ifadesidir. Katılımcılar orta seviyede 

tuttukları takıma ait ürünlerden almaktadır.  

 

Tablo 3. Futbol Takımı Lisanslı Ürünleri Alışveriş Eğilimi 

 Ortalama Skewness Kurtosis 

C1. Tuttuğum takıma ait formalardan satın alırım.  2,57 0,445 -0,986 

C2. Tuttuğum takıma ait ürünlerden satın alırım.  
2,68 0,287 -1,001 

C3. Son bir yıl içinde tuttuğum takımın mağazasını en az beş 

defa ziyaret ettim.  

2,18 0,961 0,277 

C4. Aylık Gelirimde artış olursa tuttuğum takımın lisanslı 

ürünlerinden alırım. 

2,48 0,631 -0,772 

C5. Kulübüme sponsor olan takımlardan alışveriş yapmaya 

dikkat ederim. 

2,28 0,918 -0,050 
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TOPLAM 2,44 0,493 -0,440 

7. Ekonomi ile Sportif başarı İlişkisi Algısı 

Ekonomi ile sportif başarı arasındaki ilişkiye dair algıyı ölçmek amacıyla 6 soruluk Tablo 4’de verilen 

ölçek kullanılmıştır. Ölçek yüksek derecede güvenilirdir (Cronbach Alfa:0,922). Soruların ortalaması 2,91 ile 3,47 

arasında değişmektedir. Orta düzeyli değerler almışlardır (Küçük, 2016). Skewness ve Kurtosis değerlerinin -1.5 

ile +1,5 arasında değerler alması nedeniyle parametrik testler kullanılabilir. En düşük değere sahip ifade D2’dir. 

Lisanslı ürünlerin satışının artması ile sportif başarı arasındaki ilişkinin daha dolaylı olmasının etkisi bu sonucu 

etkilemiştir. En yüksek değer ise D5 ifadesi yani altyapı sisteminin kulüp başarısını etkilemesi olarak bulunmuştur.  

 

Tablo 4. Ekonomi ve Sportif Başarı İlişkisi Algısı 

 Ortalama Skewness Kurtosis 

D1. Ekonomik durumu iyi olan takımların sportif başarısı 

artacaktır. 

2,99 -0,024 -1,195 

D2. Kulübün lisanslı ürünlerinin satışı artarsa kulübün sportif 

başarısı da artar. 

2,91 0,032 -0,962 

D3. Kulübün iyi bir stadyumun olması sportif başarısını etkiler. 
3,23 -0,389 -0,869 

D4. Kulübün iyi antreman sahalarının olması sportif başarısını 

etkiler 

3,23 -0,272 -1,010 

D5. Kulübün başarılı altyapı sisteminin olması sportif başarısını 

etkiler. 

3,47 -0,394 -0,992 

D6. Kulübün tanınan bir marka olması sportif başarısını etkiler. 
3,18 -0,241 -0,968 

TOPLAM 3,17 -0,289 -0,825 

 

8. Futbol Takımı Lisanslı Ürünlerin Kalite Algısı 

Futbol takımı lisanslı ürünlerin kalite algısını ölçmek için Orçun vd. (2015) tarafından hazırlanan sorular 

kullanılmıştır. Ölçek yüksek derecede güvenilirdir (Cronbach Alfa, 0,841). Soruların değerleri de 2,82 ile 3,17 

arasında değişmektedir ve değerleri 3,66’nın altında olmalarından dolayı ortalama olarak değerlendirme 

yapılabilir. Yurtdışındaki bazı büyük takımların (Barcelona, Real Madrid vb) spor mağazalarında ürün 

çeşitliliğinin oldukça fazla olduğu da vakıadır. E1 sorusunun ortalaması 2,82’dir yani en düşük değerdir. Bu 

durumda futbol takımlarının lisanslı ürünlerinin çeşitliliğini artırmaları gerektiği biçiminde yorum yapmak 

mümkündür. Soruların Skewness ve Kurtosis değerleri de -1,5 ile +1,5 arasındadır. Bu nedenle normal dağıldıkları 

kabul edilip parametrik testler uygulanabilir.  

 

Tablo 5. Futbol Takımı Lisanslı Ürünlerin Kalite Algısı 

 Ortalama Skewness Kurtosis 

E1. Kulübün lisanslı ürünlerinin çeşitliliği yeterli sayıdadır 2,82 -0,052 -0,562 

E2. Kulübün lisanslı ürünleri kaliteli ve sağlamdır. 3,17 -0,359 -0,712 

E3. Kulübün ürünlerine kolayca ulaşırım.  3,10 -0,257 -0,970 
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TOPLAM 3,03 -0,399 -0,564 

 

9. Futbol Maçlarından Haz Alma 

Futbol maçlarından alınan haz da futbol ekonomisi için önemli unsurlardan biridir. Özellikle Türkiye’de 

taraftarların bir futbol takımının bireyi olmaktan, bu birey olmaktan duyduğu hazdan etkilenmektedir (Salman vd. 

2010:95). Futboldan alınan hazzı ölçmek amacıyla Tablo 6’da verilen ölçek kullanılmıştır. Bu ölçek Salman ve 

Giray (2010)’dan alınmıştır. Ölçek yüksek güvenilirliğe sahiptir (Sig:0,902). Soruların değerleri 2,56 ile 3,21 

arasında değişmekte yani 3,66’nın altında kalmaktadır. Bu nedenle futbol maçlarından haz alma derecesinin orta 

değerli olduğu kabul edilmektedir. F1 en yüksek değere sahip olan ifadedir ve katılımcıların futbol maçlarının 

ortaya çıkardığı çoşkuyu sevdiğini belirtmektedir. En düşük değer ise F3 sorusudur ve kişinin kendisini takımı ile 

özdeşleştirmesini içermektedir. Futbol maçlarında rekabetin artması, heyecanlı maçların olması futbol 

maçlarından alınan hazzı etkileyecektir. Parametrik testler uygulanmasına karar verilmiştir (Tabachnick and 

Fidell, 2013). 

 

Tablo 6. Futbol Maçlarından Haz Alma 

 Ortalama Skewness Kurtosis 

F1. Futbolu seyrederken yasadığım coşkuyu severim. 3,21 -0,226 -0,985 

F2. Futbolu izlememin, okumamın ve tartışmamın en temel 

sebeplerinden biri, tuttuğum takımı seyrederken aşırı heyecan 

duymamdır 

2,93 0,068 -1,032 

F3. Tuttuğum takımın başarıları benim başarılarım, kaybetmesi 

ise benim kaybetmem demektir. 

2,56 0,524 -0,589 

F4. Futbolu izlememin, okumamın ve tartışmamın en temel 

sebeplerinden biri, psikolojik olarak rekabetin sağladığı 

tahrikten hoşlanmamdır. 

2,63 0,381 -0,791 

F5. Futbolu izlememin, okumamın ve tartışmamın en temel 

sebeblerinden biri, tuttuğum takım kazandığında kendimi iyi 

hissetmemdir. 

2,82 0,256 -0,970 

F6. Kendime olan güvenimi artırdığı için futbolu seyretmeyi 

severim. 

2,62 0,460 -0,682 

TOPLAM 2,80 0,276 0,630 

 

10. Futbol Estetiği 

Futbolun estetik yönüne olan ilginin ölçülmesi için Salman vd. tarafından kullanılan Tablo 7’deki ölçek 

kullanılmıştır. Ölçek yüksek derecede güvenilir bulunmuştur (Cronbach Alfa, 0,896). İfadelerin ortalaması 2,60 

ile 2,68 arasında değişmekte yani ortalama değer almaktadır. Skewness ve Kurtosis değerleri -1,5 ile +1,5 

aralığında bulunmaktadır ve parametrik testlerin uygulanması normaldir (Tabachnick and Fidell, 2013). 

 

Tablo 7. Futbol Estetiği 



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

307 
 
 

 

 Ortalama Skewness Kurtosis 

G1. Benim için futbol bir tur sanat olduğundan futbolu 

seyretmekten hoşlanıyorum. 

2,68 0,355 -0,830 

G2. Futbolu izlememin, okumamın ve tartısmamın en temel 

sebeplerinden biri, sanatsal bir güzelliği olmasıdır. 

2,60 0,380 -0,762 

G3. Futbolu izlememin, okumamın ve tartışmamın en temel 

sebeplerinden biri, futbolun güzelliğinden ve zerafetinden 

hoşlanmamdır. 

2,64 0,277 -0,824 

TOPLAM 2,64 0,330 -0,570 
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11. Futbol Eğlence 

Futbolun eğlence yanına olan ilginin tespiti amacıyla Salman vd. (2010) tarafından kullanılan ölçek 

kullanılmıştır. Ölçek yüksek derecede güvenilirdir (Cronbach Alfa:0,880). İfadelerin değerleri 2,79 ile 3,18 

arasındadır. Skewness ve Kurtosis değerlerinin -1,5 ile +1,5 arasında olması nedeniyle parametrik testlerin 

uygulanmasına karar verilmiştir (Tabachnick and Fidell, 2013).  

 

Tablo 8. Eğlence 

 Ortalama Skewness Kurtosis 

H1.Futbolu bir tür eğlence olmasından dolayı severim. 3,18 -0,142 -0,950 

H2. İyi vakit geçirmemi sağladığı için futbolu izlemeyi, 

okumayı ve tartışmayı severim. 

2,79 0,134 -0,860 

H3. Benim için futbolu seyretmek, en basit anlamda bir 

eğlencedir. 

2,94 0,058 -1,045 

TOPLAM 2,97 0,010 -0,924 

 

Yaşa ve sınıfa göre %5 seviyesinde farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek için One Way Anova testi 

kullanılmış ve farklılaşmadığı belirlenmiştir. Tutulan takıma göre ise %5 seviyesinde farklılaşma mevcuttur 

(Anova, sig:0,001). Levene testi ile varyansların homojen olduğu belirlenmiştir (Levene, F= 1,283; sig:0,257). 

Tukey HSD testi sonucunda 1-) Fenerbahçe taraftarları ile takım tutmayanlar arasında (sig:0,002) 2-) Galatasaray 

ile takım tutmayanlar arasında (sig:0,001) %5 seviyesinde anlamlı bir fark bulunmaktadır. Fenerbahçe 

taraftarlarının ortalaması 3,12; Galatasaray taraftarlarının ortalaması 3,13; Beşiktaş taraftarlarının ortalaması 2,89; 

Başakşehir taraftarlarının ortalaması 2,88; diğer takım taraftarlarının ortalaması 3,15 ve takım tutmayanların 

ortalaması 2,45’dir.  

Cinsiyete göre futbol eğlence faktöründe ilginç bir sonuçla karşılaşılmıştır. Independent Sample T test 

sonucuna göre erkekler ile kadınlar arasında ortalama farkı %5 anlamlılık seviyesinde anlamlı değildir. erkeklerin 

ortalaması 2,97 iken kadınların ortalaması 2,95’tir. Yani erkekler ile kadınların futboldan eğlenmesi arasında 

anlamlı bir fark bulunmamaktadır.  

 

Sonuç 

Futbol günümüzde en fazla ilgi çeken spor dalı olma özelliğini sürdürmektedir. Giderek artan ilginin 

ekonomik yansımaları da bulunmaktadır. Televizyon reklam gelirleri, lisanslı ürün satışları, stadyum maç gelirleri 

giderek artmakta buna karşılık futbolcu transfer ücretleri de giderek yükselmektedir. Futbol kulüpleri maddi 

güçlerini artırdıkları ölçüde daha kaliteli oyuncular transfer edebilecek ve bu da sportif başarılarını artırabilecektir. 

Bu çalışmada futbol takımı lisanslı ürünleri alışveriş eğilimini etkileyen faktörler araştırılmaya çalışılmıştır. 

Futbol maçlarını takip faktörü, futbol maçlarından haz alma faktörü, futbol estetiği ve eğlence faktörlerinin yüksek 

derecede; ekonomi-sportif başarı ilişkisi algısı, lisanslı ürünlerin kalite algısının ise ortalama ölçüde futbol takımı 

lisanslı ürünleri satın alma eğilimini etkilediği ortaya çıkmıştır.  

Futbol maçlarını takip, lisanslı ürünler alışveriş eğilimi, ekonomi ve sportif başarı ilişkisi algısı, lisanslı 

ürünlerin kalite algısı, futbol maçlarından haz alma faktörlerinin yaşa göre farklılaştığı görülmüştür. Nesilden 

nesile bu faktörlerin farklı olduğu görülmektedir.  

Erkekler ile kadınların futbola olan ilgileri Futbol maçlarını takip, lisanslı ürünler alışveriş eğilimi, ekonomi 

ve sportif başarı ilişkisi algısı, lisanslı ürünlerin kalite algısı, futbol maçlarından haz alma, futbol estetiği ve futbol 

eğlence faktörleri baz alınarak incelenmiştir. Erkeklerin futbol maçlarını takip, futbol takımı lisanslı ürünleri 

alışveriş eğilimi, futbol maçlarından haz alma, futbol estetiği konularında ortalaması kadınlara nispeten daha 
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yüksektir. Ekonomi ile sportif başarı ilişkisi algısı, futbol takımı lisanslı ürünlerin kalite algısında ise kadınların 

ortalaması yüksektir. Futbol eğlence faktöründe ise erkeklerin ve kadınların ortalaması birbirine çok yakındır. Bu 

sonuçlar kadınların futbola ilgisinin erkeklerin ilgisine yaklaştığı biçiminde yorumlanabilir. Ancak benzer başka 

çalışmalar ile bu sonucun desteklenmesi gereklidir.  

Futbol maçlarını takip, lisanslı ürünler alışveriş eğilimi, ekonomi ve sportif başarı ilişkisi algısı, lisanslı 

ürünlerin kalite algısı, futbol maçlarından haz alma, futbol estetiği ve futbol eğlence faktörlerinin tümünde takım 

tutmayanların ortalaması diğer takım taraftarlarının ortalamasının çok altında kalmıştır. Genelde Fenerbahçe ve 

Galatasaray taraftarlarının bu faktörlerde Beşiktaş, Trabzon, Başakşehir gibi takımların ortalamasının üzerinde 

skorlara sahip oldukları görülmekte ancak bu farkın istatistiksel açıdan önemli olmadığı gözlenmiştir.  

Ekonomi ve Sportif başarı ilişkisi; futbol takımı lisanslı ürünlerin kalite algısı; futbol maçlarından haz alma 

faktörlerinde yurtdışından gelen öğrencilerin ortalamasının Türk öğrencilerden daha düşük olduğu gözlenmiştir. 

Bu çalışma Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile sınırlandırılmıştır. Başka 

örneklemler seçilerek çalışmalar zenginleştirilebilir ve bu çalışmanın sonuçları ile karşılaştırılabilir.  
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Özet 

 

1991 yılında Özbekistan bağımsızlığını kazandıktan sonra Türkiye ve Özbekistan arası dış ticaret sürekli artmıştır. 

İki ülke arası ticaretin gelişiminde akrabalık ilişkilerinin rolü büyüktür. Bu çalışmanın amacı Türkiye ve 

Özbekistan arasındaki dış ticaretin hangi kalemlerde yoğunlaştığını ve 1991’den günümüze değin gelişimini 

incelemektir. Bu amaçla iki ülke arasındaki ticaret verileri ele alınmış ve incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda 

her iki ülke arasındaki ticaretin yüksek potansiyele sahip olduğu ve ileride daha yüksek seviyelere rahatlıkla 

ulaşabileceği sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Özbekistan, Dış Ticaret 

 

 

Historical Development of Foreign Trade Between Turkey and 

Uzbekistan 
 

Abstract 

 

Foreign trade between Turkey and Uzbekistan has increased since Uzbekistan gain independence in 1991. The 

neighbourhood relations have an important role in development of this foreign trade. The aim of this research is 

to investigate which product items concentrated in foreign trade between two countries and development of foreign 

trade between two countries. To this aim, we analysed foreign trade data between two countries. As a result of this 

analysis we reached that foreign trade between Turkey and Uzbekistan has high potential and in the future it can 

easily reach high level.  

 

Keywords: Turkey, Uzbekistan, Foreign Trade 

 

Giriş 

 

 Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Özbekistan diğer Cumhuriyetler gibi yaklaşık 70 yıl hüküm 

sürmüş olan planlama ekonomisinden piyasa ekonomik sistemine geçiş yapmaya çalışmıştır. Bu esnada ekonomik 

bağlantıların koparılmasından ve yeni ekonomik sisteme uyum sağlamanın zaman almasından dolayı belirli 

zorluklar yaşanmıştır. Sovyetler birliği döneminde birlik üyeleri arasında sektörel planlama mevcuttu. Bu planlama 

uyarınca Özbekistan diğer üye ülkelere hammadde ihraç edip mamul mal ithal etmiştir. Günümüzde ise Özbekistan 

üretim gerçekleştirmeye ve mamul mal ihraç etmeye çalışmaktadır.  
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Özbekistan dış ticaretinde halen doğal madenler ihracatının önemli rolü vardır. Orta Asya Cumhuriyetleri 

arasında doğal kaynaklar açısından zengin ülkelerden biri olan Özbekistan, sahip olduğu doğalgazı komşu ülkeler 

Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya’ya ihraç etmektedir. Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve 

Ukrayna, Özbekistan’ın önemli dış ticaret partnerleridir. Özbekistan’ın bağımsızlığını ilk kabul eden ülkelerden 

biri olan Türkiye de Özbekistan ile giderek gelişen dış ticaret hacmine sahiptir. Özbekistan’ın önemli ithal 

kalemlerinden önde geleni ileri teknoloji sistemleridir. 

 

1. Bağımsızlık Sonrası Özbekistan’ın Diş Ticaretinin Gelişimi. 

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra eski birlik üyeleri dış ticaretin canlılığını devam ettirebilmek ve 

geliştirebilmek amacıyla 1992 yılında “Bağımsız Cumhuriyetler Topluluğu” anlaşmasını imzalamıştır. Bu 

anlaşmanın yanında 1994 yılında Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan aralarında Ekonomik Birlik anlaşmasını 

imzalamışlardır. Ekonomik Birlik anlaşması üç ülke arasında gümrük duvarlarının kaldırılması; mal, hizmet ve 

sermayenin serbest dolaşımının sağlanması, mevzuatların uygun hale getirilmesi, bölgesel bir yatırım bankası 

kurulması konularını içermektedir. Bu anlaşma ile beraber “Orta Asya İşbirliği ve Kalkınma Bankası” 

kurulmuştur, fakat birliğin öngördüğü gelişim sağlanamamıştır.  

Bağımsızlığını kazandığı ilk yıllarda sadece eski Sovyetler Birliği üyeleri ile dış ticaret ilişkisi olan 

Özbekistan zaman içerisinde dış ticaretini geliştirmiş ve 175 ülke ile dış ticaret gerçekleştirir duruma gelmiştir. 

Özbekistan dış ticaretinin gelişmesinde çeşitli uluslararası ekonomik ve finansal kuruluşlara tam üye olmasının da 

önemli etkisi vardır. Örneğin; 1992 yılında ilk olarak Türkiye ile “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması 

anlaşması” imzalanmıştır ve günümüzde bu anlaşma 50 ülke ile daha imzalanmıştır.  

1990 yılından itibaren Özbekistan dış ticaret hacmi ve gerçekleştirilen ülke sayısı bakımından önemli 

gelişmeler ortaya çıkmıştır. 1990 yılında sadece 805,6 milyon Dolar dış ticaret hacmine sahip olan Özbekistan 

2017 yılında Dış ticaret hacmini 26,7 milyar Dolara çıkarmış yani yaklaşık 32 kat artırmıştır. Özbekistan’ın yıllar 

itibariyle dış ticaretinin gelişimi Şekil 1’de verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 1. Özbekistan’ın Yıllar İtibarı ile Dış Ticaretinin hacmi. Kaynak: statistika Komitası. Vneşnyaya torgovlya 

Uzbekistana. https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost-i-

torgovlya/vneshneekonomicheskaya-deyatelnost/2349-vneshnyaya-torgovlya-respubliki-uzbekistan.  

 

2000 yılında Özbekistan dış ticaret hacmi 6,212 milyar dolar iken 2017 yılında 26,983 milyar dolara 

çıkmıştır. 2000 yılında Özbekistan ihracatı 3,264 milyar dolar iken 2017 yılında 13,927 milyar dolara yükselmiştir. 
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İthalat rakamları ise 2000 yılında 2,947 milyar dolar iken 2017 yılında 13,055 milyar dolara yükselmiştir.  2000 

yılından 2011 yılına dek Özbekistan dış ticaret hacmi 26 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. 2011 yılından 2017 

yılına kadar geçen süre içinde ise dış ticaret hacmi bu seviyeyi korumuştur. Bu süre (2011-2017 arası) zarfında 

Özbekistan dış ticaret 2014 ve 2016 yılları hariç dış ticaret fazlası vermiştir. 2011-2017 yılları arasında Özbekistan 

dış ticaret fazlası ortalama 1,231 milyar dolardır. Bu dış ticaret fazlasını ise ülke ekonomisindeki gelişmelerin 

neticesi olarak söyleyebiliriz. 

Dış ticarette Özbekistan’ın iş yaptığı ülke sayısı artmakta, Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerin 

dış ticaretteki payı ise giderek düşmektedir. 2016 yılında Özbekistan 175 ülke ile dış ticaret gerçekleştirmişken 86 

ülke ile olan dış ticaretinde fazla vermiştir. Diğer yandan 2000 yılında Bağımsız Devletler topluluğu üyesi 

ülkelerin dış ticaretteki payı %37 iken 2016 yılında bu oran %34,8’e düşmüştür. Diğer ülkelerin payı ise %63’den 

%65,2’ye yükselmiştir [13]. Kısacası Özbekistan dış ticaretinin coğrafyası genişlemiş, gelişmekte olan ülkelerle 

ticaret hacmi de sürekli artmıştır.  

Özbekistan dış ticaretinde önemli partnerler Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ukrayna’dır ve 

bu partnerlerin dış ticaretteki payı %28,5 seviyelerindedir. Çin, G.Kore, Brezilya, Hindistan, ABD ve Avrupa 

Birliği üyelerinin payı ise %41,9 seviyelerindedir [6]. Türkiye’nin Özbekistan dış ticaretindeki payı %5,5’e 

yükselmiştir ve bu oran yükselme eğilimindedir. Özbekistan’ın önemli dış ticaret partnerleri ve dış ticaretteki 

payları Şekil 2’de yer almaktadır. Rusya ve Çin, ülke bazında en önemli ülkelerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 yıl içinde dış ticaret hacmi 27,1 kat, ihracat 29,5 kat artmıştır. Aynı zamanda ülkenin altın rezervlerindeki 

yükselme ve ulusal paradaki istikrarın sağlanmasıyla dış ticaret fazlası 53 kat artmıştır.  

Şekil.2. Özbekistan’ın dış ticaretinde ülkelerin payı. Statistika vzaimnoy torgovli s osnovnimi partnerami. 

https://mft.uz/ru/menu/asosiy-hamkorlar-bilan-ozaro-savdo-statistik. 

 

Özbekistan, Dünya’nın en önemli pamuk üreticilerinden biridir. 1990 yılından itibaren Özbekistan 

ihracatından çeşitlendirmeyi gerçekleştirmiş ve ülke ihracatında pamuğa dayalı yapının kırılması sağlanmıştır. 

1990-2010 arası dönemde pamuk ihracatının ekonomideki payı %11,3 seviyesine kadar indirilmiştir. Özbekistan 

toplam ihracatında hammadde dışındaki ürünlerin payı 1990’larda sadece %30 seviyesinde iken 2017 yılında bu 

oran %70 seviyelerine kadar yükselmiştir.  Son 10 yıl içinde binek otomobillerin ihracatı 7.6, pamuk ipliği 4.7, 

örme kumaş 15.6, gübre mamulleri 11.7, petrol ürünleri 6.5, sebze ve meyve 14.1, ve küçük işletme ürünleri 10 

kat büyümüştür. Bununla birlikte gıda ithalatı 4,5 kat azalmıştır [4]. 

Son yıllarda Özbekistan, dış ticaret politikalarında tarım sektörünün gelişiminde daha fazla önem 

vermektedir. Örneğin; 2015 yılında tarım ürünlerinin ihracatı 2,836 milyar dolar iken tarım ürünleri ithalatı ise 2 

milyar dolar olmuş yani tarım ürünleri dış ticareti fazla vermiştir. Dünyanın önemli pamuk üreticilerinden bir olan 

Özbekistan’ın tarım ürünleri ihracatının yaklaşık yarısı (%49,5) pamuk ve pamuk ürünlerinden oluşmaktadır. 
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Pamuk ürünleri ihracatının değeri 1,4 milyar dolardır. Tarım ürünleri ihracatının %23,2’sini meyveler ve 

%16,9’unu sebzeler oluşturmaktadır. Özbekistan tarım ürünlerini ithal eden ülkeler arasında Kazakistan (1,1 

milyar dolar), Çin (397 milyon dolar) ve İran (395 milyon dolar) başta gelmektedir. Çin ve İran’ın başlıca ithal 

ettiği ürün pamuk ve pamuk ürünleridir.  

Özbekistan dış ticaretinde ortaya çıkan gelişmelerin yanında çözüm bekleyen çeşitli sorunlar da mevcuttur. 

Bu sorunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.  

1) Büyük sektör ve firmaların kamu tarafından desteklenmesi 

2) İhracatta tüketim mallarının payının düşük olması 

3) İhracat pazarlarının çeşitlendirilmesi 

4) İthalatı azaltacak, ihracatı artıracak politikaların aynı zamanda kullanılamaması [11]. 

 

İhracatın artırılması amacıyla son yıllarda Özbekistan hükümeti tarafından çeşitli kararlar alınmıştır. Örneğin; 3 

Kasım 2017 yılında Özbekistan cumhurbaşkanı belirli ürünlerin ihracatının artırılması, ithalatın ruhsatlandırılması, 

ihracat kayıtları ve ithalat sözleşmesi incelemelerini kolaylaştıracak önlemler, dış ticareti serbestleştirecek çeşitli 

kararlar almıştır. Bu kararlara göre ihracat-ithalat prosedürlerini kısaltmak, belirli ürünlerin ihracat ve ithalatına 

izinlerinin verilmesi görevi Dış ticaret Bakanlığından alınarak Bakanlar Kurulu’na verilmiştir. Bunun yanında 

mücevherler, değerli metallerden yapılmış ürünler, değerli taşlar ve bunlardan imal edilmiş ürünler, izin ürünleri 

listesinden kaldırılmıştır. Bunun yanı sıra, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ihracatçı 

işletmeler için yeni ve gelecek vaat eden dış pazarların aktif olarak geliştirilmesi için uygun koşullar yaratmaya 

yönelik bir dizi önlemler getirilmiştir. İhracat işlemlerinde vadesi geçmiş alacakların oluşumu için 60-90 gün olan 

dönem kaldırılmıştır ve ihracat için ürünlerin sevkiyat tarihinden itibaren 120 gün olarak tek bir dönem 

belirlenmiştir. 

Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun 2 Nisan 2016 tarihinde aldığı karar gereğince 2015-2021 

yılları arasında tavukçuluk sektörü veteriner hizmetleri ve damlama sulama için gerekli sermaye mallarının 

gümrük vergisi ödemeden ithal edilmesinin önü açılmıştır [5]. 2013-2017 yılları arasında ihracat gerçekleştiren 

firma sayısı 1616’dan 3106’a yükselmiş; hükümetin ihracatı teşvik ve desteklerinin artarak devamı sayesinde 2017 

yılında 1031 firma daha ihracatçılar arasında yerini almıştır [8]. 

 

2. Türkiye ve Özbekistan’ın Diş Ticaretinine Genel Bakış. 

Bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren Türkiye ile Özbekistan arasında dış ticaret hacmi aşamaya-aşama 

yükselmiştir. Her iki ülkenin iç ve dış siyasetinde meydana gelen sık ve önemli değişimler sonucunda iki ülke 

arasındaki dış ticaretin dönemler itibariyle incelenmesi doğru olacaktır. 1992 ile 1997 yılları arasında Türkiye ve 

Özbekistan arasında 75 milyon dolar olan ticaret hacmi 1997 yılında aniden 4 kat artmış ve 305 milyon Dolar 

seviyesine çıkmıştır. Bu artışın temel sebebi her iki ülkenin siyasi ve ekonomik ilişkilerinde meydana gelen olumlu 

gelişmelerdir. Özbekistan ve Türkiye’nin arasındaki dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla 28 Nisan 1992 tarihinde 

“Yatırımların karşılıklı Teşviki ve korunması” anlaşması, 9 Temmuz 1992 tarihinde “Karma Ekonomik Komisyon 

kurulması” ve 8 Mayıs 1996 tarihinde “Çifte Vergilendirmeyi Önleme” anlaşması imzalanmıştır.  

1998-2004 yıllarda Türkiye ve Özbekistan arasındaki ticaret azalmıştır. Ticari ilişkilerin zayıflanmasındaki 

en önemli sebepler aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

- Rusya ekonomisindeki küresel krizinin sadece Özbekistan değil, bütün BDT cumhuriyetlerine olumsuz 

etkisi; 

- Özbekistan Hükümetinin 1996 yılında gerçekleştirmiş olan sıkı para politikası; 

- Çok yıllar hüküm sürmüş olan ikili döviz kuru, yani piyasadaki ve Merkez Bankasının resmi kuru 

arasındaki yaklaşık 2 kat olan fark ve bundan kaynaklanan döviz transferlerinin zorlaşması; 

- Ülkenin ekonomisini geliştirme hedef ila Özbekistan Hükümetinin 1997 yılından yatırım malları 

ithalatının teşvik edici politikanı uygulaması ve bunun yanı sıra bazı tüketim malları ithalatı için 

sınırlamanı takip etmesi. 

- Ülkenin diş ticaretinde ihraç ettiği malların genellikle hammadde olması ve krizden dolayı hammadde 

malların fiyatlarının düşmesi ve bunun neticesinde döviz gelirlerinin azalması.  

 

2001 yılında 125,77 milyon dolara inmiş olan ticaret hacmi daha sonraki dönemde 321,45 milyon dolara 

çıkmıştır [10].  Son on yıl içerisindeki dönemde ikili ticaret hacmi yaklaşık iki katına yükselmiştir (Şekil 3).  
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Şekil.3. Türkiye ve Özbekistan’ın 2007-2017 yıllar itibariyle diş ticaretinin gelişmesi. Kaynak: Türkiye – 

Özbekistan Dış Ticaret Verileri. Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği. http://www.deik.org.tr/uploads/2019-

0027-ek2.pdf.  

 

İhracat malları acısından baktığımız zaman en yüksek payı sanayi ürünleri almaktadır.  bu sanayi ürünleri 

arasında makine, dokumacılık ürünleri, plastik ve kimyasallar, metal eşya, kâğıt ve kâğıt ürünleri, mobilya 

bulunmaktadır. Teknoloji sınıflandırmasına göre iki ülke dış ticaretinde düşük ve orta-düşük teknolojili ürünlerde 

Türkiye, Özbekistan’a açık vermektedir. Lakin orta-ileri ve yüksek teknolojili ürün gruplarında Türkiye’nin net 

ihracatçı olduğunu görebiliriz.  Düşük ve orta düşük teknolojili ürünlerde Türkiye’nin  ihracatı 322.206.869 dolar 

iken, ithalatı 579.642.581 dolara ulaşmıştır. Düşük ve orta düşük teknolojili ürünlerde yer alan 15 çeşit mal ithalatı 

arasında ana metal sanayi malları 446.418.459 dolarla  %77’li büyük payla birinci sırada,  tekstil ürünleri 

114.594.518 dolarla (%19,7) ikinci sırada bulunmaktadır. Yüksek teknolojili ürünler grubundaki malların ihracatı 

19.059.871 dolar iken sadece Türkiye, Özbekistan’dan 1.888 dolarlık ithalat yapılmıştır. Türkiye’nin 

gerçekleştirdiği yüksek teknolojili ürünler ihracatında tıpta ve eczacılıkta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı 

ürünler 9.387.805 dolarla (%49,3) birinci sırada iken, tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat 7.444.657 dolarla 

(%39,01) ikinci sırada yer almıştır.  

Dış ticarete konu olan malların taşınasına bakıldığında dış ticaretin yaklaşık %90’ının karayolu ulaşımı ile 

gerçekleştirildiği görülmektedir. Türkiye ihracatının %95’ini; Özbekistan ise ihracatının %87’sini karayolu 

ulaşımı ile gerçekleştirmektedir. Demiryolu ulaşımıyla diş ticareti hacmi 91.636.904 dolar iken bunun 85.292.085 

doları Türkiye’nin ihracatını oluşturmaktadır [12]. 

 

3. Türkiye ve Özbekistan Diş Ticaretinin gelişiminde ana yönler. 

İki ülke arasındaki diş ticaretin gelişmesi için birkaç anlaşmalar imzalanmıştır. Bu anlaşmalar sırasıyla;  

1-) Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonunun I. Dönem Toplantısı Protokolü 

(Ankara, 20.04.2001),  

2-) II. Dönem Toplantısı Protokolü (Taşkent,18.12.2003),  

3-) Türkiye - III. Dönem Toplantısı Protokolü (Ankara,27.03.2008)  

4-) Özbekistan-Türkiye Kara Ulaştırma Karma Komisyonu (KUKK) Toplantısı Protokolü 

(Taşkent,13.10.2012)   

 

sırasıyla gerçekleştirilmiştir.  Bu toplantılar, iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesine olumlu katkı 

sağlamıştır. 

225,612
337,13 279,09 282,666 354,49

449,883
562,526 603,013

488,58 533,018
680,104613,81 580,81

413,079

861,373
939,882

813,287 815,417 815,417
711,707 709,292

823,275839,422
917,94

692,169

1144,039
1294,372 1263,17

1377,943 1418,43

1200,287 1242,31

1503,379

-388,198
-243,68

-133,989

-578,707 -585,392

-363,404
-252,891 -212,404 -223,127 -176,274 -143,1712007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TÜRKİYE VE ÖZBEKİSTAN'IN 2007-2017 YILLAR İTİBARİYLE DİŞ TİCARETİNİN GELİŞİMİ                                       

İhracat İthalat Hacim Denge

http://www.deik.org.tr/uploads/2019-0027-ek2.pdf
http://www.deik.org.tr/uploads/2019-0027-ek2.pdf


IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

316 
 
 

 

2017 ve 2018 yıllarında dış ticaretin hızlı biçimde yükselmesinde ülkeler arasındaki siyasi ilişkilerin 

ısınmasının önemli rolü bulunmaktadır. 2016 yılındaki diş ticaret hacmi 1 milyar 242 milyon dolarken 2017 yılında 

bu rakam 1,3 milyar dolara, 2018 yılının ilk 11 ayında ise yaklaşık 2 milyar dolara yükselmiştir. Bu dönemde 

Türkiye’nin ihracatı %43,5’lik artışla 867 milyon dolar; ithalatı ise %3’lük bir azalışla 718 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 2018 yılın ilk yarısında Türkiye ve Özbekistan arasında ocak-kasım döneminde yaklaşık 2 milyar 

dolarlık diş ticaret gerçekleştirilmiş ve bu da Özbekistan dış ticaretinin yüzde 6,7’sini oluşturmuştur. Bu rakamlar 

ile Türkiye, Özbekistan’ın dördüncü büyük dış ticaret ortağı haline gelmiştir [12]. 

2017 yılından itibaren İki ülkenin Cumhurbaşkanlarının katılımıyla Ankara ve Taşkent’te birkaç toplantı 

gerçekleştirilmiş ve bu toplantılarda iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 5 milyar Dolara yükseltilmesi hedefi 

ortaya konmuştur. Bu stratejik hedefe ulaşmak için iki ülkenin ihracat potansiyellerini yükseltecek adımları atması, 

partner ülkenin ithalat ihtiyacına yönelik geniş çaplı analiz yapması ve ülke ekonomilerinin ihracatçı sektörlerinin 

geliştirilmesini teşvik etmeleri gerekmektedir. Örneğin, Özbekistan’ın tekstil sektörüne Türk yatırımlarının 

artmasına paralel olarak bu sektörün ihracatının hem hacmi hem de coğrafyası genişlemiştir.  Ayrıca, dış ticaretteki 

ana mallar için gümrük dişi rejimlerini veya özel gümrük işlemlerini uygulamak gerekiyor.   

 

Sonuç. 

Özbekistan, bağımsızlığını kazandıktan sonra ekonomisini geliştirmeye çalışan, gerek diğer Türki 

Cumhuriyetler gerekse Türkiye ile ekonomik ilişkisini geliştirmeye çalışan ülkelerden biridir. Türkiye ise 2023 

vizyonunda yer alan ekonomik hedeflere ulaşmak gayesi ile Türki Cumhuriyetler ve diğer gelişmekte olan ülkeler 

ile dış ticaretini geliştirmeye çalışan ülkelerden biridir. İki ülkenin 27 yıllık dış ticareti aralarında bulunan tarihi 

kardeşlik ve akrabalık miraslarının da etkisi ile gelişme kaydetmiştir. Siyasi ve ekonomik bazı gelişmeler 

nedeniyle iki ülke arasındaki dış ticaret dalgalanmalar yaşasa bile genel eğilim iki ülke dış ticaret hacminin artması 

yönündedir. Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkiler sadece ekonomik değil diğer alanlarda da gelişmektedir. 

Her iki ülke yetkilileri dış ticaret hacminin artması; ihracat ve ithalat gerçekleştirecekleri ülkeleri çeşitlendirmeyi 

amaçlamaktadırlar. Ancak bunu gerçekleştirmeleri için aralarındaki koordinasyonu artırmaları, ortak dış ticaret 

politikaları gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bunun için de ihracat imkanı yüksek olan sektörlerin gelişmesine 

yönelik iç ve dış yatırımları teşvik programları düzenlemek gerekmektedir. Bunun yanısıra iki ülke arasında 

karayolları, demiryolları, havayolları imkanlarının geliştirilmesi gerekmektedir.  
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Özet 

 

Bu çalışmada finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Türkiye ekonomisi verileri ile sınanmaya 

çalışılmaktadır. Finansallaşmanın giderek daha büyük bir boyutta gelişme göstermesi hem finansal sistemin 

ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin hem de ekonomik sistem açısından belirleyici bir etken olup olmadığının 

araştırmacılar ve politika yapıcılar tarafından incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu amaçla öncelikle konu ile ilgili 

iktisadi kuramsal temelli bir ayırıma yer verilmekte, daha sonra çağdaş zaman serisi eşbütünleşim yöntemleri ve 

nedensellik sınamaları kullanılmaktadır. Oluşturulan model 2005Q4 – 2018Q2 örneklem döneminde üçer aylık 

veri sıklığını kullanan değişkenler ile tahmin edilmektedir. Değişkenler arasındaki durağan bir ilişkinin elde 

edilebilmesi için en çok olabilirlik temelli Johansen çok değişkenli eşbütünleşim yöntemine dikkate alınmakta, 

nedensellik ilişkisini incelemek için de Toda-Yamamoto nedensellik sınamaları veriye uygulanmaktadır. Elde 

edilen bulgular ölçek finansal gelişme göstergeleri ile reel gelir düzeyi arasında uzun dönemli pozitif bir durağan 

ilişkinin tanımlanabileceğini göstermekte, gerçekleştirilen nedensellik çözümlemeleri ise daha çok reel gelir 

düzeyinden finansal gelişmişlik düzeyine doğru bir nedenselliğin varlığına işaret etmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Finansal Gelişme; Ekonomik Büyüme; Türkiye Ekonomisi 

JEL Sınıflaması: F43, E44, D92; 

 

Financial Development and Economic Growth Relationship: An Application 

for the Turkish Economy 

 

Abstract 

 

In this study, the relationship between financial development and economic growth is tried to be tested by using 

the data from the Turkish economy. Financialization in the economy at a larger extent needs to investigate both 

the impacts of financial system on economic growth and whether or not it is a determining element for economic 

system by researchers and policy makers. For this purpose, at first, an economic theoretical based distinction has 

been given, and then the contemporaneous time series cointegration methods and causality tests have been used. 

The model constructed is estimated for 2005Q4 – 2018Q2 sample period with quarterly observations. To obtain a 

stationary relationship between the variables, the maximum likelihood based Johansen multivariate cointegration 

approach is considered, and to examine the cauality relationship the Toda-Yamamoto causality tests are applied to 

the data. The findings obtained verifies a long run stationary relationship between financial development indicators 

and real income, and the causality tests applied point out the existence of causality rather running from real income 

towards the level of financial development. 

 

Key Words: Financial Development; Economic Growth; Turkish Economy; 

JEL Classification: F43, E44, D92,; 
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Ekonomik büyüme olgusu ve finansal gelişme ilişkisi iktisat yazınında en çok dikkate alınan konularından birini 

oluşturmaktadır. Özellikle ülke örnekleri açısından büyümenin kaynaklarının farklı bir şekilde gözlenebilmesi ve 

dünya ekonomileri genelinde finansallaşmanın giderek daha büyük bir boyutta gelişme göstermesi finansal 

sistemin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin ve ekonomik sistem açısından belirleyici bir etken olup 

olmadığının araştırmacılar ve politika yapıcılar tarafından incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu anlamda pek çok 

iktisatçı finansal gelişmeyi reel ekonomik büyümenin bir nedeni olarak algılarken diğer bir kısım iktisatçı ise 

ekonomik büyümeyi finansal gelişme için zorunlu bir koşul olarak görmektedir.  

Ekonomik büyümenin bir öznesi durumundaki iktisadi bireyler arasında fon fazlası olanlardan fon gereksinimi 

olanlara gerekli aktarım finansal sistem aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. Finansal sistemin bu işlevi bir 

yandan finansal aracıların varlığına diğer yandan da ekonominin derneşik (aggregate) parasal ve reel işlem 

hacminin sürdürülebilmesi için çeşitli finansal araçların geliştirilmiş olması koşuluna dayanmaktadır. Bu anlamda 

finans sektörünün gelişmesi hem finansal genişlemeyi hem de finansal derinleşmeyi içermektedir. Finansal 

genişleme, finansal hizmetlerin yayılması ve finansal kurumların büyümesine atfedilebilirken finansal derinleşme 

olgusu ise daha çok kişi başına düşen finansal hizmetler ve kurumlardaki veya finansal varlıkların gelire oranındaki 

artış ile ilişkilendirilebilmektedir. Bu şekilde finansal piyasaların genişlemesi ve derinleşmesi ekonomik büyüme 

amacıyla kullanılabilecek kaynaklarının daha etkin bir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlayabilmektedir. 

Çalışmamızda finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler, kuramsal bir ayırım temelinde Türkiye 

ekonomisi verileri kullanılarak ve çağdaş zaman serisi sınama yöntemlerindeki gelişmelerden yararlanılarak 

deneme içerikli ekonometrik bir uygulama ile incelenmeye çalışılmaktadır. İzleyen bölüm iktisat yazını 

doğrultusunda bu ayırıma değinmekte, bu bölümdeki açıklamalar izlenerek bir sonraki bölümde Türkiye 

ekonomisi üzerine ekonometrik bir sınama denemesi gerçekleştirilmektedir. Son bölüm sınama bulgularını 

özetlemektedir.    

 

KURAMSAL BİR AYIRIM 

 

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan geniş bir ülke grubuna ait ekonomik verileri kullanan Goldsmith (1969) 

ekonomik büyümenin bu ülkelerin sahip oldukları finans kurumları tarafından temsil edilen ortalama finansallaşma 

derecelerine bağlı olarak pozitif bir şekilde etkilendiğini göstermektedir. Finansal gelişme ve ekonomik büyüme 

ilişkisine dikkat çeken Schumpeter (1983) özellikle finansal aracıların bu süreçte taşıdığı önemi vurgulamakta ve 

finansal aracılar tarafından sunulan fon sahiplerinin tasarruflarına akışkanlık kazandırma, fon kullanıcılarının 

giriştikleri projelerin ayrıntılı değerlendirilmesi, risk çözümlemesi ve yönetimi, yönetici davranışlarının izlenmesi 

ve finansal işlemlerin kolaylaştırılması gibi hizmetlerin teknolojik içerikli yeniliklerin yaratılmasında ve ekonomik 

büyüme sürecinde önemli bir işlev yüklendiğini belirtmektedir (King ve Levine, 1993). Bu şekilde finansal aracılar 

tasarruf sahipleri tarafından sağlanan fonları yenilik taşıyan projelere yönlendirerek ekonomik büyümeye katkı 

sağlayabilmektedir (Becsi ve Wang, 1997). Benzer şekilde, Ahmed ve Ansari (1998) finansal gelişmenin finansal 

aktif şeklindeki tasarruflarda artış meydana getirebildiğini ve bu durumun ise ekonomik büyüme üzerinde olumlu 

bir etki meydana getirdiğini belirtmektedir.  

Diğer yandan, Robinson (1952) ekonomik büyüme ve finansal gelişme arasındaki ilişkinin nedensellik yönünü 

daha çok birinciden ikinciye doğru varsaymakta, ekonominin reel üretim kapasitesindeki artışın reel kesimin 

finansal hizmetlere olan talebini arttırma eğiliminde olacağını ve böylece finansal gelişme ile sonuçlanacağını 

savunmaktadır. Yukarıdaki her iki görüşü de karşılıklı olarak dikkate alabilecek bir şekilde Kirkpatrick ve Green 

(2002) finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasında finansal piyasaların ekonomik büyümenin sonucu olarak 

gelişme göstereceği ve bu durumu izleyerek finansal gelişmenin de reel ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkiler 

meydana getireceği şeklinde bütünleşik bir yaklaşımı dikkate almaktadır. Bu görüşlerin yanısıra Al-Yousif (2002) 

tarafından belirtildiği gibi finansal gelişme ve ekonomik büyüme ilişkisiyle ilgili olarak iktisat yazınında daha az 

ilgi gören bir yaklaşım, finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasında kuvvetli bir nedenselliğin bulunmadığı ve 

ekonomik büyümenin nedenlerinin finansal etkenlerden ziyade Yeni Klasik ve Arz Yönlü iktisatçılar tarafından 

vurgulandığı gibi reel etkenler arasında aranması gerektiği şeklindedir.  

Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi hem kuramsal hem de uygulamalı olarak 

yoğun bir şekilde incelenmiştir. Bununla birlikte son yıllarda bu ilişkiyle ilgili uygulamalı çalışmaların daha fazla 

ön plana çıktığı görülmektedir. Finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisiyle ilgili 

olarak Patrick (1966) tarafından gerçekleştirilen ayırım uygulamalı çalışmalarda sıklıkla dikkate alınmaktadır. 
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Yazar bu ilişkiyi başlıca olarak “arz-çekişli”, “talep-çekişli” ve “gelişme evreleri” yaklaşımları adı altında 

gruplamaya tabi tutmaktadır. Arz-çekişli yaklaşıma göre finansal gelişme reel ekonomik büyümeye yol açmaktadır 

(Chang, 2002). Finansal aracılık sermaye birikiminin etkinliğini ile sermayenin marjinal verimliliğini arttırmak ve 

tasarruf - yatırım oranlarını arttırmak şeklinde iki önemli kanal aracılığı ile büyüme sürecini desteklemektedir. 

Diğer bir deyişle, finansal gelişme tasarrufların miktarında ve yatırımların etkinliğinde artış sağlayarak ekonomik 

büyümeye artan oranda bir katkı sağlamaktadır. Talep-çekişli yaklaşım ise, finansal gelişme ve ekonomik büyüme 

arasındaki nedensellik ilişkisini tersine çevirmekte ve yukarıda değinilen Robinson (1952) görüşleri ile de 

bağdaştırılabilecek şekilde ekonomik büyümenin finansal gelişmeye yol açtığını savunmaktadır. Ekonominin reel 

büyüme oranında sağlanabilecek artışlar aynı zamanda finansal hizmetler için bireylerin gerçekleştirdiği talepte 

de bir artışa neden olmakta, bu durum ise yeni finansal araç ve kurumların geliştirilmesini özendirici bir işlev 

yüklenmektedir. Talep-çekişli kurama göre finansal sistem çeşitli iktisadi birey ve kurumların finansal hizmetler 

talebine bir cevap olarak gelişmektedir.  

Çağdaş uygulama içerikli iktisat yazını içerisinde Ram (1999) korelasyon, çoklu regresyon büyüme modeli ve 

karşılaştırmalı ülke verilerini kullandığı 95 ülkeyi kapsayan veri grubu için finansal gelişmeden ekonomik 

büyümeye doğru bir nedensellik bulamamaktadır. Shan and Morris (2002) uyguladıkları Toda ve Yamamoto 

(1995) nedensellik sınamaları doğrultusunda OECD ülkeleri ve Çin ekonomisi için finansal gelime ve ekonomik 

büyüme arasında güçü bir ilişki bulamazken, yine Shan (2005) vektör otoregresif tahmin tekniklerini kullandığı 

çalışmasında OECD ülkeleri için finansal gelişmeden ekonomik büyümeye doğru zayıf bir bulgu elde etmektedir. 

Habibullah ve Eng (2006)  ise gelişmekte olan bir grup Asya ülkesini içeren bir panel veri çalışması kapsamında 

finansal gelişmenin ekonomik büyümeye yol açtığı bulgusuna ulaşmaktadır. Buna karşılık, Yu vd. (2012) dikkate 

aldıkları panel içerisinde finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasında kesin ve tek yönlü bir nedenselliğe 

rastlayamamaktadır. Pradhan vd. (2016)  Euro bölgesi ülkeleri için finansal kesimdeki gelişmenin uzun dönem 

ekonomik büyümeye katkısını göstermektedir. Benzer şekilde Fufa ve Kim (2018) finansal gelişmenin ekonomik 

büyüme üzerindeki belirleyici etkisine vurgu yapmakta, Bijlsma vd. (2018) gerçekleştirdikleri bir meta-

çözümleme kapsamında bu olguya destek vermektedir. Akimov vd. (2009) uyguladıkları panel veri tahmin 

yöntemleriyle finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki pozitif ilişkiyi 1989 sonrası geçiş ekonomileri 

açısından gösterirken Cojocaro vd. (2016) bu ekonomiler içinfinansal piyasaların etkinlik derecesinin ve 

rekabetçiliğinin büyüme açısından finansal piyasa büyüklüğünden daha önemli olduğunu ifade etmektedir. 

  

VERİ ve ZAMAN SERİSİ ÖZELLİKLERİ 

 

Bu bölümünde finansal gelişme ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin sınanabilmesi amacıyla Türkiye 

ekonomisinden derlenen veriler tanıtılmaktadır. Öncelikle finansal gelişme olgusunu ekonomik büyüme ile 

ilişkilendirebilmek amacıyla uygun ölçek değişkenler belirlenmekte ve daha sonra zaman serisi çözümlemesi 

gerçekleştirilerek nedensellik sınamalarına başvurulmaktadır. Herhangi bir t gözlem dönemindeki ekonomik 

büyüme olgusunu temsil edebilmek amacıyla kullanılan reel milli gelir serisi için 2009: 100 temelli zincirleme 

hacim endeks yöntemine göre hesaplanan reel gayri safi yurt içi hasıla düzey verileri (Y) doğal logaritmik bir 

yapıda değişken olarak kullanılmış, reel milli gelir ve bileşenlerinin gösterdiği kuvvetli mevsimsellik özelliğinden 

dolayı bu değişken Amerika Birleşik Devletleri Nüfus İdaresi tarafından geliştirilen X-13 programı aracılığı ile 

mevsimsellikten arındırılmıştır. Zincirleme hacim endeks yöntemine göre elde edilen 2009: 100 temelli reel 

GSYİH’nin hesaplanmasına ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) (2016) kaynağına bakılabilir. 

Finansal gelişmişlik olgusu için ise iktisat yazınında pek çok farklı iktisadi büyüklüğün ölçek değişken olarak 

dikkate alınabildiği gözlenmektedir. Bu noktada finansal gelişmişliği niteleyebilmek amacıyla yurt içi özel kesim 

kredi hacmiyle ilişkilendirilebilecek ya da daha çok bankacılık kesimi içerisinde yaratılan ve iktisadi bireylerin 

farklı finansal servet tutumlarını yansıtabilecek dar ve geniş kapsamlı parasal göstergeler kullanılabilmektedir. Bu 

amaçla öncelikle özel kesim finansal aracılık hizmetlerini ve bu tür faaliyetlerin yatırım harcaması kanalıyla 

üretken kesimlere aktarımını ortaya koyabilecek mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları tarafından 

özel kesimin kullanımına sunulan kredi hacmi mevsimsellikten arındırılmış parasal  gayri safi yurt içi hasılanın 

bir oranı şeklinde dikkate alınmış (CREDIT), ayrıca finansal sistemin büyüklüğünü temsil edebilecek almaşık bir 

ölçek değişken olarak dolaşımdaki para ile bankalar vadeli ve vadesiz mevduat toplamından oluşan M2 parasal 

göstergesi yine mevsimsellikten arındırılmış parasal gayri safi yurt içi hasılanın bir oranı şeklinde (M2) finansal 

gelişmişlik göstergesi şeklinde çalışmada kullanılmıştır. Bu şekilde tanımlanan her iki finansal gelişmişlik 

göstergesi düzey değerleri itibariyle oransal bir yapıda bulunduğu için bu değişkenler için logaritmik bir 
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doğrusallaştırma işlemi gerçekleştirilmemiştir. Kullanılan zaman serisi verileri üçer aylık veri sıklığı ile 2005Q4 

– 2018Q2 inceleme dönemi için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) elektronik veri dağıtım 

sisteminden (https://evds2.tcmb.gov.tr, erişim tarihi: 05.02.2019) derlenmiştir. 2008 ve 2009 yıllarında 1 ve diğer 

yıllarda 0 değerini alan dışsal bir kukla değişken modele eklenmiştir. Başlangıç döneminin 2005Q4 olarak 

belirlenmesinin nedeni bu tarihten itibaren TCMB tarafından para arzı tanımlarında değişikliğe gidilerek para arzı 

tanımlarının bankacılık sistemindeki yerli para cinsinden mevduatlar ile yabancı para birimi cinsinden 

mevduatların yerli para birimi cinsinden değerinin toplamı şeklinde hesaplanmaya başlanmasıdır. Ayrıca, yurt içi 

kredi hacmi içerisinde dikkate alınabilecek katılım bankaları tarafından kullandırılan kredi rakamlarının elde 

edilebilmesi 2005 yılı dördüncü çeyreğinden itibaren olanaklı bulunmaktadır. model tahminine geçilmeden önce 

değişkenlerin birim kök bilgisi incelenmeye çalışılmış, Lee ve Strazicich (2003) tarafından önerilen ve içsel 

kırılmaların varlığına izin veren sınama yöntemine başvurulmuştur. Kırılma altında birim kökün varlığı H0 

varsayımına dayalı sınama sonuçları Tablo 1’de aktarılmaktadır: 

          

  

https://evds2.tcmb.gov.tr/
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Tablo 1. Lee-Strazicich (2003) birim kök sınaması: İki içsel kırılma 

___________________________________________________________________ 

Değişkenler Model: Crash   Model: Break   Çıkarsama 

tY   -2.95 (08Q1, 09Q3) -5.49 (08Q2, 11Q1)      ( )1I   

tY   -5.22 (08Q3, 09Q4) -8.64 (07Q3, 09Q3)    ( )0I  

tCREDIT  -1.86 (14Q2, 17Q1) -6.08 (10Q2, 16Q3)     ( )1I  

tCREDIT  -7.30 (07Q3, 08Q1) -7.37 (13Q3, 16Q1) ( )0I    

2tM   -2.90 (10Q3, 13Q4) -4.80 (09Q3, 12Q4) ( )1I  

2tM   -5.03 (08Q3,  10Q1) -6.48 (07Q4, 09Q3) ( )0I  

Kritik değ. 5%  -3.56   -6.11    

___________________________________________________________________  

 

Yukarıda   fark işlemcisidir. Bulgular örneklem içerisinde bilinmeyen bir tarihte yapısal kırılmayı dikkate 

almaktadır. Olası kırılma tarihleri parantez içerisindedir. Sınamalarda dikkate alınan en yüksek gecikme uzunluğu 

5 olarak saptanmıştır. Sonuçlar değişkenlerin birinci dereceden bütünleşik bir yapıya sahip olduklarını 

göstermektedir. Bir sonraki aşamada değişkenlerin düzey değerleri kullanılarak değişkenler arasındaki olası 

eşbütünleşik bir ilişkinin varlığı araştırılacaktır. 

 

Eşbütünleşim Sınaması 

 

Model tahmini için Johansen ve Juselius (1990) ve Johansen (1995) tarafından önerilen ve iki olabilirlik oranı 

istatistiğinin kullanımına dayalı çok değişkenli eşbütünleşim sınama yaklaşımı veriye uygulanacaktır. Bu amaçla 

öncelikle Akaike ve Schwarz bilgi ölçütlerinden yararlanılarak sınırlandırılmamış bir vektör ardışık bağlanım 

(VAR) modeli oluşturulmuştur. Bu sınamalar uzun dönem eşbütünleşik vektör değişken uzayında r eşbütünleşik 

ilişkinin varlığı sıfır hipotezine karşılık r+1 eşbütünleşik ilişkinin varlığı alternatif hipotezini en çok özdeğer 

istatistiğiyle (-max) ve r = 0,1,…,k-1, k: içsel değişken sayısı için r eşbütünleşik ilişkinin varlığı sıfır hipotezine 

karşılık k eşbütünleşik ilişkinin varlığı alternatif hipotezini iz istatistiğini (-trace) kullanarak belirlemeye 

çalışmaktadır. Pantula (1989) ve Harris ve Sollis (2003) doğrultusunda yapılan inceleme kullanılan veride doğrusal 

ya da karesel bir trend eğilimine yer verilmesi durumunda değişkenler arasında eşbütünleşik bir ilişki olmadığını, 

buna karşılık veride deterministik bir trend bulunması varsayımının kaldırılması durumunda uzun dönem değişken 

uzayında istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerin gözlendiğini ortaya koymuştur. Tablo 2 ve Tablo 3 Osterwald-

Lenum (1992) kritik değerleriyle (cv) elde edilen bulguları aktarmaktadır. Standart hatalar parantez içerisindedir:  

 

                Tablo 2. CREDITt – Yt VAR(2) modeli eşbütünleşim sınaması 

___________________________________________________________________ 

H0 Öz İz  0.05 cv  En çok Öz  0.05 cv 

değer istatistiği    değer istatistiği 

r = 0 0.34 22.75  20.26  20.22   15.89 

r  1 0.05 2.53  9.16  2.53   9.16   

 

Modelde 1 eşbütünleşik ilişki vardır. VAR modeli gecikme sayısı () içerisindedir. 

___________________________________________________________________ 

Normalleştirilen eşbütünleşim ilişkisi 

CREDITt  Yt   C 

1.00   -3.47 (0.40)  66.89 (7.94)   

(CREDIT)t  -0.05 (0.02)      
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(Y)t   -0.03 (0.01)    

___________________________________________________________________ 
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 Tablo 3. M2t – Yt VAR(1) modeli eşbütünleşim sınaması 

___________________________________________________________________ 

H0 Öz İz  0.05 cv  En çok Öz  0.05 cv 

değer istatistiği    değer istatistiği 

r = 0 0.42 33.10  20.26  26.97   15.89 

r  1 0.12 6.13  9.16  6.12   9.16  

___________________________________________________________________ 

 

Modelde 1 eşbütünleşik ilişki vardır. VAR modeli gecikme sayısı () içerisindedir. 

___________________________________________________________________ 

Normalleştirilen eşbütünleşim ilişkisi     

M2t   Yt   C 

1.00   -1.99 (0.96)  38.53(18.89) 

(M2)t   -0.02(0.01)    

(Y)t   -0.01(0.00)   

___________________________________________________________________ 

 

Tablo 3 ve Tablo 4 içerisinde aktarılan bulgular istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde her iki ölçek finansal gelişme 

göstergesi ile reel milli gelir düzeyi arasında ayrı ayrı uzun dönemli pozitif bir durağan ilişkinin 

tanımlanabileceğine işaret etmektedir. Ayrıca denklemlerde bütün değişkenler için zayıf dışsallık sıfır varsayımı 

reddedilmekte, dolayısıyla uzun dönem denge koşullarından sapmalara ait geri besleme etkisi hem reel milli gelir 

düzeyi hem de seçilen finansal gelişme göstergeleri üzerine  gerçekleşmektedir. Bu durum uzun dönem değişken 

uzayında değişkenlerin birbirlerine karşı taşıdıkları içsel niteliği ortaya koymaktadır. 

  

Toda-Yamamoto Nedensellik Sınamaları 

 

Değişkenler arasındaki eşbütünleşik bir ilişkinin varlığı gösterildikten sonra çalışmamızda son olarak Toda ve 

Yamamoto (1995) tarafından önerilen bir nedensellik sınamasına yer verilmektedir. Bu şekilde elde edilen 

bulgularının eşbütünleşik ilişki doğrultusunda gerçekleştirilen tahminler ile çelişkili bir sonuç meydana getirip 

getirmediği kısaca incelenmektedir. Bu çözümleme Granger nedensellik ilişkisinin geçerliliğini sorgulamak için 

bir VAR modeli tahmin sürecine dayanmakta, ancak geleneksel Granger nedensellik ilişkisinden farklı olarak aynı 

dereceden ya da farklı dereceden bütünleşik zaman serileri arasındaki nedenselliğinin araştırılabilmesine olanak 

sağlamaktadır. Sınırlandırılmamış bir VAR modeli tarafından yaygın gecikme uzunluğu bilgi ölçütlerine dayalı 

gecikme uzunluğu (k) ve en yüksek eşbütünleşik değişken vektör sayısı (dmax) olmak üzere nedensellik sınaması 

(k + dmax) gecikme uzunluğunda bir VAR modeli tahmin sürecine dayanmaktadır. Aşağıdaki iki değişkenli VAR 

modelini dikkate alalım: 

 
max max

1 11 1

k d k d

t i t i t ti i
x x y   

+ +

  −  − = =
= + + +      (1) 

 
max max

2 1 2 1 21 1

k d k d

t i t i t ti i
y x y   

+ +

 − −= =
= + + +      (2) 

 

Eşitlik (1) y değişkeninin x değişkeninin nedeni olmadığı H0: 1i = 0 hipotezine karşılık H1: 1i  0  hipotezini ve 

eşitlik (2) x değişkeninin y değişkeninin nedeni olmadığı H0: 2i = 0  hipotezine karşılık H1: 2i  0   hipotezini k  

serbestlik dereceli 2 dağılımını kullanan Wald sınama istatistikleriyle tahmin etmektedir. Tahmin bulguları Tablo 

4’te aktarılmıştır: 

 

                      Tablo 4. Toda-Yamamoto Nedensellik Sınamaları 

___________________________________________________________________ 

H0 varsayımı   Gecikme Uzunluğu  2 istatistiği Olasılık 

 

CREDITt Yt’nin nedeni değildir k + dmax = 3  2.43  0.30 
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Yt CREDITt’nin nedeni değildir k + dmax =  3  9.55  0.00 

 

M2t Yt’nin nedeni değildir k + dmax =  2  2.77  0.10 

 

Yt M2t’nin nedeni değildir k + dmax =  2  3.58  0.06  

__________________________________________________________________ 

 

Tablo 4’ün incelenmesi ekonomik büyüme olgusundan özel kesim kredi hacmi ile temsil edilen finansal 

gelişmişlik göstergesine doğru tek yanlı ve güçlü bir nedensellik ilişkisi bulunduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, 

en azından bu bulgular kapsamında, reel milli gelir düzeyinin özel kesim kredi hacminde gözlenen gelişmeleri 

öncelediği şeklinde bir sonuca ulaşılabilmektedir. Finansal gelişmişlik göstergesi olarak geniş para arzının dikkate 

alınması durumunda değişkenler arasında istatistiksel olarak genel kabul edilebilir 0.05 olasılık düzeyi itibariyle 

bir nedensellik bulunmamakta, ancak bu düzeyin 0.10 olarak kabul edilmesi durumunda değişkenler arasında 

karşılıklı bir nedenselliğe rastlanmaktadır. Ancak bu durumda da nedensellik ilişkisininreel milli gelir düzeyinden 

geniş para arzıyla temsil edilen parasal göstergeye doğru daha kuvvetli bir şekilde gerçekleştiği görülmektedir. 

Sonuç olarak, Türkiye ekonomisi koşullarında nedensellik çözümlemeleri Robinson (1952) öngörüsüne destek 

verir şekilde daha çok reel milli gelir düzeyinden finansal gelişmişlik düzeyine doğru bir etkileşim göstermektedir.  

 

SONUÇ 

 

Ekonomik büyüme olgusu ve finansal gelişme arasındaki ilişkiler çağdaş iktisat yazınında üzerinde en çok 

tartışılan ve geçerliliği daha çok uygulamalı sınama yöntemleri tarafından elde edilen bulgular doğrultusunda 

değerlendirilmeye çalışılan bir konu durumundadır. Çalışmamızda bu tür bir ilişki ekonomik büyüme ve finansal 

gelişmişlik arasındaki olası nedensel ilişkilere yönelik kuramsal bir ayırım kapsamında Türkiye ekonomisi 

koşullarında incelenmektedir. Bu amaçla daha çok arz-çekişli bir varsayım olarak adlandırılan finansal 

gelişmişlikten ekonomik büyümeye doğru ve daha çok talep-çekişli bir varsayımla ilişkilendirilen ekonomik 

büyümeden finansal gelişmeye doğru bir ilişkinin var olup olmadığı öncelikle ele alınan değişkenler arasındaki 

uzun dönemli durağan ilişkilerin varlığını ortaya çıkarmaya yönelik çok değişkenli eşbütünleşim çözümlemesi 

yardımıyla incelenmekte, daha sonra dikkate alınan değişkenler arasında çağdaş bir nedensellik sınaması 

gerçekleştirilmektedir.  

Elde edilen bulgular her iki ölçek finansal gelişme göstergesi ile reel milli gelir düzeyi arasında ayrı ayrı uzun 

dönemli pozitif bir durağan ilişkinin tanımlanabileceğini göstermekte, gerçekleştirilen nedensellik çözümlemeleri 

ise daha çok reel milli gelir düzeyinden finansal gelişmişlik düzeyine doğru bir nedenselliğin varlığına işaret 

etmektedir. Çalışmada gerçekleştirilen tahmin sürecin daha uzun dönemli örneklemler kullanılarak ve 

ekonomideki yapısal farklılaşmaları da dikkate alarak yinelenmesinin tahmin sonuçlarının tutarlılığının 

değerlendirilebilmesi için bir gereklilik oluşturduğu düşünülmektedir. 
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Özet 

 

Her çocuğun sağlıklı, mutlu ve güvenli bir aile ortamında yetişmesi esastır. Ancak bu şartların sağlanması her 

zaman mümkün olmayabilir. Tarihçesi çok eskiye dayanan evlat edinme kurumunun özü, çocuğun sahipsiz 

kalmaması, kendisine huzurlu bir aile ortamında yaşama imkanı sunulmasıdır. İncelememizde milletlerarası evlat 

edinmeye uygulanacak hukuk tespit edilerek, bu alanda ortaya çıkan ihtilaflara çözüm bulmaya gayret edilecektir. 

Zira her ülkenin hukuku aynı olmadığı gibi, bir ülkede yer verilen kuruma diğer ülkenin yasalarında verilmediği 

de görülmektedir.  

 

Anahtar kelimeler: MÖHUK md. 18, evlat edinme, kamu düzeni 

 

Law Applicable to International Adoption 

 

Abstract 

 

It is essential for each child to raise in a healthy, happy and secure family environment. However, it may not always 

be possible to satisfy these conditions. The essence of adoption, as a concept with a long history, is to prevent a 

child from staying unprotected and to offer him the opportunity to live in a family environment. In our study, we 

will be aiming to determine the law applicable to international adoption and to find solutions to disputes arising in 

this field. Because not every country has the same law and a concept available in a national law may be inexistent 

in another country. 

 

Keywords: Article 18 of MÖHUK, adoption, public order 

 

GİRİŞ  

 

Evlat edinme kurumu, çok eski bir tarihçeye sahiptir. Kurum, eski zamanlardan itibaren Çin, Hint, Babil, 

Asur, Sümer, Mısır, İran, Yunan ve Roma hukuklarında düzenlenmiştir; toplumların aile dinlerine ve birden çok 

ilaha tapmaktan vazgeçtiği andan itibaren ise evlat edinme kurumu dini niteliğini kaybetmeye başlamıştır 

(Kurtuluş Akbulut, 2011: 6). Evlat edinmenin tarihçesi konusunda Arık detaylı bilgiler sunmaktadır (1948: 180): 

Babil hukukunda beş çocuklu bir babanın altıncı çocuğu evlat edinebileceği ve bu işlemin yazılı olması gerektiği; 

Roma hukukunda iki tür evlat edinme (Adrogatio ve Adoptio) olduğu, Adrogatio’da bir aile babasının 

(Paterfamilies) başka bir Roma ailesinde o aile reisinin hakimiyeti altına gireceği ve bu durumun bir aile ocağının 

yıkılması anlamına geleceği; Adoptio’da ise bir aile reisi tarafından başka bir aileye mensup kişinin aileye alınması 

söz konusu olacağı ifade edilmektedir. İslam öncesi Türk hukukundaki düzenlemelerle ilgili Kaşgarlı Mahmud’un 

eseri Divanu Lugati’t Türk önemli bilgiler vermektedir; örneğin küçük çocuğa uşak oğlan dendiği, üvey kız ve 

erkek çocuğu için ögey ogul, ögey kız veya baldır ogul, baldır kız
 
kelimelerine yer verildiği; ikiz çocuklar için ikiz 

ogul, evlatlık için ise tutunçu kelimesinin kullanıldığı görülmektedir (Batur ve Beştaş, 2011: 250). İslam 

hukukunda ve İsrail hukukunda evlat edinme kurumunun düzenlenmediği bilinmektedir; fakat soybağı bilinmeyen 

birisini, yaşı onun babası olmaya uygun bir kimse bu benim çocuğumdur diye ikrar ederse, soybağı bu kişiye 
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bağlanacağı gibi, aralarında miras ve nafakayla ilgili düzenlemeler de cari olmaktadır (Arık, 1948: 181). Başka bir 

ihtimal, soybağı bilinmeyen kişinin soybağını başka birine isnat edecek surette kendi akrabası olduğunu ikrar 

ederse, örneğin bu kişi benim kız kardeşimdir derse ve bu ikrarından ölene kadar dönmezse, ikrar ettiği kişi 

mirasçısı olarak kabul edilmektedir (Arık: 1948: 181). Güven, İslamiyetle birlikte evlat edinmenin kaldırıldığı 

görüşüne karşı çıkmakta ve bu düşüncesini Azhab Suresi’ne dayandırmaktadır (Güven, 2006: 539). 

Türk Medeni Kanunu, evlat edinme ile ilgili detaylı hükümler içermektedir. Evlat edinen hem Türk 

vatandaşı hem de yabancı bir ülkenin vatandaşlığına sahipse ve evlat edinilen Türk vatandaşı ise, örneğin ehliyet 

ve şartlar açısından MÖHUK md. 4 dikkate alınır ve ihtilaf Türk hukuku uyarınca çözümlenir. Ancak milletlerarası 

evlat edinmelerde, ihtilafı sadece Türk hukukuna göre çözmek mümkün olmayabilir; zira evlat edinen veya eşi 

yabancı bir ülkenin vatandaşı ise, bu hukukun dikkate alınması gerekmektedir. Çalışmada, milletlerarası evlat 

edinmeye uygulanacak hukuk çeşitli ihtimaller, doktrinsel tartışmalar ve farazi örnekler dahilinde incelenecek; 

şekil ve evlat edinmenin usuli meseleleri kapsam dışı bırakılacaktır.  

 

 

1. Türk Medeni Kanunu Kapsamında Evlat Edinme 

Evlat edinme kurumunun amacı, aile hayatı içerisinde yaşama imkanı olmayan çocuğa bu imkanı 

sağlamaktır; ancak bu tanım evlat edinme kurumunu sınırlı olarak izah etmektedir. Zira evli olmayan bir kişinin 

veyahut çocuğu olmayan veya çocukları olmasına rağmen ailesine yeni bir birey katmak isteyen eşlerin aile çatısı 

altında yaşama imkanı olmayan çocuğu veyahut ergin evlat edineni evlat edinmesi mümkündür.   

Evlat edinme kurumu sayesinde, evlatlık ve evlat edinen(ler) arasında suni bir soybağı kurulmaktadır. 

Ancak evlat edinmenin niteliği konusunda milletlerararası düzenlemelerde bir yeknesaklık yoktur. Örneğin, sınırlı 

evlat edinmede, evlatlık ile ailesi arasındaki bağ kopmamakta; tam evlat edinme kurumunda ise evlatlığın ana ve 

babasıyla olan soybağı kopmakta ve kendisini evlat edinenlerle arasında tam bir bağ kurulmaktadır (Kizir, 2009: 

152). İncelemenin bu kısmında sadece TMK’nın ilgili hükümlerine yer verilecektir. TMK düzenlemeleriyle ilgili 

doktrinsel tartışmalar konu kapsamına girmemektedir. 

 Türk Medeni Kanunu md. 305 ve devamında evlat edinme ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Bu 

maddeler, evlat edinmede örneğin ehliyet, şartlar veyahut rıza bakımından MÖHUK uyarınca önem taşımaktadır.  

Medeni Kanun’da bir küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve 

eğitilmiş olması koşuluna bağlanmıştır. Ancak her ve şart altında küçüğün yararının bulunması aranmaktadır. Evlat 

edinecek kişinin evli olma şartı aranmamaktadır. Alman hukukunda da aynı yönde bir düzenleme bulunmaktadır 

(BGB § 1741). Evli olmayan kişi, otuz yaşını doldurması şartıyla tek başına evlat edinebilir. Evlat edinecek kişi 

evli ise, Alman hukukunda birlikte evlat edinme söz konusu olacaktır. Birlikte evlat edinmede, eşlerin en az beş 

yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir (TMK md. 306). Eşlerden biri, en az iki 

yıldan beri evli olmaları veya kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlât 

edinebilir. Otuz yaşını doldurmuş olan eş, diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu veya iki yılı 

aşkın süreden beri nerede olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme kararıyla iki yılı aşkın süreden beri eşinden ayrı 

yaşamakta olması yüzünden birlikte evlât edinmesinin mümkün olmadığını ispat etmesi hâlinde, tek başına evlat 

edinebilir (TMK md. 307). Alman hukukunda bu düzenlemelere ek olarak diğer eşin 21 yaşını tamamlamaması 

halinde birlikte evlat edinmenin istisnasının oluşacağı düzenlenmiştir (BGB § 1741). 

TMK md. 308 uyarınca, evlat edinilenin evlat edinenden en az onsekiz yaş küçük olması şarttır. Ayırt 

etme gücüne sahip olan küçük, rızası olmadıkça evlât edinilemez.Vesayet altındaki küçük, ayırt etme gücüne sahip 

olup olmadığına bakılmaksızın vesayet dairelerinin izniyle evlât edinilebilir. Evlât edinme, küçüğün ana ve 

babasının rızasını gerektirir. Rıza, küçüğün doğumunun üzerinden altı hafta geçmeden önce verilemez ve küçüğün 

veya ana ve babasının oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak açıklanarak tutanağa geçirilir. 

Verilen rıza, tutanağa geçirilme tarihinden başlayarak altı hafta içinde aynı usulle geri alınabilir (TMK md. 309-

310). 

Evlat edinenin altsoyunun açık muvafakatiyle ergin veya kısıtlı TMK md. 313 uyarınca evlât edinilebilir: 

Bedensel veya zihinsel engeli sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlât edinen tarafından en az beş yıldan 

beri bakılıp gözetilmekte ise; evlât edinen tarafından, küçükken en az beş yıl süreyle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş 

ise; diğer haklı sebepler mevcut ve evlât edinilen, en az beş yıldan beri evlât edinen ile aile hâlinde birlikte 

yaşamakta ise. Evli bir kimse ise, ancak eşinin rızasıyla evlât edinilebilir (TMK md. 313). Evlat edinmenin 

hükümleri uyarınca, ana ve babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlât edinene geçer; evlatlık evlat edinenin 

mirasçısı olur ve evlâtlık küçük ise evlât edinenin soyadını alır. Evlât edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir 

(TMK md. 314). Ergin olan evlâtlık, evlât edinilme sırasında dilerse evlât edinenin soyadını alabilir. 
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2. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun Uyarınca Evlat Edinmeye 

Uygulanacak Hukuk 

 

2.1. Evlat Edinme Ehliyet ve Şartlarına Uygulanacak Hukuk  

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) md. 18 evlat edinmeye uygulanacak 

hukuku düzenlemektedir. MÖHUK md. 18/I uyarınca, evlat edinme ehliyeti ve şartları, taraflardan her birinin evlât 

edinme anındaki millî hukukuna tâbidir. MÖHUK md. 18’in bu şekilde düzenlenmesi kümülatif bağlanma olarak 

yorumlanmaktadır (Lüchinger, 2010:99). Evlat edinenin ehliyeti, tarafların yaşı, aranan kişisel özellikler, evlat 

edinmek isteyenlerin bu evlilikten doğan çocukları veya başka evlatlık çocuklarının bulunması halinde rızalarının 

alınıp alınmaması gerektiği gibi meseleler MÖHUK md. 18/I uyarınca neticelendirilecektir.  

MÖHUK md. 18/I, MÖHUK md. 3’ün istisnasını ihtiva eden bir maddedir. MÖHUK md. 18/I uyarınca, 

evlat edinme ehliyeti ve şartları, taraflardan her birinin evlat edinme anındaki milli hukukuna tabidir. Ehliyet ve 

şartların evlat edinme anındaki milli hukuka tabi tutulmasının nedeni, bu zamana kadar hazırlanan evraklarda ve 

yapılan incelemelerde bu ülke hukuklarının dikkate alınmış olmasıdır.  

 

2.2. Evlat Edinmede Rıza 

MÖHUK md. 18/II evlat edinmeye ve edinilmeye diğer eşin rızası konusunda eşlerin milli hukuklarının 

birlikte uygulanacağını düzenlemiştir. Evlat edinecek kişiler evli ise, her ikisinin de milli hukukları dikkate 

alınacaktır. Evlat edinilen kişi evli ise, bu halde de evlatlık ile eşinin milli hukukları dikkate alınacaktır. İlişkinin 

taraflarının menfaatinin korunması açısından, bu çözüm özellik arz etmektedir (Doğan, 2019: 358). 

 

2.3. Evlat Edinmenin Genel Hükümlerine Uygulanacak Hukuk  

      MÖHUK md. 18/III evlat edinmenin hükümleri evlât edinenin millî hukukuna, eşlerin birlikte evlât edinmesi 

hâlinde ise evlenmenin genel hükümlerini düzenleyen hukuka tabidir. Kurulan evlat edinme ilişkisi sonucunda 

evlatlığın adının değiştirilip değiştirilemeyeceği, kan bağıyla bağlı olduğu ailesiyle görüşme imkanının 

sağlanması, yerleşim yeri, evlat edinmenin hükümsüzlüğü veya sona ermesi gibi meseleler evlat edinmenin genel 

hükümlerine tabidir.  

İsviçre MÖHUK md. 77 uyarınca, İsviçre’de kurulan evlat edinmelere İsviçre hukuku uygulancaktır. 

Evlat edinmenin iptali de aynı madde uyarınca İsviçre hukukuna tabi olacaktır. Yabancı ülkede kurulmuş bir evlat 

edinme ilişkisi, ancak İsviçre hukuku uyarınca da iptal edilebilir ise, iptaline karar verilebilecektir.  

 

 

3. Milletlerarası Evlat Edinme Kurumundan Doğan Bazı İhtilaflara Dair Muhtelif Çözüm Önerileri 

Yukarıda verilen genel bilgilerin ışığında, aşağıda bazı tartışmalı hususlara yer verilmesi amaçlanmıştır. Bazı 

meseleler ise tartışmaya açılması hedeflenen farazi vakalardan oluşmaktadır.  

MÖHUK md. 18/I’de tartışmalı olan mesele, evlat edinme ehliyet ve şartlarının taraflar için ayrı ayrı mı 

uygulanacağı yoksa iki tarafın milli hukukunun her iki taraf için de birlikte uygulanıp uygulanmayacağıdır. 

Örneğin, 23 yaşındaki X devleti vatandaşı Bayan A, Türk vatandaşı küçüğü evlat edinmek istiyorsa ve X ülkesi 

hukukuna göre evlat edinmede yaş sınırı 20 olarak düzenlenmişse, Türk vatandaşı çocuğu evlat edinebilir. Buna 

imkan veren, evlat edinmede ehliyet ve şartların taraflar için ayrı ayrı uygulanmasını kabul eden görüştür. Her iki 

tarafın milli hukukunu birlikte uygulanmasından hareket edilirse, Bayan A, Türk hukuku uyarınca yaş şartını 

sağlayamadığından bu evlatlık ilişkisi kurulamayacaktır. Kanımızca, her iki hukukun gerektirdiği şartların birlikte 

uygulanması çocuğun yüksek yararını daha iyi bir şekilde muhafaza etmektedir (Aynı yönde bkz. Şanlı vd. 2018: 

179; Nomer, 2017: 282 vd.; Çelikel ve Erdem, 2017: 310; Can ve Toker, 2016: 226; Öztekin Gelgel, 2012: 42; 

Tanrıbilir ve Şit,  2012: 1039; Akıncı ve Demir Gökyayla, 2010: 138; karşı yönde bkz., Doğan, 2019: 357; Tekinalp 

ve Uyanık, 2016:182; Uluocak, 1971: 53; Ruhi, 2002: 189; Seviğ, 1971: 84).   

Farazi bir meseleye yer verirsek, bazı ülkelerde evlat edinme resmi makamlar eliyle değil, tarafların 

serbest iradesiyle sadece özel hukuk sözleşmesi olarak kurulmuş olabilir; bu evlat edinmeler resmi makam 

tarafından çocuğun yüksek menfaati araştırılmadan kurulduğundan, taraflar arasında bir sözleşme şeklinde 

hazırlandığından ve başka bir ülkede tanınması söz konusu olmayacağından kamu düzenine açık aykırılık 

oluşacağı ileri sürülmektedir (Lorenz, 2004:506; Krapf-Buhmann, 1989: 109).  Kanımızca herhalukarda, çocuğun 

yüksek yararı araştırılmadan kurulan bir evlat edinme ilişkisi kamu düzenine aykırılık oluşturacaktır (Aynı yönde 
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bkz., Looschelders, 2004: 336; Klinkhardt, 2010: Art 22 Rn. 60). 28.02.2019 tarihinde Frankfurt Yüksek 

Mahkemesi tarafından verilen kararda, Ukraynalı taşıyıcı ana tarafından dünyaya getirilen çocuğun genetik anası 

tarafından evlat edinilmesinde çocuğun yüksek yararının aranmasının şart olduğuna yer verilmiştir. Görüldüğü 

üzere, çocuğun öz anası tarafından evlat edinilmesine dahi yabancı mahkeme çocuğun yüksek yararının 

araştırılmasına karar vermiştir. 29.10.2013 tarihinde Dresden Yüksek Mahkemesi tarafından verilen başka bir 

kararda ise, Perulu eşinin Peru vatandaşı çocuğunu evlat edinen Alman vatandaşı üvey babanın Almanya’da evlat 

edinmenin tanınması talebiyle yaptığı başvuru reddedilmiştir. Kararın gerekçesinde, Peru’da resmi makam 

huzurunda kurulan evlat edinme ilişkisinde Çocukların Korunması ve Milletlerarası Evlat Edinme Konusunda İş 

birliği Hakkında La Haye Sözleşmesi’nin dikkate alınmadığından ve çocuğun yüksek menfaati tespit 

edilmediğinden dolayı Alman kamu düzenine açık aykırılık oluştuğu ve kararın Almanya’da geçerli 

olamayacağına hükmedilmiştir.  

Bazı hallerde ise, aynı ülkede hukuki düzenlemenin yanında hukuki bir netice taşımayan, sosyal yapının 

gerekliliği nedeniyle ortaya çıkan müesseseler bulunmaktadır. Türk toplumunda yer alan beslemelik kurumu buna 

örnek olarak verilebilir. Besleme olarak benimsenen kişi, onu yanına alan aileyle yaşamaktadır. Fakat bilindiği 

üzere beslemenin nafaka veya miras üzerinde herhangi bir hakkı söz konusu değildir. Yabancı hukukta yer alan 

besleme kurumu, sadece manevi amaçlarla kurulmuş ise ve soybağı kurmuyorsa bu konuda Türk hukukundaki 

evlat edinme ile bir intibak kurulamayacağını düşünmekteyiz. Bu nedenle, besleme olarak aileye katılan yabancı 

devlet vatandaşı kişinin yanında yaşadığı aileyle besleme ilişkisinden kaynaklanan ihtilafının da MÖHUK md. 18 

esas alınarak çözüme ulaştırılamayacağı görüşündeyiz.  

Bu kapsamda akla gelen diğer bir mesele, İslam dininde yer alan süt analık ve süt kardeşliktir. Bir ananın 

başka bir kimseye ait süt emme çağındaki yenidoğan veya iki yaşına kadar olan bebeği emzirmesiyle süt analık ve 

bu ananın çocuklarının olması halinde ise süt kardeşlik meydana gelmektedir. Özetle, bebek, emziren kadın ve 

kocasının süt çocuğu olmaktadır (Görgülü, 2014: 52). Nisa Suresi’nde (4/23) yer aldığı üzere, süt anayla evlenmek 

yasaklanmıştır. Süt analıktan doğan evlenme yasağı nedeniyle İslam ülkelerinde ana sütü bankalarının kurulması 

doğal olarak tartışmalı hale gelmiştir. Hem evlenme yasağı getiren hem de manevi değer taşıyan süt ilişkisi, acaba 

evlat edinme olarak vasıflandırılabilir mi? Bir görüş, çocuğun süt ana ve babasıyla birlikte yaşama zorunluluğunun 

olmadığından hareketle bu vasıflandırmaya olumsuz cevap vermektedir (Marx, 1999-2000: 842). Kanımızca 

burada uygulamanın özüne bakılmalıdır. Çocuk süt ana ve babasıyla birlikte yaşıyorsa, bakım, eğitim ve benzeri 

ihtiyaçları bu kişilerce karşılanıyorsa ve süt ilişkisinden kaynaklanan evlenme yasağı (süt ana/baba ve süt kardeşler 

arasında) söz konusu ise, bu halin evlat edinme ilişkisine yaklaştığı söylenebilir. İslam dininde, hukuki sonuçlar 

doğuran evlat edinme ilişkisinin kaldırılmış olması, evlatlığın öz evlat hükümlerine tabi olmayacağını ortaya 

koymakta ise de, bu hal korunmaya muhtaç çocuklara evlat gibi muamele edilmesine engel teşkil etmemektedir 

(Görgülü, 2014: 54). Böyle bir ihtilafta süt evladın mirasçı olup olmayacağı meselesinde, taraflar arasındaki somut 

ilişkiyi evlat edinme olarak vasıflandırdığımızda, ihtilafın MÖHUK md. 18 uyarınca, kanuni miras payları gibi 

meselelerin ise MÖHUK md. 20 uyarınca neticelendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Pek tabii ki, küçük bir 

bebeğin sadece emzirildiği ve öz çocuklarından ayırmadan birlikte aile olarak yaşanılması gibi bir ilişkinin mevcut 

olmadığı halde, bu ilişkinin evlat edinme ilişkisi olarak vasıflandırılmaması gerektiğini düşünmekteyiz. İslam 

hukukunun uygulandığı ülkelerde mezhep ve uygulama farklılıkları mevcuttur; her vaka için o yabancı ülkenin 

kaidelerine bakılması gerekmektedir.  

Şanlı, Esen ve Ataman Figanmeşe, yabancı hukukta evlat edinme olarak adlandırılmasalar bile, evlat 

edinme kurumuna yaklaştığı ölçüde benzer kurumların evlat edinme olarak vasıflandırılabileceğini ve intibak 

yöntemine başvurulabileceğini, bu nedenle bu meselelerde MÖHUK m.18’dan hareket edileceğini ifade 

etmektedir (Şanlı vd., 2018: 177). Örneğin İslam hukukunu uygulayan bir devlette, evlat edinme kurumu yoksa ve 

kafalah (kefalet) kurumu varsa, bu kurumun evlat edinme benzeri kabul edileceği ileri sürülmektedir (Rohe, 2009: 

97; Menhofer 1997: 252).  Türkiye’nin taraf olduğu Çocukların Korunması ve Milletlerarası Evlat Edinme 

Konusunda İş birliği Hakkında La Haye Sözleşmesi, milletlerarası evlat edinmede uygulanacak hukuku işaret 

etmediğinden, Sözleşme ancak evlat edinme usulüne dair meselelerde uygulama alanı bulacaktır (Ayrıca bkz. 



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

332 
 
 

 

Özel, 2011: 611 vd.). Fakat inceleme alanımıza giren Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 

tarihinde kabul edilen Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin (RG. 27.01.1995/22184) 20. maddesinde, “geçici ve 

sürekli olarak aile çevresinden yoksun kalan veya kendi yararına olarak bu ortamda bırakılması kabul edilmeyen 

her çocuk, Devletten özel koruma ve yardım görme hakkına sahip olacaktır. Taraf Devletler bu durumdaki bir 

çocuk için kendi ulusal yasalarına göre, uygun olan bakımı sağlayacaklardır. Bu tür bakım, başkaca benzerleri 

yanında bakıcı aile yanına verme, İslam Hukukunda kefalet (kafalah), evlat edinme ya da gerekiyorsa çocuk bakımı 

amacı güden uygun kuruluşlara yerleştirmeyi de içerir. Çözümler düşünülürken, çocuğun yetiştirilmesinde 

sürekliliğin korunmasına ve çocuğun etnik, dinsel, kültürel ve dil kimliğine gereken saygı gösterilecektir”, 

denilmektedir. Kanımızca burada bir ayrım yapılarak, evlatlık ile soybağını kuran ilişkilerin evlat edinme olarak 

adlandırılmasalar bile MÖHUK md. 18’in uygulama alanına gireceği; evlatlık ile soybağı kurmayan ilişkilerin ise 

vesayet ilişkisi olarak tanımlanabileceği söylenebilir.  

Osmanlı hukukunun İslam hukukunun etkisi altında olduğunu kabul etsek de, bu hukukta sui generis 

kurumlara rastlanmaktadır; bu kurumlardan biri evlatlığa alınana mütebenna ve evlat edinene mütebenni denilen 

tebenni kurumudur (Güven, 2006: 539). Arapça’da evlat edinme karşılığında kullanılan tebennî, “oğul” 

anlamındaki İbn kelimesinden türemiş olup “oğul edinme” anlamına gelmektedir; kız çocuklarının evlat edinilmesi 

ise daha sonraki dönemlerde ortaya çıkmaktadır (Görgülü, 2014: 54).  Medeni Kanun kabul edilmeden evvel, bu 

kurum, taraflar arasında manevi bir bağın kurulmasını sağlıyordu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin E. 1999/5806, 

K. 1999/6362 sayılı kararında kurumun hukuki niteliği ile ilgili tartışmalara yer verilmiştir: “Medeni Kanun’un 

yürürlüğünden önceki hukukumuzda evlat edinmeye (tebenni) hukuki sonuç doğran bir kurum olarak yer 

verilmemiştir. Kişilerin yanlarına alıp büyüttükleri çocuklar manevi evlat olarak nüfus siciline kayıt edilmiş olsalar 

bile bu olgu, manevi evlada miras hakkı tanınmasına yol açmaz (Y.2.H.D.nin 01.11.1937 gün 2856-3800 sayılı, 

28.05.1971 gün 3316/3466 sayılı kararları) Medeni Kanun’un yürürlüğünden önce evlat edinme müessesesi 

bulunmadığından, (8 Şevval 1298/2 Eylül 1881 tarihli Nüfus Nizamnamesi) eski hukuk zamanından gelen “manevi 

evlat” kaydının hukuki dayanağı yoktur”. O halde, yabancı hukukta yer alan tebenni kurumundan doğan ihtilaf, 

Türk mahkemesi huzurunda görülüyorsa, MÖHUK md. 18 kapsamından hareket edilmemesi gerektiği 

düşünülmektedir. Zira, tebenni kurumu Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenen evlat edinme kurumunu tam 

olarak karşılamadığından, yabancılık unsuru içeren ihtilafta taleplerin MÖHUK md. 18 uyarınca çözümlenmemesi 

gerektiği düşünülmektedir.  

Başka bir tartışma alanı, aynı cinsiyetten olup hayat ortaklığı veya evlilik kurmuş olan kişilerin evlat 

edinmesinin bazı ülkelerde mümkün olmasıdır (örneğin Almanya). Böyle bir düzenlemeye sahip ülkenin 

vatandaşları, MÖHUK md. 18 uyarınca kendi milli hukuklarına göre evlat edinmeye dair gerekli ehliyete ve 

şartlara sahip olsalar da, evlat edinme ehliyet ve şartlarının sadece ilgili taraf için uyuglanması görüşü Kabul edilse 

dahi, MÖHUK md. 5 uyarınca yetkili yabancı hukukun belirli bir olaya uygulanan hükmünün Türk kamu düzenine 

açıkça aykırı olması halinde, bu hüküm uygulanmaz ve gerekli görülen hallerde, Türk hukuku uygulanacaktır. 

Evlat edinme sonucunda kimlerin birbirine mirasçı olacağı meselesi doktrinde tartışmalıdır. Bir görüş, 

(Tekinalp ve Uyanık, 2016: 184; Çelikel ve Erdem, 2017:312, Aybay ve Dardağan, 2008: 225), evlatlığa veya 

evlat edinene, evlat edinme ilişkisine dair hüküm statüsüne bakılarak miras hakkı tanınıp tanınmaması 

görüşündedir. Kanımızca da, mirasçılık talep etmenin nedeni evlat edinme ilişkisine dayanmaktadır; o nedenle 

evlat edinme nedeniyle kişinin mirasçı olup olmaması evlat edinme statüsüne göre belirlenmelidir. Bu statü kişiye 

kanuni mirasçılık hakkı tanıyorsa, pay oranı gibi tüm diğer meselelerde MÖHUK md. 20’ye göre hareket edilmesi 

gerektiğini düşünmekteyiz. Aksi görüş uyarınca (Seviğ, 1974: 84; Uluocak, 1989: 187; Nomer, 2017: 285) söz 

konusu tartışma miras statüsüne göre çözülmelidir. Alman hukukuna baktığımızda, sorunun iki aşamada 

incelendiği görülmektedir. İlk soru mirasçıların tespitidir; bu konuda Avrupa Birliği Miras Hukuku Tüzüğü’ne 

bakılması; ikinci olarak Alman MÖHK md. 22 uyarınca evlat edinmenin geçerli olarak kurulup kurulmadığının 

tespiti gerekmektedir (Krapf-Buhmann, 1989: 201; Benicke, 1994: 233). 

Evlat edinenle evlatlığın evlenmesine dair yasak konusunda doktrinde, hem evlenme statüsünün hem de 

evlat edinme statüsünün birlikte uygulanmasını savunan bir görüş bulunmaktadır (Şanlı s. 184). Katıldığımız diğer 

görüş ise, (Nomer, 2017: 284; Akıncı ve Demir Gökyayla, 2010: 141, Aybay ve Dardağan, 2008: 224), evlat 
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edinme statüsüne öncelik tanımaktadır. Alman MÖHK md. 22/I’de evlat edinmenin hükümlerinin evlât edinenin 

millî hukukuna, eşlerin birlikte evlât edinmesi hâlinde ise evlenmenin genel hükümlerini düzenleyen hukuka tabi 

olduğu düzenlenmiştir, Alman MÖHK md. 22/II’de ise, evlatlık ile kurulacak olan hısımlık ilişkilerinde ortaya 

çıkacak ihtilaflarda md. 22/I’de tespit edilen hukuk uyarınca çözüme gidilmesi düzenlenmiştir. Alman maddi 

hukuku uyarınca, evlat edinen evlatlığı ile evlenemez (BGB § 1308). 

Türk Medeni Kanunu’nda küçüğün evlat edinilmesi, evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve 

eğitilmiş olması koşuluna bağlanmıştır. Yabancı hukukta evlat edinilmek istenen çocuğun, evlat edinmek isteyen 

aile ya da kişi tarafından belli bir süre (örneğin bir yıl, altı ay) boyunca bakım şartı yer almıyorsa, taraflara yeni 

ortama uyum sağlayıp sağlayamayacaklarına dair belirli bir süre verilmiyorsa, kişi doğrudan çocuğu evlat 

edinebiliyorsa kanımızca bu halde Türk kamu düzenine açık aykırılık oluşabilir. Diğer bir mesele, yabancılık 

unsuru içeren ihtilafta ceninin evlat edinilmesinin mümkün olup olmadığıdır. TMK md. 309 ve devamı 

düzenlemesinde, evlat edinme, küçüğün ana ve babasının rızası gerektirdiği gibi, rıza, küçüğün doğumunun 

üzerinden altı hafta geçmeden önce verilememektedir. Bu halde, cenin tam ve sağ doğmak kaydıyla dünyaya gelse 

bile, evlatlık ilişkisinin en erken doğumdan itibaren altı hafta içerisinde kurulacağı söylenebilir. Yabancı hukuk 

böyle bir süre öngörmemişse ve ceninin evlat edinilmesine imkan veriyorsa, aynı gerekçe ile Türk kamu düzenine 

açık aykırılığın oluştuğunu düşünmekteyiz. Zira hem evlatlık hem de evlat edinen açısından belirli bir süre birlikte 

yaşama, tarafların yeni yükümlülükleri görmeleri ve yeni hayat sistemine uyum sağlayıp sağlayamadıklarını 

anlamaları evlat edinme kurumu açısından çok önemlidir.  

Evlat edinmek isteyen yabancı ülke vatandaşının hukuku, evlat edinmeyi alt soyun olmaması şartına 

bağlamış ise, örneğin beş yaşında öz çocuğu olan ana ve baba bu düzenleme nedeniyle evlat edinme talebinde 

bulunamayacaktır. Bu hususun kamu düzenine açık aykırılık oluşturup oluşturmadığı da tartışılabilir.  

Evlat edinecek çocuğun ana ve babası belli ise ve yabancı hukuk evlat edinecek çocuğun öz ana ve 

babasının birlikte rızasını aramıyorsa kanımızca bu hususta kamu düzenine açık aykırılık oluşacaktır. Ancak öz 

ana babadan biri gaipse, ölmüşse veya temyiz kudretinden yoksunsa tek tarafın rızası yeterli olabilir. 

Evlat edinilenin ad değişiklikleri meselesi konusunda aslolan ad ile ilgili özel bir kanunlar ihtilafı kuralına 

sahip olunması ve o kurala bakılmasıdır. Ancak Türk MÖHUK sisteminde böyle bir kanunlar ihtilafı kuralı yer 

almadığından bu mesele MÖHUK md. 18’de yer alan genel hükümler uyarınca çözülmektedir ve bu durum modern 

anlayışa ters düşmektedir (Pürselim Arning, 2014: 187 ve 229). Mukayeseli hukukta evlat edinmede ad ile ilgili 

değişiklikler için evlat edinmenin genel hükümlerine değil ad ile ilgili özel kanunlar ihtilafı kuralına bakılmaktadır 

(Benicke,1994: 241). Yabancı hukuk uyarınca Türk vatandaşı evlatlığa verilmek istenen öz ad Türk kamu düzenine 

açık aykırılık oluşturuyor ise, bu öz adın çocuğa verilmemesi gerektiğini düşünmekteyiz (Pürselim Arning 2014: 

192). Aynı şekilde, çocuğun yüksek yararını dikkate almayan, onu toplum içerisinde rencide eden ve sosyal hayat 

bütünlüğünü etkileyen, din ve ırk ayrımı yapan, ahlak kurallarıyla çelişen öz adların MÖHUK md. 5 kapsamında 

dikkate alınması gerektiğini, zira öz ad ve soyadın kişiye sıkı suretle bağlı haklardan olduğu noktasından hareket 

edilmesi gerektiğini önemle vurgulamaktayız. Bunun dışında, yabancı hukukun öz ad değişikliğinde ayırt etme 

gücüne sahip Türk vatandaşı çocuğun rızasını dikkate almaması halinde MÖHUK md. 5’in ihlal edildiği 

gerekçesine dayanılmaz, zira TMK md. 314’te de çocuğun rızasına veya yaşına yer verilmeyen bir düzenleme 

yapılmıştır (Pürselim Arning 2014: 192). Evlatlık ilişkisinin sona ermesi halinde, evlatlığın soyadının ne olacağı 

meselesi ise, ada dair özel bir kanunlar ihtilafı kuralı olmaması nedeniyle MÖHUK md. 18/III kapsamına 

girmektedir (Pürselim Arning 2014: 231). Evlatlığın, kendi soyadının yanına evlat edinenin soyadını ikinci soyad 

olarak kullanıp kullanamayacağı hususu da özel bir kanunlar ihtilafı olmamasından hareketle MÖHUK md. 18/III 

uyarınca çözüme bağlanılacaktır (Pürselim Arning 2014: 237). 

 

SONUÇ 

 

Yabancılık içeren evlat edinmelerde yetkili hukuk MÖHUK md. 18 uyarınca belirlenmektedir. MÖHUK 

md. 18, öncelikle evlat edinmede tarafların ehliyet ve şartlarını düzenlemektedir. Tarafların rızası maddenin ikinci 

fıkrasında yer almaktadır. Son fıkrada ise, evlat edinmenin genel hükümlerine uygulanacak hukuk belirtilmiştir. 

MÖHUK md. 18, açık bir şekilde düzenlenmiş olmasına rağmen, çocuğun üstün yararının söz konusu olduğu her 
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düzenlemede olduğu gibi hassasiyetle uygulanması gerektiğini düşünmekteyiz. Kanımızca, çocuğun üstün 

yararının dikkate alınmadığı her türlü evlat edinme işlemi kamu düzenine açık aykırılık oluşturmaktadır; evlat 

edinmenin tek gayesi evlat edinenin mutluluğu değildir. O nedenle yabancı hukuk, evlat edinme kurulurken sadece 

sözleşme serbestisi içerisinde oluşturulan ve resmi makamların incelemesine yer vermeyen bir sisteme sahipse, bu 

halde kanaatimizce kamu düzenine açık aykırılıktan bahsedilebilir. Yabancı ülke hukukunda evlat edinme 

kurumuna yer verilmemiş fakat benzeri kurumlar düzenlenmiş ise, burada bir ayrım yapılarak, evlatlık ile 

soybağını kuran ilişkilerin evlat edinme olarak adlandırılmasalar bile MÖHUK md. 18’in uygulama alanına 

gireceği; bakma ve yetiştirme gibi vazifeler taşıdığı halde evlatlık ile soybağı kurmayan ilişkilerin ise vesayet 

ilişkisi olarak tanımlanabileceği söylenebilir. Süt ilişkisinden kaynaklanan süt analık ve süt evlatlıkla ilgili olarak 

ise, somut olayın şartlarına göre bir değerlendirme yapılması gerektiğini, ihtilafın yaşandığı ülkenin somut 

uygulamasına bakılması gerektiği düşüncesindeyiz. Evlatlık ilişkisinin kurulmasında yabancı hukuk tarafından bir 

süre koşulu öngörülmüyor, evlat edinmek isteyen taraf küçüğü doğrudan evlat edinebiliyorsa, bu halde kamu 

düzenine açık aykırılık oluştuğunu düşünmekteyiz. Yabancı hukuk uyarınca Türk vatandaşı evlatlığa verilmek 

istenen öz ad Türk kamu düzenine açık aykırılık oluşturuyor ise, bu öz adın çocuğa verilmemesi gerektiği; 

evlatlığın, kendi soyadının yanına evlat edinenin soyadını ikinci soyad olarak kullanıp kullanamayacağı hususunun 

ise md. 18/III uyarınca çözüme bağlanılması gerektiği kanısındayız.  
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Özet 

 

Küresel ticaretin gelişmesiyle eşyanın bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması artmış, ancak bu 

durum birçok sorunun da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Örneğin malların zamanında teslim 

edilememesi veya taşıma sırasında gerekli tedbirler alınmadığı için malların ayıplı hale gelmesi büyük 

maddi kayıplara neden olmaktadır. Milletlerarası ihtilafların kolaylıkla çözüme bağlanması amacıyla, 

başta 1956 tarihli Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi (CMR) 

olmak üzere birçok milletlerarası sözleşme yapılmıştır. Yabancılık unsuru taşıyan fakat milletlerarası 

sözleşmelerin kapsamına girmeyen hallerde ise, Türk mahkemesi, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 

Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) md. 29 uyarınca davada uygulanacak hukuku tespit etmek 

zorundadır.  

MÖHUK md. 29/I uyarınca, eşyanın taşınmasına ilişkin sözleşmeler tarafların seçtikleri hukuka 

tabidir. Ancak uygulamada, tarafların sözleşme hazırlarken uygulanacak hukuku -çoğunlukla- ihmal 

ettikleri görülmektedir. Şayet taraflar hukuk seçimi yapmadıysa, sözleşmenin kuruluşu sırasında 

taşıyıcının esas iş yerinin bulunduğu ülke aynı zamanda yüklemenin veya boşaltmanın yapıldığı ülke 

veya gönderenin esas iş yerinin bulunduğu ülke ise bu ülkenin sözleşmeyle en sıkı ilişkili olduğu kabul 

edilecek ve sözleşmeye bu ülkenin hukuku uygulanacaktır (MÖHUK md. 29/II). Görüldüğü üzere, 

MÖHUK md. 29/II, taşıyıcının esas iş yeri hukukunun uygulanmasını belirli şartların varlığına 

bağlamıştır. Bu şartların sağlanmaması halinde uygulanacak hukukun tespiti hangi kritere göre 

yapılacaktır? Bir görüş uyarınca, bu halde MÖHUK md. 29/III uygulanarak sözleşmeyle en sıkı ilişkili 

hukuk tespit edilmelidir. İkinci görüş uyarınca, davaya uygulanacak hukuk MÖHUK md. 24/IV 

uyarınca belirlenmelidir. Çalışmada, bu iki görüş tartışılacak ve mukayese yapılması amacıyla 

17.06.2008 tarihli Sözleşmeden Doğan Borçlara Uygulanacak Hukuk Hakkında Avrupa Parlamentosu 

ve Konseyi Tüzüğü (Roma I Tüzüğü) md. 5’e yer verilecektir. Zira Tüzük md. 5/I, MÖHUK md. 29’dan 

farklı olarak, aranan şartların sağlanmaması halinde, ihtilafa, taraflarca kararlaştırılmış olan malların 

teslim yeri hukukunun uygulanması gerektiğini düzenlemiştir.  

 

Anahtar kelimeler: MÖHUK md. 29, 17.06.2008 tarihli Sözleşmeden Doğan Borçlara Uygulanacak 

Hukuk Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü md. 5, Roma I Tüzüğü, Eşyanın taşınmasına 

uygulanacak hukuk, Taşıyıcının esas iş yeri hukuku.  
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Law Applicable To Contracts For The Carriage Of Goods In Case The 

Conditions Set Forth Under Article 29/II Of MÖHUK Are Not Met 
 

Abstract 

 

The development of global trade increased the frequency of carriage of goods from one country to another, 

but this situation led to many problems. For example, non-delivery of the goods on time or goods becoming 

defective as a result of not taking the necessary precautions during carriage causes substantial pecuniary losses. In 

order for international disputes to be easily settled, many international conventions, including particularly the 

Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road dated 1960 (CMR). On the other 

hand, cases with an international element which do not fall within the ambit of the international conventions, 

Turkish courts have to determine the applicable law in accordance with Article 29 of the Law on Private 

International Law and International Procedural Law (MÖHUK). 

Pursuant to MÖHUK Article 29/I, contracts for the carriage of goods are subject to the law chosen by the 

parties. However, it is observed in practice that the parties – frequently – neglect choosing the applicable law when 

they are drafting the contract. In case the parties do not choose the applicable law, if the country where the main 

place of business of the carrier at the time of conclusion of the contract is the same place as the country in which 

the loading or discharge took place or the country the consignor’s principal place of business is situated, then the 

said country shall be accepted as the country having the closes connection with the contract and its law shall apply 

(MÖHUK Article 29/II). As it can be seen, MÖHUK Article 29/II requires certain conditions to be fulfilled for 

the application of the law of the principal place of business of the carrier. According to which criteria the law 

applicable shall be determined if these conditions are not met? Pursuant to one scholarly view, in this case 

MÖHUK Article 29/III should apply and the law having the closest connection with the contract should be 

determined. According to another view, the law applicable to the case should be determined in accordance with 

the MÖHUK Article 24/IV. In this study, these two opinions shall be discussed and Article 5/I of the Regulation 

of the European Parliament and of the Council of 17.06.2008 on the Law Applicable to Contractual Obligations 

(Rome I Regulation) shall also be mentioned for the purpose of comparison. In fact, Article 5/I of the Regulation, 

in contradistinction to MÖHUK Article 29, stipulates that if the requirements are not met, the law of the country 

where the place of delivery shall apply.  

Keywords: MÖHUK Article 29, Regulation of the European Parliament and of the Council of 17.06.2008 on the 

Law Applicable to Contractual Obligations Article 5, Rome I Regulation, Law applicable to a contract for the 

carriage of goods, Principal place of business of the carrier.  

 

GİRİŞ 

 

Mülga 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da (MÖHUK) eşyanın 

taşınmasına dair hazırlanan sözleşmelere yönelik özel bir kanunlar ihtilafı kuralı yer almamaktaydı. Bu 

sözleşmeler, mülga MÖHUK md. 24’te sözleşmelere uygulanacak hukuku düzenleyen genel kaideye dahil 

edilmekteydi. 27.11.2007 tarihinde kabul edilen MÖHUK md. 29, eşyanın taşınmasına ilişkin sözleşmelere 

uygulanacak hukuka ayrıca yer vermiştir.  

Ancak milletlerarası eşya taşıma hukukuna öncelikle milletlerarası sözleşmelerin yön verdiğini söylemek 

gerekir. Örneğin   Eşyaların Karayolundan Uluslararası Naklı̇yatı içı̇n Mukavele Sözleşmesi (CMR), milletlerarası 

karayolu taşımacılığında yeknesak kaideler getirmeyi amaçlayarak taşıyıcının sorumluluklarını belirleyen bir 

yapıya sahiptir. Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Varşova 

Sözleşmesi’nin de benzer bir gayesi vardır. Sözleşme, milletlerarası hava taşımasından doğan ihtilaflar ve 

taleplerle ilgili yeknesak kaideler düzenlemiş ve taşıyıcının sorumluluğunu sınırlandırmıştır. Milletlerarası 

Demiryolu Taşımacılığına Dair Sözleşme (COTIF) ve ekleri ise başka bir örnek olarak sunulabilir. Bu ve benzeri 

sözleşmelerin uygulama alanına giren eşya taşıma sözleşmeleri için öncelik milletlerarası sözleşme kaidelerinin 
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uygulanmasıdır. İhtilafla ilgili milletlerarası sözleşmenin bulunmaması halinde veya milletlerarası sözleşmede 

kanunlar ihtilafı kaidesi bulunmaması halinde veyahut mevcut ihtilafın milletlerarası sözleşme kapsamına 

girmemesi halinde MÖHUK uygulanacaktır.   

 

1. MÖHUK Kapsamında Eşyanın Taşınmasına Dair Sözleşmelerin Konusu 

İnsanların ihtiyaçlarını gidermeye yarayan iktisabı kabil, yani üzerlerinde fiili ve hukuki hakimiyet kurulmaya 

elverişli olan maddi mallara eşya denilmektedir; eşyayı ifade etmek üzere eski hukukta ayn kelimesi 

kullanıldığından, günümüzde hala ayni hak kavramına yer verilmektedir (Akipek, 1972: 32). Her türlü eşya 

MÖHUK md. 29’da düzenlenen sözleşmenin konusunu oluşturabilir. İnsan vücudu ayni hakkın konusunu 

oluşturmadığı gibi insanın kendi vücudu üzerindeki hakkı şahsiyet hakkıdır (Oğuzman ve Seliçi 1997:4). İnsana 

ait organlar ve -tartışmalı olmakla beraber- ceset de eşya sayılmamaktadır; fakat insan vücudundan ayrılan 

parçaların (saç, tırnak, takma diş gibi) eşyanın konusunu oluşturdukları ve ayrılmayı takiben ayrıldıkları şahsın 

mülkiyetine geçtikleri ilke olarak kabul edilmektedir (Oğuzman ve Seliçi 1997:5). Bu halde, insan vücuduna 

ayrılmaz bir şekilde takılanların (onarılamaz halde kırılan kemiğin yerine takılan platin gibi) eşya niteliği 

taşımayacağı, ancak takma tırnak gibi vücuttan ayrılması mümkün olanların eşya niteliğine sahip olacağı 

söylenebilir. Alman bilim adamı ve anatomist Dr. Gunter Von Hagens’ın ve bir çeşit plastikleştirme  (plastinasyon) 

yoluyla çürümez niteliği kazandırdığı iki yüzden fazla insan bedeni parçasının yer aldığı 48 milyon kişinin ziyaret 

ettiği “Body Worlds/Orijinal Vücut Dünyası-Yaşam Döngüsü” sergisinin milletlerarası taşımacılığının hangi 

madde kapsamına gireceği sorusu akla gelmektedir. İnsan bedenlerinin etik anlamda eşya olarak kabul 

edilmeyeceğini düşünmekteyiz, ancak bu ihtimalde serginin konusunun olmayacağı fikri ortaya çıkmaktadır.  

Sözleşmenin konusu deniz, hava ve demiryolu gibi her türlü eşya taşıma şekli olduğundan, kişilerin 

taşınmasından doğan ihtilaflar bu madde kapsamına girmemektedir. MÖHUK’ta kişilerin taşınmasına dair özel 

bir sözleşme yoktur. MÖHUK’ta bu konuda bir eksiklik olduğunu, bu alana dair ayrı bir kanunlar ihtilafı kuralı 

hazırlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Ancak bu yönde ayrı bir kanunlar iihtilafı kuralı olmadığından, bu tür 

ihtilaflarda MÖHUK md. 24’te yer alan genel kaidenin uygulanmasını öneren düşünceye katılmaktayız (Tekinalp 

ve Uyanık, 2016: 338; Şanlı vd. 2018: 296). Kişi, evcil hayvanı ile seyahat etmek isterse, bu halde MÖHUK 

kapsamında hangi kaideye gidilmelidir? Kanımızca, evcil hayvan, sahibiyle birlikte sahibinin sözleşmesi 

kapsamında seyahat etmekte ise, bu halde MÖHUK md. 24 uygulanacaktır. Evcil hayvan için taşıma firması 

tarafından ayrı bir sözleşme yapılmış ise, artık MÖHUK md. 29 uygulanacaktır. Kişinin evcil hayvanı ile seyahat 

etmesiyle ilgili Roma I Tüzüğü kapsamında da aynı ayrıma yer verilmiştir: Şayet evcil hayvan için ayrı bir 

sözleşme yapılmış ise, burada hukuk seçimi Roma I Tüzüğü md. 5/I uyarınca yapılırken, ayrı bir sözleşme 

yapılmayıp seyahat yolcunun sözleşmesi üzerinden hazırlanmış ise, bu halde de Tüzük md. 5/II uygulama alanı 

bulacaktır (Leible, 2019: Rn. 34). 

Kanun koyucu, paket tur sözleşmelerini ayrı olarak değerlendirdiği için paket turdan kaynaklanan 

ihtilaflarda MÖHUK md. 26’da düzenlenen tüketici sözleşmelerine gidilmesi gerekmektedir. Paket tur benzeri 

olup fakat paket tur kavramına girmeyen sözleşmelerin ise, MÖHUK md. 24’ün uygulama alanına gireceği 

düşünülmektedir. Tek seferlik çarter sözleşmeleri ve esas konusu eşya taşıma olan diğer sözleşmelerin MÖHUK 

md. 29 kapsamına girdiği kanun koyucu tarafından ayrı olarak belirtilmiştir.   

 

 

2. Eşyanın Taşınmasına Dair Sözleşmelerde Hukuk Seçimi 

Modern sözleşme anlayışının gereği, tarafların hazırladıkları sözleşmede, bir ihtilafın ortaya çıkması 

halinde uygulanacak hukuku önceden belirlemeleridir; böylelikle hukuki güven ve ticari alanda zaruri olan 

belirlilik ihtiyacı da karşılanmış olmaktadır (Sargın, 2002: 37; Güngör, 2007: 190). MÖHUK md. 29/I uyarınca 

eşyanın taşınmasına ilişkin sözleşmeler tarafların seçtikleri hukuka tabidir. Tarafların açık bir hukuk seçimi yerine 

örtülü hukuk seçimine yer vermesi halinde, bu seçim MÖHUK md. 29 uyarınca ihtilafın çözümünde kullanılabilir 

mi? Örtülü hukuk seçiminde, tarafların sözleşmeye uygulanacak hukukla ilgili açıkça izah edilmemiş iradeleri söz 
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konusudur (Özdemir Kocasakal, 2010: 44; Çalışkan, 2014: 63; Bayata Canyaş, 2011: 112). Sözleşmedeki 

hükümlerden ve şartlardan, tarafların iradesiyle örtülü bir hukuk seçildiği anlaşılmalıdır (Turhan, 1989-1990:125). 

Örtülü hukuk seçimi, tarafların irade beyanlarının dış dünyaya nasıl yansıdığını ifade etmekte olup, hukuk 

seçiminin bir şekil şartına bağlandığı anlamına gelmemektedir (Akıncı, 1992: 13). Mülga Roma Konvansiyonu 

md. 3’te, örtülü hukuk seçiminin hangi hallerde kabul edileceği belirtilmiştir; Roma I Tüzüğü md. 3’te ise, bu 

tanımın daha net bir şekilde açıklandığını görmekteyiz (Bayata Canyaş, 2011: 114). Uygulamada yetkili 

mahkemenin seçimi ile hukuk seçimi birbirine karıştırılmaktadır. Davayı görecek mahkemenin seçilmesi, 

yetkilendirilen mahkemenin davayı doğrudan kendi hukukuna göre göreceği anlamına gelmemektedir. Pek tabii 

ki yetkilendirilen mahkeme, örneğin Zürih mahkemesi davayı örtülü olarak seçilen Türk hukuku uyarınca 

görebilir. Bu noktada, tarafların iradesinin ne yönde olduğuna bakılması gerekmektedir; örneğin Türkçe ve 

Almanca dillerinde kaleme alınmış ve Zürih mahkemesinin yetkili kılındığı milletlerarası sözleşmede Alman 

hukukunda öngörülen sürelere ve ayıplı malın tespiti ile iadesine dair maddelere göndermede bulunulmuş ise, bu 

sözleşmede örtülü hukuk seçiminin varlığı (Alman hukuku) kabul edilmelidir (Pürselim, 2018: 84). 

 

3. MÖHUK md. 29/I Uyarınca Hukuk Seçimi Yapılmaması Halinde Uygulanacak Hukuk 

 

3.1. MÖHUK md. 29/II Uyarınca Uygulanacak Hukukun Tespiti  

Tarafların hukuk seçimi yapmamaları halinde, MÖHUK md. 29/II kesişim kümesi sistemini 

önermektedir. Bu halde, sözleşmenin kuruluşu sırasında taşıyıcının esas iş yerinin bulunduğu ülke aynı zamanda 

yüklemenin veya boşaltmanın yapıldığı ülke veya gönderenin esas işyerinin bulunduğu ülke ise bu ülkenin 

sözleşmeyle en sıkı ilişkili olduğu kabul edilmekte ve sözleşmeye bu ülkenin hukuku uygulanmaktadır. Kanun 

koyucunun bazı sözleşme tipleri için özel bağlama kuralları getirme yoluna gitmesi, yani en sıkı ilişkili hukuku 

kendisinin tayin etmesi,  hukuki kesinliği ve güvenliği sağlamaktadır (Tekinalp, 1986: 447; Turhan, 1989-1990: 

143). Örneğin taşıyıcının esas iş yeri İskenderiye’de, yükleme limanı İskenderiye’de, boşaltma limanı 

İskenderun’da ve gönderenin esas iş yeri İsfahan’da ise, sözleşmeyle en sıkı ilişkili yer hukukunun Mısır hukuku 

olduğu kabul edilmektedir. Ortaya çıkan uyuşmazlık, Mısır hukuku uyarınca çözülecektir. Kanun koyucunun md. 

29/II’de esas iş yeri kavramına yer vermesi, kötü niyetli uygulamaların engellenmesini amaçlamaktadır. İş yerinin 

vasıflandırılması için ise, TTK md. 11/I’deki tanımdan hareket edilmesi gerekmektedir. 

 

 3.2. MÖHUK md. 29/II’deki Şartların Gerçekleşmemesi Halinde Uygulanacak Hukuk 

 Yukarıdaki ihtilaf, boş bir kesişim kümesinin ortaya çıkmaması halinde, yukarıda izah ettiğimiz şekilde 

çözülecektir. Fakat taşıyıcının esas iş yeri İskenderiye’de, yükleme limanı İstanbul Haydarpaşa’da, boşaltma 

limanı İskenderun’da ve gönderenin esas iş yeri İsfahan’da ise, sözleşmeyle en sıkı ilişkili yer hukuku 

belirlenememektedir. Bir görüş, MÖHUK md. 29/II’de yer alan hukuk tespitine dair şartlar gerçekleşmiyorsa, 

MÖHUK md. 29/III’e gidilmesi yönündedir (Şanlı vd. 2018: 296; Partalcı, 2017: 790). MÖHUK md. 29/III 

uyarınca, halin bütün şartlarına göre eşyanın taşınmasına ilişkin sözleşmeyle daha sıkı ilişkili bir hukukun 

bulunması halinde sözleşmeye bu hukuk uygulanacaktır.  

Savunduğumuz görüşe göre, MÖHUK md. 29/II’de yer alan kanunlar ihtilafı kuralı uyarınca bir hukuk 

tespiti yapılamıyorsa yani sözleşmenin kuruluşu sırasında taşıyıcının esas iş yerinin bulunduğu ülke aynı zamanda 

yüklemenin veya boşaltmanın yapıldığı ülke veya gönderenin esas işyerinin bulunduğu ülke değilse, bu halde 

uygulanacak hukuk MÖHUK md. 29/II’ye göre belirlenemeyecektir. Ancak MÖHUK md. 29/III’e de gidilmemesi 

gerekir. Zira MÖHUK md. 29/III istisnai bir kuraldır ve halin bütün şartlarına göre eşyanın taşınmasına ilişkin 

sözleşmeyle daha sıkı ilişkili bir hukukun bulunması halinde sözleşmeye bu hukuk uygulanacaktır. MÖHUK md. 

29/III’e gidilebilmesi için MÖHUK md. 29/II’ye göre bir hukukun belirlenmiş olması gerekmektedir; belirlenen 

bu hukuka nazaran sözleşmeyle daha sıkı ilişkili bir hukukun bulunması şarttır ve işte bu halde MÖHUK md. 

29/III uygulanabilecektir. Örneğin, sözleşmenin kuruluşu anında taşıyıcının esas iş yeri İskenderiye’de, yükleme 

limanı İstanbul Haydarpaşa’da, boşaltma limanı İskenderun’da ve gönderenin esas iş yeri İskenderiye’de ise, 
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sözleşmeyle en sıkı ilişkili yer hukuku Mısır hukukudur. Fakat bu ihtilafta lisanı Türkçe olan sözleşmeyle ilgili 

tüm toplantılar, işlem ve hazırlıklar Türkiye’de yapılmış, taşıyıcı ve gönderen Türkiye’de ikametgahları olan Türk 

vatandaşları ise, ödemelerin yapıldığı yer Türkiye ise, kanımızca artık burada MÖHUK md. 29/III uyarınca Türk 

hukuku Mısır hukukuna nazaran daha sıkı ilişkili kabul edilerek uygulanmalıdır. Doktrinde, kanun koyucunun, 

taşıyıcının esas iş yeri hukukunun her zaman yer itibarıyla sıkı ilişkiyi göstermeyeceğini önceden kabul ettiği ifade 

edilmektedir (Doğan, 2019: 439). 

Görülmektedir ki, MÖHUK md. 29/III’ün uygulanabilmesi için önce halihazırda bir hukuk olmalı ve bu 

hukuka nazaran sözleşmeyle ilgili daha da sıkı ilişkili bir hukukun bulunması gerekmektedir. Savunduğumuz 

gerekçe, sıkı ilişkili bir hukukun olmadığı halde, daha sıkı ilişkili bir hukuku tespit etme imkanı bulunmadığı, bu 

nedenle de MÖHUK md. 29/III’e gidilemeyeceğidir.  Öyleyse MÖHUK md. 29/II’nin uygulanamadığı ihtilaf 

hangi hukuka göre çözülecektir? Maddenin gerekçesinde ihtilafın MÖHUK md. 24’te yer alan genel kurala göre 

çözüleceğini belirtilmiştir (Aynı yönde bkz. Çelikel ve Erdem, 2017: 435; Can ve Toker, 2016: 311; Aybay ve 

Dardağan, 2008: 269). Kanaatimizce ihtilaf, sıkı ilişkili bir hukuk olmadığı halde, daha sıkı ilişkili bir hukuku 

tespit etme imkanı da bulunmadığından MÖHUK md. 24’e göre çözümlenecektir. 

Maddenin gerekçesinde ve doktrinde (Aybay ve Dardağan, 2008: 269; Çelikel ve Erdem 2017: 435; Can 

ve Toker, 2016: 311) somut adaletin yerine getirilmesi imkanı sağladığı ifade edilen MÖHUK md. 29/III’ün 

uygulanma kriterleri neler olmalıdır? Nomer, bu tespit için üzerinde karar verilmesi gereken maddi ilişkinin 

özelliklerine ve menfaatler dengesine bağlı bir bağlanma noktasının aranması gerektiğini; yetki anlaşması, ifa yeri, 

iş yeri, tüzel kişilerin merkezleri, sözleşmenin lisanı, tarafların yerleşim yerleri ve mutad meskenleri gibi 

sözleşmede ağırlık teşkil eden hal ve şartların incelenmesi gerektiğini belirtmektedir (2017: 330; ayrıca bkz. 

Vyvers, 2013: 225). Ancak belirtmek gerekir ki, Nomer’e göre bunlardan hiçbiri daha sıkı ilişkiyi kurmak için 

yeterli olmamaktadır; birden fazlasının aynı hukuku göstermesi halinde neticeye varılmaktadır (2017: 330). 

Alman Federal Mahkemesi’nin (BGH) 2009 tarihli kararı daha sıkı ilişkinin tespiti açısından dikkat 

çekicidir: Merkezi Letonya/Riga’da bulunan bir havayolu şirketinin web sayfasının büyük bölümü Almanca olarak 

hazırlanmıştır ve web sayfası “de” ile bitmektedir. Web sayfasındaki menüye bakıldığında vergi ve harçlar adı 

altında bir bölümün yer aldığı görülmektedir; ancak bu bölümde çok da açık olmayan bir ifadeyle, uçak bileti satın 

alındıktan sonra buna ilaveten vergi ve harcın ödenme ihtimalinin olduğu belirtilmektedir. Havayolu şirketine dava 

açan davacı, tüzel kişiliğe sahiptir ve belirsizlik içeren bu şartın tüketicilere karşı ileri sürülemeyeceğini iddia 

etmektedir. Davacı tarafından, bu şartın genel işlem şartı kapsamında geçersiz olduğunu ifade edilmiş; BGB § 

309/I dikkate alındığında bu şart neticesinde kısa bir süre içerisinde tüketicinin tekrar ödemesi gereken bir tutar 

ortaya çıkacağı belirtilmiştir. Mahkemenin yetkisinin tespitinin ardından, BGB § 309/I’nin bu ihtilafta uygulanıp 

uygulanmayacağı ve Letonya hukukun uygulama alanı bulup bulmayacağı tartışılmıştır. Alman hukuku uyarınca, 

-Roma I Tüzüğü’nden önce- EGBGB md. 28’e göre karar verilmekteydi. EGBGB md. 28, hukuk seçimi 

olmadığında en sıkı ilişkili ülkenin hukuku uygulanmaktaydı; EGBGB md. 28/V’de ise, daha sıkı ilişkili ülkenin 

hukuku uygulanacağını ifade etmekte ve bu halde ikinci fıkranın uygulanmayacağını düzenlemekteydi. Alman 

Federal Mahkemesi’nin kararı uyarınca, EGBGB md. 28/V bu olayda uygulanmamıştır. Federal Mahkeme, daha 

sıkı ilişkili hukukun tespiti istisnai bir uygulamadır; bu ihtilafta web sayfasının “de” ile bitmesi, daha sıkı ilişkili 

ülkenin hukuku tespit edilerek ihtilafa Letonya hukuku yerine Alman hukukunun uygulanmasını sağlamamaktadır, 

şeklinde karar vermiştir (Mülga EGBGB md. 28 düzenlemesi, şu an yürürlükte olan MÖHUK md. 29 ile hemen 

hemen aynı içerikteydi (Tekinalp: 1988: 63)). 

 

4. Roma Tüzüğü md. 5 Kapsamındaki Düzenleme 

Mülga Roma Konvansiyonu md. 4 sadece taşıma sözleşmesine yer vermekteydi. Roma I Tüzüğü ise taşıma 

sözleşmelerini kapsamlı bir şekilde düzenlemiştir. Eşya taşıma sözleşmeleri Tüzük md. 5/I’de yer almaktadır. 

Tüzük md. 5, havayolu, karayolu ve denizyolu taşımacılığının yanında multimodal taşımacılıklarda 

uygulanmaktadır (Martiny, 2018: Rn. 8; Soergel ve v. Hoffmann, 1996: Rn. 84). Bu madde uyarınca, eşyanın 

taşınmasına ilişkin sözleşmelere uygulanacak hukuka dair tarafların seçim yapmamaları halinde, taşıyıcının mutad 
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meskeninin bulunduğu ülke, aynı zamanda malların teslim alındığı veya teslim edildiği yer veya gönderenin mutad 

meskeninin bulunduğu ülke ise sözleşmeye bu ülke hukuku uygulanır. Staudinger, bu maddeyle ilgili Tüzük’ün 

Fransızca çevirisinde hata olduğunu; hukuk seçimi yapılsa dahi md. 5/I’in uygulanacağı gibi bir anlam çıktığını 

ifade etmektedir (Staudinger, 2018: 62).  

Tüzük’te, taşıyıcının mutad meskeninin sıkı bağlantılı ülke hukuku olarak belirlendiği görülmekte olup, bu 

hukukun belirli şartların sağlanması halinde uygulanacağı vurgulanmıştır (Martiny, 2018: Rn.6). Madde 

kapsamında, Tüzük md. 19 uyarınca sözleşmenin kuruluşu sırasındaki mutad mesken esas alınmaktadır (Wagner 

2008: 223; Staudinger, 2018: Rn. 29). Tüzük md. 5/I’te belirtilen şartların gerçekleşmemesi halinde, sözleşmeye 

taraflarca kararlaştırılan teslim yerinin bulunduğu devletin hukuku uygulanmaktadır. MÖHUK md. 29’da şartların 

gerçekleşmemesi halinde uygulanacak hukuku işaret eden bir kaide yer almadığından, yukarıdaki görüş ayrılıkları 

ortaya çıkmaktadır. Tüzük md. 5/III’de ise istisna kaidesi yer almaktadır. Buna göre, hukuk seçiminin yapılmamış 

olduğu hallerde, somut olayın tüm şartlarına göre sözleşmenin birinci veya ikinci fıkrada belirtilen ülkelerden 

başka bir ülke ile açıkça daha sıkı ilişkili olması halinde sözleşmeye bu ülkenin hukuku uygulanacaktır.  

Düsseldorf Yüksek Mahkemesi’nin (OLG Düsseldorf) multimodal taşımacılık firmasının edimini 

kararlaştırılan şekilde ifa etmemesinden doğan ihtilafta uygulanacak hukuku nasıl tespit dikkat çekicidir. 

Multimodal taşımacılık, prensip olarak yüklerin aktarma yoluyla birden fazla taşıma modunun kullanarak 

taşınması anlamına gelmektedir. Multimodal taşımacılıkla alanında paket taşımacılığıyla uğraşan bir firmanın 

edimi, malları Almanya’dan teslim alarak Meksika’ya götürmek ve Meksika gümrüğünden geçirmektir. Firma, 

paketleri, tırla Köln havaalanına götürecek, mallar oradan Meksika’ya taşınacaktır. Tarafların anlaşmaları 

uyarınca, paketlerin Meksika gümrüğünden geçirilmesi de multimodal taşımacılık yapan şirketin sorumluluğu 

altındadır. Paketler tır ve daha sonra uçakla taşındıktan sonra Meksika’ya ulaştırılmıştır. Ancak multimodal 

taşımacılık firması gümrük yükümlülüğünü yerine getirmemiştir. Meksika’ya ulaşan paketler gümrüğe 

sokulmadığı için, 60 gün sonra Meksika’daki yetkililer tarafından imha edilmiştir. Davacı, zarara uğrayanın sigorta 

şirketidir. Açılan davada multimodal taşıma sözleşmesinde uygulanacak hukukun tespiti tartışılmıştır. Düsseldorf 

Yüksek Mahkemesi, Roma I Tüzüğü md. 5/I uyarınca ihtilafa Alman hukukunun uygulanacağına karar vermiştir. 

Mahkeme, dava sürecinde tartışılmasına rağmen Tüzük md. 5/III’i (hukuk seçiminin yapılmamış olduğu hallerde, 

somut olayın tüm şartlarına göre sözleşmenin birinci veya ikinci fıkrada belirtilen ülkelerden başka bir ülke ile 

açıkça daha sıkı ilişkili olması halinde sözleşmeye bu ülkenin hukuku uygulanır) söz konusu ihtilafa 

uygulamamıştır. Mahkeme, Tüzük md. 5/III’ün istisnai bir kural olduğu üzerinde durmuş; multimodal taşımacılık 

firmasının iş yerinin Almanya’da olduğunu ve paketlerin teslim edildiği yer ile teslim alanın iş yerinin de 

Almanya’da olduğunu belirterek, ihtilafta Roma I Tüzüğü md. 5/I’in şartlarının oluştuğuna dair karar vermiştir.  

Roma I Tüzüğü, kişilerin taşınmasını da aynı maddede düzenlemiştir. Tüzük md. 5/II uyarınca, kişilerin 

taşınmasına ilişkin sözleşmelere uygulanacak hukukun taraflarca seçilmemiş olması halinde, yolcunun mutad 

meskeninin bulunduğu ülke aynı zamanda kalkış veya varış yerinin bulunduğu ülke ise sözleşmeye bu ülke hukuku 

uygulanacaktır; bu şartların yerine gelmemesi halinde sözleşmeye taşıyıcının mutad meskeninin bulunduğu ülke 

hukuku uygulanacaktır. Bu sözleşmelere uygulanacak hukuka ilişkin hukuk seçimi ayrıca sıralanmıştır: yolcunun 

mutad meskeninin bulunduğu ülke hukuku veya taşıyıcının mutad meskeninin bulunduğu ülke hukuku veya 

taşıyıcının esas idare merkezinin bulunduğu ülke hukuku veya kalkış yerinin bulunduğu ülke hukuku veya varış 

yerinin bulunduğu ülke hukuku (Mankowski, 2008: 350; Bleckat, 2107: 210). 

Frankfurt Mahkemesi’nin (LG Frankfurt) Tüzük md. 5/II uyarınca verdiği kararın açıklaması, Tüzük md. 5 

düzenlemesinin daha iyi izah edilmesi açısından önem taşımaktadır. Frankfurt Mahkemesi’nde görülen davaya 

konu olay şu şekildedir: İsrail vatandaşı davacı, Bangkok’a gitmek için Kuveyt Havayolları’ndan uçak bileti 

almıştır. Uçak Frankfurt’tan Kuveyt’e gidip, orada 5 saat süreli aktarma yaptıktan sonra Bangkok’a devam 

edecektir. Davacı, satın aldığı bileti cep telefonundan tekrar gözden geçirirken vatandaşlığını ilgili haneye 

girmediğini fark etmiş ve ayrıca vejetaryen menüsünü seçmeyi unuttuğunu görmüştür. Bunun üzerine ilgili 

havayoluna e-posta yazmıştır. Kuveyt Havayolları’nın aynı gün gönderdiği yanıtta kendisine uçuşun 

sağlanamayacağı belirtilmiştir. Davacı bunun üzerine Kuveyt Havayolları’na dava açmış, satın aldığı uçuşun 
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kendisine sağlanması gerektiğini belirtmiştir. Davalı Kuveyt Havayolu, davacının bu talebinin yerine 

getirilemeyeceğini, 1964 tarihli ve 21 numaralı Kuveyt Kanunu’nda İsrail vatandaşları ile sözleşme 

akdedilmeyeceğine dair bir düzenleme yer aldığını; buna ek olarak, İsrail vatandaşlarının Kuveyt’e yolculuk 

etmelerine de müsaade edilmediğini açıklamıştır. Frankfurt mahkemesinde görülen davada, öncelikle mahkemenin 

yetkisi tartışılmış ve mahkeme davayı görmeye yetkili bulunmuştur. Mahkeme, yetkiye dair ihtilafta Brüksel I-a 

Tüzüğü’nün uygulanamayacağını, çünkü davalının iş yerinin Avrupa Birliği’ne üye ülkelerden birinde olmayıp, 

Kuveyt’te olduğunu, bu nedenle yetkinin ZPO § 29’ya göre tespit edildiğini hükme bağlamıştır. İhtilafa 

uygulanacak hukukla ilgili olarak mahkeme öncelikle ifa yerini tespit etmiştir.  Buna göre, ifa yeri Frankfurt’tur, 

zira planlanan seyahatte bir engel çıkmasaydı, uçuş Frankfurt’ta başlayıp tekrar Frankfurt’ta sona erecekti. Taraflar 

arasındaki yolcu taşıma sözleşmesinin hangi hukuka tabi olduğu meselesinin tespitine bakıldığında, davacının 

uçak biletini aldığı, fakat taraflar arasında hukuk seçimi olmadığı görülmüştür. Bu nedenle Tüzük md. 5/II 

uygulama alanı bulacaktır. Davacı Berlin’de ikamet etmektedir; bunun yanı sıra davacı Almanya’dan seyahate 

çıkacağı için ihtilafa Tüzük md. 5/II uyarınca Alman hukuku uygulanacaktır. Bu tespitlerden sonra, Alman 

mahkemesi, Alman hukuku uyarınca, Kuveyt Havayolları’nın davacının talebini hukuken ifa edemeyeceğine ve 

sözleşmenin konusunun imkansız olduğuna karar verilmiş; davacının davalıdan talep edilebilir bir hakkının söz 

konusu olmadığını hükme bağlamıştır. Alman mahkemesi, ihtilafla ilgili Alman kamu düzeninin açık olarak ihlal 

edilmediğini kararda ayrıca belirtmiştir. Alman hukukunda da belirli boykot düzenlemeleri yer aldığından ve 

davacının ana isteğinin Kuveyt’e değil Bangkok’a gitmek olduğundan, davacının bu seyahat hakkını başka bir 

uçak firması ile de gerçekleştirebileceğini belirtmiştir.  

 

 

SONUÇ 

Milletlerarası alanda imzalanmış, demiryolu, karayolu veya havayolu taşımacılığına dair özel 

sözleşmelerin veyahut milletlerarası taşıma hukuku alanında hazırlanmış diğer sözleşmelerin uygulanmasının söz 

konusu olmadığı hallerde, yabancılık unsuru içeren eşya taşıma sözleşmeleri MÖHUK md. 29 kapsamında 

değerlendirilmektedir. Bu nedenle, yabancılık unsuru taşıyan eşya taşınmasına dair sözleşmelere uygulanacak 

hukukun tespiti son derece önem arz etmektedir. İncelemede öncelikle MÖHUK md. 29’un uygulama alanı 

belirtilmiştir. Konusu eşya taşımacılığı olan ihtilaflar MÖHUK md. 29 kapsamına girmektedir ve tarafların irade 

serbestisi içerisinde hukuk seçimi yaptığı hallerde, seçilen hukuk uygulanacaktır. Taraflarca seçilen hukuk açık 

veya örtülü olarak seçilmiş olabilir. Taraflarca hukuk seçimi yapılmadığı halde MÖHUK md. 29/II uygulanacaktır; 

ancak md. 29/II’deki şartların sağlanamaması halinde yani kesişim kümesinin boş kalması durumunda bu fıkra 

uyarınca uygulanacak hukuk tespit edilememektedir. Gerekçe ve bir görüş bu halde MÖHUK md. 24’e gidilmesini 

ifade ederken, diğer görüş MÖHUK md. 29/III’te yer alan istisna kuralına gidilmesini savunmaktadır. İncelemede, 

neden MÖHUK md. 24’e gidilmesi gerektiğine dair düşüncelere yer verilmiş; MÖHUK md. 29 düzenlemesiyle 

mukayese yapılması açısından Roma I Tüzüğü md. 5 ve yabancı mahkeme kararları incelenmiştir.  
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Özet 

 

Sac-metal şekillendirme proseslerinde günümüz endüstrisi hidrolik, eksantrik ve vidalı presler yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Özellikle beyaz eşya imalatındaki gibi üretim aşamalarında parça temizliğinin üst düzeyde 

arandığı sektörlerde hidrolik presler, yağ kaçakları, pistonların devamlı arızalanması ve belli sürelerde değişim 

gerektirmeleri gibi problemler nedeniyle sıkıntı oluşturmaktadırlar.  Bu tür sıkıntıların gidermesi için servo presler 

tasarlanmış ve imal edilmiştir. Son yıllarda yüksek iş yapma kabiliyeti ve kompleks parçaların kolayca 

şekillendirilmesi gibi avantajlardan dolayı servo preslerin tercih edilirliği artmaktadır. 

Bu çalışmada, hidrolik preslerden kaynaklı olumsuzlukların giderilmesinin yanı sıra mevcut piyasa şartlarında yer 

alan 3-3,5 ton kapasiteli servo preslere alternatif 20 ton kapasiteli servo presin tasarımı ve imalatı 

gerçekleştirilmiştir. Taslak tasarımların ardından nihai tasarımın bilgisayar ortamında hareket ve mukavemet 

analizleri yapıldıktan sonra üretim aşamasına geçilmiştir. Servo motordan alınan hareket özel vidalı mil vasıtası 

ile servo motorun güç kapasitesini artıracak şekilde tasarım detaylandırılmıştır. Bu sistemin ilk yatırım maliyeti 

hidrolik sistem ile aynı olmasına karşın bakım, gürültü ve harekette rijitlik bakımından daha üstündür. Servo 

sistemin yazılım ile esnek olarak sürülmesi ile istenen hassasiyette kurs hareketleri elde edilebilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Saç-metal şekillendirme, Servo Pres 

 

 

Design and Manufacturing of High Capacity Servo Press for White Goods 

Sector  

Abstract 

 

Today, hydraulic, eccentric and screw presses are widely used in sheet metal forming processes. Hydraulic presses, 

oil leaks, continuous breakdown of the pistons and the necessity to change in certain periods of time cause 

problems in sectors where the cleaning of the parts is searched at high levels, especially in the production of white 

goods. Servo presses are designed and manufactured in order to eliminate such problems. In recent years, due to 

the advantages such as high work ability and easy shaping of complex parts, the preference of servo presses is 

increasing. 

 

In this study, besides the negative pressures arising from hydraulic presses, the design and manufacture of servo 

press with a capacity of 20 tons, which is an alternative to servo presses with 3-3,5 ton capacity in the current 

market conditions, has been realized. After the draft designs, the final design was made to analyze the movement 

and strength in the computer environment and the production phase was started. The design is detailed in order to 

increase the power capacity of the servo motor by means of the special screw shaft from the servo motor. Although 
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the initial investment cost of this system is the same as the hydraulic system, it is superior in terms of maintenance, 

noise and rigidity. With the flexible application of the servo system with the software, the desired precision course 

movements can be achieved. 

 

Keywords: Sheet-metal forming, Servo Press 

 

 

GİRİŞ 

Presler, elektrik motorundan alınan dönme hareketini mekanik enerjiye çeviren ve bu enerjiyi kullanan 

makinalardır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                                           b) 

 

Şekil 1. Pres çeşitleri a) mekanik pres  b) hidrolik pres (Globalpiyasa, 2019; Turkish hydraulic press, 2019) 

Mekanik Presler: Elektrik motorunun verdiği dönme hareketi kayışlar aracılığıyla devir sayısı azaltılarak volana 

aktarılır. Preslerin dakikadaki vuruş sayısının çok düşük olması gerektiğinden (20 vuruş gibi) motor devir sayısı 

düşürülerek aktarılır. Derin çekme dışındaki çekmeler, seri imalat, kesme, delme, ütüleme, açınım kesme ve 

otomasyonlu çalışma şartlarına uygundur (Özaslan, 2019; Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu 

2019). 

.Hidrolik Presler: Yağ basıncından faydalanarak çalışan preslerdir. Mekanik presler gibi tek ve çift etkili 

olabilirler. Gövde konstrüksiyonları açısından açık gövdeli veya kapalı gövdeli (düz kenarlı) imal edilmektedirler. 

Elektrik motoru ile yağ pompaları çalıştırılarak sisteme basınçlı yağ basılır. Basınçlı yağ yön kontrol valfleri ve 

basınç ayar regülatörleri ile denetlenerek silindirlere yönlendirilir. Silindirler ileri geri (doğrusal) hareket ederler 

ve mekanik enerjiyi oluştururlar. Silindirlere gönderilen yağ miktarı ve basıncı kontrol edilebildiğinden aşağı 

yukarı hızlar ve baskı tonajı istenen değerlerde ayarlanabilir. Bu özelliklerden dolayı özellikle derin çekme 
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operasyonlarında hidrolik presler tercih edilir. Derin çekme, düzgün olmayan parça şekillendirmeleri, kesmeler ve 

kalıp alıştırmalarında kullanılır (Özaslan, 2019; Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu 2019). 

Hidrolik- Mekanik Presler Arasındaki bazı farklılıklar: 

• Hidrolik preste vuruş bsırasında kuvvet değişmez, mekanik preste kuvvet değişkendir. 

• Hidrolik preste kurs boyu kolay ayarlanır ve kontrol altındadır. Mekanik preste krank ve eksantrik dönüş 

hareketi ile sınırlıdır. 

• Hidrolik presin hızı ayarlanabilir, mekanik presin tahrik sistemiyle sınırlı ve sabittir. 

• Hidrolik pres aşırı yüke giremez. Mekanik pres aşırı yüke girer ve güvenlik sistemi yoksa prese ve kalıba 

zarar verebilir (Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu 2019). 

Hidrolik Silindirlerde Yaşanan Problemler 

Yağın içinde yer alan hava zerreciklerinden kaynaklı problemler ile mobil hidrolikte çok sık rastlanır. Yağiçindeki 

hava zerreciklerinin üç önemli etkisi olur. Bunlar; Jet kesme etkisi, dizel etkisi ve kavitasyon’dur. 

Jet kesme Etkisi 

Yağın içerisinde çözünmüş ve/veya çözünmemiş hav bulunabilir. Çözünmüș havanın yağın sıkıștırabilirliğine, 

viskozitesine veya sızdırmazlık elemanının çalışmasına zararı yoktur. 

Dizel Etkisi 

Hidrolik silindirlerde oluşan hasarlar yağ içinde yer alan havanın dizel etkisiyle tutuşup patlamasıyla olur. Hızla 

sıkıştırılan hava ani olarak yüksek sıcaklığa çıkar ve hava-yağ karışımının tutuşarak patlamasına yol açar. 

Değişken yüklerde çalışan silindirlerde bu olay daha yaygındır.  

Kavitasyon 

Basınçlı bir akışkan bir kesitten geçerken, (valften) akışkanın hızı artar. Bernoulli denklemine göre hızdan dolayı 

dinamik basınç artınca statik basınçta meydana gelen azalma vakum oluşuncaya kadar sürebilir. Bu durum 

kativasyon olarak isimlendirilir. Bu duruma göre yağ içindeki doymuş̦ hava buhar damlacıkları halinde açığa 

çıkmaktadır. Bu buhar damlacıkları dar kesitten geçerken basınç bölgesine girdiğinde patlarlar. Eğer bu patlama 

sızdırmazlık elemanı yüzeyinde olursa patlamada oluşan büyük kuvvetler yüzeylerini bozacaktır. (Çalışma Ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu 2019). 

TASARIM ve ÜRETİM SÜREÇLERİ 

Neden Servo Pres ? 

Sac-metal şekillendirme proseslerinde günümüz endüstrisi hidrolik, eksantrik ve vidalı presler yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Özellikle beyaz eşya imalatındaki gibi üretim aşamalarında parça temizliğinin üst düzeyde 

arandığı ve endüstriyel yağ kalıntılarının istenmediği sektörlerde, hidrolik presler yağ kaçakları, pistonların 

devamlı arızalanması ve belli sürelerde değişim gerektirmeleri gibi problemler nedeniyle sıkıntı 

oluşturmaktadırlar.  Bu tür sıkıntıların gidermesi için servo presler tasarlanmış ve imal edilmiştir. Son yıllarda 

yüksek iş yapma kabiliyeti ve kompleks parçaların kolayca şekillendirilmesi gibi avantajlardan dolayı servo 

preslerin tercih edilirliği artmaktadır. 

Servo Pres Tasarım Aşamaları 

Özellikle son yıllarda fabrikalarda bakım ve bakımdan kaynaklı maliyetler çok ciddi sıkıntılar yaratmaktadır.  

Hidrolik preslerle çalışan firmalar, yağ kaçakları, pistonların devamlı arızalanması, belli bir süre sonra değişim 

gerektirmeleri gibi yüksek maliyetleri oluşturan problemlerle uğraşmaktadır. Bu çalışmada, hidrolik preslerden 

kaynaklı olumsuzlukların giderilmesinin yanı sıra mevcut piyasa şartlarında yer alan 3-3,5 ton kapasiteli servo 

preslere alternatif 20 kN max pres kuvvetine göre bir servo pres tasarım ve imalatı gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

servo pres ile bu tür sıkıntıların büyük oranda çözülmesini sağlayacaktır. 
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Tasarım aşamaları: 

• İhtiyaçlar ve sınır şartlarının belirlenmesi 

• Taslak tasarımlar 

• Bilgisayar ortamında son tasarım ve analizler 

• İmalat ve montaj 

• Test denemeleri 

 

20 KN max pres kuvvetine göre tasarlanan servo pres emniyet katsayısı dikkate alınarak 14 kN pres kuvvetinde 

kullanılacak biçimde ayarlanmıştır.  Servo presin kurs boyu 250 mm’dir. Birleştirme işlemlerinde kullanılan tüm 

cıvataların mukavemet sınıfı 12.9 olarak belirlenmiştir. Taslak tasarımların ardından bilgisayar ortamında hareket 

ve mukavemet analizleri yapıldıktan sonra nihai tasarımın (Şekil 2) üretim aşamasına geçilmiştir. Servo motordan 

alınan hareket özel vidalı mil vasıtası ile servo motorun güç kapasitesini artıracak şekilde tasarım 

detaylandırılmıştır. Servo motor çıkışına hesaplanan şartları sağlayan Wittenstein redüktör yerleştirilmiştir. Servo 

presin kurs hareketlerinin esnek olarak ayarlanması yazılım aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu sistemin ilk 

yatırım maliyeti hidrolik sistem ile aynı olmasına karşın bakım, temiz çalışma ortamı, gürültü ve harekette rijitlik 

bakımından daha üstündür. Servo sistemin yazılım ile esnek olarak sürülmesi sayesinde istenen hassasiyette kurs 

hareketleri elde edilebilecektir. 

 

 

Şekil 2. Servo pres güç ünitesi üç boyutlu katı model tasarımı 

Tasarlanan Servo Presin Çalışma Prensibi 

Motordan/redüktörden alınan güç kullanılan planet somun vasıtası ile pres miline iletilmekte ve iş hareketi 

oluşmaktadır.  Planet somun yüzeysel ve geniş temas alanı sağladığı için yüksek tonajlara çıkılabilmektedir. Servo 

motordan alınan hareket özel vidalı mil vasıtası ile servo motorun güç kapasitesini artırarak istenen güçlere 

ulaşacak şekildedir. Güç ünitesinin temel parçaları Şekil 3’te verilmiştir. 
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Şekil 3. Servo pres güç ünitesi detayları 

 

Servo Pres Üretim Aşamaları 

Piston gövdesi (Şekil 4), mukavemet hesapları ve bilgisayar ortamındaki analizler dikkate alınarak dolu çelik 

malzemeden 3 ve 5 eksenli CNC işlem merkezlerinde hassas olarak işlenmiştir. Rulman yerleştirilecek olan 

bölgelerde dar toleranslar esas alınmıştır. 
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Şekil 4. Piston gövdesi 

 

Şekil 5. Kalıp pozisyon değiştirme mili 

Servo presin sunduğu önemli yenikliklerden birisi de kalıp değişimlerine imkan tanımasıdır. Birden farklı kesim 

detayları için hızlı ve etkin değişim Şekil 5’te verilen kalıp pozisyon değiştirme mili aracılığı ile yapılmaktadır. 

Kalıp pozisyon değiştirme mili talaşlı imalat yöntemleri ile işlendikten sonra kromaj uygulanmış ve taşlanmıştır. 

Vidalı mil, somun ve yataklanması 

Vidalı mil için 10 mm adımlı BOSCH Rexroth çok ağızlı vidalı mil seçilmiştir. Aynı teknik özelliklere sahip 

BOSCH Rexroth somun kullanılmıştır. Oluşan radyal yüklerin mukavemetle taşınabilmesi için SKF 7310 radyal 

bilyalı rulman kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Vidalı mil, somun ve rulmanlar 

 

Montaj 
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Tüm parçalar hassas olarak üretildikten sonra Şekil 7’de görüldüğü gibi montaj edilmiştir. Servo pres montaj 

özellikleri ile seri imalat üretim hatlarında kolayca kullanılabilecektir. Temiz çalışma ortamı ve esnek üretim 

imkânı sunması önemli bir avantajıdır. Şekil 8’de deneme çalışmaları için servo prese kalıp yerleştirilmesi 

görülmektedir. 

 

 

Şekil 7. Servo pres montaj görüntüsü 
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Şekil 8. Servo prese kalıp yerleştirme ve deneme 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ 

 

Yapılan bu çalışmada, hidrolik preslerden kaynaklı olumsuzlukların giderilmesinin yanı sıra mevcut piyasa 

şartlarında yer alan servo preslere alternatif 22 ton kapasiteli servo presin tasarımı ve imalatı gerçekleştirilmiştir. 

Taslak tasarımların ardından nihai tasarımın bilgisayar ortamında hareket ve mukavemet analizleri yapıldıktan 

sonra üretim aşamasına geçilmiştir. Servo motordan alınan hareket özel vidalı mil vasıtası ile servo motorun güç 

kapasitesini artıracak şekilde tasarım detaylandırılmıştır. Bu sistemin ilk yatırım maliyeti hidrolik sistem ile aynı 

olmasına karşın bakım, gürültü ve harekette rijitlik bakımından daha üstündür. Servo sistemin yazılım ile esnek 

olarak sürülmesi ile istenen hassasiyette kurs hareketleri elde edilebilecektir. 
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Özet 

 

Bu çalışmada GGG70 sfero dökme demirin frezelenmesinde kesici takım aşınması ve yüzey pürüzlülüğü 

araştırılmıştır. Deneylerden elde edilecek bulgulara göre uygun olan frezeleme parametreleri belirlenmiştir. 

Frezeleme işlemleri kuru şartlarda yapılmıştır. Deneyler 0.5 mm sabit kesme derinliğinde, 4 farklı kesme hızı(150-

200-250-300 m/dak) ve 3 farklı ilerleme değerinde (0.1-0.15-0.2 mm/diş) yapılmıştır. 

 

Deney sonuçları, ilerleme değerinin artmasıyla yüzey pürüzlülüğünün artmıştır. Ayrıca kesme hızının artmasının 

da kesici takım aşınmasının arttırdığı görülmüştür. Düşük kesme hızı ve ilerleme, yüzey pürüzlülüğü için daha 

uygun bir frezeleme parametresi olarak ortaya çıkmıştır. En düşük Ra değeri 250 m/dak kesme hızı ve 0,1 mm/diş 

ilerleme değerinde 0,97 µm olarak ölçülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: GGG70 sfero dökme demir, yüzey pürüzlülüğü, takım aşınması  

 

Investigation of Surface Roughness and Tool Wear in GGG70 Ductile Iron 

Abstract 

 

In this study, cutting tool wear and surface roughness were investigated in milling of GGG70 nodular ductile iron. 

According to the results obtained from the experiments, the milling parameters are determined. Milling operations 

were carried out in dry conditions. The experiments were performed at a fixed cutting depth of 0.5 mm, 4 different 

cutting speeds (150-200-250-300 m / min) and 3 different feed rates (0.1-0.15-0.2 mm / tooth). 

 

The results of the experiment increased the surface roughness with the increase of the progress value. In addition, 

increased cutting speed increased cutting tool wear. The lower cutting speed and the progress have emerged as a 

more convenient milling parameter for surface roughness. The lowest Ra value was measured as 0,97 µm with a 

cutting speed of 250 m / min and a value of 0,1 mm / tooth. 

Keywords: GGG70 ductile iron, surface roughness, tool wear 

 

GİRİŞ 

Sfero dökme demirlerin (SDD)  mekanik özellikleri çeliğinkine oldukça yakındır ve tatmin edici dökülebilirliği, 

düşük ergime, ısıl işlem yatkınlığı, iyi aşınma direnci, yeterli yüzey kalitesi gibi daha üstün özelliklere sahiptir. 

Bunlara göre yüksek mukavemet ve aşınma direnci istenen yerlerde sıklıkla tercih edilmektedirler (Ductile iron 

society,1995 – Şeker vd., 2003 - Callister, ve Rethwisch, 2013).  Boru ve krank milleri gibi endüstriyel 

uygulamalar, yüksek dayanım dişlileri, otomotiv ve makine dişlileri, tavan vinçleri tekerlekleri imalatında tercih 

edilmektedir edilmektedir (Smith, 2000:236 – Kalpakjian, 1985 – Çakır vd., 2005 - Gül,1989). SDD’lerin sahip 

olduğu üstün mekanik özellikleri eklenen alaşım elementleri sementit oluşmasını, grafit biçimlenmesini, 

dağılımını ve matris mikro yapısını etkilemektedir (Şeker ve Hasırcı, 2006:260).  Östemperleme ile dökme 

demirlerin mekanik ve işlenebilirlik özelliklerini iyileştirmektedir (Çakır vd., 2005). Ayrıca, östemperleme 

sıcaklıkları ve bekleme süreleri SDD’lerin mekanik özelliklerini etkilemektedir (Özel, 1994). Günümüz imalat 
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sanayisindeki yıpratıcı rekabet şartları; gemi sanayi, akışkan vanaları, kalıp, demiryolları, ağır sanayi, otomotiv 

sanayi ve motor gövdesi, krank mili, fren disklerinden, tezgah gövdelerine kadar kullanım alanına sahip SDD, en 

iyi kalitede ve en ucuza işlemek bütün firmaların esas amacıdır. SDD’lerin, gri ve temper dökme demire göre daha 

kötü olan işlenebilirliğinin çelikler ile karşılaştırıldığında daha iyi olduğu söylenebilir (Çakır ve Işık, 2007). 

Dökme demirlerde işlenebilirlik kabiliyeti yapı ve sertlikle tespit edilir. SDD’lerin kolay işlenebilmesini sağlayan 

ve çeliklere üstün oluşunu belirleyen önemli unsur yapısındaki grafit partikülleridir. Grafitin yapraksı olması 

yerine küresel olması yüksek mukavemet ve süneklik sağlar (Rahman, 2002). Grafit parçacıkları kesme kuvveti 

ve yüzey pürüzlülüğünü etkileyen matris de takım ömrünü belirleyen faktördür (Ductile iron society, 2001). 

GGG70 malzemelerin yarı kaba ve son bitirme operasyonlarında taşlama ve7veya honlama düzeyinde pürüzlülük 

elde edilebilmektedir (Rafaey ve Fatahalla, 2003). Şeker ve arkadaşları, SDD’i, farklı oranlarda Ni ve Cu ile 

alaşımlandırarak mikro yapı, mekanik özellikleri, kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü açısından 

değerlendirmişlerdir. Deneyler sadece kesme gücü ve yüzey pürüzlülüğü kriterlerini temel alarak gerçekleşmiştir. 

Çıkan sonuçlardan, her iki kriter açısından, en iyi sonuçlar  %7Ni ve %7Cu alaşımlı S.D.D. türünden elde edilmiştir 

(Şeker vd., 2003). Şeker ve Hasırcı (Şeker ve Hasırcı, 2006:260), farklı mikro yapılardaki östemperlenmiş dökme 

demirlerin işlenebilirliğini kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü ölçümleri ile araştırmışlardır. Gerek SDD 

gerekse diğer dökme demirlerin işlenmesine yönelik literatürde bazı pratik kesme parametreleri değerlerini bulmak 

mümkündür (Metcut, 1980 – Seah ve Sharma, 1995: 1475-1479). Ancak, bu veriler belirli durumlarda uygulanan 

pratik bilgileri içermektedir. Seah and Sharma (Seah ve Sharma, 1995: 1475-1479 ), Ni ile alaşımlanan dökme 

demirlerin farklı östemperleme sıcaklıklarında işlenebilirliği, talaş hacmi ve güç tüketimi açısından 

değerlendirmiştir. Çakır ve diğerleri de (Çakır vd., 2005 - Çakır ve Işık, 2007) benzer konuları kesme kuvvetleri, 

takım ömrü ve yüzey pürüzlülüğü açısından değerlendirmiştir. Moncoda ve arkadaşları (Moncoda vd., 1998), 

östemperlenmiş dökme demirlerin tornalanmasında  işlenebilirliği etkileyen değişkenleri araştırmıştır. Dökme 

demir işlemede karşılaşılan aşınma tipleri abreziv, adeziv ve difüzyon aşınmalarıdır. Abraziv aşınma genellikle 

yapıdaki karbürler, kum kalıntıları nedeniyle oluşur. Difüzyon aşınması yüksek sıcaklığa bağlıdır ve özellikle 

yüksek mukavemetli dökme demir kalitelerinde oluşur. Dökme demir işlemede aranan kesici takım özellikleri 

yüksek kızıl sertlik ve kimyasal kararlılıktır. Tokluk, ısıl darbelere karşı direnç ve mukavemet de kesici kenarında 

aranan özelliklerdir. Sinterlenmiş karbürlerin yanı sıra seramik kaliteler de dökme demir işlemede kullanılır 

(Çakır, 1999:155-239). Dökme demir işlenmesinde iyi sonuçların elde edilebilmesi kesici kenarda aşınmanın ne 

şekilde geliştiğine bağlıdır. Isıl çatlaklar ve kesici uçtan ufak dökülmeler ucun kırılması sonucunda ani körelmeye, 

bunun sunucunda da iş parçasından parça kopmalarına, kötü yüzey kalitesine ve aşırı dalgalı yüzeylere neden olur. 

Genellikle keskin bir kenar için düzenli gelişmiş bir serbest yüzey aşınması şarttır (Çakır, 1999:155-239). 

Östemperlenmiş SDD olan GGG 40 malzemenin finiş tornalanması üzerine yapılan bir çalışmada Taguchi metodu 

kullanılarak tornalama parametrelerinin optimizasyonunu yapılmıştır. Yüzey pürüzlülüğü (Ra) ve kesme kuvvetini 

(Fc) etkileyen en önemli parametrenin ilerleme olduğu ANOVA ile belirlenmiştir (Kaçal ve Gülesin, 2011:278). 

Aynı malzeme ile yüksek kesme hızlarında yapılan başka bir çalışmada seramik kesici ile kesme hızının 600 m/dak 

ve ilerlemenin 0,05 mm/dev olduğu kesme şartında 0.4 μm Ra değeri elde edilmiştir (Kaçal vd., 2008:229) Korkut 

vd. GG70’in tornalanması üzerine yaptıkları çalışmada, kaplamalı karbür kesici ile 250 m/dak kesme hızında en 

düşük Ra değerini (yaklaşık 1 μm )elde ettiklerini belirtmişlerdir (Korkut vd., 2009:116). GGG 70 malzemenin 

işlenmesi sırasında soğutma sıvısı kullanım teknikleri üzerine yapılan çalışmalara da rastlanmaktadır. Tornalama 

(Sertsöz, 2018) ve frezeleme (Çelik, 2018) operasyonlarında nano MoS2 katkılı minimum miktarda yağlama 

tekniğinin uygulanması üzerine yapılan çalışmalarda yüzey pürüzlülüğü Ra’nın kuru işleme şartlarına göre önemli 

ölçüde iyileştiği belirtilmiştir. 

 

Bu çalışmada GGG 70 malzemenin farklı kesme parametreleri altında frezelenmesi sonrasında elde edilen yüzey 

pürüzlülüklerinin incelenmesini ve kesme parametreleri ile olan ilişkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca 

kesici takımda oluşan aşınmalar da incelenmiştir. Deney parametrelerinin Ra üzerindeki etkinliğini belirlemek için 
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varyans analizi (ANOVA) yapılmış ve ana etki grafiği hazırlanmıştır. İdeal olabilecek kesme parametreleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

 

 

 

MALZEME VE YÖNTEM 

Çalışma kapsamında yapılan frezeleme deneylerinde önemli bir sfero dökme demir olan GGG-70 kullanılmıştır. 

Bu tip dökme demirlerin mekanik özellikleri çeliğinkine oldukça yakındır ve dökülebilirliği iyidir. Bu nedenle 

yüksek mukavemet ve aşınma direnci istenen yerlerde sıklıkla tercih edilmektedirler (Callister ve Rethwisch, 

2013:402). GGG- 70 iyi işlenebilirlik ve yüzey kalitesinin yanında yüksek mukavemet ve aşınma direncine 

sahiptir. Bunun yanı sıra ses ve titreşim sönümleme özelliği de iyidir. Yüksek dayanım dişlileri, otomotiv ve 

makine dişlileri, tavan vinçleri tekerlekleri imalatında tercih edilmektedir (Smith, 2000:236). Deney numuneleri, 

70x160x40 mm ebatlarında döktürülmüştür. Deneylerden önce yüzeyleri hassas olarak işlenmiştir. GGG-70 

malzemenin kimyasal ve mekanik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. GGG-70 malzemenin özellikleri 

 

Kimyasal 

Analiz % 

C Si Mn S Mg P Denge 

3.8421 2.3013 0.1415 0.0162 0.0506 0.0226 Kalan 

  

 

Mekanik 

Özellikler 

Çekme Mukavemeti 661.40 N/mm2 

Akma Mukavemeti 416.27 N/mm2 

Sertlik 271 HB 

Yoğunluk 7 

Yüzde Uzama 1.94 

Matris Yapı Perlitik 

Kaynak: (Çelik, 2018; Sertsöz, 2018) 
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Şekil 1. Kullanılan kesici uçlar 

 

Frezeleme deneyleri 8000 d/dak ile dönebilen 7.5 kW gücündeki AWEA BM-850 CNC dik işlem 

merkezinde gerçekleştirilmiştir. Frezeleme deneylerinde ZCC.CT firmasının ürettiği APKT 11T308-

PM kodlu PVD yöntemi ile Al2O3 kaplanmış karbür kesici uçlar (Şekil 1) kullanılmıştır. Bu kesici uçlar 

20 mm çapındaki takım tutucu ve bilyalı pens ile tezgah fener miline bağlanmıştır. Her frezeleme 

deneyinden sonra yüzey pürüzlülükleri TIME TR200 taşınabilir izleyici uç tip pürüzlülük ölçüm cihazı 

ile ölçülmüştür. Ölçümler sırasında örnekleme uzunluğu 0,8 mm alınmıştır. Kesici takımların aşınma 

davranışlarının belirlenmesine yönelik olarak, INSIZE elektronik mikroskop kullanılarak deneylerden 

sonra kesici uçların görüntüleri alınmıştır. Böylece oluşan aşınma tipleri ve etkileri hakkında bilgi 

edinilmiş olacaktır. Çalışma için referans olan önceki çalışmalar ve kesici takımlara ait tavsiye 

bilgilerinin ışığında frezeleme deneylerinde kullanılacak kesme parametreler belirlenmiştir. Öncelikli 

olarak deneme deneyi yapılarak uygun olabilecek değerler belirlenmeye çalışılmıştır. Deneylerde 

kullanılan kesme parametreleri Tablo 2’de verilmiştir.  Frezeleme operasyonları için genellikle ilk tercih 

olarak tavsiye edilen aynı yönlü frezeleme yöntemi kullanılmıştır. Kesme genişliği 15 mm alınmıştır. 

Her deneyden sonra ölçülen pürüzlülük değerlerinin ortalamaları alındıktan sonra bu sonuçların deney 

parametreleri ile olan ilişkilerini belirlemek için ilişki grafikleri hazırlanmıştır. Takım aşınmaları için 

elektronik mikroskop görüntüleri incelenmiştir. 
 

Tablo 2. Kesme parametreleri 

Parametreler 

Seviyeler 

1 2 3 4 

Kesme Hızı (Vc), m/dak 150 200 250 300 

İlerleme (f), mm/diş 0.1 0.15 0.2 -- 

Kesme Derinliği (ap), mm 0.5 

 

DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
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Yapılan frezeleme deneylerinin ardından elde edilen Ra değerleri ve Kesici uç aşınma görüntüleri 

değerlendirilmiştir. Frezelenmiş yüzeyler üzerinde üç farklı bölgeden ölçüm yapılmış ve bunların ortalamaları söz 

konusu frezeleme deneyi için Ra değeri olarak tayin edilmiştir. Ra değerleri ile kesme parametreleri arasındaki 

ilişkiyi gösteren grafik Şekil 2’de verilmiştir. Grafik incelendiğinde, tüm kesme hızı değerleri için ilerlemenin 

artışıyla birlikte Ra değeri artış göstermiştir. Aynı uç yarıçapı değerinde artan ilerlemeyle kesicinin işlenmiş 

yüzeyde bırakacağı izler arası mesafe artacağından ortalama pürüzlülük değer artma eğiliminde olacaktır. Teorik 

olarak yüzey pürüzlülüğü ilerleme ile uç yarıçapının bir fonksiyonudur. Artan ilerleme değerleri pürüzlülük 

değerini arttırırken, artan uç yarıçap ölçüsü pürüzlülüğü azaltmaktadır (Çakır, 1999:155-239). Ra değerlerindeki 

artış eğilimin düşük kesme hızlarında (150 ve 200 m/dak) daha agresif olurken diğerlerinde nispeten az olmuştur. 

İlerleme değerinin 0,1 mm/diş değerinden 0,2 mm/diş değerine çıkması karşısında en fazla Ra artışı oran sal olarak 

200 m/dak kesme hızında görülmüştür. Bu artış oranı yaklaşık olarak % 74 hesaplanmıştır. En düşük Ra değeri 

250 m/dak kesme hızı ve 0,1 mm/diş ilerleme değerinde 0,97 µm olarak ölçülmüştür. Bir noktaya kadar artan 

kesme hızının kesme bölgesinde sıcaklığı arttırması sonucunda iş parçası malzemesinin akma mukavemeti düşme 

eğilimi gösterir. Buna bağlı olarak da kesme kolaylaşır. Bu durumun Ra üzerinde olumlu etkisi olduğu söylenebilir. 

 

 

 

Şekil 2. Ra değerinin ilerlemeye göre değişimi 

Frezleme deneyleri sırasında kullanılan kesicilerin aşınma durumlarının incelenerek GGG 70 malzemenin 

frezeleme performansı üzerinde detaylı bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Her bir deney için elektronik mikroskop 

ile alınan görüntüler incelenmiş ve en hafif ve en ağır kesme şartlarına ait kesici uçların görüntüleri Şekil 3 ve 

Şekil 4’te verilmiştir. Şekil 3’te Vc =150 m/dak ve f= 0,1 mm/diş frezeleme şartlarında kullanılan kesici kenarın 

aşınma görüntüsü verilmiştir. Şekil üzerinde beyaz renkli kesik çizgi ile işaretli alan gelişmekte olan krater aşıması 

formundadır. Bu şekli ile takım ömrü kriterinden oldukça uzak görünmektedir. Krater aşınması abrasiv ve difüzyon 

aşınma mekanizmalarının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Difüzyon aşınması da yüksek sıcaklığa bağlıdır ve 

özellikle yüksek mukavemetli dökme demir gruplarında ortaya çıkmaktadır (Çakır, 1999:155-239). GGG 70’in de 

özellikleri çeliğe yakın derecede olduğu düşünüldüğünde krater aşınmasının oluşması bu durumla 

ilişkilendirilebilir. Şekil 4’te Vc =300 m/dak ve f= 0,2 mm/diş frezeleme şartlarında kullanılan kesici kenarın 

aşınma görüntüsü verilmiştir. Bu şartlar mevcut deney parametreleri içinde en ağır kesme şartlarını temsil 

etmektedir. Bu resimdeki kesik çizgili alana bakıldığında Şekil 3’tekine göre daha büyük olduğu görülmektedir. 

Buradaki krater alanındaki genişlemenin temel sebebi artan kesme hızıdır. Artan kesme hızı takım aşınmasını 
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hızlandıran en önemli parametredir. İlerlemenin 0,1 mm/dişten 0,2 mm/diş değerine çıkmasıda kesici kenar 

üzerindeki yükleri arttırmış ve aşınma arttırıcı rol oynamıştır. Kesici kenarlar üzerinde serbest yan yüzey 

aşınmasına rastlanmamıştır. Kesme kenarından uzakta oluşmuş ve hızlı genişlemeyen bir krater aşınması kesme 

ve işlenmiş yüzey açısından önemli bir risk oluşturmaz. Buradan kesicilerdeki aşınma miktarlarının frezeleme 

işleminni süsrdürülmesine engel oluşturmadığı söylenebilir. 

 

Şekil 3. Vc =150 m/dak ve f= 0,1 mm/diş frezeleme şartlarında kullanılan kesici kenarın aşınma görüntüsü 

 

 

Şekil 4. Vc =300 m/dak ve f= 0,2 mm/diş frezeleme şartlarında kullanılan kesici kenarın aşınma görüntüsü 

Kesme parametrelerinin Ra üzerindeki etki derecelerinin belirlenmesi amacıyla ANOVA yapılmış ve ana etki 

grafiği hazırlanmıştır. ANOVA sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. Tabloda parametrelerin P değeri 0,05 den küçük 

ise % 95 güven düzeyinde o parametredeki değişimlerin sonuç üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır. 

İlerleme parametresi (P=0,019<0,05) olduğundan anlamlıdır. Ancak kesme hızı P=0,251>0,05 olduğundan 

anlamsızdır. Buradan kesme hızı seviyelerindeki değişimin Ra sonuçlarını anlamlı düzeyde değiştirmediği 

söylenebilir. 

Tablo 3. Ra değerlerinin ANOVA sonuçları 
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Faktör  Serbst. Derecesi Kareler toplamı Varyans  F- değeri  P- değeri 

Kesme Hızı, Vc 3 0,1704 0,05682 1,78 0,251 

İlerleme, F 2 0,5326 0,26632 8,34 0,019 

Hata 6 0,1917 0,03195   

Toplam 11 0,8948    

  

 

Şekil 5. Ra değerleri için ana etki grafiği 

 

Şekil 5’te verilen ana etki grafiğine bakıldığında, yatay ortalama çizgisi ile daha dik açı yapan ilerleme eğrisinin 

daha etkin olduğu anlaşılmaktadır. Bu grafikten de ilerlemenin artışının Ra değerini arttırdığı söylenebilir. Kesme 

hızının150 m/dak’dan 250 m/dak’ya kadar Ra değerini azalttığı görülmektedir. Ancak bu noktadan sonra 

arttırmıştır. Bu durum olası takım aşınması ile ilişkilendirilebilir. Tabloya göre en düşük Ra değeri elde etmek için 

kesme hızının 250 m/dak, ilerlemenin de 0,1 mm/diş alınması önerilebilir. 

SONUÇ 

Yapılan bu çalışmada GGG 70 sfero dökme demirin kuru şartlarda frezelenmesinde yüzey pürüzlülüğü ve kesici 

takım aşınması araştırılmıştır. Deneylerden elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

• İlerlemenin artması Ra değerini arttırmıştır. 

• Kesme hızının150 m/dak’dan 250 m/dak’ya kadar Ra değerini azaltmıştır. 

• En düşük Ra değeri 250 m/dak kesme hızı ve 0,1 mm/diş ilerleme değerinde 0,97 µm olarak ölçülmüştür. 

• Abrasiv ve difüzyon aşınma mekanizmalarının etkisiyle gelişmekte olan krater aşınması görülmüştür. 
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Özet 

 

Bu çalışmada sertleştirilmiş (58 HRC) EN X210CrW12 soğuk iş takım çeliği malzemenin karbür kesiciler ile 

frezelenmesinde işleme performansı araştırılmıştır. Yapılan deneylerden elde edilecek sonuçlara göre uygun olan 

frezeleme parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Frezeleme işlemleri kuru şartlarda yapılmıştır. Deneyler 

0.25 mm sabit kesme derinliğinde, 4 farklı kesme hızı ve 3 farklı ilerleme değerinde yapılmıştır.  

 

Kesici takım aşınması ve yüzey pürüzlülüğü değerlendirme kriteri olarak belirlenmiştir. Deney sonuçları, ilerleme 

değerinin artmasıyla yüzey pürüzlülüğünün arttığını ve kesme hızının artmasının da kesici takım aşınmasının 

arttırdığını göstermiştir. Düşük kesme hızı ve ilerleme yüzey pürüzlülüğü için daha uygun bir frezeleme 

parametresi olarak ortaya çıkmıştır. En düşük Ra değeri 125 m/dak kesme hızı ve 0,1 mm/diş ilerleme değerinde 

0,11 µm olarak ölçülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: EN X210CrW12 soğuk iş takım çeliği, yüzey pürüzlülüğü, takım aşınması, sert parça frezeleme  

 

 

Investigation of The Milling Performance of Hardened EN X210CrW12 Cold 

Work Tool Steel with Carbide Insert 
 

Abstract 

 

In this study, the machining performance of hardened (58 HRC) EN X210CrW12 cold work tool steel material for 

milling with carbide cutters was investigated. It is aimed to determine the appropriate milling parameters according 

to the results obtained from the experiments. Milling operations were carried out in dry conditions. The 

experiments were carried out at a constant cutting depth of 0.25 mm, 4 different cutting speeds and 3 different feed 

rates. 

 

Cutting tool wear and surface roughness were determined as the criteria for evaluation. The results of the 

experiment showed that the surface roughness increased with the increase of the feed value and the increase of the 

cutting speed increased the cutting tool wear. The lower cutting speed and the progress have emerged as a more 

convenient milling parameter for surface roughness. The lowest Ra value was measured at 125 m/min and 0,1 

mm/tooth as 0,11 µm. 

 

Keywords: EN X210CrW12 cold work tool steel, surface roughness, tool wear, hard milling 

 

GİRİŞ 

Endüstriyel alanda makine imalatçıları dünya çapında rekabet güçlerini koruyabilmek adına sürekli olarak 

maliyetlerini düşürmek isterler. Bu amaçla yapılan araştırma çalışmaları en yüksek kaliteye ve düşük maliyete 

ulaşmayı hedeflemektedir. Makine imalat sektöründe çeliklerin sertleştirildikten sonra işlenmesi talep 

görmektedir. Dişli, aks, rulman, kam ve dönme, hacim ve çelik sac kalıp parçalarının üretimi, endüstride 



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

365 
 
 

 

sertleştikten sonra iç işleme çeliklerine sistem örnekleri verilebilir (Özel vd., 2007:192-198). Sertleştikten sonra 

çeliğin işlenmesi kalıplama ve makine takım endüstrisinde hızla yayılmıştır. Sonuç olarak, çelik geliştirme 

stratejileri sertleştirilmiş çeliklerin frezelenmesi için önem kazanmıştır. Özellikle sertleştirilmiş çeliklerin 

frezelenmesinde, malzemenin mikro yapısı güçlü bir etkiye sahiptir (Chandrasekaran vd., 2006:93). 45 HRC ’den 

daha sert çelik malzemelerin işlenmesi taşlama işlemine göre daha ekonomik, verimli ve çevre ile dost bir imalat 

yöntemidir. En belirgin avantajı, tek bir operasyonda hem şekil hem de iyi bir yüzey kalitesinin elde 

edilebilmesidir. Ayrıca soğutma sıvısı gereksiniminin elemine edilmesi ve üretim verimliliğindeki artış diğer 

avantajlarındandır. Sertleştirilmiş çeliklerin işlenebilmesinde seramik, CBN, PCD ve kaplamalı karbür kesici 

takımlarkullanılmaktadır. Seramik ve CBN kesici takımların işleme performansı ve işlenen yüzeyin kalitesi kesme 

hızı, ilerleme, kesme derinliği ve takım uç yarıçapı gibi yüzey pürüzlülüğü ve takım aşınmasına etkiyen pek çok 

parametreye bağlıdır (Özel vd., 2007:192-198). Buna bağlı olarak istenen yüzey kalitesini ve takım ömrünü elde 

edebilmek için takım malzemesinin ve kesme parametrelerinin seçimi hayati önem taşımaktadır. Sertleştirilmiş 

çeliklerin tornalanmasında genellikle CBN kesici takımların kullanıldığı görülse de iş parçası sertliğinin 60 HRC 

’nin altında olduğu durumlarda seramik ve karbür kesiciler de tercih edilebilmektedir. Mahfoudi ve arkadaşları 

çalışmalarında 50 HRC sertliğindeki AISI 4140 çeliğin 400 m/dak. kesme hızı, 0.05 mm/dev. ilerleme ve 0.5 mm 

kesme derinliğinde oldukça iyi yüzey kalitesi ve takım ömrü değeri sunduğunu söylemişlerdir (Mahfoudi vd., 

2008:62-79). Kumar ve arkadaşları alümina esaslı seramik kesici takımlarla EN24 sertleştirilmiş çeliğinin 

işlenebilirliğini araştırmıştırlar. Buna göre 40-45 HRC sertlikli çelik malzeme işlendiğinde, çentik ve krater 

aşınmasının, karışık alümina [Ti(C,N)] kesici takımda,  zirkon kaplı alümina seramik (ZTA) takımda oluşandan 

daha fazla olduğunu tespit etmişlerdir (Kumar vd., 2003:109-117). 

 

Sertleştirilmiş takım çeliklerinin frezelenmesi konusundaki çalışmalarında, Iqbal vd aşınmaya neden olan ana 

mekanizmaların çentik, yapışma ve ufalanma aşınması mekanizmaları olduğunu belirtti (Iqbal vd., 2008: 379). 

Axtinte ve Dewes, sertleştirilmiş H13 çeliğinin küresel karbür uçlu 350 m/dak kesme hızında frezelemesi için 0.5-

2.5 μm arasında bir Ra değeri elde etti (Axtinte vd., 2001: 171). Sertleştirilmiş ve 3 farklı sıcaklıkta temperlenmiş 

Bohler K390 soğuk iş takım çeliğinin kaplamalı karbür uçlarla frezelenmesinde yüzey pürüzlülüğü, takım aşınması 

ve kesme kuvvetinin incelendiği çalışmada, düşük kesme kuvveti, en az Ra değeri (0.031 μm) ve en az aşınma  

yüksek sıcaklıkta temperlenmiş numunede olmuştur. Yüksek sıcaklık nedeniyle, kesici uçta pul pul dökülme ve 

yıpranma vardır. İşlenmiş yüzeylerde taşlama kalitesi elde edilmiştir. İlerleme Ra ve kesme kuvveti üzerindeki en 

etkin parameter olmuştur (Çetinkaya ve Kacal, 2014: 204-208.). Camargo vd., çalışmada deneysel planlama ve 

istatistik teknikleri kullanılarak su verilmiş ve temperlenmiş AISI D6 çeliğinin (57 HRC) tornalanmasında 

PCBN'nin (polikristalin kübik bor nitrür) takım aşınmasının matematiksel-hesaplamalı bir modeli geliştirilmiştir. 

Çoklu regresyon analizi sayesinde, takım aşınmasının, kesme parametrelerinin bir fonksiyonu olarak tahmin 

edilmesi için matematiksel bir model oluşturmak mümkün olmuştur. Bu model sertleştirilmiş çeliği tornalamak 

için ideal kesme koşullarının tahminini geliştirmiştir (Camargo vd., 2014: 61–70). AISI D6 sertleştirilmiş çelik iş 

parçasının frezelenmesinde bazı EDM ve parlatma işlemlerinin yerine kullanılan yüksek hızlı frezeleme 

kullanılmıştır. Ana sonuçlar, aynı yönlü takım yolunun takım eğiminden etkilenen çoğunlukla yüksek pürüzlülük 

değerleri sunduğunu göstermektedir. Zıt yönlü takım yolu düşük pürüzlülük değerleri sundu ve takım eğiminden 

daha az etkilendi (Castanhera ve Diniz, 2016: 220–231). Netol vd., 62 HRC sertliğe sahip AISI D6 takım çeliğinin 

kavisli, dışbükey bir yüzeyinde küresel parmak freze ile frezelenmesinde takım ömrünü, kesme kuvvetlerini ve 

yüzey pürüzlülüğünü araştırmıştır. Yapıştırma ve ardından kesme kenarının ufalanması, bulunan ana aşınma 

mekanizması olmuştur. Sonuçlar, işleme kuvvetlerinin radyal bileşenleri ile yüzey pürüzlülüğü ve takım ömrü 

arasında yakın bir ilişki olduğunu göstermektedir. En düşük radyal kuvveti sağlayan kesme koşulları aynı zamanda 

en iyi yüzey kalitesini ve en uzun takım ömrünü vermiştir (Neto vd., 2016:2983–2995). Leadebal Jr vd., kriyojenik 

soğutmanın, tornalama işleminden sonra su verilmiş ve temperlenmiş AISI D6 takım çeliğinin yüzey bütünlüğü 

üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. PCD kesici ile kuru ve kriyojenik tornalama denemeleri yapıldı ve yüzey 
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bütünlüğünün (yüzey pürüzlülüğü ve topografya, mikro sertlik ve artık gerilmelerin yanı sıra deforme tabakanın 

modifiye edilmiş mikro yapısının) sonuçları karşılaştırmalı olarak analiz edildi. Sonuçlar, kriyojenik soğutmanın, 

iş parçası yüzey bütünlüğünü değiştirmede önemli bir rol oynadığını, düşük yüzey pürüzlülüğü değerleri (taşlama 

işlemlerinde elde edilenlere benzer) sağlamanın yanı sıra, yüzey mikro sertliği ve sıkıştırılmış artık gerilmelerin 

kuru değerlere kıyasla daha iyi olduğunu göstermiştir (Leadebal Jr vd., 2018: 15). Nayak ve Seghal, üç farklı düşük 

içerikli kübik bor nitrür (CBN-L) kesici uç sınıfı kullanılarak AISI D6 takım çeliğinin işlenebilirliğinin 

araştırılması için çalışma yapmışlardır. Sonuçlar, esas kesme kuvvetinin, ilerleme kuvvetinin ve yüzey 

pürüzlülüğünün ilerleme ile birlikte arttığını göstermektedir (Nayak ve Sehgal, 2015:1151–1164). Scandiffio vd., 

küresel uçlu semente karbür kesici takım kullanılarak AISI D6 takım çeliğinin frezelenmesini araştırmışlardır. 

Deneyler iki tür iş parçasında gerçekleştirildi: birincisinde, frezelenen yüzey silindirikti ve ikincisinde, yüzey 

eğimli düzlemlerdi (üç farklı eğimde). Sonuçlar, takım ömrü için en etkili faktörün takım titreşimi olduğunu 

göstermektedir. Titreşim ne kadar yüksek olursa takım ömrü o kadar kısa olur (Scandiffio vd., 2016:2075–2086). 

Benzer bir çalışmada ise, kesme hızının ve takım yüzeyi temasının takım aşınması ve yüzey pürüzlülüğü 

üzerindeki etkisini araştırmaktadır. Sertleştirilmiş D6 çeliğinin dışbükey dairesel yüzeylerinin her bir deneyde 

kesicinin dairesel yörüngesi boyunca efektif takım çapını sabit tutan bir küresel parmak feze ile deneyler yapıldı. 

Sonuçlar, literatürdeki diğer bulguların aksine, takım ucunun merkezi ile iş parçası arasındaki temasın takım 

ömrünü artırabileceğini ve serbest formlu yüzeyleri frezelerken pürüzlülüğü azaltabileceğini göstermektedir 

(Scandiffio vd., 2017:615–626) 

Kesici takım sektöründeki gelişmeler ve sertleştirme işlemi sonrası parçaların işlenmesine olan talep bu alanda 

yapılan araştırma çalışmalarına yön vermiştir. Yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde sert parça frezeleme 

alanında çok sayıda çalışma yapılmasına karşın geliştirilen kesici ve çelik türlerine bağlı olarak yeni çalışmaların 

önünün açık olduğu görülmektedir. Bu çalışmada kalıpçılık sektöründe ve kesici takımlar yapımında kullanılan 

sertleştirilmiş (58 HRC) EN X210CrW12 soğuk iş takım çeliği malzemenin karbür kesiciler ile frezelenmesinde 

işleme performansı araştırılmıştır. Bu amaçla yüzey pürüzlülüğü, kesici takım aşınması ve talaş oluşumu 

araştırılmıştır. 

MALZEME VE YÖNTEM 

Deneyler için 58 HRC sertlik değerine sahip EN X210CrW12 soğuk iş takım çeliklerinin kullanılmıştır.  Yüksek 

karbon ve krom elementinin yanında volfram elementi içeren, sertleşebilirliği iyi ve yüksek oranda karbür içermesi 

sebebiyle çok iyi aşınma direncine ve tokluğu olan, ısıl işlem sırasında oldukça iyi boyutsal kararlılık gösteren 

soğuk iş takım çeliğidir. Kalınlığı 4 mm ‘ye kadar her türlü soğuk sac kesme kalıpları, 2 mm ‘ye kadar silisyum 

alaşımlı sac kesme kalıpları, delme zımbalama, kıvırma, şekillendirme, bükme kalıpları, sinter, ilaç sanayi, 

seramik, tuğla ve ateş tuğlası gibi aşındırıcı tozların sıkıştırma kalıpları, boru ve profil haddeleme kalıpları, soğuk 

haddeleme, kağıt, karton, plastik ve sac kesme makinelerinin kesici bıçakları, ağaç işleme takımları, vida, civata, 

perçin, somun gibi bağlantı elemanlarının soğuk şekil verme ve diş çekme kalıpları, derin çekme kalıpları ve 

plastik kalıplarında kullanılır (Mitsan Metal,2019). EN X210CrW12 soğuk iş takım çeliklerinin kimyasal bileşimi 

Tablo 1 ’de verilmiştir.  

Tablo 1. Deneylerde kullanılan EN X210CrW12 çeliğinin kimyasal bileşimi (ağırlıkça %) 

C Si Mn P S Cr W 

2.014 0.29 0.43 0.022 0.005 11.77 0.68 

 



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

367 
 
 

 

Frezeleme deneyleri 8000 d/dak devir sayısına çıkabilen 7.5 kW gücündeki AWEA BM-850 CNC dik işlem 

merkezinde yapılmıştır. Frezeleme deneylerinde Lamina firmasının ürettiği APKT 103308-PDTR kodlu PVD 

yöntemi ile Al2O3 kaplanmış LT30 kalite karbür kesici uçlar (Şekil 1) kullanılmıştır. Bu kesici uçlar 25 mm 

çapındaki TURCAR marka (Ø 25- AP10-W25-L150) takım tutucu ve bilyalı pens ile fener miline bağlanmıştır. 

Her frezeleme deneyinden sonra yüzey pürüzlülükleri TIME TR200 taşınabilir izleyici uç tip pürüzlülük ölçüm 

cihazı ile ölçülmüştür (Şekil 2). Ölçümler sırasında örnekleme uzunluğu 0.8 mm alınmıştır. Kesici takımların 

aşınma davranışlarının belirlenmesine yönelik olarak, INSIZE elektronik mikroskop kullanılarak deneylerden 

sonra kesici uçların görüntüleri alınmıştır. Böylece oluşan aşınma çeşitleri ve sonuçları hakkında bilgi edinilmiş 

olacaktır. 

 

 

    
Şekil 1. Kullanılan kesici uçlar 

 

 
 

Şekil 2. Yüzey pürüzlülüğü ölçümü 

 
Literatürde yapılan benzer çalışmalar ve kesici takımlara ait tavsiye bilgilerinin ışığında frezeleme deneylerinde 

kullanılacak kesme parametreler belirlenmiştir. İlk olarak deneme deneyi yapılarak uygun olabilecek parametre 

değerleri belirlenmiştir. Deneylerde kullanılan kesme parametreleri Tablo 2’de verilmiştir.  Frezeleme 

operasyonları için öncelikli olarak tavsiye edilen aynı yönlü frezeleme kullanılmıştır. Her deneyden sonra ölçülen 

pürüzlülük değerlerinin ortalamaları alındıktan sonra bu sonuçların deney parametreleri ile olan ilişkilerini 

belirlemek için ilişki grafikleri hazırlanmıştır. Takım aşınmaları için elektronik mikroskop görüntüleri 

incelenmiştir. 

Tablo 2. Kesme parametreleri 

Parametreler 

Seviyeler 

1 2 3 4 
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Kesme Hızı (Vc), m/dak 50 75 100 125 

İlerleme (f), mm/diş 0.1 0.15 0.2 -- 

Kesme Derinliği (ap), mm 0.25 

 
DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Yapılan frezeleme deneylerinin ardından elde edilen Ra değerleri, kesici uç aşınma ve talaş görüntüleri 

değerlendirilmiştir. Frezeleme deneylerinin ardından yüzeyler üzerinde üç farklı bölgeden ölçüm yapılmış ve 

bunların ortalamaları o deneyin Ra değeri olarak belirlenmiştir. Ra değerleri ile kesme parametreleri arasındaki 

ilişkiyi gösteren grafik Şekil 3’te verilmiştir. Grafik incelendiğinde, tüm kesme hızı değerleri için ilerlemenin 

artışıyla birlikte Ra değeri artış göstermiştir. İlerlemenin arttırılmasıyla işlenmiş yüzeyde oluşan kesici izleri arası 

mesafe artacağından pürüzlülük değeri artış gösterecektir. Teorik olarak yüzey pürüzlülüğü ilerleme ile uç 

yarıçapının bir fonksiyonudur. Artan ilerleme değerleri pürüzlülük değerini arttırırken, artan uç yarıçap ölçüsü 

pürüzlülüğü azaltmaktadır. (Çakır, 1999:61-151,248-249). Ra değerlerindeki artış eğilimi 50 m/dak kesme hızında 

düşük iken yüksek kesme hızlarında daha hızlı artma eğilimi göstermiştir. Frezelenen malzemenin 58 HRC 

sertlikte olması nedeniyle artan kesme hızının sonucu hızlanan kesici takım aşınması ve kesme geometrisinin hızla 

bozulması olabilir. İlerleme değerinin 0,1 mm/diş değerinden 0,2 mm/diş değerine çıkması karşısında en fazla Ra 

artışı 8 kat olarak 125 m/dak kesme hızında görülmüştür. Ancak en düşük Ra değeride bu kesme hızı değerinde 

0,1 mm/diş ilerlemede 0,11 µm ölçülmüştür. Bir noktaya kadar artan kesme hızının kesme bölgesinde kesme 

işlemini kolaylaştırmasına atfedilebilir. 

 

Şekil 3. Ra değerinin ilerlemeye göre değişimi 

58 HRC sertlikteki EN X210CrW12 soğuk iş takım çeliğinin frezelenmesi sırasında kesici uçlarda aşınmaların 

oluşması kaçınılmazdır. Her bir deneyde kullanılan kesici kenarın elektronik mikroskop ile görüntüler incelenmiş 

talaş yüzeyinin ve serbest yan yüzeyinin görüntüleri Şekil 4 ve Şekil 5’te verilmiştir. Şekil 4’te Vc =50 m/dak ve 

f= 0,15 mm/diş frezeleme şartlarında kullanılan kesici kenarın aşınma görüntüsü verilmiştir. Talaş yüzeyini 

gösteren şekle bakıldığında, yer yer kaplama katmanının kalktığı ve kesici kenar hattında dökülmelere (chipping) 

bağlı aşınma görülmektedir. Bu aşınmaların abrasiv aşınma mekanizmasının ve sert parça frezeleme sırasında 

oluşan aşırı mekanik yüklerin bir sonucu olduğu söylenebilir. Serbest yan yüzeye bakıldığında ise abrasiv aşınma 

mekanizmazının etkisiyle hızla gelişmiş serbest yan yüzey aşınması görülmektedir. Bu iki fotoğraflara 

bakıldığında kesici kenarın kesme özelliğini büyük ölçüde kaybetme eğiliminde olduğunu söylemek mümkündür.  
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Şekil 5’te daha ağır kesme şartı olan Vc =125 m/dak ve f= 0,15 mm/diş frezeleme şartlarında kullanılan kesici 

kenarın aşınma görüntüsü verilmiştir. Bu şartlar mevcut deney parametreleri içinde en ağır kesme şartlarından 

biridir. Bu rrada yer alan fotoğraflara bakıdığında Şekil 4’te tespit redilen pul pul dökülme serbest yan yüzey 

aşınmalarının kesme hızının artmasıyla aşırı derecede ilerlediği ve kesici uç kenar kırılmasına yol açtığı 

görülmektedir.  Şekil 5’teki serbest yan yüzey fotoğrafına bakıldığında abrasiv aşınma izlerinin aşınmış yüzeylerde 

belirgin olarak oluştuğu görülmektedir. Bu kesicideki kırılmaya varan aşınma oluşumunun yüzey pürüzlülüğü 

üzerindeki olumsuz etkisi Şekil 3’te verilen Ra eğrileri ile uyum göstermiştir. 

 

    

 

Şekil 4. Vc =50 m/dak ve f= 0,15 mm/diş frezeleme şartlarında kullanılan kesici kenarın aşınma görüntüsü 

 

     

 

Şekil 5. Vc =125 m/dak ve f= 0,15 mm/diş frezeleme şartlarında kullanılan kesici kenarın aşınma görüntüsü 

Talaş yüzeyi 

Talaş yüzeyi 

Serbest yan yüzey 

Serbest yan yüzey 
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Talaş kaldırma işlemlerinin performans değerlendirmelerinde talaş oluşumu da zaman zaman dikkate alınmaktadır. 

Talaş oluşumunun kesici takım talaş açısı, talaş yüzeyi biçimi, kesme parametreleri gibi birçok faktöre bağlı olduğu 

belirtilmiştir (Xavior vd., 2016: 1-8  -  Debnath vd., 2016:111-119  -  Gürbüz vd., 2018:3507-3522). 58 HRC 

sertlikteki EN X210CrW12 soğuk iş takım çeliğinin frezelenmesi sırasında elde edilen talaşlar toplanarak 

elektronik mikroskopta fotoğrafları alınmıştır. Şekil 6’da Vc =50 m/dak ve f= 0,15 mm/diş frezeleme şartlarında 

oluşan talaşların görüntüsü, 7’de ise Vc =125 m/dak ve f= 0,15 mm/diş frezeleme şartlarında oluşan talaşların 

görüntüsü verilmiştir. A harfiyle işaretlenen resimler talaşın genel görüntüsünü, B harfiyle işaretlenen resimler A 

resmindeki talaşın yakından görüntüsünü göstermektedir. Resimler incelendiğinde kesme hızının yüksek olduğu 

deneyden elde edilen talaşın (Şekil 7) eğrilik yarıçapının düşük kesme hızlarındakilerine göre (Şekil 6) büyük 

olmuştur. Debnath vd., talaş oluşum eğrisinin yarıçapının kesme hızı ile arttığını ve kesme hızındaki artışın kesme 

kuvvetini arttırarak talaş üzerindeki bükme momentini arttırdığını belirtmişlerdir (Debnath vd., 2016:111-119). 

Ayrıca artan kesme hızı talaşların plastik deformasyonunu arttırdığından kenarları tırtıklı talaşların oluşmasına yol 

açabilmektedir (Thakur vd., 2015:1026-1034). 

    

Şekil 6. Vc =50 m/dak ve f= 0,15 mm/diş frezeleme şartlarında oluşan talaşların görüntüsü 

        

Şekil 7. Vc =125 m/dak ve f= 0,15 mm/diş frezeleme şartlarında oluşan talaşların görüntüsü  

Kesme parametrelerinin Ra üzerindeki etki derecelerinin belirlenmesi amacıyla ANOVA yapılmış ve ana etki 

grafiği hazırlanmıştır. ANOVA sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. Tabloda parametrelerin P değeri 0,05 den küçük 

ise % 95 güven düzeyinde o parametredeki değişimlerin sonuç üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlıdır. 

İlerleme parametresi (P=0,001<0,05) olduğundan anlamlıdır. Ancak kesme hızı P=0,213>0,05 olduğundan 

A B 

A B 
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anlamsızdır. Buradan kesme hızı seviyelerindeki değişimin Ra sonuçlarını anlamlı düzeyde değiştirmediği 

söylenebilir. 

Tablo 3. Ra değerlerinin ANOVA sonuçları 

Faktör  Serbst. Derecesi Kareler toplamı Varyans  F- değeri  P- değeri 

Kesme Hızı, Vc 3 0,05143 0,017142 2,02 0,213 

İlerleme, F 2 0,45173 0,225864 26,62 0,001 

Hata 6 0,05090 0,008484   

Toplam 11  

 

Şekil 8’te verilen ana etki grafiğine bakıldığında, yatay ortalama çizgisi ile daha dik açı yapan ilerleme eğrisinin 

daha etkin olduğu sonucuna varılabilir. Bu grafikten de ilerlemenin artışının Ra değerini arttırdığı söylenebilir. 

Kesme hızının ise değişken bir eğilim sergilediği görülmektedir. Kesme hızının ilerleme üzerinde genel olarak 

arttırma eğilimi göstermiştir. Aşınmanın etkisin burada önemli rol oynadığı söylenebilir. 

 

Şekil 8. Ra değerleri için ana etki grafiği 

SONUÇ 

Yapılan bu çalışmada 58 HRC sertlikteki EN X210CrW12 soğuk iş takım çeliğinin kuru şartlarda frezelenmesinde 

yüzey pürüzlülüğü, kesici takım aşınması ve talaş oluşumu araştırılmıştır. Deneylerden elde edilen sonuçlar 

aşağıda verilmiştir. 

• İlerlemenin artması Ra değerini önemli ölçüde arttırmıştır. 

• ANOVA sonuçları ve ana etki grafiği ilerlemenin en etkin parametre olduğunu ve kesme hızının etkisini 

olmadığını göstermiştir. 

• En düşük Ra değeri 125 m/dak kesme hızı ve 0,1 mm/diş ilerleme değerinde 0,11 µm olarak 

ölçülmüştür. Ancak aşınma miktarları göz önüne alındığında kesme hızı azaltmak öne çıkabilir. 

• Abrasiv aşınma mekanizması yüksek mekanik yüklerin etkisinde pul pul dökülme, serbest yan yüzey 

aşınması ve kırılma aşınma tipleri tespit edilmiştir. 
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Abstract 

 

In this study, the total amount of phenolic substances and antioxidant activity were determined in the extracts 

obtained from tree barks of 3 coniferious (scots pine, spruce, cedar) and 8 deciduous (poplar, chestnut, oak, 

pseudoacacia, beech, eucalyptus, iron and mimosa). The tree barks were extracted with alcohol: benzene (1: 2 v / 

v) solvent according to Tappi T 204 cm-07 standard. The antioxidant activities (AA) of the extracts were 

determined by the capture activity of 2,2-diphenyl-1-picryl hydrazyl (DPPH) radical. The total amount of phenol 

in the contents of the extracts (TPM (mg-GAE / g-DL)) was determined by the Folin-Ciocalteu method. It also 

provides information about the antioxidant activity of the extract due to its total phenolic substance dependence 

on oxidation-reduction reactions and the total amount of phenolic substance in the bark extract has a linear 

relationship between TPM (mg-GAE / g-DL) and antioxidant activity (AA). Compared to coniferous tree barks; 

higher tannin content and antioxidant activity were determined in the leafy (excluding beech) bark extracts. The 

highest TPM (mg-GAE / g-DL) and AA were found especially in the extracts of mimosa (Acacia Dealbata L.), 

iron (Casuarina equisetifolia L.), oak (Quercus pontica L.) and poplar (Populus tremula L.) species. 

 

Keywords: Antioxidation activity, extraction, tree bark, total polyohenols analysis 

 

Bazı Ağaç Kabuk Ekstraktlarında Fenolik Madde Miktarının ve Antioksidan 

Aktivitenin Belirlenmesi 

Özet 

 

Bu çalışmada, 3 iğne yapraklı (sarıçam, ladin, sedir) ve 8 yapraklı (kavak, kestane, meşe, yalancı akasya, kayın, 

okaliptüs, demir, mimoza) ağaç kabuklarından elde edilen ekstraktlarda toplam fenolik madde miktarı ve 

antioksidan aktivite tayini yapılmıştır. Ağaç kabukları Tappi T 204 cm-07 standardına göre alkol:benzen (1:2 v/v) 

çözücüsü ile ektrakte edilmiştir. Ekstraktların antioksidan aktiviteleri (AA) ise % 2,2-difenil-1-pikril hidrazil 

(DPPH) radikali yakalama aktivitesi yöntemi ile tayin edilmiştir. Ekstraktların içeriğindeki toplam fenol miktarı 

(TPM (mg-GAE/g-DL)) ise, Folin-Ciocalteu metodu ile belirlenmiştir. Toplam fenolik madde tayini, oksidasyon-

redüksiyon reaksiyonlarına dayanması ve kabuk ekstraktının toplam fenolik madde miktarı TPM (mg-GAE/g-DL) 

ile antioksidan aktivitesi (AA) arasında lineer bir ilişkinin olması nedeniyle, ekstraktın antioksidan kapasitesi 

hakkında da ışık tutmaktadır. İğne yapraklı ağaç kabuklarına kıyasla; yapraklı (kayın hariç) ağaç kabuk 

ekstraktlarında daha yüksek tanen miktarı ve antioksidan aktivite belirlenmiştir. Özellikle mimoza (Acacia 

Dealbata L.), demir (Casuarina equisetifolia L.), meşe (Quercus pontica L.) ve kavak (Populus tremula L.) 

türlerinin ektraktlarında en yüksek TPM (mg-GAE/g-DL) ve AA bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Ağaç kabuğu, Antioksidan aktivite, Ekstraksiyon, Toplam Fenol analizi  
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INTRODUCTION 

 

Wood is a natural bio-composite which consists of cellulose, hemicellulose, lignin, and extractives (Rowell, 

2012). It has remained its importance during the history due to its unique properties.  However, alternative 

materials such as iron, aluminum, steel etc., have been tried to be substitute for wood. Its low maintenance cost, 

easy processing, and more than of these make wood more valuable material. Moreover, as being one of the 

environmentally-friendly materials, it has been mostly preferred for variety of applications, for example 

construction, furniture, siding, decking etc.  

As a result of natural process, bio-materials have to decompose to complete natural cycle (Schmidth, 2006).. 

However, this is undesirable for wood due to shorten its service life. Wood is treated with toxic chemicals, such 

as coper-based preservatives (CCA) to eliminate the negative effect of wood and enhance the service life (Temiz 

et al., 2006). These chemicals are both expensive and harmful for human as well as environment. The increasing 

susceptibility against environment has initiated new investigations about natural preservatives. In recent years, 

wood bark extractives have been taken attention. Hundreds of research have been carried out in this purpose 

(Durmaz et al. 2015, Kartal et al, 2006, Onuorah 2000, Özgenc et al, 2016, Ozgenc and Durmaz 2016, Singh and 

Singh 2011, Tascioglu et al. 2013, Yang 2009). 

As wood constitutes up to 20% of tree, it is accepted that the most abundant forest residue (Fengel and 

Wegener, 1989). Polyphenolic compounds are largely found in bark, leaves and heartwood (Hillis, 1987). Wood 

bark is known to have high extractive contents as compared to wood. Therefore, it conserves the tree against 

external threats due to having biological activities, antioxidant activity and antifungal activity (Mihara et al., 2005). 

Tannins, flavanoids, lignans, stilbens, terpens and terpinoids have been recognized as components of extractives 

having high protective properties (Sing and Sing, 2011, Tascioglu et al., 2013). When stilbenes have fungistatic 

and fungitoxic properties, tannins also inhibit fungal growth (Harun and Labosky, 2007). 

The objective of this study was to examine the antioxidant properties of bark extract. Total amount of 

phenolic substances and antioxidant activity were determined in this study. The extract of total of 11 tree species 

(scots pine, spruce, cedar, poplar, chestnut, oak, pseudoacacia, beech, eucalyptus, iron and mimosa) were 

investigated in this purpose. Alcohol:benzene solvent was used for extraction. 

MATERIALS AND METHODS 

Tree Barks 

In this study; eleven tree species barks in Turkey, including scots pine (Pinus sylvestris L.), cedar (Cedrus 

libani L.), spruce (Picea orientalis L.) poplar (Populous tremula L.), chestnut (Cestanea sativa L.), acacia (Robinia 

pseudoacacia L.), oak (Quercus pontica L.), beech (Fagus orientalis L.), eucalyptus (Eucalyptus globulus L.), iron 

(Casuarina equisetifolia L.), mimosa (Acaccia dealbata) were evaluated. The tree barks were dried at room 

temperature (~25 ⁰C). 

Bark Extraction 

Tree air-dried tree barks were grinded with a laboratory scale Willey mill to obtain 40-60 mesh bark 

powders. The bark powders were extracted alcohol:benzene (1:2 v/v) solution in a Soxhlet extractor for 6 hours 

softwood species, and for 4 hours for hardwood species. The solvents from extracts were concentrated with a 

rotary evaporator at 50⁰C and stored in sealed flasks at 4⁰C until use.  

Determination of Total Phenolic Content 
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The total phenolic content of extracts was determined by Foling-Ciocalteu method at 765 nm with 

spectrophotometer (PG Instruments, T60/Leicestershire, England). A 0.1 ml aliquot of extract was combined with 

0.1 ml Folins-Ciocalteu reagent, 2 ml of 2% (w/v) sodium carbonate and 2.8 ml deionized water. 

Determination of antioxidant  

The antioxidant activity of extracts were evaluated with ,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) according to 

Yu et al. (2005). The following equation was used to determinate the inhibition of DPPH. 

 

% Inhibition= (Xcontrol-Xsample)/Xcontrol x 100 

Where Xcontrol is the absorbance of control at 517 nm and Xsample is the absorbance of sample at 517 

nm. Antioxidant capacity was stated as mg Trolox/g dried leaves (mg-TEAC/g-DL) 

RESULT AND DISCUSSION 

The total phenolic content (TPC) and antioxidant activity (AA) of three different coniferous species and 

eight different deciduous wood species tree bark extracts were examined. As seen in Table 1, the TPC and AA of 

the bark extracts are very impressive.  It is showed that the total phenol content of bark extracts was mostly 

compatible with antioxidant activity.  

Tannins included in the class of phenolics are important components of tree bark (Aydın and Üstün, 2007). 

In general, flavonoid monomers up to 20 constitute the tannins (Pizzi et al., 1986). Flavonoids are also effective 

on the antioxidant activity (Yu et al., 2005). Antioxidant activity of extracts is found to be higher in deciduous tree 

bark extracts than coniferous species. The highest AA is found from mimosa bark extract while the beech tree bark 

extract is the lowest one.  

Total phenol content of bark extracts is almost all parallel with antioxidant activity. Likewise, the TPC of 

the deciduous tree bark extracts were higher that coniferous tree bark extracts. As seen that the highest total phenol 

content is found from mimosa, iron, oak, and poplar tree bark extracts, respectively. On the contrary of this, the 

lowest is beech, cedar, and pine tree bark extracts, respectively. 

Table 1.  Total Phenolic Content (TPC) and antioxidant activity (AA) of bark extracts. 

Tree Species TPC (mg-GAE/g-DL) AA (%) 

Pinus sylvestris L. 56,59 68,94 

Picea orientalis L. 86,57 81,52 

Cedrus libani L. 46,62 63,61 

Populus tremula L. 117,10 89,34 

Castanea sativa L. 79,79 90,58 

Queercus pontica L. 119,71 91,05 
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Robinia pseudoacacia L. 71,30 87,16 

Fagus orientalis L. 35,55 41,46 

Eucalyptus globulus L. 68,98 88,51 

Casuarina equisetifolia L. 121,54 90,48 

Acaccia dealbata L. 215,47 91,30 

 

CONCLUSION 

Tree bark is regarded to be forest residue which is abandoned to decay in the forest. In this study, a total of 

11 tree species were evaluated to determine the phenolic content and antioxidant activity. Therefore, it was aimed 

to propose various application field. According to obtained results. Our results demonstrated that total phenol 

content and antioxidant activity of extracts were considerably found to be high. Especially, the best results obtained 

from mimosa, iron, oak, and poplar tree bark extracts. Tannins are one of the important components of tree extracts. 

They are evaluated in various application ever since ancient time. Tannins are prevalently used in the medicine 

due to having antiviral, antimicrobial, and antioxidant properties. Moreover, it is also important for paint industry, 

ink production, anticorrosion, clarifier for beer and wine, various chemical application, and adhesive industry. 
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Özet 

 
Günümüz şartlarında ülkelerin nüfus artışlarına paralel ekonomik sıkıntılarının ortaya çıkmasına neden 

olmaktadır. Bu nedenle küreselleşen dünyada ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik alanlardaki hızlı 

değişim, günümüzde kalkınmayı daha önemli hale getirmiştir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde 

şehirlerdeki artan nüfus baskısını azaltmak için kırsalda yaşayanların girişimci olmalarını sağlamak ve 

kırsal halkın yerinde kalmasını sağlamak için girişimci ruhunun geliştirilmesi önemli bir etkendir. 

Çalışmada girişimci ruhunun ne olduğu ve girişimci ruhunun geliştirilmesinin yolları araştırılmıştır. 

Kırsal halkın girişimciliğinin teşvik edilmesinin yolları irdelenmiştir. Girişimcilik ruhu çocukluktan 

başlayan, bireyin yetiştiği ortam, sosyo-kültürel yapı, eğitim, ekonomik gelişmeler, devlet politikaları, 

girişimcilik altyapısı olarak finans kaynakları, fiziksel alt yapı, yönetim becerileri, teknoloji ve iç pazarın 

dışa açık olması gibi pek çok faktör etkilemektedir. Bu çalışma ile kırsal halkın girişimcilik ruhunu 

geliştirmesi için öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Girişimci, Girişimci ruhu, Kırsal kalkınma, Kırsal halk, Girişimcilik 

Ways of Development The Entrepreneurial Soul of Rural Public 

Abstract 

 
In today's conditions, it causes the economic problems of the countries in parallel to the population 

increases. For this reason, rapid change in economic, social, cultural and technological areas in the 

globalized world has made development more important today. Developing the entrepreneurial spirit is 

an important factor to ensure that rural residents are entrepreneurs and to keep the rural population in 

place to reduce the increasing population pressure in cities, especially in developing countries. 

In this study, entrepreneurial spirit and ways of developing entrepreneurial spirit were investigated. 

Ways of encouraging the entrepreneurship of rural people have been explored. Entrepreneurship spirit 

affects many factors starting from childhood, the environment where the individual grows, socio-

cultural structure, education, economic developments, state policies, financial resources as 

entrepreneurship infrastructure, physical infrastructure, management skills, technology and the 

openness of the internal market.With this study, suggestions have been made for the rural people to 

develop the spirit of entrepreneurship. 

Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurial Spirit, Rural Development, Rural Public, Entrepreneurship 

GİRİŞ 

 

1.1. Girişimciliğin Tanımı ve Doğuşu 

Girişimci kavramının herkes tarafından bilinen ilk tanımı, 18. Yüzyılın başlarında Richard Cantillon’un 

yaptığı tanımdır. Cantillon (1755) yılında basılan “Essai sur la nature du commerce en general” adlı 
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eserinde, girişimcinin risk alma özelliğini vurgulamaktadır. Girişimci kavramı Fransız iktisatçı Jean 

Baptiste Say tarafından da kullanılmıştır. Say Cantillon’un tanımını geliştirerek; “girişimcinin risk 

üstlenme kadar üretim faktörlerini örgütleme ve yönetme niteliklerine de sahip olması gerektiği” 

üzerinde durmuştur (Hisrich ve Peters, 1995: 6). 

Girişimcilik teorisine, muhtemelen en önemli ve en bilinen katkı “The Theory of Economic 

Development” adlı kitabında girişimciyi yeniliği sunan birey olarak tanımlayan Joseph Schumpeter 

tarafından yapılmıştır (Aidis, 2003: 4). Joseph Schumpeter girişimcinin, özünde bilindik çalışma 

kalıplarından sıyrılıp yeni bir tarz oluşturarak çalışmasını sürdürdüğünü belirtmiştir (Kuratko ve 

Hodgetts, 2001: 29). 

Girişimcilik teorisine önemli katkılarda bulunan Hisrich ve Peters (2001), girişimciyi; “emek, 

hammadde ve diğer varlıkları daha büyük değer/imkân yaratacak şekilde bir araya getiren kişi” olarak 

tanımlamaktadırlar. Girişimciyi, “kaynaklar konusunda öngörüde bulunarak işi planlayan, insan 

kaynaklarını örgütleyerek girdilerin işlenmesini sağlayan ve elde edilen çıktıyı da kârlılık yaratacak 

biçimde tüketicilerin kullanımına sunma becerisini gösteren kişi” seklinde tanımlamak da mümkündür 

(Silve ve David, 1983). 

Günümüzde “girişimcilik doğuştan mıdır, yoksa sonradan mı oluşur?” tartışmaları yapılırken, insanın 

girişimci olarak doğmadığı; var olan potansiyelin kültürel, sosyolojik, psikolojik, politik, ekonomik ve 

çevre faktörleri ile bireylere kazandırıldığı inancı yaygınlaşmıştır. İnsanda girişimciliğin etkileri genetik 

olarak var olabilir. Ancak ailenin, çevrenin ve eğitimin de girişimci kişiliğin oluşmasında çok önemli 

etkenler olduğunun bilinmesi gerekir. Bir kişinin girişimci olabilmesi için birtakım niteliklere sahip 

olmayı gerektirdiği çeşitli araştırmacılar tarafından ileri sürülmektedir. Pek çok çalışmada girişimcinin 

özelliklerinden bahsedilmesine rağmen, literatürde genel kabul gören bir özellikler listesi görmek ve 

oluşturmak oldukça zordur. Oluşturulmuş özellikler üzerinden araştırmalara yönelmek yerine girişimci 

örneklemleri üzerinde nitel araştırmalar ile mevcut şartlarda girişimcinin sahip olması gereken 

özellikleri tespit etmenin daha değerli olmaktadır. 

 1.2. Girişimciliğin Önemi 

Girişimcilik sadece bir ekonomik değer değil aynı zamanda, toplumsal ve kültürel bir fenomendir. 

İktisadi süreçteki rolüne paralel olarak toplumsal yapıda da, değişimci/yenilikçi bir sürecin başlatıcısı 

durumundadır. Girişimcilik, sosyal ve kültürel yapının imkânlarıyla yakından ilişkilidir. Bazı sosyal 

yapılar, girişimci ruh ve kültürü baskılarken, bazıları teşvik eder. Girişimci kültür, gelişme ve kalkınma 

için zengin bir potansiyel taşır. Bu çalışmada, girişimci(lik) olgusunun sosyo-kültürel yapıyla ilişkisi 

kurulmakta, kültürün girişimcilik üzerindeki etkilerine ve girişimci kültürün karakteristiklerine açıklık 

getirilmektedir. 

Girişimcilik, bir iş fikrine sahip olarak pazardaki fırsatları değerlendirmek amacıyla sermaye, doğal 

kaynak ve emek gibi faktörlerin bir araya getirilerek işletilmesiyle ilgili faaliyetlerdir. Önemli olan bu 

faktörleri harekete geçirecek ortam ve koşulları yaratarak katma değeri yüksek ürünler üretmektir. 

Tamda bu noktada girişimcilik oldukça önemli olmaktadır.   

 Girişimciliğin ekonomik ve sosyal fonksiyonu olmak üzere temel iki önemli fonksiyonu vardır.  

Girişimciliğin ekonomik alandaki fonksiyonları; 

  İstihdam hacminin genişletilerek işsizliğin önlenmesinde,  Ekonomik büyümenin 

hızlandırılmasında,  Yeni endüstrilerin doğmasında (Carree ve Thurik, 2003; Van Praag ve Versloot, 

2007) 
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  Refah düzeyinin yükseltilerek geniş bir toplumsal tabana yaygınlaştırılmasında ve orta sınıfın 

güçlendirilmesinde (İlhan, 2005)  

 Bölgesel gelişmişlik farklarının ortadan kaldırılmasında ya da azaltılmasında (Özkul ve Dulupçu, 

2007) işlevseldir. 

Bütün bunlar yerel ve kırsal kalkınmanın da temel fonksiyonlarını oluşturmaktadır. Kırsal ve kentsel 

kalkınmada, devletin yatırımlarının yanı sıra girişimci diye tanımladığımız yerel ve özel aktörlerin 

(Müteşebbislerin) yatırımlar yapmasıyla mümkün olabilir.  

Girişimciliğin sosyal alandaki fonksiyonları;  

 Birçok teknolojik buluşun toplumun yararı için yenilikçi ürün ya da hizmetlere dönüştürülmesinde 

(Acs and Varga, 2005),  Değer yaratmada,  Toplumsal yapıda da değişimci/yenilikçi bir sürecin 

başlatılmasında,  Girişimciliğin risk üstlenme, yenilikçi ve öncü olma niteliğinden dolayı tüm 

toplumların değişim ve gelişim süreçlerinde etkilidir. 

OECD tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, girişimciliğin temelini şu üç ana faktörde görür: Altyapı 

koşulları, devlet programları, kültürel davranışlar ve tutumlar (OECD, 2001). Girişimcilik konusunda 

çalışan uluslararası kuruluşlardan olan Babson College ve London Business School tarafından 

oluşturulan Dünya Girişimcilik Platformunun (GEM) yaptığı çalışmaya göre, girişimciliği belirleyen 

etmenler ülke altyapısı ve girişimcilik altyapısı olarak iki grupta toplanabilir.  

Ülke altyapısında incelenen konular şunlardır: ekonominin dışa açıklığı, devletin rolü, finans 

sektörünün etkinliği, teknoloji yoğunluğu, fiziksel altyapı, yönetim becerileri, esnek işgücü pazarı, yasal 

kurumlar, ekonomik büyüme, sosyal, politik ve kültürel ortam.  

Girişimcilik altyapısını oluşturan faktörler ise şöyle sıralanmıştır: Finans, devlet politikaları, devlet 

programları, eğitim, Ar-Ge transferi, ticari altyapı, iç pazarın dışa açık olması, fiziksel altyapı ve kültürel 

normlar (GEM, 2010.) 

 Hükümetlerin yukarıda belirtilen alt yapıları oluşturmasıyla kırsalda veya kentteki tüm girişimcileri 

harekete geçirerek kalkınmada önemli bir yapı taşı olan özellikle kırsal kesimin kalkınmasına katkı 

koyacaktır. 

1.3. Girişimcilik Ruhu ve Girişimcinin Özellikleri 

 

Girişimci ruh çocukluktan başlayan ve süreç içerisinde aile, çevre ve sosyal çevre, eğitimle 

şekillenmektedir. Girişimcilerin taşıdıkları kişilik özellikleri ile ilgili birçok farklı görüş bulunmaktadır.  

 

Değişik araştırmacılar tarafından girişimcilerin;  yenilikçi (Herron, 1992; Geisler, 1993; Drucker, 

1998; Daft, 2005; Hisrich vd., 2005; Hitt vd., 2005; Küçük, 2005), risk alan (Geisler, 1993; Hisrich vd., 

2005; Hitt vd., 2005; Küçük, 2005; Zhao vd., 2005; Hewison/Badger, 2006), değişim odaklı 

(Luchsinger/Bagby, 1987; Herron, 1992; Hisrich vd., 2005; Hitt vd., 2005), fırsatlara odaklanmış 

(Corbett/Hmieleski, 2005; Hitt vd., 2005) ve yaratıcı (Daft, 2005; Hitt vd., 2005; Hewison/Badger, 

2006) oldukları belirtilmiştir. Bunların yanında girişimcilerin sahip olduğu özelliklerle ilgili olarak, daha 

düşük oranda, gelişmiş iletişim becerisi (Hitt vd., 2005), proaktiflik (Hisrich vd., 2005), vicdanlılık 

(conscientiousness), yüksek başarı güdüsü (Daft, 2005) ve kararlarında ısrarcı olma (Hitt vd., 2005) 

da yer almaktadır. 
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 Koh (1996) çalışmasında girişimcilikle ilgili temel psikolojik özellikleri; başarma ihtiyacı, içsel 

kontrol hissiyatı, risk alma eğilimi, belirsizliğe karşı tolerans, kendine güven ve yenilikçi 

düşünebilme olarak belirtmiştir.  

 

Yapılan araştırmalarda düşük oranlı görülen girişimci özelliklerinin de diğer özellikler yanında 

girişimcide bulunması gerektiği ve günümüz de daha ön plana çıktığı görülmektedir. Bunlar ise; Üretim 

faktörleri arasında yer alan toprak, emek, sermaye ve teknolojiyi bir araya getiren, risk alan, 

yenilikleri yakalayan, fırsatları değerlendiren ve dolayısıyla ülke ekonomilerinin motor görevini 

üstlenen üretim faktörü girişimciliktir (Eren vd., 2012). 

 

Girişimcilerin, girişimci ruhunun harekete geçebilmesi kişisel özellikleri yanında ulusal ve uluslararası 

hükümet program ve politikaların etkili olduğu söylenebilir. Yani bütün bu faktörler girişimciliği 

güdüleyen faktörler olarak adlandırılabilir.  

Bir kişi de girişimci ruhu olması gereken 3 temel faktörden bahsedebiliriz. Bunlar; Yetenek, Cesaret ve 

Bilgidir. Bu 3 temel faktörü kullanarak yeni ve sürdürülebilir ürünler üretilebilir. 

Girişimci ruhu daha da geniş kapsamda değerlendirebiliriz. 

Girişimci ruha sahip kişi kendine güven duymalı ve başkalarının olumsuz düşüncelerini aldırmamalı, 

daima iyimser ve fikir sahibi olmalıdır. Yaratıcı, yenilikçi, risk alabilen, başarı ve sonuç odaklı, 

fırsatları değerlendirebilen ve yaptığı işi seven, proaktif biri olmalıdır. Başka bir değişle; 

 Girişimci Ruh: Başkalarının baktığı ama göremediği, iş fırsatlarını “önceden sezip-algılayıp”, bunları 

birer “iş fikrine” dönüştürme istek ve enerjine, cesaretle ile risk almaya yatkın olunmasıdır. 

 Girişimci ruha sahip olanlar;  

▪ Sürekli yeni fikirler üretirler. Yaratıcıdırlar. 

▪ Sentez ve analizler yapar. İş fikrini yaratıcı başka fikirlerle desteklerler. 

▪ İş fikrini zihinsel olarak yorumlar ve evirir-çevirir, değiştirir, dönüştürürler. 

▪ İş fikrine en ideal formu kazandırmak için yeni düşünceler ve fikirler yaratırlar. 

▪ İşi yapabilmek ve süreklilik kazandırmak için kaynaklar bulurlar. 

▪ Kaynakları iş fikrinin hayata geçirmek için birleştirirler. 

▪ Ürün ve hizmet geliştirmeye adanmış bir düşünce yapısı taşırlar. 

▪ Ürün ve hizmet fikirlerini olgunlaştırır, bilgi ile destekler, standardize ederler.  

▪ Piyasaları iyi koklar ve ürettiği ürünleri ve hizmetleri fiyatlandırır ve pazarlar bularak 

tüketicilerin yararına sunarlar. 

 

1.4. Kırsal Kalkınmada Yerel Girişimcilerin Önemi 

Dünyadaki bütün ekonomilerinin gelişmesinde devlet yatırımlarının yanı sıra özel sektör yatırımlarının 

da oldukça önemli katkısı bulunmaktadır. Devlet yatırımları gibi özel sektör veya bireysel yatırımlar 

ülke ekonomisine katma değer yaratmak üzere tüketici istek ve ihtiyaçlarına yönelik üretim yaparak 

ülkenin kalkınmasına rehberlik ederler. Ülke ekonomisinin gelişmesi kırsaldan başlayarak kentlere 

doğru bir seyir takip eder. Özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerde kırsal halkın kalkınma 

oldukça önem arz eder. Kırsaldaki üretim sanayinin hammaddesinin alt yapısını oluşturarak katkı sağlar. 

İşte bu noktada kırsal halkın girişimci ruhunu harekete geçirmek ve girişimciliği teşvik etmek devlete, 
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hükümetlere önemli sorumluluklar yükler. Hükümetlerin kırsal kalkınma politikaları doğru bir planlama 

ve programlar yapması ile mümkün olabilir.  

Kırsal ve kentsel çevrede bulunduğuna bakılmaksızın tüm toplumlar değişmektedir. Kalkınma, 

bulunulan durumdan ya da bir önceki konumdan hareket ederek, değişime girmeyi öneren dinamik bir 

kavramdır. Kalkınma üzerinde en çok tanım yapılan kavramlardan biri olup, bir ülkenin yapısal 

niteliklerinin olumlu yönde değişimidir. Kalkınma sürecinin üç elemanı bulunmakta ve bunlar ülkelerin 

kalkınma uğraşlarında eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Bu elemanlar; (1) Ekonomik Kalkınma, (2) 

Sosyal Kalkınma, (3) İnsan Kalkınması, olmaktadır. Kırsal kalkınma ile kırsaldaki halkın ekonomik, 

sosyal ve insanların refah düzeylerinin yükselmesi ile kalkınmaları sağlanmış olur. Buradan hareketle; 

Kırsal kalkınma, insan yaşamına olumsuzluklar getiren kırsal çevre koşullarının iyileştirilmesine 

yönelik çalışmalardır (Cengiz,A & Çelem .B, 2003)  

Kırsal kalkınma; kırsal alanlardaki yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik, kırsaldaki nüfusun kent 

alanlarındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik nimetlerden, göç olgusunu yaşamalarına gerek 

olmaksızın, bulundukları yerde faydalanmalarını sağlayan ekonomik ve sosyal politikalar bütünüdür.  

 (1). Kırsal alanlarda yaşayan insan topluluklarının toplumsal, ekonomik, kültürel açılardan yapısını 

değiştirecek biçimde üretim, gelir ve refah düzeylerinin geliştirilmesini, kentsel alanlardaki fiziksel ve 

toplumsal alt yapının yaratılmasını, tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesini amaçlayan çok yönlü 

süreçleri etkinlikleri ve örgütlenmeleri kapsamaktadır 

 (2). Kırsal alanlarda yaşayan insanların yaşayış tarzlarını ve bütün faaliyetlerini geliştirmek, yeni kurum 

ve kuruluşlarla bu gayretleri desteklemek, çevreyi ve tabiatı en uygun şekilde kullanmak amacıyla kırsal 

kalkınma çalışmaları ön plana çıkmıştır (3). Yapılan çalışmalardaki sorunların çözümünde, amacın net 

olarak ortaya konulması ve analiz edilmesi, uzman grupların bilgilerinden ve deneyimlerinden 

yararlanılması, yerel halkın çalışmalarda yer alması başarı için önemli bir ölçüttür. 

Kırsal halkın gelirlerinin düşük olması ve kıt olan kaynaklarını daha etkin kullanabilme konusunda 

bilinç düzeylerini artırıcı beceri kazandıran eğitimlerin verilmesiyle ilgi duydukları alanlarda faaliyet 

yürüterek ekonomiye katkı sağlayacakları bilinen bir gerçektir. Özellikle kırsalda girişimci özellikleri 

olan bireyleri destekleyerek harekete geçirmek kırsal kalkınmada oldukça önemli bir olgudur. 

1.5.  Türkiye’de Girişimciliği Engelleyen Unsurlar  

İnsanların genel karakteristiğinde bulunan bir iş yapmak için harekete geçmek veya vazgeçmek için 

olumlu şartların oluşmasını beklemektir. Bu şartlar olumsuzluk gösterirse iş yapma isteğinden vaz 

geçme içsel ve çevresele faktörlerin engel olarak görülmesine bağlıdır.  

Bu faktörlerden bazılarını kısaca belirtmek gerekirse;  

Ulusal ve uluslararası politikalardaki yanlış kararlar,  

Devletin Yanlış Politikaları,  

Eğitim Kurumlarının yetersizliği ve istenen eğitimi verememesi, 

Yüksek Rekabet,  

Çevre ve Aile baskısı, 

Gereksiz Bürokrasi,  
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 Kalifiye eleman eksikliği, 

 Risk alamama, 

Ülke ekonomisindeki dalgalanmalar,  

Anadolu’daki kültürel yapı 

Kayıt dışı ekonomi,  

Yabancı devletlerin Türkiye üzerindeki baskısı,  

Belirsizliklere karşı kendini garantiye alma isteği, 

Kriz korkusu,  

Yüksek vergi uygulamaları, 

 Yoksulluk, girdi ve işçi maliyetlerinin yüksek olması, 

 Pazar sorunun çözümleyememe korkusu,  

Devlet desteklerinin yeterli olmaması,  

Cinsiyet ve eğitimde fırsat eşitsizliği gibi pek çok faktörden girişimciliğin önündeki engeller olarak söz 

edilebilir.  

2. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Girişimci ruhu gelişmesi çocukluktan başlayan bir olgudur. Kişilere özgüven kazandırmak ailede 

başlayan ve bulunduğu çevre ile devam eden psikolojiyle yaşama katılmaktır. İnsanlarda var olan içsel 

duyguları harekete geçmesi için cesaretlendirilmesi gerekir.  

 

Girişimcilik için risk almak ve atılımcı olmak gerekir. Korkulardan uzak bir kişiliğe sahip olmak, 

başarıcı, atılgan yapıdaki kişilerin önünün açılması için gerekli tedbirler alınması yerel girişimcileri 

harekete geçirecektir.  

Cinsiyetçi yaklaşımlardan uzak ve gerekirse pozitif ayrımcılık yaparak özellikle kadın girişimcileri 

özendirmek yerel kalkınma politikalarının uygulanmasında önemli ölçüde başarı getirecektir.   

Girişimci olabilmek için gelecekle ilgili öngörü ve fırsatları önceden sezinlemek ve fırsata dönüştürmek 

gerekir. 

 

Yerel aktörleri harekete geçirecek, cesaretlendirecek tedbirlerin alınması, kendilerini güvencede 

hissetmeleri sağlanarak kırsalda girişimcilik ruhunu harekete geçirmek gerekmektedir. 

Girişimci kişilerin yetişmesi veya girişimci ruhunun oluşabilmesi yeni bir kültürün oluşmasını 

gerektirmektedir. Bu nedenle toplum yapısının, bakış açısının da değişmesi zorunludur. Türkiye’de iş 

yapabilme zorluğu ve zor ekonomik koşullar insanların daha yaratıcı rekabetçi girişimci ve atılgan 

olmasını gerektirmektedir.  

Kırsal halkın iyi eğitim alması, eğitimde ve iş olanaklarındaki fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılması 

sağlanmalıdır.  



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

385 
 
 

 

Teknolojinin gelişmesi ve bilgi kaynaklarına daha hızlı ulaşımdan yola çıkarak küresel ve uluslararası 

boyutta girişimciliğin geliştirilmesi özendirilmeli ve teşvik edilmelidir. 

Kırsalda yaşayan insanlar içinde girişimci ruha sahip olanları destekleyerek cesaretlendirmek ve teşvik 

etmek kırsal kalkınmaya katkı koyacaktır. Dolayısıyla yerinde kalkınma sağlayacağı gibi diğer bireyleri 

de yeni yatırımlara veya işlere atılmalarını özendirecektir. 

 

Girişimciliği engelleyen faktörlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir.  

Tarımsal ve sanayi alanında yatırım yapacak olan girişimcilere gerekli eğitimin verilmesi ve bilinç 

düzeyinin yükseltilmesi de kırsal halkın ekonomiye katma değer yaratmada oldukça önemli bir etken 

olacaktır.  

 

Hükümetlerin doğru politikalarla ve desteklerle kırsal kalkınmaya ivme kazandırmak için yerel 

yatırımcıları teşvik etmelidir. 
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Abstract 

 

Naturally colored organic cotton is a promising raw material for textile sector where extensive water, energy, 

chemical and other sources are largely consumed. Usage of naturally colored cotton fiber and processing them into 

textile materials has been one of the considerable approaches for reducing the chemical dye stuffs and their 

ecological hazard to the environment. “Emirel” is one of the naturally colored unique Turkish organic cotton fibre 

type which is cultivated in the Aegean region of Turkey under control of Nazilli Cotton Research Institute in 

Turkey. Within this study; After the production of Ne 10/1 naturally colored cotton carded ring yarns (480 TPM) 

made of Emirel cotton, plain, twill and rips woven fabrics were woven on Picanol Gammax woven machine. The 

woven fabrics were compared in terms of their mechanical properties such as fabric weight (g/m2), fabric thickness 

(mm), stiffness (cN), crease recovery angle (°) and air permeability properties regarding to their weave pattern. 

Stiffness of woven fabrics were evaluated by using PROWHITE stiffness device whilst their bending rigidity was 

determined by Cantilever test method. SDL ATLAS crease recovery test device was utilized in order to obtain 

crease recovery angle (°) of the woven samples. Air permeability value of samples was measured with the help of 

SDL ATLAS TEXTEST INSTRUMENTS M021A. Additionally, colorimetric (CIE L*, a*, b*, C*, ho, K/S) 

properties of naturally colored woven fabrics were also evaluated by using a DataColor 600 spectrophotometer. 

As a general result, naturally colored cotton utilized textile fabrics are found giving favorable and acceptable fabric 

performance properties where many different application areas and product designs are possible.  Utilization and 

promotion of such natural colored cotton textile item needs to be introduced more often to the textile people and 

consumers. Hence Turkish and world textile sector will benefit from such environmental friendly textile products.  

 

Keywords: Organic cotton, naturally colored cotton, stiffness, bending rigidity, air permeability, color 

properties 

 

Kendinden Renkli Doğal Organik Pamuk Lifi “Emirel” Kullanılarak Üretilen 

Dokuma Kumaşların Bazı Fiziksel Özelliklerinin Kıyaslanması 
 

Özet 
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Aşırı miktarda su, enerji, kimyasal ve diğer kaynakların çokça kullanıldığı tekstil sektöründe kendinden renkli 

organik pamuk lifleri ümit verici bir hammadde olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendinden renkli pamuk liflerinin 

kullanılması ve tekstil materyallerinde kullanılması kimyasal boyarmaddelerin kullanımlarının ve çevreye 

verdikleri zararın azaltılması açısından göz önünde bulundurulan bir yaklaşımdır. “Emirel”  Nazilli Araştırma 

Enstitüsü’nün kontrolüyle Türkiye’nin Ege bölgesinde yetişen kendinden renkli özel bir Türk pamuk çeşididir. Bu 

çalışma kapsamında; Emirel pamuğundan üretilen Ne 10/1 inceliğinde kendinden renkli karde ring iplikler (480 

TPM) üretilmiş olup bu ipliklerden Picanol Gammax dokuma makinesinde bezayağı, dimi ve rips dokuma 

kumaşlar üretilmiştir. Üretilen dokuma kumaşlar; kumaş gramajı (g/m2) ve kumaş kalınlığı (mm), kumaş sertliği 

(cN), kat düzelme açısı (°) gibi mekanik özellikler ve hava geçirgenliği (mm/s) özellikleri açısından dokuma örgü 

tipine göre kıyaslanmıştır. Kumaş sertlikleri PROWHITE sertlik ölçüm cihazı kullanılarak ölçülürken, eğilme 

rijitlikleri Cantilever test metoduna göre belirlenmiştir. Kat düzelme açısının tespiti için SDL ATLAS kat düzelme 

açısı ölçüm cihazı kullanılmıştı. SDL ATLAS TEXTEST M021A cihazı yardımı ile numunelerin hava geçirgenliği 

ölçülmüştür. Ayrıca Data Color 600 spektrometre cihazı kullanılarak kendinden renkli dokuma kumaşlara ait 

kolorimetrik ölçümler (CIE L*, a*, b*, C*, ho, K/S) değerlendirilmiştir. Genel sonuç olarak; Pek çok farklı 

kullanım alanı ve ürün tasarım imkanı sunan kendinden renkli doğal pamuk kullanılarak üretilen tekstil kumaşları 

elverişli ve kabul edilebilir kumaş performansı değerleri vermiştir. Kendinden renkli pamuklu tekstil ürünleri 

tekstil tüketicilerine daha sık tanıtılmalı ve kullanılmalıdır. Bu şekilde Türk ve dünya tekstil sektörü çevre dostu 

tekstil ürünlerinden daha çok faydalanabilecektir.  

  

.Anahtar Kelimeler: organik pamuk, doğal renkli pamuk, sertlik, eğilme rijitliği, hava geçirgenliği, renk özellikleri 

 

INTRODUCTION 

 Cotton has been considered as an important fibre since it has a wide usage in textile sector. Cotton industry 

has a vital economic importance in the developing countries. Using a uniform raw material has a great importance 

in order to produce a quality product. However, this may not be easy for the cotton fibre which is directly 

influenced from the cultivation methods and conditions. Processing of fibres into textile products requires the 

usage of extensive water, energy, chemical and other related sources.  Dyeing process also may lead to 

environmental pollution due to its chemical dyestuff. Usage of naturally colored cotton fibre and converting it into 

textile materials are one the promising approaches for the sustainable textile processing which reduce ecological 

hazard.  

 Organic agriculture production is based on consuming non-pesticides and insecticides in order to enhance 

an ecological harmony. It is possible to cultivate off white organic cotton as well as the naturally colored organic 

cotton fibre. Especially brown and green naturally colored fibres may be grown organically. It is known that 

naturally colored cotton have inheritance properties such as insect and disease resistance, salt tolerant qualities as 

well as drought (Palamutcu et al., 2019 :25-39)  

 Naturally colored organic cottons gain the color property after the opening of the cotton ball. As the cotton 

balls open, developed colors under the sun turn into original color due to genotypic structure (Xiao et al., 2007:73-

78; Günaydın et al., 2019: 101-125). Naturally colored organic cotton has high resistance for insects and diseases 

which is an important property for being appropriate with organic growth.  However, it is also useful to emphasize 

that those naturally colored cottons have shorter staple length, weaker in staple length and finer when compared 

with the conventional Upland cotton. There are many researches being carried out for improving the genetic 

properties of naturally colored cotton fibres for obtaining better yield and better fibre qualities. Furthermore, as 

the environmental awareness has been increased, naturally colored cotton fibres have become one of the major 

preferred raw materials for the textile end-products such as woven, knitted fabrics and garments produced from 

those fabrics (Matusiak et al., 2007: 10-14; Chae et al., 2011: 1042-1047; Değirmenci et al., 2010: 30-42; Parmar 

and Chakraborty, 2001: 1099-1102).  

 Within this study unique Turkish naturally colored cotton “EMİREL” was selected and cultivated in line 

with the organic cotton fibre production with the support of Nazilli Cotton Research Institute in Turkey. Plain, 

twill and weft ribs weaving fabrics made of “EMİREL” cotton were produced in order to observe the effect of 



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

389 
 
 

 

weaving pattern on some mechanical properties, air permeability and colorimetric properties of woven samples 

with different weaving pattern.   

MATERIAL METHOD 

 Naturally colored cotton type of “Emirel” a unique natural colored organic Turkish cotton fiber type was 

cultivated in line with the organic cotton fiber production for this study under the control of the Turkey Nazilli 

Cotton Research Institute in Turkey. Cumhuriyet 75 wheat variety was used as a rotation plant during the cotton 

fiber cultivation. The naturally colored unique Turkish cotton fiber is Gossypium hirsutum L. and was developed 

via crossbreeding and selective breeding techniques in Turkey. Visual appearance and spun yarn properties of 

Emirel naturally colored organic cotton fiber type are given in the Table 1. The color of the studied naturally 

colored organic cotton fiber is brown (Table 1).  
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Table 1: Yarn properties and natural color of Emirel cotton fiber 

Yarn properties of Emirel Visual view 

U% 10.65 

  

CVm 13.7 

thin places -

30%/km 

854.8 

thin places-

40%/km 

41 

thin places-

50%/km 

1 

thick places 

%35%/km 

655.8 

thick places 

+50%/km 

144 

Neps +140% 590.3 

Neps +200% 126.3 

Neps +280% 38.8 

H 8.02 

 

 Ne 10/1 carded ring yarns with twist ratio of 480T/m were spun on an industrial sized ring spinning 

machine.  Yarn production was conducted using the processing stages of the carded yarn production line where 

cotton fibres were firstly opened and cleaned in a blowroom. Yarn physical properties were measured on the Uster 

Tester 5 and Uster Tensorapid 4 testing machines. Five bobbins were chosen for efficient assessment of each yarn 

sample and five measurements were completed for each bobbin). All the measurements were conducted under 

standard test conditions: 65 ± 4% relative humidity and 20 ± 2 °C temperature. Table 2 indicates the yarn evenness 

and tenacity values of Emirel yarn.  Yarn sample Emirel was used as the warp and weft yarn yarns in order to 

produce plain, twill and ribs woven samples on the Picanol Gammax weaving machine. Fabric construction 

properties are given in table 3 indicating their fabric weight (g/m2), constituent yarn type, warp - weft yarn density 

and fabric thickness. Fabric images were captured on Leica EZ4 HD stereo microscope at magnifying ratio of 8x 

(Figure 1). 

.Table 2: Evenness and tenacity values of Emirel Yarn 

 CVm 

thin 

places-

50%/km 

thick 

places 

+50%/km 

Neps 

+200% 
H 

yarn 

elongation 

(%) 

tenacity B-work 

EMİREL  

Yarn 
13.7 1 144 126.3 8.02 6.75 14 14.72 
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Table 3: Fabric construction properties  

 

    

 

 

 

 

 

 

        

(a)                                                   (b)                                         (c) 

Figure 1: Woven fabrics made of Emirel cotton a: Plain weave b: Twill weave c: Ribs weave 

 The fabric weights were measured according to the standard test methods for mass per unit area (gr/m2) 

of fabric.  Warp and weft density (threads/cm) of fabric types were counted by using Leica EZ4 HD stereo 

microscope as average of ten view for each direction at different places of samples. Fabric thickness was measured 

using Louis Shopper thickness measurement instrument according to the standard test method of EN ISO 

5084:1996.  

 Mechanical properties such as stiffness, bending rigidity, crease recovery angle (°), single rip tongue 

strength as well as color properties was evaluated respectively. Circular bending test method was applied for the 

fabric stiffness evaluations. Prowhite model Digital Pneumatic stiffness tester was utilized to determine the fabrics’ 

rigidity value according to the ASTM D4032 Circular Bending Testing Method.  A plunger of 25.4 mm diameter 

pushes the fabric through a 38mm diameter orifice for a distance of 57 mm in 1.7 seconds and the maximum force 

to push the specimen fabric were recorded in terms of cN.  

 Fabric bending length is a measure of the interaction between fabric weight and fabric stiffness in which 

a fabric bends under its own weight. This parameter is an important parameter which gives the idea for explaining 

drape. Fabrics with low bending rigidity are prone to cutting out problems while fabrics with high bending rigidity 

leads to low comfort feeling.  Within this study, bending test was carried on with the help of Cantilever test. 

Rectangular strips (25mm wide*200 mm long) was clamped at one end and the rest of strip was allowed to 

overhang and bend under its own weight. The length of the overhang fabric is measured when the tip of the 

specimen is depressed under its own mass to the platform. Bending length (c) was read from a calibrated scale in 

milimeters when the tip of the specimen indicated 41.5° angle. The longer the bending length is the stiffer the 

fabric. flexural rigidity (G) may be calculated from the bending length and mass per unit area (Song, 2011; Hu, 

2008). 

Fabric 

 code 

Weaving  

pattern 

warp  

yarn  

 count 

weft  

yarn  

count 

warp yarn  

density 

(threads/cm) 

weft yarn 

density 

(threads/cm 

fabric  

weight 

(g/m2) 

thickness 

(mm) 

F5P Plain Ne 10/1  Ne 10/1  13 14 228.90 0.42 

F5T twill Ne 10/1  Ne 10/1  13 15 256.26 0.48 

F5R ribs Ne 10/1  Ne 10/1  14 14 257.51 0.5 
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Flexural rigidity G=9.8 MC                       (equation 1) 

Where C is bending length (cm) and M (mg/cm2) is   mass per unit area.  

       

Figure 2: Bending rigidity measurement 

 Overall bending rigidity was recorded with the equation 2 where the geometric mean of warp and weft 

bending rigidities are utilized; 

G0=(GW*Gf)1/2                                                                        (equation 2) 

Where G0 is the overall fabric bending rigidity (mg.cm), Gw is the warp bending (mg.cm), and Gf is the weft 

bending rigidity (mg.cm). 

Crease Recovery Angle (° ) 

 Crease is an unintentional fold in the fabrics during or after processing. The resistance of the textile 

material for creasing during the usage is called crease resistance.  Crease recovery angle of fabrics is a quantitate 

measurement for this parameter.  Crease recovery angles of fabrics were measured by utilizing SDL Atlas crease 

recovery tester according to AATCC 66 test method.  Tests were performed in warp and weft direction with 5 

replicas for each sample. Obtaining high crease recovery angle indicates better crease recovery for the fabrics.  

 

Figure 3: SDL Atlas Crease recovery tester 

Air Permeability  

 Woven fabrics from white and naturally organic colored cottons within this study were planned to be 

utilized for apparel garments where comfort properties are highly demanded. Air permeability of the fabrics was 

measured based on EN ISO 9237 standard using a SDL Atlas Digital Air Permeability Tester Model M 021A at 
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20 ± 2 °C and %65 ±4 % humidity. Measurements were performed by application under 200 Pa air pressure per 

20 cm2 fabric surface. Averages of measurements from 10 different areas of fabrics were calculated 

Colorimetric Properties  

 The CIE L*, a*, b*, C* and hº co-ordinates were measured and the Color strength (K/S) values calculated 

from the reflectance values at the appropriate wavelength of maximum absorbance for each dyed samples using a 

Datacolour 600 spectrophotometer (Datacolour International, Lawrenceville, NJ, USA), spectrophotometer under 

illuminant D65 using a 10º standard observer. Each fabric sample was read in four different areas and the average 

value was calculated. 

RESULTS&DISCUSSION 

 

 

 
Figure 4: Fabric weight (g/m2) 

 

 Figure 4 indicates the fabric weight of plain, twill and ribs samples made of Emirel cotton. It is observed 

that highest fabric weight was obtained from ribs samples while lowest fabric weight was found among the plain 

samples. Twill samples revealed the fabric weight value between plain and ribs’fabric weight.  
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Figure 5: Fabric thickness(mm) 

  

 Fabric thickness of plain, twill and ribs fabrics made of Emirel cotton is revealed in figure 5. Among the 

three samples, highest thickness was obtained from ribs samples whils the lowest thickness was found among plain 

samples.  

 

  

 

 
 

Figure 6: Stiffness results 
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 Stiffness results (Figure 6) revealed that twill fabrics made of Emirel cotton indicated the highest stiffness 

while ribs fabrics revealed the minimum stiffness results. Bending length results of woven fabrics made of 

“EMİREL” cotton is also given in figure 7. According to figure 7; Highest bending length in warp direction was 

obtained from twill fabric samples and highest bending length in weft direction was obtained from ribs fabric 

samples among the all samples. When considering bending length in weft wise; plain and twill woven samples 

indicated close bending length values which were lower than the bending length of ribs woven samples. Although 

the number of yarn intersections in twill fabrics is known to be lower than the plain samples which enhances the 

fabric more drapability; Highest bending length in warp direction was obtained from the twill groups. This result 

may be attributed to higher number of weft threads/cm of twill woven samples compared to plain and ribs samples 

(table 3). 

 

 
Figure 7: Bending length results 

 

 

Figure 8: Bending rigidity results 
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Figure 9: Overall bending rigidity results 

 Twill fabrics revealed the highest bending rigidity in warp wise while ribs fabrics revealed the highest 

bending rigidity in weft wise (figure 8). Overall bending rigidity of the twill fabrics were higher than overall 

bending rigidity of plain and ribs fabric variants (Figure 9).  

 

 

 

Figure 10: Crease recovery angle (°) 

  Plain fabrics were generally observed to be indicating lower creasing angle in warp wise compared to 

twill and ribs fabrics. This may be attributed to tighter structure of the plain structure which resulted with the 

crease recovery angle being at a lower grade when compared with the twill or ribs fabrics. Our result was also 
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supported with Ömeroglu et al. where the authors obtained lower crease recovery angle in plain fabric groups 

(Ömeroğlu et al., 2010). According to figure 10, It is also observed that crease recovery angles in weft wise were 

close to each other among the plain, twill and ribs samples.   

Table 4 : Color Properties of Emirel Fabrics 

 

 

 

 

 

  

 When the color strength (K/S) values are evaluated with respect to weaving patterns; It is observed that 

there is not a prominent  difference between the color strength of plain, twill and ribs woven samples. Lightness, 

a* (red value), b* (yellow value), C* (chroma), h0 values of the samples with different weaving pattern also reveal 

similar values between each other (table 4). 

CONCLUSION 

 The quality of Turkish cotton fibres is being tried to be improved with the past, current and upcoming 

researches and efforts which have been undertaken by the Nazilli Cotton Research Institute, the Turkish 

universities, private sector companies and with their bilateral cooperation and collaborations. Nazilli Cotton 

Research Institute in Turkey are working to improve the properties and quality of different types of cotton fibre 

genotypes (white, off-white and naturally colored) by using the conventional plant breeding techniques such as a 

selection breeding and crossing leading to the production of better and more productive superior varieties of cotton 

fibres. 

 Naturally colored cottons have the advantages of being environmental friendly characteristics.  According 

to test results of this experimental study, naturally colored fibres may be easily utilized for yarn as well as the 

fabric production. Naturally colored plain, twill and ribs woven fabrics made of Emirel cotton blend provided 

satisfying results for stiffness, bending rigidity, crease recovery, air permeability properties. Since the chemical 

dyeing stuffs are not used during the production of the naturally colored fabrics, new studies related to development 

of baby clothes made of naturally colored cotton blends where anti allergen and anti-toxic properties are highly 

required may be advised for the new studies 
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Abstract 

 

Geothermal fields are classified according to their temperature in the reservoir as high-medium and low 

temperature. The water temperature is higher than 150 ° C. in high temperature geothermal areas. While the water 

temperature in the medium temperature ranges between 70°C and 150°C; In low temperature areas, the water 

temperature varies between 20°C and 70°C. Due to the increase in the temperature of the water in geothermal 

fields, the diversity of the usage area of the water increases.  

Many geothermal areas are found in Erzurum province, which is located on important fault zones. In this study, 

within the boundaries of Erzurum Province; Aziziye (Ilıca), Hamamderesi, Pasinler (Hasankale), Köprüköy 

(Deliçermik), Çat (Hölenk and Köseler), Tekman, Horasan-Hızırilyas village geothermal fields has been 

determined as the study area. In this context, the earth temperatures of the thermal areas were determined by using 

satellite images and Land Surface Temperatures (LST) were calculated by using various bands of satellite data of 

Landsat and MODIS platforms. The LST model is an effective way to understand many environmental parameters 

and the relationship between them. Split-window (sw) algorithm was used to create the data of the LST. Thus, the 

LST data of the thermal zone of 7 localities within the boundaries of Erzurum Province were calculated. As a 

result, the thermal areas in the province of Erzurum are classified according to their temperatures, and suggestions 

have been made to the relevant institutions and organizations for the appropriate evaluation of these areas. 

Keywords: Geothermal Waters, Erzurum, Landsat, MODIS, LST, Remote Sensing. 

Jeotermal Alanlarda Yeryüzeyi Sıcaklıklarının (YYS) Uzaktan Algılama 

Yöntemleriyle İncelenmesi: Erzurum İli Örneği 

Özet 

 

Jeotermal sahalar, su sıcaklıklarına göre yüksek-orta ve düşük sıcaklıklı alanlar olarak sınıflandırılmaktadır. 

Yüksek sıcaklığa sahip jeotermal alanlarda su sıcaklığı 150°C’den yüksektir. Orta derecede sıcaklıklı sahalarda su 

sıcaklığı 70°C ila 150°C arasında değişirken; düşük sıcaklıklı sahalarda su sıcaklığı 20°C ila 70°C arasında 

mailto:huseynbayrm1985@gmail.com
mailto:mehmetalicelikk@gmail.com
mailto:ikopar@gmail.com
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değişmektedir. Jeotermal sahalardaki suların sıcaklık derecelerinin artışına bağlı olarak, suların kullanım alanının 

çeşitliliği de o oranda artmaktadır. 

Önemli fay zonları üzerinde yer alan Erzurum ilinde birçok jeotermal alan bulunmaktadır. Bu çalışmada Erzurum 

ili sınırları içerisinde yer alan; Aziziye (Ilıca), Hamamderesi, Pasinler (Hasankale), Köprüköy (Deliçermik), Çat 

(Hölenk ve Köseler), Tekman, Horasan-Hızırilyas köyü Jeotermal sahaları çalışma sahası olarak belirlenmiştir. Bu 

bağlamda termal alanların yer yüzeyi sıcaklıkları uydu görüntüleri kullanılarak tespit edilmeye çalışılmış, Landsat 

ve MODIS platformlarına ait uydu verilerinin çeşitli bantları kullanılarak Yer Yüzey Sıcaklıkları (YYS) 

hesaplanmıştır. YYS modeli, birçok çevresel parametreyi ve bunlar arasındaki ilişkiyi anlama için etkili bir 

yöntemdir. YYS verilerinin oluşturulmasında split-window (sw) algoritması kullanılmıştır. Böylelikle Erzurum ili 

sınırları içerisinde yer alan 7 adet lokaliteye ait jeotermal sahanın YYS verileri hesap edilmiştir. Bunun sonucunda, 

Erzurum ilindeki termal alanlar sıcaklıklarına göre tasnif edilmiş ve bu alanların uygun değerlendirilme şekli 

konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara öneriler sunulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Jeotermal Sular, Erzurum, Landsat, MODIS, YYS, Uzaktan Algılama 

 

1. GİRİŞ 

 

Yer Yüzeyi Sıcaklığı (YYS), dünya yüzeyini kaplayan örtünün belli kalınlıklardaki üst ve alt katmanlarının başta 

güneş radyasyonu olmak üzere litolojik etkenler, jeotermal çıkışlar, çizgisellikler vs. gibi faktörlerin ortaya 

çıkardığı sıcaklık anomalilerinin belli periyotlarla kaydedilerek atmosfer ve yer yüzeyi arasındaki enerji 

alışverişini tayin eden önemli bir parametredir (Becker ve Li, 1990; Sobrino vd., 2004; Srivastava vd., 2009). 

Günümüzde teknolojinin ve uzaktan algılama sistemlerinin de gelişmesine bağlı olarak dünyamızın yer yüzeyine 

ait sıcaklık durumu birçok amaç için ölçülmektedir (Yalçın vd., 2015). Bu amaçlardan birisi de coğrafi olarak 

yeryüzünün önemli enerji lokalitelerinden ve turizm destinasyonlarından birini oluşturan jeotermal alanların çeşitli 

uydu görüntülerinden elde edilen bantlar aracılığıyla tespit edilmesidir. Jeotermal alanlarda termal spektral yayılım 

ve atmosferik iletim bilgilerine dayanarak elde edilen YYS, çoğunlukla uzaktan algılama verileri aracılığıyla 

yapılmaktadır. YYS ile Uzaktan algılama anomalilerinin belirlenmesinde ise veri kaynağı olarak termal bantlara 

sahip uyduların yanında sıcaklığa duyarlı çeşitli termal hava kameraları kullanılabilmektedir (Yıldız vd., 2017). 

Uydudan alınan yer sıcaklık verileri, termal hava kameralarına oranla daha az çözünürlüğe sahip olmasına rağmen 

tek çerçevede geniş alanları kapsamaları, çok fazla zaman tasarrufu sağlaması, maliyet ve erişilebilirlik açısından 

da üstün olmasından dolayı çok avantajlıdır (Polat vd., 2018). YYS araştırmalarında özellikle Landsat uydu 

algılayıcıları yüksek çözünürlükleri, uzun süreli geniş veri aralığına sahip olmaları ve tarama alanının oldukça 

yüksek olmasından dolayı çok fazla kullanılmaktadır (Yalçın vd., 2015). Bu nedenle YYS bulgularını ortaya 

çıkarmak için birçok algoritma geliştirilmiştir. Bunlardan bölünmüş pencere (splitwindow) yöntemi (Sobrino vd. 

1996) en sık kullanılan yöntem olmakla birlikte; tek pencere (monowindow) algoritması (Qin vd. 2001), 

sıcaklık/yayınırlık ayırma (temperature/emissivity separation) yöntemi (Gillespie vd. 1998) ile tek kanal (single 

channel) yöntemleri (Jiménez, Muñoz ve Sobrino 2003) de yine diğer sık kullanılan algoritmalar arasındadır.  Son 

yıllarda yapılan çalışmalara (Qian vd. 2006; Xiao ve Weng 2007; Amiri vd. 2009; Kant vd. 2009; Onishi vd. 2010; 

Jiang ve Tian 2010; Lv ve Zhou 2011; Guo vd. 2012; James ve Mundia 2014; Şekertekin vd., 2015) bakıldığında 

dünya yüzeyinde çıplak gözle görünür durumdaki hemen her cismin güneşten gelen ısıl ve ışık enerjisini değişik 

oranlarda absorbe etme, kırıp dağıtma ve yansıtma özelliklerinden dolayı uydudan alınan veriler sayesinde bu 

cisimlerin günlük, mevsimsel ve aylık ortalama sıcaklık durumlarını tespit etmek bir hayli kolaylaşmıştır (Çelik, 

2017). Önceleri varlığından bile haberdar olunmayan ve bulunabilirliği uzun bir zaman, emek ve para gerektiren 

yeni jeotermal alanların tespiti artık uydular ve termal hava kameraları ile çeşitli yazılımlar kullanılarak daha hızlı 

bir şekilde yapılabilmektedir. Bu doğrultuda uzaktan algılama tekniğinden faydalanılarak, çok geniş alanlara 

yayılabilen ve akışkan özelliğe sahip jeotermal sahaların araştırılmasında, bulunmasında ve işletilebilir özellikte 

kullanılabilmesinde YYS modeli çokça tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir (Çelik ve Kalkan, 2012). İşte bu 

yöntemlerle yeryüzünün herhangi bir bölgesinde tespiti güç olan jeotermal alanlara ait spektral veriler kullanılarak 

elde edilen YYS görüntüleriyle elde edilen veriler sayesinde termal ısı adacığı (Yılmaz, 2015) oluşturan sahalar 

çok kısa sürede bulunup işlevsel hale getirilebilecektir.  
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Bu çalışmada Alp-Himalaya jeotermal kuşak zonu içerisindeki Türkiye’nin önemli termal sahalarına sahip 

Erzurum il sınırları içerisinde yer alan belli başlı jeotermal sahaları oluşturan 

 

• Aziziye (Ilıca),  

• Erzurum-Dumlu,  

• Hamamderesi,  

• Pasinler (Hasankale),  

• Köprüköy (Deliçermik),  

• Çat (Hölenk ve Köseler),  

• Tekman,  

• Olur (Ilıkaynak),  

• Horasan-Hızırilyas köyü  

 

Jeotermal Sahaları test alanı olarak belirlenmiştir (Şekil 1). Bu sahaların yer yüzeyi sıcaklıkları, Landsat ve 

MODIS platformlarına ait uydu verilerinin çeşitli bantları kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. YYS 

verilerinin oluşturulmasında split-window (sw) algoritması modeli kullanılmıştır. Uygulanan bu modelle Erzurum 

ili sınırları içerisinde tespit edilmiş 7 lokalitedeki jeotermal sahanın YYS durumu belirlenmiştir. Sıcaklıklarına 

göre tasnif edilen bu jeotermal alanların YYS verileri bulgular bölümünde analiz edilip sonuç kısmında da 

değerlendirilmiştir. 
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Şekil 1. Test alanının Sayısal Yükselti Modeli (SYM). 

 

2. DATA VE YÖNTEM 

 

Bu çalışmada çeşitli yıllara ait (2000-2018 yılları arası) LST udu verileri “EarthExplorer” web sitesinden elde 

edilmiş ve bu verilerin normal sıcaklık değerlerine dönüşümü ArcMap 10.4.1 yazılım programı aracılığıyla 

gerçekleştirilmiştir. Daha sonra normalize edilmiş olan ve üretilen her bir YYS görüntüsünden mevcut ve 

potansiyel jeotermal alanların tespiti yapılarak bu alanların yer tayini belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için ilk 

olarak 8’er gün olarak kaydedilen ve 185x185 km uzunluğa ve genişliğe sahip kızıl ötesi ve termal bantlar 

halindeki görüntülerden faydalanılmıştır. Bu bantlardan elde edilen veriler en yüksek ve en düşük sıcaklık 

durumunu yansıtmaları bakımından belli ayları göz önüne alarak sıcaklıklarının normalize edilmesi sağlanmıştır. 

Bir sonraki aşamada ise YYS hesaplaması ve SW modelini uygulamaya koyma işlemleri yer almaktadır. Çalışma 

alanına ait görüntülerin YYS üretiminde izlenen adımlar aşağıdaki gibidir: 

 

1: Piksel değerinden Spektral yansıtıma dönüşüm durumunun tespiti: 
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Sıcaklığı mutlak diye kabul edilen sıfırın (K) (°C) üzerindeki herhangi bir nesnenin ısıl elektromanyetik enerji 

yaydığı bilinmektedir. Bu sebeple piksel değerinin sensördeki spektral yansıtım değerine çevirmek için aşağıdaki 

formül kullanılmıştır (Kumaresan vd., 2018; http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/pdfs/Landsat7_Handbook.pdf). 

 

Lλ=gain∗DN+Bias 

 

Burada; Lλ sensördeki spektral yansıtım değerini (W/(m2 ster μm), gain yansıtımın eğimini, DN piksel değerini 

ve Bias ise yansıtımın kesişimini ifade etmektedir. Bias ve Gain değerleri için yeniden ölçekleme parametreleri de 

denilmekte ve bu veriye ait değerler ise meta data dosyası içerisinde yer almaktadır. Bunun dışında Spektral 

yansıtıma dönüşüm aşağıda yer alan formüldeki gibi de ifade edilebilmektedir (Uğur ve Polat, 2015; Polat vd., 

2018).   

      

Tλ=Lmax−Lmin/Qcalmax−Qcalmin(𝐷𝑁−Qcalmin)+Lmin                 

 

 

Bu formülde; Qcalmin ve Qcalmax maksimum ve minimum sayısal kalibre edilmiş piksel değeri, Lmax ve Lmin 

ise Qcalmax ve Qcalmin ‘e göre ölçeklendirilmiş spektral yansıtım değerlerini ifade etmektedir. 

 

2: Spektral yansıtım değerinden sensör parlaklık sıcaklığına dönüşüm durumunun tespiti:  

Termal bandın spektral yansıtım değeri uydunun gönderilmeden önceki hesaplanmış kalibrasyon katsayıları 

kullanılarak sensör parlaklık sıcaklığı hesaplanabilmektedir (Rongali vd., 2018; 

http://landsathandbook.gsfc.nasa.gov/pdfs/Landsat7_Handbook.pdf). 

 

Tλ=𝐾²/ln (𝐾¹/Lλ+1)-273.15 

 

Burada Tλ sensor parlaklık sıcaklığını, K1 ve K2 ise kalibrasyon sabitlerini ifade eder. 

 

3: Sensör parlaklık sıcaklığından Yer yüzey sıcaklığına (YYS) dönüşümünün hesaplanması: 

Bir önceki aşamada üretilen görüntüler her ne kadar sıcaklık değerlerini ifade etseler de hesaplanan bu sıcaklık 

durumu gerçek yüzey sıcaklığı değildir. Kabul edilebilir bir YYS için yüzeye ait yayım (emissivity) düzeltmesi 

yapılmalıdır (Polat vd., 2018). Yayım düzeltmesi yapılmış YYS hesabı ise aşağıdaki formülasyonda belirtilmiştir 

(Polat vd., 2018). 

 

YYS=Tλ/1+(λ+(Tλ/h∗cs)∗𝑙𝑛ϵ) 

 

Burada; YYS hesabı için, λ gelen termal bant dalga boyu, h Planck sabiti, 𝑠 Boltzmann sabiti, c ışık hızı ve ϵ 

piksele karşılık gelen yayınırlığı ifade eder (Polat vd., 2018). Tüm hesaplama işlemleri ArcMap 10.4.1 yazılımında 

gerçekleştirilmiştir. 

 

3. BULGULAR 

  

İnsanoğlunun bitmek bilmeyen ve her geçen gün tür ve çeşidi artan ihtiyaçlarına karşılık verebilmek artık çok 

zorlaşmıştır. Çünkü yenilenemez (tükenebilir) enerji kaynakları hızla tükenmekte ve yenilenebilir alternatif enerji 

kaynakları ise artan bu talebe ya yetememekte ya da yetişememektedir. Bu bağlamda özellikle günümüz 

teknolojisinin de gelişmesine bağlı olarak sayısı neredeyse 10 milyara ulaşan dünya nüfusunun elektrik tüketimi 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha fazla enerji üretimi gereksinimi doğmuştur. Bu gereksinme için de çeşitli 

alternatif enerji kaynakları bulunarak kullanılagelmektedir. Bu bakımdan Jeotermal kaynaklardan elde edilen 

enerji de son zamanlarda çok sık bir şekilde kullanılan önemli bir alternatif enerji kaynağıdır. Günümüz 

dünyasında ise Jeotermal enerjiden birçok alanda faydalanılmaktadır (Tablo 1). Dünyadaki ve ülkemizdeki 

kullanım durumları ve göstergelerine göre jeotermalden en fazla elektrik enerjisi eldesi için yararlanıldığı 

görülmektedir. Isıtma amaçlı olarak ta kullanılan jeotermal sahalardan elde edilen enerji balık çiftliklerinde 

kurutma, çimento, şeker, konserve, kerestecilik, kâğıt sanayii vb. daha birçok alanda da çeşitli amaçlar için 

kullanılmaktadır. İşte kullanım alanlarının bu kadar geniş olduğu jeotermal alanların bulunup insanların ve 

dolayısıyla da sanayinin artan beklentilerine sunmak elzem olmuştur. Bunun için daha verimli, akılcı, temiz ve bir 
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anlamda da kendini yenileyebilen enerji kaynaklarına yönelim hız kesmeden devam etmektedir. Jeotermal enerji 

de bu noktada taleplerin karşılanabilmesinde adeta bir can simidi görevindedir. Tüm bu nedenlerden dolayı tablo 

1’de de paylaşıldığı üzere kullanım sahasının bir hayli çok olduğu jeotermal alanların YYS hesaplamasının 

yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. YYS sonuçlarına göre alternatif jeotermal alanların yerleri daha kolay bir 

şekilde yapılabilmekte ve yeri tespit edilen bu alanların ise daha çabuk işletilebilir hale gelmesi sağlanmaktadır.  

Nihai olarak MODIS uydu verileri ile jeotermal alanların hassasiyetle hesaplanan YYS sonuçları kullanılarak 

tespit edilen yeni bir termal sahanın öncelikle düşük, orta ya da yüksek entalpilili (sıcaklıklı) olup olmadığı 

belirlenir. Sıcaklık durumuna göre ısıtma, kurutma, buharlaştırma vb. amaçlara bağlı olarak sınıflandırılan bu 

jeotermal alanlar çeşitli sektörlerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda gerekli kesimlere arz edilirler. Yani bir 

jeotermal sahanın entalpili (sıcaklık) durumuna göre tercih edildiği sektör ve kullanım oranı da buna göre 

şekillenmiş oluyor. Sonuç olarak belirtmek gerekirse en az 20⁰C ve üzerindeki bir yeraltı ısı adacığı oluşturabilen 

jeotermal alanlar sıcaklıklarının yüksek, orta ve düşük olma özelliğine göre kullanım sınıflandırılması 

yapılmaktadır. Kullanım alanlarının fazlalığı, çevreci, temiz ve yenilenebilir böylesi bir alternatif enerji kaynağının 

basit, mümkün olduğu kadar maliyetsiz ve bir o kadar da hızlı bir şekilde bulunup insanların ihtiyaçlarını gidermesi 

son derece önemlidir. Bu bakımdan YYS metodunun tüm dünyada ve bilim insanları arasında giderek 

yaygınlaştırılması gerekmektedir. Böylelikle yerli ve yabancı birçok kurum, kuruluş ve özel sektör için de bu metot 

insanlığa çokça katkıda bulunabilecektir.  Dolayısıyla jeotermal alanların tespiti ve tespit edilen bu alanlardaki 

termal sıcaklıkların analizi önem kazanmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın bu kısmında YYS verilerinden elde 

edilen termal sıcaklık değerleri üzerinde durulmuştur. Test alanı olarak belirlediğimiz 7 adet jeotermal alana dair 

daha önce yapılan çalışmalarda elde edilen sıcaklık değerleri ile bu çalışmada uzaktan algılama metodolojisi ile 

elde edilen bulgular kıyaslanmıştır. Böylelikle çalışmada elde edilen bulguların doğruluğu ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. 

 

TABLO 1. JEOTERMAL SULARIN SICAKLIKLARINA GÖRE KULLANIM ÇEŞİTLİLİĞİ. 

 
     Kaynak: Tut Haklıdır, 2008’den değiştirilerek. 
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Bu çalışmada Nisan ayı verileri üzerinden analiz yapılmıştır. Her yılın nisan ayının ilk ve ikinci haftasına ait veriler 

bileşke haline getirilmiştir.  Toplamda 36 adet MODIS TERRA uydu verisi kullanılmıştır. 

  

Nisan ayı döneminde Erzurum ilinin ortalama YYS değerleri 19,3 ⁰C’dir. Horasan-Hızırilyas köyünde yer alan 

jeotermal alan Erzurum ilinin en sıcak noktalarından birisidir.  Burada nisan ayı YYS sıcaklığı 25 ⁰C civarındadır. 

Erzurum’un ortalama YYS’den sapma sıcaklığı ise 5,95 ⁰C’dir (Tablo 2). Bunun yanı sıra Tekman’da yer alan 

kaplıcanın bulunduğu kesimler de çevresine göre sıcaklık adası oluşturmuştur. Burada nisan ayı YYS sıcaklığı 

Erzurum ortalamasından ortalama 4,5 ⁰C daha fazladır. Pasinler jeotermal sahasında nisan ayı YYS sıcaklığı 

Erzurum ortalamasından yaklaşık olarak 3,27 ⁰C daha fazla iken; Aziziye Jeotermal sahasında ise nisan ayı YYS 

sıcaklığı Erzurum ortalamasından 3,08 ⁰C daha fazla çıkmıştır. Köprüköy (Deliçermik) (nisan ayı YYS sıcaklığı 

Erzurum ortalamasından 1,24 ⁰C daha fazla) ve Olur (Ilıkaynak) kaplıcalarının olduğu kesim ise çevresine göre 

sıcak olmakla birlikte bu sıcaklık farkı çok fazla değildir.  

           

Tablo 2. Test Alani Olarak Belirlenen Jeotermal Sahaların YYS Sonuçlarının 

Erzurum Ortalamasından Sapması (⁰C). 

 

Jeotermal Alanı      YYS’nin Erzurum Ortalamasından Sapma 

Derecesi(⁰C) 

Aziziye (Ilıca) 3,08 

Horasan-Hızırilyas 

köyü  

5,95 

Hamamderesi 2,16 

Pasinler (Hasankale) 3,27 

Köprüköy 

(Deliçermik) 

1,24 

Çat (Hölenk ve 

Köseler) 

2,61 

Tekman (Meman) 4,41 

 

Test alanlarının termal sıcaklıkları ile uydudan elde edilen YYS değerleri benzer durum göstermektedir. Horasan-

Hızırilyas Jeotermal alanının su sıcaklığı ortalama 57 ⁰C’dir (Tablo 3). Bu sıcaklığıyla Horasan-Hızırilyas termal 

sahası Erzurum ilinin en yüksek entalpilili (sıcaklıklı) sahası konumundadır. YYS değerlerinde de en büyük değere 

(nisan ayı ortalaması 25⁰C’dir) sahip bu jeotermal alanın su sıcaklığı ile YYS sonuçları tutarlılık arz etmektedir. 

Tekman jeotermal sahası da 45-56 ⁰C arasında değişen su sıcaklıklarıyla Erzurum ilinin önemli sıcak termal 

alanlarından birini oluşturmaktadır. YYS değerlerine baktığımızda yaklaşık 4,5⁰C kadar ortalamadan sapma 

gösteren bu sahanın su sıcaklığı ile YYS anomalisi arasında doğrusal bir bağıntının olduğu saptanmıştır (Şekil 2). 
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Şekil 2. Nisan ayına ait YYS haritası üzerinden test alanlarının gösterimi. 

 

  TABLO 3. ERZURUM’UN ÖNEMLİ JEOTERMAL SAHALARININ SICAKLIK-DEBİ VE GÜNCEL 

KULLANIM    

                 DURUMU. 

No Konum Sıcaklık   

 (°C) 

Debi 

lt/sn 

Tesisin Güncel durumu 

1 Hızırilyas (Horasan) 57 11 Termal Tesis ve Pansiyon/Otel 

2 Meman (Tekman) 45 2 İlkel Tesis 

3 Pasinler (Sondaj) 40-43 325 Termal Otel ve Kaplıca  

4 Aziziye (Sondaj) 36-38 75 Termal Otel ve Kaplıca  

5 Hölenk-Köseler (Çat) 32 4 Tesis yok 



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

408 
 
 

 

6 Hamamderesi (Küçüktüy-Uzunahmet)  30 22 Termal Otel ve Kaplıca 

7 Köprüköy-Deliçermik 27 10 Çamur Havuzu ve Pansiyonlar 

  Kaynak: Toy ve diğ., 2010’dan yeniden düzenlenerek. 

Pasinler Jeotermal sahasında ortalama 40 ila 43⁰C civarında değişen su sıcaklıkları ile YYS sapma oranı (3,27⁰C) 

arasındaki ilişki pozitiftir. Yani Pasinler Jeotermal sahasının su sıcaklığı ortalamasıyla YYS ortalaması benzerlik 

taşımaktadır. Aziziye Jeotermal sahasında ise YYS (sapması 3,08⁰C )-termal su sıcaklığı (36-38⁰C) arasındaki 

durum diğer jeotermal sahalarda olduğu gibi doğru orantılıdır. Su sıcaklık ortalaması çok yüksek olmayan ve düşük 

entalpili (20-70⁰C) bir sıcaklığa sahip Aziziye Jeotermal sahası, özellikle balneolojik kullanımda Erzurum ilinin 

yakınlığından dolayı (Erzurum şehir merkezine uzaklığı 14,5 km’dir) en çok tercih edilen önemli kaplıcaların 

birini oluşturmaktadır. Bu yönüyle her yıl çermik festivallerinin de düzenlendiği Aziziye Jeotermal sahası gerek 

çevre illerden gelenler ile gerekse de uzak illerden gelen turistlere çoğunlukla günübirlik şekilde olmak üzere 

zaman zaman da bir iki haftalık kürler halinde kullandırılarak şifa kaynağı olmaktadır. Su sıcaklık ortalamaları 

birbirine oldukça yakın olan Çat (Hölenk-Köseler) (32⁰C) ve Hamamderesi (Küçüktüy-Uzunahmet) (30⁰C) 

jeotermal sahalarının nisan ayı YYS sıcaklıklarının Erzurum ortalamasından sapmaları (Çat YYS sapması: 2,61⁰C 

iken;  Hamamderesi YYS sapması: 2,16⁰C’dir) da birbirlerine son derece yakındır. Bu durumlarıyla her iki sahanın 

su sıcaklığı ile YYS sapma oranları arasındaki benzerlikler de dikkat çekicidir. Neticede ise YYS metodunun bu 

test alanlarının oluşturmuş oldukları termal ısı adacıkları ile YYS sonuçlarının paralellik göstermesi bulguların 

diğer örneklemlerle olan uyumluluğunu, güvenirlik ve geçerliliğini de kanıtlamış durumdadır.  

 

4. SONUÇ 

 

Jeotermal sahaları ile ilgili araştırmaların geleneksel arazi yöntemleriyle yapılması uzun zaman alır ve oldukça 

zordur. Geleneksel yöntemler tüm sahanın taranması bağlamında ciddi anlamda emek ve zaman gerekmektedir. 

Hâlbuki uzaktan algılama metodolojisi, Jeotermal alanlarda su sıcaklığı, derinliğe bağlı olarak YYS değerlerinde 

meydana gelen bazı anomaliler dikkate alındığında, bu alanların tespiti ve izlenmesinde önemli olanaklar 

sunmaktadır. Uydu verileri ile yeryüzü büyük parçalar halinde sinoptik bir görüş ile düzenli bir şekilde farklı dalga 

boylarında izlenebilmektedir. Arazi çalışmalarıyla kıyaslananınca uzaktan algılama daha hızlı, homojen, 

ekonomik ve az sürede daha geniş alanlara ait veri sağlar. 

 

Bu çalışmada Alp-Himalaya jeotermal kuşak zonu içerisindeki Türkiye’nin önemli termal sahalarına sahip 

Erzurum il sınırları içerisinde yer alan belli başlı jeotermal sahaları oluşturan; 

Aziziye (Ilıca), Erzurum-Dumlu, Hamamderesi, Pasinler (Hasankale), Köprüköy (Deliçermik), Çat (Hölenk ve 

Köseler), Tekman, Olur (Ilıkaynak), Horasan-Hızırilyas köyünde yer alan Jeotermal sahaları test alanı olarak 

belirlenmiştir. Bu sahaların yer yüzeyi sıcaklıkları, Landsat ve MODIS platformlarına ait uydu verilerinin çeşitli 

bantları kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmamızda, Nisan ayı verileri üzerinden analiz yapılmıştır. 

Her yılın nisan ayının ilk ve ikinci haftasına ait veriler bileşke haline getirilmiştir.  Toplamda 36 adet MODIS 

TERRA uydu verisi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, Jeotermal alanlarının çevresine göre ısı adası 

oluşturduğunu göstermektedir. Nisan ayında Erzurum ilinin ortalama sıcaklık değeri, 19,3 ⁰C’dir. Test 

alanlarından olan Horasan ilçesinin Hızırilyas köyünde yer alan jeotermal alan ise Erzurum ilinin genel YYS 

değerinden 5 ⁰C daha sıcaktır. Genel olarak çalışmamızda seçilen tüm test alanlarının çevresinden ve Erzurum 

ilinin genel YYS değerlerinden daha sıcak olduğu tespit edilmiştir. 
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Abstract 

Product ergonomics is not only the essential factor for consumers who are looking for the best product to fulfill 

their requirements but also necessary for producers which effects their sales figures and profits. In this study, we 

propose a new product development (NPD) process both covers the product development process and product 

ergonomics. As the first step of this study, literature of the product development models and ergonomics are 

investigated. After this extensive investigation, a novel NPD process considering ergonomics is proposed which 

includes ten steps and five sub-steps. This model starts with the product decision step and finishes in the production 

step. In this model, unlike the traditional NPD model, one of the main steps involve an investigation of the existing 

product range of the market according to product ergonomics. If the product design is completely new to the 

market, this step can be skipped since no similar products exist in the market. If the design includes modifications 

or small changes of the existing product, the investigation of the existing products range according to product 

ergonomics gives us important information about ergonomic or non-ergonomic conditions of the products. As can 

be seen in the literature, generally, most of products are developed from the modification of the existing products. 

Therefore, this model can be useful for practitioners considering design types of products for both cases. The main 

expectation with the use of proposed NPD process model is to provide best ergonomic product design for 

consumers and decrease the emergence of product-origin ergonomic problems in the future. 

Keywords: Ergonomics, Product Development, Product Design 
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1. INTRODUCTION 

1.1 Ergonomics 

Ergonomics is a branch of science that is occurred from combination of the two Greek words ergo (work) and 

nomos (laws). The terms Human Factors or Human Factors and Ergonomics (HFE) are also used as a synonym 

of the Ergonomics. There are no differences been in these three terms (Helander, 2006). So, these are can be used 

interchangeably. 

Simply and according to commonly used, ergonomics is a multidisciplinary branch of science that investigates 

human-machine-environment relationship. Ergonomics works for understanding and improving to this 

relationship. It is clearly seen in the literature that in ergonomic studies, a certain part of human-machine-

environment relationship is taken by researchers for more specific works. For example, the researchers can 

investigate: 

• Human- task harmony 

• Human- work harmony 

• Environment- human harmony 

• Human- product harmony 

• Workplace- environment harmony 

• Workplace- human harmony 

1.2 Product Design 

People have been developing products for centuries to fulfill their needs. According to Lascar (2017), designing 

product is about the entire process of creating available products and experiences by identifying the real people's 

problems and thinking about possible solutions. This will ultimately lead to the best design. 

As it seems, product design is not only generating product idea or drawing product shape but also includes more 

than that. It is also necessary to mention here about product development to demonstrate these limits. According 

to Ulrich & Eppinger (2015, p. 2), “product development is a set of activities beginning with the perception of a 

market opportunity and ending in the production, sale, and delivery of a product.” Three important functions are 

almost always been in the center of the product development process. These are marketing, design and 

manufacturing. Design function takes an important role in defining the physical form of the product to fulfill 

customer needs. Engineering design (mechanical, material, electrical, software, etc.) and industrial design 

(aesthetics, ergonomics, user interfaces) are parts of the design content.  

Design types may classify according to different features. Otto & Wood (2001) classified the design types into 

three. These are original design, adaptive design, and variant design. Original design creates an original solution 

for tasks or problems and includes its details. With an original design, we obtain an invention. Adaptive design (or 

synthesis) involves adapting a known system to a modified task or developing an important subsystem of an 

existing product. Adaptive design does not include huge changes to the system within the product operates but it 

can be very novel. According to Sagot, Gouin & Gomes (2003), products rarely have a unique design and 

properties than the other products. New products are developed with mostly include minor changes than other 

products. So if we want to design a new product or develop a new product, we need to investigate similar products. 

So we can collect important information from past works and researches. The ergonomist will compare to the 

products for determining the ergonomic situation. Variant design (or modification), includes varying parameters 

(size, geometry, material properties, control parameters, etc.) of specific product aspects for evolving the new and 

more robust design. This type of design does not change configurations of the subsystem, usually focuses on 



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

414 
 
 

 

modifying the performance. To give an example, CD media is an original design, DVD media is an adaptive design 

and laser disc media is a variant design. 

 

1.3 Importance of the Ergonomic Product Design 

Nowadays, high product variety causes an increase in competition among companies. So, the consumers look the 

best product to fulfill their requirements. In the past, before industrialization, the only expectation of people from 

a product is that it can do its job. But now, the more product types increases to the expectations of the consumers. 

One of the expectations that consumers will check is ergonomics. 

Ergonomic products increase to the satisfaction of the consumer. Non-ergonomic products often reduce the 

efficiency of the consumer from the product or lead to major problems in the future. Numerous of ergonomics 

researches of the products have been in the literature for determining and finding a solution to these problems. 

These problems will be given in the future chapter. 

As a result, ergonomic products are beneficial for both consumers and producers. With ergonomic products, 

consumers meet their expectations without any problem and the producers increase the possibility of the preferable 

by the consumers. Through this, the producers can make more profit and spend on research and development 

(R&D). So, more ergonomic products can be found in the marketplace. The consumers may have more options 

and opportunities for selecting the best product to fits their requirements perfectly.  

The purpose of the study is proposing New Product Development Process Model considering ergonomics to 

provide structured development process for producing better ergonomic products.  

 

2. NEW PRODUCT DEVELOPMENT PROCESS MODEL 

 New Product Development Process Model was developed with a literature review of the product development 

methods and ergonomics. Most product development methods were investigated in the literature but these four 

methods which are given below take an important role that the creations of the New Product Development Process 

Model. 

• Illustration of the product development and design process (Sagot et al., 1998)  

• Principle description of ergonomics influence during the product development process (Falck et 

al., 2010) 

• House of quality  

• Ulrichs’ concept development phase (Ulrich & Eppinger, 2015) 

As a result of this combination, the New Product Development Process Model and its steps were defined. This 

model is contained ten steps and five sub-steps. The newly designed products generally developed with minor 

changes in the existing products. So that, step five (Investigate existing product range of the market) can be used 

mostly in the ergonomic consumer product design operation. If the product that will be developed is planned as an 

invention, the existing product range cannot be found. So, the existing products cannot be investigated. If the 

product that will be developed is planned as an invention, the “investigate existing product range of the market” 

step is skipped otherwise the step five is performed. The step five and its sub-steps were covered into the red area 

that can be seen in the illustration of the ergonomic consumer product design methodology above. Step five 
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contains five sub-steps that can be used for comparing similar product range and investigating the product features 

that the good ones can be seen. Investigate existing product range of the market really helps to create product 

concept and detailed design of the product because the important features of the ergonomic consumer product 

design aspects are determined. In below, each step of the ergonomic consumer product design methodology is 

explained in detail.2.1 Product Decision 

First of all, the researcher should have to determine the product which is demanded by the market. According to 

Ries (2011), building something that nobody wants is the ultimate form of waste. This situation causes a big time 

and money loss for firms because the usage of unnecessary products will not make any sense to consumers. Also, 

according to an investigation was done by Garplid (2013) shows that in top ten startup mistakes, the “building 

something nobody wants” has taken the biggest part of the pie chart (36%).  

There have some of the differences between old invented product and newly invented products. In the new product 

development stage (an invention), the researcher can determine some of the milestones that are related to 

ergonomic conditions. But after usage, these milestones might be changed by consumers because the ergonomic 

requirements are mostly determined by consumers. Sometimes, it is hard to find any ergonomic problems in old 

invented products because the old invented products mostly modified by firms according to consumers’ feedbacks, 

long- term usage results or ergonomic tests, etc. However, product improvement within ergonomic still can be 

performed because a huge number of products have been producing into the market. The products that wait for an 

ergonomic solution are easily identified by market research. 

According to Liem & Brangier (2012), the presence of market-pull and technology-push innovations has effects 

for ergonomics with other fields of study in terms of focal areas and integration. Basically, market-pull is a need 

of society. According to Ryan (2013), market pull meets to the need/ requirement of a new product or solution to 

a problem. The identification of the needs is determined by customers or market researches. In the market pull, 

needs of society are often met by modifying existing products. According to Liem & Brangier (2012, p. 5244),” 

in market-pull innovation, consumers and users play a central role in the search for new inspiration or knowledge 

that could trigger innovation”. It is based on the understanding of specific customer needs. These unsatisfactory 

customer needs are the source of the innovations and it causes to the new demands for problem-solving (Brem & 

Voigh, 2009). 

Technology push is an invention that is come up with research and development activities. The new technology 

invention drives new product development. According to Ryan (2013), technology push generally does not include 

market research. It starts with a company that develops innovative technology and applies it to a product. After, 

the company markets the product. So, according to Walsh, Kirchhoff & Newbert (2002), technology push can be 

described as creative/ destructive with grand/new improvement, the market pull can be defined as a replacement 

or modification. 

Technology push and market pull definitions need to minor modifications for New Product Development Process 

Model. According to an outline of the study, market pull meets to ergonomic need/ requirement of a new product 

or solution of the problem and technology push is an invention that drives to new ergonomic product development. 

With technology push, the milestones of the product ergonomic features can be investigated and guessed carefully. 

With a market pull, the consumers’ feedbacks and ergonomic problems can be evaluated carefully.   
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2.2 Determine Target Population 

Basically, the target population or target group is the classification of customers who share common areas when 

purchasing a product. Many classifications have performed in the literature which is like geographical conditions, 

generation, gender, income rate, etc. According to Sagot et al. (2003), it is essential to characterize the population 

of future users at the early steps of the product design process. Depends on the situation, the target population 

range can be extended or narrowed. The researcher determines to classifications of the population. So the 

observation areas are interchangeable. According to Porta (n.d.), specific demographics to target and 

psychographics of your target should be investigated. The specific demographics factors of the target population 

can be like age, location, gender, income level, education level, marital or family status, occupation, and ethnic 

background. The psychographics factors of the target population can be like personality, attitudes, values, interests/ 

hobbies, lifestyles and behavior.  

 

2.3 Investigate the Target Population Needs 

In this step, the expected needs from the product are investigated. According to Watkins, Meirers & Visser (2012), 

need assessments are commonly used for guiding to strategic decision that directed from a society needs with 

direct and indirect clients. Generally, the target population needs can be determined by customer feedbacks or 

internet sources but for more, data collection tools and techniques also can be used.  

 

2.4 Translate Customer Needs into the Engineering Characteristic 

According to Chan & Wu (2002), quality function deployment is a general notion which provides a means of 

translating customer needs into the suitable engineering requirements for each step of the production and product 

development. Zhang et al. (2014) stated that House of Quality (HoQ) is a primary chart that is used to quality 

function deployment. In House of Quality, the customer requirements are converted into the technical requirements 

(engineering characteristics). Consequently, translate customer needs into the engineering characteristics is a part 

of the House of Quality that critical to the defining correctness of customer requirements input. The need-metrics 

matrix can be performed to the determining and matching customer needs and engineering characteristics. 

According to Ulrich & Eppinger (2015), a few guidelines should be taken into account when creating a list of 

metrics: 

• Metrics should be complete 

• Metrics should be dependent, not independent variables 

• Metrics should be practical 

• Some needs cannot be easily translated into quantifiable metrics 

• The metrics should include the popular criteria for comparison in the marketplace 

The need- metrics matrix can be created in many ways. An engineering characteristic can fulfill more than one of 

the customer needs. In the same way, a customer need can be fulfilled by more than one engineering characteristics.  

The values or properties of engineering characteristics can be investigated and determined in this step but if the 

product has a similar type of existing product range in the market, the investigation of the existing products must 

be performed at the next step. The value or properties of engineering characteristics might be determined better 

after the investigating existing product range of the market.  
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2.5 Investigate Existing Product Range of the Market 

According to Sagot et al. (2003), the design of a product infrequently consists of a development an entirely new 

product. However, the design of a product is mostly having performed with modification or upgrade of the existing 

products. So, the investigation of the existing products gives high information about the product features and the 

product that will be developed.  

This step is also can be performed for determining the good ergonomic products in the market for consumers and 

also gives ergonomic features of these products.  This part consists of five sub-steps in itself. The first step is an 

ergonomic diagnosis of similar products in the identified product range. After, determination of the human needs 

and engineering characteristics to be used is performed. Then, the evaluation methods of the human needs and 

engineering characteristics are determined.  Later, the data collecting process is performed with data collection 

tools and techniques. At last, the comparison of similar products is performed with decision-making tools or 

statistical evaluation methods.  

2.5.1 Ergonomic Diagnosis of Similar Products 

As mentioned before, the product decision is performed at the first step of the New Product Development Process 

Model. In this step of 5.1, the products that fulfill the customer needs in the existing market are investigated 

according to selected and defined product at step 1.  

The products that will be investigated are needed to choose with respect to the ergonomic product design features. 

For example, materials of the product can be like metal, plastic, polymer, and iron. Thus, the differentiation of the 

materials between products can be compared. Also, it can be performed for the physical form of the product and 

technology content. The more different material, physical form and technological content the products are, the 

more diversity comparison can be obtained. The best and worst features can be compared.  

2.5.2 Identify Human Needs and Engineering Characteristics 

First of all, human needs and engineering characteristics are determined step 3 and 4. The main goal is investigating 

and comparing the products with these human needs and engineering characteristics. However, sometimes there 

is no point in comparing some human needs because the fact that some of the human needs are the same for all 

products does not require the examination of that human need. For example, if we are comparing the different type 

of shovels, the investigation of the easy to learn will not make any sense. We can explain the easy to learn that if 

the products can be used properly at the first usage without product manuals, the product has a good level of easy 

to learn. If all products can be used without product manual, according to easy to learn, the comparison of the 

products is illogical. Therefore the easy to learn is removed for the comparison. The other human needs can be 

removed from the comparison like this way.  

2.5.3 Determine Evaluation of Human Needs and Engineering Characteristics 

In this step, we need to define evaluation methods of the human needs that represent the related primary or 

secondary criteria. The determination of the types of units and evaluation methods should be defined. 

Some human needs’ values can be measured exactly but sometimes cannot because of the type of data which might 

be subjective. For example, the durability of the concrete can be measured properly with the pressure test. Each 

determined concretes are tested and after that, all values of the durability criteria for each product are measured. 

On the other hand, the comfort of the product cannot be measured exactly because there is no technique been in 

the literature about the absolute measurement of comfort. If the criteria have not an absolute measurement 

technique, we might use some types of scales like Likert scale for this type of measurements.  
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Therefore, the measurement methods may vary according to the type of data. Objective and subjective data 

measurements techniques should be defined properly. 

2.5.4 Data Collecting 

The measurement of the human need values of each product is performed in this step. Many data collecting 

techniques have been in the literature.  

The most common techniques that can be used for these types of investigations can be like: questionnaires, 

observation, interviews, focus group, ethnographies, oral history, case studies, documents and records.  

Besides the measurement of human needs and its weights also can be determined in this step. Some of these 

methods might be fitted to gather data for calculating weights. Many weight determination methods can be used 

with subjective and objective data for calculation. Therefore, the researcher might select the correct data collecting 

method for calculation of human needs and weights. 

2.5.5 Comparison of the Similar Products 

After the determination of the human needs values of each product, the comparison should be performed in the 

selected product range. Many decision making tools and techniques had been in the literature. Some of these 

methods are nominal group technique, multi criteria analysis, tabletop analysis, pair-wise comparison, 2x2 matrix 

decision aids, fishbone diagrams, scenarios, root cause analysis, fault tree analysis, concept mapping, future wheel, 

performance pyramids, etc. (Watkins et al., 2012). Especially in questionnaires and surveys, statistical methods 

also take an important part of the comparisons and investigating relations between the groups of values. Some of 

these methods are ANOVA, MANOVA, regression, correlation etc. However, the statistical method selection can 

be changed according to the distribution of the data. Normal distribution and non-normal distribution techniques 

are different. So, the distribution of the collected data should be identified.  

The ergonomic comparison of existing products provides many benefits for the researcher. These are: 

• Gives important features about product material, physical form and technological content of the good 

product ergonomics.  

• Identification of the weights can be performed according to consumers' behavior with data collection 

methods. This provides a rank of the human needs according to consumers’ behavior. So the 

researcher or manufacturer can be focused on the important human need first.    

• It helps the generation of product concepts. 

• Comparison of the existing products gives the rank of these products from best to worst. This 

provides the determination of best ergonomic product or products for consumers and researchers. 

2.6 Product Concept Generation 

Investigating the existing product range gives us the most important features of the investigated product for concept 

generation. According to Ulrich & Eppinger (2015), technology, working principles, and form of the product are 

an approximate description of the product concept. It is a succinct illustration of how the product will satisfy 

customer requirements. 

Product concepts are created with a reunion of the subunit parts or determined components. Each engineering 

characteristics can be performed with a variety of the subunit parts. Each engineering characteristic and its subunit 

parts are determined. For example, the cup can be produced with material like glass, metal, and plastic. These are 
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the subunit parts of the cup characteristic. This combination of the engineering characteristics and its subunit parts 

can be illustrated in the table.  

2.7 Concept Selection 

Determined concepts are investigated and selected in this step. Many methods can be used to selecting a concept. 

Some of the methods were given by Ulrich & Eppinger (2015). These are: external decision, product champion, 

intuition, multivoting, web-based survey, pros and cons, prototype and test, and decision matrices. 

Prototyping of the product concept is more effective selection method than the others because, with prototyping, 

the tangible product will be obtained. The tangible product concept can be investigated better. Also, some of the 

tests can be applied by the team members for observing weak and strength features if it is needed. Small differences 

cannot be measured without prototyping and its effects cannot be intuited. But the prototype product concept that 

will be created is not a final product. So, it won’t perform the real performance of the product. Also, other methods 

can be used to select concepts. The other methods are much easier to apply than prototyping. Therefore, the 

prototyping might be selected as the last option of the concept selection step. Prototyping gives better observation 

and ideas for the concept product but it takes much time and also has costs than other methods. 

2.8 Detailed Product Design (Architecture) 

In this step, the selected concept product will be converted to the final product because concept products have a 

rough appearance. Nevertheless, the concept product gives us hints the general appearance of the product and how 

the final product can be looked. But it cannot be the final product because exact architecture and dimensions not 

defined.   

According to Ulrich & Eppinger (2015), product architecture is a designation method that the functional elements 

of a product are transformed into physical building blocks of the product. Detailed design and testing of these 

blocks are provided by architectural decisions. With the designation of the building blocks to teams, individuals 

and suppliers allow the simultaneous development of different part of the product. 

A product can be investigated in two terms like functional and physical (Ulrich & Eppinger, 2015). Functional 

elements contribute to the overall performance of the product via individual operations and transformations. Store 

paper and communicate with host computer can be given as an example of functional elements for printers. 

Functional elements are generally defined in the schematic form before they are converted to components, specific 

technologies or physical working principles. The physical elements of a product contribute to the product’s 

function ultimately that are parts, components, and subassemblies. The physical elements are defined as more 

detail in this step. Generally, in product concept creation step some physical elements are defined and the rest of 

the physical elements are defined in the detailed design phase. 

According to Ulrich & Eppinger (2015), chunks are physical building blocks that the combination of the several 

blocks creates the physical elements of the product.  Each chunk has a function for a product that is created of a 

collection of components. As a result, product architecture is the scheme that functional elements of the product 

are lined up to physical chunks and by which the chunks interact.  

Modularity is the characteristic of the product architecture that is highly important (Ulrich & Eppinger, 2015). If 

the functions of the product are designated to different chunks, the design of that is called modular architecture. If 

the different functions of the product are designated to one chunk, the design of that is called integral architecture. 

Two of the modular architecture properties are given below: 
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• Chunks or more than one chunk designate one functional element. 

• The interaction of the chunks is well defined and mostly meets the primary function of the product. 

Three of the integral architecture properties are given below: 

• Functional elements of the product are implemented using more than one chunk. 

• A single chunk designated many functional elements. 

• The interaction between chunks are weakly defined and might be meet randomize the primary 

functions of the product.  

According to Ulrich & Eppinger (2015), modular architectures can be divided into three types. These are slot-

modular architecture, bus-modular architecture and sectional-modular architecture. Each type of modular 

architecture is a one-to-one mapping of well-defined interfaces and parts of functional elements. In slot-modular 

architecture, the interfaces between the chunks are of a different type than the others, so that various chunks in the 

product cannot be replaced. The automobile radio can be given an example of slot-modular architecture. In the bus 

modular architecture, there is a common bus, where the other chunks are connected via the same interface. 

Expansion card of the computer can be given an example of the bus-modular architecture. In a sectional-modular 

architecture, there is no single element been to attach the chunks that, the chunks attach each other and all interfaces 

are the same type.  

In concept generation step, the rough product is determined. So, the chunks and modular architecture can be seen 

roughly in the detailed design step. In here, according to “investigate existing product range of the market” step 

and its sub-steps (if step 5 is available to investigate), the product features like material and physical form is 

determined detail. All chunks of the concept product are drawn detailed (dimensions, shapes, etc.) with 2D or 3D 

computer-aided systems. After that, the chunks are attached according to the selected type of modular architecture. 

Also, the materials of the chunks are determined with the result of step 5. Finally, if the detail designed product is 

approved by the management team, the ergonomic tests will be applied to the detail designed product in the next 

step. 

2.9 Testing 

After the detailed design is finished, ergonomic tests should be performed for measuring the ergonomic 

performance of the designed product. According to Chitale & Gupta (2011), testing is used to measure the 

proficiency of the product or design. The test is an important way of showing what a product or design can do 

because it gives direct and concrete results. Testing is performed to demonstrate compliance with a specific 

requirement, investigate ideas and check the feasibility or concept. Some of the testing methods are given by 

Chitale & Gupta (2011). These are, scale model test (carried out on reduced size part), development tests, prototype 

test, proof tests, acceptance tests, and model test. 

Creating a prototype gives the best testing applications for developing an ergonomic consumer product because 

consumer products are tangible products. According to Ulrich & Eppinger (2015), a prototype is an approach along 

one or more output dimensions of the product. The prototypes can be classified two dimensions that the first one 

is divided into physical prototypes and analytic prototypes. The physical prototypes are tangible that represent the 

approximate product. For testing and experimentation of the prototype, the development team actually will be 

building an artifact. Analytical prototypes are not tangible, generally mathematical or visual manner. In here, 

interesting aspects of the product are measured without build. Computer simulations, computer models of three-

dimensional geometry and system of equations encoded within a spreadsheet can be given an example of the 

analytical prototypes. The second dimension is divided into comprehensive prototype and focused prototype. 
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Comprehensive prototypes closely represent the daily use of the prototype; this is a real-size version of the product. 

On the other hand, the focused prototype has fewer attributes than the final product. Generally, one or a few 

attributes that the focused prototype have been.  

The prototype is pre-version of the final product or the prototype is the closest model of the final product. The 

main reason for the creation of the prototype is testing the product that how far the expectations and calculations 

of the determined ergonomic measurements are met. 

2.10 Production 

If the detail designed prototype can success all the ergonomic and other defined tests, the product will be produced 

by firms. Product development is wide definitions that include improvements, customer feedback, logistics, 

manufacturing, testing, scheduling, concept/industrial design, costing, market analysis, product specifications, etc. 

The main expectation is developing ergonomic consumer products with New Product Development Process 

Model. Thus, according to study content, production methods not taken into consideration and also others like 

logistics, scheduling, et cetera.  

 

3. CONCLUSION 

In this study, the New Product Development Process Considering Ergonomics is proposed. The process includes 

ten steps and five sub-steps, which searches existing product range of the market in order to give some ergonomic 

product features. This step can be skipped if the product that will be designed does not have any existing product 

range in the market. So, this step is optional. However, it provides essential features about product ergonomics 

about investigated and developed products. Also, comparison of the existing product range can be performed that 

shows the best product in the market.  

The main expectation of this study is developing a structured ergonomic product development process and to 

mitigate product oriented ergonomic problems. This provides better products that fulfill consumers’ ergonomic 

expectations.  
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Abstract 

 

The world's life has been carefully planned for the last 2 centuries. High technology developed and the life was 

set on technology. The possibilities provided by technology have made people's lives easier and make them happy. 

The world is surrounded by electromagnetic networks and countless messages were sent to people every day. 

Social media is the most attractive tool in the hyper-modern era and nearly half of the world uses social media. 

Social media provides people communication, sharing and entertainment opportunities. It is possible to find ego 

satisfaction in social media that is not found in real life. Social media provides a virtually high ego satisfaction. 

People sometimes use social media to communicate but they often turn to social media to spend time or enjoy. 

The problem is social media that is used much and causes spending much time and prevent to think and prevent to 

communicate eachother among people in modern age. Social media are the most common and the most popular 

and the most attractive instruments which convey numerous interesting messages and enjoyable visual sharings 

and take people to a fantastic world from the real world and real people in modern age. This study handles the 

character of social media and investigates why people use social media much and what is the interest of social 

media with comtemporary conditions and evaluates role of social media in modern life and emphasizes that social 

media are the main instruments of globalizm and modern sovereignty strategy. Modern age is the age of 

technological facilities and technology has sovereignty on people in the world. People plan their lives due to 

technology and they mostly left traditional culture and began to live in popular culture with technology in the last 

century. The world and culture naturally changed due to technological development and people prefered to work 

less and to consume much. People began to spend all their time with technolgy and mostly left humanistic relations 

or intellectual actions. Modern age made people tired and presented people more colorful and funny facilities and 

popular culture placed consumption instead of production, even intellectual creation. The modern age is not only 

an economical plan but a political strategy that contains to control and to conduct all people in the world. 

Traditional tools and approaches changed when traditional age ended and people began to consume much to 

communicate less. Numerous people use social media in modern age and most of people do not need to 

communicate face to face. Many people do not meet with their relatives or with their friends. Popular culture 

taught people individual life and modern age presented people individual technologies. Social media are one of 

the most popular instruments of modern age and many people solve the need for communication via social media. 

Popular culture has very attractive marketing methods via social media because of technology. Popular culture is 

the style of modern age and the trap of the globalist strategy. The aim of the globalist strategy is to have a 

sovereignty via markets and products. 

 

Keywords: Sosyal Medya, Modern Çağ, Egemenlik Stratejisi, Çağdaş Koşullar, Popüler Kültür. 
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Küresel Bir Strateji Olarak Sosyal Medyanın Modern Çağdaki Rolü 

 

Özet 

 

Son 2 yüzyıldır dünyadaki yaşam özenli bir biçimde planlanmıştır. Yüksek bir teknoloji geliştirilmiş, yaşam 

teknoloji temeli üzerine kurulmuştur. Teknolojinin sağladığı olanaklar insanların yaşamını kolaylaştırmış ve onları 

mutlu etmiştir. Dünya elektromanyetik ağlarla sarılmış, insanlara her gün sayısız ileti aktarılmıştır. Sosyal medya 

hipermodern çağın en çekici araçlarıdır ve dünyanın yaklaşık yarısı sosyal medya kullanmaktadır. Sosyal medya 

insanlara iletişim, paylaşım ve eğlence olanakları sağlamaktadır. İnsanlar bazen haberleşmek için sosyal medya 

kulanmaktadır, ancak sıklıkla da zaman geçirmek veya beğenilmek için sosyal medyaya yönelmektedir. Gerçek 

yaşamda bulunmayan ego tatminini sosyal medyada bulmak olasıdır. Sosyal medya sanal olarak yüksek bir ego 

tatmini sağlamaktadır. İnsanlar arasında yaygın olarak kullanılan, başında çok zaman harcanan, düşünmeyi ve 

insanlar arasındaki iletişimi azaltan sosyal medya modern çağın sorunudur. Sayısız ilginç iletiler, eğlenceli görsel 

paylaşımları insanlara aktaran ve insanları gerçek dünyadan alıp fantastik bir dünyaya götüren sosyal medya en 

yaygın ve popüler araçlardır.  Bu çalışma, sosyal medyanın karakterini ele almakta, insanların sosyal medyayı 

neden çok kullandığını ve sosyal medyanın çağdaş koşullarla ilgisini araştırmakta, modern yaşamda sosyal 

medyanın rolünü değerlendirmekte ve sosyal medyanın, küreselleşmenin ve modern egemenliğin ana araçlarından 

biri olduğunu vurgulamaktadır. Modern çağ, teknolojik olanakların çağıdır ve teknoloji dünyadaki insanlar 

üzerinde egemenlik kurmuştur. İnsanlar yaşamlarını teknoloji ile planlamaktadır. İnsanlar çoğunlukla geleneksel 

kültürden uzaklaşmış ve son yüzyılda teknolojiyle birlikte popüler kültürle yaşamaya başlamışlardır. Dünya ve 

kültür, teknolojiye bağlı olarak değişmiş ve insanlar daha az çalışıp fazla tüketmeyi tercih etmişlerdir. İnsanlar 

bütün zamanlarını teknolojiyle geçirmeye başlamışlar ve çoğunlukla insancıl ilişkilerden veya entelektüel 

eylemlerden uzaklaşmışlardır. Modern çağ insanları yorgun düşürmüş ve insanlara daha renkli ve eğlenceli 

olanaklar sunmuş ve popüler kültür, üretim yerine tüketimi yerleştirmiştir. Modern çağ sadece ekonomik bir plan 

değil, aynı zamanda dünyadaki tüm insanları kontrol etmek ve yönlendirmek için geliştirilmiş politik bir stratejidir. 

Geleneksel yöntemler ve yaklaşımlar, geleneksel çağın sona ermesiyle bitmiş ve insanlar daha az iletişim kurarak, 

çok fazla tüketim yapmaya başladıklarında değişmiştir. Modern çağda birçok insan sosyal medyayı kullanmakta 

ve insanların çoğu artık yüz yüze iletişim kurmamaktadır. Birçok kişi artık akrabalarıyla ya da arkadaşlarıyla bir 

araya gelmemektedir. Popüler kültür insana bireysel yaşamı ve modern çağı öğretmiş, kişisel teknolojiler 

sunmuştur. Bu yolla iletişim ihtiyacını çözmektedir. Popüler kültür, teknolojinin ürünü olan sosyal medya 

aracılığıyla çok çekici pazarlama yöntemlerine sahiptir. Popüler kültür modern çağın tarzı ve küresel stratejinin 

tuzağıdır. Küreselci stratejinin amacı, pazarlar ve ürünler aracılığıyla egemenlik kurmaktır. 
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Abstract 

 

Istanbul has hosted diverse ethnic communities throughout its history extending more than two thousand years, 

making it one of the most complex and cosmopolitan urban metropolises on the planet. Although the large historic 

communities of Greeks, Jews, and Armenians no longer populate the neighborhoods in the old city or along the 

Bosphorus, Istanbul continues to be a magnate for Anatolian Turks and Kurds, refugees, asylum seekers, and 

migrants from Uzbekistan to Senegal hoping to improve their circumstances. In the past 40 years, Istanbul has 

experienced explosive growth from three million people in 1980 to its present day population of over 16 million. 

This presentation reports on superdiversity in Istanbul, with a particular focus on the linguistic landscape of the 

Kumkapı district. Superdiversity is a term recently coined to indicate the qualitatively different demographic and 

social conditions of today’s globalized migrant communities in urban metropolises. A linguistic landscape analysis 

evaluates the visible language on signage in a given city or district. The objective of a linguistic landscape analysis 

is to develop a sociolinguistic profile of the district based on both historical and demographic data, and the 

observations of the signage. Before the founding of the modern republic of Turkey in 1923, Kumkapı was a mixed 

Armenian and Greek enclave along the shore northern shore of the Sea of Marmara in the old city, and continues 

even to this day to function as the seat of the Armenian Patriarchate. Known today for its large numbers of newly 

arrived immigrants and refugees, Kumkapı has been called “Istanbul’s Mogadishu” by the Turkish press. For this 

study, Kumkapı’s linguistic landscape was twice documented, once in January 2017, and a second time 17 months 

later in July 2018. This presentation evaluates the differences between the two data sets and reveals the dynamics 

of an underground market for lodging in the Kumkapı neighborhood. As more Central Asians, particularly Uzbeks, 

have settled in, as this presentation will show, Turkish landlords have shifted strategies to attract favored potential 

renters. This analysis demonstrates the useful role that quantitative approaches to linguistic landscapes can play in 

generating insights into the dynamics of superdiverse neighborhoods. 
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Abstract 

 

According to Mises, the state is a human institution. But managers and rulers create absolute statist policies by 

acting with the doctrines of control and control of individuals with specific motives, short-term policies. On the 

basis of their statist policies prepare action plans to harm individualism, which is the fundamental directive of 

freedom, and to eliminate and destroy its meaning. According to Mises, when we look at the last century, the 

control of the individual areas, the increase of wars and  the deterioration of the division of labor reveal big 

problems. The reason for these problems is that the curative effect of liberalism is replaced by the means and 

practices of statism.  According to Mises, the ideas and programs of statism are interventionism, autarchy, 

socialism and nationalism. The common goal for these political doctrines is to control the individual with coercion, 

oppression and threat. In order to control individuals, the state is not a human institution but its superior and 

supreme semantic aspect is emphasized. In this case, when the state begins to absract the transcendental dimension 

outside human, it becomes a divine expression. In this sense, the state externalizes individuality because it is an 

inclusive sacredness. In other words, the model of statism reveals a system in which the managers, fighters and 

civil servants meet in a diseased structure? Is statism built to make the person a sick person? According to Mises, 

the supporters of statism are aimed at success by putting forward to power and bullying based on the concept of 

interventionism in order not to answer these questions. According to Mises, with the interventionism, the 

nationalist economic structure creates a self-contained inward-facing system in the sense of protectionism we call 

autarchy. The autarchy or the method of protectionism produces many problems because it cannot overcome the 

negative consequences of interventionism. According to him, the autarchy model nourishes the idea of nationalism, 

and nationalism uses its means and practices to assimilate the public. Similar to these systems, socialism aims at 

a social system based on the public ownership of the means of production. According to him, in this system are 

intertwined many concepts such as freedom, demagoguery and destructiveness. Is the elimination and elimination 

of liberties and equality under the guise of a national spirit prepare the end of statism?  Why do the doctrines of 

statism not achieve the goal of humanity, and why is the human being atrophied and barbarized? Although 

capitalism is at the center of development and progress, what is the basis of its being attributed to bad cocepts? Is 

Liberalism coming back to the stage of history? Many such questions arise.  The aim of this article is to show how 

political practices and programs of statism expose humanity to unhappiness, fear and assimilation, how they take 

their freedom, inequality and their special rights. We will try to show the importance of human nature in relation 

to these. And finally, we aim to show how the path of liberalism offers a world of happiness beyond the habit, 

dogmatic thoughts, utopian viewpoints and mottos. From this point of view, we will try to present the perspectives 

of today's humanity. 
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Ludwig Von Mises: Devletçilik Eleştirisi 

 

Özet 

 

Mises'e göre devlet beşeri bir kurumdur. Ama yöneticiler, iktidar sahipleri bireyleri belirli mottolarla, kısa vadeli 

politikalarla, onları yönlendirme ve kontrol altına alma doktrinleriyle hareket ederek mutlak devletçilik politikaları 

yaratmaktadırlar. Onlar devletçilik politikalarına dayanarak özgürlüğün temel yönergesi olan bireyselliği tahrip 

etmek,  anlamsız hale getirmek ve nihayetinde yok etmek için eylem planları hazırlarlar. Mises'e göre son yüzyıla 

bakıldığında bireysel alanların denetim altına alınması, savaşların artması ve iş bölümlerinin bozulması büyük 

problemleri ortaya çıkarmaktadır. Bu problemlerin sebebi liberalizmin iyileştirici etkisinin yerini devletçiliğin 

araçlarına ve uygulamalarına bırakmasıdır.  Mises'e göre devletçiliğin fikir ve programları müdahalecilik, otarşi, 

sosyalizm ve milliyetçiliktir. Bu politik doktrinler için ortak olan amaç bireyi zorlama, baskı ve tehditle kontrol 

altına almaktır. Bireyleri kontrol altına almak için devletin beşeri bir kurum değil, üstün, yüce anlamsal yönü 

üzerinde durulur. Bu durumda devleti beşeri kurum dışı transendental boyutta soyutlamaya başlayınca, o Tanrısal 

bir ifade rolüne bürünür. Bu yönüyle devlet tümel bir kutsayıcılığa doğru sürüklenerek bireyselliği 

dışsallaştırmaktadır/kimliksizleşmektedir. Yani devletçilik modeli, yöneticilerin, savaşçıların ve memurların 

hastalıklı yapıda birleştiği bir sistem mi ortaya çıkarmaktadır? Devletçilik bireyi hasta insan yapmak için mi 

kurulmuştur? Mises'e göre, devletçiliği destekleyenler, bu sorulara cevap vermemek için müdahalecilik kavramına 

dayanan iktidar ve zorbalık öne sürerek başarı amaçlamaktadırlar. Mises'e göre müdahalecilikle birlikte milliyetçi 

iktisadi yapı, otarşi dediğimiz korumacılık anlamında kendi kendine yeten içe kapanık bir sistem ortaya çıkarır.  

Otarşi ya da korumacılık yöntemi müdahaleciliğin olumsuz sonuçlarını gideremediği için birçok problem üretir. 

Ona göre otarşi modeli milliyetçilik fikrini besler ve milliyetçilik ise araçlarını ve uygulamalarını halk üzerinde 

asimilasyon yapmak için kullanır. Bu sistemlere benzer olarak sosyalizm de üretim araçlarının kamusal 

mülkiyetine dayalı sosyal bir sistemi amaçlar. Ona göre, bu sistemde özgürlük, demagoji ve yıkım gibi birçok 

kavram iç içedir. Nihayetinde devletçilik anlayışının politikalarına karşı insanlığın ilerlemeci ve iyileştirici gücü 

liberalizmdir. Bu noktada özgürlüklerin, eşitliklerin milli ruh kisvesi altında ortadan kaldırılması ve yok edilmesi 

devletçiliğin sonunu mu hazırlamaktadır? Devletçilik doktrinleri neden insanlığı hedefine ulaştıramamakta ve 

hedefinden alıkonan insanlık neden körelmekte ve barbarlaşmaktadır? Kapitalizm gelişme ve ilerlemenin 

merkezinde olmasına rağmen onun kötü kavramlarla anılmasının temelinde ne vardır? İnsanların acı çekmesini 

azaltmak ve mutluluklarını artırmak için devletçilik fikrine karşı uygulamaların ve düzenlemelerin merkezinde yer 

alan liberalizmin özellikleri nelerdir? Liberalizm yeniden tarih sahnesine mi çağılmaktadır? Bu gibi birçok soru 

açığa çıkmaktadır.  Bu makalemizin amacı devletçiliğin politik uygulama ve programlarının nasıl insanlığı 

mutsuzluğa, korkuya ve asimilasyona maruz bıraktığını, onların özgürlüklerini, eşitsizliklerini ve özel haklarını 

nasıl elinden aldığını göstermeyi amaçlıyoruz. Bunlarla ilgili olarak insan doğasının önemini göstermeye 

çalışacağız. Ve nihayetinde liberalizmin sunduğu yolun insanlığı ütopik bakış açılarının ve mottoların uzağında 

nasıl mutlu bir anlam dünyası sunduğunu göstermeyi hedefliyoruz. Bu görüşlerden hareketle günümüz insanlığının 

durumu ile ilgili de bakış açıları sunmaya çalışacağız. 
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Abstract 

 

Sevgi Evleri are the institutions that are used for orphan children allocated by the state as day-care centers and 

day-care centers for children, education, shelter, protection, nutrition, security and health. In Sevgi Evleri, orphan 

children continue their lives in a healthy and happy environment and try to adapt to the society. The importance 

of the study: to investigate the information about Sevgi Evleri in Turkey and to ensure the recognition of Sevgi 

Evleri. In this context, what is known about Sevgi Evleri and in Turkey and unknowns were investigated.  The aim 

of this study what is known and unknown about Sevgi Evleri in Turkey and  investigating the truth about Sevgi 

Evleri in Turkey. In this context, 105 people were reached by the questionnaire developed by the researcher and 

the information about the community's Sevgi Evleri was reached. As a result of the research, it is seen that the 

society has positive thoughts about Sevgi Evleri but their knowledge on this subject is insufficient. There are still 

information in the community that the orphaned children are raised in the Child Protection Houses. With this and 

similar studies, it is aimed to raise the awareness of the society about love houses. 

 

                             

Türkiye’de Sevgi Evleri 
 

Özet 

 

Sevgi Evleri, çocuk yuvaları ve çocuk bakım evleri olarak devlet tarafından tahsis edilen kimsesiz çocuklar için 

kullanılan, eğitim, barınma, korunma, beslenme, güvenlik, sağlık haklarının yerine getirildiği kurumlardır. Sevgi 

evlerinde kimsesiz çocuklar sağlıklı ve mutlu bir yuva ortamında hayatlarına devam ederek topluma adapte olmaya 

çalışmaktadırlar. Çalışmanın önemi:  Türkiye’de sevgi evleri hakkındaki bilgileri araştırmak ve sevgi evlerinin 

tanınmasını sağlamaktır. Bu kapsamda Türkiye’deki sevgi evleri ve sevgi evleri hakkında bilinenler ve 

bilinmeyenler araştırılmıştır.     Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki sevgi evleri hakkında neler biliniyor ve 

bilinmiyor araştırarak Türkiye’deki sevgi evleri hakkındaki gerçeklere ulaşmaktır. Bu kapsamda araştırmacı 

tarafından geliştirilen anket ile 105 kişiye ulaşılmış ve toplumun sevgi evleri hakkındaki bilgilerine ulaşılmıştır. 

Araştırma sonucunda toplumun sevgi evleri hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğu ancak bu konudaki 

bilgilerinin yetersiz olduğu görülmüştür. Toplumda hala kimsesiz çocukların Çocuk Esirgeme Yurtlarında 

yetiştirildiği bilgisi mevcuttur. Bu ve benzer çalışmalar ile sevgi evleri konusunda toplumun bilinçlendirilmesi 

amaçlanmaktadır. 
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Abstract 

 

Though utilitarianism which is associated with British philosophers Jeremy Bentham (1748-1832) and John Stuart 

Mill (1806-1873), its roots goes back to antiquity in context with the pleasure and it is of a philosophy 

demonstrating the overall spirit of the Enlightenment. Even though Pragmatism is a philosophy well fit for ordinary 

American people and culture, it is a philosophical perspective with an eclectic concept whose fundamentals is 

diversely constituted.  Besides, utilitarianism is effective on pragmatism and the most attributive in forming the 

curiosity-creating part of the latter in the given eclectic structure. Since the effects are over-advanced by some 

thinkers, either these two philosophical trends are interchangeably used, or the comments which are not only 

positive but mostly negative committed to one of the trends are used for each of the philosophical trends. 

Eventually, the thinkers with a pertaining set of mind are bound to draw faulty conclusions or evaluations in 

general. As a matter of the fact that these two terms are derived from two different roots of meanings, they are 

used to identify almost the same thing.  Particularly, it is viewed that they are used interchangeably for each other. 

Contrary to common belief, the attitude based on a fast and superficial decision is detected not just only on the 

ordinary readers but also academic circles as well.  Moreover, either of the notions focused on due to pernicious 

effects rather than contributions or constructive effects restraining the concept into a limited universe of meaning 

such as “human-beings are interested in how it does work his own purposes or human-beings are only engaged in 

what best fits for his interests”. Whereas it is important to underline that following the arguments given above, it 

is incorrect to accept either Pragmatism or Utilitarianism has no points to be critiqued and the negative dimension 

are only appeared after deficient evaluations of the commenters.  This study assessed the reasons and results of 

this prevalent attitude together. This evaluation will also enable us to notice what the similar and different features 

of each concept are.  The most featured characteristic of Utilitarianism and Pragmatism is philosopher John Stuart 

Mill and the similarities between the philosophies of pragmatist William James and latter’s explanations. The 

outcomes which would be obtained by detecting the historical process from which the antique Hedonism had 

commenced that lasted with Utilitarianism and Pragmatism along with an in-depth analysis would render us to 

discuss whether the outcome is eligible for the entire concept of Pragmatism. Consequently, one of the chief targets 

of this study is to evaluate the determinations whose purpose is to found notional links through these two 

philosophers. This task also seems important from a philosophy’s historical point of view. 

 

Keywords: Faydacılık, Pragmatizm, John Stuart Mill, William James 

 

                             

Faydacılık ve Pragmatizm İlişkisi Üzerine 

 

Özet 

 

Faydacılık, İngiliz filozoflar Jeremy Bentham (1748-1832) ve John Stuart Mill (1806-1873) ile anılmakla birlikte 

tarihsel kökleri hazla ilişkisi bağlamında Antikçağa kadar götürülebilen ve Aydınlanma döneminin genel ruhunu 

yansıtan bir felsefedir. Pragmatizm ise Amerikan halkının ve kültürünün genel yapısına uygun bir felsefe olmakla 

birlikte oluşumunda pek çok felsefi anlayışın etkisini görebileceğimiz eklektik bir görünüme sahip felsefe 

geleneğidir. İşte Pragmatizmi etkileyen ve ona bu eklektik yapı içerisinde en dikkat çekici yönünü veren görüş 

Faydacılıktır. Ancak bu etki bazı düşünürlerce o kadar ileriye götürülmüştür ki, kimi zaman bu iki felsefi akım 

birbirlerinin yerine kullanılmış, kimi zamansa biri için yapılan olumlu ya da sıklıkla olumsuz yorumların diğeri 



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

430 
 
 

 

için de geçerli olduğu düşünülmüştür. Nihayetinde bu tür bir yoruma sahip düşünürler çoğunlukla hatalı sonuçlara 

ya da değerlendirmelere ulaşmışlardır. Açıkça söylemek gerekirse, bu iki kavram farklı anlam kökünden 

gelmelerine rağmen neredeyse aynı şekilde tanımlanmaktadır. Özellikle ülkemizde her iki terimin birbirinin yerine 

kullanıldığı dahi görülmektedir. Sanılanın aksine hızlıca ve yüzeysel alınmış bir karara dayanan bu kolaycı tutum 

yalnızca sıradan okuyucuda değil akademik çevrede de görülür. Ayrıca her iki öğretinin de genellikle katkılarından 

ya da yapıcı etkilerinden ziyade yıkıcı yönlerine odaklanılmış ve bu akımların "insanın işine geldiğini ya da 

çıkarına uygun olanı yapması" gibi dar bir anlam alanına sıkışmasına neden olunmuştur. Fakat şunu da belirtmek 

gerekir ki, bu tespitlerden hareket ederek gerek Faydacılığın gerekse Pragmatizmin eleştirilebilecek hiçbir yöne 

sahip olmadığı ve olumsuz bu yönün yalnızca yorumcuların hatalı değerlendirmelerinden kaynaklandığı sonucuna 

ulaşmak da aynı derecede hatalıdır.  Bu çalışmada yaygın bir şekilde yapılan bu tutumun nedenleri ve sonuçları 

birlikte değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme aynı zamanda bu iki felsefi anlayışın birbirinden ayrılan ve kesişen 

yönlerini görmemize olanak sağlayacaktır. Faydacılık ile Pragmatizm arasında en öne çıkan bağlantı noktası 

faydacı John Stuart Mill ile pragmatist William James'in felsefelerindeki benzerlikler ve bu isimlerden özellikle 

ikincisinin açıklamalarıdır. Antik hazcılıktan Faydacılığa ulaşan ve nihayet Pragmatizme kadar geldiği iddia edilen 

bu felsefi geleneğin tarihsel geçişlerinden birinin izlenmesi ve incelenmesi buradan çıkarılacak sonuçların 

Pragmatizmin geneli için geçerli olup olmadığını tartışmamıza imk&acirc;n verecektir. Bu nedenle çalışmamızın 

önemli amaçlarından biri de bu iki filozof üzerinden tarihsel bir bağ kurma denemelerinde yapılan tespitleri 

değerlendirmektir. Bu amaç aynı zamanda felsefe tarihi açısından da önemli görünmektedir. 
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AN EXEMPLARY EIA REPORT AND A CASE STUDY : SUNGURLU DAM AND 

HYDROPOWER PROJECT 
           

Alaeddin Bobat * 
Kocaeli Üniversitesi, 

 Turkey 

 

Abstract 

 

The Sungurlu Dam, whose history dates back to 1954 and is planned to be constructed at Kocaeli-Kandira/Akçaova 

at the time, came up again in 2015.  The EIA Report of the project of Sungurlu Dam, HEPP, Material Quarries, 

Crushing-Screening and Ready-Mixed Concrete Facility prepared by the DSI 14. Regional Directorate was 

prepared by the Private Company(ANKAÇED).   The “Environmental Impact Assessment Decision” declared as 

4192 on 10.06.2016 has resulted in “positive” despite all objections.  As a result of the application of the EIA 

cancellation case of 17 residents of the region, the EIA positive decision was cancelled in January 2019.  This 

article deals with the EIA report prepared and the reports prepared by two separate expert committees during the 

trial period and examines the contradictions that have arisen. 

 

Keywords: Sungurlu Dam and HEPP project, EIA report, expert reports, court decision 

 

                             

İbretlik Bir ÇED Raporu  ve Örnek Olay : Sungurlu Barajı ve HES Projesi 
 

Özet 

 

Geçmişi 1954 yılına dayanan ve o zamanlar Kocaeli-Kandıra/Akçaova  mevkiinde yapılması planlanan Sungurlu 

Barajı, 2015 yılında tekrar gündeme gelmiş ve DSİ 14. Bölge Müdürlüğü tarafından planlanan Sungurlu Barajı, 

HES, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme ve Hazır Beton Tesisi projesi kapsamında 10.6.2016 günü 4192 sayıyla 

ilan edilen,  “çevresel etki değerlendirme kararı”, tüm karşı çıkışlara karşın “Olumlu” sonuçlanmıştır.  Bölge 

sakinlerinden 17 kişinin ÇED iptal davası başvuru sonucunda ÇED olumlu kararı 2019 Ocak ayında iptal 

edilmiştir.  Bu makale, hazırlanan ÇED raporunu ve dava süresince iki ayrı bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 

raporları ele almakta ve ortaya çıkan çelişkileri irdelemektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sungurlu Baraj ve HES Projesi, ÇED Raporu, Bilirkişi Raporları, Mahkeme Kararı 
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GIVING EFFECT TO ADOPTION DECISIONS RENDERED BY FOREIGN 

AUTHORITIES IN TURKEY 
           

Hatice Selin Pürselim * 
Marmara Üniversitesi, 

 Turkey 

 

Abstract 

 

The institution of adoption has been present in many legal systems since ancient ages. Nowadays, where 

transportation and access to information is faster than before, it can be seen in the world as well as in Turkey that 

especially prominent media figures, artists and businesspeople adopt from abroad. In addition, in cases where one 

has a strong business relationship with or has a place of business, domicile or habitual residence in a foreign 

country, or one of the spouses is a foreigner, this method can be used. Is an adoption that took place in a foreign 

country directly effective in Turkey? The answer to this question will also constitute the answer to the legal 

problems related to maintenance and inheritance that are likely to occur in the upcoming years.    Adoption 

decisions rendered by foreign authorities shall not be directly effective in Turkey. There are certain procedures 

that need to be fulfilled in order for such decision to be effective in Turkey. In recognition and enforcement, firstly 

international conventions are taken into account. According to Article 23 of The Hague Convention on Protection 

of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption, to which Turkey is also a party, an adoption 

certified by the competent authority of a contracting state shall be effective in Turkey without the need of a 

recognition decision. If the dispute does not fall within the ambit of the international convention, relevant rules of 

the domestic legislation shall be applicable. Pursuant to the Civil Registry Services Act (NHK), adoption that took 

place in a foreign country shall be effective in Turkey given that certain conditions are met. If the dispute is not 

within the scope of NHK, than the Law on Private International Law and International Procedural Law (MÖHUK) 

shall be applicable. In this study, the scope of application of the international convention, NHK and MÖHUK shall 

be separately explained. In addition, the validity of an adoption that took place in a foreign country in case such 

decision violates Turkish public order shall be examined. The recent trend in the decisions of the Supreme Court 

shall also be discussed, according to which adoption decisions rendered without taking into account the interest of 

the child have been deemed to be in violation of the Turkish public order. 

 

Keywords: Milletlerarası Evlat Edinmeye Uygulanacak Hukuk 

 

                             

Milletlerarası Evlat Edinmeye Uygulanacak Hukuk 

 

Özet 

 

Evlat edinme kurumu, eski çağlardan beri birçok hukuk sisteminde yer almıştır. Ulaşım ve bilgi erişiminin hızlı 

olduğu günümüzde, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de özellikle medyada öne çıkan isimlerin, sanatçıların, iş 

insanlarının yabancı ülkelerde evlatlık ilişkisi kurduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra, yabancı bir ülkeyle yoğun 

bir iş ilişkisi olan, orada iş yeri, ikametgahı veya mutad meskeni bulunulan hallerde veyahut eşlerden birinin 

yabancı olduğu ailelerde bu yola başvurulmaktadır. Yabancı ülkede kurulan evlatlık ilişkisi acaba Türkiye'de 

doğrudan geçerli midir? Bu sorunun cevabı ilerleyen yıllarda ortaya çıkması muhtemel nafaka ve miras gibi hukuki 

problemlerin de cevabını oluşturacaktır.    Yabancı ülke makamınca verilmiş evlat edinme kararı Türkiye'de 

doğrudan geçerli olmamaktadır. Bu kararın Türkiye'de geçerli olabilmesi için bazı usullere uyulması gerekir. 

Tanıma ve tenfiz usulünde öncelikle milletlerarası sözleşmeler dikkate alınır. Ülkemizin taraf olduğu Çocukların 

Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinmeye İlişkin Lahey Sözleşmesi'nin 23. maddesi, akid devletlerde verilmiş 

olan evlat edinme kararlarının Türkiye'de tanınmasına gerek olmadan geçerli olacağına hükmetmiştir. Şayet ihtilaf 

konusu alanda milletlerarası sözleşmenin uygulama alanına girmeyen bir husus söz konusu ise, iç hukuktaki 

düzenlemelere bakılacaktır. Nüfus Hizmetleri Kanunu (NHK), yabancı ülkede kurulan evlatlık ilişkisini belirli 

şartların sağlanması halinde Türkiye'de geçerli kılmaktadır. Eğer ihtilaf NHK kapsamına girmiyorsa, Milletlerarası 

Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) uygulama alanı bulacaktır. Çalışmada, hangi hallerde 
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milletlerarası sözleşmenin, NHK'nın ve MÖHUK'un uygulanacağı ayrı ayrı tespit edilecektir. Bunun dışında, 

yabancı ülkede kurulan evlatlık ilişkisi Türk kamu düzenine aykırılık teşkil ederse, bu evlatlık ilişkisinin 

Türkiye'de geçerli olup olmayacağı ayrıca incelenecektir. Yargıtay'ın son kararlarında, yabancı ülkede çocuğun 

şahsi menfaati dikkate alınmadan verilen kararların Türk kamu düzenine aykırılık içerdiği üzerinde durulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Milletlerarası Evlat Edinmeye Uygulanacak Hukuk 
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AYASULUK HILL AND ST. JEAN MONUMENT EXCAVATIONS RESTORATION 

AND CONSERVATION OF STONEWORKS IN 2018 

 
           

Fırat BARANAYDIN * 
İstanbul Gelişim Üniversitesi, 

 Turkey 

 

Doğu BARANAYDIN 
Beykent Üniversitesi, 

Turkey 

 

Abstract 

 

Ayasuluk Hill located in the province of Izmir Selçuk province is a component of the ancient city of Ephesus. 

Ayasuluk Hill is the first settlement area of Ephesus (Apasas). Ayasuluk Hill, where there is a building from the 

Bronze Age to the Early Ottoman period, has an intensive settlement especially during the Byzantine period. With 

the adoption of the Christianity of the Roman Empire, the construction techniques of the changing empire have 

also changed. Pagan structures will be used in the construction of new buildings. Of course, the only effect of this 

reused material-oriented construction is not to refute the past, but also to build numerous and rapid defensive 

structures for Sassani and Arab raids from the east. These materials, which are mostly used outside of their 

function, were destroyed due to the use of rubble or masonry. Ayasuluk Hill These materials, which were used as 

the excavation material, were also re-used for the 3rd or 4th times. Re-use increases the deterioration of materials.  

Ephesus is the capital of the Asian province during the Roman period. These effect structures have influenced the 

materials used in structures. The material typology used in the Ayasuluk Hill (as a result of this factor) consists of 

marbles of different regions. Apart from marble, different quarry stones have been used in the rubble filling or 

masonry but the marble density and quality vary according to the many structures of the period.  Restoration and 

conservation of the materials to be made on the surfaces of the open area due to pollution, humidification and 

degradation, such as plant formation is seen. In addition, the materials are divided into pieces from spolien use or 

from effects such as war earthquakes. As a result of many years of excavation and restoration work, especially the 

stone works of  were classified in different areas. In 2018, the restoration and conservation works were carried out 

on the artifacts that were excavated in previous years. This work you have at Ayasuluk Hill an St. Jean Church, 

Documentation of the stone works in includes the applications, the materials used and the final status of the works 

of the Works in 2018. 

 

Keywords: Ephesos, Ayasuluk, Archaeology, Architectural, Stonework, Restoration, Conservation. 

 

                             

Ayasuluk Tepesi Ve St. Jean Anıtı Kazısı 2018 Yılı Taş Eser  Restorasyon ve 

Konservasyon Çalışmaları 
 

Özet 

 

İzmir ili Selçuk ilçesinde bulunan Ayasuluk Tepesi Ephesos antik kentinin bir bileşenidir. Ayasuluk Tepesi 

Ephesos (Apasas) adıyla kurulan ilk yerleşimin alanıdır. Tunç çağlarından Erken Osmanlı dönemine kadar 

yapılaşmanın bulunduğu Ayasuluk Tepesi özellikle Bizans Döneminde yoğun yerleşim göstermektedir. Roma 

İmparatorluğunun Hıristiyanlığı kabulü ile yeni bir şey olmaya çalışan ve değişen imparatorluğun yapı teknikleri 

de değişmiştir. Pagan geleneklerinin de reddiyle pagan yapıları yeni yapılaşma içinde kullanılacaktır. Tabiki bu 

devşirme malzeme odaklı yapılaşmanın tek etkisi geçmişi ret değil doğudan gelen Sassani ve Arap akınları için 

çok sayıda ve hızlı savunma yapılarının yapılması da vardır. Devşirme olarak çoğunlukla işlevleri dışında 

kullanılan bu malzemeler moloz ya da duvar örgüsünde kullanımından kaynaklı tahrip olmuşlardır. Ayasuluk 

Tepesi Aydınoğlu Beyliği ve Erken Osmanlı yerleşimlerine de sahne olmuş devşirme malzeme olarak kullanılan 

bu malzemeler 3. veya 4. defa tekrar kullanılmışlardır.  Tekrar kullanımları malzemelerdeki bozulmaları 

artırmıştır.  Ephesos Roma döneminde Asya eyaletinin başkenti konumundadır. Bu etki yapıları hatta yapılarda 

kullanılan malzemeleri etkilemiştir. Ayasuluk Tepesinde devşirme malzeme olarak kullanılan malzeme tipolojisi 
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(bu etkenle oluştuğundan) farklı bölgelerin mermerlerinden oluşmaktadır. Mermer dışında moloz dolgu ya da 

duvar örgüsünde farklı ocak taşları da kullanılmıştır ancak mermer yoğunluğu ve kalitesi döneminin birçok 

yapısına göre farklılık göstermektedir.  Restorasyon ve Konservasyon yapılacak olan malzemelerin yüzeylerinde 

açık alanda kalmalarından kaynaklı kirlilik, nemlenme ile bitki oluşumu gibi bozulmalar görülmektedir. Ayrıca 

malzemeler devşirme kullanımdan ya da yaşanan savaş deprem gibi etkilerden parçalara bölünmüşlerdir. Uzun 

yıllardır süren kazı ve restorasyon çalışmaları sonucunda özellikle profil gösteren taş eserler farklı alanlarda tasnif 

edilmişlerdir. 2018 yılında restorasyon ve konservasyon çalışmaları bu eserler üzerinde yapılmıştır. Elinizdeki bu 

çalışma 2018 yılında Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı’nda taş eserlere yapılan belgeleme işlemleri, uygulama 

işlemleri, kullanılan malzemeler ve eserlerin son durumlarını içermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Ephesos, Ayasuluk, Arkeoloji, Mimari, Taş Eser, Restorasyon, Konservasyon. 
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ECONOMIC EFFECTS OF RUSSIA'S ANNEXATION CRIMEA 

           
Ali KONAK * 

Karabuk Üniversitesi, 

 Turkey 

 

Abstract 

 

The bleeding wound of the Caucasus in Crimea has attracted the attention of many countries, mainly Russia, 

because of its importance due to its fertile lands, demographic structure and location. For this reason, Russia, the 

EU and various ethnic groups have been the focal point of military, political and economic conflicts. In particular, 

Russia has important ideological and strategic goals on Crimea. In order to achieve these goals, Russia has 

attempted to annex the Crimea by violating many agreements international and interorganizational and annexed 

Crimea to a peninsula in Ukraine. After the annexation of Russia to Crimea, the United States of Amerika (USA) 

and the Eurepean Union (EU), which do not want Russia to be strengthened in the region and the seas, and also 

the countries that have ethnic ties with the people living in the region, have reacted. As a reflection of these 

responses, some sanctions have been imposed on Russia since June 2014 and the severity of sanctions have been 

increased since September 2014. Against these sanctions, Russia responded by using the natural gas weapon. 

Naturally, these mutual sanctions have negative economic consequences for the economies of the country. Within 

the scope of this study, the importance of the Crimea's annexation to the USA, EU, Ukraine and especially Russia 

were examined. In this context, firstly, focused the social, political and social effects of the annexation of Crimea, 

afterwards, the effects of the annexation of Crimea on the economy of the European Union countries, Russia, 

Ukraine and the countries of the region have been analyzed comparatively with the help of statistical data, before 

and after the annexation. 
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Rusya’nın Kırımı İlhakının Ekonomik Etkileri 

 

Özet 

 

Kafkasya'nın kanayan yarası Kırım, verimli toprakları, demografik yapısı ve konumuna bağlı olarak sahip olduğu 

önem nedeniyle başta Rusya olmak üzere pek çok ülkenin ilgisini çekmiş, bu nedenle de Rusya'nın, AB'nin ve 

çeşitli etnik grupların askeri,  siyasi ve ekonomik çekişmelerinin odak noktası olmuştur. Özellikle Rusya'nın Kırım 

üzerinde önemli ideolojik ve stratejik hedefleri bulunmaktadır. Bu hedeflere ulaşabilmek için Rusya, yasalara 

aykırı bir şekilde ülkeler arası ve örgütler arası pek çok anlaşmayı da hiçe sayarak Kırım'ı ilhak girişiminde 

bulunmuş ve Ukrayna'ya bağlı bir yarımada olan Kırım'ı ilhak etmiştir. Rusya'nın Kırım'ı ilhakı, Rusya'nın bölgede 

ve denizlerde güçlenmesini istemeyen ABD ile AB ülkelerinin ve de bölgede yaşayan halk ile etnik bağı bulunan 

ülkelerin tepkisini çekmiştir. Bu tepkilerin bir yansıması olarak 2014 yılının Haziran ayından itibaren Rusya'ya 

yönelik bir takım yaptırımlar uygulamaya konulmuştur ve 2014 yılının Eylül ayından itibaren de yaptırımların 

şiddeti artırılmıştır. Bu yaptırımlara karşı Rusya ise özellikle doğal gaz silahını kullanarak karşılık vermiştir. Doğal 

olarak da uygulamaya konulan bu karşılıklı yaptırımların ülke ekonomileri için olumsuz manada önemli ekonomik 

sonuçları olmuştur. Bu çalışmada kapsamında Kırım'ın İlhakı'nın ABD, AB, Ukrayna ve özellikle de Rusya 

açısından önemi incelenmiştir. Bu bağlamda öncelikle Kırımın ilhakının sosyal, siyasal ve toplumsal etkileri 

üzerinde durulmuş, sonrasında da Kırımın ilhakının genel olarak Avrupa Birliği ülkelerinin, Rusya'nın, 

Ukrayna'nın ve bölge ülkelerinin ekonomisi üzerindeki etkileri, istatistiki veriler yardımıyla, ilhak öncesi ve ilhak 

sonrası dönemler itibariyle karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. 
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EMOTION MEMORY TECHNIQUE IN STANISLAVSKI SYSTEM 
           

M.Nedim Çağlar * 
Ankara Hacı Bayram Veli University, 

 Turkey 

 

                

Abstract 

 

Stage and performing arts are an effective research area for communication sciences. In terms of communication 

sciences, it will be a concrete examination experience to consult theater and acting approaches in terms of 

discussing the intersubjective basis of the concept of communication. In the example of performance on stage, the 

model of communication between the stage and the audience is an ideal example of typology in terms of 

understanding the emotion-based interaction between the power and the mass in terms of being demonstrative. At 

the same time, this ideal example can offer a clue to rethink the emotional basis of communication between the 

mass and the power in the studio environment. In this study, the basic technique of the Stanislavski System will 

be considered as an example of a communication model. This system consists of acting training techniques, which 

Konstantin Stanislavski introduced at the Moscow Art Theater since the beginning of the twentieth century, the 

first model of realism in the theater. After the first American in Europe after Russia, and so many parts of the 

world (In Turkey) received applications has become a mainstream model. After the stage, cinema it has become a 

reference source for TV programs. The main feature of Stanislavski's system is that the game put on stage is similar 

to life. In a theater play, the role of communication between the actors in the stage and the viewers is an ideal 

model, and a role in the text is explained to the audience with a realistic performance in an ideal environment. In 

a realistic performance, a character in a certain text in a short time must be revived on the stage, thus arousing the 

empathy of a natural event on the spectator. According to Stanislavski, this is the actor's “creative spirit ”, in other 

words, by making the character into the character's spirit and making the spirit of the character, it can be done by 

revealing the feelings of the character as the feelings of the character. Based on the principle of living the role of 

actor, he establishes empathy between his life and the life of his role (the character). With this sense of identity, 

the actor realistically puts the character's life into the audience by staging the ideal of "I am...it". Stanislavski 

describes this as “penetration into the heart”. So, in short, the player playing on the stage must live. Instead of 

impersonating and exaggerated speeches, gestures, gestures and gestures; It must be played as if it is alive without 

doing “as if”. As the actor plays his role from his own life, he must apply the emotions of his past life. In other 

words, the player must play the character by reviving his or her life. Here, the source of the actor's inspiration is 

what Stanislavski calls “the creative spirit”.  The source of his inspiration, the basis of the Stanislavski system, 

creates emotions in the past life of the actor. According to “the emotional memory” concept of the French 

psychologist Théodule-Armand Ribot, a person can feel the effect of an event he has experienced in the past by 

recalling the event and reliving it in his dream. From this concept, Stanislavski developed a technique called 

“emotion memory” which stimulates the source of inspiration of the actor's creative spirit. This study will discuss 

the technique of emotion memory, an important component of Stanislavski's acting system. The main purpose of 

this discussion is as in the case of Staniaslavski; to re-experience the emotion by remembering the memories of 

the past and to examine the relationship between the nature of memory and the passing of the emotion that it 

imagines to the other party (ie, the audience). As Stanislavski perceives, is this only limited by the “emotion” of 

memory? Or can this “emotion” experience be seen as a ”collective memory” ? In this case, how is it possible to 

talk about one's life? From this point of view, based on the ideal environment of stage and performing arts, a path 

will be sought to question the intersubjective basis of the communication between narrative and power (scene) of 

the performance-based narrative culture of the modern world (from cinema to TV, theater to street demonstrations). 
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Sahne ve gösteri sanatları, iletişim bilimleri için verimli bir araştırma alanıdır. İletişim bilimleri açısından 

“iletişim” kavramının öznelerarası temellerinin tartışılması açısından tiyatro ve oyunculuk yaklaşımlarına 

başvurmak somut bir inceleme deneyimi olacaktır. Sahnedeki performans örneğinde;   sahne ile seyirci arasındaki 

iletişimin modeli, gösteriye dayalı olması açısından iktidar ile kitle arasındaki duyguya dayalı etkileşimin 

anlaşılması açısından ideal tipoloji örneğidir. Aynı zamanda bu ideal örnek,  meydan ya da stüdyo ortamındaki 

kitle ile iktidar arasındaki iletişimin duygusal temelini yeniden düşünmek için bir ipucu sunabilir. Bu çalışmada, 

bahsedilen türden bir iletişim modeline örnek olarak Stanislavski Sistemi’nin temel tekniği ele alınacaktır. Bu 

sistem, Konstantin Stanislavski’nin yirminci yüzyılın başlarından itibaren Moskova Sanat Tiyatro’sunda 

uygulamaya koyduğu, tiyatrodaki gerçekçilik akımın ilk modeli olan oyunculuk eğitim tekniklerinden oluştur. 

Rusya’dan sonra ilkin Amerika sonra Avrupa, ve böylece dünyanın birçok yerinde (Türkiye’de de) uygulamaya 

alınan ana akım bir model haline gelmiş; sahneden sonra sinema ve günümüzde TV’deki gösteri programlarında 

da başvurulan bir kaynak olmuştur. Stanislavski’nin sisteminin temel özelliği, sahneye konulan oyunun yaşama 

benzer biçimde gerçekçi olmasıdır. Bir tiyatro oyununda, sahnedeki oyuncular ile izleyiciler arasındaki iletişimi 

önemli ideal bir model yapan da, metindeki (piyesteki) bir rolün (karakterin) ideal bir ortamda (sahnede) gerçekçi 

bir performansla seyirciye anlatılmasıdır. Gerçekçi bir performansta, kısa zamanda sınırları belli metindeki bir 

karakterin sahnede canlandırılması, ve böylece seyirci üzerinde doğal bir olayın doğurduğu empatiyi uyandırması 

gerekir. Stanislavski’ye göre bu, oyuncunun  “yaratıcı ruhu” ile; yani oyuncunun karaktere bürünerek, kendi 

ruhunu karakterin ruhu haline getirerek, bunun için de kendi duygularını karakterin duyguları olarak açığa 

çıkarılarak yapılabilir. Oyuncu, “rolü yaşama” ilkesinden hareketle; kendi yaşantısı ile rolünün (karakterin) 

yaşantısı arasında bir duygudaşlık (empati) kurar. İşte bu özdeşlik hissiyle oyuncu, “Ben …yım” idealini sahneye 

koyarak karakterin yaşantısını gerçekçi bir biçimde seyirciye geçirir. Stanislavski bunu “kalbe nüfuz etme” olarak 

tanımlar.  Yani kısaca, sahnede oynayan oyuncu yaşamalıdır. Seyircinin gözüne sokularak yapılan taklit ve abartılı 

konuşmalar, hareketler, jestler ve mimikler yerine; “-mış gibi” yapmadan, yaşıyor gibi oynanmalıdır. Oyuncu, 

rolünü kendi yaşamından hareketle sahnelediği için, geçmiş yaşamındaki duygulara başvurması gerekir. Yani 

oyuncu, karakteri, kendi yaşantısının yeniden canlandırarak oynamalıdır. İşte burada Stanislavski’nin “yaratıcı 

ruh” dediği, oyuncunun esinin kaynağı devreye girer. Stanislavski sisteminin temeli olan esinin kaynağını, 

oyuncunun geçmiş yaşamındaki duygular oluşturur. Fransız psikolog Théodule-Armand Ribot’nun “duygusal 

bellek” kavramına göre, bir kişi geçmişte yaşadığı bir olayın etkisini, olayı hatırlayıp hayalinde tekrar yaşayarak 

hissedebilir. Stanislavski bu kavramdan hareketle “coşku belleği” dediği, oyuncunun yaratıcı ruhunun dayandığı 

esin kaynağını harekete geçiren bir teknik geliştirir.  İşte bu çalışmada Stanislavski’nin oyunculuk sisteminin 

önemli bir bileşeni olan coşku belleği tekniği tartışılacaktır. Bu tartışmanın temel amacı, Stanislavski’nin 

örneğindeki gibi; kişinin geçmişteki duygularının anılarını hatırlayarak duyguyu yeniden yaşaması ve sonrasında 

imgeleştirdiği duyguyu karşı tarafa (yani seyirciye) geçirmesinin belleğin doğasıyla ilişkisini irdelemektir. 

Stanislavski’nin sezdiği gibi, bu sadece belleğin “coşku” hali ile mi sınırlıdır? Ya da bu “coşku” deneyimi bir 

“ortak bellek” olarak görülebilir mi? Bu durumda salt kişinin yaşantısından söz etmek nasıl mümkün olur?  Bu 

sorulardan hareketle sahne ve gösteri sanatlarının ideal ortamı örneğinden hareketle, modern dünyanın 

performansa dayalı anlatı kültürünün (sinemadan TV’ye, tiyatrodan sokak gösterilerine değin) kitle (seyirci) ile 

iktidar (sahne) arasındaki iletişimin öznelerarasılı temelini sorgulamak açısından bir patika aranacaktır. 
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Abstract 

 

Foreign trade between Turkey and Uzbekistan has increased since Uzbekistan gain independence in 1991. The 

neighbourhood relations have an important role in development of this foreign trade. The aim of this research is 

to investigate which product items concentrated in foreign trade between two countries and development of foreign 

trade between two countries. To this aim, we analysed foreign trade data between two countries. As a result of this 

analysis we reached that foreign trade between Turkey and Uzbekistan has high potential and in the future it can 

easily reach high level. 
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Türkiye ve Özbekistan Dış Ticaretinin Tarihi Gelişimi 
 

Özet 

 

1991 yılında Özbekistan bağımsızlığını kazandıktan sonra Türkiye ve Özbekistan arası dış ticaret sürekli artmıştır. 

İki ülke arası ticaretin gelişiminde akrabalık ilişkilerinin rolü büyüktür. Bu çalışmanın amacı Türkiye ve 

Özbekistan arasındaki dış ticaretin hangi kalemlerde yoğunlaştığını ve 1991'den günümüze değin gelişimini 

incelemektir. Bu amaçla iki ülke arasındaki ticaret verileri ele alınmış ve incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda 

her iki ülke arasındaki ticaretin yüksek potansiyele sahip olduğu ve ileride daha yüksek seviyelere rahatlıkla 

ulaşabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Abstract 

 

Interest to sport especially football has increased for many years. This increased interest has caused more 

consumption to football. The aim of this research is to investigate consumption of youth to football. To this aim 

we conducted a questionnaire on Kastamonu University Economics and Administrative Sciences Faculty students. 

As a result of this questionnaire it is revealed that especially boys spent a high amount of money for football. 
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Futbol Ekonomisi: Kastamonu Üniversitesi Örneği 
 

Özet 

 

Spor ve özellikle futbola olan ilgi giderek artmaktadır. Artan ilgi ise özellikle gençlerin futbola daha çok harcama 

yapmasına neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı gençlerin futbol için yaptığı harcamaların incelenmesidir. Bu 

amaca ulaşmak için Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri üzerinde bir anket 

uygulanmıştır. Bu anket sonucunda özellikle erkek öğrencilerin futbol için önemli miktarda harcama 

gerçekleştirdikleri ortaya çıkmıştır. 
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Abstract 

 

As a result of the widespread use of internet and information technologies, electronic commerce is becoming 

increasingly popular. Today, many products such as books, food and electronic goods are bought and sold on the 

internet. As young people are more interested in internet and information technologies, their attitudes towards 

electronic commerce are expected to be higher. The aim of this study is to examine the perspectives and attitudes 

of university students to electronic commerce. For this purpose, a questionnaire was applied on the students of the 

Faculty of Economics and Administrative Sciences of Kastamonu University. As a result of this research it is 

found that attitudes of university students are at a moderate level 

 

Keywords: Electronic Trade, New Economics 

 

                             

Üniversite Öğrencilerinin Elektronik Ticarete Bakış Açıları 

 

Özet 

 

İnternet ve bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması sonucunda elektronik ticaret te giderek yaygınlaşmaktadır. 

Günümüzde kitap, gıda, elektronik eşya gibi pek çok ürün internet üzerinde alınıp satılmaktadır. Gençlerin internet 

ve bilgi teknolojilerine daha fazla ilgisinin bulunması nedeniyle elektronik ticarete dair tutumlarının da daha 

yüksek olması beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin elektronik ticarete bakış açılarının 

ve tutumlarının incelenmesidir. Bu amaçla Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri 

üzerinde anket uygulanmıştır. Anketin sonucunda üniversite öğrencilerinin elektronik ticarete dair tutumlarının 

orta düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Abstract 

 

As a result of the widespread use of internet and information technologies, electronic commerce is becoming 

increasingly popular. Today, many products such as books, food and electronic goods are bought and sold on the 

internet. Young people are expected to show more interest on electronic commerce. Because of this reason, it is 

important for the firms to know the customer satisfaction levels of young people about the shopping they make 

from electronic commerce sites. The aim of this research is to analyze customer satisfaction levels of young people 

about electronic commerce. To this aim a questionnaire is conducted on university students in Kastamonu 

Economics and Administrative Sciences Faculty. In the research conducted on 422 students, it was concluded that 

the students’ satisfaction with the electronic commerce was moderate. In addition, whether customer satisfaction 

differs according to demographic variables (age, gender, income etc.) has also been analyzed. It was determined 

that women’s satisfaction was higher than that of men and there was no significant difference according to age and 

income. 
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E-Ticaret Müşteri Memnuniyet Düzeyleri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde 

Bir Araştırma 

 

Özet 

 

İnternet ve bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması sonucunda elektronik ticaret te giderek yaygınlaşmaktadır. 

Günümüzde kitap, gıda, elektronik eşya gibi pek çok ürün internet üzerinde alınıp satılmaktadır. Gençlerin 

elektronik ticarete daha fazla ilgi göstermesi beklenmektedir. Bu nedenle gençlerin elektronik ticaret sitelerinden 

yapmış oldukları alışverişe dair müşteri memnuniyet düzeylerinin bilinmesi firmalar açısından önemlidir. Bu 

çalışmanın amacı gençlerin elektronik ticarete dair müşteri memnuniyet seviyelerini incelemektir. Bu amaçla 

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri üzerinde anket uygulanmıştır. 422 kişilik 

örneklem üzerinde yapılan çalışmada öğrencilerin elektronik ticaretten duydukları müşteri memnuniyetinin orta 

seviyede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca müşteri memnuniyetinin demografik değişkenlere (yaş, cinsiyet, 

gelir vb) göre farklılık gösterip göstermediği de analiz edilmiştir. Kadınların müşteri memnuniyetinin erkeklere 

oranla daha yüksek olduğu, yaşa ve gelire göre anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 
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Özet 

 

Şiddet kavramı kuşkusuz olumsuz duygusal bir renge sahiptir. Şiddet fiziksel, zihinsel, sosyal ve cinsel şiddet 

şeklinde olabilir. Şiddetin kökleri sosyal yapıda, değerler, gelenekler, alışkanlıklar ve tutumlar  kompleksinde, 

hükümet ve toplum yapıları tarafından belirlenmesinde, kadın ve  erkek eşitsizliği ile ilgilidir. Geçmişte, aile içi 

şiddet özel bir yaşam gibi  bir aile bütünü olarak kabul edilirdi ve ortaya çıkan sorunlar aile hukuku çerçevesinde 

çözülürdü. Çocukların ceza, fiziksel güç kullanımıyla yetiştirilmesine izin verilir ve hatta   teşvik bile edilirdi.   

Çocuklara kötü davranma tarihsel olarak çok eskilere dayanmasına rağmen, bununla ilgili sosyal araştırmalar 

yenidir. Çocuklara kötü davranmanın sistematik bir şekilde incelenmesi, 1962’de yayınlanan “Dövülmüş Çocuk 

Sendromu” ile başlar.  Bu araştırma, bazı çocuklarda tekrarlayan kemik kırıklarını teşhis eden bir grup tıp doktoru 

tarafından yapılmıştır. (İçli Tülin Günşen, Kriminoloji, 7. baskı, Ankara 2007, 379)   Aile içi şiddet aslında küresel 

bir sorundur ve uluslararası toplum, kadın ve çocuk haklarını sağlamayı amaçlayan bir dizi yasa kabul etti. Evde 

kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet, insan haklarının ciddi bir ihlali, kişiye karşı ciddi bir suç gibi değerlendirildi. 

Lakin buna rağmen hala şiddete maruz kalan çocuklar susmakta veya baş verenleri normal kabul etmektetir.    

Araştırmada amaç çocukların şiddet kavramını nasil algıladığını öğrenmektir. Trabzonda çocukların sözleriyle 

şiddet kavramı algılarını inceledik. 
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Özet 

 

Beşeriyyeti düşündüren sosyal nitelikteki sorunlar sırasında en önemli olanlardan biri de insanın sosyal-pedagojik 

sorunlarına çözüm yollarının aranıp bulunması olmuştur. Sosyal pedagojik fikirlerin gelişim tarihine ve bu yönde 

yapılan araştırmalara baktığımızda tam aydınlığı ile melum olur ki, tüm dönemlerde, toplumda mevcut sorunlar 

insanları düşündürmüş ve çözümü için çalışmalar yapılmıştır. Günümüz insanının faktörü özel aciliyet arz etmesi 

seçtiğimiz yönde çalışmalar yapılmasını daha çok talep ediyor.   Öğrencilere sosyal pedagojik çalışmanın 

yürütülmesi onların sosiallaşmasında negatif etkileri düzeltir gidermekle sonuçlanır. Öğrencilere özünütesdiq, 

özünüreallaşdırma ve özünütəyinetmə becerileri de işte bu süreçte oluşur. Fakat bu çalışma öğrencilere ilk yaş 

aşamalarından başlayarak yapılırsa daha başarılı sonuç elde edilebilir. Küçük yaşlı məktəblilərlə sosyal pedagojik 

işin teşkili etkin biçimde hayata yapılırsa sonuçta biz bu süreçte öğrenciye yönelik olumsuz sosyal etkilerin 

neytrallaşmasına başardı, onun şəxsiyyatinin sosiallaşmasını olumlu tarafa yöneltebilir.      İnsan  üzyıllardır   

manevi değerleri, toplumun normlarını hazır şekilde benimsiyor ve sosyallaşır.Toplumda kabul edilmiş genel 

düzenleyici standartlar ayrı ayrı bireylerin ihtiyaçlarını motivleşme yapısının ayrılmaz parçası dönüştükçe sosyal 

etkinliğine yön verir. Sosyalleşme sürecinde aktif başlangıç topluma aittir. Fakat bütün halde toplumla birlikte, 

somut grup ve kurumlar da kimliğin sosiallaşmasındaa ilginç qüvvədirlər. Buna uygun olarak, insanın aile 

sosiallaşması, meslek sosiallaşması, manevi ve siyasi sosiallaşması genel sosiallaşmanın ayrı ayrı içerik unsurları 

olarak kabul edilir. İster toplumun ve gerekse ayrı ayrı kurumların gösterdiği sosyal etkiler insana yöneldiği için 

o (insan), sosyalleşme sürecinin nesnesi olarak kabul edilir. İnsan sosyalleşme sürecinin nesnesi gibi, sosyal norm 

ve kültürel değerleri benimsiyor. Sosyalleşme sürecinin kişiliğinin götürdükde, özünüinkişaf, özünütəkmilləşmə, 

özünütesdiq yönelik faaliyetleri insanı tam değerli sosyal varlığa çevirir. İşte bu süreçte insan toplumsal değerleri 

mənimsədikcə hep olumlu yönde sosiallaşmır. Çoğu zaman insanın sahip olduğu potansiyel gücünün toplum 

tarafından ona yönelen sosyal etkilerin karşısında aciz kalıyor. Böyle bir durumda insana her şeyden önce sosyal-

pedagojik yönü ve kalifiye yardım gösterilmelidir.  Günümüzde bilimsel ve teknik ilerlemenin ve sosyoekonomik 

gelişmenin dinamiği sırayla büyüyen neslin sosiallaşmasına doğrudan etkilemektedir. Şimdi kitle iletişim araçları 

bireyleri çevre insanlardan, genel beşeriyyetden ayıran bütün sedleri ve duvarları savarlar. Sayısız, renkli, çelişkili, 

sistemsiz, çeşitli davranış tipine, eşsiz yaşam tarzına hizmet eden, yakın, uzak coğrafyalardan bilgileri yayar. Bu 

etkilerin kapsamında olan insan maddi ve manevi olarak hem başarılı, hem de başarısız meqamlarla karşılaşır, 

demek ki, onun sosiallaşmasında çelişkili hususlar ortaya çıkmaktadır. İşte bu nedenlerden insanlarla sosyal 

pedagojik çalışmanın yapılmasına ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.  Kimliğin sosiallaşması sosyal ortamla 

bağlantılı şekilde oluşur. Sosyal ortam kimliğin sosiallaşmasına çeşitli faktörlerin ( "mikro", "mezo", "makro", 

"mega") aracılığıyla etkiliyor. Bunu dikkate alarak, küçük yaşlı məktəblilərlə yapılan sosyal pedagojik çalışmanın 

içeriği, onların karşılaştığı resmi ve gayri resmi ilişkilerin kompleksinden bağlı olarak müeyyenleşir. Küçük yaşlı 

mekteblinin katılımı, kültürleri kavraması, kollektivde davranışı, farklı sosyal rolleri yerine getirirken 

özünütesdiqi, iç zihinsel ve dış fiziki durumu gerekli elementler gibi sosyal pedagojik çalışmanın görevlerinin 

belirlenmesinde dikkate alınır. 
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Özet 

 

Eğitim süreci hep çağdaşlık gerektirir. Modern eğitim,  öğrenme sürecinde inovasyon eğilimi ve bunun   okullarda  

uyğulanmasına yönelmesine yoğunlaşmıştır. Pedagojik dünyada Konfüçyüs'ün 2570 yıl önce söylediği fikir 

değerini kaybetmemiştir. Konfüçyüsi derdi ki: "Ben duyduğumu unutuyorum, gördüğümü hatırlıyorum, yaptığımı 

anlıyorum. Bu üç kavram aktif öğrenmeye duyulan ihtiyacı sürdürmektedir. Çin filosofunun bu sözlerine açıklık 

getirerek onun içeriğini "Ben duysam unuta bilirim, neyi görsem biraz hatirlaya bilirim. Neyi duyar, görür, tartışır, 

uygularsam anlıyorum. Duyunca, görünce ve uygularken  bilgi ve becerileri kazanıyorum. Eğer bilgiyi başkalarına 

iletirsem, o zaman bu bilgiye sahip olurum.     Öğrencilerin materyalleri bireysel olarak, bağımsız algılaması için 

zaman lazımdır. Öğretmen, öğrenciler yerine entelektüel çalışmaları gerçekleştiremez, çünkü sadece onlar 

duydukları ve gördükleri her şeyi birleştirebilirler. Tartışmak, sorular sormak, öğrenmek ve hatta başkalarına 

aktarmak imkanı olmadan eğitimin içeriğinde gerçek asimilasyon olmaz. Şunu da belirtelim ki, benimseme hep 

birkaç "dalganın" olmasını öngörüyor. Öğrencilerin öğrenme içeriğini anlamak için aynı içeriğe birkaç yaklaşımı 

olması gerekir. Bu yaklaşımlar da farklı olmalı ve algının ilk aşamasını tekrar etmemelidir.  Her öğrencinin kendi 

görüşü vardır. Tartışma zamanı düşünceler  değişe bilir, tartışma sırasında birbirlerini dinlemeyi öğrenirler. Her 

bir ödevin bu şekilde çözümü yoluyla, arama taktiklerini geliştirirler ve eğitimin kendisinde kendi başarı 

formüllerini oluştururlar.       Son yıllarda, araştırmalar, öğrencilerin bireysel eğitim biçimlerinin belirlenmesinde 

teorik olarak farklı yaklaşımlar olduğunu kanıtlamıştır. Özellikle, bugün öğrencilerin çoğunun teoriden ziyade 

içeriğin pratik olarak öğrenilmesini gerekli olduğunu düşünmüşler ve bu öğrencilerin sayısı her yıl artmaqdadı. 

Öğrenciler ilk önce teorik kavramları öğrenir ve sonra  pratik yapmayı tercih ettiler. Çalışmaların bir kısmı ise 

gösteriyor ki, aktif somut faaliyete ve teorik refleksiv faaliyete ağırlık veren öğrencilerin sayısı beşin bire oranıdır. 

Bu, aktif öğrenmenin modern öğrenciler tarafından daha arzu edilen   olduğunu kanıtlamaktadır.    Günümüz 

öğretmenleri, modern öğretim yöntemlerinin doğru seçilmesine ve kullanılmasına odaklanmalıdır. Önemlisi, 

çocukların düşünme, düşünme, fikirlerini ifade etme, bilgilerini uygulama, onlarla iletişim kurma, kültür iletişim 

kurma, kendi sorunlarını çözme becerisini geliştirmektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Modern eğitim, yenilik, yöntem, süreç 

  



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

446 
 
 

 

DESIGNING AND EVALUATING AN ONLINE INSTRUCTIONAL MATERIAL 

ACCORDING TO INDIVIDUAL DIFFERENCES OF STUDENTS 
           

Zeynep Şahin Timar * 
Karadeniz Technical University, 

 Turkey 

 

Hasan Karal 
Trabzon University, 

Turkey, 

 

                

Sakine Öngöz 
Trabzon University, 

 Turkey, 

 

Abstract 

 

The constructivist approach is an approach where individuals are effective in their learning process and can 

construct their own knowledge. Since the construction of knowledge is influenced by the characteristics of 

individuals, individual differences need to be taken into account when designing teaching-learning processes. With 

teaching methods that specially designed for individuals with different learning styles, learning becomes easier 

and productivity is increasing. However, there are some problems in designing and implementing a teaching-

learning process based on individual differences. One of the most prominent is the lack of time to focus on 

individual differences in the classroom. Computer-aided materials designed based on individual differences can 

be used to overcome this limitation. Computer-aided materials help students' learning processes and provide 

support especially for teachers to save time. These teaching materials can be supported by various multimedia 

technologies, so they provide students a learning environment equipped with visual and audio elements. These 

materials also provide an opportunity for individuals to work in line with their own learning needs, and thus to 

manage their learning. In this study, a computer-aided material based on the individual differences of the students 

was developed. The computer-aided material is about chemical bonds and mixtures. The material was developed 

based on Gardner's Multiple Intelligence Theory (MIT). The theory forms a framework for many educational 

strategies. According to the theory, each individual has 9 different types of intelligence, including linguistic-verbal, 

logical-mathematical, visual-spatial, intrapersonal, interpersonal, musical, bodily-kinesthetic, naturalistic and 

existential. These types of intelligence can be dominant at different levels in each individual. The use of MIT 

together with the technology allows the teaching-learning process to address many different types of intelligence, 

and to meet the needs of the students with different learning styles.  The aim of this study is to develop a computer-

aided instructional material about chemical bonds and mixtures, which is based on MIT, and to evaluate the ability 

of this material to address individual differences. 34 students from seventh grade participated in the study. First, 

the dominant intelligence areas of the students were determined in the study. It was determined that the dominant 

intelligence areas of the students in the class were collected in the fields of social, logical-mathematical, visual-

spatial and interpersonal intelligence, and there were few students who have linguistic-verbal and naturalistic 

dominant intelligence areas. Computer-aided, online material has been developed according to the predominant 

intelligence areas. In the material there are; chat environments for the interpersonal intelligence area; similarity-

difference, grouping, classification studies, building relationships and experimental studies for the logical-

mathematical intelligence area; animations and simulations for the visual-spatial intelligence area; animal and 

nature pictures for the naturalistic intelligence area; detailed explanations for the linguistic-verbal intelligence area. 

Since the material allows students to manage their own learning, it also addresses students with intrapersonal 

intelligence area. The developed material was presented to the expert opinion and applied to the students after the 

necessary arrangements were made. Semi-structured interview technique was used to evaluate whether the material 

was suitable for the individual differences of the students. In this context, two students from each dominant 

intelligence area were randomly selected and individual interviews were conducted with 12 students. The findings 

show that the students love the activities about their individual differences. As a result, the computer aided material 

was found to be successful in addressing the individual differences of the students. 

 

Keywords: individual differences, multiple intelligences theory, computer-aided material 
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Öğrencilerin Bireysel Farklılıklarına Göre Çevrimiçi Bir Öğretim Materyalin 

Tasarlanması ve Değerlendirilmesi 
 

Özet 

 

Yapılandırmacı yaklaşım, bireylerin öğrenme süreçlerinde etkin olduğu ve kendi bilgilerini yapılandırabildiği bir 

yaklaşımdır. Bu yapılandırma işi, bireylerin özelliklerinden etkilendiği için öğretme-öğrenme süreçlerinin 

tasarlanmasında bireysel farklılıkların dikkate alınması gerekmektedir. Farklı öğrenme stillerine sahip bireyler için 

özel tasarlanmış öğretim yöntemleri ile öğrenme daha kolay bir hal almakta ve verimlilik artmaktadır. Ancak 

bireysel farklılıklara dayalı bir öğretme&ndash;öğrenme sürecinin tasarlanmasında ve uygulanmasında bazı 

sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bunlar içinde en öne çıkanlardan birisi, sınıftaki bireysel farklılıklara odaklanmak 

için zamanın yeterli olmayışıdır. Sözü edilen sınırlılığın giderilmesi konusunda bireysel farklılıkları temel alarak 

tasarlanmış bilgisayar destekli materyaller kullanılabilir. Bilgisayar destekli materyaller, öğrencilerin öğrenme 

süreçlerine yardımcı olmakta ve öğretmenlere özellikle zaman kazandırmak açısından destek sağlamaktadır. 

Çeşitli çoklu ortam teknolojileri ile desteklenmiş bu öğretim materyalleri, öğrencilere görsel ve işitsel öğelerle 

donatılmış bir öğrenme ortamı sunmaktadır. Ayrıca bireylerin kendi öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda 

çalışmalarına ve dolayısıyla öğrenmelerini yönetmelerine fırsat sağlamaktadır. Bu çalışmada, kimyasal bağlar ve 

karışımlar konusunda, öğrencilerin bireysel farklılıklarına dayalı, bilgisayar destekli bir materyali geliştirilmiştir. 

Materyalin geliştirilmesi sürecinde Gardner'ın Çoklu Zeka Kuramı (ÇZK) temel alınmıştır. Kuram, yapılan birçok 

eğitsel strateji için çerçeve oluşturmaktadır. Kurama göre her birey, dilsel, matematiksel, görsel, içsel, sosyal, 

müziksel, bedensel, doğa ve varoluşsal olmak üzere 9 farklı zeka türüne sahiptir. Bu zeka türleri her bireyde farklı 

seviyelerde baskın olabilmektedir. ÇZK'nın, teknoloji ile birlikte kullanılması, öğretme-öğrenme süreçlerinde, 

öğrencilerin birçok farklı zeka türüne hitap edilebilmesine ve öğrencilerin farklı öğrenme stillerine yönelik 

ihtiyaçlarının karşılamasına olanak sağlamaktadır.  Bu çalışmanın amacı, ÇZK'yı temel alan kimyasal bağlar ve 

karışımlar konulu bir bilgisayar destekli öğretim materyali geliştirmek ve bu materyalin öğrencilerin bireysel 

farklılıklarına hitap edebilme durumunu değerlendirmektir. Çalışmaya yedinci sınıfta okuyan, 34 öğrenci 

katılmıştır. Çalışmada öncelikle öğrencilerin baskın zeka alanları belirlenmiştir. Buna göre sınıftaki öğrencilerin 

baskın zeka alanlarının, sosyal, mantıksal-matematiksel, görsel-uzamsal ve içsel zeka alanlarında toplandığı, 

bunun yanında az sayıda dilsel-sözel ve doğa zeka alanları baskın öğrenciler de bulunduğu belirlenmiştir. 

Belirlenen baskın zeka alanlarına göre bilgisayar destekli, çevrimiçi materyal geliştirilmiştir. Materyalde sosyal 

zeka alanına yönelik sohbet ortamları, mantıksal-matematiksel zeka alanına yönelik benzerlik-farklılık, 

gruplandırma ve sınıflandırma çalışmaları ile ilişki kurma ve deney çalışmaları, görsel-uzamsal zeka alanına 

yönelik animasyonlar ve simülasyonlar, doğa zeka alanına yönelik hayvan ve doğa görselleri ve dilsel-sözel zeka 

alanına yönelik detaylı anlatımlar bulunmaktadır. Materyal öğrencilerin kendi öğrenmelerini yönetmelerine imkan 

sağladığından içsel zekaya sahip öğrencilere de hitap etmektedir. Geliştirilen materyal uzman görüşüne sunulmuş 

ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra öğrencilere uygulanmıştır. Materyalin, öğrencilerin tespit edilen 

bireysel farklılıklarına uygun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla, yarı yapılandırılmış mülakat 

tekniğinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda, her baskın zeka alanından ikişer öğrenci rasgele seçilmiş ve toplam 12 

öğrenciyle bireysel mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, öğrencilerin bireysel farklılıklarına ilişkin 

hazırlanan etkinlikleri daha çok sevdiklerini göstermektedir. Sonuç olarak hazırlanan bilgisayar destekli materyal, 

öğrencilerin bireysel farklılıklarına hitap etmek konusunda başarılı bulunmuştur. 
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Abstract 

 

The European Union is an important political and economic cooperation organization. Turkey has applied for 

membership in the period known as the EEC in 1959. After this date, the most important political and economic 

policy has always been on the agenda. The Ankara Agreement was signed with the EEC in 1963 and the 

membership process was officially launched. Turkey's full membership process is an important step in terms of 

the Customs Union adopted to accelerate the step was taken as a priority in the 1970 protocol.  Customs Union 

between EU and Turkey was established a committee to determine the final procedures and principles. Customs 

Union the process has been completed in 1996.  Customs Union covers only industrial products and processed 

agricultural products between Turkey and the EU. Traditional agricultural products are outside the scope. Upon 

completion of the Customs Union, Turkey has eliminated all customs duties on industrial products from the EU 

and measures to put an end to quantitative restrictions applied.  This is important impact on the cooperation of 

Turkey's economy. This study has been conducted to evaluate this situation with its positive and negative aspects. 

 

Keywords: Customs Union, EU, Export, Customs Duty, Foreign Trade 

 

                             

Gümrük Birliği 'Nin Türk Dış Ticareti Üzerindeki Etkilerinin Bir Swot 

Analizi ile İncelenmesi 
 

Özet 

 

Avrupa Birliği önemli  bir siyasi ve iktisadi işbirliği teşkilatıdır. Türkiye 1959 yılında AET olarak bilindiği 

dönemde üyelik başvurusunda bulunmuştur. Bu tarihten sonra sürekli takip edilen en önemli siyasi ve ekonomik 

politika olarak her zaman gündem de kalmıştır. 1963 yılında AET ile Ankara antlaşması imzalanmış ve birliğe 

üyelik için süreç resmen başlatılmıştır. Türkiye'nin tam üyelik sürecini hızlandırması açısından önemli bir adım 

kabul edilen Gümrük Birliği 1970 protokolünde öncelikli bir adım olarak ele alınmıştır. 1992 yılında Türkiye ile 

AB arasında Gümrük Birliğinin nihai usul ve esaslarını belirlemek üzere bir komite kurulmuştur. 1996 yılında 

Gümrük Birliği süreci tamamlanmıştır.  Gümrük Birliği Türkiye ve AB arasında sadece sanayi ürünlerini ve 

işlenmiş tarım ürünlerini kapsamakta, geleneksel, tarım ürünleri ise kapsam dışı bulunmaktadır. Gümrük Birliğinin 

tamamlanmasıyla Türkiye, AB'den gelen sanayi ürünlerine yönelik tüm gümrük vergilerini ve eş etkili tedbirleri 

ortadan kaldırmış, uygulanan miktar kısıtlamalarına son vermiştir.  Bu işbirliğinin Türkiye ekonomisine etkileri 

önemlidir. Bu durumu olumlu ve olumsuz yanları ile ele almak üzere bu çalışma yapılmıştır. 
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Abstract 

 

Through technology, many media such as pictures, texts, sounds can be used together. These media are named as 

multimedia. Multimedia is used in areas such as television, radio, flyer, internet advertising or broadcasting or 

entertainment. Another area of use of multimedia is teaching-learning environments. Because multimedia allows 

for the use of media such as images, sounds, texts, and graphics, together, it provides an interactive learning 

environment, thus facilitates learning and helps to make learning permanent. There are principles to be considered 

when designing multimedia learning materials. These principles help to develop multimedia learning materials 

that do not generate extra cognitive load in users. However, in these principles, students' motivation to learn 

appears to be neglected. The reason for this is that adding motivation-enhancing elements to teaching-learning 

environments can increase cognitive load. Motivation is important because it helps, learners' readiness to use their 

cognitive resources for the productive processes, motivate them to use these resources, and make efforts to learn. 

In the literature, there are studies suggesting that it is appropriate to use emotional design in the design of 

multimedia learning materials to overcome this problem. These studies show that emotional design increases 

students' motivation without creating additional cognitive load. In the world, there has not been found to any study 

to determine the tendency of studies on the use of emotional design in multimedia learning materials. For this 

reason, it is considered that it is important to evaluate the studies on the use of emotional design in multimedia 

learning environments with methodological dimensions, to present existing trends and to make suggestions for 

future studies.  The aim of this study is, to determine the general trends of studies, in which emotional design is 

used in multimedia learning materials, that are published in indexed journals, peer-reviewed journals, and full-text 

papers, through examining study's methodological dimensions. For this purpose, articles which have been 

published since 2010 in the world, and have been published in SSCI index journals and articles published in 

refereed journals and full-text reports published in the proceedings of national and international conferences, will 

be examined with content analysis method. The data, collected by the evaluation form of the publication about the 

emotional design in the multimedia learning materials, will be analyzed by the descriptive statistics method, and 

the collected data will be evaluated on these dimensions: the purpose of the study, the variables, the method, the 

participants, data collection tools, data analysis methods, and findings. In the preliminary study, 9 articles 

published in SSCI index journals and 1 full-text paper were examined. As a result of the preliminary analysis, it 

was determined that quantitative methods were preferred, the experimental design was used as research design, 

studies were conducted mostly with university students, scales and questionnaires were used as data collection 

tools and quantitative data analysis methods were preferred. 
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Çoklu Ortamla Öğrenmede Duygusal Tasarımın Kullanılması 

Araştırmalarındaki Eğilimler: 2010-2019 Dönemi Makalelerinin İçerik 

Analizi 
 

Özet 

 

Teknoloji sayesinde, resimler, metinler, sesler gibi birçok ortam bir arada kullanılabilmektedir. Bu ortamlar çoklu 

ortam olarak adlandırılmaktadır. Çoklu ortamlar, televizyon, radyo, el ilanı, internet gibi araçların reklamı veya 

yayımı ya da eğlence gibi alanlarda kullanılmaktadır. Çoklu ortamların bir diğer kullanım alanı ise öğretme-

öğrenme ortamlarıdır. Çoklu ortamlar, resimler, sesler, metinler, grafikler gibi ortamların bir arada kullanılmasına 

olanak sağladığından, etkileşimli bir öğrenme ortamı sunmakta ve böylece öğrenmeyi kolaylaştırmakta ve 

öğrenmenin kalıcı olmasına yardımcı olmaktadır. Çoklu ortamla öğrenme materyallerinin tasarlanmasında dikkat 

edilmesi gereken ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler, kullanıcılarda fazladan bilişsel yük oluşturmayan çoklu ortamla 

öğrenme materyalleri geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Ancak bu ilkelerde, öğrencilerin öğrenmeye yönelik 

motivasyonlarının ihmal edildiği görülmektedir. Bunun nedeni olarak, öğretme-öğrenme ortamlarına motivasyonu 

artıracak öğeler eklenmesinin bilişsel yükü artırabileceği, gösterilmektedir. Motivasyon, öğrenenlerin, üretici 

süreçlere ilişkin bilişsel kaynaklarını kullanmaya hazır olmalarına, bu kaynakları kullanmak için motive 

olmalarına ve onların öğrenmeye yönelik çaba sarf etmelerine yardımcı olduğundan, önem arz etmektedir. 

Alayazında, bu durumun üstesinden gelmek için çoklu ortamla öğrenme materyallerinin tasarımında, duygusal 

tasarımın kullanılmasının uygun olduğuna dair çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmalar duygusal tasarımın, 

öğrencilerin motivasyonunu, fazladan  bilişsel yük oluşturmadan, artırdığını göstermektedir. Dünyada duygusal 

tasarımın çoklu ortamla öğrenmede kullanımına ilişkin çalışmaların eğilimlerinin belirlenmesine yönelik yapılmış 

bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle, duygusal tasarımın çoklu ortamlarda kullanımına ilişkin çalışmaların 

yöntemsel boyutlarıyla değerlendirilip, var olan eğilimleri ortaya koymanın ve gelecekte yapılması gereken 

çalışmalara ilişkin önerilerde bulunmanın önem arz ettiği düşünülmektedir.              Bu çalışmanın amacı, dünyada 

yapılmış, indeksli dergilerde, hakemli dergilerde ve tam metin bildirilerde yayınlanmış, duygusal tasarımın çoklu 

ortamla öğrenme materyallerinde kullanıldığı çalışmaların yöntemsel boyutlarını inceleyerek genel eğilimlerini 

ortaya koymaktır.  Bu amaçla, dünyada duygusal tasarımın çoklu ortamla öğrenme materyallerinde kullanımı 

konusunda 2010 yılından beri yapılan; SSCI indeksli dergilerde yayınlanmış makaleler, hakemli dergilerde 

yayınlanmış makaleler ile ulusal ve uluslararası konferansların bildiri kitaplarında yayınlanmış tam metin bildiriler 

içerik analizi yöntemiyle incelenecektir. Duygusal tasarımın çoklu ortamla öğrenme materyallerinde kullanımına 

ilişkin yayınları değerlendirme formu ile toplanan veriler betimsel istatistik yöntemiyle analiz edilecek ve 

çalışmanın amacı, kullanılan değişkenler, yöntemi, katılımcıları, veri toplama araçları, veri analiz yöntemi ve 

bulguları boyutlarıyla değerlendirilecektir. Yapılan ön çalışmada SSCI indeksli dergilerde yayınlanmış 9 makale 

ile 1 tam metin bildiri incelenmiştir. Ön analizler sonucunda çalışmalarda, daha çok nicel yöntem tercih edildiği, 

araştırma deseni olarak deneysel desen kullanıldığı, çoğunlukla üniversite öğrencileri ile gerçekleştirildiği, veri 

toplama aracı olarak ölçekler ve anketler kullanıldığı, verilerin analizinde nicel veri analiz yöntemlerinin tercih 

edildiği belirlenmiştir. 
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Abstract 

 

Mediterranean Coast, where it is one of the flood disaster in Turkey. Floods occur every year in this region due to 

sudden rains and unplanned land use. In this study, the impact of the flood disaster on August 8, 2018 on the 

agricultural areas in Elmalı District was analyzed. In our study, the areas affected by the flood event were 

investigated using remote sensing (RS) and Geographic Information Systems (GIS) methodologies. The results 

show that a field of cropland 50000 m&sup2; are affected by this flood disaster.  In Elmali district, which is located 

in a carstic closed basin surrounded by mountains, surface water is transferred to the underground through dolines 

along sides of the polje. In rainy periods, during which the dolines are not sufficient for the transfer of surface 

water to the underground, pondings occur  at the bottom of the polje. Due to this situation, which leaves the 

agricultural areas and settlements under water, some of the settlements in the district were established on 

geomorphological units such as alluvial Cole or fan. However, seasonal rivers, which are triggered to flow because 

of sudden downpours or long-time rains,  lead these agricultural areas and settlements to remain under water. 

Among the reasons for these overflows and flood that are experienced almost every year, along with 

geomorphological and climactic factors, damages inflicted upon the flora, human factors such as false settlement 

location choice may also be listed. This also study deals with these subjects. The fact that Elmalı is 

geomorphologically based on pollen base and the groundwater level is quite high in this area accelerates the sudden 

flood rains into the flood. In the context of the reduction of damages of the flood disaster measures must be taken 

in this site by the local government and the related government agencies because flood disaster has the potential 

to cause the loss of not only agricultural areas but also loss of life and materials as experienced in the previous 

years 

 

Keywords: Disaster, Elmalı, Flood, Cropland, GIS. 

 

                             

6-7 Ağustos 2018’de Elmalı İlçesi’nde Meydana Gelen Sel Afetinin Tarım 

Alanları Üzerine Etkisi 
 

Özet 

 

Akdeniz Bölgesi, Türkiye'de sel afetinin sıklıkla meydana geldiği bölgelerden birisidir. Bu bölgedeki ani sağanak 

yağışlara plansız ve yanlış arazi kullanımı da eklenince, her yıl bu bölgede sel olayı meydana gelmektedir. Bu 

çalışmada, 6-7 Ağustos 2018'de meydana gelen sel afetinin Elmalı İlçesi'nde yer alan tarım alanları üzerine etkisi 

analiz edilmiştir. Çalışmamızda uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) metodolojileri kullanılarak 

söz konusu sel olayından etkilenen alanlar incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, yaklaşık 50000 m&sup2;'lik bir 

sera ve tarlanın bu sel afetinden olumsuz etkilendiğini göstermektedir. Etrafı dağlarla çevrili yüzeyden kapalı 

karstik bir havza içerisinde yer alan Elmalı İlçesi'nde yüzey suları polye kenarlarındaki düdenlerle yeraltına 

aktarılmaktadır. Düdenlerin yerüstü sularını yeraltına aktarmada yetersiz kaldığı yağışlı dönemlerde Polye 

tabanlarında göllenmeler meydana gelmektedir. Tarım alanlarının ve yerleşmelerin sular altında kalmasına neden 

olan bu durum nedeniyle ilçede yerleşmelerin bir kısmı polye kenarlarındaki mevsimlik akarsuların oluşturduğu 

birikinti konisi veya yelpazesi gibi jeomorfolojik birimler üzerinde kurulmuştur. Ancak ani sağanaklar veya uzun 

süren yağışlar nedeniyle akışa geçen mevsimlik akarsular, bu yerleşmelerin ve tarım alanlarının sular hatta çamur 

altında kalmasına neden olmaktadır. Sahada hemen her yıl gerçekleşen taşkınlar ve sellerin jeomorfolojik ve 

klimatik nedenleri yanında bitki örtüsünün tahrip edilmesi, yerleşme yerinin yanlış seçilmesi, gibi beşeri nedenleri 

de vardır. Çalışmada bu konulara da yer verilmiştir. Sahada gerek yerel yönetim gerekse de ilgili devlet kurum ve 
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kuruluşları tarafından bu ilçede sel afetinin önlenmesi veya zararların azaltılması açısından gerekli önlemlerin 

alınması elzemdir. Çünkü sel afeti yalnızca tarım alanlarına değil geçmiş yıllarda yaşandığı gibi can ve mal 

kayıplarına da sebep olabilecek potansiyele sahiptir. 

 

Anahtar Kelimeler: Afet, Elmalı, Sel, Tarım, CBS. 
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Özet 

 

Bu çalışma, kültür kavramından yola çıkılarak Kosova'da kültürel açıdan farklı bakış açılarının gözlemlenmesi, 

okul ortamlarında çokkültürlü bir ortamın tasarlanması, öğrencilerin çeşitli etkinliklerle kültürel farkları olan bir 

topluma ve çevreye uyum sağlamaları ve bu konuda öğretmenlerin sahip olması gereken yeterliklerin ortaya 

konulması amacıyla yapılmıştır. Çokkültürlülük, 1960'lı yıllarda ABD ve Avrupa'da toplumsal çeşitliliğin artması 

sonucunda insan hakları hareketlerinin gelişimine bağlı olarak ortaya çıkmış ve tarihsel süreçte farklı bakış 

açılarıyla ele alınmıştır. Çokkültürlü bir yapıya sahip olan Kosova'da okullarda Arnavutça, Türkçe ve Boşnakça 

dillerinde eğitim verilmesi, bu kültürlerin aynı ortamlarda eğitim görmelerini sağlamaktadır. Bu çalışma 

Kosova'nın Prizren şehrinde en az iki dilde eğitim veren okullarda gerçekleşmiştir. Örnekleme 3 okul ve bu okullar 

çerçevesinde 3 müdür, 5 öğretmen ve 5 sınıfta gözlem yapılmıştır. Bu çalışma çerçevesinde okul yönetiminden 

başlayarak bu doğrultuda farklı kültüre sahip öğrencilerle birlikte olan öğretmenlerin sahip olması gereken 

çokkültürlü yeterlikleri, farklı bakış açılarıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretme-öğrenme ortamında kullanılan 

stratejiler ele alınmıştır. Öğretmenlerin çokkültürlülük yeterlilikleri ve bu bağlamda okulda yapılan aktivitelerin 

çokkültürlülüğü yansıtması hakkında bilgiler toplanmıştır. Çalışmada görüşme, gözlem ve dokuman analizi 

yapılarak bulgular toplanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda çokkültürlülük, toplumsal yapıya zenginlik kattığı da 

söylenebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: çokkültürlülük, öğretmen yeterlilikleri, okul ortamı 

  



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

454 
 
 

 

ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE JURIDICAL SYSTEM IN THE 

REPUBLIC OF KOSOVO DURING 1999/2019 
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 Kosovo 

 

 

Abstract 

 

In June 1999, Kosovo won the war for freedom, exactly  in June of this year Kosovo installs another political and 

legal system. Kosovo's legal system in this 20-year period faces various challenges. After the end of the war  

Kosovo, comes with a dilapidated legal infrastructure, theas a result of this conswcuences, in Kosovo operate 

several international and domestic mechanisms within the juridical system, such as UNMIK, EULEX, and local 

juridical mechanisms. The support and assistance that these international mechanisms have provided for the 

establishment and development of the juridical system is inevitable, but also this proces was counter with  failure 

and are evident.  So in this matter we will address the challenges of the establishment and development of the 

juridical system, factors, influences and serious and mitigating circumstances in the way of establishing and 

developing the system of the Law of the Republic of Kosovo. 

 

Keywords: Establishment, development, system, challenges, Kosovo, justice, success, failure, UNMIK, EULEX, 

international, local. 
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Abstract 

 

The legal framework of the Republic of Kosovo for the protection of cultural heritage is fully in accordance and 

in line with relevant international human rights standards. The legal framework and institutions of the state of 

Kosovo ensure the preservation, protection of public access, communication and the provision of the necessary 

resources to facilitate the enjoyment of cultural heritage by current and future generations as defined in Article 9 

of the Constitution of the Republic of Kosovo. Furthermore, it is obliged to promote the preservation of the cultural 

and religious heritage of all communities, as well as special obligations to ensure the effective protection of all 

facilities and monuments of cultural and religious significance to communities as defined by Article 58, paragraph 

5 of the Constitution of the Republic of Kosovo. Kosovo institutions are responsible for safeguarding and 

protecting the cultural and religious heritage of all communities, as well as ensuring the effective protection of all 

sites and monuments of cultural and religious significance for communities as a whole.     Kosovo legal basis is 

constituted of the laws in force, for cultural heritage respectively: The Law on Cultural Heritage, the Law on 

Special Protective Zones (including the Law on the Historic Centre of Prizren and the Law on Hoça e 

Madhe/Velika Hoča), the Law on the Village Zym i Hasit, the Law on Freedom of Religion, the Law on 

Expropriation, the Law on Constructions, the Law on Institutions of Culture, and the Law on Local Self-

Government; other laws such as the Law on Spatial Planning and the Law on Archives, sub-legal acts such as on 

the Implementation and Monitoring Council (IMC), set up in accordance with the Law on Special Protective Zones 

and other administrative acts that ensure the special protection of cultural and religious heritage of Serbian 

Orthodox Church in Kosovo, as well as provisions of European cooperation, and international cultural heritage 

standards and best practices, including the ones promoting cultural and religious diversity and dialogue. 

Advancement of legal and institutional framework is one of priority in advancing the issue of protection and 

promotion of cultural heritage also alignment of legislation of cultural heritage with other Kosovo laws and with 

the ones of EU, the effective implementation of cultural policies, as well as the membership in international 

organizations, focusing on UNESCO.     Investment in institutions of cultural heritage and in the legal protection 

system also remains a priority for the Kosovo institution and will be prioritized, in a process of Kosovo internal 

legal consolidation also the step for alignment of legislation for joining the international organization involved in 

protection, conservation and promotion of cultural heritage. 

 

Keywords: Legal framework, alignment with international laws, UNESCO, consolidation, Protection, 

conservation. 
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Abstract 

 

Pre-school education represents the first level of education whereby children are educated in their families or pre-

school institutions (age 0-3 and age 3-6) and elementary schools or pre-primary classes (age 5-6). As a result of a 

series of socio-economic factors in our country, there is still no serious approach to the first level of education, 

pre-school education. The level of pre-school education has not yet taken on the place it deserves within our 

education system and our society as a whole. Regarding the general inclusion of children in pre-school education, 

this involvement is not satisfactory. The lack of research so far contributes to findings that can help parents of pre-

school children to establish the appropriate form of institutional or family education, to the benefit of the socio-

emotional, cognitive and motor skills of children. This research provides information to parents of pre-school 

children that this age is very important and that it is up to them if the children will start the first grade or prepare 

formal school unprepared with fear of failure and distinguished by others. Even if inclusion of all children in 

kindergartens is impossible for our socio-economic conditions, at least the awareness of the importance of the 

quality education of pre-school children, whether in the family or in the garden, is at least sought 

 

Keywords: toy, game, activity, socialization, linguistic and communicative development, all-personal development 

of personality; 
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GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ VE EĞİLİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: YALOVA  

ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 
           

Özgür Doğan GÜRCÜ * 
Yalova Üniversitesi, 

 Turkey 

 

Özet 

 

Bir ülkenin gelişmesi ve ilerlemesi için ekonomik değer yaratmak, büyümeye ivme kazandırmak, değişen 

koşullara uyum sağlayabilmek potansiyeline sahip girişimciler yetiştirmek son derece önemlidir. Bu nedenle 

girişimcilik yeteneklerinin ortaya çıkarılmasında başta gelen faktörlerden biri eğitimdir. Geçmişte üniversite 

öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini araştıran birçok araştırma yapılmasına rağmen çalışmada daha çok lisans 

ile ön lisans öğrencilerinin cinsiyet olarak ve eğitim seviyesi(okullar bazında) açısından karşılaştırılmalar 

yapılmıştır. Bu çalışmada, günümüzde girişimci özelliklerinin ne olması gerektiği ve üniversitelerdeki girişimcilik 

eğitiminin nasıl olması gerektiğine yönelik nitel bir araştırma yapmak amaçlanmıştır. 
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Abstract 

 

Hedonic Pricing Method (HPM) is based on the idea that products are not homogeneous. The price of a product 

can be considered as the sum of the prices of the properties of that product. The products meet the different needs 

of consumers and the term ve hedonic, which means satisfaction or benefit arising from the consumption of each 

feature by the consumer, gives the name of the method.  The scope of the study is to determine consumer trends 

in open and green spaces, which is one of the factors affecting the price in the housing sector in Düzce. The aim 

of the study is to determine the direction of citizens' preferences, to reveal the situation of demand dynamics in 

Düzce housing market and to develop recommendations for public interest in urban open and green space systems.  

The data related to housing prices were determined on the basis of land fair values. Data were collected between 

June and September 2017 and investigated for the year 2017. 56 district headmen in the city center of Düzce were 

interviewed and questions were raised about the housing price and the green space assets. Urban green spaces were 

determined on the 1/1000 scale implementation zoning plan. Then, access to  green spaces of each neighborhood 

was mapped using 3-category (near-medium-distant) with arc map 10.1 program. The square meters of urban open 

and green spaces of all neighborhoods were calculated.  For 56 neighborhoods in Düzce; data on access levels, 

green area size and housing prices were obtained. Data were analyzed by multiple regression analysis method. As 

a result, it was determined that the existence of residential and urban open green spaces and the degree of 

accessibility have a meaningful relationship. 

 

Keywords: Hedonik Fiyatlandırma, Kent halkı, Yeşil alan, konut fiyatı,  Düzce, Hedonic Pricing Method, Citizen, 

Green space, Housing price,  Düzce 

 

                             

Düzce’de Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Konut Fiyatlarına Etkisinin 

Hedonik Fiyatlandırma Yöntemi ile Belirlenmesi 

 

Özet 

 

Hedonik Fiyatlandırma yöntemi (HFM), ürünlerin homojen olmadığı fikrine dayanmaktadır. Bir ürünün fiyatı, o 

ürünün sahip olduğu özelliklerin fiyatlarının toplamı şeklinde düşünülebilir. Ürünler tüketicilerin farklı 

ihtiyaçlarını karşılamaktadır ve her bir özelliğin tüketici tarafından tüketilmesi ile ortaya çıkan memnuniyet veya 

fayda anlamlarına gelen "hedonik"kavramı yönteme ismini vermektedir.  Çalışmanın konusu Düzce ilinde, konut 

sektöründe fiyatı etkileyen faktörlerden biri olan açık ve yeşil alanlara ilişkin, tüketici eğilimlerinin 

belirlenmesidir. Çalışmanın amacı vatandaşların tercihlerinin ne yönde olduğunu belirleyerek, Düzce konut 

piyasasında talep dinamikleri ile ilgili durumu ortaya koymak, kentsel açık ve yeşil alan sistemleri ile ilgili kamu 

yararına yönelik öneriler geliştirmektir.  Çalışma kapsamında konut fiyatlarına ilişkin veriler arsa rayiç bedelleri 

üzerinden belirlenmiştir. Veriler Haziran &ndash; Eylül 2017 tarihleri arasında toplanmış ve 2017 yılı için 

araştırılmıştır. Düzce kent merkezinde yer alan 56 mahalle muhtarı ile görüşülmüş, konut fiyatı ve yeşil alan 

varlıklarına ilişkin sorular yöneltilmiştir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı üzerinde kentsel açık ve yeşil alanlar 

belirlenmiştir. Ardından her bir mahallenin açık ve yeşil alanlara erişim dereceleri yakın-orta-uzak olmak üzere 3 

kategoride arc map 10.1 programı kullanılarak haritalanmıştır. Tüm mahallelere ilişkin kentsel açık ve yeşil 
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alanların m&sup2; cinsinden büyüklükleri hesaplanmıştır. 56 mahalle için; erişim dereceleri, yeşil alan büyüklüğü 

ve konut fiyatlarına ilişkin veriler elde edilmiştir. Çoklu regresyon analizi yöntemi uygularak veriler analiz 

edilmiştir. Sonuçta konut fiyatları ve kentsel açık yeşil alanların varlığı ve erişim derecelerinin istatistiski açıdan 

anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Hedonik Fiyatlandırma, Kent halkı, Yeşil alan, konut fiyatı,  Düzce, Hedonic Pricing Method, 

Citizen, Green space, Housing price,  Düzce 
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Abstract 

 

As the cost and quality become prominent, producing parts with powder metallurgy technique becomes more and 

more important. The powder metallurgy is important because it can more easily and economically produce parts 

that are rather difficult or impossible to shape with casting, machining or plastic deformation. In the production 

with powder metallurgy, insufficiency of dimensional integrity, certain surface quality and geometrical factors, 

certain machining processes are necessitated. Cutting forces that emerge during machining directly effects the 

cutting performance and unit part cost. Further, heats emerge on the cutting edge impacts the abrasion rate of 

cutting insert, surface roughness and tool life. Thus, determining the cutting forces during the process and the heats 

emerge on the cutting insert or surface of the part is important in terms of machinability tests.   In this study, the 

effects of different cutting parameters on cutting forces, the surface of the cutting insert and the workpiece in 

turning lathe using orthogonal cutting of Cu-Ni-Mo based powder metal parts were investigated. As for cutting 

parameters in the cutting forces experiments,  cutting speeds of 50, 150, 250 m/min, feeding speeds of 0.05, 0.1 

and 0.15 mm/rev and cutting depths of 0.2, 0.4 and 0.6 mm were used. As for cutting parameters in heat 

measurement experiments, cutting speeds of 50, 150, 250 m/min, feeding speed of 0.15 mm/rev, cutting depth of 

0.6 mm were used. The cutting forces under dry cutting condition, machined surface and cutting insert heat under 

dry and fluid cutting conditions were measured. Experimental results indicated that cutting forces increased with 

increasing the cutting speed, feeding speed and cutting depth. It was determined that cutting insert heat increased 

as the cutting speed increased in dry cutting condition. Furthermore, this heat also increased as the machining time 

increased. But it was observed that the heat is stable in the use of cutting fluid.  Keywords: Powder metallurgy, 

machinability, cutting parameters, cutting forces. 

                           

Sinter Parçaların İşlenmesinde Sıcaklık ve Kesme Kuvvetleri Üzerine Kesme 

Parametrelerinin Etkisi 
 

Özet 

 

Maliyet ve kalitenin öne çıktığı şu dönemde toz metalürjisi tekniği ile parça üretimi giderek önem kazanmaktadır. 

Toz metalurjisinin önemi; döküm, talaşlı imalat veya plastik deformasyonla şekillendirilmesi oldukça zor veya 

imk&acirc;nsız olan parçaların daha kolay ve ekonomik bir şekilde üretilebilmesinden kaynaklanmaktadır. Toz 

metalurjisi ile üretimde boyutsal tamlık, belirli yüzey kalitesi ve geometrik faktörlerin yetersizliği bazı talaş 

kaldırma işlemlerini zorunlu kılmaktadır. Talaş kaldırma esnasında oluşan kesme kuvvetleri, kesme performansına 

ve birim parça maliyetine doğrudan etki etmektedir. Ayrıca kesici uç üzerinde oluşan sıcaklıklar, kesici ucun 

aşınma oranını, yüzey pürüzlülüğünü ve takım ömrünü etkilemektedir. Dolayısıyla işlem esnasında kesme 

kuvvetlerinin ve kesici uç veya parça yüzeyinde oluşan sıcaklıkların tespit edilmesi işlenebilirlik testleri açısından 

önem arz etmektedir.   Bu çalışmada; Cu-Ni-Mo esaslı toz metal parçaların torna ile ortoganal kesme ile 

işlenmesinde; kesme kuvvetleri, kesici uç ve işlenen parça sıcaklığı üzerine değişen kesme parametrelerinin etkisi 

incelenmiştir. Kesme kuvvetleri deneylerinde kesme parametreleri olarak; 50, 150, 250 m/dak kesme hızları, 0,05, 

0,1 ve 0,15 ilerleme hızları mm/dev ve 0,2, 0,4 ve 0,6 mm kesme derinlikleri kullanılmıştır. Sıcaklık ölçümü 

deneylerinde kesme parametreleri olarak; 50, 150, 250 m/dak kesme hızları, 0,15 mm/dev ilerleme hızı ve 0,6 mm 

kesme derinliği kullanılmıştır. Kuru ortamda kesme kuvvetleri, kuru ve kesme sıvısı kullanılarak işlenen yüzey ve 
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kesici uç sıcaklıkları ölçülmüştür. Deney sonuçları; kesme kuvvetlerinin, kesme hızı, ilerleme hızı ve kesme 

derinliğiyle arttığını göstermiştir. Kuru ortamda kesme hızının artmasıyla kesici uç sıcaklığının arttığı tespit 

edilmiştir. Ayrıca işleme süresinin artmasıyla da bu sıcaklığın arttığı tespit edilmiştir. Ancak kesme sıvısı 

kullanılan ortamda sıcaklığın sabit olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Toz metalurji, işlenebilirlik, kesme parametreleri, kesme kuvvetleri. 
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Abstract 

 

Water, energy and food are inseparably connected. Water is needed to produce agricultural products in the fields 

and across the agricultural supply chain. Energy is used to produce and distribute water and food. Energy is used 

to pump water from the groundwater or from surface water sources to the irrigation machine, to process and 

transport agricultural products. In today's world, food production and supply chain account for about 30% of total 

global energy consumption.  In this study, the energy consumption has been evaluated between the years 2010-

2017 in Turkish agricultural sector. While the electricity consumption in 2010 GWh was 5586 GWh, it has reached 

the level of 7332 GWh in 2017 with increase of 31.26%. While natural gas consumption in agricultural production 

was 2 million m3 in 2010, it has reached to 118 million m3 in 2017 with a very high rate of 5800%. However, 

significant progress has been realized in the use of geothermal heat energy, which is a renewable energy source, 

in particular under protected cultivation. While the geothermal heat consumption was 334 thousand TEP in 2010, 

it has reached to 609 thousand TEP level with increase of 82.36%. In Turkish agricultural sector during the period 

specified, 2798 thousand tons of oil products, 73 million m3 of natural gas, 5710 GWh of electricity and 457 

thousand TOE geothermal heat energy is consumed.  Energy efficiency measures in the agricultural sector can be 

applied at every stage of the agricultural production chain. The World Bank reports that technical measures to 

increase energy efficiency can save energy by 10-30% and those repayment periods may vary between 1-5 years 

depending on the prevention applied. Applications that improve energy efficiency can lead to indirect energy 

savings through direct energy savings or adoption of biological farming practices through technological or 

behavioral changes. Energy consumption reaches significant levels for agricultural irrigation practices and climate 

control in protected cultivation structures and animal shelters. Sustainable agricultural production can be realized 

through precision agricultural practices. 

 

Keywords: Türkiye, Tarım, Enerji tüketimi 

                           

Türkiye Tarım Sektöründe Enerji Tüketimi 

 

Özet 

 

Su, enerji ve gıda ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıdırlar. Su, tarlalarda ve tarımsal tedarik zincirinin tamamında 

tarım ürünleri üretmek için gereklidir. Enerji ise su ve yiyecek üretmek ve dağıtmak için kullanılır. Yeraltı 

suyundan veya yüzey suyu kaynaklarından, sulama makinesine su pompalamak, tarım ürünlerini işlemek ve 

taşımak için enerji kullanılır. Günümüz dünyasında gıda üretimi ve tedarik zinciri, toplam küresel enerji 

tüketiminin yaklaşık % 30’unu oluşturmaktadır.              Bu çalışmada, Türkiye tarım sektöründe 2010-2017 yılları 

arasındaki süreçte enerji tüketimi değerlendirilmiştir. Türkiye tarımında 2010 yılında elektrik tüketimi 5586 GWh 

iken, % 31.26 oranında artışla 2017 yılında 7332 GWh düzeyine ulaşmıştır. Tarımsal üretimde doğalgaz tüketimi 

2010 yılında 2 milyon m3 iken, % 5800 gibi çok yüksek bir oranda artarak, 2017 yılında 118 milyon m3 düzeyine 

ulaşmıştır. Bununla birlikte, özellikle örtü altı tarımında yenilenebilir bir enerji kaynağı olan jeotermal ısı enerjisi 

kullanımında önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Jeotermal ısı tüketimi 2010 yılında 334 bin TEP iken, % 82.36 

oranında artarak 609 bin TEP düzeyine ulaşmıştır. Türkiye tarımında belirtilen süreçte, 2798 bin ton petrol 

ürünleri, 73 milyon m3 doğalgaz, 5710 GWh elektrik ve 457 bin TEP jeotermal ısı enerjisi tüketilmiştir.  Tarım 

sektöründe enerji verimliliği önlemleri, tarımsal üretim zinciri boyunca her aşamada uygulanabilir. Dünya Bankası 

tarafından enerji verimliliğini artırmaya yönelik teknik önlemlerin, % 10-30 oranında enerji tasarrufu 

sağlayabileceği ve geri ödeme sürelerinin uygulanan önleme bağlı olarak 1-5 yıl arasında değişebileceğini 

bildirmektedir. Enerji verimliliğini iyileştiren uygulamalar, teknolojik veya davranışsal değişiklikler yoluyla 

doğrudan enerji tasarrufu veya biyolojik tarım uygulamalarının benimsenmesiyle dolaylı enerji tasarrufu 

sağlayabilir. Tarımsal sulama uygulamaları, örtü altı üretim yapıları ve hayvan barınaklarının iklimlendirilmesi 
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için enerji tüketimi önemli düzeylere ulaşmaktadır. Hassas tarım uygulamaları ile sürdürülebilir tarımsal üretim 

gerçekleştirilebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Tarım, Enerji tüketimi 
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Determination of Thermo-Physical Properties of Pellets Produced as 

Solid Biofuel From Corn Stalks 
           

Hasan Hüseyin Öztürk * 
Çukurova Üniversitesi, 

 Turkey 

 

Abstract 

 

In this study, it is aimed to produce pellets for use as solid biofuel from corn waste. Pelletization of the biomass 

material increases volumetric heat value, reduces transport and storage costs, improves combustion properties, 

reduces emissions of particulate emissions, and produces a biofuel of the same size and shape. For this purpose, 

corn stalks were milled with a hammer mill and pellets were produced in an automatic feed pelletizing machine. 

Pellets produced from corn waste; hardness resistance, water absorption resistance, moisture content, ash content, 

equivalent moisture content, gas emission values released in the combustion result and calorific values which are 

important indicators of energy content have been determined. The upper calorific value of maize pellets with an 

average length of 17.28 mm and a diameter of 6.26 mm was determined to be 18.11 MJ/kg. The CO2, NO and 

NOx emission values of pellets from corn stalks were measured as 4.7, 38 ppm and 40 ppm, respectively. The 

evaluation of corn waste as pelletized solid biofuel will contribute to the prevention of agricultural land damage 

and environmental pollution as a result of the burning of residual vegetable waste from corn production. 

 

Keywords: Mısır atıkları, biyoyakıt üretimi, pelet özellikleri 

 

                             

Mısır Saplarından Katı Biyoyakıt Olarak Üretilen Peletlerin Termo-Fiziksel 

Özelliklerinin Belirlenmesi 
 

Özet 

 

Bu çalışmada, mısır atıklarından katı biyoyakıt olarak kullanılmak üzere pelet üretimi amaçlanmıştır. Biyokütle 

materyalin peletlenmesi ile hacimsel ısı değeri artar, taşıma ve depolama maliyetleri azalır, yanma özellikleri 

iyileşir, atmosfere salınan parçacık emisyonları azalır ve aynı boyut/şekilde daha üstün özelliklere sahip bir 

biyoyakıt elde edilmektedir. Bu amaçla, mısır atıkları çekiçli değirmen ile öğütülerek otomatik beslemeli peletleme 

makinasında pelet üretilmiştir. Mısır saplarından üretilen peletlerin; dayanıklılık direnci, sertlik direnci, su alma 

direnci, nem içeriği, kül içeriği, eşdeğer nem içeriği, yanma sonucunda açığa çıkan gaz emisyon değerleri ve enerji 

içeriğinin önemli bir göstergesi olan ısıl değerleri belirlenmiştir. Ortalama uzunlukları 17.28 mm ve çapları 6.26 

mm olan mısır peletlerinin üst ısıl değeri 18.11 MJ/kg olarak belirlenmiştir. Mısır saplarından elde edilen peletlerin 

CO2, NO ve NOX emisyon değerleri sırasıyla % 4.7, 38 ppm ve 40 ppm olarak ölçülmüştür. Mısır atıklarının 

peletlenerek katı biyoyakıt olarak değerlendirilmesi, mısır üretiminden arta kalan bitkisel atıkların yakılması 

sonucunda tarım topraklarının zarar görmesinin ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlayacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Mısır atıkları, biyoyakıt üretimi, pelet özellikleri 
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DETERMINATION OF HEATING/COOLING-DEGREE-HOUR/DAY VALUES FOR 

CLIMATIZATIOIN OF GLASSHOUSES IN ANTALYA 
           

Hasan Hüseyin Öztürk * 
Çukurova Üniversitesi, 

 Turkey 

 

Abstract 

 

The annual energy consumption for the conditioning of a structure in any location and location can be determined 

in the simplest way depending on the degree-day (DD) values. Therefore, to determine the capacities and costs of 

the heating and cooling system, it is important to calculate the number of heating degree days (HDD) and cooling 

degree days (CDD) numbers in any area separately. The degree-day method is a simple, convenient and effective 

method used in heating and cooling calculations for many years. However, due to the fact that many variable 

parameters are not taken into consideration, it is not used much today. However, since its application is simple and 

rapid results can be determined, it is still used today to make initial evaluations. In the degree-hour (DH) method, 

the hourly temperature values are taken into consideration in contrast to the day-to-day method based on the daily 

temperature values. Therefore, DH method gives more accurate results than DD method.  In this study, it is aimed 

to determine the heating and cooling loads for the yearly continuous agricultural production in greenhouses and to 

calculate the energy consumption for heating and cooling applications. For this purpose, Heating/Cooling-Degree-

Hour/Day (HDH, HDD and CDH, CDD) values were determined for Tr = 18 &deg; C and Tr = 28 &deg; C 

reference temperatures for heating and cooling of glass greenhouse in Antalya province. HDH value in greenhouse; 

the highest in January was 6136.3 &deg; C-hour and the lowest in September was 1.1 &deg; C-hour and the annual 

total was 25053.5 &deg; C-hour. However, the maximum HDD value was 255.7 &deg; C-days in January, 1.1 

&deg; C-days in June and 1043.9 &deg; C-days per year. The CDH value for the summer months of cooling in 

the greenhouse was determined as 1985.5 &deg; C-hour in July, 71.7 &deg; C-hour in the lowest in October and 

5148.7 &deg; C-hour in the year. However, CDD values were calculated as 82.7 &deg; C-days in July, 3 &deg; 

C-days in October and 214.5 &deg; C-days in total. 

 

Keywords: Antalya, Sera iklimlendirme, Isıtma/soğutma-derece-gün/saat 

 

                             

Antalya İlinde Cam Seraların  İklimlendirilmesi için Isıtma/Soğutma-Derece-

Saat/Gün Değerlerinin Belirlenmesi 

 

Özet 

 

Herhangi bir yer ve konumda bulunan bir yapının iklimlendirilmesi için yıllık enerji tüketimi, derece-gün (DD) 

değerlerine bağlı olarak en basit şekilde belirlenebilir. Bu nedenle, herhangi bir yörede ısıtma derece gün sayısı 

(HDD) ile soğutma derece gün (CDD) sayılarının ayrı ayrı belirlenmesi, ısıtma ve soğutma sistemi kapasitelerinin 

ve maliyetlerinin belirlenmesi açısından önemlidir. Derece-gün yöntemi, ısıtma ve soğutma hesaplamalarında 

uzun yıllardır kullanılan basit, kullanışlı ve etkili bir yöntemdir. Bununla birlikte, birçok değişken parametreyi 

dikkate almaması nedeniyle günümüzde çok fazla kullanılmamaktadır. Bununla birlikte, uygulaması basit 

olduğundan ve hızlı sonuçlar belirlenebildiğinden, ilk değerlendirmeleri yapabilmek için günümüzde hala 

kullanılmaktadır. Derece-saat (DH) yönteminde ise günlük sıcaklık değerlerine dayanan derece-gün yönteminden 

farklı olarak, saatlik sıcaklık değerleri dikkate alınır. Bu nedenle, DH yöntemi DD yöntemine göre daha doğru 

sonuçlar vermektedir.  Bu çalışmada, seralarda yıl boyu kesintisiz tarımsal üretim için ısıtma ve soğutma yüklerinin 

belirlenerek ısıtma ve soğutma uygulamaları için enerji tüketiminin hesaplanması amaçlanmıştır. Bu amaçla, 

Antalya ilinde bulunan cam seranın ısıtılma ve soğutulması amacıyla Tr=18 &deg;C ve Tr=28 &deg;C referans 

sıcaklıklar için Isıtma/Soğutma-Derece-Saat/Gün (HDH, HDD ve CDH, CDD) değerleri belirlenmiştir. Serada 

HDH değeri; en yüksek Ocak ayında 6136.3 &deg;C-saat, en düşük Eylül ayında 1.1 &deg;C-saat ve yıllık toplam 

25053.5 &deg;C-saat olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, HDD değeri en yüksek Ocak ayında 255.7 &deg;C-

gün, en düşük Haziran ayında 1.1 &deg;C-gün ve yıllık toplam 1043.9 &deg;C-gün olarak hesaplanmıştır. Serada 
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soğutma uygulanacak olan yaz ayları için CDH değeri, en yüksek Temmuz ayında 1985.5 &deg;C-saat, en düşük 

Ekim ayında 71.7 &deg;C-saat ve yıllık toplam 5148.7 &deg;C-saat olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, CDD 

değeri en yüksek Temmuz ayında 82.7 &deg;C-gün, en düşük Ekim ayında 3 &deg;C-gün ve yıllık toplam 214.5 

&deg;C-gün olarak hesaplanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Antalya, Sera iklimlendirme, Isıtma/soğutma-derece-gün/saat 
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RELATIONSHIP BETWEEN INDUSTRIALIZATION, URBANIZATION AND 

ENVIRONMENT:  THE CASE OF GAZIANTEP CITY 
           

Salman Özüpekçe * 
Dicle University, 

 Turkey 

 

Abstract 

 

The phenomenon of industrialization and its consequence urbanization are considered as the most important reason 

for environmental pollution, in today’s world, in which the pollution has reached a global level. The rapid, 

uncontrolled and unplanned economic growth in the countries and cities industrialized or continuing rapidly to 

industrialize, bring along the environmental impact of urbanization. In the areas, which are largely industrialized 

and developed, urbanization is seen before a substantial economic base to provide residence and employment. This 

irregular development process causes an environmental devastation.  One of the major cities that can be given as 

an example from Turkey to the aforementioned industrialization, irregular urbanization and environmental issues 

is Gaziantep. The city of Gaziantep has been growing rapidly in the last 20 – 30 years due to industrialization. The 

city of Gaziantep, which receives a migration influx, both is subject to irregular urbanization and loses its natural 

areas, particularly its wetlands. In this study, first, the organized industrial zones in Gaziantep were determined 

and the urbanization movements around these industrialized zones were examined. Lastly, the relationship 

between urbanization and environment in Gaziantep was addressed. The results of the study show that most parts 

of the city lack regular and planned urbanization. In addition, the city of Gaziantep has consumed its natural areas 

due to its rapid growth. 

 

Keywords: Gaziantep City, Environment, Environmental Pollution Industrialization, Irregular urbanization 

 

                             

Sanayileşme,  Kentleşme ve Çevre İlişkisi: Gaziantep Şehri Örneği 

 

Özet 

 

Çevresel kirliliğin  küresel düzeye ulaştığı günümüzde, çevre kirliliğinin en önemli sebebi  olarak sanayileşme ve 

onun bir neticesi olan kentleşme olgusu gösterilmektedir. Sanayileymiş ve hızla  sanayileşmeye devam eden 

ülkelerde ve şehirlerde görülen ve halen yaşanmakta olan hızlı, kontrolsüz ve plansız ekonomik büyüme 

kentleşmenin çevresel etkilerini de beraberinde getirmektedir. Büyük oranda sanayileşen ve gelişen alanlarda 

şehirsel büyüme  konut ve istihdam sağlayacak sağlam bir ekonomik tabanın ortaya çıkmasından önce 

görülmektedir. Bu çarpık gelişme süreci beraberinde çevresel bir tahribat ortaya çıkarmaktadır.  Bahsedilen 

sanayileşme, çarpık kentleşme ve çevresel problemler konusuna Türkiye’den örnek verilebilecek belli başlı 

kentlerden birisi de Gaziantep’tir. Gaziantep şehri son 20-30 yılda sanayileşmeye bağlı olarak hızla büyümektedir. 

Aynı zamanda hızlı bir şekilde göç alan Gaziantep şehri hem çarpık kentleşmeye maruz kalmaktır hem de başta 

sulak alanları olmak üzere burada doğal alanlar yok olmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak Gaziantep’teki organize 

sanayi alanları tespit edilmiş ve bu sanayileşmiş alanlar çevresinde meydana gelen kentleşme hareketleri 

incelenmiştir.  Son olarak ise Gaziantep’te kentleşme ile çevre ilişkisi ele alınmıştır.  Çalışmanın sonuçları 

kentleşmenin şehrin çoğu kesiminde düzenli ve planlı olmadığını göstermektedir.  Bunun yanısıra Gaziantep şehri 

hızlı büyümesinin bir sonucu olarak,  doğal alanları yutmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Gaziantep City, Environment, Environmental Pollution Industrialization, Irregular 

urbanization 
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EXTRACT ON THE WEATHERING PERFORMANCE OF IMPREGNATED WOOD 
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Abstract 

 

Wood is an important material for construction and decoration purposes due to its unique properties such as easy 

workability, warm and healthy material. Transparent or semi-transparent coatings are designed to emphasize and 

preserve the natural beauty of wood. The high performance and durability of coating systems are essential to 

maintain this appearance throughout the entire servicelife time of the end product. A drive for increased 

environmental sustainability of paint and coating systems has seen a number of innovations within the industry. 

Natural additives containing some starches, proteins and vegetable oils are integrated into coating systems. The 

attributes of natural additives consist of the polyhydroxyl patterns present of the flavonoid unit of condensed 

tannins. The chemical structures of these polyphenols also provide UV absorption and antioxidant protection roles 

in plants and trees. In this study, tree bark extracts are evaluated to be antioxidant and UV stabilizing functional 

additives in waterborne acrylic and styrene-acrylic coating formulations, considering the protective properties of 

polyphonels. The weathering resistance of 4 different test coating systems containing black pine, red pine, fir and 

oak bark extracts were compared with the control coating containing commercial UV absorber. The UV 

absorbability of the test and control coating systems were determined by UV-VIS spectroscopy. However, the test 

and control systems were investigated on the impregnated scots pine wood surface. Because, in conditions where 

there is a risk of rotting, only the surface treatment does not provide effective protection. As a pre-treatment, the 

scots pine wood is impregnated with Tanalith E. The wood surface coated test and control systems were subjected 

to an artificial weathering test for 2016 hours. The color, roughness and macroscopic changes on the wood surfaces 

coated test and control systems were determined during artifical weathering test. The changes on the dry film 

thickness of the coating systems were investigated by light microscope. Compared to the control coating, the color 

stabilization of the other test coating systems, except for the coating containing the black pine extract, was found 

to be high. The macroscopic and microscopic screenings have shown that the performance of the coating 

containing chestnut extract is high. 

 

Keywords: Artifical weathering, acrylic coating, bark extract, color change,impregnation, UV absorber 
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Emprenyeli Odunun Dış Ortam Performansında Kabuk Ekstraktı İçeren Su 

Bazlı Akrilik Verniklerin Etkisi 
 

Özet 

 

Ahşap, kolay işlenebilirlik, sıcak ve sağlıklı malzeme gibi benzersiz özellikleri nedeniyle inşaat ve dekorasyon 

amaçlı önemli bir malzemedir. Şeffaf veya yarı şeffaf kaplamalar ahşabın doğal güzelliğini vurgulamak ve 

korumak için tasarlanmıştır. Kaplama sistemlerinin yüksek performansı ve dayanıklılığı, bu görünümü son ürünün 

tüm servis ömrü boyunca sürdürmek için esastır. Boya ve kaplama sistemlerinin çevresel sürdürülebilirliğinin 

artırılmasına yönelik bir hareket, sektörde bazı yenilikler gördü. Bazı nişastalar, proteinler ve bitkisel yağlar içeren 

doğal katkılar kaplama sistemlerine entegre edilmiştir. Doğal katkı maddelerinin özellikleri, flavonoid 

yoğunlaştırılmış tanen ünitesinde bulunan polihidroksil desenlerinden oluşur. Bu polifenollerin kimyasal yapıları 

ayrıca bitkilerde ve ağaçlarda UV emilimini ve antioksidan koruma rollerini sağlar. Bu çalışmada, ağaç kabuğu 

ekstraktları, polifonellerin koruyucu özellikleri dikkate alınarak su bazlı akrilik ve stiren akrilik kaplama 

formülasyonlarında antioksidan ve UV stabilize edici fonksiyonel katkı maddeleri olarak değerlendirilmiştir. 

Karaçam, kızılçam, köknar ve meşe kabuğu ekstraktları içeren 4 farklı test kaplama sisteminin hava direnci, ticari 

UV emici içeren kontrol kaplamasıyla karşılaştırılmıştır. Test ve kontrol kaplama sistemlerinin UV emilebilirliği, 

UV-VIS spektroskopisi ile belirlenmiştir. Bununla birlikte, test ve kontrol sistemleri, emprenye edilmiş İskoç çam 

ağacı yüzeyinde incelenmiştir. Çünkü, çürüme riski olan koşullarda, sadece yüzey işleme etkili bir koruma 

sağlamamaktadır. Bir ön işlem olarak, İskoç çam ağacı Tanalith E ile emprenye edilmiştir. Ahşap yüzey kaplamalı 

test ve kontrol sistemleri 2016 saat boyunca yapay bir ayrışma testine tabi tutulmuştur. Ahşap yüzey kaplamalı 

test ve kontrol sistemlerindeki renk, pürüzlülük ve makroskopik değişiklikler yapay hava testi sırasında 

belirlenmiştir. Kaplama sistemlerinin kuru film kalınlığındaki değişiklikler ışık mikroskobu ile incelenmiştir. 

Kontrol kaplamasına kıyasla, kara çam özütü içeren kaplama hariç diğer test kaplama sistemlerinin renk 

stabilizasyonunun yüksek olduğu tespit edilmiştir. Makroskopik ve mikroskobik taramalar, kestane ekstraktı 

içeren kaplamanın performansının yüksek olduğunu göstermiştir. 
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Abstract 

 

Power stage of the modern brushless direct current (DC) motor drivers consists of a capacitor bank and a three 

phase inverter block. Depending on the component layout geometry, parasitic inductances on the interface layer 

between capacitor bank and inverter block may store significant amounts of energy during the operation. The 

stored energy in the DC-Bus parasitic inductance is then transferred to the power semiconductor switches at their 

turn off instances, which results in sharp voltage peaks across them. If the energy in the unclamped stray inductance 

exceeds the power switch’s avalanche rating, devices may quickly degrade and eventually cause catastrophic 

system failure. Apart from reliability concerns, fast transients in commutation loop may cause severe 

electromagnetic compatibility problems. One way to mitigate these problems is to place decoupling capacitors 

between DC-Bus rails to retain the excessive energy stored in the parasitic inductances. However, capacitor and 

component layout design have a critical impact on the effectiveness of the method. This paper includes power 

stage simulations to investigate the source of problem and effectiveness of the method. Eventually, Impedance 

Analyzer measurements to characterize DC- Bus parasitic inductances, and practical experiments to reveal the 

effectiveness of DC-Bus decoupling capacitors were also performed on a realised electric vehicle brushless dc 

motor driver, which is actively used on solar cars and E-vehicles by the Team Solaris of Dokuz Eylul University. 

 

Keywords: Keywords: dc-bus, decoupling, parasitic inductance, brushless, inverter 

 

                             

Parazitik Endüktansların Fırçasız Doğru Akım Motor Sürücülerinin Güç 

Katmanına Etkisi 
 

Özet 

 

Modern fırçasız doğru akım (DA) motor sürücülerin güç katı bir kapasitör bankı ve üç fazlı evirici bloğundan 

oluşur. Komponent düzeninin geometrisine bağlı olarak, kapasitör bankı ve evirici bloğu bağlantısında oluşan 

parazitik endüktanslar, çalışma sırasında ciddi miktarlarda enerji depolayabilir. DA-bara üzerindeki parazitik 

endüktansata depolanan enerji daha sonra açılma anlarında yarı iletken güç anahtarlarına aktarılmakta ve keskin 

yüksek voltaj tepeleri oluşturmaktadır. Eğer kıskaçlanmamış parazitik endüktanstaki enerji, güç anahtarının çığ 

enerjisi değerinin üzerindeyse, yarı iletken güç anahtarı bozulup sonunda geri dönülemez sistem hatalarına yol 

açabilir. Bunun dışında, komütasyon döngüsündeki hızlı salınımlar ciddi elektromanyetik uyumluluk sorunlarına 

sebep olabilir. Bu sorunları azaltmak için yararlanılabilecek bir yöntem DA-bara uçları arasına, parazitik 

endüktansta oluşan enerjiyi tutacak dekuplaj kapasitörleri yerleştirmektir. Ancak, komponent ve kapasitör 

yerleşim düzeninin yöntemin etkinliği üzerinde kritik bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Bu çalışmada sorunun 

kaynağını ve çözüm yönteminin etkinliğini irdeleyen güç katı simülasyonlarından faydalanılmıştır. Nihayetinde, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Solaris takımı tarafından güneş arabası ve elektrikli araçlarda aktif olarak kullanılmakta 

olan gerçeklenmiş bir fırçasız DA motor sürücü üzerinde, parazitik endüktansları karakterize eden Empedans 

Analizörü ölçümleri ve DC-bara dekuplaj kapasitörlerinin etkinliğini ortaya koyan deneyler yapılmıştır. 
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THE EFFECT OF UVEITIS ON ANTERIOR CHAMBER PARAMETERS AND 

CORNEAL ENDOTHELIUM IN BEHÇET’S DISEASE 
           

Ayşe Çiçek * 
Kayseri Education and Research Hospital, 

 Turkey 

 

Abstract 

 

Purpose: To assess the effect of üveitis history on corneal endothelial cell number, morphogy and anterior chamber  

parameters in patients with Behçet’s disease.  Material and Methods : 42 eyes of 24 patients with Behçet’s disease 

in Group 1, 23 eyes of 15 Behçet’s patients with the history of anterior,posterior or panüveitits  in Group 2 and 28 

eyes of 14 healthy volunteers in Group 3 were involved in this study. Detailed ophthalmologic examination, 

corneal endothelial cell count measurement with non-contact specular microscopy(Topcon SP3000P, Tokyo, 

Japan) and anterior segment measurements with Pentacam Scheimpflug camera (Oculus, Germany) were 

performed for all subjects. ANOVA test was applied using  SPSS 16.0 programme. The p value less than 0.05 was 

accepted as statistically significant.  Results: Average  endothelial cell counts were 2678±335 cell/mm2, 2586±347 

cell/mm2 and  2595±299 cell/mm2 in group 1, group 2 and group 3,respectively (P:0,44). There was no statistically 

significant difference in average hexagonality and coefficient of variation  between groups (p:0,30,  p:0,07, 

respectively). The values of average anterior chamber angle, anterior chamber volume, corneal volume, central 

corneal thickness and keratometry were similar between groups (p>0.05).  Conclusion :    Cornea is a clear tissue 

and it coprises the most anteior part of eye. Also cornea is the most important refractive part of the eye. The 

clearance of cornea could be impaired because of some diseases. The corneal endothelium which is in contact with 

aqeous humor was composed of single hexagonal cell layer. Endothelium has important functions in maintaining 

the clearance of cornea. Behçet’s disease is an inflammatory condition  and it causes üveitis in eye. The increased 

inflammatory cytokines in aqeous humor related with chronic inflammation in Behçet’s disease could damage the 

corneal endothelium. Also üveitis could cause the change in anterior chamber parameters. In conclusion, decrease 

in vision could be observed in Behçet's disease because of these causes. We have not observed any difference  in 

anterior chamber parameters and corneal endothelium of  Behçet’s patients with or without üveitis compared to 

healthy controls. 

 

Keywords: Behçet, Specular microscopy, Pentacam 

 

                             

Behçet Hastalarında Üveitin Kornea Endoteli ve Ön Segment Parametrelerine 

Etkisi 
 

Özet 

 

AMAÇ: Behçet hastalarında geçirilmiş üveitin kornea endotelyal hücre sayısı, morfolojisi ve ön segment 

parametrelerine etkisinin değerlendirilmesi.  GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamıza; 24 Behçet hastasının üveit 

geçirmemiş 42 gözü Grup 1 olarak, 15 Behçet hastasının ön, arka ya da panüveit  geçirmiş 23 gözü Grup 2 olarak, 

yaş ve cinsiyeti benzer 14 sağlıklı gönüllünün 28 gözü ise kontrol grubu (Grup 3) olarak dahil edildi. Tam bir 

oftalmolojik muayeneye ek olarak, tüm hastalara non-kontakt spekülar microskop (Topcon SP3000P, Tokyo, 

Japan) ile kornea endotel hücre sayımı, morfoloji analizi ve Pentacam Scheimpflug kamera (Oculus, Germany) ile 

ön segment ölçümleri yapıldı. SPSS yazılımı kullanılarak girilen veriler daha sonra ANOVA testi ile 

değerlendirildi; p0.05).  SONUÇ:    Kornea, gözün en ön kısmında bulunan saydam dokudur ve gözün en önemli 

kırıcı merceğidir. Korneanın saydamlığı birçok hastalık tarafından bozulabilir.Aköz hümor ile temas halinde 

bulunan korneal endotelyum tek sıra hexagonal hücrelerden oluşur ve korneanın saydamlığında önemli bir role 

sahiptir. Behçet hastalığında kronik inflamasyondan dolayı aköz hümördeki artmış inflamatuar sitokinler 

endotelde hasara sebep olabilir.Ayrıca üveit ön segment parametrelerinde değişime sebep olabilir. Sonuç olarak 

Behçet hastalığında bu sebeplerde görmede azalma gözlemlenebilir. biz bu çalışmada ön segment parametrelerinde 
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ve kornea endotelinde sağlıklı kontrollere kıyasla Behçet hastalarında üveit olsun ya da olmasın fark 

gözlemlemedik. 

 

Anahtar Kelimeler: Behçet, Specular microscopy, Pentacam 
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INVESTIGATION OF SURFACE ROUGHNESS AND TOOL WEAR IN GGG7 

DUCTILE IRON 
           

Alaattin KAÇAL * 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 

 Turkey 

 

Bülent ÇELİK 
Cesan Vinç, 

Turkey, 

 

                

Şafak SERTSÖZ 
Cesan Vinç, 

 Turkey, 

 

Abstract 

 

In this study, cutting tool wear and surface roughness were investigated in milling of GGG70 nodular ductile iron. 

According to the results obtained from the experiments, the milling parameters are determined. Milling operations 

were carried out in dry conditions. The experiments were performed at a fixed cutting depth of 0.5 mm, 4 different 

cutting speeds (150-200-250-300 m / min) and 3 different feed rates (0.1-0.15-0.2 mm / tooth).     The results of 

the experiment increased the surface roughness with the increase in the progress value. In addition, increased 

cutting speed increased cutting tool wear. The lower cutting speed and the progress have emerged as a more 

convenient milling parameter for surface roughness. 

 

Keywords: GGG70 sfero dökme demir, yüzey pürüzlülüğü, takım aşınması 

 

                             

GGG70 Sfero Dökme Demirin Frezelenmesinde Yüzey Pürüzlülüğü ve Takım 

Aşınmasının İncelenmesi 
 

Özet 

 

Bu çalışmada GGG70 sfero dökme demirin frezelenmesinde kesici takım aşınması ve yüzey pürüzlülüğü 

araştırılmıştır. Deneylerden elde edilecek bulgulara göre uygun olan frezeleme parametreleri belirlenmiştir. 

Frezeleme işlemleri kuru şartlarda yapılmıştır. Deneyler 0.5 mm sabit kesme derinliğinde, 4 farklı kesme hızı(150-

200-250-300 m/dak) ve 3 farklı ilerleme değerinde (0.1-0,15-0,2 mm/diş) yapılmıştır.     Deney sonuçları, ilerleme 

değerinin artmasıyla yüzey pürüzlülüğünün artmıştır. Ayrıca kesme hızının artmasının da kesici takım aşınmasının 

arttırdığı görülmüştür. Düşük kesme hızı ve ilerleme yüzey pürüzlülüğü için daha uygun bir frezeleme parametresi 

olarak ortaya çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: GGG70 sfero dökme demir, yüzey pürüzlülüğü, takım aşınması 
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INVESTIGATION OF THE MILLING PERFORMANCE OF HARDENED EN 

X210CRW12 COLD WORK TOOL STEEL WITH CARBIDE INSERT 
           

Alaattin KAÇAL * 
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, 

 Turkey 

 

Abstract 

 

In this study, the machining performance of hardened (58 HRC) EN X210CrW12 cold work tool steel material for 

milling with carbide cutters was investigated. It is aimed to determine the appropriate milling parameters according 

to the results obtained from the experiments. Milling operations were carried out in dry conditions. The 

experiments were carried out at a constant cutting depth of 0.25 mm, 4 different cutting speeds and 3 different feed 

rates.  Cutting tool wear and surface roughness were determined as the criteria for evaluation. The results of the 

experiment showed that the surface roughness increased with the increase of the feed value and the increase of the 

cutting speed increased the cutting tool wear. The lower cutting speed and the progress have emerged as a more 

convenient milling parameter for surface roughness. 

 

Keywords: EN X210CrW12 soğuk iş takım çeliği, yüzey pürüzlülüğü, takım aşınması, sert parça frezeleme 

 

                             

Sertleştirilmiş EN X210CrW12 Soğuk İş Takım Çeliğinin Karbür Kesici İle 

Frezeleme Performansının Araştırılması 
 

Özet 

 

Bu çalışmada sertleştirilmiş (58 HRC) EN X210CrW12 soğuk iş takım çeliği malzemenin karbür kesiciler ile 

frezelenmesinde işleme performansı araştırılmıştır. Yapılan deneylerden elde edilecek sonuçlara göre uygun olan 

frezeleme parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Frezeleme işlemleri kuru şartlarda yapılmıştır. Deneyler 

0.25 mm sabit kesme derinliğinde, 4 farklı kesme hızı ve 3 farklı ilerleme değerinde yapılmıştır.   Kesici takım 

aşınması ve yüzey pürüzlülüğü değerlendirme kriteri olarak belirlenmiştir. Deney sonuçları, ilerleme değerinin 

artmasıyla yüzey pürüzlülüğünün arttığını ve kesme hızının artmasının da kesici takım aşınmasının arttırdığını 

göstermiştir. Düşük kesme hızı ve ilerleme yüzey pürüzlülüğü için daha uygun bir frezeleme parametresi olarak 

ortaya çıkmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: EN X210CrW12 soğuk iş takım çeliği, yüzey pürüzlülüğü, takım aşınması, sert parça frezeleme 
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INVESTIGATION OF PRENATAL GLYPHOSATE-BASED HERBICIDE 

ADMINISTRATION ON OVARIAN FOLLICULAR DEVELOPMENT IN NEWBORN 

FEMALE RAT 

 
 Ruhi Türkmen * 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, 

 Turkey 

 

Türkan Türkmen 
Afyon Kocatepe Üniversitesi, 

Turkey, 

 

Abstract 

 

Glyphosate-based herbicides (GBHs) are the world’s leading broad-spectrum and non-selective herbicides which 

are used to eliminate weeds. Although many studies have focused on the reproductive toxicity of glyphosate-based 

herbicides, there is no report on the effects on ovarian follicular development. In this study, we examined how 

GBH affects the distribution of developing ovarian follicles in newborn female rat after treatment between 

embryonic day (E) 18 and postnatal day (PND) 7. Six timed-pregnant rats were divided into a control group (n = 

3) and a GBH group (n = 3). Pregnant rats were administered subcutaneously injected with saline solution (control) 

or 50 mg/kg of GBH from embryonal days (E18) 18 to 21 (E21). Then female pups were subcutaneously injected 

with saline solution (control) or GBH using the reference dose (2 mg/kg/day, EPA) on postnatal days (PND) 1, 3, 

5 and 7. After the end of the treatment, two groups of female pups were sacrificed by decapitation on PND8 

(neonatal period, 6 pups/group), and ovaries of all pups were removed. For histological procedures were using 

Periodic Acid-Shiff (PAS) and Masson's Tricrom staining and primordial, primary, secondary and preantral 

follicles were determined. The numbers of primer, secondary and preantral follicles were decreased significantly 

in the GBH treated ovaries, whereas the number of primordial follicles was increased compared to controls. It was 

observed that prenatal and early postnatal exposure to a GBH decreased the primordial to primary follicle transition 

in newborn female rat. 

 

Keywords: Glyphosate-based herbicide, folliculogenesis, follicular count, newborn female rat 

                            

Prenatal Dönemde Uygulanan Glifosat Bazlı Herbisitin Dişi Yavru Sıçanların 

Ovaryum Folikül Gelişimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması 

 

Özet 

Glifosat bazlı herbisitler (GBH'ler), yabancı otları gidermek için kullanılan, dünyanın önde gelen geniş spektrumlu 

ve seçici olmayan herbisitlerdir. Glifosat bazlı herbisitlerin üreme toksisitesi üzerine birçok çalışma olsa da, 

ovaryum folikül gelişimi üzerine etkileri ile ilgili bir rapor bulunmamaktadır. Biz bu çalışmada GBH'nin 

yenidoğan dişi sıçanlarda embriyonal 18. günden (E18) doğum sonrası 7.gün (PND7) arasında gelişmekte olan 

ovaryum foliküllerinin oransal dağılımını nasıl etkilediğini araştırdık. 6 gebe sıçan kontrol ve GBH grubunda 3 

gebe sıçan olacak şekilde 2 gruba ayrıldı. Gebe sıçanlara embriyonal 18. günden başlayarak 21. Güne kadar günlük 

subkutan olarak (s.c.) deney grubuna 50 mg/kg/gün GBH ve kontrol grubuna ise taşıt madde FTS (fizyolojik tuzlu 

su) uygulandı. Daha sonra yenidoğan dişi yavru sıçanlara PND1'den PND7'ye kadar her 48 saatte bir subkutan 

(s.c.) olarak çevre koruma ajansının referans dozu olan 2 mg/kg dozunda GBH ve taşıt madde uygulamasına devam 

edildi. Son ilaç uygulamadan bir gün sonra PND8'de (neonatal periyot, 6 dişi yavru/her grupta) yavru dişi sıçanlar 

dekapitasyon ile sakrifiye edildi ve tüm yavruların ovaryumları toplandı. Diseke edilen ovaryumların histolojik 

incelemesi için Periodic Acid-Shiff (PAS) and Masson's Trikrom boyama yöntemleri kullanılarak primordial, 

primer, sekonder ve preantral folikül sayıları belirlendi. GBH'ye maruz kalan dişi yavru sıçanların ovaryumlarında 

kontrol grubuna göre karşılaştırıldığında primordial foliküllerin mnemli oranda arttığı; primer, sekonder ve tersiyer 

folikül sayılarının ise azaldığı belirlendi. Sonuç olarak prenatal ve erken postnatal GBH maruziyetinin primordial-

primer folikül geçişini azalttığı gözlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Glifosat-bazlı herbisit, folikülogenezis, folikül sayısı, yenidoğan dişi rat 
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PROPERTIES OF SELF COMPACTING CONCRETES WITH DIFFERENT TYPE OF 

AGGREGATES 
           

İhsan Talha ARIGÜL * 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversites, 

 Turkey 

 

Cenk KARAKURT 
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, 

Turkey, 

 

Abstract 

 

Self Compacting Concrete (SCC) is a very workable concrete with good compactibility without vibrations and can 

flow without segregation and any defects due to bleeding. Self-compacting concrete offers a fast concrete 

placement with faster construction times and ease of flow around congested fittings. In addition, self-compacting 

concrete has been proven to be economically beneficial by reducing manpower at the site. SCC provides better 

surface appearance, improved durability and greater independence in design.  In this study, the workability and 

design properties of self-compacting concrete with a different type of aggregates were investigated. For this 

purpose, natural sand and gravel in dimensions with 0-4 mm, 4-14 mm were obtained from the Sakarya river. In 

addition, the crushed limestone aggregate was used in the mixture of 0-4 mm and 4-14 mm for SCC production. 

Fly ash was used as a mineral additive in SCC mixtures and CEM I 42.5 R was used as cement and BASF Glenium 

RMC 303 was used as a plasticizing agent. Workability and strength tests were performed on the SCC mixes. For 

this reason, V-funnel, L-box, and J-ring tests were performed on fresh SCC mixtures and the settling ability and 

seggregation risk parameters of the fresh SCC mixes were determined. 15x15x15 cm cube specimens are prepared 

and kept under standard curing conditions for the determination of 3, 7 and 28 days compressive strength 

developments. The results showed that the natural aggregate mixtures were more workable and their strength 

properties were close to each other. 

 

Keywords: Self compacting concrete, different aggregate, workability, compressive strength 

 

                             

Farklı Agregalı Kendiliğinden Yerleşen Betonların Özellikleri 

 

Özet 

 

Kendiliğinden Yerleşen Beton; kendi ağırlığı altında döküldüğü kalıba yayılabilen ve vibrasyon gerektirmeksizin 

ayrışma ve terlemeye bağlı kusurlar göstermeksizin, iyi sıkışma elde edilen, çok akıcı kıvamlı bir betondur. 

Kendiliğinden yerleşen beton (KYB), daha hızlı inşaat süreleri ve sıkışık donatı çevresinde akış kolaylığı ile 

birlikte hızlı bir beton yerleşimi sunar. Ayrıca KYB sayesinde yerinde insan gücünde azalma sağlanarak ekonomik 

açıdan yararlı olduğu kanıtlanmıştır. KYB ile daha iyi yüzey görüntüsü, geliştirilmiş dayanıklılık ve tasarımda 

daha fazla özgürlük elde edilebilmektedir.  Bu çalışmada farklı agregalı KYB’ların işlenebilirlik ve tasarım 

özellikleri incelenmiştir. Bu amaçla Sakarya nehrinden 0-4 mm, 4-14 mm boyutlarında doğal kum ve çakıl 

alınmıştır. Ayrıca kalker kökenli kırma taş agregası 0-4 mm, 4-14 mm boyutlarda KYB karışımında kullanılmıştır. 

KYB karışımlarında mineral katkı olarak uçucu kül, çimento olarak CEM I 42,5 R, akışkanlaştırıcı katkı olarak 

ise BASF Glenium RMC 303 kullanılmıştır. Tasarlanan KYB karışımları üzerinde işlenebilirlik ve dayanım 

deneyleri yapılmıştır. Bu kapsamda taze KYB karışımlarında V-hunisi, L kutusu ve J halkası deneyleri yapılarak 

KYB’un yerleşme kabiliyeti ve ayrışma riski parametreleri belirleniştir.  KYB karışımlarında alınan 15x15x15 cm 

boyutlardaki küp numuneler standart koşullarda bekletilerek 3, 7 ve 28 günlük basınç dayanım gelişimleri takip 

edilmiştir. Elde edilen sonuçlardan doğal agregalı karışımların daha işlenebilir olduğu dayanım özelliklerinin ise 

birbirine yakın olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Kendiliğinden yerleşen beton, Farklı agrega, İşlenebilirlik, Basınç dayanımı, 
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DETERMINATION OF CANNIBALISTIC BEHAVIOR OF PREDATORY INSECT 

OENOPIA CONGLOBATA (LINNAEUS) (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) USED 

AS MACROBIAL BIOLOGICAL CONTROL AGENT UNDER LABORATORY 

CONDITIONS 
           

Mehmet Mamay * 
Harran Universitesi, 

 Turkey 

 

Hüsna Dusak 
Harran Universitesi, 

Turkey, 

 

Abstract 

 

Biological control is among the environment-friendly methods used to control agricultural pests. The biological 

control macrobial agent Oenopia conglobata (Linnaeus) (Coleoptera: Coccinellidae) is a general predator feeding 

on many pests. This study was aimed to determine the cannibalistic behavior of O. conglobata under laboratory 

conditions (25 oC temperature, 65% relative humidity, 16:8 h photoperiod) for economic, quick and efficient mass 

production of the predatory insect. Experiments were carried out to determine the behavior of O. conglobata adults 

on eggs and larvae, larvae on eggs and larvae separately. When 50 eggs of the same species were provided, after 

24 hour starving period, to the adults of O. conglobata without any nutritional supplement (Treatment Group= 

TG), the cannibalism rate was 57.6% whereas it was 16.2% in the nutrition provide control group (CG). 

Cannibalism rate was 18.6 and 7.0% in TG and CG, respectively when 30 first instar larvae were provided to the 

adults of the predatory insect. When first, second, third and fourth instar larvae of O. conglobata were provided 

10, 20, 30 and 40 eggs of the same species; observed cannibalism rates were 67.0%, 78.0%, 66.3% and 57.75%, 

respectively. The cannibalism of 4th instar larvae on 1st instar larvae was 19.5 and 68.5% in TG and CG, 

respectively. The 3rd and 4th instar larvae had aggressive cannibalism on the eggs. The adults preferred egg 

consumption over the larvae. It was concluded that cannibalism in mass rearing is the preferred behavior of O. 

conglobata for survival. The starved individual of different instars significantly differed for cannibalism compared 

to the individuals provided nutrition. The starved individuals had higher cannibalism rate than the individuals 

provided nutrition. Therefore, it is recommended that the biological control agent must not be starved in mass 

rearing programs. 

 

Keywords: Oenopia conglobata, cannibalism, biological control, mass rearing, Ephestia kuehniella 

 

                             

Biyolojik Mücadele Makrobiyal Ajanı Predatör Oenopia conglobata 

(Linnaeus) (Coleoptera: Coccinellidae)'nın Laboratuvar Koşullarında 

Kannibalistik Davranışlarının Belirlenmesi 

 

Özet 

 

Biyolojik mücadele tarımsal zararlılara karşı uygulanan çevreye dost yöntemlerden biridir. Biyolojik mücadele 

makrobiyal ajanı Oenopia conglobata (Linnaeus) (Coleoptera: Coccinellidae) birçok zararlı üzerinde beslenen 

genel bir predatördür. Bu çalışmada, O. conglobata'nın kitle halinde ekonomik, hızlı ve verimli bir şekilde 

üretilebilmesi için 25 &deg;C sıcaklık, % 65 orantılı nem, 16:8 A:K fotoperyod ışık koşullarına sahip laboratuvar 

şartlarında kannibalistik davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, O. conglobata erginlerinin 

yumurta ve larvaları üzerinde, larvalarının yumurta ve larva üzerinde ayrı ayrı kannibalistik davranışlarının 

belirlenmiştir. Ergin O. conglobata'ya 24 saat aç bırakıldıktan sonra ek besin verilmeden 50 adet kendi türünün 

yumurtası verildiğinde kannibalizm olduğu gözlemlenmiş ve besin verilen kontrol grubunda kannibalizm oranının 

% 16.2 olduğu buna karşılık besinsiz grupta ise % 57.6 olduğu görülmüştür. Ergine 30 adet 1. dönem larva 

verildiğinde besinsiz grubun kannibalizm oranı % 18.6 iken besin verilen kontrol grubunda ise % 7.0 olduğu 

görülmüştür. O. conglobata'nın 1., 2., 3., ve 4. dönem larvalarına sırasıyla 1.dönem larvaya 10, 2. döneme 20, 3. 

döneme 30 ve 4. döneme 40 kendi türünün yumurtası verildiğinde besinsiz grubun kannibalizm oranları sırasıyla 
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% 67.0, %78.0, %66.3 ve % 57.75 olduğu görülmüştür. 4. dönem larvaların 1. dönem larva üzerindeki kannibalizm 

oranının besinli kontrol grubunda % 19.5 ve besinsiz grupta % 68.5 olduğu tespit edilmiştir. Larvaların yumurta 

üzerindeki kannibalizminde 3. ve 4. dönemlerinin daha agresif olduğu gözlemlenmiştir. Erginin larvaya göre 

yumurta tüketimini daha çok tercih ettiği görülmüştür. Sonuç olarak kitle üretiminde açlık durumunda yamyamlık 

hayatta kalmak için O. conglobata'nın tercih ettiği bir durumdur. O. conglobata'nın farklı dönemleri arasında açlık 

durumunda kannibalistik davranışların olduğu ve aç bırakılmayan bireylere kıyasla istatistiki olarak önemli bir 

fark olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle avcı böceğin kitle üretim programlarında kesinlikle aç bırakılmaması 

gerekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Oenopia conglobata, kannibalizm, biyolojik mücadele, kitle üretim, Ephestia kuehniella 
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       Hakan Fidan 
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Abstract 

 

Pepper is one of the most important vegetables grown in the worldwide. One of the major biotic factors limiting 

pepper cultivation is viruses. In this study, survey studies were conducted between the years 2014 and 2015 in the 

provinces of Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaras and Osmaniye in the Eastern Mediterranean Region. Pepper 

leaf and fruit samples showing virus symptoms were collected in open field pepper grown areas. In these samples, 

Cucumber mosaic virus (CMV), Tobacco etch virus (TEV), Potato Y virus (PVY), Tomato spotted wilt virus 

(TSWV), Pepper mild mottle virus (PMMoV), Tobacco mosaic virus (TMV), Tomato mosaic virus (ToMV) and 

Alfalfa mosaic virus (AMV) were determined by double antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assay 

(DAS-ELISA) and reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) methods. Virus isolates were 

characterized. For this purpose, 3 different viral RNA were amplified by RT-PCR method for each virus which 

gave different infectious values as a result of DAS-ELISA test. The sequence analysis of 24 PCR products was 

performed by BM Labosis MACROGEN. The virus isolates were compared with each other’s and the other isolates 

in the world at the nucleotide level. According to the similarities of the isolates, phylogenetic tree was formed by 

using Molecular Evolutionary Genetics Analysis (MEGA) 7 software. According to the study results, TEV isolates 

showed 96% similarity with M11216.1 isolate from America and KC288152 pepper isolate from Serbia. The PVY 

isolates showed 98% similarity with LN907862 potato isolates from Iran and 97% similarity with KJ847048 

pepper isolates from Turkey. The CMV isolate showed 98% similarity with the AM183118 tomato isolate from 

Spain. The TSWV isolate showed a 99% similarity to the KJ575619 pepper isolate from Italy. ToMV isolates 

showed 99% similarity with AF332868 tomato isolate from Australia. TMV isolates showed 99% similarity with 

KF981446 isolate from the Czech Republic. The PMMoV isolate showed 97% similarity with KC288153 pepper 

isolate from Serbia and 99% pepper isolate from KX063611 from Spain. The AMV isolate showed 96% similarity 

with KM655875 pepper isolate from Iran.  This work was supported by TUBITAK-TOVAG project (Project No: 

213 O 101) 

 

Keywords: Viruses, pepper, phylogenetic tree, Eastern Mediterranean Region. 

    

Doğu Akdeniz Bölgesi’nde biberi enfekte eden bazı virüslerin 

karakterizasyonu 

 

Özet 

 

Biber, dünya genelinde yetiştirilen önemli sebzelerden biridir. Biber yetiştiriciliğini sınırlayan önemli biyotik 

faktörlerden biri de virüslerdir. Doğu Akdeniz Bölgesi Adana, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş ve Osmaniye 

illerinde 2014 ve 2015 yıllarında survey çalışması yürütülmüştür. Açıkta biber yetiştirilen alanlarda virüs belirtisi 

gösteren biber bitkilerinden yaprak ve meyve örnekleri toplanmıştır. Bu örneklerde, Cucumber mosaic virus 

(CMV), Tobacco etch virus (TEV), Potato Y virus (PVY), Tomato spotted wilt virus (TSWV), Pepper mild mottle 

virus (PMMoV), Tobacco mosaic virus (TMV), Tomato mosaic virus (ToMV) ve Alfalfa mosaic virus (AMV) 

etmenleri double antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assay (DAS-ELISA) ve reverse transcription-
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polymerase chain reaction (RT-PCR) yöntemleri ile belirlenmiş ve karakterizasyonu yapılmıştır. Bunun için 

öncelikle DAS-ELISA testi sonucunda enfekteli olan ve birbirinden çok farklı absorbans değerleri veren her bir 

virus için 3 farklı örnek RT- PCR yöntemi ile çoğaltılmıştır. Toplam 24 adet PCR ürününün sekans dizi analizi 

BM Labosis MACROGEN firması tarafından yapılmıştır. Virüs izolatlarının kendi içinde ve dünyadaki diğer 

izolatlar ile kıyaslaması nükleotid düzeyinde yapılmıştır. İzolatların benzerliklerine göre soyağaçları MEGA 7 

programı kullanılarak oluşturulmuştur. Çalışma sonucuna göre, TEV izolatları Amerika’dan M11216.1 izolatı ve 

Sırbistan’dan KC288152 biber izolatı ile %96 benzerlik göstermiştir. PVY izolatları İran’dan LN907862 patates 

izolatı ile %98, Türkiye’den KJ847048 biber izolatı ile %97 benzerlik göstermiştir. CMV izolatı İspanya’dan 

AM183118 domates izolatı ile %98 benzerlik göstermiştir.  TSWV izolatı İtalya KJ575619 biber izolatı ile %99 

benzerlik göstermiştir. ToMV izolatı Avustralya’dan AF332868 domates izolatı ile %99 benzerlik göstermiştir. 

TMV izolatları, Çek Cumhuriyeti’nden KF981446 izolatı ile %99 benzerlik göstermiştir.  PMMoV izolatı, 

Sırbistan’dan KC288153 biber izolatı ile %99 ve İspanya’dan KX063611 biber izolatı ile % 97 benzerlik 

göstermiştir. AMV izolatı, İran’dan KM655875 biber izolatı ile %96 benzerlik göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Virüsler, biber, soy ağacı, Doğu Akdeniz Bölgesi 

  



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

483 
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Abstract 

 

Sena and Dila peppers are the most widely grown varieties of red pepper in addition to local pepper populations 

in the Eastern Mediterranean Region. These pepper varieties are used as dried pepper spices. Survey studies were 

carried out in years of 2014 and 2015 in the areas where these pepper varieties were grown in Kahramanmaras and 

Tobacco etch virus (TEV) has been determined as one of the most common virus. In this study, the reaction 

experiment was carried out and the virus was inoculated by mechanical inoculation method. The virus transmission 

was confirmed by the double antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assay (DAS-ELISA) method. The 

effects of TEV on the leaf area and the net photosynthesis rate of Sena and Dila pepper varieties were investigated. 

The net photosynthesis rate of the virus-infected and healthy plots was measured by the LC Pro + model of the 

ADC brand of the photosynthesis device. The leaf area was measured with the CID model CI-202 portable leaf 

area measuring device. The study was conducted twice in 2015 and 2016. There was no significant difference in 

the photosynthesis rate in 2015. However, in 2016, there was a difference in the net photosynthesis rate between 

the applications of Dila pepper variety. The TEV decreased the photosynthesis rate of the Dila variety. When the 

statistical values of the leaf area measurements were examined, the results of 2015 experiment were not found to 

be significant. However, in 2016, there was a difference between the virus infected and healthy plots of both 

varieties. TEV reduced leaf area. The decrease in leaf area and net photosynthesis rate resulted in lower yields.  

This work was supported by TUBITAK-TOVAG project (Project No: 213 O 101) 

 

Keywords: Tobacco etch virus, red pepper, leaf area, net photosynthesis rate 

                             

Tobacco etch virus (TEV) etmeninin kırmızı biberde yaprak alanı ve net 

fotosentez hızına olan etkileri 
 

Özet 

 

Sena ve Dila biberleri, Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki yerel biber popülasyonlarına ek olarak en yaygın olarak 

yetiştirilen kırmızı biber çeşitleridir. Bu biber çeşitleri kurutmalık biber olarak kullanılmaktadır. 

Kahramanmaraş'ta bu çeşitlerinin yetiştirilen alanlarda 2014 ve 2015 yılllarında survey çalışmaları yürütülmüş ve 

en yaygın virüsün Tobacco etch virus-TEV olduğu belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmada reaksiyon denemesi 

kurulmuş ve virüs mekanik inokulasyon yöntemi ile bulaştırılmıştır. Virüsün taşındığı double antibody sandwich 

enzyme-linked immunosorbent assay (DAS-ELISA) yöntemi ile doğrulanmıştır. TEV etmeninin Sena ve Dila 

biber çeşitlerinin yaprak alanı ve net fotosentez hızına olan etkileri incelenmiştir. Hastalıklı ve sağlıklı bitkilerin 

yapraklarında net fotosentez hızı, ADC marka fotosentez ölçüm cihazının LC Pro+ modeli ile değerlendirilmiştir. 

Yaprak alanı, CID model CI-202 portatif yaprak alan ölçüm cihazı ile belirlenmiştir. Çalışma 2015 ve 2016 

yıllarında iki defa yürütülmüştür. Fotosentez hızında 2015 yılında anlamlı bir farklılık oluşmamıştır. Ancak 2016 

yılında Dila biber çeşidinin uygulamaları arasında bitki net fotosentez hızında farklılık olduğu belirlenmiştir. TEV 
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etmeni Dila çeşidinin fotosentez hızını daha çok azaltmıştır. Yapılan uygulamanın yaprak alan ölçümlerinin 

istatistik değerleri incelendiğinde, 2015 yılı anlamlı bulunmamıştır. Ancak 2016 yılında her iki çeşidin virüs 

enfekteli ve sağlıklı parselleri arasında fark bulunmuştur. TEV yaprak alanını azaltmıştır. Yaprak alanının ve net 

fotosentez hızının azalmış olması, veriminin de düşmesine neden olmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Tobacco etch virus, kırmızı biber, yaprak alanı, net fotosentez hızı 

  

OCCURRENCE AND DISTRIBUTION OF TOMATO SPOTTED WILT VIRUS ON 
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 Turkey 

 

Saadettin Baloğlu 
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 

Bölümü, 

Turkey, 

 

Abstract 

 

Tomato spotted wilt virus (TSWV) is able to infect chrysanthemums, lettuce, potatoes, groundnut, tobacco, and 

many other products, mainly peppers and tomatoes grown in many regions of the world's temperate tropical and 

subtropical climate. The virus is transmitted in a persistent manner with the vectors Thrips tabaci and Frankliniella 

occidentalis. In this study, in the years 2014 and 2015, survey studies were carried out pepper varieties grown in 

open fields of Adana, Hatay, Kahramanmaras, Mersin and Osmaniye provinces in the Eastern Mediterranean 

Region. Pepper leaves and fruits indicating chlorotic or necrotic flecking or necrotic ring spots were collected from 

pepper production areas. The TSWV was determined by the Double Antibody Sandwich Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay (DAS-ELISA) and Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) methods 

in the collected samples. A total of 1225 pepper samples were collected, 349 from Adana, 408 from Hatay, 200 

from Kahramanmaras, 173 from Mersin and 95 from Osmaniye. As a result of the analyzes, the TSWV ratios in 

collected samples were found to be 10.6% in Adana, 1.3% in Hatay, 9.3% in Mersin and 2.1% in Osmaniye. The 

TSWV was not determined in pepper samples collected from Kahramanmaras province.  This work was supported 

by TUBITAK-TOVAG project (Project No: 213 O 101) 

 

Keywords: Tomato spotted wilt virus, pepper, East Mediterranean Region. 

 

                             

Doğu Akdeniz Bölgesi biber alanlarında Tomato spotted wilt virus etmeninin 

varlığı ve dağılımı 
 

Özet 

 

Tomato spotted wilt virus (TSWV) dünyanın birçok bölgesinde, tropik, subtropik ve bazen de ılıman bölgelerde, 

başlıca domates biber olmak üzere krizantem, marul, patates, yerfıstığı, tütün ve diğer birçok ürünü enfekte 

edebilir. Virüs, Thrips tabaci ve Frankliniella occidentalis vektörleriyle kalıcı bir şekilde taşınır. Bu çalışmada, 

2014 ve 2015 yıllarında Doğu Akdeniz Bölgesi'ndeki Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye 

illerinin açıkta alanlarında yetiştirilen biber çeşitlerinde  survey çalışmaları yapılmıştır. Biber üretim alanlarından 

klorotik veya nekrotik lekelenme veya nekrotik halka leke belirtileri gösteren biber yaprakları ve meyve örnekleri 

toplanmıştır. Toplanan örneklerde TSWV etmeni, Double antibody sandwich enzyme-linked ımmunosorbent 

assay (DAS-ELISA) ve reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) metotları kullanılarak 

belirlenmiştir. Adana ilinden 349, Hatay ilinden 408, Karamanmaraş ilinden 200, Mersin ilinden 173 ve Osmaniye 

ilinden 95 adet toplam 1125 adet biber bitkisi örneği toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda toplanan örneklerde 

TSWV oranı Adana’da %10.6, Hatay’da %1.3, Mersinde %9.3 ve Osmaniye’de %2.1 oranında bulunmuştur. 

Kahramanmaraş ilinden toplanan örneklerde TSWV belirlenmemiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Tomato spotted wilt virus, biber, Doğu Akdeniz Bölgesi. 
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THE PROBLEMS IN EIA REPORTS 
           

Alaeddin Bobat * 
Kocaeli Üniversitesi, 

 Turkey 

 

Abstract 

 

Environmental Impact Assessment (EIA) in the article 2 of Turkish Environmental Law refers to measures to be 

taken to determine the positive and negative effects of the projects planned to be realized on the environment, to 

prevent negative effects or to minimize the environmental damage, to determine and evaluate the technological 

alternatives of technology and to monitor and control the implementation of the projects. The article 10 of the 

same law "institutions, organizations and enterprises that may cause environmental problems as a result of the 

activities they plan to carry out are obliged to prepare EIA report or project presentation file. Unless the EIA 

decides on “positive decision” or “EIA is not necessary”, approval, permit for these projects cannot be granted; 

investment cannot be started for the project and tenders cannot be awarded. Projects subject to environmental 

impact assessment and plans and programs subject to Strategic Environmental Assessment and principles 

regarding the subject are determined by the regulations to be issued by the Ministry. However, both EIA reports 

and EIA decisions are often lacking in scientific content and basis, and this leads to other problems.  This article 

approaches EIA reports from a holistic perspective and draws attention to the problems experienced in EIA reports. 

 

Keywords: EIA Report, EIA regulations, problems 

 

                             

ÇED Raporlarında Yaşanan Sorunlar 

 

Özet 

 

Çevre Kanunu’nun 2. Maddesinde Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED), gerçekleştirilmesi planlanan projelerin 

çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da 

çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji 

alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde 

sürdürülecek çalışmaları ifade etmektedir. Aynı kanunun 10. maddesinde "gerçekleştirmeyi planladıkları 

faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, ÇED Raporu veya proje tanıtım 

dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. ÇED  “Olumlu Kararı” veya “ÇED Gerekli Değildir” Kararı alınmadıkça bu 

projelerle ilgili onay, izin teşvik yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale 

edilemez. Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler ve Stratejik Çevresel Değerlendirmeye tabi plan ve 

programlar ve konuya ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir hükmüne yer 

verilmiştir. Ancak gerek ÇED raporları gerekse ÇED gerekli değildir kararları çoğu kez bilimsel içerik ve 

dayanaktan yoksun olmakta ve bu durum beraberinde başka sorunları getirmektedir.  Bu makale ÇED raporlarına 

bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşmakta ve ÇED raporlarında yaşanan sorunlara dikkat çekmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği,  Sorunlar 
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THE PROBLEMS IN METROPOLITAN MUNICIPALITY LAW 
           

Alaeddin Bobat * 
Kocaeli Üniversitesi, 

 Turkey 

 

Abstract 

 

With the Metropolitan Municipality law adopted in 2004, both the establishment and boundaries of the 

Metropolitan Municipality (responsibility areas) have been changed. Although the implementation of some articles 

has been delayed several times, this law has negatively affected agriculture and livestock sector and therefore rural 

life.  This article examines the Metropolitan Municipality law and its implications on rural life and agricultural 

activities 

 

Keywords: Metropolitan Municipality law, rural life, agricultural activities 

 

                             

Büyükşehir Belediyesi Yasası’nın Getirdiği Sorunlar 

 

Özet 

 

2004 yılında kabul edilen Büyükşehir Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi’nin hem kuruluşu hem de 

sınırları(sorumluluk alanları) değiştirildi. Bazı maddelerinin uygulaması birkaç kez ertelenmesine karşın bu kanun 

tarım ve hayvancılık sektörünü ve dolayısıyla köy yaşamını olumsuz etkiledi.  Bu makale Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu ve onun kırsal yaşam ve tarımsal faaliyetler üzerindeki etlilerini irdelemektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Kırsal Yaşam ve Tarımsal Faaliyetler 
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Abstract 

 

A rapid, simple, and sensitive spectrophotometric and high performance liquid chromatographic (HPLC) methods 

have been developed for the quantitative determination of cefotaxime-Na in both pure and dosage forms .The 

spectrophotometric method was based on diazotization of cefotaxime-Na and then coupling with 8-hydroxy 

quenoline in alkaline medium. The resulting azo dye exhibited maximum absorption at 551 nm with a molar 

absorptivity of 1.67×104 l.mol-1.cm-1. Beer's law was obeyed over the range 10-600μg/25 ml (i.e., 0.4-24 ppm ) 

with an excellent determination coefficient ( r2= 0.9937). The limit of detection (LOD) and limit of quantification 

(LOQ) were found to be  0.0194 µg.ml-1 and 0.3765 μg ml−1, respectively .The recoveries were obtained in the 

range 99 – 100% and the relative standard deviation was better than ±1.1% .      HPLC method has been developed 

for the determination of cefotaxime-Na , the analysis were carried out on a C18 column and a mobile phase 

composed of acetonitrile and phosphate buffer solution (0.024M KH2PO4 and 0.01M H3PO4) at pH3 in the ratio 

of 60:40 (V:V) ), with a flow rate of 1.0 ml.min-1 and UV-detection at 258 nm .  The proposed method showed 

good linearity (in a range 1.0 - 200 μg.ml-1. The method was accurate (relative error % was less than 4.7%), and 

precise (RSD ) was better than ±0.03% (range 0.0171-0.0298).Both methods were applied successfully to the assay 

of cefotaxime-Na in commercial injection preparations. 

 

Keywords: Cefotaxime-Na , HPLC , Spectrophotometry , Diazometry 
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Abstract 

 

The study was conducted at Amadia district, Duhok province- Northern Iraq to specify soil development. Study 

area characterized by Mediterranean climate, mean annual temperature is (18.5 C) and mean annual rainfall is (810 

mm). Seven pedons were dug depending on the topography and vegetation covers and described morphologically. 

Soil texture of study locations were ranged between silty clay and loam. Generally, bulk density in soil horizons 

of study pedons was relatively high and this due to the low organic matter content and increasing soil carbonate 

that is precipitated in spaces and causes cemented of soil particles in turn increasing bulk density. Non saline soils 

and pH was ranged between slightly to moderately alkaline. Total carbonates were increased towards downward 

in study pedons as a result of increasing rainfall amounts and the calcareous nature of the parent material. Soils 

were classified as (Mollisols, Xerolls, Haploxerolls, Typic Hploxerolls). Study soils considered development with 

exceptionally the soils in pedon (5) and each development pedon has (A, B, C) master horizons whereas in pedon 

(5) has (A, C) horizons. 

 

Keywords: Mollisols, soil development, Total carbonates, Vegetation covers, Horizons 
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HYDROLOGICAL MODELING AND TECTONIC INFERENCE OF SELECTED 

RIVER BASINS FROM NORTHERN IRAQ USING GIS 
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Abstract 

 

The morphometric studies of the seasonal valleys (rivers) have great importance in the tectonic analysis of the 

geological structures, as well as their importance in the development of water and agricultural resources. There are 

many factors that control the geomorphological and hydrological characteristics of river basins, most of which are 

geological structure, rock type, and nature of climate. Geographic information systems (GIS) and related programs 

are one of the most important and current techniques used in the morphometric properties of river basins.  This 

study included four basin valleys, each locates in an anticline. The first and second basins were selected in Sinjar 

and Adaya anticlines at a mountain series. The third and fourth basins were selected in Eastern Butma and Mandan 

anticlines at another mountain series. This selection was based on the similarity of the rock types of the basins in 

each mountain series.  The research was based on three stages of GIS analysis, the first stage was employing 

Global Mapper to find the DEM model of radar data in HGT format. The second stage was using WMS 7.1 to find 

morphometric data for each basin and the third stage was using the data obtained from step (2) to draw the 

hypsometric curve of studied basins.  The results of the study showed an increase in the maturation of the basins 

in each mountain series towards the southeast, as is the case between Sinjar and Adaya anticlines in the first 

mountain series, and between Eastern Butma and Mandan anticlines in the second mountain series. The basins of 

Eastern Butma and Mandan series are more maturation than the basins in the Sinjar and Adaya series.  It was found 

that the hypothetical curve of the basins coincided with their tectonic positions within the fold range of these basins 

according to the tectonic theory of mountain-building by the collision of Iranian and Arabian plates. 

 

Keywords: Sinjar,Mandan, Global Mapper, Hypsometric curves 
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Abstract 

 

Nowadays, with the increase of technology and facilities, construction works are made with different methods. By 

using the different methods and different materials in a suitable and useful way, important properties can be gained. 

An example of this is the use of polymers in the production of mortars and the polymerization of polymers. Polymer 

mortars, which have gained importance in recent years, have found a wide range of applications in the world. It is 

frequently used as repair material for the repair and strengthening of damaged structures.  In this study; studies on 

the resistance of polymer mortars and cementitious mortars to the freeze-thaw effect were investigated. Resin / 

Filler ratio for this purpose; Two different series of polymer and cement mortar samples were prepared with 15% 

-85%, 20% -80%. For each series consisting of 3 samples, compressive strengths of 28 days were determined and 

pressure and freeze-thaw tests of the series were compared with each other. According to the results of the 

experiments, it was concluded that the compressive strength and freeze-thaw resistance of the polymer mortars 

increased with the increase of the resin / fill ratio and showed better resistance than cementitious mortars. 

 

Keywords: Cement, Polymer mortar, Compressive strength, Freeze-thaw resistance, 

 

                             

Polimer ve Çimentolu Harçların Donma-Çözülme Direncinin İncelenmesi 
 

Özet 

 

Günümüzde teknoloji ve olanakların artmasıyla farklı yöntemlerle yapı inşaları yapılmaktadır. Farklı yöntemlerin 

ve farklı malzemelerin uygun ve yararlı şekilde kullanımıyla yapıya önemli özellikler kazandırılabilir. Buna örnek 

olarak polimerlerin harç üretiminde kullanılması ile polimer harç elde edilmesini verebiliriz. Son yıllarda önem 

kazanan polimer harçları dünyada da geniş bir kullanım sahası bulmuştur. Özellikle hasara uğrayan yapıların 

onarım ve güçlendirilmesinde tamir malzemesi olarak sıkça kullanılmaktadır.  Bu çalışmada; polimer harçlar ve 

çimentolu harçların donma-çözülme etkisine dayanıklılığı ile ilgili çalışmalar incelenmiştir. Bu amaçla 

reçine/dolgu oranı; %15-%85, %20-%80 olan 2 farklı seri polimer ve çimentolu harç numuneleri hazırlanmıştır. 

3’er numuneden oluşan her bir seri için 28 günlük basınç dayanımları tespit edilip, basınç ve donma-çözülme 

deneyleri sonucunda serilere ait basınç dayanımları ve ağırlık kayıpları birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Deney 

sonuçlarına göre reçine/dolgu oranının artması ile polimer harçların basınç dayanımlarının ve donma-çözülme 

dayanıklılığının arttığı sonucuna ve çimentolu harçlara oranla daha iyi dayanım gösterdiği sonucuna varılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çimento, Polimer harç, Basınç dayanımı, Donma-çözülme direnci, 
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EVALUATION OF AKSU RIVER WATER QUALITY USING GEOGRAPHIC 

INFORMATION SYSTEMS 
           

İ.İskender SOYASLAN 
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 Turkey 

 

Kerem HEPDENİZ * 
Mehmet Akif Ersoy University, 

Turkey, 

 

 

Abstract 

 

Water is the most important gift for nature to sustain. However, especially with the increase in human population 

and industrialization, the water quality of many streams has decreased significantly all over the world. Regular 

monitoring of the water quality of rivers is important in terms of the pollution of the river and the factors affecting 

it. Aksu River, which is the subject of the study, emerges into the sea near Antalya from the Lakes Region of the 

Mediterranean Region. Aksu River is shrinking from the lakes region to Antalya and the narrowest part of the 

basin is the coastal area where stream reaches the Mediterranean Sea. The location of the Aksu river basin is 

between 36-38 north latitudes and 30-31 eastern longitudes. The central part of the Aksu River Basin is located 

within the boundaries of the Karacaören Dam Burdur province and is mainly located within the borders of Isparta 

and Antalya. Aksu river water catchment area covers an area of approximately 8000 km2 and the source of the 

water coming from Akdağ and Davras Mountain near Isparta is the source. The drainage types of the Aksu river 

basin are frequently observed, and the type of drainage in the lower valley of the Aksu river is frequently 

encountered. Many sources supplying plenty of water from the karstic limestones on the Taurus karst belt feed the 

Aksu river. While the water level of the river decreases in summer and autumn months, it reaches 140 m3 / sec in 

winter and spring. As a result of the melting of snow in the high mountains, there is a regular flow of water in the 

Aksu river; however, sudden floods and flood risks can be seen after the showers. Aksu Creek is used abundantly 

especially for agricultural irrigation within the provincial borders of Antalya. The drainage types of the Aksu river 

basin are frequently observed, and the type of drainage in the lower valley of the Aksu river is frequently 

encountered. Many sources supplying plenty of water from the karstic limestones on the Taurus karst belt feed the 

Aksu river. While the water level of the tea decreases in summer and autumn months, it reaches 140 m3 / sec in 

winter and spring. As a result of the melting of snow in the high mountains, there is a regular flow of water in the 

Aksu river; however, sudden floods and flood risks can be seen after the showers. Aksu Creek is used abundantly 

especially for agricultural irrigation within the provincial borders of Antalya. Within the scope of this project, the 

physico-chemical analysis results of the water samples to be taken on Aksu River were mapped using Geographical 

Information Systems, the possible contamination areas were visualized on the map and the factors causing possible 

contamination were investigated and it was aimed to inform the relevant authorities. 

 

Keywords: Aksu river, water quality, geographic information systems 

 

                             

Aksu Çayı Su Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak 

Değerlendirilmesi 
 

Özet 

 

Su hayatın devamlılığı için doğanın sunduğu en önemli hediyedir. Ancak özellikle insan nüfusunun artışı ve 

sanayileşme ile birlikte birçok akarsuyun su kalitesi tüm dünyada önemli derecede azalmıştır. Akarsuların su 

kalitesinin düzenli bir şekilde izlenmesi, akarsuyun kirliliği ve onu etkileyen faktörlerin ortaya çıkarılması 

açısından önemlidir. Çalışma konusunu oluşturan Aksu Çayı, Akdeniz Bölgesi'nin Göller Yöresi'nden doğarak 

Antalya yakınlarında denize dökülmektedir. Aksu Çayı göller bölgesinden Antalya'ya doğru daralmakta olup 

havzasının en dar kesimi çayın Akdeniz'e kavuştuğu kıyı kesimidir. Aksu çayı havzasının konumu 36-38 kuzey 

enlemleri ve 30-31 doğu boylamları arasında yer almaktadır. Aksu Çayı havzasının orta kısmı Karacaören Barajı 

Burdur il sınırları içerisinde bulunmakta olup, esas itibariyle havzanın büyük kısmı Isparta ve Antalya il sınırları 

içerisinde yer almaktadır. Aksu çayı su toplama havzası yaklaşık 8000 km2'lik bir alan kaplamakta olup kaynağını 
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Isparta yakınlarındaki Akdağ ile Davras Dağı'ndan gelen suların birleşimi oluşturmaktadır. Aksu Çayı havzasının 

drene eden akarsularda değişik drenaj tipleri göze çarpmakla özellikle aksu çayı aşağı vadisinde örgülü drenaj 

tipine sıkça rastlanmaktadır. Toros karst kuşağı üzerindeki karstik kireçtaşlarından bol miktarda su veren birçok 

kaynak Aksu Çayı'nı beslemektedir. Çayın su seviyesi yazın ve sonbahar aylarında azalmasına karşılık, kışın ve 

ilkbaharda debisi 140 m3/sn değerlerine ulaşmaktadır. Yüksek dağlara yağan karların erimesiyle Aksu Çayı'nda 

düzenli olarak su akışı gerçekleşmekte, ancak sağanakların ardından su düzeyinde ani yükselmeler ve taşkın 

riskleri de görülebilmektedir. Aksu Çayı özellikle Antalya il sınırları içerisinde tarımsal sulama amacıyla bol 

miktarda kullanılmaktadır. Bu proje kapsamında Aksu Çayı üzerinden alınacak su örneklerinin fiziko kimyasal 

analiz sonuçları Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak haritalandırılmış, muhtemel kirlenme alanları haritada görsel 

hale getirilmiş ve olası kirlenmeye neden olan faktörler araştırılarak gerekli makamların bu konuda 

bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. 
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DETERMINATION OF THE LEVEL VARIATIONS OF THE LAKE VAN WITH TUFAS 

AND HARMONY WITH CLIMATE PARAMETERS (ADILCEVAZ, BITLIS/TÜRKIYE) 
           

Çetin YEŞİLOVA * 
Van Yüzüncü Yıl University, 

 Turkey 

 

 

Abstract 

 

Several different studies have been carried out until the day in Lake Van. However, no real-time lake level changes 

were given in any of the studies. In this study, the last 100.000 Ka BP actual level changes of Lake Van and the 

reasons of these changes were investigated. Lake Van is the key region where global climate changes are very 

clearly monitored and it is a data bank that records all events taking place. In this context, Lake Urmiye has 

similarities with the Red Sea. The region was affected by glacial and interglacial periods, which led to fluctuations 

in lake and sea levels during the Quaternary period. Consequently of stratigraphic, sedimentological and 

geochemical studies conducted in the region indicate that two transgressions and regressions in Van Lake during 

the period examined. It was determined that these events were compatible with the glacial and glacial periods. 

 

Keywords: Lake Van, Adilcevaz, tufa, Level variations. 

 

                             

Van Gölü Seviye Değişimlerinin Tufalarla Tespiti ve İklim Parametreleriyle 

Uyumu (Adilcevaz, Bitlis/Türkiye) 

 

Özet 

 

Van Gölü'nde bu güne kadar bir çok farklı çalışma yapılmıştır. Ancak yapılan çalışmaların hiç birinde gerçek 

zamanlı göl seviye değişimleri verilmemiştir. Bu çalışmada Adilcevaz bölgesinde oluşan tufa çökellerine bağlı 

olarak Van Gölü'nün son 100.000 Ka BP gerçek seviye değişimleri ve bu değişimlerin sebepleri incelenmiştir. 

Van Gölü, küresel iklim değişikliklerinin çok net izlendiği anahtar bölge ve gerçekleşen bütün olayları kayıt altında 

tutan bir bilgi bankası konumundadır. Bu bağlamda, Urmiye Gölü, Kızıl Deniz ile benzerlikler göstermektedir.  

Bölge, Kuvaterner dönemi boyunca buzul ve buzul arası dönemlerden etkilenmiş, bu etkileşime bağlı olarak göl 

ve deniz seviyelerinde dalgalanmalar meydana gelmiştir. Bölgede yapılan stratigrafik, sedimantolojik ve 

jeokimyasal çalışmalar sonucunda Van Gölü'nde, incelenen dönem boyunca 2 transgresyon ve regresyonun 

gerçekleştiği gözlenmektedir. Bu olayların buzul ve buzul arası dönemlerle uyumlu olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Van Gölü, Adilcevaz, tufa, seviye değişimleri. 
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KURUMSAL YAZILIMLARIN UYGULAMA PROGRAMLAMA ARA YÜZLERİ 

(API) İLE ÜÇÜNCÜ PARTİ GELİŞTİRİCİLERE AÇILMASINDA KULLANILACAK 

GÜVENLİK YAKLAŞIMLARI: API BANKACILIĞI ÖRNEĞİ 

 
Ömer Yanar * 
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 Turkey 

 

 

Özet 

 

Kurumsal yazılımların üçüncü parti uygulamalara entegre edilmesi sıklıkla ihtiyaç duyulan bir durumdur. 

Kurumsal uygulamaların boyutu ve üçüncü parti uygulamaların yaygınlığı arttıkça bu entegrasyon ihtiyacı da artar. 

Ancak özellikle bankalar gibi veri güvenliğine birinci derecede önem veren ve kişisel verilerin korunması 

konusunda ilgili regülasyonlarla denetlenen kurumlar için bu entegrasyonların yapılması daha güvenli bir yöntemi 

zorunlu kılmaktadır. Buna ek olarak, entegre edilmek istenen her uygulama için ayrı bir yazılım geliştirme 

sürecinin işletilmesi, örneğin karşılıklı web servislerin geliştirilmesi, hem maliyeti arttırmakta hem de 

entegrasyonların birbirinden farklı standartlarla yapılması ihtimali nedeniyle güvenlik riskini ve uygulama 

karmaşıklığını arttırmaktadır. Bu bildiride, kurumların veri güvenliğini riske atmadan kurumsal yazılımlarını 

üçüncü parti geliştiricilere standart bir yöntemle açabilmelerinde kullanılacak yaklaşımlar ve mimariler 

anlatılmaktadır. Ayrıca, özellikle bankalar tarafından kullanılabilecek kimlik doğrulama ve yetkilendirme, iki 

faktörlü doğrulama, erişim belirteci (access token) ile uygulama ara yüzlerine erişim ve verilerin sertifikalarla 

güvenli bir şekilde transferinde kullanılacak yöntemlerden bahsedilmektedir. Üçüncü parti geliştiricilerin 

uygulama ara yüzlerini kullanırken ihtiyaç duyacağı dokümantasyon ve sorunla karşılaşmaları durumunda 

izleyecekleri yolun da stantardize edilmesine ayrıca değinilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Üçüncü Parti Entegrasyon, Veri Güvenliği, API Bankacılığı 
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Özet 

 

Özet  Sigara, dünyada ve ülkemizde sağlığımızı en çok tehdit eden bağımlılıklardan birisidir. İlk olarak 1500'lü 

yıllarda Amerika'da keyif amaçlı kullanılmaya başlanmış, sonradan baş ağrısına iyi geldiği düşüncesiyle 

tüketilmeye devam edilmiş ve böylece tüm dünyaya yayılmıştır. Sigara, yüksek oranda nikotin içerdiği için  

bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir. Günümüzde erişkin nüfusun yaklaşık yarısının sigara içtiği ve sigara içme 

oranının giderek arttığı bilinmektedir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)'nün raporuna göre, 

Türkiye yüzde 23,8 sigara kullanım oranıyla dünyada 11. sırada yer almaktadır. Sigara içeriğinde çok fazla 

kimyasal madde bulunmaktadır. Gerek sigara kullanımı gerekse sigara dumanına maruz kalmak kanser, kalp 

hastalıkları ve KOAH gibi birçok  önemli hastalıklara ve ölümlere neden olmaktadır. Her yıl dünyada yaklaşık 5 

milyon insanın sigara kullanımına bağlı hastalıklardan hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Sigara ve tütün 

kullanımının bu boyutuyla sürmesi durumunda 2030 yılında dünyada 8 milyon kişinin sigara ve tütün kullanımına 

bağlı hastalıklardan hayatını kaybedeceği öngörülmektedir.  Günümüzde sağlık alanında veri madenciliği 

algoritmaları kanser, kalp, böbrek hastalığı gibi birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Sigarayı bırakma 

konusunda ise literatürde bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Aile 

Hekimliği Hastanesi Sigarayı Bırakma Tedavisi Polikliniği' ne gelen başvuran hasta kayıtları kullanılarak 

yapılmıştır. hastalara uygulanan anket, hastalık bilgileri ve laboratuvar sonuçları saklanmıştır. Bu şekildeBaşvuran 

630 hastanın 150 özellik bilgisinden oluşan bir veri seti oluşturulmuştur. Halen üniversitemizin konu ile ilgili 

hekimleri  toplanan bu gerçek verileri SPSS sistemi üzerinden kısıtlı olarak değerlendirebilmektedir. Bu işlem için 

hem SPSS lisansı hem de kullanım becerisi gerekmektedir.  Çalışmanın en önemliBu çalışmanın amacı amacı 

kolay kullanılır bir web uygulaması ve açık kaynak kodlu bir Makine Öğrenmesi kütüphanesi ile ilgili sağlık 

personeline hastanın sigarayı bırakma olasılığını tahmin etmesine yardımcı olmaktır. Çalışma kapsamında, hastane 

bilgi sisteminden alınan veri setleri .arff  formatına dönüştürülecektir. Visual Studio C# ile web uygulaması 

oluşturulacak ve Weka kütüphanesi kullanılarak verilerin analizi yapılacaktır. Böylece uzman sağlık çalışanlarının 

kullanabileceği bir karar destek sistemi yapılacaktır. Çalışmanın sonucunda sigarayı bırakma amaçlı gelen 

hastaların sigarayı bırakma olasılıklarını tahmin ederek hekimi yönlendirebilecek bir yazılım elde edilmesi 

hedeflenmektedir. 
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Abstract 

 

In this study, the effects of solid wastes such as olive kernel prina and apricot kernels on the concrete strength 

properties were investigated. Lightweight concrete samples were obtained by replacing apricot kernel shell and 

olive kernel prina in fine (0-4 mm) size aggregates in concrete. The apricot shell seed used in the study was 

obtained from the owners of the vineyards in Hekimhan district of Malatya and the olive seed prina was obtained 

from the olive growers in Manisa. After the materials were ground in the jaw crusher, the workability of the 

concrete, unit volume weights, ultrasound pulse velocities and the compressive strengths of 3,7 and 28 days cured 

specimens were determined by experimental studies by adding different ratios of fine aggregate (0%, 10%, 15%, 

and 20%) into the concrete mixture. When the experimental study results were examined, it was determined that 

the apricot kernel shell gave higher strength than the shell of the olive core but it decreased the resistance values 

in twice the solid waste. However, significant reductions in the unit weight of the concrete were obtained. 

 

Keywords: Compressive strength, Unit weight, Olive seed prina, Apricot kernel shell 

 

                             

Kayısı Çekirdeği Kabuğu ve Zeytin Çekirdeği Prinasının Hafif Beton 

Üretiminde Değerlendirilmesi 
 

Özet 

 

Yapılan çalışmada zeytin çekirdeği prinası ve kayısı çekirdeği kabuğu gibi katı atıkların beton dayanım özellikleri 

üzerine etkileri araştırılmıştır. Kayısı çekirdeği kabuğu ve zeytin çekirdeği prinasının, beton laindeki ince (0-4 

mm) boyuttaki agregalarda yer değiştirilmesi ile birim hacim ağırlığı azalan hafif beton numuneleri elde edilmiştir. 

Çalışmada kullanılan kayısı kabuğu çekirdeği Malatya’nın Hekimhan ilçesindeki bağ sahiplerinden, zeytin 

çekirdeği prinası ise Manisa da ki zeytin yetiştiricilerinden temin edilmiştir. Temin edilen malzemeler çeneli 

kırıcıda öğütüldükten sonra farklı oranlarda ince agrega yerine (%0, %10, %15 ve %20) beton içerisine katarak 

betonun işlenebilirliği, birim hacim ağrılıkları, ultrases geçiş hızları ve 3,7 ve 28 günlük basınç dayanımları 

deneysel çalışmalarla belirlenmiştir. Yapılan deneysel çalışma sonuçları incelendiğinde kayısı çekirdeği 

kabuğunun zeytin çekirdeği kabuğuna göre daha yüksek dayanım verdiği fakat iki katı atığında dayanım 

değerlerini azalttığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte beton birim ağırlığında ciddi azalmalar elde edilmiştir. 
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THE EFFECT OF OCCUPATIONAL RADIATION ON THYROID NODULE 

PREVALENCE 

 
          Hasanali Durmaz * 

University of Health Sciences 

 Turkey 

 

Erdem Birgi 
University of Health Sciences 

Turkey, 

 

Abstract 

 

Aim  The frequency of thyroid nodule detection is 3-7% with palpation, 20-70% with ultrasound (US) and 50% 

with autopsy. The clinical importance of thyroid nodule is the probability of having thyroid cancer between 5-

15%. Exposure to ionizing radiation is known to increase the risk of benign or malignant nodules. The rate of 

malignancy is 10-20% in non-irradiated nodules and 30-50% in irradiated nodules. In this study, the relationship 

between the frequency of thyroid nodules in the medical staff working in the radiation environment and the data 

in the literature was investigated.  Material Method  A total of 113 medical staff (37 doctors, 5 nurses, 65 

technicians and 6 workes) were included in the study. The demographic data of the employees, the presence of a 

history of thyroid operation, the presence of nodules in the thyroid ultrasonography, the presence of thyroiditis, 

biopsy history and the results of dosimetry were recorded.  Results  The mean age of 51 women (45.1%) and 62 

men (54.9%) staff working in radiology clinic was 38.7 years (range: 25-65 years). Thyroid ultrasonography 

revealed thyroiditis in 19.4% of the patients. The rate of cystic or solid nodules in the thyroid gland was 35.4%, 

and the rate of malignancy in suspicious nodules detected by biopsies and postoperative pathology evaluation was 

5.3%.  Conclusion  There are different opinions about occupational radiation as a risk factor for thyroid nodule 

prevalence. According to the results of our study, similar rates with normal population were found in thyroid 

nodule frequency and it was thought that occupational radiation was not a risk factor for thyroid nodules. Similar 

results were also found in malignancy rates. In order to obtain healthier data, we think that there is a need for a 

wide range of research, including other clinics that are especially under the influence of intensive radiation. 

 

Keywords: thyroid, nodule, radiology 

 

Mesleki Radyasyonun Tiroid Nodül Prevalansına Etkisi 

 

Özet 

 

Amaç  Tiroid nodülü saptanma sıklığı palpasyonla %3-7, ultrasonografi (USG) ile %20-70, otopside ise %50 

oranındadır. Tiroid nodülünün klinik olarak önemi ise %5-15 arasında bulunan tiroid kanseri olma olasılığıdır. 

İyonizan radyasyona maruziyetin benign veya malign nodül riskini artırdığı bilinmektedir. Malignite oranı 

ışınlanmamış nodüllerde % 10-20 iken, ışınlanmış nodüllerde % 30-50 oranındadır.  Bu çalışmada, radyasyonlu 

ortamda çalışan sağlık personelinde tiroid nodülü saptanma sıklığı ve bunun literatürdeki verilerle arasındaki ilişki 

araştırıldı.  Gereç-yöntem  Çalışmaya Radyoloji Kliniğimizde çalışan ve tiroid USG verilerine ulaşılan toplam 113 

sağlık personeli  (37 doktor, 5 hemşire, 65 teknisyen ve 6 hizmetli) dahil edildi. Çalışanların demografik verileri, 

tiroid operasyon öyküsü varlığı, tiroid ultrasonografi tetkikinde nodül, tiroidit varlığı, biyopsi öyküsü ve dozimetri 

sonuçları kayıt edildi.  Bulgular  Araştırmaya dahil edilen 51 kadın (%45.1) ve 62 erkek (%54.9) Radyoloji Kliniği 

çalışanının yaş ortalaması 38.7 yıl (aralık: 25-65 yaş) olarak hesaplandı. Tiroid USG sonuçlarına göre çalışanlarda 

%19.4 oranında tiroidit olduğu görüldü. Tiroid bezi tek veya her iki lobunda, kistik veya solid nodül saptanma 

oranı %35.4 olup şüpheli nodül varlığı nedeniyle biyopsi yapılan ve postop patoloji sonucu malign olan çalışan 

oranı %5.3 olarak saptandı.  Sonuç  Yapılan çalışmalarda mesleki radyasyonun tiroid nodül prevelansı açısından 

risk faktörü olduğu konusunda farklı görüşler mevcuttur. Çalışmamızın sonuçlarına göre tiroid nodül sıklığında 

normal popülasyonla benzer oranlar saptanmış olup mesleki radyasyonun tiroid nodülü görülmesi açısından bir 

risk faktörü olmadığı düşünüldü. Malignite oranlarında ise literatür ile benzer sonuçlarla karşılaşıldı. Daha sağlıklı 

veriler elde edilebilmesi için, özellikle yoğun radyasyon etkisinde kalan diğer klinikleri de kapsayan geniş çaplı 

araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu düşünmekteyiz. 
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STUDY THE EFFECT OF MEDIA AND GROWTH REGULATING CONCENTRATIONS 

OF NAPHTHALENE ACETIC ACID IN THE ROOTING CUTTING FIG 
           

Raghad Al-Qady 
Mosul University, 

 Iraq 

 

                

Abstract 

 

This study was conducted in the nursery of horticulture and landscape design department - College of Agriculture 

- University of Kirkuk - Iraq during The period from 1-5-2016 to 1-11-2016, to study the effect of organic 

fertilizing of Humic acid with three levels (0, 50 , 100)mg.L-1 and growth regulator naphthalene acetic acid (NAA) 

with three levels (0 , 1000, 2000)mg.L-1 on some growth characteristics of olives seedling. a factorial experiment 

with three replications was carried out using  a Randomized Complete Block Design ( R.C.B.D.) with three 

replication and four seedlings for each unit  and obtained data were statistically analyzed by using (SAS V. 9.0) 

system , and  Duncan's Multiple Range Test  at  P&gt;  0.05used to compared the means of treatments.  The results 

obtained in this experiment could be summarized as: the fertilizing with Humic acid level of 100mg.L-1 and 

fertilizing with growth regulator naphthalene acetic acid (NAA) level of 1000mg.L-1 of significant increase on all 

characteristics shoot (stem height and diameter, leaves and shoots number, leaves area, dry weight of shoot system 

and chlorophyll content) and characteristics root (root length, root diameter and dry weight of root system). The 

bi-interaction between Humic and naphthalene fertilizing has significant effect on all growth characteristics, the 

100mg.L-1 of Humic and 1000mg.L-1 of naphthalene on other factors.                              This experiment was 

conducted on olive (Olea europaea L.) seedlings, Bashika cv. In the nursery of College of Agriculture and 

Forestry/Mosul University/Mosul/Iraq, during 2012 season to study the effect of four growing media (sandy loam 

100%, 3 sandy loam:1 manure,  3 sandy loam: 1/2 manure:1/2 peat moss and 3 sandy loam:1 peat moss) three 

levels of nitrogen fertilization (0,100 and 200 mgN.l-1) and foliar spray with GA3 (0 and 100 mg GA3.l-1)and 

their interaction, in order to improve vegetative and root growth and nutrient concentration in the leaves. 

 

Keywords: organic fertilizing, root length, Olea europaea L., NAA. 
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WAYS OF DEVELOPMENT THE ENTREPRENEURIAL SOUL OF RURAL PUBLIC 
           

Ehlinaz TORUN KAYABAŞI * 
Kocaeli Üniversitesi, 

 Turkey 

 

Abstract 

 

In today's conditions, it causes the economic problems of the countries in parallel to the population increases. For 

this reason, rapid change in economic, social, cultural and technological areas in the globalized world has made 

development more important today. Developing the entrepreneurial spirit is an important factor to ensure that rural 

residents are entrepreneurs and to keep the rural population in place to reduce the increasing population pressure 

in cities, especially in developing countries.  In this study, entrepreneurial spirit and ways of developing 

entrepreneurial spirit were investigated. Ways of encouraging the entrepreneurship of rural people have been 

explored. Entrepreneurship spirit affects many factors starting from childhood, the environment where the 

individual grows, socio-cultural structure, education, economic developments, state policies, financial resources 

as entrepreneurship infrastructure, physical infrastructure, management skills, technology and the openness of the 

internal market.  With this study, suggestions have been made for the rural people to develop the spirit of 

entrepreneurship. 

 

Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurial Spirit, Rural Development, Rural Public, Entrepreneurship 

 

                             

Kırsal Halkın Girişimcilik Ruhunu Geliştirmenin Yolları 

 

Özet 

 

Günümüz şartlarında ülkelerin nüfus artışlarına paralel ekonomik sıkıntılarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Bu nedenle küreselleşen dünyada ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik alanlardaki hızlı değişim, günümüzde 

kalkınmayı daha önemli hale getirmiştir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde şehirlerdeki artan nüfus baskısını 

azaltmak için kırsalda yaşayanların girişimci olmalarını sağlamak ve kırsal halkın yerinde kalmasını sağlamak için 

girişimci ruhunun geliştirilmesi önemli bir etkendir.  Çalışmada girişimci ruhunun ne olduğu ve girişimci ruhunun 

geliştirilmesinin yolları araştırılmıştır. Kırsal halkın girişimciliğinin teşvik edilmesinin yolları irdelenmiştir. 

Girişimcilik ruhu çocukluktan başlayan, bireyin yetiştiği ortam, sosyo-kültürel yapı, eğitim, ekonomik gelişmeler, 

devlet politikaları, girişimcilik altyapısı olarak finans kaynakları, fiziksel alt yapı, yönetim becerileri, teknoloji ve 

iç pazarın dışa açık olması gibi pek çok faktör etkilemektedir.  Bu çalışma ile kırsal halkın girişimcilik ruhunu 

geliştirmesi için öneriler geliştirilmiştir. 
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THE EFFECT OF PERMISSION MARKETING ON CONSUMER BEHAVIOR 
           

Ehlinaz TORUN KAYABAŞI * 
Kocaeli Üniversitesi, 

 Turkey 

 

Abstract 

 

Nowadays, with the easy accessibility of the Internet and mobile phones and the fact that the phones become more 

personal devices, companies have been able to make their marketing activities on the digital platform and access 

the customers instantly. On digital platforms, companies' campaigns, promotions and various discount 

opportunities have become instantly accessible to customers. Although this situation provides advantages for 

trading companies, too many unnecessary products and campaign messages have led to consumer discomfort.For 

this reason, the concept of 'Permitted Marketing' has emerged in order to eliminate the grievance of consumers 

and to prevent product, campaign and advertisement pollution.  Permission Marketing is the marketing method 

that provides the consumers with the pleasure and needs of the consumers with the permission received from the 

consumers.  With this concept, users will no longer be exposed to unnecessary campaigns and product messages, 

but they will be able to continue to receive information and messages by sharing their phones and e-mail addresses 

with the institutions they want to be aware of their products and campaigns. 

 

Keywords: Permitted Marketing, Consumer Behavior, Digital Marketing 

 

                             

İzinli Pazarlamanın Tüketici Davranışlarına Etkisi 

 

Özet 

 

Günümüzde internet ve mobil telefonların kolay ulaşılabilirliği ve telefonların daha kişisel aygıtlar haline 

gelmesiyle birlikte, şirketlerin pazarlama faaliyetlerini dijital platformda yapmalarına ve müşterilere anında 

ulaşabilmesine olanak sağlanmıştır.  Dijital platformlarda, şirketlerin kampanya, promosyon ve çeşitli indirim 

fırsatları, müşterilere anında ulaştırılabilir hale gelmiştir. Bu durum ticaret yapan şirketler için avantajlar sağlasa 

da fazla sayıda gereksiz ürün ve kampanya mesajları, tüketicilerde rahatsızlığa yol açmıştır. Bu sebeple 

tüketicilerin mağduriyetini gidermek, ürün, kampanya ve reklam kirliliğini engellemek için 'İzinli Pazarlama' 

kavramı ortaya çıkmıştır.  İzinli Pazarlama, tüketicilerin zevk ve ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin yine tüketicilerden 

alınan izin sayesinde tüketicilere sunulmasını sağlayan pazarlama yöntemidir. Bu kavramla beraber artık 

kullanıcılar ilgilenmedikleri, gereksiz kampanya ve ürün mesajlarına maruz kalmayacak ancak kendi istekleri 

doğrultusunda beğenip, takip ettikleri ürünlerinden, kampanyalarından haberdar olmak istedikleri kurumlarla 

telefonlarını ve e-posta adreslerini paylaşarak bilgi ve mesaj almaya devam edebileceklerdir. 
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POSITIVE EFFECTS OF BODY LANGUAGE IN SALE 

 
           

Ehlinaz TORUN KAYABAŞI * 
Kocaeli Üniversitesi, 

 Turkey 

 

Abstract 

 

Today, businesses are developing various ways and methods to increase their profitability. One of these ways is 

that the employees should communicate correctly with the customers. In particular, salespeople should be trained 

in communication and ensure correct communication.  The most basic issue in sales is the establishment of trust 

between the seller and the customer. One of the most important factors in establishing this trust is undoubtedly 

communication. In addition, communication types are divided into two groups as verbal and nonverbal. Body 

language is the sub-group of nonverbal communication. The right and effective use of the body language will 

make it easier to convince the customer and the sales will increase.   In this study, it is aimed to determine the 

effect factor of body language and to select the salespersons that will be operated within the body. 

 

Keywords: Body Language, Sales, Trust, Communication, Business 

 

                             

Satışta Beden Dilinin Olumlu Etkileri 

 

Özet 

 

Günümüzde işletmeler karlılığını artırabilmek için çeşitli yol ve yöntemler geliştirmektedirler. Bu yollardan biri 

de çalışan elemanların müşterilerle doğru iletişim kurmalarıdır. Özellikle satış elemanları iletişim konusunda 

eğitimli olmalı ve doğru iletişim kurmaları sağlanmalıdır.  Satışta en temel konu, satıcı ile müşteri arasında 

öncelikle güven kurulmasıdır. Bu güvenin kurulmasında en önemli etkenlerden biri kuşkusuz iletişimdir. Ayrıca 

iletişim türleri sözlü ve sözsüz olarak ikiye ayrılır. Beden dili sözsüz iletişimin alt grubunu oluşturmaktadır. Beden 

dilinin doğru ve etkin kullanımı sayesinde müşterinin ikna edilmesi daha kolay olacak ve satışlar artacaktır.   

Çalışmada beden dilinin etki faktörünü belirlemek ve işletmelerin bünyesinde çalıştıracağı satış elemanlarını 

seçerken beden dilini iyi kullanan elemanları tercih etmeleri konusunda yol gösterici olması amaçlanmış ve 

öneriler geliştirilmiştir. 
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Determination of Phenolic Substance and Antioxidant Activity in Some 

Tree Bark Extracts 
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Istanbul University,  

Turkey, 

 

Abstract 

 

In this study, the total amount of phenolic substances and antioxidant activity were determined in the extracts 

obtained from tree barks of 3 coniferious (scots pine, spruce, cedar) and 8 deciduous (poplar, chestnut, oak, 

pseudoacacia, beech, eucalyptus, iron and mimosa). The tree barks were extracted with alcohol: benzene (1: 2 v / 

v) solvent according to Tappi T 204 cm-07 standard. The antioxidant activities (AA) of the extracts were 

determined by the capture activity of 2,2-diphenyl-1-picryl hydrazyl (DPPH) radical. The total amount of phenol 

in the contents of the extracts (TPM (mg-GAE / g-DL)) was determined by the Folin-Ciocalteu method. It also 

provides information about the antioxidant activity of the extract due to its total phenolic substance dependence 

on oxidation-reduction reactions and the total amount of phenolic substance in the bark extract has a linear 

relationship between TPM (mg-GAE / g-DL) and antioxidant activity (AA). Compared to coniferous tree barks; 

higher tannin content and antioxidant activity were determined in the leafy (excluding beech) bark extracts. The 

highest TPM (mg-GAE / g-DL) and AA were found especially in the extracts of mimosa (Acacia Dealbata L.), 

iron (Casuarina equisetifolia L.), oak (Quercus pontica L.) and poplar (Populus tremula L.) species. 

 

Keywords: Antioxidation activity, extraction, tree bark, total polyohenols analysis 

 

                             

Bazı Ağaç Kabuk Ekstraktlarında Fenolik Madde Miktarının ve Antioksidan 

Aktivitenin Belirlenmesi 
 

Özet 

 

Bu çalışmada, 3 iğne yapraklı (sarıçam, ladin, sedir) ve 8 yapraklı (kavak, kestane, meşe, yalancı akasya, kayın, 

okaliptüs, demir, mimoza) ağaç kabuklarından elde edilen ekstraktlarda toplam fenolik madde miktarı ve 

antioksidan aktivite tayini yapılmıştır. Ağaç kabukları Tappi T 204 cm-07 standardına göre alkol:benzen (1:2 v/v) 

çözücüsü ile ektrakte edilmiştir. Ekstraktların antioksidan aktiviteleri (AA) ise % 2,2-difenil-1-pikril hidrazil 

(DPPH) radikali yakalama aktivitesi yöntemi ile tayin edilmiştir. Ekstraktların içeriğindeki toplam fenol miktarı 

(TPM (mg-GAE/g-DL)) ise, Folin-Ciocalteu metodu ile belirlenmiştir. Toplam fenolik madde tayini, oksidasyon-

redüksiyon reaksiyonlarına dayanması ve kabuk ekstraktının toplam fenolik madde miktarı TPM (mg-GAE/g-DL) 

ile antioksidan aktivitesi (AA) arasında lineer bir ilişkinin olması nedeniyle, ekstraktın antioksidan kapasitesi 

hakkında da ışık tutmaktadır. İğne yapraklı ağaç kabuklarına kıyasla; yapraklı (kayın hariç) ağaç kabuk 

ekstraktlarında daha yüksek tanen miktarı ve antioksidan aktivite belirlenmiştir. Özellikle mimoza (Acacia 

Dealbata L.), demir (Casuarina equisetifolia L.), meşe (Quercus pontica L.) ve kavak (Populus tremula L.) 

türlerinin ektraktlarında en yüksek TPM (mg-GAE/g-DL) ve AA bulunmuştur. 
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Influence of Water Borne Acrylic Coatings Containing Tree Bark 

Extract on Weathering Resistance of Wood 
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Karadeniz Technical University, 
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Abstract 

 

The aim of this study was to improve weathering resistance of Scots pine wood surfaces applying water borne 

acrylic coatings containing tree bark extracts. In the study, it was used that tree barks of cedar, fir, calabrian pine, 

black pine, scots pine, spruce, beech, chestnut, oak and alder. These barks was extracted with hot water containing 

1% NaOH method. The water borne acrylic containing bark extracts applied to wood samples were exposed to 

artificial weathering for 2016 h. Color, surface roughness, dry film thickness, microscopic and macroscopic 

changes were evaluated after the weathering test, and the results of acrylic coating containing tree bark extract  

applied to scots pine surfaces were compared with the control coating groups comprising UVA of the HPT.  The 

results showed that acrylic coating with bark extracts were more efficient compared to control coating in color 

stabilization of 2016 h of accelerated aging. Furthermore, macroscopic and microscopic evaluation showed that 

the deformation on wood surface applied to acrylic coatings containing bark extracts was lower than the control 

coating. The acrylic coatings containing alder and maritime extracts gave the best surface roughness results. 

Compared to control coating, dry film thickness values on acrylic coating containing bark extract applied to wood 

surface were found to be quite high after weathering test. 

 

Keywords: Acrylic coating, surface deformation, tree bark extract; water borne coating, weathering of wood 

                             

Ağaç Kabuk Ekstarktı İçeren Su Esaslı Akrilik Verniklerin Odunun Dış 

Ortam Direncine Etkisi 
 

Özet 

 

Bu çalışmanın amacı, sarıçam odunu yüzeylerinin dış ortam direncini, ön koruma uygulamaksızın ağaç kabuk 

ekstraktı içeren su bazlı akrilik vernikler ile  arttırmaktır. Çalışmada, sedir ağacı, göknar, kızılçam, karaçam, 

sarıçam, ladin, kayın, kestane, meşe ve kızılağaç ağaçlarından oluşan kabuklar kullanılmıştır. Bu kabuklar,% 1 

NaOH metodu içeren sıcak su ile ektrakte edilmiştir. Ahşap örneklere uygulanan su bazlı akrilik içeren kabuk 

özleri, 2016 saat boyunca yapay hava koşullarına maruz bırakıldı. Renk, yüzey pürüzlülüğü, kuru film kalınlığı, 

mikroskobik ve makroskobik değişiklikler, 2016 saat yapay dış ortam testinden sonra değerlendirilmiştir ve ağaç 

kabuk ekstraktı içeren akrilik vernik uygulanan sarıçam yüzeylerinin sonuçları, HPT esaslı UVA içeren kontrol 

vernik grubu ile karşılaştırılmıştır.  Sonuçlar, kabuklu ekstraklı akrilik verniğin, 2016 saat hızlandırılmış dış ortam 

testinin renk stabilizasyonunda kontrol verniğine göre daha etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca, makroskopik ve 

mikroskopik değerlendirme, ağaç kabuk ekstraktı içeren akrilik vernik uygulanan ahşap yüzeyindeki 

deformasyonun, kontrol verniğinden daha düşük olduğunu göstermiştir. Kızılağaç ve karam ekstraktı içeren akrilik 

kaplamalar en iyi yüzey pürüzlülüğü sonuçlarını vermiştir. Kontrol verniğine kıyasla, ahşap yüzeyine uygulanan 

kabuk ekstraktı içeren akrilik verniklerdeki kuru film kalınlık değerlerinin, yapay dış ortam testi sonrasında 

oldukça yüksek olduğu bulunmuştur. 
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INVESTIGATION OF NOISE DIFFERENCES OF URBAN PARKS IN DÜZCE CITY 

           
Özgür Yerli * 

Düzce Üniversitesi, 

 Turkey 

                

Abstract 

 

Today, cities are facing various environmental problems. One of the most important problems, the noise 

phenomenon, has become a problem that annoys the metropolitan cities and urban residents. According to the 

researches, the most basic noise source in the cities is the highways. One of the most fundamental parts of the open 

and green areas, which are literally breathing organs of the cities, is the urban parks. In this study, the differences 

between the noise amounts of different sized parks in various urban areas in Düzce City were investigated. The 

basic material of the study is the city parks in Düzce. Noise measurements were made by Svan Svantek 957 noise 

measurement device. Thanks to the data obtained, the relations between the size of city parks, the uses in their 

buildings and the use of the surrounding area and the amount of noise were examined statistically. As a result, 

there were significant differences between the amount of noise in urban parks and the size of the parks and their 

use in urban areas. 

 

Keywords: Noise, city, park, Duzce 

 

                             

Düzce Kent Parklarındaki Gürültü Farklılıklarının İncelenmesi 

 

Özet 

 

Günümüzde kentler çeşitli çevre sorunları ile karşı karşıyadır. En önemli sorunlardan biri olan gürültü olgusu, 

günümüz metropol kentlerini ve kentlilerini rahatsız eden bir problem haline gelmiştir. Yapılan araştırmalara göre 

kentlerdeki en temel gürültü kaynağı karayollarıdır. Kentlerin adeta nefes alma organları olan açık ve yeşil 

alanların en temel parçalarından biri ise kent parklarıdır. Bu çalışmada Düzce Kenti'nde çeşitli kentsel alanlarda 

yer alan farklı büyüklükteki parkların gürültü miktarları arasındaki farklar incelenmiştir. Çalışmanın temel 

materyali Düzce Kenti'nde bulunan kent parklarıdır. Gürültü ölçümleri Svan Svantek 957 gürültü ölçüm cihazı ile 

gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler sayesinde, kent parklarının büyüklükleri, bünyelerindeki kullanımlar ve 

çevresindeki alan kullanımları ile gürültü miktarı arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak incelenmiştir. Sonuç olarak 

kent parklarındaki  gürültü miktarları ile parkların büyüklüğü ve bulunduğu kentsel alan kullanımları arasında 

anlamlı farklar olduğu görülmüştür. 
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EVALUATION OF AIR POLLUTION TOLERANCE LEVELS OF SOME TREES 

AND SHRUBS IN MOSUL CITY AND MOSUL DAM SITE 

 
           

Shaymaa DHIYAA ALI 
University of AL Mosul, 

 Iraq 

 

Abstract 

 

Abstract       This study was undertaken in Mosul city from 1/4/2012 to the end of 2013 to evaluate the tolerance 

of some trees and shrubs against atmospheric contamination. The sites were chosen according to their differences 

in traffic density and human activities, and included residential regions and main roads within  Mosul dam site and  

Mosul center besides the region of  al – Shohada  park and campus of Mosul University. Vital leaves samples of 

selected species were collected in spring and fall seasons, some of these species were evergreen such as Cupressus 

sempervirens, Oleaeurpaea, Casuarina equisitifolia , Thuja orientalis and Nerium oleander ,while the others were 

deciduous specious  such as  Leucaena leucocephala,Morus alba and Melia azedarach. Some of the morphometric 

and biochemical parameters were used to assess the ability of these species to stay against  pollutants and usable 

for planting along road sides, Results of this study indicated that there was significant difference  among various 

parameters, as a result relative water content of Cupressus sempervirens at road sides of Mosul dam site was the 

heights value ( 80.17%)   . Among all the plant species Melia azedarachat the roadsides of Mosul dam  had much 

more chlorophyll content (1,1 mg / gm ) and it was  significantly superior (P< 0.001 ) to all other species at different 

sites for the exception of  Olea eurpaea  at  road side of Mosul city, additionally the heights value of ascorbic acid 

was found in Melia azedarach leaves (4.35 mg/gm) at Al –shohada park  and it was  significantly superior (P< 

0.001 ) to all other species at different sites , whereas Morus alba  had  the highest values of pH (7.55) at Al –

shohada park and it was  significantly superior (P< 0.001 ) to most other species at different sites . Among all the 

plant species Cupressus sempervirens at road side of Mosul city had much more value of APTI (10.73) and it was 

significantly superior (P< 0.001 ) to most other species at different sites , whereas the results of API determination 

indicated that  Nerium oleander  had the least value of API ( grade 1) and assessed as very poor, therefore this 

species is undesirable   for road side planting , whereas  Cupressus sempervirens,  had scored the highest values 

of API (grade 4) ,indicating that the tree species was tolerant to air pollution ,  therefore these trees were assessed 

as good for heavy traffic areas or planting along road sides. 

 

Keywords: Cupressus, Nerium, APTI, chlorophyll 
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EFFECT OF INTENSITY CHEMICAL WEATHERING INDICES AND ITS 

IMPORTANT IN SOILS AT SELECTED AREAS IN NORTHERN IRAQ 

 
          Muhamad A. J. Aljoboury * 

         University of Mosul, 

         Iraq 

 

Abstract 

 

This study was conducted using data analysis of minerals extracted from X-ray diffraction (XRD) as well as by 

using the data of chemical analysis of the elements of the main extracted from the X-ray Fluorescence (XRF) in 

selected areas of northern Iraq, which  included thirty samples (twenty soil and ten rock samples) distributed 

through five sections (Qayarah, Hamam Alil, Tel kaif, Duhok and Zakho) there were four depths and two rock 

sample for each section to calculate the index of weathering mineral (Xd) and Mineralogy Index of Alteration 

(MIA) as well as Chemical Index of Alteration (CIA) in order to measure the amount of decomposition minerals 

to minerals resistance in soils and rocks, as well as to assess the capacity and capability of these soils as evidence 

of the degree of development , as well as the possibility of classified depending on the degree of resistance to 

weathering processes . The results showed transactions weathering in these areas varies in the degree and the 

ability of these soils in resistance to weathering processes in different locations and the nature of the original 

material . The study showed that Zakho soil samples with have high degree of weathering on the contrary Qayarah 

soil samples have very low degree of weathering due to different topographical and climatic conditions of these 

two regions . The remaining areas were in an intermediate state in the degree of weathering, considering that these 

areas receive amounts of  rain ranging between 1,000 mm / year as in Zakho and 250 mm / year in Qayarah area . 

The topography of these areas is different being high in Zakho and low in Qayarah area. 

 

Keywords: Index of weathering,Mineralogy Index, ,Development Soil, Iraq northern 
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THE IMPROVEMENT OF NOTCH TOUGHNESS OF WELDED STEEL PIPES BY 

HEAT TREATMENT 

 
           

Ebru Saraloğlu Güler * 
Başkent University, 

 Turkey 

 

Abstract 

 

Welding is one of the most important manufacturing methods. Generally, post wielding heat treatment is applied 

to improve mechanical properties like toughness. In this study, heat treatment at 631 °C for 60 minutes was applied 

to ASTM A 106 Grade A steels after tungsten gas arc welding and notch impact toughness values were measured. 

Decrease in impact toughness was observed after heat treatment. The result is compared with the results obtained 

in literature. 

 

Keywords: steel, welding, toughness 

 

                             

Kaynaklanmış Çelik Boruların Çentik Darbe Dayanımlarının Isıl İşlem ile 

Geliştirilmesi 
 

Özet 

 

Günümüz imalat yöntemlerinin en önemlilerinden biri de kaynaklı imalattır. Genellikle özellikle tokluk gibi 

mekanik özellikleri geliştirmek için kaynak sonrası ısıl işlem uygulanmaktadır. Bu çalışmada, ASTM A 106 Grade 

A çeliklerine tungsten gaz ark kaynağı sonrası 631 &deg;C, 60 dakika ısıl işlem uygulanmıştır ve çentik darbe 

dayanımı ölçülmüştür. Isıl işlem sonrası darbe dayanımında düşüş gözlenmiştir. Bu sonuç, literatürdeki sonuçlarla 

kıyaslanmıştır. 
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EVALUATING THE EFFECTS OF ECOTOURISM ACTIVITIES ON THE FOREST 

VILLAGERS: EXAMPLE OF GÜZELDERE VILLAGE 
           

Yaşar Selman Gültekin * 
Duzce University, 

 Turkey 

 

Abstract 

 

This study aims to assess the welfare state after ecotourism activities, which is located in a forest village Güzeldere 

village in the district of Düzce City Gölyaka in Turkey's western Black Sea region. The village of Güzeldere is 28 

km from Düzce, 16 km from Gölyaka and 630 m high. The population of the village is 325 people in total and 

there are approximately 80 houses. The Güzeldere Village has a high ecotourism potential with the presence of 

Güzeldere Waterfall located on Bıçkı Stream, which passes through the nearby the village, plateaus, Efteni Lake 

Wildlife Improvement Area, Top Tepe Recreation Area. Ecotourism activities are being carried out between March 

and November in the region.      In the study, a field survey was conducted in the village of Güzeldere and interviews 

were made with Guzeldere village people, village headman and ecotourism businesses. It has been tried to 

determine the effect of ecotourism activities on the welfare levels of Güzeldere village people.      As a result of 

the study, income from forestry does not satisfy villagers in Güzeldere village, before ecotourism activities, income 

from livestock does not satisfy villagers, inadequacy of other agricultural incomes, hidden unemployment, 

education of villagers, health problems have improved after the ecotourism activities but have not yet reached the 

desired level. It was determined that the local people did not adopt the ecotourism activities as the main source of 

income and lack of entrepreneurship spirit. 

 

Keywords: Ecotourism, Forest villagers, Rural, Düzce 

                          

Ekoturizm Faaliyetlerinin Orman Köylüsüne Etkilerini Değerlendirmek: 

Güzeldere Köyü Örneği 
 

Özet 

 

Bu çalışmada Türkiye'nin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Düzce İli Gölyaka ilçesine bağlı bir orman köyü 

olan Güzeldere köyü halkına, ekoturizm faaliyetlerinin yansımalarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Güzeldere köyü, Düzce'ye 28km, Gölyaka'ya ise 16 km mesafede ve 630 m yükseltide bulunmaktadır.  Yaklaşık 

olarak 80 hanenin bulunduğu köyün nüfusu toplam 325 kişidir. Güzeldere Köyü, yakın çevresindeki yaylalar, 

Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Top Tepe Mesire Alanı ve köyün içerisinden geçen Bıçkı Deresi 

üzerinde bulunan Güzeldere Şelalesi varlığı ile yüksek ekoturizm potansiyeline sahiptir. Yörede Mart-Kasım ayları 

arasında ekoturizm faaliyetleri yapılmaktadır.      Çalışmada Güzeldere köyünde saha araştırması yapılarak, yöreye 

gelen ziyaretçiler,  Güzeldere köy halkı, köy muhtarı ve ekoturizm işletmeleri ile görüşmeler yapılmıştır. Çalışma 

ile ekoturizm faaliyetlerinin Güzeldere köy halkının refah düzeylerine etkisi, yöre halkının faaliyetlerde aktif görev 

alıp almamaları ve bu durumun nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır.   Çalışma sonucunda,  Güzeldere köyünde, 

ekoturizm etkinlikleri öncesinde, ormancılıktan elde edilen gelirin köylüleri tatmin etmemesi, hayvancılıktan elde 

edilen gelirin köylüleri memnun edecek düzeyde olmaması, fındık vb. diğer tarımsal gelirlerin yetersizliği, gizli 

işsizlik, köy halkının eğitim, sağlık sorunları ekoturizm faaliyetleri sonrasında az düzeyde iyileştirme göstermiştir. 

Fakat henüz istenen seviyeye ulaşamadığı görülmektedir. Yöre halkının ekoturizm faaliyetlerini ana gelir kaynağı 

olarak benimsemedikleri, girişimcilik ruhunun eksik olduğu saptanmıştır. 
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EFFECT OF DRIED YEAST AND BENTONITE AS SUPPLEMENT ON GROWTH 

AND SOME CARCASS CHARACTERISTICS IN KARADI LAMBS  
           

Muthanna Tayeb 
Dept. Anim. Res., College of Agric. &amp; Forestry, Mosul Univ., Iraq, 

 Iraq 

 

Abstract 

 

This study was conducted on Karadi lambs. The first group (control ) was fed on standard ration consisted mainly 

of barley, wheat bran, urea and wheat straw. The  second group was supplemented with 10 gm/day/ lamb of dry 

bread yeast in addition to the base ration while the third and fourth  groups supplemented with either 20gm / 

day/lamb of bentonite or 20bentonite plus 10 gm / day / lamb of breads yeast respectively. The results showed that 

the average daily gain of lambs in each group were  260 , 319, 282, 286 gm / each head a day respectively. 

Significant improvement (p&lt; 0.05) in second group was noted as compared to the control group. Results of 

rumen fluid parameters showed that pH of rumen fluid before feeding of lambs in the fourth group(5.97)was 

significantly(p&lt;0.05 ) decreased as compared with the control group. Ammonia concentration in rumen liquor 

was significantly(p&lt;0.05 ) decreased before feeding in the second ,third and fourth group as compared with the 

control group. The values were 9.18, 2,87, 4.98 and 5.44 mg / 100 ml respectively. Although, there was increases 

in ammonia concentration after two hours of feeding, but significant decrease was detected in fourth group( 5.30) 

mg /100 ml as compared with  the control group. The  logarithm of  bacteria number in the rumen liquor was 9.233, 

9.416, 9.540 and 9.413 for the groups respectively. The difference was significant(p&lt;0.05 ) improvement in 3rd. 

group on all other groups and second and fourth groups significantly  improved as compared with control. After 

two hours of feeding significant improvement (p&lt;0.05 ) in third group was detected as compared with the control 

group.The logarithm of protozoa number in the rumen liquor in third group (6.21) was significantly increased 

(p&lt;0.05 ) as compared with the control group before feeding. Statistical analysis of blood parameters showed 

no significant changes in some of the characteristic features of blood. 

 

Keywords: : Karadi lambs, Barley, Wheat bran, Feeding, Protozoa, Iraq 
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EFFECT OF USING SEEDS, OIL AND BLACK SEEDS MEAL ON PRODUCTIVE 

PERFORMANCE OF JAPANESE QUAIL. 
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Iraq, 
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Abstract 

 

The aims of this research to study effect of using seeds, oil and black seeds meal on productive performance of 

Japanese quail. Seven experimental diets were used in the study; T1 was the control (with 0% seeds, oil or black 

seed meal), T2and T3 contained black seeds(BC) at two levels 0.8 and 1.6% respectively, T4 and T5 black seed 

oil(BSO) was added at two levels of 0.5 and 1% respectively, while last two treatments were T6 and T7 contained 

black seed meal (BSM) at two levels of 7 and 14% respectively. Mash Feed an water were submitted ad libitum 

during whole period. The study include two stages; growth period (1-40 days old) and laying period (42-102 days 

old).  This research was carried out at poultry farm, Animal Department, College of Agriculture and Forestry, 

University of Mosul, Mosul, Iraq. A total of 588 desert color  Japanese quail (Coturnix coturnix japonica), unsexed 

at one day old of age were randomly distributed in seven previous treatments of six replicates with 14 birds in each 

in growth period. While in laying period a total of 252 female at 42 days old were randomly distributed also  in 7 

treatments of 6 replicates with 6 female in each.    The results showed significant effect (p≤ 0.05) in body weight 

(g/bird),body weight gain(g/bird), Preslaughter weight (g/bird), carcass weight (g/bird), total eggs number 

(egg/bird), total eggs mass (g eggs/bird), hen day eggs production(H.D%) for T3. While the data showed 

significant effect (p≤ 0.05) for T2 in water intake. Growth rate recorded significant effect (p≤ 0.05) for T3, T4, T5 

and T6. As well as T3 was reported low significant effect (p≤ 0.05) on feed conversion ratio (g feed : g BW) and 

water conversion ratio (ml : g BW) (ml : g eggs). low significant effect (p≤ 0.05) founded on feed conversion ratio 

(g feed : g eggs) to T3 and T7 .The best net revenue (Iraqi Dinar : g BW ) (Iraqi Dinar : g eggs ) were to T7 and 

then T3.  No significant differences were founded in all other traits in this study. 

 

Keywords: Seeds, oil, Black seeds meal -  Productive performance -  Japanese quail. 
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CELIAC DISEASE AND MALIGNANCY IN DUHOK CITY 
           

Zaher MOBARAK * 
College of Medicine, University of Dohuk, IRAQ, 

 Iraq 

 

Abstract 

 

Celiac diseaswis is aperminat ntintoleranceto ingestwdglutien in iimmunologically mediated iflamatary damageto 

small intestnel mucosa  Fifty-five patients with celiac disease and coexistent malignant disease (27 lymphoma, 28 

other malignancies) are described.celiac disease is associated with both hla and non hla genesand with other 

immune disoerders notably juvenyle diabetes and thyroid disoerders  The important clinical features at presentation 

of lymphoma were weight loss, abdominal pain, diarrhea, profound weakness and fever, associated with anemia, 

raised ESR, hypoalbuminemia and steatorrhea.Radiology was unhelpful and in no case were malignant cells seen 

in the jejunal biopsy. Four of the lymphomas were Hodgkin's disease, none of which involved the bowel; the 

remainder were reticulum cell sarcoma, 17 of which involved the bowel in ddohuk city in iraq .the rate at which 

ceiac disease is diagnosed depend on on the level of the suspeicciion of the disease. Definitive diagnosis prior to 

death was made in only 18 patients, of whom 16 survived from 2 to 226 days (mean, 76 days). Of the remaining 

two patients, one is still alive, while the other died 26 years after the original diagnosis of Hodgkin's disease. The 

index of suspicion for lymphoma in celiac disease should be high and early laparotomy be considered in patients 

with unexplained deterioration. Twenty-eight patients with 29 carcinomas and 3 other tumors are also described. 

The presentations of these malignancies were no different from their presentations in non-celiac patients, . 

Considering the whole series of 55 patients, there was little evidence for the view that malignancy itself was the 

cause of the flat jejunal mucosal appearances seen in these patients. 

 

Keywords: celic disease, hriditery perminant, glutin intolerans. 

                             

Celiac Disease and Malignancy in Duhok City 

 

Özet 

 

Celiac diseaswis is aperminat ntintoleranceto ingestwdglutien in iimmunologically mediated iflamatary damageto 

small intestnel mucosa  Fifty-five patients with celiac disease and coexistent malignant disease (27 lymphoma, 28 

other malignancies) are described.celiac disease is associated with both hla and non hla genesand with other 

immune disoerders notably juvenyle diabetes and thyroid disoerders  The important clinical features at presentation 

of lymphoma were weight loss, abdominal pain, diarrhea, profound weakness and fever, associated with anemia, 

raised ESR, hypoalbuminemia and steatorrhea.Radiology was unhelpful and in no case were malignant cells seen 

in the jejunal biopsy. Four of the lymphomas were Hodgkin's disease, none of which involved the bowel; the 

remainder were reticulum cell sarcoma, 17 of which involved the bowel in ddohuk city in iraq .the rate at which 

ceiac disease is diagnosed depend on on the level of the suspeicciion of the disease. Definitive diagnosis prior to 

death was made in only 18 patients, of whom 16 survived from 2 to 226 days (mean, 76 days). Of the remaining 

two patients, one is still alive, while the other died 26 years after the original diagnosis of Hodgkin's disease. The 

index of suspicion for lymphoma in celiac disease should be high and early laparotomy be considered in patients 

with unexplained deterioration. Twenty-eight patients with 29 carcinomas and 3 other tumors are also described. 

The presentations of these malignancies were no different from their presentations in non-celiac patients, . 

Considering the whole series of 55 patients, there was little evidence for the view that malignancy itself was the 

cause of the flat jejunal mucosal appearances seen in these patients. 

 

Anahtar Kelimeler: celic disease, hriditery perminant, glutin intolerans. 

  

  



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

514 
 
 

 

AGGREGATE NEED AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF ANATOLIAN SITE 

QUARRIES IN ISTANBUL 
           

Ertan Mert * 
Kocaeli University, 

 Turkey 

 

Abstract 

 

Due to growing demand, aggregate production in İstanbul increased consistently over the last decade. Mega 

projects such as third airport, North Marmara Highway project, and urban transformation applications regarding 

the earthquake risks are among the main drivers of the increment for the raw material. Over the next three months, 

the state decided to determine the buildings that are at risk, then, to demolish and make new ones.  Total aggregate 

productions in İstanbul are reported as 56.000.00 and 86.250.00 tons for 2012 and 2015, respectively.  According 

to the reports, 146.515.000 tons of raw material was calculated based on a projection of existing trend for 2023. 

Aggregate quarries, accordingly, technological properties of aggregates have gained importance. In İstanbul, 

approximately 40% of aggregate production is supplied from the Anatolian site quarries that are adjacent to urban 

areas. In the future, there is a need for quarries where appropriate aggregate properties can be achieved and 

environmental and economic factors can be provided. Quarries in Anatolian site comprise mainly Ömerli and 

Gebze districts. In this study, aggregates quarried from these sites are studied in terms of their physical, mechanical 

and technological properties are investigated and suitable prospective areas are mentioned. 

 

Keywords: Aggregate, engineering properties, geotechnical properties, İstanbul 

 

                             

İstanbul’un agrega ihtiyacı ve Anadolu yakası ocakların mühendislik 

özellikleri 
 

Özet 

 

Geçtiğimiz on yılda, İstanbulda; artan agrega ihtiyacı ile birlikte agrega üretimi de sürekli olarak artmıştır.Üçüncü 

Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve deprem riski göz önünde bulundurularak uygulamaya konulan kentsel 

dönüşüm uygulamaları agrega ham maddelerinin üretimindeki artışın başlıca kaynaklarıdır. Önümüzdeki üç ay 

içerinde ise devlet riskli binaların tespiti, uygun olmayanların yıkımı ve yeniden yapılmasını planlamıştır.   

İstanbulda toplam agrega üretimi 2102 ve 2105 yılları için sırasıyla 56.000.00 ve 86.250.00 ton olarak 

belirlenmiştir. '023 yılı için İstanbulda ihtiyaç duyulacak agrega miktarı ise 146.515.000 ton olarak 

öngörülmektedir.  İstanbulda üretilen agreganın %40'ı Anadolu yakası ocaklarından karşılanmaktadır. Bu ocaklar 

günümüzde yerleşim alanlarına btişik konumda bulunmaktadır. Gelecekte uygun agrega özelliklerinin elde 

edilebildiği, çevresel ve ekonomik etkenlerin sağlanabildiği ocaklara ihtiyaç duyulmaktadır.  Başlıca Anadolu 

yakası ocakları Ömerli ve Gebze bölgesi ocaklarıdır.Bu çalışmada, bu alanlardaki agregaların fiziksel, mekanik ve 

teknolojik özellikleri araştırılmış, gelecekteki muhtemel ocaklara değinilmiştir. 
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Abstract 

 

Multiple fracture were detected in the 12th and 13th ribs depending on falling to the right side when nailing in a 

6-year-old Simmental-Swiss Brown crossbred cow. In both fractured ribs, fracture ends were dislocated to inside. 

After necessary clinical and radiological examination, the patient was hospitalized for open reduction of the 

fracture.  One day later, the dislocation on the 13th rib disappeared spontaneously and the region was normal 

appearance, whereas dislocation on the 12th rib was still present. The reduction of the fracture of the ribs was 

decided by the ultrasound guided proximal paravertebral blockage while the animal was standing.  For the blockage 

of the T11, T12 and T13 nerves, the injection site was identified as 5-6 cm laterally on the dorsal midline. Firstly, 

3-4 ml of lidocaine was injected into the longissimus dorsi muscle at each injection point to prevent muscle spasms 

during the procedure. Under the guidance of ultrasound, a spinal needle was moved vertically toward the processus 

transversus, then slightly redirected to the cranial side of the respective vertebra and advanced to the bottom of the 

intertransversal ligament. At this stage, 15 ml of lidocaine was injected into the site. While the needle was 

withdrawn up to the transverse ligament, 5 ml more local anesthetic was injected to this point and the needle was 

removed. With the same procedure,  other two nerves were also desensitized.  Ten minutes later of anesthesia, the 

fracture line at the 13th and 12th ribs was exposed with an incision approximately 20 cm length. The 

transperitoneal palpation did not reveal any traumatic lesions in the internal organs and diaphragm except for blood 

clots. The fracture fragments in the ribs were reducted and fixed by plate. The operation site was closed routinely. 

In the postoperative period, systemic antibiotics were administered for 7 days.  In the intraoperative period no 

signs of pain were observed in the animal. Muscle relaxation was found appropriate. Operative procedure lasted 

about 1 hour. It was found that anesthesia and analgesia continued for a further 90 minutes after the end of the 

operation.  Two months after the operation, it was reported that the complaints about rib fractures disappeared and 

the cow was breathing normally. At the postoperative 3rd month, it was informed that the animal was slaughtered 

due to the increase in the problem of chronic lameness which was unrelated to the rib fracture.  As a result, 

operative reduction of the multiple rib fracture were successfully performed by ultrasound guided proximal 

paravertebral blockage. 

 

Keywords: Cow, Rib fracture, Ultrasonography, Proximal paravertebral blockage, Lidocain 
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Bir İnekte Şekillenen Multiple Kosta Kırığının Ultrasound Rehberli Proksimal 

Paravertebral Blokaj Eşliğinde Onarımı 

 

Özet 

 

Kliniğimize getirilen 6 yaşlı Simental-İsviçre Esmeri melezi bir inekte nallama esnasında sağ yanına düşmeye 

bağlı 12 ve 13. kostalarda kırık saptandı. Her iki kostada da kırık uçları iç tarafa doğru disloke olmuştu. Gerekli 

klinik ve radyolojik inceleme sonrasında hasta operasyon için hospitalize edildi.  Bir gün sonra 13. kostadaki 

dislokasyonun kendiliğinden ortadan kalktığı ve bölgenin normal görünümde olduğu gözlenirken 12. kostadaki 

içe yönelik dislokasyon devam etmekteydi. Operasyonun hayvan ayakta iken ultrasound rehberli proksimal 

paravertebral blokaj eşiliğinde yapılmasına karar verildi.  Dorsal orta hattın 5-6 cm lateralinde T11, T12 ve T13 

sinirlerin anestezisi için enjeksiyon yeri belirlendi. İlk olarak, işlem sırasında kas spazmlarını önlemek için her bir 

enjeksiyon noktasında 3-4 ml lidokain m. longissimus dorsi kası içine enjekte edildi. Ultrasound rehberliğinde 

spinal bir iğne dik doğrultuda ilgili vertebranın processus transversus'una kadar ilerletildikten sonra hafifçe kranile 

yönlendirildi ve intertransversal ligamentin altına kadar ilerletildi. Bu aşamada 15 ml lidokain bölgeye enjekte 

edildi ve iğne geri çekilirken intertransversal ligamentin üst bölümüne de 5 ml lokal anestezik enjekte edilerek 

iğne çıkartıldı. Aynı işlem diğer sinirler için tekrarlanarak her üç sinirin proksimal düzeyde desensitizasyonu 

sağlanmış oldu.  Anestezi prosedüründen 10 dakika sonra, önce 13. sonra 12. kostadaki kırık hattı yaklaşık 20 cm 

uzunluğunda bir ensizyon ile açığa çıkarıldı. Bu aşamada yapılan transperitoneal palpasyonda kan pıhtıları dışında 

iç organlarda ve diyaframda herhangi bir travmatik lezyon saptanmadı. Redüksiyonu izleyerek her bir kostadaki 

kırık plak uygulaması ile fikse edildi. Operasyon açıklığı rutin işlemlerle kapatıldı. Postoperatif dönemde 7 gün 

süreyle sistemik antibiyotik uygulandı.  İntra operatif dönemde hayvanda herhangi bir ağrı bulgusu gözlenmedi. 

Kas gevşemesi ideal düzeydeydi. Yaklaşık 1 saat kadar süren operatif işlemden sonraki süreçte yapılan 

kontrollerde anestezinin 90 dakika daha sürdüğü belirlendi.  Operasyondan sonraki dönemde hayvan sahibi ile 

yapılan telefon görüşmelerinde kosta kırığına ilişkin şikayetlerin ortadan kalktığı, ineğin rahat biçimde soluk alıp 

verdiği öğrenildi. Postoperatif 3. ayda kosta kırığından bağımsız olarak şekillenen kronik topallık probleminden 

artmasına bağlı olarak hayvanın kestirildiği bilgisi edinildi.  Sonuç olarak, ultrasound rehberli proksimal 

paravertebral blokaj ile kolay ve uzun süreli ideal bir anestezi ile multiple kosta kırığını operatif redüksiyonu 

başarıyla gerçekleştirilmiştir. 
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Abstract 

 

In this study, we aimed to evaluate the use of different levels of probiotic (P) and organic acid (OA) separate and 

/ or combined on  fattening performance carcass quality and some internal organ weights  in quails (Coturnix 

coturnix Japonica). The probiotic used in the study was obtained Tarımsan Kimya / İstanbul; organic acid was 

obtained from Sinerji Tarım Ürünleri / İzmir commercial firms. In a 42-day trial period (1 week training + 5 weeks 

trial period), quails of 1 day age were divided into 4 experimental groups (30 quails per  unit) and each was divided 

into 3 subgroups (10 quails per unit). Trial groups was designed control; group 1 (0.1% P), group 2 (0.1% OA) 

and group 3 (0.1% P + 0.1% OA).120 quail quails were used in the experiment. Feed and water  was provided as 

ad-libitum. On the 42nd day of the experiment, 24 quail randomly selected from 6 groups and ın order to determine 

the carcass yield and internal organ weights, the cutting process was applied. 

In the study, body weight gain (BWG) values were found to be statistically higher than the control group (p <0.05).  

In 7-21. days  of experiment and at the end of the experiment, the highest BWGs were detected in the third 

experimental group using organic acid and probiotic.The total BWGs values were determined 187.81; 193.74; 

207.97; 210.04 g, respectively and there were statistical differences between the experimental groups (p <0.05).In 

terms of feed consumption, the lowest value (17.29 g) compared to the control group was determined in the first 

experimental group with probiotic addition. There were statistically significant differences between the other 

experimental groups in terms of daily total feed consumption (p <0.05). In the end of the texperiment, the feed 

conversion rate (FCR) was determined 3.92; 3:14; 3:10 and 3.28 and  the difference between the groups was found 

significant (p <0.05).  Carcass and internal organ features were evaluated, there was no statistical difference 

between control and experimental groups in terms of slaughter and carcass weights and gizzard weights (p> 0.05). 

The lowest liver weight was determined in the third experimental group (5.66 g) in which probiotic and organic 

acid were combined and lowest heart weight was found in the second experimental group (1.85 g) in which organic 

acid. Differences between groups were significant in terms of liver and heart weights (p <0.05). 

As a result; combination of probiotic and organic acid additives in quail rations has been shown to contribute 

significantly to fattening performance. 
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Bıldırcın (Coturnix coturnix Japonica) Rasyonlarında Probiyotik ve Organik 

Asit Kullanımının Performans, Karkas ve Bazı İç Organ Ağırlıkları Üzerine 

Etkileri 
 

Özet 

 

Bu çalışma, farklı düzeylerdeki probiyotik (P) ve organik asit (OA katkılarının ayrı ve/veya kombine kullanımının 

bıldırcınlarda (Coturnix coturnix Japonica) besi performansı, karkas kalitesi ve bazı iç organ ağırlıkları üzerine 

etkisini belirlemek için yapılmıştır. Çalışmada kullanılan probiyotik Tarımsan Kimya/ İstanbul; organik asit ise 

Sinerji Tarım Ürünleri/ İzmir ticari firmalarından temin edilmiştir. 42 günlük deneme süresinde (1 hafta alıştırma 

+5 hafta deneme dönemi), 1 günlük yaştaki bıldırcınlar 4 deneme grubuna (30/ adet) ve her biri 3 alt gruba 

ayrılmıştır (10/adet).  Deneme grupları; kontrol, grup 1 ( % 0.1 P), grup 2 (% 0.1 OA) ve grup 3 (% 0.1 P+ % 0.1 

OA) olacak şekilde dizayn edilmiştir. Denemede 120 adet bıldırcın kullanılmıştır. Yem ve su ad- libitum olarak 

sağlanmıştır. Denemenin 42. günde, her gruptan 6 adet olmak üzere 24 adet bıldırcın rastgele seçilmiş ve karkas 

veriminin ve iç organ ağırlıklarının belirlenmesi için kesim işlemi uygulanmıştır.  

Araştırmada canlı ağırlık artışı (CAA) değerleri rasyonlarına katkı ilavesi yapılan gruplarda kontrol grubuna oranla 

istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Denemenin 7-21. günler arasında ve deneme sonu itibari 

ile en yüksek CAA’ları organik asit ve probiyotiğin kombine kullanıldığı 3. deneme grubunda tespit edilmiştir. 

Toplam CAA değerleri sırasıyla 187.81; 193.74; 207.97; 210.04 gr olarak belirlenmiş olup, deneme grupları 

arasında istatistiksel farklılıklar saptanmıştır (p<0.05). Yem tüketimi bakımından, kontrol grubuna kıyasla en 

düşük değer (17.29 gr) probiyotik ilavesi yapılan 1. deneme grubunda belirlenmiştir. Diğer deneme grupları 

arasında da kontrol grubuna göre günlük toplam yem tüketimi bakımından istatistiksel olarak farklılıklar 

bulunmuştur (p<0.05). Deneme sonu itibariyle yemden yararlanma oranı (YYO) sırasıyla 3.92; 3.14; 3.10; 3.28 

olarak tespit edilmiş olup gruplar arasındaki fark önemli bulunmuştur (p<0.05). Karkas ve iç organ özellikleri 

değerlendirildiğinde kesim ve karkas ağırlıkları ile taşlık ağırlıkları açısından kontrol ve deneme grupları arasında 

istatistiksel fark oluşmamıştır (p>0.05). En düşük karaciğer ağırlığının probiyotik ve organik asidin kombine 

olarak verildiği 3. deneme grubunda (5.66 gr), en düşük kalp ağırlığının ise organik asit ilavesi yapılan 2. deneme 

grubunda (1.85 gr) olduğu görülmüştür. Karaciğer ve kalp ağırlıkları bakımında gruplar arasındaki farklılıklar 

önemli bulunmuştur (p<0.05). 

Sonuç olarak; bıldırcın rasyonlarına probiyotik ve organik asit katkılarının birlikte kullanımının besi 

performansına önemli katkılar sağladığı görülmüştür. 
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Abstract 

 

This research was conducted to study physico-chemical behavior of potassium in predominance soil orders 

(Entisols, Vertisols and Mollisols) of north of Iraq. Five different locations were chosen according to the variation 

in their soil orders and physical and chemical properties.  K adsorption phenomenon were carried out on the fine 

soil fraction  

 

Keywords: Forestry soils, Potassium. Q/I, Calcareous 
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Abstract 

 

Photovoltaic systems are systems used to obtain electricity from solar energy. Solar panels are connected in series 

or parallel to the load to be fed to form photovoltaic systems. The inverter circuits used to connect the photovoltaic 

systems to the grid are designed according to the power generated by the panels. FV systems are designed using 

more modules than are required for the average load, since the system is designed to be able to supply the maximum 

load, even if the system does not always operate at maximum load. In this study, the energy transfer rates of the 

solar panels and the change of the inverter output voltage and the load of the panels are investigated in the inverter, 

variable load case and variable radiation values connected to the solar panels. 

 

Keywords: Photovoltaic Systems, inverter, solar panel, variable load 

 

                             

Fotovoltaik Sistemlerde, Güneş Panellerinin Enerji Profilinin İncelenmesi 
 

Özet 

 

Fotovoltaik sistemler, güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde etmek için kullanılan sistemlerdir. Güneş panelleri, 

beslenecek yüke göre seri veya paralel bağlanarak fotovoltaik sistemler oluşturulur. Fotovoltaik sistemlerinin 

şebekeye bağlanması için kullanılan evirici devreler panellerin ürettiği güce göre tasarlanır. Sistem her zaman 

maksimum yükte çalışmasa bile, maksimum yükü besleyebilecek şekilde tasarlandığından FV sistemler ortalama 

yük için gerekli olan modülden daha fazla modül kullanılarak tasarlanırlar. Bu çalışmada, güneş panelllerine bağlı 

olan eviricide, değişken yük durumu ve değişken ışınım değerlerinde evirici çıkış geriliminin değişimi ve 

panellerin yüke enerji aktarım oranları incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: fotovoltaik sistem, evirici, güneş paneli, değişken yük 

  



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

521 
 
 

 

DEEPCHART: CLASSIFICATION OF CHARTS USING DEEP LEARNING 
           

Gokhan Altan 
İskenderun Teknik Universitesi, 

 Turkey 

 

İpek Abasıkeleş Turgut 
İskenderun Teknik Üniversitesi, 

Turkey, 

 

Abstract 

 

Deep Learning (DL) is an advanced machine-learning algorithm with the advantages of using integrated models 

of efficient classifiers and digital image processing techniques. Although there is a lot of use on image processing, 

the DL is often preferred for different disciplines including machine vision, healthcare, signal processing, 

diagnosis models, and more. The biggest advantage of the DL is including feature learning with the use of 

unsupervised models. One of the most popular DL algorithm is neural network (CNN). CNN performs convolution 

progress to extract the specific edge detection features. Increasing the convolution layer provides more detailed 

analysis capability on the images. Hereby, we used CNN to identify the type of the chart. The model consists of 

four convolutional layers and rectified linear unit activation function at each layer. Fully connected layer is based 

on neural networks model with two hidden layers. The proposed model separated four chart types including pie, 

line, area, and column with a classification accuracy rate higher than 90%. 
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Abstract 

 

Plasma sputtering techiques was used to prepared Si-CNT . The effect of sputtering current and carbon layer 

thickness on the C-V charecteristics had been studied for Si-CNT junction . carbon layers is prepared in Argon gas 

atmosphere with thickness of 20, 40 and 60 nm and deposition current 70 , 80 and 90A without catalysts. Different 

measurments were used to ensuar the presence of carbon nano tube such as raman spectroscopy , scanning electron 

microscope SEM and atomic force maicroscope AFM , SEM and AFM images for several layers show some 

carbon nano tubes oriented to the deposited layer surface. The same conclusion was reached through an AFM 

images . C-V charecteristics shows that the increase of thickness will increase the capacetance for the same voltage 

due to the increae of carbon nanotube density in addition to the formation of grains with in the layer , also we 

realized that the increase the sputtering current will prevent the growth of grains within the carbon layer Which 

increases the level of layer purity as a result of continuous etching of the carbon layer by the plasma during the 

deposition process. 
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Abstract 

 

The textile industry is one of the greatest generators of liquid effluent pollutants due to the high quantities of water 

used in the processes. The traditional textile finishing industry consumes about 100 L of water to process about 1 

kg of textile materials. The contaminants are chemical oxygen demand (COD), suspended solids (TSS), dissolved 

solids and very strong colour in textile waste water. The conventional treatment technologies that can be used in 

the treatment of wastewater in the textile industry include coagulation-flocculation, neutralization, emulsion 

breaking, chemical precipitation, biological treatment, activated carbon adsorption, filtration and chemical 

oxidation. Membrane systems have gained popularity and become one of the most promising technologies for the 

21st century. Membrane systems; ease of operation, continuous treatment, reuse, efficiency, durability, wide 

working conditions. The NF membrane used in the experiments is the polyamide TFC commercial DK membrane 

supplied by GE Osmonics™. Textile wastewater is taken from a textile industry located in Bursa. The effects of 

main operating parameters such as (10, 14, 18 bar) and temperatures (25 and 35˚C) on the colour removal were 

examined. As a result, 100% color removal is achieved at 25˚C and 14 bar. According to the results of this study, 

it is appropriate to use DK membrane for color removal from textile wastewater. 

 

Keywords: Wastewater treatment, Nanofiltration, DK membrane, Color removal, Textile wastewater 
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Abstract 

 

Waste water from textile industry; high levels of conductivity, COD, turbidity, suspended solids and color values 

and chemicals that produce high solids. Today, due to increased water and environmental pollution, the need for 

treatment of textile waste waters has increased. One of the parameters investigated in determining the quality of 

water is the determination of the water conductivity value. Conductivity is the electrical current between two 

electrodes in solution. The electric current passage is made by the ions in the solution. Conductivity is a property 

that determines the purity of the water. The less water conductivity, the less ions there are. The use of membrane 

technologies in the treatment of these wastewater and in the recovery of used chemicals is a very effective 

remediation method. Membrane systems; ease of operation, continuous treatment, reuse, efficiency, durability, 

wide working conditions. The NF membrane used in the experiments is the polyamide TFC commercial DK 

membrane supplied by GE Osmonics™. This polymeric membrane has superior properties such as flexibility, 

wide pH and temperature range, high resistance to pressure. Textile wastewater is taken from a textile industry 

located in Bursa. The study investigated the reduction of the electrical conductivity of wastewater at different 

pressures (10, 14, 18 bar) and at different feed temperatures (25, 350C). Initially, the electrical conductivity of raw 

wastewater was measured as 258 μS/cm. As a result of nanofiltration experiments The minimum conductivity was 

obtained as 68.8 μS/cm at 14 bar and 250C for DK membrane. As a result, the DK membrane can be used 

effectively and efficiently to reduce the electrical conductivity of textile wastewater 

 

Keywords: Wastewater treatment, Nanofiltration, DK membrane, Textile wastewater, Electrical conductivity. 

 

                             



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

525 
 
 

 

OLIVE OIL INDUSTRY WASTEWATER TREATMENT BY NF 90 MEMBRANE: 

EFFECT OF MEMBRANE PRESSURE ON THE PERMEATE FLUX 
 

 

           

Sevil IŞIKLI 
Eskişehir Osmangazi University, 

 Turkey 

 

Duygu KAVAK * 
Eskişehir Osmangazi University, 

Turkey, 

 

Abstract 

 

Olive oil waste water contains high organic pollution, phenolic compounds, suspended solids and fatty acids. It 

can be defined as olive oil treatment, aerobic treatment, anaerobic treatment, aerobic treatment + fenton oxidation, 

chemical treatment, chemical + biological treatment, field treatment, electrocoagulation, adsorption, advanced 

oxidation processes, membrane processes, electrofenton, electrofenton + anaerobic treatment, composting. 

Membrane technology, which is known to be environmental friendly, has ease of construction and control, low 

consumption of energy, no requirement of chemical substances to be added and is feasible for recovery of valuable 

metals. Membrane experiments were conducted in a cross-flow test system. The polymeric composite NF 90 

nanofiltration membrane used in the study was obtained from DOW chemical company. The wastewater was 

supplied by Olive Oil Industry in Turkey. The effects of membrane pressure on permeate flux was examined. One 

of the most important parameters that determine the membrane performance in membrane processes is membrane 

pressure. Within the scope of investigating the effect of the pressure on the flux values, the flux values obtained 

from the study results of the olive oil industry using the NF 90 membrane at 20, 25 and 30 bar pressures of the 

wastewater sample were calculated. The maximum permeate flux was obtained as 32.4 L/m2h at 25 bars and 35°C. 
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Abstract 

 

Today, hydraulic, eccentric and screw presses are widely used in sheet metal forming processes. Hydraulic presses, 

oil leaks, continuous breakdown of the pistons and the necessity to change in certain periods of time cause 

problems in sectors where the cleaning of the parts is searched at high levels, especially in the production of white 

goods. Servo presses are designed and manufactured in order to eliminate such problems. In recent years, due to 

the advantages such as high work ability and easy shaping of complex parts, the preference of servo presses is 

increasing. In this study, besides the negative pressures arising from hydraulic presses, the design and manufacture 

of servo press with a capacity of 22 tons, which is an alternative to servo presses with 3-  3,5 ton capacity in the 

current market conditions, has been realized. After the draft designs, the final design was made to analyze the 

movement and strength in the computer environment and the production phase was started. The design is detailed 

in order to increase the power capacity of the servo motor by means of the special screw shaft from the servo 

motor. Although the initial investment cost of this system is the same as the hydraulic system, it is superior in 

terms of maintenance, noise and rigidity. With the flexible application of the servo system with the software, the 

desired precision course movements can be achieved. 
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Beyaz Eşya Sektörüne Yönelik Yüksek Kapasiteli Servo Press Tasarımı Ve  

İmalatı 
 

Özet 

 

Sac-metal şekillendirme proseslerinde günümüz endüstrisi hidrolik, eksantrik ve vidalı presler yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Özellikle beyaz eşya imalatındaki gibi üretim aşamalarında parça temizliğinin üst düzeyde 

arandığı sektörlerde hidrolik presler, yağ kaçakları, pistonların devamlı arızalanması ve belli sürelerde değişim 

gerektirmeleri gibi problemler nedeniyle sıkıntı oluşturmaktadırlar. Bu tür sıkıntıların gidermesi için servo presler 

tasarlanmış ve imal edilmiştir. Son yıllarda yüksek iş yapma kabiliyeti ve kompleks parçaların kolayca 

şekillendirilmesi gibi avantajlardan dolayı servo preslerin tercih edilirliği artmaktadır. Bu çalışmada, hidrolik 

preslerden kaynaklı olumsuzlukların giderilmesinin yanı sıra mevcut piyasa şartlarında yer alan 3-3,5 ton kapasiteli 

servo preslere alternatif 22 ton kapasiteli servo presin tasarımı ve imalatı gerçekleştirilmiştir. Taslak tasarımların 

ardından nihai tasarımın bilgisayar ortamında hareket ve mukavemet analizleri yapıldıktan sonra üretim aşamasına 

geçilmiştir. Servo motordan alınan hareket özel vidalı mil vasıtası ile servo motorun güç kapasitesini artıracak 

şekilde tasarım detaylandırılmıştır. Bu sistemin ilk yatırım maliyeti hidrolik sistem ile aynı olmasına karşın bakım, 

gürültü ve harekette rijitlik bakımından daha üstündür. Servo sistemin yazılım ile esnek olarak sürülmesi ile istenen 

hassasiyette kurs hareketleri elde edilebilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Saç-metal şekillendirme, Servo Pres 

  



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

527 
 
 

 

 

THE EFFECT OF BODY WEIGHT AND LITTER SIZE ON SOME PRODUCTIVE 

PARAMETERS  AND MILK COMPONENTS  OF SHEEP UNDER SEMI – 

INTENSIVE BREEDING 
           

Khalid Hassani Sultan * 
University of Mosul, 

 Iraq 

 

Abstract 

 

In the current study, 28 Awassi ewes (2-3 years aged) were used with their lambs after lambing for 12 weeks, to 

evaluate the effect of Body weight BW and Litter size LS on Body weight BW, Body gain BG of lambs, Milk 

yield MY and milk components of ewes. After lambing, ewes were weighted directly. Ewes divided randomly to 

4 groups depending on it's body weight and litter size, the groups were: 1st group: ewes with high body weight 

and single lambing HS, 2nd group: ewes with high body weight and twin lambing HT,3rd group: ewes with low 

body weight and single lambing LS, 4th group: ewes with low body weight and twin lambing LT. The results 

showed a significant increase (p≤0.05) in BW and BG in HS ewes groups compared with LT ewes groups at the  

most weeks of study. MY was higher significantly (p≤0.05) in  H ewes group and T ewes groups at most weeks 

of study, milk fat% recorded a significant increase in milk fat% in H and S milk ewes groups. While effect of BW 

and LZ seen significantly (p≤0.05) on milk protein% in S and H ewes group at 12th weeks of study. In conclusion, 

lambs reborn single and from heavy ewes were heavier than twin and light ewes, while ewes with twin lambs 

produced more milk than ewes with single lambs. 

 

Keywords: body weight, litter size, productive preference, Awassi sheep. 

 

                             

The Effect of Body Weight and Litter Size on Some Productive Parameters  

and Milk Components  of Sheep Under semi – Intensive Breeding 

 

Özet 

 

In the current study, 28 Awassi ewes (2-3 years aged) were used with their lambs after lambing for 12 weeks, to 

evaluate the effect of Body weight BW and Litter size LS on Body weight BW, Body gain BG of lambs, Milk 

yield MY and milk components of ewes. After lambing, ewes were weighted directly. Ewes divided randomly to 

4 groups depending on it's body weight and litter size, the groups were: 1st group: ewes with high body weight 

and single lambing HS, 2nd group: ewes with high body weight and twin lambing HT,3rd group: ewes with low 

body weight and single lambing LS, 4th group: ewes with low body weight and twin lambing LT. The results 

showed a significant increase (p&le;0.05) in BW and BG in HS ewes groups compared with LT ewes groups at 

the  most weeks of study. MY was higher significantly (p&le;0.05) in  H ewes group and T ewes groups at most 

weeks of study, milk fat% recorded a significant increase in milk fat% in H and S milk ewes groups. While effect 

of BW and LZ seen significantly (p&le;0.05) on milk protein% in S and H ewes group at 12th weeks of study. In 

conclusion, lambs reborn single and from heavy ewes were heavier than twin and light ewes, while ewes with twin 

lambs produced more milk than ewes with single lambs. 

 

Anahtar Kelimeler: body weight, litter size, productive preference, Awassi sheep. 

  



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

528 
 
 

 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

TRAINING ON THE OCCURRENCE OF WORK ACCIDENTS IN AUTO REPAIR 

SHOPS (KARAMAN PROVINCE EXAMPLE) 
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Karamanoglu Mehmetbey University, 

 Turkey 
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   Bekir GÜNEY 
Karamanoglu Mehmetbey University, 
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Abstract 

 

Most of the work accidents and occupational diseases in our country occur in Small and Medium Sized Enterprises. 

Losses, injuries or disablement caused by these accidents and ocuppational-diseases cause serious damage to both 

the enterprises and the economy of the country. In addition, this situation causes loss of labor force and decrease 

in productivity.    One of the ways to prevent occupational accidents is to provide employees occupational health 

and safety training. The effectiveness of these trainings is only determined by quantitative results.            The aim 

of this study is to investigate the effect of occupational health and safety training in work accidents occurring in 

auto repair shops in Karaman province and to create an awareness on both employee and employer according to 

the results of research.Thereby, by providing a safer work environment, contributing to the creation of a more 

conscious employer and employee profile. The questionnaire was conducted by face-to-face with 62 people 

working in 32 auto repair shops in Karaman province. 45 of the 62 people that we conducted the surveys reported 

that they had at least one work accident with minor or severe injuries (less severe than limb loss) during their 

working life. Thirty of the workers who had work accidents stated that they did not receive any occupational safety 

training before the work accident. 9 out of 15 people who received occupational safety training stated that they 

received occupational safety training after an accident at work while 6 of them received the trainig before the work 

accident. Based on these results, it can be said that the occupational safety trainings given to the employees reduce 

the number of occupational accidents and have an effect on the perception of occupational safety. 

 

Keywords: Auto Repair Shop, Training, Occupational Accident, Worker Health and Safety. 

                           

Oto Tamirhanelerinde İş Kazalarının Oluşmasında İş Sağlığı Ve Güvenliği 

Eğitiminin Etkisinin Araştırılması  (Karaman İli Örneği) 

 

Özet 

 

Ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarının çoğu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde meydana gelmektedir. 

Bu kazalar ve hastalıklar nedeniyle oluşan can kayıpları, yaralanmalar veya sakatlanmalar hem işletmelere hem 

de ülke ekonomisine önemli zararlar vermektedir. Ayrıca bu durum iş gücü kaybına ve verimliliğin düşmesine 

neden olmaktadır. İş kazalarının önlenmesi için yapılacak çalışmalardan birisi de, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği 

eğitimlerinin verilmesidir. Bu eğitimlerin ne derece etkili olduğunu ancak kantitatif sonuçlara göre 

belirlenmektedir.  Bu çalışmanın amacı; Karaman ilinde faaliyet gösteren oto tamirhanelerinde meydana gelen iş 

kazalarında İşçi Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin etkisini araştırmak ve araştırma sonuçlarına göre hem çalışan hem 

de işveren üzerinde bir farkındalık oluşturmaktır. Böylece daha güvenli bir iş ortamı sağlanarak, daha bilinçli bir 

işveren ve çalışan profili oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.  Karaman ilinde faaliyet gösteren 32 oto 

tamirhanesinde çalışan 62 kişi ile yüz yüze görüşülerek anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler kapsamlı bir 

şekilde analiz edilmiş ve incelenmiştir.    Çalışma sonucunda anket uygulanan 62 çalışandan 45 tanesi, çalışma 

hayatı boyunca küçük veya büyük yaralanmalı (uzuv kaybından daha az şiddetli) iş kazası geçirdiğini söylemiştir. 

İş kazası geçirenlerin 30 tanesi iş kazası geçirmeden önce herhangi bir iş güvenliği eğitimi almadığını belirtmiştir. 

İş güvenliği eğitimi alan 15 kişiden 9 tanesi ise iş güvenliği eğitimini iş kazası geçirdikten sonra aldığını, 6 kişi ise 
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iş kazası geçirmeden önce bu eğitimi aldığını söylemiştir.  Bu sonuçlara göre, çalışanlara verilen iş güvenliği 

eğitimlerinin önemli derecede iş kazalarını azalttığı ve çalışanlar üzerinde iş güvenliği algısının oluşmasında etkili 

olduğu söylenebilir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Oto Tamirhanesi, Eğitim, İş Kazası, İşçi Sağlığı ve Güvenliği 
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Abstract 

 

Gold (Au) has always attracted the attention of human beings throughout history and has always been used as a 

precious metal. Research of nano materials is of great interest to the world of science. Different and surprising 

features of nano gold particles (AuNPs) increase this interest. Today, the production of gold nanoparticles is very 

common due to their numerous applications in various fields such as medicine, space, automotive, electronics, 

textile, jewelry, food.  The purpose of this review is to provide an overview of the nano gold particles and their 

uses. Based on the results of this review, it has been determined that nano gold particles have very different 

chemical, physical, electrical, optical and mechanical properties depending on the size and shape of the nano gold 

particles,  compared to their features of macro size. The studies on nano gold materials have been growing 

continously.  There is an unmet need for new products in this field. It is thought that there is a need for central 

organizations for  well-organized and comprehensive studies. 

 

Keywords: Nano, Gold, Particules 

 

                             

Nano Altın Partikülleri Ve Bazı Kullanım Alanlarına Genel Bir Bakış 

 

Özet 

 

Altın (Au) tarih boyunca insanoğlunun hep ilgisini çekmiş ve değerli bir metal olarak daima kullanılmıştır. Nano 

malzeme araştırmaları bilim dünyasının yoğun ilgi alanı içerisindedir. Nano altın partiküllerin (AuNPs) farklı ve 

şaşırtıcı özellikleri bu ilgiyi arttırmaktadır. Günümüzde altın nano partiküllerin üretimi, tıp, uzay, otomotiv, 

elektronik, tekstil, mücevher, gıda gibi çeşitli alanlardaki sayısız uygulamalarından dolayı çok yaygındır. Bu 

derlemenin amacı nano altın partikülleri ve bazı kullanım alanları hakkında genel bir bakış açısı sunmaktır. 

Derleme sonuçlarına göre, nano altın partiküllerin boyutuna ve şekline bağlı olarak makro boyuttaki altına göre 

çok farklı kimyasal, fiziksel, elektrik, optik ve mekanik özellikler gösterdiği tespit edilmiştir. Nano altın 

malzemeler ile ilgili çalışmalar her geçen gün hızla devam etmektedir. Bu alanda yeni ve ihtiyaca cevap verecek 

ürünlere ihtiyaç ortadadır. Bu çalışmaların organizeli ve kapsamlı olması için merkezi organizasyonlara ihtiyaç 

olduğu düşünülmektedir. 
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THE EFFECT OF FLAME SPRAY COATING ON THE MECHANICAL 

PROPERTIES OF BRAKE  DISC 
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Abstract 

 

The movement of moving devices or machines in terms of safety perspective must be controlled. In modern vehicle 

applications, braking is closely related to safety. Slowing or breaking the movements of vehicles safely is the task 

of braking mechanisms. The most important components of these mechanisms are the disc and brake lining pairs. 

Brake discs are made of lamella graphite cast iron. During the braking, the kinetic energy of the vehicle is 

converted into the heat energy through friction. The braking elements are subject to very heavy thermomechanical 

conditions under heat, speed and load. The friction and wear properties of the brake disc must be thermally more 

stable against the heat energy generated on it in order to maintain stability. In this study; mechanical properties of 

the brake discs, which the disc surface was coated with flame spraying and melting, were improved. In addition, 

microstructure, abrasion, hardness and surface roughness tests of the brake disc were conducted. As a result, the 

coated disc showed superior mechanical properties compared to the original disc. 

 

Keywords: Brake discs, Coating methods, Flame spraying, Wear 

 

                             

Alev Püskürtme Kaplamanın Fren Diskinin Mekanik Özelliklerine Etkisi 

 

Özet 

 

Hareket halindeki alet veya makinelerin güvenlik açısından hareketlerinin kontrol altında tutulması zorunludur. 

Modern taşıt uygulamalarında, frenleme emniyetle yakından ilgilidir. Taşıtların hareketlerini emniyetli bir biçimde 

yavaşlatmak veya durdurmak frenleme mekanizmalarının görevidir. Bu mekanizmaların en önemli bileşenleri disk 

ve balata ikilisidir. Fren diskleri lamel grafitli dökme demirlerden imal edilir. Frenleme sırasında taşıtın kinetik 

enerjisi sürtünme yoluyla ısı enerjisine çevrilir. Frenleme elemanları ısı, hız ve yük altında çok ağır termomekanik 

şartlara maruz kalmaktadır. Fren diskinin sürtünme ve aşınma özelliklerinin stabil devam edebilmesi için, üzerinde 

oluşan ısı enerjisine karşı termal olarak daha kararlı olması gerekir. Bu çalışmada; fren disklerinin mekanik 

özelliklerini iyileştirmek amacıyla alev püskürtme ve ergitme kaplama yöntemi kullanılarak disk yüzeyi 

kaplanmıştır. Ayrıca fren diskinin mikroyapı, aşınma, sertlik ve yüzey pürüzlülüğü deneyleri yapılmıştır. Çalışma 

sonucunda kaplamalı diskin, orijinal diske göre daha üstün mekanik özellikler gösterdiği tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Fren diskleri, Kaplama Yöntemleri, Alev Püskürtme, Aşınma 
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ЦЕННОСТНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ КАЗАХСТАНСКОЙ 

МОЛОДЁЖИ 
           

Assem Kaidarova * 
 Kazakhstan 

 

Abstract 

 

Методологии и методика социологических исследований ценностных ориентаций населения в целом, и 

молодёжи, в частности, детально разработана в международной практике и используется при проведении 

прикладных социологических исследований в различных сферах – при изучении мировоззренических 

ориентаций молодёжи, страноведческих исследованиях, сранительных социологических опросах. Одним 

из наиболее известных направлений исследований ценностей можно считать исследования, 

проводившиеся в конце 60–х – 70–е годы в США американским психологом и социологом Милтоном 

Рокичем, а также в других странах на основе разработанной им методологии и методики  прямого 

ранжирования ценностей. В методологии научных исследований М. Рокича нормы и ценности выполняют 

центральную функциональную роль и являются одним из основных факторов, опосредствующих 

поведение человека. По М. Рокичу человеческие ценности характеризуются следующим рядом основных 

признаков или параметров: – общее число основных, доминирующих в структуре личности человека 

ценностей и норм, сравнительно невелико; – все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в 

разной степени; – ценности организованы в более сложные системы; – истоки человеческих ценностей 

прослеживаются в культуре, обществе и его институтах, и личности; – влияние ценностей прослеживается 

практически во всех социальных феноменах, заслуживающих изучения. Для диагностики индивидуальных 

иерархий ценностей М. Рокич разработал своеобразную оригинальную методологию и методику прямого 

ранжирования ценностей, которые он сгруппировал в две категории: – терминальные ценности и нормы; 

– инструментальные ценности и нормы. Респонденту предлагался тестовый опросник, в котором 

необходимо было ответить на многочисленные вопросы и проранжировать (оценить значимость для себя) 

36 ценностей, сгруппированных в 2 группы по 18 в каждой.  Хотя метод прямого ранжирования 

методически несовершенен, данную методологию и методику можно эффективно использовать наряду с 

другими методами, использующимися при изучении ценностных и нормативных представлений. Наиболее 

известной и представляющей для Казахстана прикладной и научный интерес является так называемая 

методика проведения социологических исследований под названием «Всемирный обзор ценностей (англ. 

World Values Survey, WVS)». Это международный исследовательский проект, который объединяет 

политологов, социологов и историков разных стран, которые с помощью целого ряда индикаторов изучают 

ценности посредством их измерения, а, также, более широкие вопросы их воздействия на политические, 

социальные и культурные сферы жизни.  WVS представляет собой серию ежегодных или реже 

социологических исследований с охватом от 25 до 97 стран (в зависимости от количества индикаторов и 

задач исследования), участниками которых в качестве респондентов могут быть от 20% до 90 % населения 

(в зависимости от задач и объема финансирования исследований). На сегодняшний день проведено около 

семи крупных раундов–исследований общественного мнения начиная с 1981 по 2017 год и целый ряд 

небольших локальных исследований. Разработчиком и инициатором исследований стал американский 

политолог и социолог Рональд Инглхарт. Данная методология получила название диаграммы ценностей, 

позднее стала известна как диаграмма Р. Инглхарта. Основным достижением данной методологии и 

методики является то, что эти исследования демонстрируют, какие изменения происходят в 

мировоззрении людей, в том, чего они хотят добиться в жизни, каковы их жизненные идеалы, допустимые 

способы и достижения самореализации в жизни. Социологи опрашивают представителей отдельных 

социальных групп, слоев, страт в зависимости от структуры населения той или иной страны и специфики 

сформулированных задач, используют стандартизированную раздаточную анкету опросник, посредством 

которого измеряют индикаторы и показатели изменения в нормах и ценностях людей относительно таких 

важных компонентов общественной жизни как религия, гендер и отношения полов, трудовая мотивация, 

отношение к политике и  демократии, а так же системе управления в изучаемых странах, основные 

характеристики  социального капитала, активность и политическое участие, толерантность и защита 

окружающей среды, субъективное ощущение благополучия. Научное сообщество социологов анализирует 
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воздействие изменений в этих ценностях на экономическое развитие современных политических режимов 

и стран, на изменение качества жизни различных категорий населения, часто с упором на изучение 

молодёжи, консолидацию и уровень толерантности, политическую стабильность. Согласно авторским 

методикам исследований ценностей (таких как диаграмма Р. Инглхарта) ценностные ориентации,  играют 

практически ключевую роль в поведении индивидов и косвенно влияют на уровень экономического 

развития страны, степень институционализации социальных институтов, тип организации власти. Важно 

отметить, что исследования «Всемирный обзор ценностей (англ. World Values Survey, WVS)» проводятся 

в государствах и странах с различными типами политических режимов, (от авторитарных до 

демократических), с разным уровнем экономического развития (низкий, средний, высокий), и 

представляющих большое разнообразие культурных форм. «Всемирный обзор ценностей (англ. World 

Values Survey, WVS)» является уникальным источником эмпирической информации, представляющий 

собой системные обзоры о мировоззрении, нормах и ценностях современной молодёжи и других категорий 

населения, собранных практически по всему миру. На основе эмпирических верифицированных данных 

учеными подготовлены обзоры и несколько тысяч публикаций, на которые ссылаются другие 

исследователи, политики и ведущие научные и аналитические средства массовой информации, такие как 

Time, Newsweek, The New York Times, The Economist, The World Development Report, а также Human 

Development Report, а также специалисты ООН. Количественные данные исследования «Всемирный обзор 

ценностей» доступны бесплатно на сайте WVS, их изучают социологи всего мира, ученые, аналитики, 

журналисты, и все те, кому интересны изменения, происходящие в мировом сообществе. Основным 

методическим инструментарием, позволяющим исследователям сравнивать изменения в различных 

странах и государствах, является классификации ценностей, объединяющая их в две большие категории: 

1. Ценности выживания/Самовыражения. Ценности и нормы самовыражения – это ценности и нормы, 

регулирующие экономическую и физическую безопасность, нетерпимость к инакомыслию, пределы 

ксенофобии, низкую или высокую оценку свободы и прав человека, готовность или неготовность принять 

авторитаризм, покорность или готовность к протесту, склонность доверять и широко использовать 

достижения технического прогресса. Ценности и нормы самовыражения – это высокая или низкая оценка 

ценности свободы личности в обществе, прав человека, материальных благ, успеха, уровня тревожности 

экономическим и политическим положением страны и мира в целом, равенством или нарушениями 

равенства полов. Как показывают результаты опросов, например, ценности и нормы выживания наиболее 

близки посткоммунистическим, восточноевропейским странам, Российской Федерации, а также жителям 

стран Азии и Африки. И, наоборот, ценности и нормы самовыражения больше выражены у жителей 

Западной Европы, англоязычных стран, Соединенных Штатов Америки. Основной вывод, который делают 

исследователи – существует  закономерная связь между степенью приверженности жителями той или иной 

страны тем или иным ценностям и нормам и уровнем её благосостояния. 2. Традиционные/Секулярно–

рациональные ценности. К этой специфической категории относятся традиционные ценности и нормы, 

регулирующие отношение людей к религии, семье, авторитету власти, абсолютным стандартам поведения, 

социальному конформизму/нонконформизму, предпочтение согласию или открытым политическим 

конфликтам, а также рациональное поведение, достижение успеха, предпочтение светскости или 

религиозности, оценка низкой или высокой роли религии в обществе и государстве. Преобладание той или 

иной группы ценностей в структуре мировоззрения населения влияет на характер образа жизни, тип 

мышления, распространённых моделях поведения в обществе. Образ жизни – интегральная 

характеристика, с помощью которой жизнь индивида или социальной общности можно описать как 

определённую целостность. Сложность и многогранность образа жизни предполагают возможность 

нескольких аспектов его изучения и описания – экономические, социально–психологические, правовые, 

этнические и т.д.  Центрирующую роль в формировании особенностей образа жизни являются ценностные 

ориентации. Данные эмпирических исследований «Всемирный обзор ценностей (англ. World Values 

Survey, WVS)» позволяют выделить страны, население которых придерживается в повседневной практике 

преимущественно т.н. рационалистической модели образа жизни и поведения – это Германия, Норвегия, 

Дания, и страны, население которых придерживается в повседневной практике преимущественно 

традиционалистской модели образа жизни и поведения – США, Ирландия, почти все страны Латинской 

Америки, Индия. Эта типология, помогает более глубоко понять страноведческие различия и сходства в 

образе жизни, мышлении и поведении людей, Методология и методика исследований «Всемирный обзор 

ценностей (англ. World Values Survey, WVS)» ежегодно обновляется за счёт привлечения предложений 

известных социологов и политологов всего мира, однако разработан типовой Мастер Анкет на английском 



IMCOFE 2019 ANTALYA / TURKEY 
APRIL 24-26, 2019 

 

 

533 
 
 

 

языке. Начиная с 1981 года каждая волна опросов «Всемирный обзор ценностей» охватывает более 

широкие сегменты общества, нежели предыдущие социологические исследования и изучает все большее 

количество проблем.  Вопросник переведен на различные языки мира. Волна опросов «Всемирный обзор 

ценностей» проводится среди населения от 18 лет и старше. Минимальное количество респондентов – 1000 

человек из одной страны. Выборка многоступенчатая, на первом этапе структура выборки формируется на 

основе статистических данных по областям, районам, избирательным участкам, спискам избирателей, 

центральным регистрам населения. На втором – методом случайного отбора.  В Казахстане подобные 

методики мало апробированы и пока используются локально. Однако, открытый доступ к такого рода 

методологии позволяет на основе конвергенции и сочетания отечественного и зарубежного опыта 

создавать и совершенствовать свои методологические приёмы, практики, исследовательский 

инструментарий. Восприятие жизни и базовые жизненные ценности молодёжи Структура ценностей – 

сложноорганизованная иерархическая система. Формируется система ценностей в процессе социализации 

человека, под воздействием сложной совокупности факторов, как внешних – социокультурных, так и 

внутренних, зависящих от характера и темперамента человека, особенностей семейного воспитания, 

социального окружения и т.д. В процессе взросления система ценностей в самосознании человека 

претерпевает изменения, переструктурируется, значимость тех или ценностей в определенные периоды 

жизни ослабевает или усиливается. В зависимости от доминирующих ценностей человек совершает 

поступки, принимает решения, ставит цели и выбирает способы их осуществления. В условиях 

модернизирующего общества, когда возрастает нестабильность, неустойчивость, наблюдается рост 

флуктуаций в экономике и политике, процесс формирования системы ценностей подвергается внешним и 

внутренним угрозам, часть традиционных ценностей и норм девальвируется, переопределяется, нуждается 

в дополнительных формах легитимации, формируются новые ценности и нормы, соответствующие 

требованиям времени. Актуализируется потребность систематического мониторинга структуры 

ценностных ориентаций и норм в мировоззрении молодёжи, выявления типичных и особенных стилей и 

образов жизни молодёжи, определения сильных и слабых сторон сложившейся модели социализации. В 

структуре ценностей базовую роль играют смысложизненные ценности – касающиеся восприятия 

молодёжью своей собственной жизни, жизни окружающих людей и социума, видение целей и ценностей 

своей жизни. В социологическом исследовании, в частности, был задан вопрос об оценке молодёжью 

своего социального самочувствия. Подавляющее большинство респондентов, принявших участие в опросе 

выразили позитивное социальное самочувствие и уверенно заявили, что «они могут сказать, что являются 

счастливым человеком» – 69,0%. Еще 27,6%, заявили об этом менее уверенно – ответ «скорее счастливый 

человек, чем несчастный». Всего в структуре опрошенных в процессе исследования было выявлено лишь 

2% молодёжи с негативным социальным самочувствием – 49 человек и еще 20 человек – затруднились 

ответить на вопрос, что в целом характеризует подавляющее большинство современной молодёжи как 

благополучную, оптимистично настроенную по отношению к своей жизни и жизни в общества (Рисунок 

 

Keywords: Ценностная Ориентация Современной Казахстанской Молодёжи 
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LAW APPLICABLE TO CONTRACTS FOR THE CARRIAGE OF GOODS IN CASE 

THE CONDITIONS SET FORTH UNDER ARTICLE 29/II OF MÖHUK ARE NOT 

MET 

 
Hatice Selin Pürselim 
Marmara Ünviversitesi, 

 Turkey 

 

Abstract 

 

The development of global trade increased the frequency of carriage of goods from one country to another, but 

this situation led to many problems. For example, non-delivery of the goods on time or goods becoming defective 

as a result of not taking the necessary precautions during carriage causes substantial pecuniary losses. In order for 

international disputes to be easily settled, many international conventions, including particularly the Convention 

on the Contract for the International Carriage of Goods by Road dated 1960 (CMR). On the other hand, cases with 

an international element which do not fall within the ambit of the international conventions, Turkish courts have 

to determine the applicable law in accordance with Article 29 of the Law on Private International Law and 

International Procedural Law (MÖHUK).  Pursuant to MÖHUK Article 29/I, contracts for the carriage of goods 

are subject to the law chosen by the parties. However, it is observed in practice that the parties &ndash; frequently 

&ndash; neglect choosing the applicable law when they are drafting the contract. In case the parties do not choose 

the applicable law, if the country where the main place of business of the carrier at the time of conclusion of the 

contract is the same place as the country in which the loading or discharge took place or the country the consignor's 

principal place of business is situated, then the said country shall be accepted as the country having the closes 

connection with the contract and its law shall apply (MÖHUK Article 29/II). As it can be seen, MÖHUK Article 

29/II requires certain conditions to be fulfilled for the application of the law of the principal place of business of 

the carrier. According to which criteria the law applicable shall be determined if these conditions are not met? 

Pursuant to one scholarly view, in this case MÖHUK Article 29/III should apply and the law having the closest 

connection with the contract should be determined. According to another view, the law applicable to the case 

should be determined in accordance with the MÖHUK Article 24/IV. In this study, these two opinions shall be 

discussed and Article 5/I of the Regulation of the European Parliament and of the Council of 17.06.2008 on the 

Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I Regulation) shall also be mentioned for the purpose of 

comparison. In fact, Article 5/I of the Regulation, in contradistinction to MÖHUK Article 29, stipulates that if the 

requirements are not met, the law of the country where the place of delivery shall apply. 

 

Keywords: MÖHUK Article 29, Regulation of the European Parliament and of the Council of 17.06.2008 on the 

Law Applicable to Contractual Obligations Article 5, Rome I Regulation, Law applicable to a contract for the 

carriage of goods, Principal place of business of 

 

                             

Eşyanın Taşınmasına Uygulanacak Hukuku Düzenleyen MÖHUK Md. 

29/II’deki Şartların Gerçekleşmemesi Halinde Uygulanacak Hukuk 

 

Özet 

 

Küresel ticaretin gelişmesiyle eşyanın bir ülkeden başka bir ülkeye taşınması artmış, ancak bu durum birçok 

sorunun da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Örneğin malların zamanında teslim edilememesi veya taşıma 

sırasında gerekli tedbirler alınmadığı için malların ayıplı hale gelmesi büyük maddi kayıplara neden olmaktadır. 

Milletlerarası ihtilafların kolaylıkla çözüme bağlanması amacıyla, başta 1956 tarihli Eşyaların Karayolundan 

Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi (CMR) olmak üzere birçok milletlerarası sözleşme yapılmıştır. 

Yabancılık unsuru taşıyan fakat milletlerarası sözleşmelerin kapsamına girmeyen hallerde ise, Türk mahkemesi, 

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) md. 29 uyarınca davada uygulanacak 

hukuku tespit etmek zorundadır.   MÖHUK md. 29/I uyarınca, eşyanın taşınmasına ilişkin sözleşmeler tarafların 
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seçtikleri hukuka tabidir. Ancak uygulamada, tarafların sözleşme hazırlarken uygulanacak hukuku -çoğunlukla- 

ihmal ettikleri görülmektedir. Şayet taraflar hukuk seçimi yapmadıysa, sözleşmenin kuruluşu sırasında taşıyıcının 

esas iş yerinin bulunduğu ülke aynı zamanda yüklemenin veya boşaltmanın yapıldığı ülke veya gönderenin esas 

iş yerinin bulunduğu ülke ise bu ülkenin sözleşmeyle en sıkı ilişkili olduğu kabul edilecek ve sözleşmeye bu 

ülkenin hukuku uygulanacaktır (MÖHUK md. 29/II). Görüldüğü üzere, MÖHUK md. 29/II, taşıyıcının esas iş yeri 

hukukunun uygulanmasını belirli şartların varlığına bağlamıştır. Bu şartların sağlanmaması halinde uygulanacak 

hukukun tespiti hangi kritere göre yapılacaktır? Bir görüş uyarınca, bu halde MÖHUK md. 29/III uygulanarak 

sözleşmeyle en sıkı ilişkili hukuk tespit edilmelidir. İkinci görüş uyarınca, davaya uygulanacak hukuk MÖHUK 

md. 24/IV uyarınca belirlenmelidir. Çalışmada, bu iki görüş tartışılacak ve mukayese yapılması amacıyla 

17.06.2008 tarihli Sözleşmeden Doğan Borçlara Uygulanacak Hukuk Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi 

Tüzüğü (Roma I Tüzüğü) md. 5/I'e yer verilecektir. Zira Tüzük md. 5/I, MÖHUK md. 29'dan farklı olarak, aranan 

şartların sağlanmaması halinde, ihtilafa, taraflarca kararlaştırılmış olan malların teslim yeri hukukunun 

uygulanması gerektiğini düzenlemiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: MÖHUK md. 29, 17.06.2008 tarihli Sözleşmeden Doğan Borçlara Uygulanacak Hukuk 

Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü md. 5, Roma I Tüzüğü, Eşyanın taşınmasına uygulanacak 

hukuk, Taşıyıcının esas iş yeri hukuku. 
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EFFECTIVENESS OF USE OF NATURAL AND EXACT SCIENTIFIC METHODS IN 

ARCHAEOLOGICAL PROJECTS IN WESTERN GEORGIA (CASE STUDIES: 

GONIO-APSAROS, KUTAISI, SARO) 
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Abstract 

 

The presentation aims at summarizing the natural and exact scientific methods that have been employed in the 

study of some of the archaeological sites in Western Georgia over the past few years. The presented three cases 

represent the joint projects realized by Georgian and Polish scientists. Methods include: petrography and chemical 

analyses of ceramic materials, geophysical survey and 3D laser scanning. For each method the contexts of use are 

described and the effectiveness is evaluated by comparing expectations with the gained results. 

 

Keywords: Keywords: Petrography, chemical analysis, geophysical survey, 3D laser scanning
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Abstract 

 

Geothermal fields are classified according to their temperature in the reservoir as high-medium and low 

temperature. The water temperature is higher than 150 ° C. in high temperature geothermal areas. While the water 

temperature in the medium temperature ranges between 70°C and 150°C; In low temperature areas, the water 

temperature varies between 20°C and 70°C. Due to the increase in the temperature of the water in geothermal 

fields, the diversity of the usage area of the water increases.  Many geothermal areas are found in Erzurum 

province, which is located on important fault zones. In this study, within the boundaries of Erzurum Province; 

Aziziye (Ilıca), Erzurum-Dumlu, Hamamderesi, Pasinler (Hasankale), Köprüköy (Deliçermik), Çat (Hölenk and 

Köseler), Tekman, Olur (Ilıkaynak), Horasan-Hızırilyas village geothermal fields has been determined as the study 

area. In this context, the earth temperatures of the thermal areas were determined by using satellite images and 

Land Surface Temperatures (LST) were calculated by using various bands of satellite data of Landsat and MODIS 

platforms. The LST model is an effective way to understand many environmental parameters and the relationship 

between them. Split-window (sw) algorithm was used to create the data of the LST. Thus, the LST data of the 

thermal zone of 9 localities within the boundaries of Erzurum Province were calculated. As a result, the thermal 

areas in the province of Erzurum are classified according to their temperatures, and suggestions have been made 

to the relevant institutions and organizations for the appropriate evaluation of these areas. 

 

Keywords: Geothermal Waters, Erzurum, Landsat, MODIS, LST, Remote Sensing. 

 

                             

Jeotermal Alanlarda Yeryüzeyi Sıcaklıklarının (YYS) Uzaktan Algılama 

Yöntemleriyle İncelenmesi: Erzurum İli Örneği 

 

Özet 

 

Jeotermal sahalar, su sıcaklıklarına göre yüksek-orta ve düşük sıcaklıklı alanlar olarak sınıflandırılmaktadır. 

Yüksek sıcaklığa sahip jeotermal alanlarda su sıcaklığı 150&deg;C'den yüksektir. Orta derecede sıcaklıklı 

sahalarda su sıcaklığı 70&deg;C ila 150&deg;C arasında değişirken; düşük sıcaklıklı sahalarda su sıcaklığı 

20&deg;C ila 70&deg;C arasında değişmektedir. Jeotermal sahalardaki suların sıcaklık derecelerinin artışına bağlı 

olarak, suların kullanım alanının çeşitliliği de o oranda artmaktadır.  Önemli fay zonları üzerinde yer alan Erzurum 

ilinde birçok jeotermal alan bulunmaktadır. Bu çalışmada Erzurum ili sınırları içerisinde yer alan; Aziziye (Ilıca), 

Erzurum-Dumlu, Hamamderesi, Pasinler (Hasankale), Köprüköy (Deliçermik), Çat (Hölenk ve Köseler), Tekman, 

Olur (Ilıkaynak), Horasan-Hızırilyas köyü Jeotermal Sahaları çalışma sahası olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda 

termal alanların yer yüzeyi sıcaklıkları uydu görüntüleri kullanılarak tespit edilmeye çalışılmış, Landsat ve MODIS 

platformlarına ait uydu verilerinin çeşitli bantları kullanılarak Yer Yüzey Sıcaklıkları (YYS) hesaplanmıştır. YYS 

modeli, birçok çevresel parametreyi ve bunlar arasındaki ilişkiyi anlama için etkili bir yöntemdir. YYS verilerinin 

oluşturulmasında split-window (sw) algoritması kullanılmıştır. Böylelikle Erzurum ili sınırları içerisinde yer alan 

9 adet lokaliteye ait jeotermal sahanın YYS verileri hesap edilmiştir. Bunun sonucunda, Erzurum ilindeki termal 

alanlar sıcaklıklarına göre tasnif edilmiş ve bu alanların uygun değerlendirilme şekli konusunda ilgili kurum ve 

kuruluşlara öneriler sunulmaya çalışılmıştır. 
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bstract 

 

In this study I will try to draw a general topography of the concept of memory in philosophy. In philosophy, I aim 

to draw attention to the importance of the ability of memory, which is mainly evaluated in the scope of the scope 

of biological existence such as alan brain ğ, which is behind the basic knowledge abilities such as sensation, 

perception and reason. The basic argument in this study is that neither the sensation nor the sensation nor the 

activities of reason are possible. From this point of view, I will discuss the argument that memory remains 

epistemologically, especially in the modern philosophy, in the shadow of the pre-empirical powers and knowledge 

(or rather the epistemological constructs), starting with Descartes and coming to the summit with Kant. In this 

context, it is interesting to discuss the claim that the memory is driven from the homeland of philosophy along 

with Descartes, who is the first representative of the modern. In this work, I will present the main points of the 

problem I have discussed in my doctoral thesis titled “A Critical Study on the Concept of Memory in Modern 

Philosophy” sun with the main argument. In this direction, the philosophers of the study are important for the 

discussion: Descartes, Locke, Hume, Kant and Bergson. The main argument of this study (as well as my doctoral 

thesis) can be summarized as follows: With Descartes's dual substance approach, the distinction between thinking 

(and knowing) substance (res cogitans) and space (and res extensa) has made memory a fundamental problem of 

modern philosophy. Descartes, as a result of the distinction between mind and body, made the term 'memory' a 

period of experience.  As a result of his distinction between mind and body, Descartes has made the term memory 

a term of experience, a term of reason (consciousness). In other words, the memory that Descartes exiled as a 

deceptive store of experience made the basic problem of philosophy by introducing a new identity as a reliable 

method of mind. With the help of Descartes and later Kant, the memory of an extension of sensations for 

experimental philosophers such as Locke and Hume became a priori. This new identity of memory has become 

the fundamental concept of Bergson's philosophy as a problem. He tried to establish the connection between 

Descartes' mind and body that he could not persuade convincingly with the concept of memory. For this study, the 

problem of the connection between the two bodies of Descartes' mind-body distinction at one end, and the idea of 

memory that Bergson developed on the basis of dureé concept, suggesting a solution to this problem at the other 

end, is the main discussion line of this study. Between Descartes and the Bergson line, there are three important 

philosophers who have contributed to the concept of memory as a solution for Bergson: Locke, Hume and Kant. 

These philosophers convert the memory from the experimenter field to the rational, that is, from the sensation to 

the method. Locke and Hume literally conceptualize memory in terms of content and form as an experimenter. 

Kant gives a priori costume its by severing this concept from the experimenter. He does this with time and space 

analysis. Here, Bergson constructs his own concept of space and time based on his critique of  Kant's analysis, and 

then tries to establish the connection between the soul and the body with memory. So Bergson proclaims that the 

Descartesian mind-body problem is a memory problem. In contrast to Bergson's critique of Descartes, Husserl, 

who defends Descartesian Cartesianism, shifts the direction of memory to the realm of consciousness. In his 

memory the memory will have lost its primary identity by melting in memory consciousness. As a result discussion 

of this study, the memory problem in the philosophy initiated by Descartes will be revealed by Husserl's memory 

concept. 

 

Keywords: Modern philosophy, memory, time, Descartes, Bergson ve Husserl.                  

  

Modern Felsefede Bellek: Descartes, Bergson ve Husserl 
 

Özet 

 

Bu çalışmada “bellek” kavramının felsefedeki genel bir topografisini çıkarmaya çalışacağım. Felsefede, 

çoğunlukla duyum, algı ve akıl gibi temel bilgisel yetilerin arkasında yatan, özellikle “beyin” gibi biyolojik varlığın 
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kapsamı alanında değerlendirilen bellek yetisinin insanın bilgisel faaliyetindeki önemine dikkat çekmeyi 

amaçlıyorum. Bu çalışmadaki temel savım, belleksiz ne duyumun ne algının ne de aklın faaliyetlerinin olanaklı 

olmadığıdır. Buradan hareketle, belleğin epistemolojik olarak, özellikle modern felsefede Descartes’la başlayan 

ve Kant’la zirveye çıkan akıl ya da deney-öncesi yetilerin ve bilgilerin (daha doğrusu epistemolojik yöntem 

inşalarının) gölgesinde kaldığı iddiasını tartışacağım.  Bu çerçevede, aslında bellek, antiklerden Platon ve 

Aristoteles’in önem verdiği bir yeti olmakla birlikte, modernlerin ilk temsilcisi olan Descartes’la birlikte belleğin 

felsefenin yurdundan sürüldüğü iddiasını tartışmak ilginç olacaktır. Bu çalışmadaki iddiam, felsefede “bellek” 

kavramını dolaylı olarak sorun haline getiren Descartes olduğudur. Bu çalışmada, ana iddiamla birlikte aslen 

“Modern Felsefe’de Bellek Kavramı Üzerin Eleştirel Bir İnceleme” adlı doktora tezimde etraflıca tartıştığım 

sorunun temel noktalarını sunacağım. Bu doğrultuda, çalışmanın tartışma için önemli olan filozoflar şöyledir: 

Descartes, Locke, Hume, Kant ve Bergson. Bu çalışmanın (aynı zamanda doktora tezimin de) ana savı şöyle 

özetlenebilir: Descartes’ın dual töz anlayışıyla, düşünen (ve bilen) tözün (res cogitans) ile yer kaplayan (ve 

değişen) (res extensa) arasında yaptığı ayrım belleği modern felsefenin temel problemi haline getirmiştir. 

Descartes zihin ile beden arasında yaptığı ayrımın bir sonucu olarak, deneyimin bir terimi olan belleği aklın 

(bilincin) terimi haline getirmiştir. Yani, Descartes’ın deneyimin yanıltıcı deposu olarak sürgün ettiği belleği, 

sonradan aklın güvenilir yöntem aracı olarak yeni bir hüviyete sokarak felsefenin temel problemi yapmıştır. 

Descartes ve sonradan Kant’ın yardımıyla, deneyci Locke ve Hume gibi deneyci filozoflar için duyumların bir 

uzantısı mesabesindeki bellek a priori bir nitelik kazanmıştır. Belleğin bu yeni hüviyeti, bir sorun olarak 

Bergson’un felsefesinin de temel kavramı haline gelmiştir. O, Descartes’ın zihin ile beden arasında ikna edici 

biçimde kuramadığı bağı, bellek kavramıyla kurmaya çalışmıştır. İşte bu çalışama açısından bir uçta Descartes’ın 

zihin-beden ayrımının doğurduğu iki töz arasındaki bağlantı problemi ile diğer uçta bu probleme çözüm öneren 

Bergson’un süre kavramı temelinde geliştirdiği bellek fikri bu çalışmanın ana tartışma hattını oluşturmaktadır. 

Descartes ile Bergson hattının arasında, bellek kavramını Bergson için bir çözüm olarak önerecek hale gelmesine 

katkı yapan üç önemli filozof vardır: Locke, Hume ve Kant. Bu filozoflar, belleği deneyci alandan akılcı alana 

değin, diğer bir deyişler duyumdan yönteme değin dönüştürürler. Locke ve Hume, tam anlamıyla belleği içerik ve 

biçim olarak bir deneyci bir anlayışla kavramlaştırır. Kant ise, bu kavramı deneyci hüviyetinden kopararak ona a 

priori bir kılık verir. Bunu da zaman ve uzam tahliliyle yapar. İşte, Bergson, Kant’ın tahliline ilişkin eleştirisinden 

hareketle kendi uzam ve zaman kavramını inşa eder, sonra da ruh (zihin) ile beden arasındaki bağı bellek ile 

kurmaya çalışır. Böylece Bergson, Descartesçı zihin-beden probleminin bir “bellek” sorunu olduğunu ilan etmiş 

olur. Bergson’un Descartes’ı eleştirisine karşılık, Descarteçı kartezyenizmi savunan Husserl ise bellek kavramının 

yönünü bilinç alanına doğru kaydırır. Onun bellek anlayışında bellek bilinç içinde eriyerek asli hüviyetini yeniden 

kaybetmiş olacaktır. Bu çalışmanın sonuç tartışması olarak, Descartes’la başlatılan felsefedeki bellek sorunu, 

Husserl’in bellek kavramıyla ortaya konacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Modern felsefe, bellek, zaman, Descartes, Bergson ve Husserl. 
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Abstract 

 

The study area is situated in Eastern Anatolian Accretionary Complex which occured result of the collision 

between Arabian and Eurasian plates along the Bitlis-Zagros suture zone during the Early Miocene. The study area 

contain intrusive, volcanic and pyroclastic rocks. The basement is Upper Cretaceous Kağızman complex in the 

area. Lower Miocene (Aquitanian) Esenköy granitoids cut this unit intrusively. The Esenköy granitoids are 

overlain unconformably by Pliocene aged Oğlaklı conglomerate. This unit is overlain concordantly by Pliocene-

Quaternary Gözucu volcanics which contain basalt, andesite trachyandesite and dacite. This unit is overlain 

concordantly by Pliocene-Quaternary Yukarıdumanlı pyroclastics which comprise vitric tuff and ignimbrite. The 

youngest lithology in the study area is alluvium. Volcanic rocks in the study area are in the field basalt, andesite, 

trachyandesite, trachydacite and dacite on TAS diagram. These rocks exhibit subalkaline and calc-alcaline 

features. Major and trace elements vs. SiO2 diagrams indicate the fractional crystallization trends. The primitive 

mantle normalized multi-element spider diagram patterns reflect enrichment in LILE, HFSE and LREE compared 

with HREE. The (Th/Nb)N vs. Nb/La and Nb/Th vs. Ta/Th diagrams refer crustal contamination. The Gözucu 

volcanics located in active continental margine in the geotectonic classification diagrams. 

 

Keywords: Continental collision, Basalt, Eastern Anatolia, Taşlıçay, Crustal contamination. 

 

Çarpışma Sonrası Pliyosen Gözucu Volkaniklerinin (Taşlıçay-Ağrı) 

Jeokimyasal Karakteristikleri, Doğu Anadolu, Türkiye 

 
Özet 

Çalışma alanı Alt Miyosen sırasında Bitlis-Zagros sütur zonu boyunca Arap ve Avrasya levhaları arasındaki 

çarpışma sonucunda meydana gelen Doğu Anadolu Yığışım Kompleksi içinde yer alır. Çalışma alanı intrüzif, 

volkanik ve piroklastik kayaçları ihtiva eder. Alanda temel Üst Kretase  Kağızman kompleksidir. Alt Miyosen 

Esenköy granitoidleri bu birimi intrüzif olarak keser. Esenköy granitoidleri Pliyosen Oğlaklı çakıltaşı birimi 

tarafından uyumsuz olarak üzerlenir. Bu birim bazalt, andezit, trakiandezit ve dasit içeren Gözucu volkanikleri 

tarafından uyumlu olarak üzerlenir. Bu birim vitrik tüf ve ignimbritten oluşan Pliyosen-Kuvaterner Yukarıdumanlı 

piroklastikleri tarafından uyumlu olarak üzerlenir. Çalışma alanındaki en genç litoloji Kuvaterner alüvyondur. 

Çalışma alanındaki volkanik kayaçlar, TAS diyagramında bazalt, andezit, trakiandezit, trakidasit ve dasit 

alanlarındadırlar. Bu kayaçlar subalkalin ve kalk-alkalin özellikler sergilerler. SiO2’ye karşı ana ve iz elementlerin 

değişim diyagramları fraksiyonel kristallenmeye işaret eder. İlksel mantoya gore normalize edilmiş çoklu element 

örümcek diyagramındaki desenler HREE ile karşılaştırıldığında  LILE, HFSE ve LREE’lerde zenginleşmeyi 

yansıtırlar.  (Th / Nb)N - Nb / La ve Nb / Th - Ta / Th diyagramları kabuksal kirlenmeyi belirtir. Gözucu volkanikleri 

jeotektonik sınıflandırma diyagramlarında aktif kıtasal kenar alanında yer alırlar. 

 

AnahtarKelimeler: Kıtasal Çarpışma, Bazalt, Doğu Anadolu, Taşlıçay, Kabuksal Kirlenme. 

 

 

 

 

mailto:maclan@yyu.edu.tr

