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Özet 

Ülkemizde gün geçtikçe Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili birçok çalışmaya rastlanmaktadır. 

Hayatımızın her alanında bu çalışmalardan biriyle karşılaşmak mümkündür. Özellikle Coğrafi Bilgi 

Sistemleri‘nin yerel yönetimlere yönelik faaliyetlerin planlanmasında kullanılması şehirlerin gelişimi 

hususunda önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan çalışmanın amacı, yeni yerleşim alanlarını tespit 

etmek, yapı sayısı, yapı ömrü ve nüfus durumu gibi parametrelere bağlı olarak konumsal analizler 

yaparak risk haritalarının oluşturulmasıdır. Çalışmadaki hedeflere ulaşmak için pilot bölge olarak 

Kayseri ili seçilmiştir. Open Street Map bina katmanı verileri indirilerek QGIS yazılımı aracılığıyla 

mahalle ve ilçe verileri ile ilişkilendirilmiştir. Web uygulamasının arayüzünde haritaların gösterimi 

için LeafletJS harita kütüphanesi kullanılmıştır. Kullanıcıların sorgu arayüzünden ilçe, mahalle ve 

analiz türü seçimi yaparak amaca yönelik 3 Boyutlu tematik haritalar oluşturabileceği bir arayüz 

tasarımı yapılmıştır. Kullanıcıların geliştirilen uygulamayı kullanarak oluşturabilecekleri tematik 

haritalar, başta şehir yöneticilerine ve planlamacılara hızlı ve etkili karar verme anlamında yardımcı 

olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri,  Konumsal Analizler, Tematik Haritalar. 

 

Abstract 

In our country, there are many studies about Geographical Information Systems. It is possible to 

encounter one of these studies in every aspect of our lives. In particular, the use of Geographical 

Information Systems in planning activities for local governments plays an important role in the 

development of cities. The aim of this study is to determine new settlement areas, to make spatial 

analysis based on parameters such as number of buildings and population status and to create risk 

maps based on parameters such as structure life. Open Street Map building layer data is downloaded 

and associated with province, district and neighborhood data via QGIS software. On the interface 

side, the LeafletJS map library was used. By selecting the district, neighborhood and analysis type 

from the query interface, users will be able to create thematic 3 dimensional thematic maps. These 

thematic maps will help the city managers and planners to make quick and effective decisions. 

Keywords: Geographical Information Systems, Spatial Analysis, Thematic Maps 

 

 

                                                           
1
 Corresponding Author Abdurrahman EYMEN, Prof. Dr., Erciyes University, ageymen@erciyes.edu.tr 

2
 Muhammed Sami Marufoğlu, GIS Specialist, Netcad Software Inc., sami.marufoglu@netcad.com.tr 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

701 

 

1. GĠRĠġ 

Risk kavramı, tehlike, tehlikeye maruz değerler ve zarar görebilirlik kavramları ile iliĢkili 

olarak açıklanabilmektedir (YavaĢoğlu ve Özden, 2017). Risk= Tehlike × Tehlikeye Maruz 

Değerler × Zarar Görebilirlik Ģeklinde formüle edilebilir (Asya Afet Azaltma Merkezi, 2005). 

Diğer bir ifadeyle, tehlike, risk ve zarar görebilirlik iliĢkisi, tehlike ve zarar görebilirliğin var 

olduğu her durumun bir risk oluĢturduğunu ifade etmektedir. Buna ek olarak formüle göre, 

çeĢitli olaylara bağlı riskler ortaya konulabilir ve konuma bağlı olan risklere yönelik 

haritalamalar yapılabilmektedir. Riski ifade eden kavram fiziksel, ekonomik ve sosyal 

kayıplara neden olan, normal yaĢamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye 

uğratarak toplumları etkileyen sel felaketi, volkan patlamaları, depremler gibi doğal bir afet 

türü olabilir (Ergünay, 1998; Atabey, 2000). Bu tür riskler ekonomik faaliyetlerin, 

taĢınmazların ve nüfusun çok yoğun olduğu bölgelerdeki kentlerin, çok sayıda ve türde 

tehlikeye maruz değere ve doğal afetlere karĢı yüksek zarar görebilme olasılığına sahip 

potansiyeldeki yerlerdir (Montoya, 2003). Elde edilen bu konuma bağlı olan risklerin 

haritalanması ise oluĢması muhtemel tehlikelerin tekrar oluĢmaması ve gerekli tedbirlerin 

alınması noktasında son derece önemli bir mevzudur. Afet yönetimi risk sözlüğünde risk 

haritası, tehlikelere maruz alt ve üstyapılar, yerleĢim yerleri, nüfus yoğunluğu, iĢ ve hizmet 

sürekliliği, fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar, doğal kaynaklar gibi unsurlara ait olası 

kayıpların gösterildiği haritalar olarak tanımlanmaktadır. Bu tür konuma bağlı olarak değiĢen 

risklerin haritalanması anlamında Coğrafi Bilgi Sistemlerinden (CBS) yararlanılmaktadır. 

Coğrafi Bilgi Sistemleri; grafik ve grafik olmayan verilerin bilgisayar ortamında toplanması, 

girilmesi, saklanması, sorgulanması, mekansal analizlerinin yapılması, görüntülenmesi ve 

farklı formatlarda çıktı alınması için oluĢturulan bir bilgi sistemidir (Aranoff,1991; 

Yomralıoğlu, 2000; Valacich and Christoph, 2010; Geymen, 2016). Bu nedenle risk 

haritalarının üretiminde CBS bir araç olarak kullanıldığı zaman hızlı ve doğru kararlar 

alınabilmektedir. Bu türden risk haritalarının elde edilmesi, özellikle yerel yöneticilere ve 

planlamacılara Ģehrin planlanması noktasında önemli bir karar destek sistemi oluĢturmaktadır. 

Bu çalıĢmada yeni yerleĢim alanlarını tespit etmek, yapı sayısı, yapı ömrü ve nüfus durumu 

gibi parametrelere bağlı olarak konumsal analizler yaparak risk haritalarının oluĢturulması 

amaçlanmıĢtır. Bu amacı gerçekleĢtirebilmek için web uygulaması arayüzünde haritaların 

gösterimi için LeafletJS harita kütüphanesi kullanılarak kullanıcıların ilçe, mahalle ve analiz 

türü seçimi yapılarak amaca yönelik 3 Boyutlu tematik haritalar oluĢturabileceği bir arayüz 

tasarımı yapılmıĢtır. 

2. UYGULAMA 

2.1. Veri Seti 

Bu çalıĢmada konuma bağlı olan risk haritalarını oluĢturmak için pilot bölge olarak Kayseri Ġli 

seçilmiĢtir (ġekil 1). Kayseri Ġline ait ilçe, mahalle sınırı verileri ve açık kaynak harita servisi 

olan OSM (Open Street Map)‘nin bina katmanları kullanılmıĢtır. Kullanılan verilerin tümü 

ilçe ve mahalle UAVT kodları ile iliĢkilendirilmiĢ olan alan türünde verilerdir. Katmanlardaki 
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verilerin sütunları aĢağıdaki görsellerde sırasıyla gösterilmiĢtir. ġekil 2,3 ve 4 ‗te kullanılan 

verilere ait kolonlar gösterilmiĢtir. 

ġekil 1. ÇalıĢma alanı 

 

 

ġekil 2. Ġlçe tablosu 
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ġekil 3. Mahalle tablosu 

 

 

ġekil 4. Bina tablosu 

  

2.2. Tematik Harita Analizi 

Tematik haritalar bir topografik altlık üzerinde o bölge ile konumsal referanslı olan her 

konuda bilgi aktaran kartografik ürünlerdir. Tematik haritanın en önemli özelliği ise bakıldığı 

zaman herkes tarafından anlaĢılabilmesidir. ġekil 5‘teki tematik harita web ortamında Ġlçe, 

Mahalle ve 2B Tematik Analiz seçeneği seçilerek elde edilmektedir. Ġlçe seçimi yaparak 

iliĢkili mahalleler veritabanından sorgulanıp listelenmektedir. Listelenen mahallelerden 

herhangi birinin seçimi sonrasında analiz türü seçimiyle tematik oluĢturulmaktadır. 

OluĢturulan bu harita, bina yaĢına göre tematize edilmektedir. Veritabanından gelen sonuçlar, 

Json veri formatına dönüĢtürülür. LeafletJS kütüphanesinin Json formatındaki verileri harita 

üzerine ekleyebilmek için L.geoJson() metodu kullanılır.  
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ġekil 5. Tematik Harita 

 

2.3. Yoğunluk Haritası Analizi 

Yoğunluk Haritası; vektörel verilerin herhangi bir parametreye bağlı olarak gruplandırılması 

ve renklerle ifade edilmesiyle oluĢan haritalardır. ġekil 6‘daki yoğunluk haritası web 

ortamında Ġlçe, Mahalle ve Yoğunluk Analizi seçeneği seçilerek elde edilmiĢtir. Ġlçe seçimi 

yaparak iliĢkili mahalleler veritabanından sorgulanıp listelenir. Listelenen  mahallelerden 

herhangi birinin seçimi sonrasında analiz türü seçimiyle yoğunluk haritası oluĢturulur. Bina 

verisinin sorgusunda yoğunluk haritası bir nokta olarak temsil edilmesi gerektiğinden 

ST_Centroid() konumsal fonksiyonu kullanılarak geometrinin merkez koordinatları elde 

edilir. Bu veriler Json veri formatına dönüĢtürülür. LeafletJS ile  Heatmap.js eklentisi beraber 

kullanılarak merkez koordinatlardan oluĢan veri bir obje olarak tanıtılır. OluĢan objenin harita 

üzerine eklenebilmesi için LeafletJs kütüphanesinin L.geoJson()  metodu kullanılır.  

ġekil 6. Yoğunluk Haritası 
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2.4. Kullanılan Teknolojiler   

ÇalıĢmada kullanılan Veritabanı Yönetim Sistemi, Back – End ve Front – End altyapısı için 

kullanılan teknolojiler alt maddeler halinde sıralanmıĢtır. 

2.4.1 PostgreSQL 

Postgresql; açık kaynak kodlu, güvenlik ve özellik bakımından geliĢmiĢ iliĢkisel bir veritabanı 

yönetim sistemidir. Postgis eklentisi ile konumsal verilerin depolanması, sorgulanması ve 

analiz edilebilmesi oldukça geliĢmiĢ düzeyde olduğundan bu çalıĢmada tercih edilmiĢtir. ġekil 

7‘de pgAdmin 4 versiyonuna ait arayüz gösterilmiĢtir. 

 

ġekil 7. Postgresql pgAdmin 4 Arayüzü 

 

 

2.4.2 Asp .NET MVC 

Asp .NET MVC, MVC (Model-View-Controller) tasarımını ASP.NET‘e eklemek için 

Microsoft‘un geliĢtirdiği bir framework‘tür. Güçlü ve yaygın kullanılan bir dil olduğu için bu 

çalıĢmada tercih edilmiĢtir. Veritabanı bağlantısının yapılması, arayüz tarafında sorguların 

sonuçlarının üretilmesi gibi iĢlemler burada hazırlanmıĢtır. ġekil 8‘de Visual Studio 

GeliĢtirme Ortamına ait bir görsel eklenmiĢtir.  

2.4.3 Html,CSS ve Javascript 

Html, CSS ve Javascript Front – End altyapısının temelini oluĢturmaktadır. Html (Hyper Text 

Markup Language) web sayfalarını tasarlamak için kullanılan bir iĢaretleme dilidir. Bu 

sayfaların görünümlerini özelleĢtirmek için CSS (Cascading Style Sheets) tanım diline ihtiyaç 

vardır. Kullanıcılara etkileĢimli bir sayfa deneyimi sunabilmek için bir script dili olan 
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Javascript tercih edilir. Biz de bu çalıĢmamızda bir arayüze ihtiyaç duyduğumuz için bu 

teknolojileri kullanarak geliĢtirme yapmıĢ bulunmaktayız. ġekil 8‘de Html,Css ve Js kod 

örnekleri gösterilmiĢtir. 

ġekil 8. Sorgu Metodları ve Entity Katmanı 

 

 

ġekil 9. Html,Css ve Js Kod Örnekleri 
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3. SONUÇLAR 

Bu çalıĢma, CAD ve CBS alanında geliĢtirilen masaüstü yazılım uygulamalarına alternatif 

olarak geliĢtirilmiĢ web tabanlı bir uygulamadır. Hızla geliĢen teknolojilerle Coğrafi Bilgi 

Sistemi alanında yapılabilecek çalıĢmaların web ortamında geliĢtirilebilmesi için yeni 

teknolojiler ortaya çıkmıĢtır. Bu teknolojiler yardımıyla daha önce masaüstü tarafında yapılan 

veri oluĢturma, görüntüleme ve analiz etme gibi iĢlemler oldukça kolay hale gelmiĢtir. 

ArcGIS Server, Geoserver ve Mapserver harita sunucu uygulamalarına, ArcGIS Web API, 

MapBox GL JS, Yandex API, Google Maps API, LeafletJs ve OpenLayers web harita 

arayüzü geliĢtirme teknolojilerine, GDAL,TurfJs ve GeoPandas coğrafi veri analizi 

yapılmasını sağlayan teknolojilere örnek verilebilir. Ġleride daha aktif olarak kullanılacak bu 

teknolojiler sayesinde mühendislik alanındaki pek çok uygulama kullanıcı dostu olacaktır. Bu 

yenilikler sayesinde özellikle konumsal bilgiyi kullanan, faaliyetlerin en yoğun kullanıldığı 

yerel yönetimlerde yöneticilere ve Ģehir plancılarına karar-destek sistemi olacaktır. 
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ANALYSIS OF 1250KVA DRY TYPE DISTRIBUTION TRANSFORMER 

WITH FINITE ELEMENT METHOD 

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMĠYLE 1250kVA GÜCÜNDE KURU TĠP 

DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜNÜN BOġTA VE YÜKTE ÇALIġMA 

DENEYLERĠ 

Turab SALAHLI
1*

 , Atabak NAJAFI
2 

 

Abstract 

Distribution transformers are high-efficiency and long-life system components, but efficiency 

studies continue. When investigates on this subject which are examined in the literature, two-

dimensional Finite Element Method (FEM) analyzes of low-power distribution transformers 

are appeared, but studies on high power dry type distribution transformers are limited. In this 

study, current and voltage, magnetic flux distribution and losses have been analyzed and 

results have been evaluated in case of a dry type distribution transformer operating at no-

load and load with finite element method. For this purpose, three-dimensional FEM analysis 

of the 1250kVA dry type distribution transformer has been made. Then transformer design 

has been performed by using ANSOFT MAXWELL 3D software and current and voltage 

graphics, magnetic flux density values and no-load state losses have been obtained in case of 

no-load transformer. In the second case, when the load has been connected to the secondary 

side of the transformer, the results of current, voltage, magnetic flux density and load losses 

have been obtained while operating at full load. Finally, the values obtained from analysis 

have been compared with the practical results. 

Keywords: Dry type distribution transformer, Finite Element Method, No-load losses, Load 

losses. 

 

Özet 

Dağıtım transformatörleri yüksek verimli uzun ömürlü sistem elemanlarıdır ancak verim ile 

ilgili çalışmalar devam etmektedir. Literatürde bu konuda yapılan çalışmalar incelendiği 

zaman düşük güçlü dağıtım transformatörlerin iki boyutlu SEY analizlerinin yapıldığı 

görülmektedir fakat büyük güçlü kuru tip dağıtım transformatörü ile ilgili çalışmalar 

kısıtlıdır. Bu çalışmada, sonlu elemanlar yöntemiyle bir kuru tip dağıtım transformatörünün 

boşta ve yükte çalışması durumunda akım ve gerilim, manyetik akı dağılımı ve kayıpları 

analiz edilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Bu amaçla 1250kVA gücündeki kuru tip 

dağıtım transformatörünün üç boyutlu SEY analizleri yapılmıştır. Daha sonra ANSOFT 

MAXWELL 3D yazılımı kullanarak transformatör tasarımı gerçekleştirilmiş ve 

transformatöre boşta çalışma durumunda akım ve gerilim grafikleri, nüvede oluşan manyetik 

akı yoğunluğu değerlerini ve yüksüz durum kayıpları elde edilmiştir. İkinci durum olarak 

transformatörün sekonder tarafına yük bağlandığı zaman tam yükte çalıştırırken akım, 

gerilim, manyetik akı yoğunluğu ve yükteki kayıplarının sonuçlarını elde edilmiştir. Son 

olarak ise elde edilen değerler pratikteki sonuçlarla karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Boşta kayıplar, Kuru tip dağıtım transformatörü, Sonlu Elemanlar 

yöntemi, Yükte kayıplar 
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1. GĠRĠġ 

Transformatörleri basit bir Ģekilde anlatırsak  ince, özel silisli saçlardan oluĢan kapalı bir 

manyetik gövde ile bunun üzerine, yalıtılmıĢ iletkenlerle sarılan sargılardan oluĢur. En basit 

Ģekilde iki sargı bulunur. Bu sargılardan birine primer veya birincil devre diğerine ise 

sekonder veya ikinci devre adı verilir. Transformatörler, sargılarından birine uygulanan 

alternatif gerilimi elektromanyetik indüksiyon yolu ile diğer sargılardan aynı frekans ve güce 

sahip ancak farklı gerilim ve akım değerlerini elde etmemize sağlayan hareketsiz elektrik 

makineleridir. Transformatör elektromanyetik sistem için önemli bir rol oynar. Manyetik 

sistemin görevi istenen dönüĢümü veya enerji transfer iĢlemlerini yerine yetirmektir 

(Çanakoğlu vd., 2012). 

Transformatörün boĢta çalıĢması, çıkıĢ uçlarına her hangi bir yükün bağlanmaması yani 

sekonder tarafının açık devre olması demektir. Bu durumda sekonderden akım geçmez 

(Çapanoğlu, 2006). 

1.1. Demir Kayıpları 

Demir kayıpları nüve kayıpları olarak da isimlendirilir. Kayıplar deneysel olarak bulunur. 

Demir kayıplarını bulmak için transformatörün boĢta çalıĢma deneyinden yararlanılır. Demir 

kayıpları alternatif akımda meydana geldiğinden bu akımın bir periyot içinde iki defa yön 

değiĢtirmesi aslında iletken malzeme üzerinde manyetik ve elektrik olarak iki farklı etki 

oluĢturur. Birincisi manyetik etki, yani akımın ani değerinin değiĢmesine bağlı olarak, amper-

sarımın ani değerinin ve B manyetik alan yoğunluğunun değiĢmesi olarak kendisini gösterir 

ki, buna ―histeresiz kaybı‖ denir. Bunlardan ikincisi olan demirin elektrik akımına gösterdiği 

elektriksel dirençten kaynaklanır. Bu durumda malzeme bir iletken gibi davranır. DeğiĢken 

akının etkisi ile demirde gerilim endüklenir ve bu gerilimde malzemenin içinde akımların 

akmasına neden olur. Bu akımlara ―Foucault akımları‖ (girdap akımları) adı verilir. Demir 

içinde bunların serbest akması ile demirde ―Joule kayıpları‖ Ģeklinde hesaplanan ve ısı 

enerjisi olarak ortaya çıkan bir kayıp oluĢur buna da ―Foucault kaybı‖ (girdap akımı kaybı) 

denir. 

Histeresiz kaybı, denklemi (1)‘de verilmiĢtir (Olivares vd., 2010; Georgilakis vd., 1999). 

                                                         )                                                     (1) 

Burada PH, malzemenin histeresiz kayıp katsayısı, birimi W/kg‘dir, Bm, de manyetik alanın 

maksimum yoğunluğudur, birimi Wb/m²‘dir. ƒ manyetik akı değiĢiminin frekansıdır. Verilen 

x faktörüde, malzemeden malzemeye göre değiĢen ve değeri 0,5-2.3 arasında olan bir 

katsayısıdır. Ancak bu değer genellikle elektrik makinelerinde 1.5-2.0 arasında alınır. 

Fuko kaybı eĢitlik (2)‘deki gibi hesaplanmıĢtır. 

                                                                                                                            (2) 

Yukarıda verilen denklemde  fuko kayıp katsayısıdır, birimi ise W/kg‘dir (Allan, 1991). 
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1.2. Bakır Kayıpları 

Transformatörün sekonder tarafına bir yük bağlandığı zaman hem primer sargıdan hem de 

sekonder sargıdan akım geçer. Sekonder sargı akımı trafoda yeni bir amper-sarım ve yeni 

kayıplar oluĢturmaktadır. 

Sargılardan akan bu akımlar her iki sargı üzerinde bakır kayıpları olarak da adlandırılan ısı 

kaybına sebep olur ve  Ģeklinde hesaplanır. Bakır kayıpları transformatörün eĢdeğer 

devresinde bulunan direnç değerleri kullanılarak hesaplanır. Toplam bakır kayıpları 

 Ģeklinde hesaplanır.  ve  sırasıyla primer sargı ve sekonder sargı 

dirençleridir, m ise tek fazlı trafolarda bir, üçfazlı trafolarda ise üçe beraber oluyor. Primer ve 

sekonder sargıların dirençleri bir ohm-metre ile de ölçülebilir. Ancak ohm-metre ile ölçülen 

direnç değerleri sargıların doğru akım dirençleri olup alternatif akımdaki dirençleri biraz daha 

yüksek olur. 

Bir çok karmaĢık ve çözümlenmesi zor olan problemlerin çözümü için en yaygın tekniklerden 

biri sayısal tekniklerdir. Sayısal teknikler bir çok alanlarda (makine mühendisliğinde, inĢaat 

mühendisliğinde) kullanılmaktadır. Sonlu elemanlar yöntemi de bu sayısal tekniklerdendir.  

Ġntegral ve diferansiyel denklemlerin çözümü için sayısal bir yöntemdir. SEY, geometriyi 

sonlu elemanlar olarak bilinen küçük alt alan elemanlarına ayırır. SEY'de karmaĢık 

problemler diferansiyel denklem formülü ile temsil edilir (Mahmoud, 2008). 

2. ANSOFT MAXWELL 3D YAZILIMI KULLANARAK 1250 kVA GÜCÜNDE KURU 

TĠP DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜN ANALĠZĠ 

Elektrik makinelerinin analiz sonuçlarının daha net ve daha doğru Ģekilde elde edilmesi için 

önemli noktalardan biri makinenin yüksek doğrulukta yapılmasıdır. Örneğin, bu yapılan 

çalıĢma 1250 kVA gücünde transformatörünün analizleri ANSOFT MAXWELL yazılımı ile 

üç boyutlu olarak geometrik modelin çizilmesi, çözüm kurulumunun tanımlanması, 3D 

raporları ve manyetik alan çizimleri oluĢturulması Ģeklinde gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Ayrıca yapılan bu çalıĢmada 1250 kVA gücünde, 33/0,4 kV gerilim seviyesinde üç fazlı bir 

kuru tip dağıtım transformatörü incelenmiĢtir. Transformatörün üçboyutlu çizimi Ģekil 1‘de 

temel tasarım parametreleri ise tablo 1‘de verilmektedir (Dawood, 2017). 
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Tablo 1. Transformatörün temel tasarım parametreleri 

 

Elektriksel 

Değerler 

Güç(kVA) 1250 

Yüksek gerilim (kV) 33 

Alçak gerilim (kV) 0.4 

YG akım (A) 12.64 

AG akım (A) 1804.3 

Nüve Malzeme M5 

Akı yoğunluğu (T) 1.65 

 

 

Tablo 1. (devam) 

 

 

Sargılar 

Malzeme Bakır 

YG sargı sarım sayısı 2001 

AG sargı sarım sayısı 14 

YG sargısının direnci 5.75  Ω 

AG sargısının direnci 0.000573 Ω 

 

 

ġekil 1. Transformatörün üçboyutlu çizimi 

Transformatörün nüve malzemesine ait histeresiz ve kayıp güç eğrileri Ģekil 2 (a) ve (b) de 

gösterilmektedir. 
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 (a) 

 

(b) 

ġekil 2. M5 malzemesinin (a) B-H eğrisi (b) B-P eğrisi 

3. BOġTA ÇALIġMA DURUMUNDA KAYIP HESAPLAMALARI 

Analizi yapılan transformatörün boĢta çalıĢma durumu sonlu elemanlar yöntemiyle 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplam 151573 sonlu eleman kullanılarak trafonun üçboyutlu modeli 

oluĢturulmuĢtur. Sonlu eleman ağ yapısı Ģekil 3‘te gösterilmektedir. 
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ġekil 3. Transformatörün sonlu eleman ağ yapısının görünümü 

Ġncelenen transformatörün Maxwell‗de yapılan ağ ve ağ bilgileri Ģekil 4‘te gösterilmektedir. 

 

ġekil 4. Transformatörün ağ bilgileri 

∆/Y bağlantı grubu olan, beslemesi durumunun simülasyonu için Maxwell Circuit Editor 

programı kullanarak ve 50 Hz 1250 kVA gücünde transformatörün devre Ģeması parametreleri 

oluĢturulmuĢtur ve Ģekil 5‘te gösterilmektedir. 
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ġekil 5. Transformatörün ∆/Y bağlı olan harici besleme devresi 

Simülasyon süresinde 0.5 ms‘lik adımlarla geçici durum analizi ile gerçekleĢtirilmiĢtir. ġekil 

6‘da analiz sonucunda elde edilen verilere göre trafonun yüksek gerilim sargısının akım 

grafiği verilmiĢtir. Transformatör çalıĢtığında primer tarafından çekilen akım ilk baĢta yüksek 

bir değer alıyor ve bu değer ―aĢırı baĢlangıç akımı‖ olarak ifade edilir. AĢırı baĢlangıç akımı 

birkaç periyot geçtikten sonra 0.3 sn‘de normal değerine oturmaktadır. 

 

ġekil 6. Transformatörün boĢta çalıĢma durumunda yüksek gerilim sargısında akım 

Transformatörün boĢta çalıĢma sonuçunda elde edilen değerlerden biri de demir kaybıdır 

(nüve kaybı). ġekil 7‘de gösterildiği gibi kayıp dalga formu da aĢırı baĢlangıç akım dalgası 

gibi ilk baĢta yüksek bir değer almıĢ ve bir kaç periyottan sonra 0.12 s de nominal değerine 

oturmaktadır (KarakaĢ ve Daloğlu, 2015). 
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ġekil 7. Transformatörün nüve kaybı grafiği 

Üç faz transformatörlerde bir bacağın diğer iki bacaklarından 120 derece faz farkı vardır ve 

akı dağılımı her fazda diğer iki fazlara göre farklıdır. 

ġekil 8‘de boĢta çalıĢma durumunda manyetik akının nüve üzerinde farklı zamanlarda 

dağılımı gösterilmektetir. Transformatör akımı inrush durumunda olduğundan akı dağılımı 

yüksek seviyede ve köĢelere doğru daha sık ve daha sıcak olmaktadır (Ghaffarlou, 2014). 

 

ġekil 8. Transformatörün nüvesinde akı dağılımı 
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ġekil 9‘da ise transformatörün nüvesinde akı dağlımı vektör görüntüsü verilmiĢtir. Burada akı 

dağılımının trafonun nüvesinde köĢelere doğru yayılmasını ve dıĢarıya doğru ataması 

vektörlerle daha net Ģekilde görülmektedir. 

 

ġekil 9. Transformatörün nüvesinde akı dağılımı vektör görüntüsü 

4. YÜKTE ÇALIġMA DURUMUNDA BAKIR KAYIPLARI 

Transformatörün sargılarında oluĢan kayıpların hesaplanması için transformatörün yükte 

çalıĢtırılması gerekmektedir. Bu çalıĢma için trafonun sekonder tarafına 0.127 Ω değerinde bir 

yük bağlanılmıĢtır. Maxwell Circuit Editor programı kullanarak transformatörün tam yükte 

çalıĢması için devre Ģeması Ģekil 10‘da verilmektetir. 

 

ġekil 10. Transformatörün yükte çalıĢma durumu için ∆/Y bağlı olan harici besleme devresi 
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Transformatörün yükte çalıĢma süresinde YG sargısından geçen akım ilk baĢta yüksek bir 

değer almaktatır. 0.2 ms‘lik adımlarla bir kaç periyot geçtikten sonra 0.7 sn‘de normal 

değerine düĢmektetir. Bahsi geçen akımın dalga formu Ģekil 11‘de gösterilmektetir. 

 

ġekil 11. Transformatörün yükte çalıĢma durumunda yüksek gerilim sargısında akım 

ġekil 12, Ģekil 13 ve Ģekil 14‘te sırasıyla alçak gerilim sargısında akım, alçak gerilim 

sargısında endüklenen gerilim ve yüksek gerilim sargılarında endüklenen gerilim dalga 

formları gösterilmektedir. 

 

ġekil 12. Transformatörün yükte çalıĢma durumunda alçak gerilim sargısında akım 
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ġekil 13. Transformatörün yükte çalıĢma durumunda alçak gerilim sargısında endüklenen          

gerilim 

 

ġekil 14. Transformatörün yükte çalıĢma durumunda yüksek gerilim sargısında endüklenen 

gerilim 

Transformatörün primer ve sekonder sargılarında oluĢan bakır kayıplarının analiz sonuçları 

hesaplanmıĢtır. Sargı kayıpları ilk sürede 24.3 kW a kadar yükselmiĢ ve 0.9 sn‘de normal 

değerine (2389 W) düĢmüstür. ġekil 15‘te transformatörün sargılarında bakır kaybının formu 

gösterilmiĢtir. 
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ġekil 15. Transformatörün sargılarında bakır kaybı 

Yükte çalıĢma durumunda akımın aĢırı baĢlangıçtan nominal değerine düĢmesinden sonra 

sargılarda akı dağılımı Ģekil 16‘da, akı dağılımının vektörle gösterilmesi ise Ģekil 17‘de 

verilmiĢtir. 

 

ġekil 16. Transformatörün sargılarında akı dağılımı 
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ġekil 17. Transformatörün sargılarında akı dağılımının vektör görüntüsü 

5. ANALĠZ SONUÇLARI 

Yapılan çalıĢma sonucunda elde edilen 1250 kVA gücünde transformatörün boĢta çalıĢma 

durumunda nüve kaybı ve yükte çalıĢma durumunda sargılardaki bakır kayıpları tablo 2‘de 

görülmektedir. Değerler elde edildikten sonra deneysel ölçümlerle karĢılaĢtırılmıĢtır. 

Tablo 2. Deneysel ve simülasyon sonuçları 

Deneysel Ölçümler 

(Nüve kaybı) 

SEY ile deney sonucu 

(Nüve kaybı) 

SEY ile deney 

sonucu 

(Bakır kaybı) 
Ölçülen değer Ölçülen garanti değer  

3553W 2389W 
2950W 3600W 
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Abstract 

Recently, satellite technologies have been frequently used to identify Land Use and Land 

Cover (LULC) in remote sensing studies. Coastal boundaries are changeable area in the 

world because of natural or artificial reasons. The main purpose of this research is to observe 

the effect of water area changes on LULC by using satellite images. In this study, Sentinel-2A 

acquired on 15
th

 July 2018 and Landsat 5 satellite images with spatial resolution of 30 meter, 

acquired on 7
th

 July 2000, was used to identify LULC types in Mehmetli Reservoir area. 

Mehmetli Reservoir Upgrade Project was done 2011, so this dam has been selected. Firstly, 

the image was classified by object based classification with K-Nearest Neighbor (KNN). 

Then, overall accuracy of this method was determined. Finally, change determination 

analysis was performed using image differencing method. As a result of the analysis, water 

area changes due to Reservoir Upgrade Project affected the LULC. At the end of the study, it 

was observed that agricultural area increased, new settlements were occurred and forest 

areas decreased by effect of Reservoir Upgrade Project. 

Keywords: Remote Sensing, Waterland Management, Land Use and Land Cover (LULC) 

 

1. INTRODUCTION  

With the development of technology, remote sensing technique is frequently used in 

waterland management, ecological study, Land Use/ Land Cover (LULC), monitoring and 

detection  of deformations (Kaynak et al., 2018:1).  

Coastline detection and analysis of coastline changes are important topics in enviromental 

studies. Coastlines are affected meteorological phenomena and some construction works. In 

literature there are some coastline studies. Ghosh et al. used Landsat data and determined 

change of coastline Hatiya Island in Bangladesh  between 1989,2000 and 2010. (Ghosh et al., 

2015:137). Ciu and Liu determined coastline changes of Yellow River between 1976 and 

2005 and determined relationships between the accretion–erosion, runoff and sediment load 

of the Yellow River (Ciu and Liu,2011:32). 

                                                           
1
 Corresponding Author, Research Assistant, Cukurova University, mkulahlioglu@cu.edu.tr 

2
 Research Assistant, Cukurova University, yoturanc@cu.edu.tr 

3
 Prof. Dr., Cukurova University, suha@cu.edu.tr 

4
 Assoc. Prof. Dr., Cukurova University, cdonmez@cu.edu.tr 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

723 

 

Coastline changes can affect LULC in the region. There are some LULC studies in literature. 

Gholoobi, et al. used pixel-based and object-based classification techniques to determine land 

use / land cover in mountainous regions, and determined object-based classifications provided 

more accurate results (Gholoobi et. al., 2010:1). Finley and McRoberts used K-nearest 

neigbour method and mapped multi-source forest attribute (Finley and McRoberts, 

2002:2203). Thessler et al. used Landsat images and  performed k-nearest neigbour for 

classification. They  analysed rain forest types in Costa Rica (Thessler et al,2008:2485). 

2. STUDY AREA 

Mehmetli (Kesiksuyu) Reservoir was constructed on the Kesiksuyu  River in 1971, and it has 

been used for energy production and irrigation (bolge06.dsi.gov.tr, 2018). The study area is 

placed in Osmaniye (Figure 1).  

 

Figure 1. Study of area 
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3. MATERIALS  

In the study, Sentinel-2A satellite images of Mehmetli Reservoir, acquired on 15
th

 July 2018  

were utilized. Sentinel-2A Bands and specifications are shown in Table 1. 

Table 1. Sentinel 2A Satellite Image Bands And Features (scihub.copernicus.eu, 2018) 

Sentinel-2 Satellite Bands 

Specifications 

Wavelength 

(micrometer) 

Resolutio

n (m) 

Band-1 (Coastal Aerosol) 0.442 
60 

Band-2 Blue 0.492 
10 

Band-3 Green 0.559 
10 

Band-4 Red 0.665 
10 

Band-5 Vegetation Red Edge 0.703 
20 

Band-6 Vegetation Red Edge 0.739 
20 

Band-7 Vegetation Red Edge 0.779 
20 

Band-8 NIR 0.833 
10 

Band-8A  Vegetation Red 

Edge 
0.864 

20 

Band-9 Vegetation Red Edge 0.943 
60 

Band-10 SWIR Cirrus 1.376 
60 

Band-11 SWIR  1.610 
20 

Band-12 SWIR  2.185 
20 

 

Landsat 5 satellite images with spatial resolution of 30 meter, acquired on 7
th

 July 2000, was 

used. Landsat 5 TM Bands and specifications are shown in Table 2. 
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Table 2. Landsat-5 TM Satellite Image Bands And Features (landsat.usgs.gov, 2018)  
Bands Wavelength 

(micrometers) 
Resolution 

(meters) 

Band-1 Blue 0.45-0.52 30 

Band-2 Green 0.52-0.60 30 

Band-3 Red 0.63-0.69 30 

Band-4 Near Infrared (NIR) 0.76-0.90 30 

Band-5 Shortwave Infrared 

(SWIR) 1 

1.55-1.75 30 

Band-6 Thermal 10.40-12.50 120*30 

Band-7 Shortwave 

Infrared(SWIR-2) 

2.08-2.35 30 

 

4. METHODS 

4.1. K-nearest neighbors (KNN) 

K-nearest neighbors (KNN) is supervised classification method and a non-parametric 

approach to estimate on the basis of similarities between observed variables (Mc Robbert et 

al,2002: 459).  

A database measured (D) has been established. K is set to the nearest neighbor number. The 

value is usually determined experimentally. Feature vector of M (m1, m2 ... mn) are 

calculated for each point and created. The distances between each point of M' and D 

collection are (M): dist (M', M). Euclidian Distance widely used is shown in equation (1) 

                                                                                 (1) 

According to the calculated distance, the nearest K point, D, is selected and a new data is 

collected according to the above equation (Dk). The output value of M is used the following 

equation according to Dk is calculated. 

      
 

K

M
M

K

i j 


1
'                                                                                                   (2) 
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5. APPLICATION AND RESULTS 

The flowchart of the study was shown in Figure 2. 

Figure 2. Flowchart of this study 

 

 

In first step, "Image to Image Registration" and "subset images" was done for two satellite 

images. Satellite image which was taken July 2000 was selected as reference image. Image 

which was taken July 2018 was registered.  

In this study, K-nearest Neigbors method was used. Segmentation is first step in object based 

classification. Segmentation parameters are shown Table 3. 

Table 3. Segmentation Parameters 

Scale Level Data Scale 

parameter 

Shape factor Compactness Smoothness 

1 Sentinel 2A 70 0.7 0.5 0.5 

1 Landsat 5 10 0.1 0.5 0.5 

 

Segmentation images are shown in Figure 3.  
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Figure 3. (a) 2000, (b) 2018 segmentation images of Mehmetli Dam Lake 

   

 

Six classes namely urban fabric, agricultural area, arable land, mixed forest, bare soil, water bodies  

were created. Classification images are shown in Figure 4. 

Figure 4. (a) 2000, (b) 2018 classified images of Mehmetli Dam Lake 

Overall Accuracy  87.62% and Kappa Coefficient  0.851 were determined for 2000  image. 

Overall Accuracy 88.10% and Kappa Coefficient 0.856 determined for 2018 image. Change 

detection map are shown Figure 5.  
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Figure 5. Change Detection map of Mehmetli Dam Lake 

 

As can be seen from the change detection map that the most changes occur in agricultural 

areas and urban fabric. Conversions matrices showed most changes from mixed forest to 

heterogeneous agricultural area (990.33ha).  

Table 4. Classification of Land use/Land cover 

LULC 2000(ha) 2018(ha) Change(ha) Ratio(%) 

Urban fabric 50,5 183,9 133,4 264,16% 

Heteregeneous agricultural 

areas 1436,3 2137,7 701,4 48,83% 

Arable land 2004,4 1942,4 -62 -3,09% 

Mixed forest 7175,4 6297,7 -877,7 -12,23% 

Bare soil 763,7 868,3 104,6 13,70% 

Water bodies 294,7 295 0,3 0,10% 

 

  



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

729 

 

Table 5. ‗From, to‘ conversions and their percentage comparison to total change between 2000 and 

2018 

Class 

 

Urban 

fabric 

(ha) 

Heteregeneous 

Agricultural 

Areas 

(ha) 

Arable 

Land 

(ha) 

Mixed 

Forest 

(ha) 

Bare 

Soil 

(ha) 

Water 

(ha) 

Urban fabric 

(ha) 

50.28 

 

0 0.75 0 0.22 0.25 

Heteregeneous 

Agricultural 

Areas (ha) 

34.73 398.77 310.66 548.66 135.73 3.95 

Arable Land 

(ha) 

76.59 550.84 747.63 406.34 211.15 2.62 

Mixed 

Forest(ha) 

39.65 990.33 656.59 5073.47 369.77 5.56 

Bare Soil (ha) 21.07 195.21 130.25 268.45 138.65 4.89 

Water (ha) 0.74 2.52 0.22 0.74 12.65 277.71 

 

At the end of the study, it was observed that LULC was changed because of coastline changes of 

Mehmetli Dam Lake. Reservoir Upgrade Project affected the LULC. 

6. CONCLUSION 

In this study, it is aimed to evaluate the change of land use / land cover of Mehmetli (Kesiksuyu) 

reservoir and its surrounding area. As a result of the study, it has been observed that the natural 

vegetation of the environment has decreased significantly, however agricultural areas have increased 

considerably. The reason for this increase is not the concentration of the settlement in this region, but 

it is thought that there is a relationship between the growth of the Mehmetli reservoir in 1999 and the 

increase in the fields of agriculture. 

However, due to the inconsistent agricultural policies in our country, valuable forest areas, wetlands, 

coasts of water are transformed into agricultural areas and used unconsciously. Due to this 

unconsciousness, many areas have been transformed into degraded bare areas and soil erosion and thus 

no agricultural production has become possible. 

In the next phase of the study, the increase of the reservoir due to the amount of water distributed to 

agriculture can be questioned. It can be compared whether the cross-sectoral water distribution of 

reservoirs has been carried out in a balanced and measured manner. 
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THE VISUAL DISPLAY OF ILLUMINANCE IN INDOOR SPORT 

HALLS WITH THE DEVELOPED SOFTWARE  

KAPALI SPOR SALONLARINDAKĠ AYDINLIK DÜZEYĠNĠN 

GELĠġTĠRĠLEN YAZILIMLA GÖRSEL OLARAK GÖSTERĠLMESĠ 

Mehmet KAYAKUġ
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, Ġsmail Serkan ÜNCÜ

2
 

Abstract 

The healthy vision conditions can be achieved by lighting designs and applications made for 

their own purposes in the competitions held in the indoor sports halls. EN 12193 Lighting and 

Light - Sports Lighting (2009) standard, which was accepted on 09.04.2009 in our country, 

and EN 12193 Light and Lighting - Sports Lighting (2007) accepted in December 2007 in 

Europe, are used for the lighting standards of sports halls. There are also some standards 

determined by federations for basketball halls. These standards are based on the principle of 

broadcasting. In our country, Turkey, ―The Compliance and Safety Instructions of the Hall‖ 

(2017) determined by Basketball Federation; in Europe, ―The Official Basketball Rules 

Basketball Equipment‖ (2017) determined by FIBA (Fédération Internationale de Basketball) 

are the standards for lighting and measurement. Lighting measurements in indoor sport halls 

are measured based on the level of illumination determined by the activity level. In this study, 

the values of the illumination of a sample indoor sport hall was measured. The illumination 

was mapped by the software developed for a more meaningful and visual expression of this 

quantitative (lux) information measured by using a lux meter. For this purpose, the indoor 

sport halls are divided into equal areas of 4 m
2
 and the average illumination values of these 

areas is calculated. The illumination values in the range determined by creating a colour 

scale are expressed in different colours. Thus, low and high illuminated places are presented 

visually. 

Keywords: Sport hall, lighting, software, image processing, 
 

Özet 

Spor salonlarında müsabakaların sağlıklı görme koşullarında yapılabilmesi, amacına uygun 

olarak yapılmış aydınlatma tasarımları ve uygulamaları ile sağlanabilir. Spor tesislerinin 

aydınlatma standartları için ülkemizde 09.04.2009 tarihinde kabul edilen TS EN 12193 

Aydınlatma ve Işık - Spor Aydınlatması (2009) standardı, Avrupa‘da da Aralık 2007 tarihinde 

kabul edilen EN 12193 Light and Lighting - Sports Lighting ( 2007) standardı 

kullanılmaktadır. Basketbol salonları için federasyonların belirlediği standartlar da 

bulunmaktadır. Bu standartlar yayın yapılma ilkesine dayanmaktadır. Ülkemizde Türkiye 

Basketbol Federasyonunun belirlediği ―Salon Uygunluk ve Güvenlik Talimat‖ı (2017), 

Avrupa‘da FIBA (Fédération Internationale de Basketball)‘nın belirlediği ―Official 

Basketball Rules Basketball Equipment‖ (2017) aydınlatma ve ölçüm standartları 

bulunmaktadır. Spor salonlarında aydınlatma ölçümleri aktivite seviyesine göre belirlenen 

aydınlık düzeyi temel alınarak ölçülmektedir. Bu çalışmada örnek bir spor salonunun aydınlık 

düzeyi değerleri ölçülmüştür. Lüksmetre kullanılarak ölçülen bu sayısal (lüks) bilgilerin daha 

anlamlı ve görsel olarak ifade edilebilmesi için geliştirilen yazılım ile aydınlık düzeyi 

haritalandırılması yapılmıştır. Bunun için spor salonu 4 m
2
‘lik eşit alanlara ayrılmış ve bu 

alanların ortalama aydınlık düzeyi değerleri hesaplanmıştır. Bir renk skalası oluşturularak 
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belirlenen aralıktaki aydınlık düzeyi değerleri farklı renklerle ifade edilmiştir. Böylece az ve 

fazla aydınlatılan yerler görsel olarak sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Spor salonu 1, Aydınlatma 2, yazılım 3, görüntü işleme 4  

 

1. INTRODUCTION 

In recent years, also in consideration of the modern lifestyle of the industrialized countries 

(Ståhla vd., 2001), the sport is gaining an increasingly important social role, both among 

adults than among children (Alexandru, 2015). 

Basic goal for sports lighting is to provide an appropriate luminous environment for athletes 

and spectators. Design parameters include quantity of illumination, discomfort glare, contrast, 

and illuminance uniformity. Criteria for sports lighting are often stated in terms of maintained 

average illuminance, maximum to minimum illuminance ratio (Max:Min), and coefficient of 

variation(CV), all of which are defined below (Houser vd., 2013).  

In most of the year, the indoor sports areas used for long hours should be provided with the 

necessary illumination level values and the relevant parameters for performing physical 

activities (Özenç ve Güler, 2009). Disregarding scientific facts, unplanned and hasty 

applications lead to a large amount of energy loss (Yavuz vd., 2006). 

2. BASKETBALL LIGHTING STANDARDS 

The lighting system in a sports facility should ensure good visual conditions for players, 

athletes, referees, spectators, and (if present) for TV shots. To achieve adequate lighting 

conditions is necessary to optimize the perception of visual information during the 

performance of sports events, maintaining the correct levels of visual performance and 

provide an acceptable level of visual comfort (Fantozzi, 2016). 

The EN 12193 standard, which was adopted in 2007 for sports lighting in Europe, is in force 

(EN 12193, 2007). This European standard deals with sports lighting to ensure good visual 

conditions for players, athletes, referees, spectators and CTV transmission. ―EN 12193 Light 

and lighting - Sports lighting‖ standard is used for lighting of sports facilities. Table 3 assist 

in the selection of the lighting class (EN 12193, 2007). 

Table 1. Selection of the lighting class (EN 12193, 2007) 

Level of competition 
Lighting class 

I II III 

International and National *   

Regional * *  

Local * * * 

Training  * * 

Recreational/School sports   * 

Class I is top level competition such as international and national competition which will 

generally involve large spectator capacities with long potential viewing distances. Class II is 

mid-level competition such as regional or local club competition which generally involve 
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medium size spectator capacities with medium viewing distances. Class III is low level 

competition such as local or small club competition which generally do not include spectators. 

General training, physical education (school sports) and recreational activities will also come 

into this category (EN 12193, 2007). 

2.1. Horizontal Illuminance 

The illuminated playing surface forms a major part of the field of view for the players, 

officials and spectators. It is the illuminance on this horizontal plane, at ground level, 

commonly referred to the horizontal illuminance (Eh), that chiefly serves to establish the 

adapted state of the eye, by creating a stable visual background against which people and 

objects will be seen. Because of this and because the illuminated field is necessary for the 

players, spectators and cameras as a visual background, an adequate horizontal illuminance on 

the court is important (EN 12193, 2007). 

To ensure safety of movement for the spectators when entering and leaving the stands or 

surroundings, adequate horizontal illuminance in these areas is also required. 

Table 2 indicate the lighting requirements necessary for indoor and outdoor basketball events. 

Table 2. Lighting standard of basketball halls (EN 12193, 2007) 

Class 
Horizontal illuminance Colour rendering 

index (Ra) E average (lx) Emin / Eort 

I 750 0.7 60 

II 500 0.7 60 

III 200 0.5 20 

Basketball halls are composed of two parts as principal area and total area. Principal area(PA) 

is actual playing area needed for the performance of a certain sport. Total area(TA) generally 

comprises the principal area (PA) and an additional safety area outside the principal area (EN 

12193, 2007). There are grid points for lighting measurements in the basketball hall. The TA 

and PA dimensions and the number of grids are shown in Table 3. 

Table 3. Lighting standard of basketball halls (EN 12193, 2007) 

 Reference Area Number of grid points 

 Length Width Length Width 

Principal area(PA) 28 15 13 7 

Total area(TA) 32 19 15 9 

If television broadcasting; lighting standard of basketball halls are shown in Table 4.  

Table 4. Lighting standard of basketball halls (television broadcasting) (FIBA, 2017) 

Class 
Horizontal illuminance 

E (lx) Emin / Emax Emin / Eave 

I 1500-3000 0.7 0,8 

II 1050-2100 0.7 0,8 

III 500-2000 0.6 0,7 
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3. LIGHTING ANALYSIS SOFTWARE 

The lighting measurements in the indoor basketball hall were made using the luxury meter in 

the total number of grids in the total area. The software, as shown in Figure 1, is developed in 

C # programming language. Measurements in basketball field are recorded in excel (.xls) 

format. In the program, the user firstly loads the data in excel format using the "Load Data" 

button. 

Figure 1. Basketball hall lighting analysis software 

 

After installing the data into the system, the purpose of the hall is determined. The purpose of 

the basketball hall for lighting is shown in Figure 2. 

Figure 3. Basketball hall lighting values 

 

Then, by clicking on the start button, the user determines the fields that provide the desired 

values and do not provide them according to the purpose of usage of the basketball hall. 

Television 
broadcasting 

Yes 

Level I (1500-3000 lx) 

Level II (1050-2100 lx) 

Level III (500-2000 lx) 

No 

Level I (750 lx) 

Level II (500 lx) 

Level III (200 lx) 
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4. EXPERIMENTAL MEASUREMENTS 

The test phase of software was performed at Gazi Mustafa Kemal Sport Hall in Akdeniz 

University. The indoor basketball hall shown in Figure 2 has a capacity of 800 people and is 

suitable for making matches at national level. 

Figure 2. Sport Hall 

 

The lighting measurements in the indoor basketball hall were made using the luxury meter in 

the total number of grids in the total area. The software, as shown in figure 2, is developed in 

C # programming language. Measurements in basketball field are recorded in excel (.xls) 

format. In the program, the user firstly loads the data in excel format using the "Load Data" 

button. The data uploaded to the software are shown in the DataGridView as shown in Figure 

4. 

Figure 3. Basketball hall lighting measurements 

 

Lighting analysis using software in this hall is shown in Figure 4. In these figures, the values 

that provide the illumination values are shown as light blue and the values that do not provide 

them are shown in red color. 

 

 

 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

736 

 

 

Figure 4. Lighting analysis 

 

 

Television broadcasting (YES) 

Level I 

Television broadcasting (YES) 

Level II 

 

 

Television broadcasting (YES) 

Level III 

Television broadcasting (NO) 

Level I 

  

Television broadcasting (NO) 

Level II 

Television broadcasting (NO) 

Level III 

The number of points that provide / do not provide ideal lighting is given numerically in the 

software. The numerical values are shown in Table 5. 
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Table 5. Number of ideal lighting grid points 

 Number of points 

Ġdeal illumination Not ideal illumination 

Television broadcasting 

(YES) 

Level I 0 135 

Level II 45 90 

Level III 116 19 

Television broadcasting 

(NO) 

Level I 135 - 

Level II 135 - 

Level III 135 - 

5. RESULTS 

In parallel with the developing technology, lighting measurements are also facilitated and 

improved. Lighting measurements are expressed in numerical values using the luxury meter. 

However, it is difficult and time consuming to express and analyze these numerical values. 

Thanks to this software, well and insufficiently illuminated points can be expressed visually 

according to the hall. Thus, it facilitates the work of expert staff and saves time. 

In addition, the software provides numerically well and insufficiently illuminated points. In 

this way, the information about the whole hall can be obtained. 
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INVESTIGATION OF LIGHTING COSTS IN INDOOR BASKETBALL 

HALLS 
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GĠDERLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ  
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Abstract 

Nowadays, with the spread of sports such as basketball, volleyball and handball, interest in 

indoor sports halls is increasing day by day. The athletes‘ keeping their performances high 

during the competition and protecting their health; spectators‘ increasing their visual 

attention and watching matches including high pleasure depend on the physical possibilities 

of the halls to the ideal values. The basic physical properties of indoor sports halls are 

lighting, air conditioning, heating and ventilation systems. FIBA has set standards according 

to the level of the hall for these properties. While providing these features required by FIBA, 

the main issue is the expenses for energy costs. In this study, the amount and cost of energy 

spent for lighting in sample three basketball halls were indicated. First of all, the factors 

determining energy costs due to lighting in basketball halls (luminaire type, luminaire 

strength, luminaire numbers) were determined. Energy consumption of the indoor basketball 

halls were calculated according to three different lamp types and they were compared in 

terms of energy efficiency. 

Keywords: Sports hall, lighting, energy efficiency 

 

Özet 

Günümüzde basketbol, voleybol ve hentbol gibi sporların yaygınlaşmasıyla beraber kapalı 

spor salonlarına olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Sporcuların müsabaka esnasında 

performanslarını yüksek tutmaları ve sağlıklarını korumaları; seyircilerin de görsel 

dikkatlerini arttırmaları ve seyir zevki yüksek maç izlemeleri salonların fiziki imkânlarının 

ideal değerlere getirilmesine bağlıdır. Kapalı spor salonlarında temel fiziki özellikler 

aydınlatma, klima, ısıtma ve havalandırma sistemleridir. FIBA bu özellikler için salonun 

seviyesine göre standartlar belirlemiştir. FIBA‘nın istediği bu özellikler sağlanırken temel 

sorun enerji giderleri için yapılan masraflardır. Bu çalışmada örnek üç kapalı spor 

salonunda aydınlatma için harcanan enerji miktarı ve masrafı belirlenmektedir. Öncelikle, 

spor salonlarında aydınlatma kaynaklı enerji masraflarını belirleyen etkenler (armatür türü, 

armatürünü gücü, armatür sayısı) belirlenmiştir. Üç farklı lamba türüne göre spor 

salonlarının enerji tüketimleri hesaplanmış ve enerji verimliliği yönünden karşılaştırması 

yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Spor salonu, Aydınlatma, Enerji verimliliği  

 

1. INTRODUCTION (GĠRĠġ) 

As public places for urban cultural entertainment and commercial leisure, sports facilities 

have become an integral part of urban construction. Stadium and sports hall are important 

public buildings in the city, an even become the symbols of a city. They are important 
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symbols of politics, economy, technology and culture of a region an deven a country 

(Wilkinson vd., 2015).  

Energy consumption in sports centers is made up of thermal (for hot water and space heating) 

and electrical energy (space conditioning-heating, cooling and ventilation, lighting. 

equipmerit), supplying and serving various activities and systems (Trianti-Stourna vd., 1998). 

Most of the halls spend 11% of their energy to lighting (Korukçu, 2015). Energy consumption 

in sports facilities differs significantly depending on location, type and use (Trianti-Stourna 

vd., 1998). 

A basic goal of lighting design is to meet the needs of the end users over the life of the 

installation (Houser vd., 2013). A perfect view is made with the purpose of lighting (Yaman, 

2007). While ensuring perfect lighting, energy efficiency should also be considered. 

According to IEA estimates, about 19% of the electricity used in the world is for lighting 

loads with a slightly smaller fraction used in the European Union (14%) (Almeida vd., 2014).  

An energetic management program could be follow three basic directions: new more efficient 

equipment (lamps, control gear, etc.), utilization of improved lighting design practices 

(localised task lighting systems), improvements in lighting control systems to avoid energy 

waste for unoccupied and daylight hours (Martirano, 2011). 

Even in this digital era one of the world major problems is the shortage of electricity. This is 

because of the present lighting system, which includes tungsten filament bulbs which 

consume more power, fluorescent lamps, which are not eco-friendly as they are excited by 

mercury, which is harmful, non-disposable, life time is only of the order 1000 h. Around 33% 

of electricity is utilized due to the present lighting system (Kalyani ve Dhoble, 2012) 

In this study, the amount and cost of energy spent for lighting in a sample indoor basketball 

hall is determined. First of all, the factors determining energy costs due to lighting in 

basketball halls (luminaire type, luminaire strength, luminaire numbers) were determined. 

Energy consumption of the indoor basketball halls were calculated according to three 

different lamp types and they were compared in terms of energy efficiency. 

2. LIGHTING IN INDOOR BASKETBALL HALLS 

2.1. Lighting in indoor basketball halls 

Luminous flux: The amount of light emitted from a light source is called luminous flux. 

Symbol: Φ. Unit: lumen. 

Luminous intensity: The quantity which describes the power of a source or illuminated 

surface to emit light in a given direction. Symbol: I. Unit: candela (Pritchard, 1999). 

Illuminance: The luminous flux density at a point on a surface, i.e. the luminous flux incident 

per unit area. Symbol: E. Unit: lux (Pritchard, 1999). 
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Luminance: The intensity of the light emitted in a given direction per projected area of a 

luminance or reflecting surface. Symbol: L. Unit: candela (Pritchard, 1999). 

Luminous efficacy: The luminous efficacy of a lamp is the ratio of visible radiation (luminous 

flux) to power input, expressed in lumens per watt Symbol: ɳ. Unit: lm/W (Cook, 2000). 

Average life: The average life of a lamp refers to time over which 50% of the lamps in an 

installation can be expected to have failed (Cook, 2000). 

―EN 12193 Light and lighting - Sports lighting‖ standard is used for lighting of sports 

facilities. Table 3 assist in the selection of the lighting class (EN 12193, 2007). 

Table 1. Selection of the lighting class (EN 12193, 2007) 

Level of competition 
Lighting class 

I II III 

International and National *   

Regional * *  

Local * * * 

Training  * * 

Recreational/School sports   * 

Lighting Class I: Top level competition such as international and national competition which 

will generally involve large spectator capacities with long potential viewing distances. Top 

level training can also be included in this class (EN 12193, 2007). 

Lighting Class II: Mid-level competition such as regional or local club competition which 

generally involve medium size spectator capacities with medium viewing distances. High 

level training can also be included in this class (EN 12193, 2007). 

Lighting Class III: Low level competition such as local or small club competition which 

generally do not involve spectators. General training, physical education (school sports) and 

recreational activities will also come into this category (EN 12193, 2007). 

If television no broadcasting; lighting standard of basketball halls are shown in Table 2.  

Table 2. Lighting standard of basketball halls (television broadcasting no) (EN 12193, 2007) 

Class 
Horizontal illuminance Colour rendering 

index (Ra) E (lx) Emin / Eave 

I 750 0.7 60 

II 500 0.7 60 

III 200 0.5 20 

If television broadcasting; lighting standard of basketball halls are shown in Table 2.  
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Table 3. Lighting standard of basketball halls (television broadcasting) (FIBA, 2017) 

Class 
Horizontal illuminance 

E (lx) Emin / Emax Emin / Eave 

I 1500-3000 0.7 0,8 

II 1050-2100 0.7 0,8 

III 500-2000 0.6 0,7 

2.2. Luminaires in indoor basketball halls 

Sports venues designed for multi-sports should ensure that their proposed lighting considers 

the needs of all the various sports to be played. Care must be taken to ensure that the lighting 

design produces uniformity of the required illumination, is adequately lit and that glare is 

minimized. The lighting should be positioned, so they do not hinder the players‘ and officials‘ 

vision (lighting.philips.co.uk, 2018). Depending on technological developments, the 

luminaires used in sports halls are changing. 

In sports facilities, the lighting system is commonly realized with one of the following 

solutions, which are characterized by the use of different types of luminaires (Fantozzi vd., 

2016; osram.com/sport, 2016): floodlights with metal halide lamps (MH), luminaires with 

tubular fluorescent lamps (FL) and LED floodlights. The first two solutions are widely used, 

while the LED solution is poorly diffused because its recent adoption. Nowadays the use of 

LED is often proposed to achieve an immediate reduction of the electrical installed power, 

both for the realization of new facilities and for the refurbishment of existing facilities 

3. LIGHTING COSTS ANALYSIS IN INDOOR BASKETBALL HALLS 

In this study, 3 different basketball hall lighting analyzes were performed. LED luminaires 

were used in the first hall, quartz metal halide lamps were used in the second hall and mercury 

vapor lamps were utilized in the third hall.  

The indoor basketball hall 1 can accommodate up to 800 people for national matches where 

the TV broadcast can be made. The indoor basketball hall 2 is a suitable hall which can 

accommodate up to 2400 people for national and international matches that include TV 

broadcasting. The indoor basketball hall 3 has a capacity of 200 people, but it is not a suitable 

hall for TV broadcasting and the photographs of these halls mentioned above are shown in 

Figure 1. 

  

http://www.osram.com/sport
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Figure 1. Indoor basketball halls 

  

a. Basketball hall-I b. Basketball hall-II 

 

c. Basketball hall-III 

 

The lighting luminaires used in the halls were placed in such a way that provides the desired 

lighting level in the national matches and not in television broadcasts. The technical 

characteristics of the lamps used for lighting and the playground in these halls are shown in 

Table 4. 

Table 4. The features of indoor basketball halls lighting 

 Basketball hall-I Basketball hall-II Basketball hall-III 

Luminaire type LED Quartz metal halide Mercury vapor 

Luminaire Power (W) 221 400 600 

Number of luminaire 24 18 15 

Total Energy (W / h) 5.3 KW 7.2 KW 9 KW 

The aim of the indoor basketball hall lighting is to provide ideal lighting with less energy 

consumption. The energy consumption of the indoor basketball halls is shown in figure 2.  
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Figure 2. Energy consumption of indoor basketball halls 

 

Compared to the three indoor basketball halls, it is seen that LED lighting is the most efficient 

lighting. LED lighting provides 26% energy saving compared to quartz metal halide and 41% 

energy saving compared to mercury vapor. 

4. RESULTS 

Due to the increasing energy demand and decreasing energy resources, the importance given 

to energy efficiency is increasing gradually. Together with the developing technology, there 

are many ways to save energy. One of them is to use high energy efficiency luminaires with a 

high efficiency factor. 

It is possible to provide lighting by providing less energy without sacrificing ideal lighting in 

indoor basketball halls. In this study, the energy efficiency which is spent while providing the 

ideal lighting values in 3 different halls has been examined. As a result of the measurements 

and analyzes, the most energy efficient lighting sources were LED, quartz metal halide and 

mercury vapor lamps successively while providing the same lighting. 

Preferring LED lighting will reduce the amount of energy spent in new indoor basketball halls 

and existing lighting. Thus, while indoor sport halls provide ideal lighting, the money spent 

on the lighting energy will be reduced. 
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THE DETECTION OF IMPROPERLY ILLUMINATED AREAS IN 

ROAD LIGHTING WITH THE DEVELOPED SOFTWARE USING 

IMAGE PROCESSING TECHNIQUES 
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GÖRÜNTÜ ĠġLEME TEKNĠKLERĠ KULLANILARAK GELĠġTĠRĠLEN 

YAZILIMLA TESPĠT EDĠLMESĠ 
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Abstract 
The importance of road lighting is increasing day by day to enable drivers to travel safely and 

comfortably at night. The most important advantage of an ideal illuminated road lighting is 

that it will significantly reduce the accidents that will occur. According to the International 

Commission on Illumination(CIE) technical report No. 115, the ideal luminance values for 

road lighting measurements are indicated depending on the type of the road. According to 

this technical report, there are lighting classes for six different road types. In this study, a 

software that visually identifies and provides the desired luminance values of an exemplary 

road in M2 and M3 class was developed. For this purpose, the road was photographed and 

the captured image was uploaded to the software. In the software, white, non-providing areas 

of the road that provide the desired luminance values of the road using image processing 

techniques are shown in black. In addition, the black and white areas on the road are 

expressed as a percentage. 

Keywords: Road lighting, software, image processing 

Özet 

Sürücülerin gece seyahatlerinde güvenli ve konforlu seyahat etmelerini sağlamak için yol 

aydınlatmasına verilen önem her geçen gün artmaktadır. İdeal aydınlatılmış bir yol 

aydınlatmasının en önemli avantajı meydana gelecek kazaları önemli ölçüde azaltacak 

olmasıdır. Uluslararası Aydınlatma Komisyonu‘nun 115 no‘lu teknik raporunda yol 

aydınlatma ölçümleri için yolun tipine bağlı olarak ideal parıltı değerleri belirtilmiştir. Bu 

teknik rapora göre beş farklı yol tipi için aydınlatma sınıfları bulunmaktadır. Bu çalışmada 

M2 ve M3 sınıfında örnek bir yolun istenen parıltı değerlerini sağlayan ve sağlamayan 

alanlarını görsel olarak tespit eden bir yazılım geliştirilmiştir. Bunun için öncelikli olarak 

yolun fotoğrafı çekilmiş ve çekilen görüntü yazılıma yüklenmiştir. Yazılımda görüntü üzerinde 

görüntü işleme teknikleri kullanılarak yolun istenen parıltı değerlerini sağlayan alanları 

beyaz, sağlamayan alanları siyah renkle gösterilmiştir. Ayrıca yol üzerindeki siyah ve beyaz 

alanlar yüzdesel olarak ifade edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yol aydınlatması, yazılım, görüntü işleme  

 

1. INTRODUCTION 

Road lighting is used to help drivers and pedestrians with the extraction of visual information 

from the environment at night. Road lighting can achieve efficient traffic movement, and 

promote the general use of the facility at night. In addition, the most important factor is the 

introduction of roadway lighting that can be effective accident countermeasure (Li vd., 2009). 
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There have been many new technological developments in lighting recently as well as new 

approaches to lighting design. By incorporating these new technologies, which are energy 

efficient, not only is there a saving in electrical power consumption, and thus lower operating 

cost, but there can also be a significant improvement in the quality of the lighting space. 

Compared to a conventional lighting system, new systems must provide (Cook, 2000): 

 greater illumination on local tasks 

 flicker-free illumination 

 an increase in color rendering 

 a reduction of glare 

 cooler operation 

 reduced maintenance 

 the option of dimming lamps 

 a higher degree of user control. 

2. ROAD LIGHTING MEASUREMENTS 

The quantity and the quality of road lighting can be analyzed and controlled with road surface 

luminance measurements. The European standard for road lighting calculations (EN 13201-3, 

2016) describes methods for luminance calculations and measurements (Li vd., 2009). The 

dimensioning of road lighting and calculation of road lighting quality characteristics are based 

on luminance values at discrete points of the road surface. Road lighting measurements are 

conventionally done with spot luminance meters, which measure luminance of a small 

(usually 11) area at a time. The use of spot luminance meters leads to long measurement 

periods and consequently require the external conditions to remain stable for several hours. 

The utilization of an imaging luminance photometer instead of a spot meter eases the 

luminance measurements and gives many new possibilities in analyzing the luminance 

distributions (Ekriasa vd., 2008). 

Depending on the developing technology, lighting measurement methods are also developing. 

New methods make measurements easier, faster and more reliable. 

A new roadway lighting measurement system has been developed (Zhou vd., 2009). The 

system consists of a light meter, a distance measurement instrument (DMI), a computer, 

software, and an electronic converter circuit to connect the computer and other hardware. The 

software was developed for the communication link between the computer and the light 

meter, and to record both the distance and illuminance data. The system was calibrated and 

validated with the field data. The new system will not only reduce future data collection costs, 

but also improve safety for field data collection staff. 
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In order to measure the effectiveness of a roadway lighting system, a mobile measurement 

system has been developed to provide evaluations of illuminance, luminance, spectral content, 

glare, human visibility performance, and vehicle condition. The results indicate that the 

system‘s measurement of illuminance may be considered acceptable (Gibbons vd., 2018). 

It will replace traditional lighting measurements. Also, there are many studies developed 

especially by using software (Zatari, 2004; Ekrias, 2007; Denardin, 2009; Johnson, 2013) 

4. ROAD LIGHTING STANDARDS 

According to the International Commission on Illumination(CIE) technical report No. 115, the 

ideal luminance values for road lighting measurements are indicated depending on the type of 

road. According to this technical report, there are lighting classes for six different road types. 

Table 1 shows the CIE 115 - CIE recommendations for motor traffic based on road surface 

luminance. 

Table 1. Recommendations for the lighting of roads for motor and pedestrian traffic (CIE 115, 1995) 

Class Lort  Uo U1 TI (%) SR 

M1 ≥2.0 ≥0.4 ≥0.7 ≤10 ≥0.5 

M2 ≥1.5 ≥0.4 ≥0.7 ≤10 ≥0.5 

M3 ≥1.0 ≥0.4 ≥0.6 ≤15 ≥0.5 

M4 ≥0.75 ≥0.4 ≥0.6 ≤15 ≥0.5 

M5 ≥0.50 ≥0.35 ≥0.4 ≤15 ≥0.5 

M6 ≥0.30 ≥0.35 ≥0.4 ≤20 ≥0.5 

 

4. LIGHTING ANALYSIS SOFTWARE 

In this study, a software that visually identifies and provides the desired luminance values of 

an exemplary road was developed. For this purpose, the road was photographed and the 

captured image was uploaded to the software. In the software, white, non-providing areas of 

the road that provide the desired luminance values of the road using image processing 

techniques are shown in black. In addition, the black and white areas on the road are 

expressed as a percentage. The schema of software is shown in figure 1. 

Figure 1. The schema of software 

 

The software, as shown in Figure 2, is developed in C # programming language.  

Road photo Grayscale Road Class  Thresholding 
Black-White 

Image 
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Figure 2. Lighting analysis software 

 

For luminance measurement, a 5x5 m area is determined on the road. In this area 25 

measurement grid points are marked and the luminance of these areas are measured. The 

measurement results are saved in the Excel(.xls) file. The sample luminance measurement is 

shown in table 2. In the program, the user loads the data in excel format using the "Load 

Data" button. The data uploaded to the software are shown in the DataGridView. according to 

the selected road class, the ideal and inadequate illuminated places are shown on the figure. 

Table 2. Luminance measurement (cd/m
2
) 

0,80 1,09 1,31 1,20 

0,73 0,85 1,01 0,91 

0,68 0,86 1,07 0,78 

0,48 0,62 1,11 0,59 

0,47 0,69 1,22 0,51 

In the second phase, the display of the ideal and inadequate illuminated places on the road is 

started. For this, the first the sample street and the road photo is loaded into the software, 

because RGB is difficult to work on and process, the image is converted to grayscale. 

After a large number of tests and studies, the threshold value for each road class is 

determined. Depending on the class of the selected road, the ideal lighting points on the road 

are converted to white and inadequate lighting points are converted to black. 

5. EXPERIMENTAL MEASUREMENTS 

In M2 and M3 standards, two road lighting analysis were made with this software. The 

analysis results for these roads are shown in Figure 3. 

 

 

 

 

 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

749 

 

Figure 1. Road analysis 

 Road I Road II 

Street photo 

  

Road photo 

 

 

Grayscale 

photo 

 

 

Black/White 

photo 

 

 

Luminance 

measurement 

photo 

  

 

The percentage values show how ideal and inadequate lighting the road has. Table 3 shows 

the percentage of ideal lighting rates. 
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Table 3. Percentage of ideal lighting (%) 

 Road I Road II 

Software analysis 40 36 

6. RESULTS 

The developments in image processing have affected every field as well as measuring 

techniques; In this way, fast and reliable measurements can be made. In this study, lighting 

measurements are expressed visually by a developed software by using image processing 

techniques. 

The luminance used in road lighting is difficult to understand by non-experts. Thanks to this 

software, the luminance value is comprehended by everyone. The software shows the ideal 

and inadequate lighting areas on the road according to international standards; thus, these 

values are understood by even non-experts. 
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Abstract 

Restricted estimation methods are more appealing than unrestricted ones in the simultaneous 

equations model. From this perspective, we apply two stage restricted least squares estimation to this 

model to be an alternative to two stage least squares estimation, in this paper. On the other hand, 

when multicollinearity is encountered in simultaneous equations model, we propose restricted form of 

two stage ridge estimator. To evaluate the performance of the proposed estimators, the mean square 

error criterion is utilized and determination of the biasing parameter is taken into consideration. 

Besides, to support the theoretical results, a data analysis under linear restrictions is performed. 

Keywords: Linear restrictions, Mean square error, Two stage least squares, Two stage ridge 

estimator 

Özet 

Eşanlı denklemler modelinde, kısıtlı tahmin yöntemleri kısıtlı olmayanlardan daha caziptir. Bu bakış 

açısıyla, bu çalışmada iki aşamalı en küçük kareler tahminine alternatif olarak iki aşamalı kısıtlı en 

küçük kareler tahminini uyguluyoruz. Öte yandan, eşanlı denklemler modelinde çoklu iç ilişki ile 

karşılaşıldığında, iki aşamalı ridge tahmin edicinin kısıtlı formunu öneriyoruz. Önerilen tahmin 

edicilerin performansını değerlendirmek için, hata kareler ortalaması ölçütü kullanılmıştır ve yanlılık 

parametresinin belirlenmesi dikkate alınmıştır. Ayrıca, teorik sonuçları desteklemek için doğrusal 

kısıtlar altında bir veri analizi yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Doğrusal kısıtlar, Hata kareler ortalaması,  İki aşamalı en küçük kareler, İki 

aşamalı ridge tahmin edici 

 

1. INTRODUCTION  

Two different perspectives of estimation in simultaneous equations system are restricted and 

unrestricted methods. Either of these methods have their own advantages; hence the preferred method 

is determined according to the situation encountered. 

As a most popular way, two stage least squares estimation is used to provide consistent 

estimates of a regression. The usage of the two stage least squares estimator (TSLSE) makes 
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calculation simpler, however, we will attain some deficiencies when multicollinearity exists. 

After discovering the problem of multicollinearity, alternative approaches are discussed to 

recover it.  

An alternative method was evaluated by Vinod and Ullah (1981) and an estimator named with 

two stage estimator (TSRE) was proposed. This idea of Vinod and Ullah (1981) inspired the 

researchers who have recently introduced two stage Liu estimator, two stage two parameter 

estimator, two stage modified ridge estimator and two stage two parameter ridge estimator 

(Toker et al., 2018; Özbay and Toker, 2018; Toker and Özbay, 2018 and Toker, 2018).  These 

are all the unrestricted estimators. Indeed, the mentioned estimators were offered by getting 

inspired from the estimators-ridge estimator, Liu estimator, modified ridge estimator, two 

parameter estimator- first introduced in linear regression model (see Hoerl and Kennard, 

1970; Swindel, 1976; Liu, 1993; Özkale and Kaçıranlar, 2007).  

In the case that some restrictions are come across in a simultaneous equations model, the 

restricted estimators can be attractive rather than the classical methods. By this way, the 

restricted estimators become a solution to the multicollinearity (Zellner et al., 1988; Toker and 

Kaçıranlar, 2017). As in the simultaneous equations model, linear restrictions are also seen in 

linear regression model. Under this circumstance, some restricted estimators such as restricted 

least squares estimator and restricted ridge estimator were defined (see Groß, 2003). 

In the light of these developments, we feel the lack of restricted versions of the estimators in 

the simultaneous equations model. Therefore, we will bring out a new estimator called 

restricted TSRE and elaborate the properties of it, in this paper. How this estimator performs 

in the sense of mean square error is examined and choice of the biasing parameter is pointed 

out. To apply these results theoretically, the Klein model is employed as it has been also 

employed by many authors who are Zellner et al., 1988; Vinod and Ullah, 1981; Theil, 1971; 

Toker et al., 2018; Özbay and Toker, 2018 and Toker, 2018. 

2. DEFINITION OF THE MODEL AND ESTIMATION METHODS 

Let us specify the statistical model that is consistent with simultaneous equations of many 

economic systems. This model depicts M  jointly dependent variables and K  predetermined 

variables. Y  and X  are T M  and T K  matrices of observations, respectively. The 

matrices of structural coefficients are   and B  with the dimension of M M  and K M

respectively and the matrix of structural disturbances is U  with the dimension of T M . 

Eventually, the matrix form of the model is shown as follows: 

Y XB U  .                          (2.1) 

As for the assumptions of this model, the components of  X  are nonstochastic and fixed, the 

rank of X  is K T , the structural disturbances have zero mean and are homoscedastic.  

By multiplying the equation (2.1) from right with a nonsingular matrix  , the system 

becomes 

1 1Y XB U      .                                (2.2) 
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The equation (2.2) is named as reduced form equations with the reduced form coefficients 

below: 

1B                                                 (2.3) 

and 

1V U   .                      (2.4) 

By doing so, equation (2.2) reveals as: 

Y X V  .                                            (2.5) 

One method is zero restrictions criterion that leads to identification of an equation. We choose 

any structural equation of the system (say, the first). It is assumed that the number of involved 

jointly dependent variables is 1 1m   and the number of omitted jointly dependent variables is 

*

1 1 1m M m   . Also, the number of involved predetermined variables is 1K  and the number 

of omitted predetermined variables is *

1 1K K K  . By equating the coefficient of one 

endogenous variable to minus one, this endogenous variable is identified as the left hand side 

variable. Finally, the first equation of the system can be written as 

1 1 1 1 1 1y Y X u    ,                     (2.6) 

where Y  is  demonstrated as *

1 1 1Y y Y Y     with the sizes of 1T m  and *

1T m  corresponding 

to 1Y  and *

1Y ; where X  is demonstrated as *

1 1X X X     with the sizes of 1T K  and *

1T K  

corresponding to 1X  and *

1X ; .1  is demonstrated as  .1 11 0     with the size of 1 1m   

corresponding to 1 ; .1  is demonstrated as  .1 1 0     with the size of 1 1K   corresponding 

to 1 ; 1u  represents the first column of U . 

By means of the expression  
1

1 1 1 T p
Z Y X


  with 1 1 1p m K   and  

1
1 1 1 1p
  



 , 

equation (2.6) becomes 

1 1 1 1y Z u  .                         (2.7) 

The reduced form equation is partitioned as follows: 

*

* * *11 11 11

1 1 1 1 1 1 1 1*

21 21 21

y Y Y X X v V V




  
              

,    (2.8) 

where the sizes of 11 , 11 , 21  and 21  are 1 1K  , 1 1K m , *

1 1K   and *

1 1K m , 

respectively. Also, the size of 1v , 1V  and *

1V  are 1T  , 1T m  and *

1T m , respectively. 

From (2.8), it is easy to derive the equations of 1y  and 1Y  as 
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1 1 1y X v                        (2.9) 

and  

1 1 1Y X V   ,                               (2.10) 

where 1 11 21
        and 1 11 21

      . 

To compose identifiability relationship between the structural parameters and the reduced 

form parameters for the first equation, the first column of   and B  in the equation (2.3) and 

the first column of   in the equation (2.4) are considered and then the following equations 

arise:  

11 11 1 1     ,                   (2.11) 

21 21 1                                             (2.12) 

and  

1 1 1 1v V u  .                               (2.13) 

In consequence of all the operations so far, the structural equation (2.7) is formed to be 

1

1 1 11

1

y X X v




 
      

 
                             (2.14) 

with the help of the equation (2.10) and the equation (2.13). Afterwards, the equation (2.14) 

reaches its final form as follows: 

1 1 1 1y Z v  ,                    (2.15) 

where    1 1 1 1Z E Z X X   ,  1 0E v   and   2

1 1E v v I  . 

A popular form of the instrumental variables estimator is known as TSLSE.  After a first stage 

regression of each endogenous variable and all of the exogenous variables, TSLSE is derived through 

the instrumental variables attained from the preceding regression. By the way, the TSLSE is found to 

be: 

 
1

1 1 1 1 1

LS Z Z Z y


  .                   (2.16) 

In the equation (2.16), 
1Z  is unknown in practice. So, via 

 
1

1 1
ˆ X X X Y

   ,                    (2.17) 

1Z  can be estimated as  

1 1 1

ˆ ˆZ X X   
                                         (2.18) 
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and thereby (2.16) turns into 

 
1

1 1 1 1 1

ˆ ˆ ˆˆLS Z Z Z y


                                                   (2.19) 

in practice. 

As a solution to the multicollinearity, Vinod and Ullah (1981) recommended TSRE for 

simultaneous equations model as follows 

 
1

1 1 1 1 1

RE Z Z kI Z y


   ,                             (2.20) 

where 0k  . Using 1̂  and thereby 
1Ẑ  (2.18) at the first stage leads us to the operational 

form of the TSRE: 

 
1

1 1 1 1 1

ˆ ˆ ˆˆRE Z Z kI Z y


   .                                        (2.21) 

In the existence of prior information, Toker and Özbay (2018) proposed a two stage modified 

ridge estimator (TSMRE) with respect to this information. The TSMRE moves the TSLSE 

towards an arbitrary point which is an appropriate vector for the prior knowledge. The 

TSMRE is also available for eliminating the multicollinearity in this model.  Let 0

1  be an 

arbitrary point behaving like the origin and 0k  , the suggested estimator is 

     
1

0 0

1 1 1 1 1 1 1,k Z Z kI Z y k  


    .                             (2.22) 

3. SUGGESTED ESTIMATORS FOR THE MODEL 

Many problems in econometrics are relevant to the estimation of the model when exact linear 

restrictions are available on the coefficients . By this context, we take into consideration the 

issue of linear constraints in this section.  These types of restrictions are given in the 

subsequent form: 

1 1 1r R                                                 (3.1) 

where 1r  is a 1G  vector and 1R  is a 1G p  matrix of rank 1G p    According to the 

restrictions in the equation (3.1), we can give the definition of the restricted TSLSE as 

follows: 

     
1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RLS LS LSZ Z R R Z Z R R r  


        

 
.                                          (3.2) 

To employ the restricted TSLSE in practice, 
1Ẑ  in the equation (2.18) is used for the 

unknown 
1Z . Thus, the restricted TSLSE becomes  
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1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆRLS LS LSZ Z R R Z Z R R r  


        

 
.                                          (3.3) 

However, since the restricted TSLSE contains 1
ˆLS , it is exposed to some adverse effects 

caused by the TSLSE in the presence of multicollinearity. Therefore, we investigate another 

way to mitigate the multicollinearity under the linear restrictions.  

By following Groß (2003), we suggest restricted TSRE which is defined to be: 

        
1

1 1
0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ,RRE k Z Z kI R R Z Z kI R R k r    


          

 
,          (3.4) 

where the linear constraints in equation (3.1) is presumed to hold. Here, it is reasonable to 

take the prior vector, 0

1 , as  
1

1 1 1 1R R R r


   and so  
1

0

1 1 1 1 1R R R r


   is the shortest vector 

satisfying the restrictions. Thus,  0

1 1,k   is yielded as: 

     
1 1

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,k Z Z kI Z y kR R R r 
        
 

.                                                   (3.5) 

Then, by replacing  0

1 1,k   in the equation (3.4), we obtain 

     
1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RRE RE REZ Z kI R R Z Z kI R R r  


          

 
.                           (3.6) 

This estimator is practically useless with its current form, instead, we substitute 
1Ẑ  in 

1Z  and 

then attain the operational form below: 

     
1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆRRE RE REZ Z kI R R Z Z kI R R r  


          

 
.                           (3.7) 

It is clear that this estimator satisfies the restrictions 1 1 1r R . When k  becomes larger, the 

restricted TSRE converges to  
1

0

1 1 1 1 1R R R r


   and in the case that 0k  , it simplifies to the 

restricted TSLSE. 

4. MEAN SQUARE ERROR COMPARISONS OF THE NEW ESTIMATORS  

The matrix mean square error  MSE  of 
1 , which is an estimator of 1 , is defined to be 

    1 1 1 1 1MSE E    
 

   
 

.                                       (4.1) 

The scalar mean square error  mse  of 
1  is as follows: 
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     1 1 1 1 1mse E    
 

   
 

.                    (4.2) 

By the way, the MSE  of the restricted TSRE is given as: 

  2 2

1 1 1 1 1

RRE

k k k kMSE Z Z Z Z k Z Z      ,                                              (4.3) 

where        
1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1kZ Z Z kI Z Z kI R R Z Z kI R R Z Z kI


              

 
. If we 

interest in the MSE  of the restricted TSLSE, taking 0k   in equation (4.3) will be sufficient 

to find the MSE  shown in the equation below: 

  2

1 0 1 1 0

RLSMSE Z Z Z Z   ,                (4.4) 

where        
1

1 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1 1Z Z Z Z Z R R Z Z R R Z Z


           

 
. To demonstrate the superiority 

of the restricted TSLSE to the TSLSE, we need to detect that the difference of 

   1 1

LS RLSMSE MSE   is nonnegative definite. Without difficulty, we get that the 

difference          
1

1 1 1
2

1 1 1 1 1 1 1 1

LS RLSMSE MSE Z Z R R Z Z R R Z Z  


         

 
 is 

nonnegative definite. Namely, the method of restricted TSLSE gains us the superiority in the 

sense of the MSE . When it comes to compare the restricted TSLSE with the restricted TSRE, 

we reach the theorem below by following Groß (2003) : 

Theorem 4.1: The difference of    1 1

RLS RREMSE MSE   is nonnegative definite with true 

restrictions, 1 1 1r R  if and only if  

  2

1 1 1 1

2
P PZ Z P

k
  


    

 
, 

where  
1

P I R RR R


    and 0k  . 

After starting to use restricted TSRE, we run into the problem of choosing its biasing 

parameter. Namely, identifying a suitable value or interval for the biasing parameter, k , is 

considerably important. In this context, the theorem below confirms that there exists a k  so 

that restricted TSRE outperforms the restricted TSLSE in the sense of MSE  criterion. 

Theorem 4.2: Let the restrictions 1 1 1r R  be true for the estimator 
1

RRE . If 

2

1 1

2
0 k

P



 
 


, 
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where  
1

P I R RR R


   , then    1 1

RLS RREMSE MSE   is nonnegative definite (see Groß, 

2003). 

Another approach for the appropriate choice of k  is to minimize the  1

RREmse  with respect 

to k . Hence, by following Groß (2003) we give the theorem below: 

Theorem 4.3: Let the restrictions 1 1 1r R  be true for the estimator 
1

RRE . If 
1 1PZ Z P P  , 

then 

  2

1

min

1 1

p G
k

P



 





 

minimizes the  1

RREmse   with respect to k . 

The unknown parameters of mink  can be replaced with their unbiased estimates. That is, 2

and 1  is substituted by 
      2

1 1 1 1 1 1

1

1 ˆ ˆˆ ˆˆ RLS RLS

r y Z y Z
T p G

  


  
 

 and 1
ˆRLS  in the 

equation (3.3), respectively. Then  

 

 

2

1

min

1 1

ˆ
ˆ

ˆ ˆ

r

RLS RLS

p G
k

P



 





                     (4.5) 

is used in practice. 

In the case that there are no restrictions, then mink̂  turns into the estimator of the biasing 

parameter proposed by Hoerl et al. (1975): 

 

2

1

1 1

ˆˆ

ˆ ˆLS LS

p
k

P



 




,          (4.6) 

where    2

1 1 1 1 1 1

1

1 ˆ ˆˆ ˆˆ LS LSy Z y Z
T p

  


  


. 

5. DATA ANALYSIS 

Three Keynesian macroeconomic models of the U.S. economy are declared in the book of Economic 

Fluctuations published in 1950 by Lawrence Klein. Among these models, Model I based on the data 

for the period 1921-1941 is preferred to apply our theoretical claims. The equations of Klein's Model I 

are set out below: 

Consumption:  0 1 2 1 3t t t t t tC P P W W u   
      ,                                (5.1) 

Investment   : 
0 1 2 1 3 1t t t t tI P P K u    
         ,                                                    (5.2) 
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Labor           :  0 1 2 1 3 1931t t t tW X X t u   
          ,               (5.3) 

National Accounts         : t t t tX C I G   ,                                         (5.4) 

Profit and Loss Account: t t t tP X W T   ,                   (5.5) 

Change in Capital stock : 1t t tK K I  .        (5.6) 

C , P , W , W  , I , K , X , G  and T  are defined as aggregate consumption, total profits, total 

wages paid by private industry, the government wage bill, net investment, the stock of capital goods, 

the total production of private industry, government nonwage expenditure and business taxes in a year, 

respectively. Herein, C , P , W , I , K  and X  are endogenous variables whereas the remaining ones 

are predetermined variables. These predetermined variables are categorized so that G , intercept, T , t  

and W   are exogenous variables and 1K , 1P  and 1X   are lagged endogenous variables. 

With the aim of adapting the Klein Model I to our theoretical methodology, the consumption, 

investment and labor equations are written in the similar form of the structural equation 1 1 1 1y Z u   

given in (2.7). In the matrix  1 1 1Z Y X , 1Y  includes the explanatory jointly dependent variables 

and 1X  comprises the explanatory predetermined variables. 

For the numerical evaluations, we choose  1 1 1 1R   and 1 1.0298r  ;  1 1 1 1R   and 

1 0.4364r  ;  1 1 1 1R   and 1 1.0749r   so as to satisfy the linear restrictions 1 1 1r R , 

corresponding to consumption, investment and labor equations. Then, the prior vector 

 
1

0

1 1 1 1 1R R R r


   is computed so as to be the shortest vector satisfying the restrictions. As for 

estimating the biasing parameter k , we calculate mink̂  and k̂  from the formulas given in the 

equations (4.5) and (4.6), respectively. Finally, by using these estimated k  values and the estimated 

error variance 
2̂ , estimated mse  values of the aforementioned estimators are computed. 

In the numerical results given by Table 1, all of the three equations are examined separately and we 

investigate both the mse  performances and the estimates of the biasing parameters. Best performed 

ones regarding mse  are written in bold cases. 
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Table 1. Estimated  values of the estimators for consumption, investment and labor equations 

Estimator Consumption  Investment  Labor 

 
      

TSLSE 
 

0.0401 
 

0.1431 
 

0.0399 

TSRE 0.0147 0.0348 0.0381 0.0910 0.0159 0.0341 

TSMRE 0.0147 0.0348 0.0381 0.0967 0.0159 0.0341 

Restricted TSLSE 
 

0.0378 
 

0.0809 
 

0.0383 

Restricted TSRE 0.0147 0.0327 0.0381 0.0620 0.0159 0.0325 

 
      

TSLSE 
 

0.0401 
 

0.1431 
 

0.0399 

TSRE 0.0164 0.0380 0.0264 0.1011 0.0276 0.0561 

TSMRE 0.0164 0.0374 0.0264 0.1171 0.0276 0.0560 

Restricted TSLSE 
 

0.0378 
 

0.0809 
 

0.0383 

Restricted TSRE 0.0164 0.0357 0.0264 0.0737 0.0276 0.0545 

As we predict before proposing the restricted TSRE, this estimator outperforms its competitors for 

consumption, investment and labor equations according to the outcomes of the Table 1. This result 

demonstrates that linear restrictions contribute in regard to compelling the multicollinearity. As an 

evidence of this claim, the restricted TSRE is superior to the TSRE while the restricted TSLSE is 

superior to the TSLSE.  

We can also draw the following three figures to support the theoretical results with a graphical 

method. Figure 1, Figure 2 and Figure 3 are the graphical representations of the consumption, 

investment and labor equations, respectively. In all these plots, the horizontal axis is for the biasing 

parameter which is taken in the interval of  with the increment of . Besides, the vertical 

axis shows the estimated values of the aforementioned estimators.  

Figure 1. Estimated  values of the estimators for consumption equation 
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Figure 2. Estimated  values of the estimators for investment equation 

 

Figure 3. Estimated  values of the estimators for labor equation 

 

As one of the general inferences from the Figures 1-3, it can be deduced that the line drawn for the 

estimated of the restricted TSRE goes below the lines for its counterparts. In the meantime, the 

superiority of the restricted TSRE is valid in a wider range of  for consumption and investment 

equations in comparison to labor equation. In addition, we can observe that the estimated  values 

of the restricted estimators are less than the estimated  values of the unrestricted ones. Namely, 

the line for the restricted TSLSE is below the line for the TSLSE and the line for the restricted TSRE 

is below the line for the TSRE.  This result guides us that the proposed linear restrictions are utilized. 

Also, choosing the constraints according to the data has a great effect in ensuring this benefit. 

6. RESULTS 

In this paper, we briefly elaborate primary restricted estimation procedures in the simultaneous 

equations model. This has been a noteworthy issue for us because there are not so many papers 

focused on linear restrictions. In order to contribute to the literature by this context, we incorporate 

linear restrictions to the simultaneous equations model. As a consequence, we offer the restricted 

TSLSE and the restricted TSRE when these types of restrictions are assumed to hold. Actually, one of 
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our main goals in assessing the linear constraints is to remedy the problem of multicollinearity. Our 

theoretical and numerical findings indicate that, the restricted TSLSE and the restricted TSRE succeed 

in outperforming the unrestricted TSLSE and TSRE.  
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IMPLEMENTATION OF LINEAR CONSTRAINTS IN DISTRIBUTED 

LAG MODEL 

GECĠKMESĠ DAĞITILMIġ MODELDE DOĞRUSAL KISITLARIN 

UYGULANMASI 

Nimet ÖZBAY
1
 & Selma TOKER

2
 

 

Abstract 

In distributed lag models, embedding some prior information into the process of estimation appears as 

a solution to cope with the problem of multicollinearity. The simplest approach in this context is 

Almon technique.  As a means of improving the accuracy of parameter estimates obtained by Almon 

estimator,  Almon ridge estimator is subsequently suggested. In this study, we confine our model to 

linear restrictions to remedy multicollinearity in a different manner. By incorporating these 

restrictions to the parameters, we suggest restricted Almon estimator and restricted Almon ridge 

estimator. To reach a judgement regarding theoretical performance, some comparions are carried 

out. Moreover, restricted and unrestricted methods are applied in a numerical example.  

Keywords: Almon estimator, Almon ridge estimator, Distributed lag model, Linear restrictions, Mean 

square error  

 

Özet 

Gecikmesi dağıtılmış modellerde bazı ön bilgileri tahmin sürecine dahil etmek, çoklu iç ilişki 

sorununun üstesinden gelmek için bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda en basit 

yaklaşım Almon tekniğidir. Almon tahmin edici tarafından elde edilen parametre tahminlerinin 

doğruluğunu arttırmak için, daha sonra Almon ridge tahmin edici önerilmiştir. Bu çalışmada, çoklu iç 

ilişkiyi farklı bir şekilde çözmek için modelimizi doğrusal kısıtlamalarla sınırlandırıyoruz. Bu 

kısıtlamaları parametrelere ekleyerek, kısıtlı Almon tahmin edici ve kısıtlı Almon ridge tahmin ediciyi 

öneriyoruz. Teorik performansa ilişkin bir karara varmak için bazı karşılaştırmalar yapılmıştır. 

Ayrıca, kısıtlı ve kısıtsız yöntemler sayısal bir örnekte uygulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Almon tahmin edici, Almon ridge tahmin edici, Gecikmesi dağıtılmış model, 

Doğrusal kısıtlar, Hata kareler ortalaması  

 

1. INTRODUCTION 

A finite distributed lag model is a dynamic model in which a change in the independent variable leads 

to a change in the dependent variable distributed over a number of periods in the future. This model 
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has been one of the most suitable models for determining dynamic connections in many scientific 

fields such as econometrics and statistics.  

However, the distributed lag model typically contains some lagged values of the same independent 

variable; hence high collinearity is very likely to occur in this model. Estimation of a distributed lag 

model with multicollinearity produces unreliable and unstable estimated coefficients. On any occasion 

when the problem of multicollinearity is encountered, embedding some prior information into the 

model has been seen a solution for overcoming this problem. There are many patterns for imposing the 

prior knowledge on the unknown parameters of the model (see, Fisher, 1937; Gujarati, 1999; 

Kennedy, 2003; Vinod and Ullah, 1981). 

The most popular one in this context is the application of a polynomial distributed lag which was first 

explored by Almon (1965). By expressing the lag coefficients as a second degree polynomial, the 

technique of Almon also intends to provide smoothness on these coefficients. Almon estimator (AE) 

has been employed as the best linear unbiased estimator of the lagged coefficients for quite a while. 

On the other hand, in the existence of multicollinearity, the AE is inadequate for reliable and stable 

estimates since it is actually a product of the least squares method. Such a problem concerning 

multicollinearity led the researchers to define alternative biased estimators to the AE. Ridge regression 

of Hoerl and Kennard (1970) was approved as a convenient estimation procedure for distributed lag 

models and Almon ridge estimator (ARE) was examined by Vinod and Ullah (1981), Chanda and 

Maddala (1984) and Yeo and Trivedi (1989). Recently, Almon modified ridge estimator (AMRE) and 

Almon modified Liu estimator have been suggested by Gültay and Kaçıranlar (2015). Different 

options of estimators which combine the AE with certain estimators have been compared empirically 

by Güler et al. (2017). In addition, Almon two parameter estimator and Almon two parameter ridge 

estimator have been offered by Özbay and Kaçıranlar (2017) and Özbay (2018), respectively. 

The idea behind the technique of Almon is to add some specific non-sample information to the model. 

As it is inferred from the subsequent estimators considered to be alternatives to the AE, including only 

this non-sample information to the model is not sufficient to recover multicollinearity. Our approach 

in this paper is based on inserting exact linear restrictions regarding the parameters into the Almon 

model. The exact linear restrictions have also been applied to the linear regression model and these 

restrictions have been efficient in point of recovering multicollinearity (see, Sarkar, 1992; Kaçıranlar 

et al.,1998, Groß, 2003; Özkale and Kaçıranlar, 2007; Kaçıranlar et al. 2011; ġiray Üstündağ and 

Toker, 2014 and Özbay et al., 2017). 

From this point of view, we implement linear constraints to the Almon model with the aim of 

obtaining coefficient estimates that are more resistant to multicollinearity. Restricted AE and restricted 

ARE are the products emerged in consequence of our objective. Theoretical and empirical 

comparisons are carried out on the purpose of performance. Ultimately, various options are interpreted 

to select the biasing parameter. 

 

 

 

 

 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

767 

 

2. DISTRIBUTED LAG MODEL 

Let us denote the unknown distributed lag coefficients or weights as i , t -th observation of the i  

period lag value of the explanatory variable as t ix  , t -th observation on the dependent variable which 

depends on both tx  and past values of tx  as ty  and lag length as p . tu  is the disturbance term 

corresponding to the t -th observation and it is assumed as  20,IN  . Under these notations of the 

variables the finite distributed lag model is written as follows: 

0 1 1 ...t t t p t p ty x x x u          

    
0

p
i t i ti
x u 

  ,   1,...,t p T  .                    (2.1) 

Then with the help of expressions 

   

1 1

2 1 2

1 1

p p

p p

T T T p T p p

x x x

x x x
X

x x x



 

    

 
 
 

  
 
  

, 

 
 1 2 1

, ,...,p p T T p
y y y y   
  ,  

 0 1 1 1
, ,..., p p

   
 

 
 

and  
 1 2 1

, ,...,p p T T p
u u u u   
  , 

the model is shown in the matrix form below:  

y X u  .            (2.2) 

For the model (2.2), the ordinary least squares estimator (OLSE),  
1ˆ ' 'X X X y


 , is the foremost 

estimator. Because of high level of multicollinearity among the colums of X , the OLSE is no longer 

preferable. The patterns recommended for eliminating multicollinearity require injecting some non-

sample information into the model. 

The most common application of the non-sample information is the usage of polynomial lag 

distribution of Almon (1965). By means of following form of the lag coefficients, 

 
2

0 1 2 ... r
i ri i i         ,     0p r  ,                                                            (2.3) 

where r  is  the degree of polynomial,  some extra information is put into the method of estimation.  

Considering   0 1 1 1
' , ,..., r r

   
 

   and 

   
2

1 1

1 0 0 0

1 1 1 1

1
p

r
r

A

p p p
  

 
 
 
 
 
  

, the form of lag 

coefficients given in the equation (2.3) is simplified to 

A  ,              (2.4) 

where the rank of X  is    1p T p    and the rank of  A  is    1 1r p    when r p . 

Replacing the lag coefficients given by the form of (2.4) in the model (2.2),  
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 y Z u  ,                       (2.5) 

is yielded with the notation of Z XA   

The AE is derived by employing the least squares technique as follows: 

  
1

ˆ ' 'A Z Z Z y


 .                     (2.6) 

Due to its computational simplicity and unbiasedness, the AE seems to be desirable for the distributed 

lag model. When the model is exposed to multicollinearity, there are many estimators suggested as 

alternatives to the AE. One of them is the ARE which is defined to be 

   
1

ˆ ' 'A k Z Z kI Z y


  ,                                            (2.7) 

where 0k   is the biasing parameter.  

To associate a specified prior information with the ARE, Gültay and Kaçıranlar (2015) offered the 

AMRE by following Swindel (1976) as follows: 

     
1

0 0ˆ , ' 'A k b Z Z kI Z y kb


   ,                                (2.8) 

where 0k   is the biasing parameter and 0b  is an arbitrary point acting like the origin. The procedure 

behind the AMRE allows the AE to shrink towards a suitable vector employed for the prior 

information 0b . By this way, the AMRE succeeds to circumvent the multicollinearity. 

 

3. DEFINITION OF THE RESTRICTED AE AND THE RESTRICTED ARE 

Based on economic theory, we infer that Almon‘s technique frequently results in smooth lag 

coefficients and it also decreases the number of parameters to be estimated. This framework of Almon, 

however, is not sufficient to cope with multicollinearity. It is previously reported that many authors 

looked for different options of the AE due to its insufficiency. Therefore, to solve the problem of 

multicollinearity, we compose an additional restrictive structure on the Almon model. Let us take 

account of the linear restrictions as follows: 

h H ,                                                 (3.1) 

where h  is a 1G  vector and H  is a  1G r   matrix of rank 1G r    Under the restrictions in 

the equation (3.1), we can describe the restricted AE as follows: 

     
1

1 1
ˆ ˆ ˆ' ' ' 'R

A A AZ Z H H Z Z H H h  


    
 

.                                  (3.2) 

Because of the fact that ˆA  is included in ˆ R
A , this estimator still needs to be improved on account of 

the adverse effects of multicollinearity. At this point, we can evaluate restricted version of the ARE by 

following Groß (2003). We propose the restricted ARE which is defined in the subsequent form: 

          
1

1 1
0 0ˆ ˆ ˆ, ' ' ' ' ,R

A A Ak k b Z Z kI H H Z Z kI H H k b h  


      
 

     (3.3) 
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when the linear restrictions in equation (3.1) are true. 

 Herein, the prior vector is taken as  
1

0 ' 'b H H H h


  due to the reason that it is the shortest vector 

holding the restrictions. Hence, the resulting AMRE is  

      1 1
0ˆ , ' ' ' 'A k b Z Z kI Z y kH H H h

 
   .                                                   (3.4) 

In consequence, to substitute  0ˆ ,A k b  in the equation (3.3) gains us the final form of our new 

estimator, the restricted ARE, written below: 

       
1

1 1
ˆ ˆ ˆ' ' ' 'R R R

A A Ak Z Z kI H H Z Z kI H H h  


      
 

.                         (3.5) 

A desirable feature of this estimator is that it provides the linear constraints, h H . The restricted 

ARE reduces to the restricted AE in the case of 0k  . In addition,  ˆR
A k  goes towards 

 
1

0 ' 'b H H H h


  in the circumstance of k  . 

 

4. PERFORMANCE OF THE NEW ESTIMATORS  

Let the variance covariance matrix for an estimator   of   be                                             

        'Var E E E          and the bias vector of   be    Bias E    . Then, 

the matrix mean square error ( MSE ) and the scalar mean square error ( mse ) for   are given 

respectively in the formulas below:  

        'MSE Var Bias Bias     ,                    (4.1) 

        'mse trace Var Bias Bias     .                (4.2) 

Applying the formulas above, the MSE  of the restricted ARE is yielded as: 

   2 2ˆ ' 'R
A k k k kMSE k Z Z ZZ k Z Z    ,             (4.3) 

where         
1

1 1 1 1
' ' ' ' ' 'kZ Z Z kI Z Z kI H H Z Z kI H H Z Z kI


   

      .  

By taking 0k   in   ˆ R
AMSE k , we can directly reach the MSE  of the restricted AE as follows: 

  2
0 0ˆ 'R

AMSE Z Z ZZ  ,                (4.4) 

where         
1

1 1 1 1
0 ' ' ' ' ' 'Z Z Z Z Z H H Z Z H H Z Z


   

  .  

After all, the difference between the MSE s of the AE and the restricted AE is found as   
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1

1 1 12ˆ ˆ ' ' ' ' 'R
A AMSE MSE Z Z H H Z Z H H Z Z  


  

  . It is not hard to see that 

this difference is nonnegative definite and it is inferred that the restricted AE is superior to the AE 

with regard to the MSE . 

Indeed, we give more interest to the superiority of the restricted ARE to the restricted AE. With the 

aim of clarifying this issue, Groß (2003) guides us to give the theorem below: 

Theorem 4.1: When the linear restrictions h H  are assumed to hold, the difference of 

    ˆ ˆR R
A AMSE MSE k   is nonnegative definite if and only if  

   22
' 'Z Z

k
  


 

     
 

, 

where  
1

' 'I H HH H


    and 0k  . 

One of the main problems originated from the use of biased estimators in the Almon model is the 

selection of the biasing parameter. For practical purposes, the necessity of determining the biasing 

parameter is inevitable. That is, we assess the following options of selecting k  for the the ARE, the 

AMRE and the restricted ARE: 

 

 

2

max max

ˆˆ

ˆ ˆ
HK

A A

k


 




,  (4.5) 

where 
2̂  is the unbiased estimator of 

2  and 
maxˆA  is the maximum element of ˆA  (Hoerl and 

Kennard, 1970), 

 
 

 

2

1

1

ˆ1ˆ

ˆ ˆ
HKB

r i i
A Ai

r
k



 










,  (4.6) 

where ˆ i
A  is the i -th element of ˆA  (Hoerl et al.,1975), 

 
 

 

2

1

1

ˆ1ˆ

ˆ ˆ
LW

r i i
i A Ai

r
k



  










,  (4.7) 

where i  are the eigenvalues of 'Z Z  (Lawless and Wang, 1976), 
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1

1

ˆ1ˆ
1

ˆ ˆ
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i i
A A

k
r



 






 
 ,    (4.8) 
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,                                (4.10) 

(Kibria, 2003). 

 

5. EMPIRICAL EVALUATION OF THE ALMON DATA 

In the data of Almon (1965), quarterly capital expenditures constitute the dependent variable  ( y ) 

while appropriations constitute the independent variable ( X ). For the U.S. manufacturing firms, this 

data was taken from the period of first quarter 1953 to fourth quarter 1967.  

The empirical assessments of the Almon data are examined for the model y Z u   given in the 

equation (2.5). Based on the article of Gültay and Kaçıranlar (2015), Özbay and Kaçıranlar (2017) and 

Özbay (2018), the length of the lag in (2.1) and the polynomial degree in (2.3) are selected as 8p   

and 2r  , respectively. Once the matrix A  is computed from the formula of 

2

1 0 0 0

1 1 1 1

1 r

A

p p p

 
 
 
 
 
  

, 

the model matrix Z  is calculated according to the relation that Z XA . Next, with the aim of 

detecting the level of multicollinearity we find out the condition number of 'Z Z  as  max

min

4033



 . 

This value demonstrates the high level of multicollinearity among the columns of Z .  

To compute the estimated mse  values of the AE, the ARE, the AMRE, the restricted AE and the 

restricted ARE we need the estimate of the biasing parameter k  as well as the estimated error variance 

2̂ . Least squares estimation is employed to obtain 
2̂ . The biasing parameter is estimated from the 

formulas given in the equations (4.5)-(4.10). In addition, ridge trace is utilized to determine an optimal 

value for  and this optimal value is shown by mink̂ . For our new restricted estimators, the restricted 

AE and the restricted ARE, we implement the linear restrictions h H  where  3 2 1H   and 

3.7857h  . We choose this restriction in accordance to the Almon data with the aim of providing a 

rather neat solution for eliminating multicollinearity. The prior vector is computed as 

 0.8112 0.5408 0.2704   from the formula of  
1

0 ' 'b H H H h


 . 

The estimated mse  values of the estimators and the assigned values of the biasing parameter are 

summarized in Table 1. In each line, the smallest estimated mse  values are given in bold cases. 
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Table 1. Estimated mse values of the estimator for Almon data 

 Estimated  

 

AE ARE AMRE Restricted AE Restricted ARE 

  0.324705 0.280402 0.268293 0.078374 0.072903 

  0.324705 0.270243 0.262390 0.078374 0.073009 

  0.324705 0.277263 0.266213 0.078374 0.072865 

  0.324705 0.276274 0.265585 0.078374 0.072862 

  0.324705 0.267211 0.256877 0.078374 0.072135 

  0.324705 0.270373 0.259916 0.078374 0.072391 

  0.324705 0.270373 0.259916 0.078374 0.072391 

 

Taking account of the outcomes in Table 1, we gladly approve the dominance of the restricted ARE to 

the other estimators. This is an anticipated result, because we improve the ARE through the linear 

restrictions valid for the data. Another evidence concerning the benefit of linear restrictions is the 

superiority of the restricted AE to the AE. The restricted ARE also maintains its superiority to the 

counterparts for several values of the biasing parameter. 

To investigate the behavior of the estimators broadly, Figure 1 and Figure 2 are drawn. By means of 

these plots, estimated values against the values of the biasing parameter are illustrated. Figure 1 

demonstrates the comparison of the whole estimators for a wider range of . Figure 2 is plotted for a 

smaller range of  to show the relation between the restricted ARE and the restricted AE, obviously. 

The AE and the restricted AE do not depend on the biasing parameter , so the lines for the estimated 

 values of these estimators remain stable.  
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Figure 1. Estimated  values of the estimators versus the biasing parameter 

 

Figure 2. Estimated  values of the restricted estimators versus the biasing parameter 

 

The results derived from the figures are compatible with the results attained from the table. The 

magnitudes of  in the table coincides with the range of the  that provides the superiority of the new 

estimators in the plots. 

Superiority of our new estimators, the restricted ones, can be inferred from the Figure 1. The line for 

the ARE and AMRE is below the line for the AE for a certain range of .  This range is extended by 

imposing linear restrictions to the model. That is, lines for the restricted AE and the restricted ARE go 

below the line for the AE for a wider range of k.  

As for comparing our new estimators, Figure 2 demonstrates the dominance of the restricted AE and 

the restricted ARE to each other.  

The graphical representation leads us to apply true linear restrictions to the distributed lag model to get 

rid of multicollinearity. Besides, the selection method of the linear restrictions plays a prominent role 

on the performance of the estimators.  
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6. CONCLUDING REMARKS 

We sketch the various estimation methods for distributed lag model in this paper. Our main purpose is 

to mitigate the adverse effects of multicollinearity. There are some available biased estimators that are 

responsible for this task. However, these existing ones are still inadequate in some cases. Since there is 

an increasing probability of encountering linear restrictions in the distributed lag models, we found the 

solution of imposing linear restrictions to the model.  

We introduce the restricted AE and the restricted ARE by unifying the framework of Almon and the 

restricted estimation technique. Therefore we achieve to obtain estimators which are smooth and 

resistant to multicollinearity. We utilize from the theoretical and practical evaluations to support our 

claims.  
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DETERMINATION EXISTENCE OF OPEN AND GREEN AREAS IN 

THE CITY OF GAZIANTEP 

GAZĠANTEP KENTĠ AÇIK VE YEġĠL ALAN VARLIĞI ANALĠZĠ 

Müge KÜLAHLIOĞLU
1
, Hakan DOYGUN

2
 

Abstract 

Today, while urbanization offers many opportunities in terms of social and cultural aspects, it have 

caused the lived environment to be artificial and unhealthy. In a rapidly urbanized system, the 

ecological balance is confronted with disruption. Unsustainable environmental policies and lack of 

environmental protection have caused the loss of green areas. Therefore, it has emerged for protection 

of existing open and green areas in rapidly growing cities and ecological system considering the 

necessity of applications. Therefore, it has emerged for protection of existing open and green areas in 

rapidly growing cities and necessity applications of considering ecological systems. In this context, 

the city of Gaziantep has become a growing city in recent years; also, it draws attention with the 

presence of green space. In this study carried out by using high resolution satellite image and 

application development plan in the geographic information systems, it was examined in terms of the 

total area of open and green areas and per capita ratios, and was also put forward in the 

neighborhood unit. When the results of the study, it was determined that the most count active green 

area in Gaziantep city was collected in the neighborhoods in the north and west directions.  

Keywords: Urbanization, Urban open and green area, GIS,  Gaziantep. 

Özet 

Günümüzde Kentleşme sosyal ve kültürel açıdan bir çok imkan sunmakla birlikte yaşanılan çevrenin 

yapay ve sağlıksız olmasına sebep olmuştur. Hızla kentleşen bir sistemde ekolojik denge bozulmayla 

karşı karşıya kalmıştır. Çevre politikalarının sürdürülebilir olmaması ve çevre koruma çalışmalarında 

eksik kalınması yeşil alanların kaybına neden olmuştur. Bu nedenle hızla büyüyen kentlerde mevcut 

açık ve yeşil alanların korunması ve ekolojik sistem düşünülerek uygulamalar yapılması gerekliliği 

ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Gaziantep kenti son yılarda oldukça büyüyen bir kent olurken, yeşil 

alan varlığı ile de dikkat çekmektedir. Bu çalışma ile Kentin açık ve yeşil alanları toplam yüzölçümleri 

ve kişi başına oranları bakımından incelenmiş, ayrıca mahalle ölçeğinde de ortaya konmuştur. 

Çalışmanın sonuçları incelendiğinde Gaziantep kentinde sayı bakımında en fazla aktif yeşil alanın 

kuzey ve batı yönlerdeki mahallelerde toplandığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Kentleşme, Kentsel açık ve yeşil alan, CBS, Gaziantep. 
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1. INTRODUCTION 

Cities have been formed, shaped, changed and developed according to the needs of people in the 

historical process. With the industrial and economic developments, migration from rural to urban 

centers is increasing and as a result of this situation, cities are rapidly growing, and in this process, 

people aim to develop a useful, healthy and livable urban environment (BaĢaran, 2007:208; Yılmaz et 

al., 2010:239). Especially as a result of urbanization, destruction of natural and cultural environments 

has been inevitable. 

Irregular urbanization, unbalanced density distributions, lack of infrastructure, air pollution, noise, 

lack of green space adversely affect human health, lands unconsciously settled, disrupt the ecological 

balance by consuming natural resources and endangers the life of all living things (Eminağaoğlu and 

Çevik, 2005:191). In this study, it is aimed to determine the open and green areas and the amount of 

open green areas per person in Gaziantep, where the effects of urbanization can be observed in our 

country. 

2.MATERIAL AND METHOD 

2.1. Material 

The study was carried out in ġehitkâmil and ġahinbey districts of Gaziantep city, which is located in 

Southeastern Anatolia Region (Figure 1). The urban population is about 1.700.000 in 2017. In 2016, 

urbanization rate in Gaziantep was 82.8%, while it was 73.9% in Turkey (TÜĠK, 2017). 

Figure 1. Study of area 
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2.2.Method 

The study consists of three stages. In the first stage; previous scientific studies, reports, statistical data, 

digital and printed maps and satellite images related to the study area and the study area were 

compiled. The second phase of the study consists of the classification of orthophoto with a resolution 

of 50-50cm on 28 July 2015. The classification was carried out with the help of e-cognition software. 

In order to reveal some areas of use with high accuracy and detail, manual classification method was 

used. In the classification of field uses, 8 different use areas have been taken into account to help 

distinguish Gaziantep urban structure and landscape features (Figure 2.) In the third phase of the 

study, each neighborhood have been re-evaluated for the presence of open and green space. For this 

purpose, the open and green areas of the neighborhoods have been under the titles ‗Park, Recreation 

Area, Square, Forest‘ and the ratios are given as percentage. 

Figure 2. Land use classes 

Land Use Sample Explanation 

Settlement 

 

Urban and industrial buildings, 

construction areas etc. 

Open and 

green areas 

 

Parks, residential gardens, refuges, 

recreation areas, forests, woods, 

recreation areas etc. 

Commercial 

and Industry 

 

Organized industry, shopping centers, 

business centers etc. 

Historical 

areas 

 

Archaeological and natural sites, castles, 

historical bazaars, historic houses, 

mansions etc. 

Public Areas 

 

Education, health, worship and other 

public areas 
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Water 

Structures 

 

Lake, pond, river, stream, canal etc. 

Transportation 

 

Local and intercity road, airway and 

railways etc. 

Other 

 

Dry and wet farm fields, empty areas etc. 

3. FINDINGS 

In this study, the analysis of the urban land use structure was carried out taking into consideration the 

180 districts of ġehitkamil and Sahinbey districts, which constitute the main settlement pattern. 

3.1.Land use analyses 

As a result of the classification studies, it has been determined that the largest proportion belongs to 

the other class with 42.7% (Table 1.) The fact that the urban fabric in the research area is surrounded 

by the lands where the agricultural activities are carried out has ensured that this class has the highest 

surface area. 

Table 1. Land use distribution 

Land Use Area(ha) Ratio(%) 
Settlement 13640 36.6 
Open an green areas 5295 14.2 
Commercial and Industry  1059 2.8 
Historical areas 27 0.1 
Public areas 1071 2.9 
Water bodies 57 0.2 
Transportation 167 0.4 
Other 15911 42.7 
Total 37727 100 

 

Settlement areas with 13640 ha have the second largest area among the area utilization classes. Due to 

the wide spread of residential areas, transportation routes and trade and industrial areas throughout the 

research area, this area have been find high proportion. Open and green areas are the third largest in 

the study area with 14.2%. The forests and parks in and around the city have been identified as the 

main reason for this class to have a high proportion within the total area. Total area of trade and 
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industrial areas, Public areas, Historical texture, Water structures and Transportation within the area of 

research are determined as 6.4%. 

Figure 3. Land use structure of Gaziantep City‘s 

 

3.2.Open and green area analysis 

In order to analyze the presence of open and green areas in Gaziantep city, these areas were classified 

within the ‗Park, Recreation Area, Square, Forest‘ headings and the obtained data were examined 

primarily in the whole city and then in the neighborhoods. According to the results, the total open and 

green area in Gaziantep city was determined as 5295 ha. In total, forests have the highest rate with 

3601 ha (% .69.1), followed by Park, Water Structures, Square and Recreational areas respectively 

(Table 2). 

Table2. Presence of Open and green area analysis 

Open and green areas Area(ha) Ratio(%) 
Park 1601 30.2 
Recreational area 7 0.1 
Square 6 0.1 
Forest 3601 68 
Water bodies 17 0.3 
Total 5295 100 

Considering the current population of Gaziantep, the ratio of open and green areas per person have 

calculated. Accordingly, when forests are included, the amount of open and green areas per capita in 

the city is determined as 26.82 m2. When only parks, recreation areas and squares are included, the 

rate per person is 8.17 m2. When based on neighborhoods are examined, it is determined that the 

number of neighborhoods that have more than 25 m2 open and green areas per person is 12. The 

number of neighborhoods with 3 - 0 m2 open and green areas per capita is 126. The total number of 
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neighborhoods that have no parks in the whole city is 59, and the number of non - active green areas is 

87.  

 

Table 3. The amount of open and green areas per person level of neighborhood 

Open and green 

areas per person 
>25 m

2 24 - 10 m
2 9 - 4 m

2 3 - 0 m
2 

Neighborhood  12 21 19 126 

 

Figure 4. When examined, it is seen that open and green areas in the city are concentrated in the outer 

parts of the city. The reason for this is that due to the high density of urbanization in the city center, 

there are no suitable spaces for open and green areas. The 100th Year Park, which was established 

around the Alleben river, which divides the city in the east-west direction, is an important exception 

for this situation and is an important example for the high potential of the rivers in bringing the cities 

open and green (Figure 5). 

Figure 4. Open and green space distribution of neighborhoods 
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Figure 5. Open and green areas per person level of neighborhoods 

 

 

Table 4. Neighborhoods with the highest proportion of open and green area groups 

Park (m
2
) 

Recreational 

areas (m
2
) 

Square(m
2
) Forest (m

2
) 

Water 

(m2) 
Total (m

2
) 

Osmangazi 

(1142044) 
NuripazarbaĢı 

(64766) 
Seyrantepe 

(3636) 
Yamaçtepe 

(5796946) 
Sarısalkım 

(336771) 
Yamaçtepe 

(5830764) 

Güneykent 

(699281) 
Kıbrıs 

(313) 
Vatan 

(3495) 
Sanayi 

(2025159) 
Osmangazi 

(23626) 
Sanayi 

(2547268) 

Güvenevler 

(532496) 
Düztepe 

(74) 
Çukur 

(2582) 
ġirinevler 

(363103) 
BeĢtepe 

(22343) 
Osmangazi 

(1174994) 

Sanayi 

(520929) 
 

Sanayi 

(1180) 
Seyrantepe 

(64973) 
Tekstilkent 

(20307) 
Güneykent 

(699281) 

Seyrantepe 

(504657) 
 

TepebaĢı 

(891) 
Osmangazi 

(9324) 
Alleben 

(12536) 
Seyrantepe 

(584684) 

Beyazlar 

(342627) 
 

Kurbanbaba 

(307) 
75. Yıl 

(4620) 
Seyrantepe 

(11418) 
Güvenevler 

(543359) 

Batıkent 

(315003) 
 

Turan Emeksiz 

(280) 
Fatih 

(123) 
Güvenevler 

(10863) 
ġirinevler 

(363103) 

Fırat 

(183597) 
   

Selahattin 

Eyyubi 

(10270) 

Beyazlar 

(342627) 

Mücahitler 

(159536) 
   

23.Nis 

(8558) 
Batıkent 

(321382) 

Yeni 

(158416) 
   

Onat Kutlar 

(7635) 
Fırat 

(183597) 

Gazi 

(152685) 
   

Batıkent 

(6379) 
Yeni 

(163277) 

Atatürk 

(38280) 
   

Merve Kent 

(6312) 
Mücahitler 

(159536) 

KarataĢ 

(126350) 
   

Abdülhamidhan 

(5540) 
Gazi 

(152685) 

Öğretmenevle

ri 

(115638) 

   
Yeni 

(4861) 
Atatürk 

(138280) 
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Sarıgüllük 

(111825) 
   

Eyüp Sultan 

(4360) 
KarataĢ 

(126350) 

Pancarlı 

(111217) 
   

Bey 

(4308) 
Öğretmenevleri 

(115638) 

Akkent 

(98138) 
   

Aydınlar 

(3411) 
Sarıgüllük 

(111825) 

Karaca 

Ahmet 

(80868) 

   
Bostancı 

(2488) 
Pancarlı 

(111217) 

Dumlupınar 

(79278) 
   

Bekirbey 

(2032) 
Tekstilkent 

(99488) 

Tekstilkent 

(79181) 
   

29.Eki 

(1747) 
Akkent 

(98138) 

 

Figure 6. 100th year park on surrounding Alleben river 

 

4.CONCLUSION  

According to the ―Spatial Planning Policy Framework‖; the open and green area per capita in urban 

areas determined to be at least 10 m2 (Anonymous, 1999). When considering parks, recreation areas 

and squares, it is seen that the amount of open and green area per capita is not enough with the value 

of 8.17 m2. Urban forests of the Gaziantep city (such as Dülükbaba, Burç and Erikçe forests), which 

provides significant benefits to the city in terms of microclimate and ecological diversity; need to be 

integrated with each other by green corridors in the city. In old settlements in and around the city 

center, irregular and small patches of green areas due to unplanned urbanization are seen as a problem 

in terms of the integrity and continuity of the green areas. Green spaces are necessary to complement 

each other in order to support urban ecosystems in a healthy way. Linking green areas provides energy 

flow and movement between those areas (Bennett, 1999). The pressure of urbanization on the 

agricultural areas should be directed towards outside the prime farmlands. 
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DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A FOUR AXIS PRINTER 

ROBOTIC ARM  

Metin BĠLGĠN
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ABSTRACT 

In this study, certain geometric shapes are drawn in 3D by means of a three-dimensional printer pen 

located at the end function of a robot arm with four degrees of freedom that is designed on the basis of 

the serial robot mechanism commonly used in the industry. 

Keywords: Degree of Freedom, Kinematics, Printer Robitc Arm, Ardunio, Software, Invers Kinematics  

 

INTRODUCTION 

Robotic science is a field that includes many branches of science such as mechanical 

engineering, computer engineering and electronic engineering. Robots, considered as the most 

important and powerful element of today's technology, have been the subject of research by 

many scientists. 

Dokuzlu has deal with a rehabilitation robot arm with 4 degrees of freedom used in a project 

called "Robotic Wheelchair". The forward and inverse kinematic models of this robot arm 

were created by the support vector machine method [1]. 

HavuĢoğlu has developed an experimental test environment so that a robot arm with 4 degrees 

of freedom has been designed, applied and interactively used. Kinematic models belonging to 

the robot arm were determined, transformation matrix was extracted and position control was 

performed by position calculations. The design data from the CAD drawing program was 

transferred to the Matlab program and a robot arm model was created in the Simulink 

library.An interface program has been designed with the Matlab program to control the robot 

arm [2]. 

Fang and Li have performed kinematic modeling of the SCARA robot with 4 degrees of 

freedom, and the robot has simulated the Matlab program [3].  

Alp a robot manipulator with three axes and one holder, and a robot manipulator has 

implemented a PIC-controlled servo motor driver card design exercise driven by commands 

sent from accelerometer sensors to gain hand and accuracy. The Solidworks program was 

used to design the robotmanipulator. The 5 servo motors produced by the printing circuit 

technique are designed and drawn on the engine driver card Proteus and Eagle drawing 

programs. Human handsprecision is provided by selecting three axis 
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accelerometersensors.Plexiglass, kestamid and aluminum materials were selected to form the 

body of the robot arm and limbs, and parts designed in Solidworks were manufactured by 

laser cutting [4]. 

Yazar has conducted research on industrial robot arms and has implemented a robotic arm 

design with three degrees of freedom in the direction of the investigations. Trigonometric 

approaches have been used in robotic arm movement problems. Unlike other robotic arm 

applications, step motors have been used to provide robotic motion in this work, where 

angular representations are mechanically designed [5].  

Voglewede and etc. performed a dynamic analysis of variable load carrying capacities of a 

SCARA robot with 4 degrees of freedom and implemented a controller design for use [6].  

Alshamasin and etc. performed the kinematic modeling of the SCARA robot and simulated 

the robot using Solid Dynamics and Matlab's Simulink library [7].  

Sayğılı have designed a Scara type robot, the author have got solid models of all parts using 

Solidworks program and assembled parts on the same software to create a complex solid 

model of the robot. The angular positions given by the robot joints are the resultant motion, 

which is arranged by means of the Gifmax program, animated with the movement of parts and 

movement. Straight and inverse kinematic analysis was performed, and the robot animation 

was performed using the Matlab program using the kinematic analysis data. CNC codes have 

been produced and archived in a database so that parts can be produced on CNC machines. In 

this context, the research area of industrial robots, classification of robots, selection criteria 

and general properties have been investigated [8].  

Çuha performed a dynamic analysis and simulation of a PUMA type robot arm belonging to 4 

+ 1 degrees of freedom.Utilizing the Lagrange-Euler method, which is a dynamic analysis 

method, Çuha studied the torque changes that servo- motors must apply to joints in the case of 

applying the given cyclic and polynomial pathway functions in the simulations performed in 

the Matlab environment [9].  

Çavdar realized a robot arm with 2 degrees of freedom and designed drive circuits to control 

motors in joints quickly. We have implemented an interface program so that the control can 

be controlled by a user. The designed robot arm can perform both the elevation and joint 

interpolation movements [10]. 

Çekirdek has designed a robotic arm with 3 degrees of freedom and has created technical 

drawings of all parts with the help of Autocad R12 program. Reverse and straight kinematic 

analyzes of the robot have been made. The dynamic equations were obtained by the 

Lagrange-Euler method after the moment of inertia was delivered according to the weight, 

center of gravity and coordinate center of each part used in the robot construction [11]. 
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ROBOT CLASSIFICATION 

Robots are usually divided into two groups, serial and parallel. Serial robots have simple 

kinematic equations and large working space. Figure 1 presents a sample of a serial robot 

produced by ABB. Although parallel robots have more complex kinematic equations and 

limited working space, they have more robust mechanical structure and can bear much 

heavier loads than serial robots. Figure 2 presents a sample of a parallel robot produced by 

ABB [12]. 

 

 
 

Figure 1. ABB IRB 440 [13] 

 

 
Figure 2. ABB IRB 940 [14] 

 

 

Serial Robots 

Serial Robots are the most common type of robot used for industrial purposes. The connection 

is provided by butt joints called arm links. A serial robot is obtained by attaching a gripping 

unit to the most distal arm connection. Each joint can be controlled by a different motor. The 

movement of these joints which are connected to each other by motors, is a system similar to 

a human arm structure. Therefore, serials robots generally known as robot arms. 

Cartesian Robots 

The robot arms which the first three joints are prismatic, are called cartesian. The Cartesian 

robots, whose kinematic equations are quite simple, are ideal for heavy lifting applications 

thanks to their robust body construction. 
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Cylindrical Robots 

The robot types with the first joint rotating, the second joint prismatic and parallel, the third 

joint the second joint prismatic and perpendicular are called cylindrical robots.  The robot 

types with the first joint rotating, the second joint prismatic and parallel, the third joint the 

second joint prismatic and perpendicular are called cylindrical robots. The end function has 

fast mobility and the kinematic equations are quite simple. They have a wider working space 

than cartesian robots.  

Robots 

The robots arms whose the first two joints are rotating and the third joints are prismatic, are 

called spherical robots. Spherical robots , which are widely used in the industry, have a very 

large working space. Control of these robots, which have complex kinematic equations, is 

also difficult to achieve. 

Rotational Robots 

The robots that all possessed  three joints are rotatable, are called rotational robots. These 

robots, which have a very large working space, are very flexible and fast. Beside having quite 

complicated kinematic equations, their control is also difficult. 

Parallel Robots 

The robots that can be controlled via arm links placed between two platforms, one free and 

one constant, are called parallel robots. The most common example is the stewart platform 

shown in Figure 3. These structures have six degrees of freedom, allowing three movements 

and three rotational movements. The motion of the robot is based on the movement of the free 

platform via arm connections connected to the fixed platform and motors.  

 
 

Figure 3.  Stewart Platform [15] 

There are two different ways to obtain the kinematic equations needed for Stewart platforms. 

The first is the straight kinematic method in which the position of the free platform is 

calculated from known data such as the angles and lengths of the arm links. The second one is 

the inverse kinematic method, in which the angles of the arm links are calculated from the 

free platform from which the position information is known [15]. 
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ROBOT CONTROL AND MECHANISM 

The mechanics of robot structures consist of a body and links of joints and knuckles that is 

called axis.  In order to move these mechanical parts which constitute the robot, problems of 

robot control have been revealed. Some control methods have been developed to enable the 

robot end fuction to follow the desired trajectory correctly. In these control methods, the 

motors providing movement of the joints are treated independently from each other [16].  The 

concept of robot kinematics has been developed as a solution to robot control problems. 

Robot Kinematics deals with the design of a three-dimensional space robot and the placement 

of materials around it. The necessary information about this layout can be explained by the 

position vector and the orientation matrix. In mathematical sense, the position of an object can 

be determined by a position vector and the orientation by a matrix[12]. 

KINEMATIC ANALYSIS OF ROBOTS 

Kinematics can be expressed as an examination of the position of an object and its time 

derivatives. Kinematics can be expressed as an examination of the position of an object and 

its time derivatives. In other words, kinematics allows us to analyze the position, velocity and 

acceleration of a point, and the angular position, angular velocity and angular acceleration of 

a rigid body. All these expressions are very important to express movemet of a rigid body. In 

the robot kinematics, the end fuction is positioned by defining the relationship between the 

end function and controlling the knuckles independent from each other.   

The position of each joint and the path it follows can be expressed on the basis of the joint 

before or after it.  This consecutive correlation is called the kinematic chain. A transformation 

matrix is created by the expressions that form this relation.  The transformation matrices 

created for each joint include the position and direction information of the robot [12]. The 

number of these matrices allows us to know about the degree of freedom that the robot has 

[17].   

The movement abilities of axes and their joints are called degree of freedom. The degree of 

freedom, which is a necessary parameter for finding the position of a robot depending on the 

joint movements, varies depending on the number of joints and joints. A robot arm with four 

degrees of freedom, manufactured by Nachi is shown in Figure 4 and a robot arm with seven 

degrees of freedom, is shown in Figure 5. 
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Figure 4.LP130/180 Nachi 4 Axis Robots 

 
Figure 5. MR35 / MR50 Nachi 7 Axis Robot Arm 

Dynamic intelligence deals with the study of factors that cause and change movement. Thanks 

to the dynamic laws, which are also important for robotics, torque analysis can be done to 

accelerate the robot manipulator, move it at a certain speed and stop it. This torque expression 

depends on many factors such as the joint weights of the robot, the orbit that the robot must 

follow, the load that the end function will bear. The most commonly used methods for 

generating dynamic analysis of a robot arm are based on the Lagrange - Euler and Newton - 

Euler equations.  

Lagrange-Euler (L-E) 

Dynamic modeling of robotic systems is provided by Lagrange – Euler (L-E) equations which 

are created by using kinetic energy and potential energy difference. 

The Lagrange function is given in Equation (1). 

 

(1) 

 

Newton-Euler (N-E) 

 

Dynamic modeling is possible with the Newton - Euler equations which is developed using 

the linear and angular motion of the robot arm. This method allows us to obtain torque and 

force values for each joint. These torque and force expressions which are applied to the joints 

are also utilized to determine the motors to be used in the robot arm and calculate the lifting 

capacity of the robot arm [18]. 
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KINEMATIC ANALYSIS 

Kinematic analysis is divided into two: Forward and Inverse. 

Forward Kinematics Analysis 

Robot forward kinematics deals with the relationship between position, velocity, and 

acceleration values of the robot. A robot consists of  some serial connections  from the main 

frame to the tool frame , either prismatic as in Figure 6 (a) or fixed with rotary joints as in 6 

(b). Transformation matrices are formed to define the relationship between the two bonds. 

The resulting mathematical multiplication of these transformed matrices is defined as the 

relationship between the main frame and the tool frame. In other words, advanced kinematic 

methods are used to determine the position of the end function and the path to follow for 

given joint variables (prismatic and rotational). To solve advanced kinematic problems, either 

Denavit - Hartenberg transformation method or geometric approximation method is used. 

 

 
a)  b) 

Figure 6.  a) Prismatic Joint b) Rotational Joint 

Denavit-Hartenberg Transformation 

Denavit and Hartenberg developed a systematic method to more easily solve straight 

kinematic problems in 1955 [19]. The general rules for a manipulator with n + 1 number of 

parts are given below. 

-A coordinate system is created for each joint of the robot. 

-By creating Table 1, each variable is identified. The identified  

 

Table 1.  DH Variables 

Axis D-H Variables 

i 
    

1 
    

2 
    

3 
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Figure 7. Determination Of Coordinate Sets [20] 

 

For each line of the table, the transformation matrix is obtained belongs to the joints on that 

line. 

For each joint, a general transformation matrix is formed as in Equation (2). 

 

(2) 

The forward kinematics is formed of the robot from the main frame to the tool frame as the 

result of the multiplication of the transformation matrices for each joint. This kinematic 

expression is given in Equation (3). 

 

(3) 

With the creation of the general transformation matrix, there are twelve expressions in total, 

with nine rotations and three positions. Rotation expressions are denoted by 𝑟11, 𝑟12, 𝑟13, 

𝑟21, 𝑟22, 𝑟23, 𝑟31, 𝑟32, 𝑟33, while position expressions are denoted by 𝑝𝑥, 𝑝𝑦, 𝑝𝑧 [12]. 

Coordinate sets of a planar four-limb robot arm are shown in Figure 8 and the Denavit-

Hartenberg analysis method is in Table 2 by applying the general rules used in the method. 

 

Figure 8. Planar 4-Piece Robotic Arm Coordinate Sets 
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Table 2.  Planar 4-Piece Manipulator For DH Variables 

Axis a α d θ 

1 I0 0 0 θ1 

2 I1 0 0 θ2 

3 I2 0 0 θ3 

4 I3 0 0 0 
 

Geometric Approach 

By drawing the geometric shape of the robot arm in the two-dimensional plane, it is possible 

to find the position where the end function is. With this method, the projection of the end 

function on the X and Y planes is found. In figure 9, a geometric shape of a robot arm with 

three degrees of freedom is given in the XY plane. Figure 10 gives the projections in X and Y 

according to the angle where the joints given lengths are possessed. The projection at the X-

axis of point P, representing the end function, is given in Equation(4). 

 

 
Figure 9. Location of Robot In XY Plane 

 
Figure 10. Robot Geometric Approach Analysis 

 

(4) 

The projection at the Y-axis of point P, representing the end function, is given in Equation(5). 

 

(5) 
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Inverse Kinematics Analysis 

With the inverse kinematic analysis method, the joint variables required for the x, y, θ 

position values of the end function whose coordinates are known, can be found. Two different 

methods can be used for inverse kinematic analysis of a robot arm.  This method of solution is 

used for robot arms with a low degree of freedom, since the degree of freedom increases and 

becomes complicated.  The second method is an iterative method for robotic arms with high 

degree of freedom. In this solution, the inverse of the Jacobi matrix is calculated and the 

velocity values are integrated in the result of this matrix to obtain position information [1]. 

Geometric Approach 

It is quite simple to perform inverse kinematic analysis with a geometric approach for robot 

arms with four or less degrees of freedom. The image in the XY plane of a robot arm with 

three degrees of freedom and the joint angles it has are shown in Figure 11. 

 

 
Figure  11. Geometric Approach Analysis For Inverse Kinematics 

 

Algebraic Approach 

Inverse kinematic analysis of robotic  arms with degrees of freedom greater than four can be 

done using an algebraic method. The important mathematical expressions used in this method 

to be realized by algebraic relations between parameters and joint variables of the robot arm 

are given Equations in (6 – 13). 

 

(6) 

 

(7.1) 

 

 (7.2) 

 

 (7.3) 

 

(8) 
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(9) 

 

 (10) 

 

 

 (11.1) 

 

 (11.2) 

 

 

 (12) 

 

 (13) 

MATERIALS AND METHODS 

In this study, a servo motor was preferred to move the robot arm, an Arduino microcontroller 

was used to perform the control, a plexiglass material was used for robot arm output, and a 3-

dimensional printer pen was used to place the end function for writing. 

Material Used in Project 

Servo-Motor  

Collectively, the electric motor has gear reducer mechanism and encoder elements. An 

example of servomotors that allow precise positioning control is shown in Figure 12. Thanks 

to their control circuit and position feedback, they can be controlled via position error 

information or negative feedback method. 

 
Figure 12. MG995 Servo Motor 

 

Servo motors with high rotational torque can be loaded, up to about twice the torque for a 

short time. The frequent intervals can be easily set from 1 rpm to 1000 rpm. Since they have 

small moments of inertia, they perform the commands given for their control without delay. 

In this work, the Tower Pro MG995 RC Servo Motor is preferred. The RC servo motors are 

operated by a PWM signal sent to the control circuits. This signal, called PPM 19, has the 
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PWM's position information. The required PWM signal is also available from the Arduino 

microcontroller. The control circuit interprets this signal to bring the shaft to the required 

position so that the limit is 180 degrees. 

Ardunio Microcontroller 

Arduino is an open-source microcontroller that is highly preferred recently. Providing ease of 

use to the user compared to PIC and similar microcontrollers, Arduino enables projects to be 

done faster. The Arduino with power connection, I / O pins, reset button is equipped with the 

USB connection to provide information transfer and feed from the computer [27]. Arduino 

Mega model is used for these microcontrollers which have different types according to their 

structure and characteristics. The used model is shown in Figure 13. 

 

Figure 13.  Ardunio Mega [21] 

This document represents a template for ICAT‘14. It can be downloaded from the conference 

website, and used as a reference in the typesetting of the final paper to be included in the 

conference proceedings. Extra information regarding the submission procedure is available at 

the conference website. Any question regarding the template or paper guidelines must be 

directed to info@atscience.org. 

Arduino is a model with the Mega Atmel Atmega2560 microcontroller. The Arduino Mega 

has 54 digital I / O pins, 16 analog pins, 16Mhz crystal, USB connection input, power input 

and reset button, all of which have to be found in a microcontroller. The specifications for the 

Arduino Mega2560 are given below [21].  

Technical Specifications:  

Atmega2560 Microcontroller 

5V Operating Voltage 

7-12V Input Voltage (recommended) 

6-20V Input Voltage (limit) 

54 (15 PWM outputs) Digital I / O Pin 

16 Analog Input Pin 

Each I / O Current 3.3V Output Current 50mA  
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Flash Memory 256 KB, 16 MHz Clock Rate  

KB SRAM, 4 KB EEPROM  

101.6 mm Length, 53.4 mm Width, Weight 36 g.  

The pin map of the Atmega2560 microcontroller in Arduino 2560 is given in Figure 14. 

 
Figure 14. Atmega Pin Names [29] 

 

Robot arms have many different uses in recently. Drawing or writing to a robot is one of these 

areas. With the calculation of the necessary kinematic analyzes and applicate this to the robot 

arm, the robot arm can make the desired drawing or writing. These operations can also be 

easily transferred to a paper with any item to be used. One of the goals we aim at in our 

project is to make sure that a robot arm draws certain shapes. Another goal is to make the 

drawings in three dimensions. In this direction, using three-dimensional pen to draw the 

shapes of the robot arm and thus obtaining the three-dimensional shape of the drawing, these 

two targets are met.  

Starting with the goal of meeting the desired goals for the project, the first step in the project 

was the drawing of robot arm parts with the Solidworks program. Then these drawings were 

made into products by laser cutting method and parts of robot arm were obtained. 

Servomotors, three-dimensional pens and electronic materials required for the robot arm were 

also supplied, and the installation process of the robot arm was started.  After the mounting 

process was completed, kinematic analysis of the robot arm was performed and the necessary 

equations were obtained. In addition, the working space of the robot arm was determined and 

the areas to be drawn were determined. At the last stage, the coding process was started using 

the Arduino platform with the help of the equations obtained for the robot arm.  
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The project process was completed with the coding of the desired figures to be drawn and 

then the codes were tested on the robot arm. 

EXPERIMENTAL STUDY 

Design 

The design part is divided into two parts, the mechanical part design and the mechanical part 

mounting. In the design of the mechanical part, the millimetric drawings of all the parts 

forming the robot arm are drawn in the Solidworks program, a computer-aided design 

program. The designed robot arm was realized by going out from the dimensions of the 

servomotors to be used. The image of the designed robot arm in the XY plane is shown in 

Figure 15, the image in the XZ plane is shown in Figure 16, and the image in the YZ plane is 

shown in Figure 17. 

 

 

Figure 15. Robot In XY Plane 

 

 
Figure 16.  Robot In XZ Plane 
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Figure 17.  Robot In YZ Plane 

After robot arm design was completed, the output was taken by laser cutting method. Robot 

arm mounting had been done with the output. The image of the robot arm in the XY plane is 

shown in Figure 18, the image in the XZ plane is shown in Figure 19 and the image in the YZ 

plane is shown in Figure 20. 

 

 
Figure 18. Robot In XY Plane (Real) 

 

 
Figure 19. Robot In XZ plane (Real) 
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Figure 20. Robot In YZ Plane (Real) 

Robot Kinematics Analysis 

Kinematic Analysis of Robot in the scope of the project, straight and inverse kinematic 

analyzes were calculated for the designed robot arm. 

While performing the kinematic analysis of the designed robot arm, Denavit - Hartenberg 

notation was used. The DH Tablegenerated with the joint variables that the robot arm has is 

given in Table 3. 

Table 3. DH Notation Prepared For Robot Arm 
Axis a (mm) a (o) d (mm) θ (o) 

1 0 90 18 θ0 

2 120 0 0 θ1 

3 143 0 0 θ2 

4 59 0 0 θ3 

The homogeneous transformation matrices in Equations(14 – 19) are generated by using the 

generated DH table. 

> 

 

(14) 

 

(15) 

 

(16) 
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(17) 

 

(18) 

By the multiplication of the homogeneous matrices obtained from Eqs. 14 - 18, the total 

transformation matrix obtained in Equation(19). 

 

(19) 

Using the geometric shape of the designed robot arm, which represents the image in the XY 

plane in Figure 21, the value of a is found by using the hypotenuse equation given in Equation 

(20). 

 
Figure 21. Inverse Kinematic Calculate For Robot Arm 

 

(20) 

The calculated a expression is replaced by the cosine theorem to obtain the Equation (21) and 

the angle θ2 is calculated 

 

(21) 

The angles calculated in Equation (22.1) and Equation (22.2) are replaced in Equation (23) to 

obtain θ1. 

 

(22.1) 

 

(22.2) 

 

(23) 
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From figure 20, we obtain equation 3 by obtaining Equation (24) with the rule that the sum of 

the two internal angles is equal to an external angle that is not adjacent to them. 

 

(24) 

A second geometric shape is used to calculate the angle of the designed robot arm on the base. 

In Figure 22, the X and Y values for the desired angles are calculated geometrically, and the 

equation expressions created with the help of Figure 20 are reconstructed for each X, Y value 

of the end function P. 

 
Figure 22. Inverse Kinematic Analysis For Robot Body 

In this section, the robot has been moved to the starting position determined when starting to 

work. In order for robot shapes to be drawn on the page plane, coordinate values, defined 

points are determined and the robot moves on these points and the operation is completed. 

Calculation of working space 

One of the important areas for robot arms is the determination of working space. This is why 

avoid to mechanically challenged and damaged of the robot. The working space is obtained 

by determining the minimum and maximum angle values of the joints in order to operate the 

robot in a safe area. The maximum and minimum values of the joint angles are given below. 

Visual Interface 

Visual interface window was created using Matlab program for robot arm. As shown in 

Figure 23, when the frame, triangle or circle options in the window are selected, the start point 

and the unit edge length or radius values are entered to transfer this information to the 

Arduino platform. 
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Figure 23. Visual Interface Window For Printer Arm 

CONCLUSINS 

In this study, design and application of a four axis robot arm controlled by Arduino 

microcontroller using servo motors have been realized. The forward and inverse kinematic 

analyzes of this robot arm are calculated. The robot arm, which was designed in Solidworks 

environment, was mounted using laser cutting parts. As a design material, Plexiglass has been 

used because of its light weight and cheaper cost. By using the forward and inverse kinematic 

calculations of the robot arm, it is achieved to follow the determined orbit of the robot arm 

and get to the desired point. In kinematic calculations, geometric approach has been used 

because of the small number of axes. 

Thus, complicated kinematic operations have been accomplished quite easily with geometric 

methods. In this work, the point position control has been studied and studies can be carried 

out on speed and torque control for more precise trajectory planning. The control of the robot 

arm is provided by the prepared visual interface program, giving the user the opportunity to 

directly select the shapes that he wants to plot.  

The output of these figures was taken with a 3-D printer with a pen tip. The printer realized in 

the project performs robotic arm drawing process as a single layer and it is possible to use the 

printer title as a tip to be placed in the tip function and the robot as a 3D printer. Typer motors 

may be preferred instead of servo motors so that the printer robot arm can be controlled more 

precisely by software. 
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Abstract 

Sedimentation is one the most important processes in the understanding of wastewater treatment 

plants, and secondary settling tanks have been frequently investigated with mathematical models for 

design and operation. Modeling of secondary settling tanks has been a difficult problem due to highly 

coupled dynamics and non-linearity in the settling of sludge particles. A process control engineering 

approach is required to formulate the settling process and provide feedback control solutions for 

compensation of disturbances like rainfall and overflow. Presenting a controllable model for 

secondary settling tank helps in designing a general model of secondary clarifier. The main purpose of 

this research is to develop a mathematical model that covers all significant dynamics involved in the 

secondary settling tank of a typical wastewater treatment plant. The developed model is simple enough 

for computer simulations and convenient for feedback control applications, and it allows for freedom 

to maneuver with hindered settling, compression and dispersion properties of the suspended solids in 

a settling tank. Computer simulations are performed for testing the developed model in realistic 

conditions, and results are analyzed. A discussion of the simulation results is presented to reveal the 

efficacy of the developed model and possible implementation for feedback control solutions. 

Keywords: Secondary Settling Tanks, Mathematical Modeling, Wastewater Treatment 

 

1. INTRODUCTION  

The secondary settling tanks are essentially the driving force for the efficient performance of 

activated sludge process based wastewater treatment plants (WWTPs) (Sterling, 1999). 

However, the aeration tank has been much widely studied and researched compared to the 

settler tanks. This is partly due to the diversity and complexity of the nonlinearity involved in 

the separation of liquid and solid particles (Marsilli, 1993).  

In general, the secondary settler (or clarifier) allows the incoming solid sludge particles to 

settle down with a settling velocity , and part of the accumulating sludge is recirculated to 

the activated sludge process through . The effluent leaves the upper part of the settler due 

to the hydrostatic pressure imposed by the height difference between the different tanks and 

undergoes additional treatment on the way to the receiving water (David vd., 2009) 
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The biological models typically consist of ordinary differential equations (ODEs), whereas a 

settler models include both time and space dependence, turning it into a partial differential 

equation (PDE) (Bürger vd., 2011). The modelling of secondary settlers is generally based on 

the solid flux theory using the state point analysis which are often referred to as 1-D models.  

Nomenclature   

 

cross-sectional area of SST [m
2
] 

 

number of layers of SST 

 

depth of thickening zone [m] 
 

volumetric flow rate [m
3
/s] 

 

concentration in SST [kg/m
3
] 

 

Kynch batch flux density function [kg/(m
2
s)] 

 

critical concentration [kg/m
3
] 

 

layer index 

 

maximum concentration [kg/m
3
] 

 

density of solids [kg/m
3
] 

 

convective flux function [kg/(m
2
s)] 

 

parameter in Vesilind settling function [m
3
/kg] 

 

numerical flux [kg/(m
2
s)] 

 

time [s] 

 

height of clarification zone [m] 
 

model parameter [m/s] 

 

compression function [m
2 
s] 

 

hindered settling velocity[m/s] 

 

dispersion function [m
2 
s] 

 

depth from feed level in SST [m] 

 

acceleration of gravity [m
2 
s] 

 

dispersive and compressive fluxes [kg/(m
2
s)] 

 

model parameter [Pa]   

 

model parameter [kg/m
3
]   

 

Dirac delta distribution [1/m]   

 Regardless of the model chosen, measurements of settling velocities are determined using 

zone settling tests which are commonly used for calibration (Schuler ve Jang, 2007).  

Within the 1-D frame, the hydraulic flow is simplified as downward/upward flow to simulate 

the recycling/effluent flow. In 2-D modelling, it incorporates hydrodynamics such as density 

currents, turbulence, and artifacts unfavorable SST geometry, while in 3-D approach 

understanding of non-symmetric features of WWTPs are immensely focused: for example, the 

heat exchange caused by the varying temperatures and wind effects. However, the high-

resolution geometry also requires strong computing capacity and power which may limit the 

3-D models practicability (Li ve Stenstrom, 2014). 

The most commonly used dynamic settler models present in current WWTPs is the 10-layer, 

one dimensional model proposed by Takács et al. (1991). The model assumes uniform settling 

behavior over the whole area of the settler and follows a 10-layered model approach (Takács 

vd., 1991). However, the Takács model approach of discretizing the settler spatially in 10 

fixed layers and then deriving the equations without considering the numerical flux in the 

process is shown to have several shortcomings, behave incorrectly and be numerically 

unstable under certain conditions (Bürger vd., 2012).  

A new 1-D model which providing a much-needed realistic approach and practicality of 

secondary settlers has recently been presented (Bürger vd., 2011) (will be denoted as BD 

model in this paper). This new model is based on the numerical solution of a governing partial 
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differential equation (PDE) by appropriate methods. Moreover, it allows the modeler to 

account for several phenomena (such as sludge compression and inlet dispersion) in a 

modular way making it very flexible in its application (Torfs vd., 2015). 

In this paper, a dynamic 1-D model is developed based of BD model and assessed using 

values extracted from experimental data in the literature. The mathematical model presented 

will allow user to maneuver with hindered settling, compression and dispersion dynamics of 

the settler. This model upon which future model extensions such as control structures can be 

developed will present a compensation for practical weather difficulties faced by operators. 

The input-state output models developed in this paper are the most widely used in the 

simulation technique and in biological processes control, based on simulation languages such 

as MATLAB environment. 

2. MAthematical modelling 

2.1. 1-D settler model 

One-dimensional models that describe sedimentation in activated sludge clarifiers are useful 

for process control and optimization because their application does not require much 

computer capacity and calculation time (Clercq, 2003).  

 

Figure 1: Schematic overview of SST 

The physical law governing the settler dynamics is the conservation of mass. The model is 

based on solid-liquid separation of activated sludge driven by gravity and it is well known that 

the particulate concentration depends on both space and time , where the z-axis points 

downwards, see Fig. 1. An idealizing assumption is made that the SST is one dimensional, 

will lead to a model that can capture the fundamental features of gravity settling and 

compression, since these phenomena are essentially one dimensional. Considering the sludge, 

it is assumed there is no biological activity in the SST. Although, some biological reactions 
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(i.e. denitrification) can be expected to take place in the clarifier this model will only focus on 

the solids separation (Bürger vd, 2013). In the implementation of the model a number of steps 

were carried out, those are shown schematically in Figure 2.  

 

Figure 2: A stepwise model development process 

 

2.2. Bürger-Diehl Settler Model 

The new 1-D settling model by Bürger et al. (2011) differs from the commonly used model by 

Takács et al. (1991) in two ways. First of all, it ensures the solution of the governing PDE by 

reliable numerical methods. Secondly, it includes extra functionalities in the model structure 

to obtain a more detailed description of the sludge settling behavior (Torfs vd., 2015). The 

underlying mathematical model is the following nonlinear PDE for the total suspended solids 

concentration  in the SST at depth  from the feed level and at time : 
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here the first term on the right-hand side represents hindered settling with bulk flows. The 

second term on the right-hand side allows accounting for sediment compressibility and inlet 

mixing phenomena by extending the PDE by a compression function ( ) and a dispersion 

function ( ). These functions can be switched on or off by the user requirements.  

is the time dependent volumetric flow rate, which is also present in the feed source term 

located at . (  is the constant cross-sectional area) 

Here the convective flux function is defined as,  

                            (2) 

the flux function contains both the upward and downward bulk fluxes and the Kynch batch 

flux density function (Kynch, 1952), 

                                                                                  (3) 

where is the hindered settling velocity function. For the simulations here, the Vesilind 

function (Vesilind, 1968:) is used,  

                                                                              (4) 

where  is the settling velocity of a single particle and  is a parameter. We assume 

that compression occurs only within the SST, therefore the following characteristic function is 

used in (1), 

                                                         (5) 

For the compression and dispersion functions, Bürger et al. (2013) proposed 

                                           (6) 
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                          (7) 

where  is the density of the flocculated solids,  is the density difference 

between solids and fluid,  is the acceleration of gravity,  are parameters in the solid 

stress function,   are parameters in the dispersion and  is sludge blanket height. 

The numerical method for the PDE (1) has to include discretization in both time ( ) and space 

( ). For the latter the settler is divided into  layers, plus (in contrast to many other settler 

models) 2 extra layers at the top and bottom, respectively, representing the under- and 

overflow zones. These layers are needed for the discretization scheme, but also to correctly 

determine effluent and underflow concentrations (Bürger vd., 2011). The spatial discretization 

leads up to the finite difference form of the equation. Furthermore, the numerical solution of 

the flux  is quite challenging since it is a discontinuous function of  (Bürger vd., 

2012). Bürger et al. (2013) established a numerical scheme that deals with this discontinuous 

function by using the mathematically sound Godunov numerical flux. This also ensures that 

by increasing the number of layers, the numerical solution becomes more accurate and 

converges to the physically correct solution of the PDE (Arnell, 2015). 

Next step is to find reasonable numerical approximations of the consecutive functions to 

ensure that the solution converges to the exact solution. For  the Godunov numerical 

flux is chosen. The compressive and dispersive fluxes (  and ) can be approximated 

with simple first order forward approximations in space. With the finite difference form of (1) 

and numerical approximations applied a 1-D ordinary differential equation (ODE) for each 

layer is achieved which is called a Method of Lines (MOL) discretization of the PDE (David 

vd., 2009). 

 

where  if   and otherwise.  is the concentration at the feed layer and 

 is the layer depth of each layer. The expressions  , , and  are all defined 

explicitly in Bürger et. al 2013. 
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2.3. Proposed Control Model 

The BD model‘s reliability and implementation assures us of the accuracy of the model and 

its trueness to the real plant data. For the control structures to be fitted, a P&I diagram with 

the proposed control model is presented (see Figure 3). 

Controlling of secondary settler tanks can be achieved in two different methods, firstly, by 

controlling the recycled accumulated sludge flow (RAS) which is carried by . The RAS-

flow which is fed back to the aeration tank continuously through the process can be 

monitored. As RAS-flow eventually effects the influent flow , controlling the flow at 

various conditions may help achieve a low sludge concentration at the effluent output.  

Another control strategy that is not often promoted is controlling the effluent flow rate  

with respect to the sludge blank height allowing us to achieve an inversely proportional 

relationship with the hydraulic load on the biological treatment. This is a good idea from two 

perspectives, firstly, and most important, the effects of surface load on the clarifier is 

minimized. At high loads, the effluent flow is minimized leading to a much clearer effluent 

and vice versa. Secondly, the effluent concentration , if monitored would allow for better 

adaptive feedback controller. 
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Figure 3: P & I diagram of settler model with control  

 

 

3. Simulation and results 

For solving the ODEs, the solver needs initial values for all states and defined values for all 

the parameter values in the model. Accordingly, we have used the following data: 

,  and the hindered settling velocity is described by the 

Vesilind formula, where  and . Other parameters are chosen 

as, , , ,   

 and . At time , we assume that the SST is full of 

sludge at the concentration , and let the number of internal layers (within the 

SST) be  (i.e. a total of 34 layers for the numerical method). It should be noted that 

with higher number of layers the efficiency increases.  

For the dispersion function,  are chosen for the 

dispersion to cover a sludge height of  within the feed flow region. 

The simulations are carried out for various weather conditions, the above given values will be 

kept constant throughout the simulations. The volumetric flows and feed concentrations will 

be varied according to the weather conditions. The scope of this paper covers the simulation 

for recreating real data and will not divulge in optimization of the model.  

Simulation 1: Constant influent  
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When introduced a constant influent flow rate and feed concentration of  and 

 , as shown in the figure 4(a), a clear and constant steady effluent and underflow 

concentration is observed. (with a constant ). It should be noted that 

even with discontinuity present in the model, the steady state values of concentration within 

the settler follow the mass conservation law which is given by . The 

steady state values are,  and , which satisfies the mass 

conservation law. The simulation (in figure 4(c)) represent a clear effluent with negligible 

sludge concentration. Feed concentration shows discontinuity due to sludge bulking around 

sludge blanket height which can be corrected by tuning dispersion and compression 

parameters. 

Simulation 2: Rain influent 

In order to simulate a stormy weather condition, we choose the values as shown below 

  

The volumetric flows   were increased to higher flow rate value. For 

each set of feed flow and concentration, the model constantly managed to regulate the flow 

accordingly satisfying the mass conservation law.  

Simulation 3: Extreme influent 

We also simulated the model for an extreme high influent condition, with influent flow rate 

and feed concentration  and .  Keeping the   similar to the values 

in Simulation 2 we managed to assess the model‘s robustness to different volumetric flow 

rates. 
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Figure 4: Simulations under different weather conditions. (a) 3D model of constant influent (b) 3D 

model of stormy influent (c) Feed flows of constant influent (d) Feed flows of extreme influent  

 

The results of the simulation were significantly matching the data from literature (Burger vd., 

2011,2013). The model also partially satisfies data from (De Clercq J, 2006). 

CONCLUSION AND FUTURE WORK 

A secondary settler mathematical model was realized in SIMULINK with regard to different weather 

conditions. The model was shown to perform with desirable values and data. The simulations results 

can be drawn as:  

 With a constant influent flow rate and concentration, the steady state underflow and 

effluent concentrations satisfy the mass conservation law. The model albeit with some 

discontinuities can be further calibrated to accurate values.  

 With a rainy/stormy influent flow rate and concentration, the model managed to 

perform considerably well describing the complex nonlinearity of the real plant.  

A control model with P&I diagram was also proposed with the inclusion of the BD mathematical 

model, which if implemented can produce a cleaner effluent and a satisfying result for different 

climate conditions.  

 

  

(a) 

(c) (d) 

(b) 
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ABSTRACT 

In this study, the polyelectrolyte hydrogels with chitosan and sodium alginate were 

synthesized and characterized. While polyelectrolyte hydrogels were synthesized, chitosan 

and sodium alginate were used in different ratios. Polyelectrolyte hydrogels were imitated by 

gastric fluid, and pH: 1.0 and pH: 7.4 were simulated by intestinal fluid and swelling at 37
o
C. 

Structural characterization was done by FTIR analysis. Thermal behavior was investigated by 

TGA. Chitosan is a natural cationic polysaccharide that is formed by the N-deacetylation of 

chitin. Alginate is a natural anionic polysaccharide and can be extracted from marine brown 

algae. Interactions between cationic chitosan and anionic alginate leads to polyelectrolyte 

hydrogels formation, and these polyelectrolyte hydrogels have potential applications such as 

drug or gene delivery systems in biomedicine. 

Keywords:Polyelectrolyte; Chitosan;Hydrogel;SodiumAlginate; 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, kitosan ve sodium aljinat ile polielektrolit hidrojeller sentezlendi ve 

karakterizasyonu yapıldı. Polielektrolit hidrojeller sentezlenirken farklı oranlarda Kitosan ve 

sodium aljinat kullanıldı. Polielektrolit hidrojeller mide sıvısı taklit edilerek pH:1,0 ve pH:7,4 

barsak sıvısı taklit edilerek 37
o
C şişmelerine bakıldı. FTIR analizi yapılarak yapısal 

karakterizasyonu yapıldı. Termal davranışları TGA ile araştırıldı. Kitosan, kitinin N-

deasetilasyonu ile oluşan doğal bir katyonik polisakkarittir. Aljinat doğal bir anyonik 

polisakkarittir ve kahverengi deniz alglerden elde edilebilir. Katyonik kitosan ve anyonik 

aljinat arasındaki etkileşimler polielektrolit hidrojel oluşumuna neden olur ve bu hidrojellerin 

ilaç veya gen salım sistemleri gibi biyotıp uygulamaları mevcuttur. 

AnahtarKelimeler: Polielektrolit; Kitosan; Hidrojel; SodyumAljinat 

 

1.INTRODUCTION 

Polysaccharides are of particular interest due to their desirable biocompatible, biodegradable, 

hydrophilic and protective properties (Barichello,1999:25). Oppositely charged 

polysaccharides in aqueous solutions interact spontaneously to form polyelectrolyte hydrogels 

when they are mixed. The entropy gain associated with the release of counter-ions is one of 

the major driving forces for polyelectrolyte hydrogels formation (Thünemann,2004 :166). 

Interactions between cationic chitosan and anionic alginate leads to polyelectrolyte hydrogels 

formation, and these polyelectrolyte hydrogels have potential applications such as drug or 

gene delivery systems in biomedicine. It has been demonstrated that linking bioactive alginate 

to particles increases biological stimulation (Berntzen, 1998: 5).  Alginate contains two uronic 

acids, β-(1-4)-linked d-mannuronic acid (M) and α-(1-4) linked L-guluronic acid (G) and is 

composed of homopolymeric blocks M–M or G–G, and blocks with an alternating sequence 
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of M–G blocks (Shu, 2002:54). In addition, sodium alginate has a unique property of cross-

linking in the presence of multivalent cations, such as calcium ions in aqueous media, which 

rather complex with G–G sequences in the polymer chain to form the ‗egg box junctions‘. 

Alginate forms a reticulated structure in contact with calcium ions and this network can entrap 

proteins. Chitosan is a linear copolymer polysaccharide consisting of β-(1-4)-linked 2-amino-

2-deoxy-D-glucose (D-glucosamine) and 2-acetamido-2-deoxy-D-glucose (N-acetyl-D-

glucosamine) units (Pasparakis,2006:323). In general, it is produced commercially by 

deacetylation of chitin, which is the structural element in the exoskeleton of crustaceans. The 

strong electrostatic interaction of the amino groups of the chitosan with the carboxylic groups 

of the alginate leads to formation of the complex chitosan/alginate that becomes the 

microcapsule more resistant to the release of molecules (Shu, 2002:54). The polyelectrolyte 

complex between chitosan and alginate has been widely used in order to obtain microcapsules 

for cell encapsulation and devices for the controlled release of drugs or other substances.  The 

present study has been undertaken with two major objectives. First is to increase the overall 

stability of calcium alginate hydrogels through the intercomplection of this anionic 

polysaccharide with cationic natural polymer chitosan so that the hydrogels can provide a fair 

stability in the environment of varying pH. 

2. MATERIALS AND METHOD 

In this study, the product of Fluka was calculated as chitosan, molecular mass was 2,84 x105 

Da (with the formula given in (Vandenberg,2001:77)) and the degree of N-acetylation was 

calculated as 86.2% (with the formula given in (El-Sherbiny,2006:102))  applichem product 

dextran with a molecular weight of about 500 000 g / mol Sigma product sodium alginate 

were used. All other chemicals were of reagent grade or pharmaceutical grade and used 

without further purification.  

2.1. METOT 

2.1.1. Preparation of stock solutions 

Three stock solutions were prepared in different amounts and contents. Certain amounts of 

chitosan, CaCl2 and acetic acid were mixed and the solutions were named "1", NaCl, NaOH 

and sodium alginate were mixed with certain amounts named as "2" and a certain amount of 

NaCl, NaOH and dextran sulfate were mixed and the solutions were named "3‖. The solutions 

were then stored at 4 
0
C in the refrigerator to prepare the hydrogel. 

2.1.2. Preparation of polyelectrolytes 

The mass ratio of chitosan and alginate to 1.25: 1 was taken from 1 and 2 solutions and 2 → 1 

was added by syringe at a rate of 10 ml / min and waited for 15 minutes for the hydrogels to 

harden. The polyelectrolyte hydrogels were then filtered off and washed 3 times with distilled 

water. It was then dried at room temperature for 48 hours. The resulting polyelectrolyte 
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hydrogels were named C1 and stored for characterizations. The other polyelectrolyte hydrogel 

was prepared with the appropriate stock solutions as described above. (Table 3.1.) 

2.3. Swelling Studies 

Dry weight of all obtained polyelectrolyte hydrogels was taken as 2 mg and the swelling 

medium was imitated with gastric fluid at 0.1 M HCl (pH: 1.0) and 0.1 M phosphate buffer 

(pH: 7.4) by simulating intestinal fluid at room temperature gravimetrically. The mass 

changes in the swelling medium of hydrogen were recorded for 6 hours. All experiments were 

performed 3 times and mean values were taken. The equilibrium swelling ratio of hydrogen 

(% S) was calculated using experimental data. The swelling rate versus time is plotted. 

% S = [(final weight - first weight) / initial weight] x 100 

2.4. IR spectra of the polyelectrolyte hydrogel 

The structural characterization of polyelectrolyte hydrogels prepared within the scope of the 

study was investigated with FTIR. The obtained polyelectrolyte hydrogels were mixed with 

agar mortar and mixed with 100 mg KBr by taking 2 mg. Then, FTIR spectra were taken on a 

FTIR Spectrophotometer of the Unicam Brand Mattson 1000 Model. 

2.5. Termogravimetric analysis 

Thermal decomposition behaviors of polyelectrolyte hydrogels were carried out by 

thermogravimetric analysis. Polyelectrolyte hydrogels were taken at 10 mg and heated at 10 
0
C / min at a flow rate of 25 cm

3
 / min at room temperature to 300 

0
C in a dynamic nitrogen 

atmosphere. 

3. RESULTS  

3.1. Swelling Studies of Polyelectrolyte Hydrogels 

Dry weight of polyelectrolyte hydrogels, which were brought to constant weight in trays, was 

taken as 2 mg. The weights of the samples were determined by means of filter paper from the 

swelling media at certain time intervals. The swelling values (% water content) were 

calculated on the basis of dry weights and plotted against time to obtain swelling curves. 
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Figure 3.1. Swelling curves of polyelectrolytes at pH = 1 

Figure 3.1. In pH = 1, swelling curves of samples called C2 and C3 are seen. As seen in the 

graph (Figure 3.1.), The swellings are rapid (burst effect) in the first 120 minutes and the C3 

hydrogel swellings reach equilibrium after almost 120 minutes. The swelling of C2 swelling 

continues to increase, while C3 continues to swell with a constant acceleration after 60 min. 

 

 
Figure 3.2. Swelling curves of polyelectrolytes at pH = 7,4 

Figure 3.2. Swelling curves at pH = 7.4 are seen in the samples called C1, C2 and C3. Similar 

to the curves at pH 1, the swellings increase rapidly in the first 100 minutes, then the rate of 

increase decreases and the equilibrium swelling value is reached at 250 min. In Figure 3.2, the 

highest swelling ratio was observed for C2, the lowest swelling ratio C3. The maximum 

swelling rate is about 1000% with an average of C2. The example C2 can swell at both pHs 
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and has a higher swelling ratio at pH = 7.4. The C3 sample can swell at both pHs, but at pH = 

1 it shows a higher swelling. When we compare these three examples; it is clear that C2 has 

the highest swelling ratio at both working pH (pH = 7.4 and pH = 1). 

Table 3.1. The conditions of preparation of three samples of polyelectrolyte hydrogels 

prepared in the study and the equilibrium swelling rates are summarized. 

Polyelectrolyte 

Hydrogel 

Polymer Rates 

(wt%) Formation 

Environment 

Stock 

solution 

Equilibrium 

swelling rates 

(% Seq) 

pH; 

1,0 

pH; 7,4 

C1 CHITOSAN 1,25 

ALGINATE 1 

% 0,9 (w/v) NaCl 

% 1,25 (w/v) NaOH 

0,1 M CaCl2 

%1 Acetic acid 

1+2 - 457,07 

C2 CHITOSAN 1,25 

ALGINATE 1 

DEXTRAN 

SULFATE 1,25 

% 0,9 (w/v) NaCl 

% 1,25 (w/v) NaOH 

0,1 M CaCl2 

%1 Acetic acid 

1+2+DEX 497 492,03 

C3 CHITOSAN 1 

ALGINATE 1 

DEKSTRAN 

SULFAT 3 

% 1(v/v)Acetic acid 

% 1,5 (w/v) NaCl 

% 1,25 (w/v) NaOH 

1+2+3 303 209 

 

As shown in Table 3.1, the difference in equilibrium swelling ratios can be attributed to the 

dextran sulfate ratio and to the water retention of dextran sulfate. When swelling behavior of 

C2 and C3 samples were examined; It is clear that C2 samples have a higher equilibrium 

swelling ratio than the acidic medium and show anionic character. C3 can be said to have a 

higher equilibrium swelling ratio in the basic environment and show a cationic character. The 

difference in swelling behavior of C2 and C3 samples varies depending on the amount of 

chitosan / alginate involved in the synthesis medium and the amount of CaCl2. When the 

swelling behaviors of the hydrogel specimens prepared in the study are evaluated collectively, 

it can be said that the hydrogel synthesis conditions are effective on the primary swelling 

behavior. As shown in the present study, the presence of chitosan allows the formation of 

cationic hydrogels, while the presence of alginate and dextran sulfate lead to the formation of 

anionic hydrogel. In addition, it reduces the equilibrium swelling ratio by changing the water 

retention property of the dextran incorporated into the synthesis medium. Furthermore, the 

addition of the cross-linker to the synthesis medium (CaCl2) also greatly reduces the 

equilibrium swelling ratio by reducing the porosity of the synthesized hydrogel structure. 

3.2. FTIR Spectra of Polyelectrolyte Hydrogels 

The polyelectrolyte hydrogels synthesized in the study were carried out at room temperature 

using different ratios of different types of polymers. The samples were examined qualitatively 

by FTIR spectrophotometer to determine the changes in polymer structures during the 
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synthesis and the groups in which polyelectrolyte formation reactions were carried out. The 

spectra were recorded in the wavelength range of 400-4000 cm
-1

. FTIR spectra of the 

polymers used in Figure 3.3 are presented. As seen in Figure 3.3, a wide band of 3500 da3000 

cm-1 is seen, which shows the OH groups in the structure. Two characteristic bands of 

chitosan are seen here; 1651 cm
-1

 to 1625 cm
-1

 and 1600 cm
-1

 are respectively I(C = O) 

tertiary amide and  II(N-H) amide groups. C-O band is seen at 1089 cm
-1

. C-O vibration is 

observed in bands of 1114 cm
-1

, 1110 cm
-1

 and 1112 cm
-1

. When the peaks of alginate were 

evaluated; The peaks of COO-stresses at 1625 cm
-1

 and the peak of OH tension at 3450 cm
-1

 

are evident. At the peak of dextran sulfate, the presence of sulfate groups at 1268 cm
-1

 and the 

vibration of 1383 cm
-1

 C-CH3 are clearly seen. As a result, the polymers used for hydrogel 

synthesis in the scope of the study are of purity and nature to the study. 

 

Figure3.3. FTIR spectra of example C1 and pure polymers 

 

Figure3.3. Shows the FTIR spectra of the C1 coded hydrogel sample and the pure polymers 

used. Example C1 was synthesized using chitosan and alginate. In the content of the synthesis 

medium (Table 3.1), CaCl2 is also commonly used as crosslinking agent for alginate. As is 

evident in the spectrum of the C1 hydrogel sample, the intensity of the OH peak observed at 

3450 cm
-1

 for the  pure alginate decreased and the wavelength shifted to 3438 cm
-1

. In 

addition, the peak of COO
- 

stresses observed at 1625 cm
-1

 was also destroyed by hydrogel 

formation. Both the peak intensity of the tertiary amide I(C = O) and the amide groups II(N-
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H)  of chitosan have been reduced, and the absorbance values and the absorbance values have 

also shifted. For pure chitosan, the C-O band observed at 1089 cm
-1

 shifted to 1038 cm
-1

 with 

hydrogel formation and decreased in intensity. As a result, there have been significant 

changes in the characteristic peaks and peak intensities of chitosan and alginate. In this case 

hydrogel formation chitosan with amide and carboxylic groups from alginate COO
- 

groups 

can be taken as a proof of walking. 

 
Figure 3.4. FTIR spectra of C2, C3 and pure polymers 
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Figure 3.4 Shows FTIR spectra of C2 and C3 samples and pure polymers used in hydrogel 

formation. Chitosan, alginate and dextran sulfate polymers were used in the preparation of C2 

and C3 samples. This does not include the CaCl2 crosslinking agent used for C3 alginate from 

hydrogel samples. In both hydrogels samples the OH peaks were observed at 3489 cm
-1

. OH 

peaks observed in pure polymers clearly seen reduced severity and shifted. Dextran sulphate 

at 1268 cm
-1

 for sulphate groups observed peaks that were observed that only the peak 

intensity decreased when there was no slip. Both the peak intensity of the tertiary amide I(C = 

O) and the amide groups II(N-H)  of chitosan have been reduced, and the absorbance values 

and the absorbance values have also shifted. For pure chitosan C-O 1089 cm 
-1

 observed with 

hydrogel formation band 1038 cm
-1

 and 1012 cm
-1

 shifted and a decrease in peak intensity. 

The formation of C2 and C3 hydrogel sample clearly understood via amide and carboxylic 

groups of chitosan, COO
-
 groups of alginate and sulfate groups of dextran sulfate. 

3.3. Thermogravimetric Analysis of Polyelectrolyte Hydrogels 

In this study, thermograms were recorded in the TGA device for the thermal behavior of C1 

and C2 in the hydrogel samples prepared and presented as Fig.3.5 and Fig. 3.6. The thermal 

decomposition of the samples from this thermogram has been recorded by recording the 

average temperature values with initial and maximum mass loss. The thermogram is also read 

from the temperature of the thermal decomposition of C1 hydrogel to 162 
0
C and the 

maximum mass loss is read as 200 
0
C and likewise the The thermal degradation of the C2 

hydrogel was read at a temperature of 161 
0
C and a maximum mass loss of 140 

0
C. Thermal 

stability was evaluated. 

 

 
Figure 3.5.Thermogram of C1 for TGA analysis 
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Figure 3.6.Thermogram of C2 for TGA analysis 

 

4. CONCLUSION 

The hydrogels examined in the scope of the study; different functional groups containing 

chitosan, alginate and dextran sulfate polymers were synthesized in the appropriate solution 

medium and temperature conditions crosslinking agent calcium chloride in the presence or if 

not. Swelling studies, FTIR analysis and thermogravimetric analysis were performed for the 

characterization of synthesized polyelectrolyte hydrogels and the following results were 

obtained. For this purpose, three different hydrogels were coded as C1, C2 and C3 using 

different ratios of different polymers. Although they show swelling in an acidic medium with 

C1 hydrogels, they can swell in basic environment. This suggests that the presence of alginate 

leads to the formation of anionic hydrogel. The presence of chitosan in the synthesis of 

hydrogel causes the formation of cationic hydrogels and likewise the presence of alginate and 

dextran sulfate also causes the formation of anionic hydrogels, it is concluded. The 

equilibrium swelling ratio of the hydrogel samples is closely related to the chitosan /alginate 

ratio used during preparation. When swelling behavior of C2 and C3 samples were examined, 

samples have a higher equilibrium swelling ratio than the acidic medium in the basic 

environment and anionic character. The C3 sample had a higher equilibrium swelling ratio in 

the basic medium and showed a cationic character. Chitosan / alginate ratio in the swelling 

behavior of C2 and C3 samples and the amount of crosslinker used CaCl2 has led to the 

conclusion that the effect of swelling. As a result of FTIR analysis of C1 hydrogels containing 

chitosan and alginate; significant changes were observed in the characteristic peaks and peak 

intensities of chitosan and alginate. It was concluded that the formation of the hydrogel was 

carried out on the COO- groups of the alginate and the amide and carboxylic groups of 

chitosan and likewise as a result of FTIR analysis of C2 and C3 hydrogel samples; It has been 

found that the hydrogel formation proceeds through the sulphate groups of chitosan, amide 

and carboxylic groups, alginate COO
-
groups and dextran sulfate.  

In this study, anionic or cationic hydrogels can be synthesized according to the desired pH 

range by using chitosan, alginate and dextran sulfate polymers at different rates and 
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particularly suitable for the desired controlled release of high molecular weight protein and 

peptide-based drugs. 
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ABSTRACT 

In this study, polyelectrolyte hydrogels were synthesized using different ratios of chitosan and 

dextran sulfate and without using crosslinking agent. The swelling properties of the hydrogels 

was examined in Tris buffer solutions pH 1.0 and pH 7.4 at 37
o
C. The pH-dependent swelling 

of hydrogels was effected by the charge of polymers. The FTIR analysis was performed to 

identify interactions between chitosan and dextran sulfate. The thermal properties of the 

polyelectrolyte hydrogels was investigated by using TGA. It was seen that the thermal 

stability of hydrogels was influenced by the fuctional group of polymers. Polymers that 

contain a net negative or positive charge at near neutral pH are called polyelectrolyte. The 

interaction between the two oppositely charged polymer results in the formation of a 

hydrogel, termed as polyelectrolyte hydrogels. Polyelectrolyte hydrogels are formed due to 

electrostatic interaction between oppositely charged polyions. Since no cross-linking agent is 

used, the biocompatibility of polyelectrolytes is high and the toxicity is low. Because of these 

advantages, it is used in biomedical applications and controlled drug delivery systems. 

Keywords:Polyelectrolyte; Chitosan;Hydrogel;Dextran sulfate; 

 

ÖZET 

Bu çalışmada, polielektrolit hidrojeller kitosan ve dekstran sülfat`ın farklı oranları 

kullanılarak, çapraz bağlayıcı ajan eklenmeden sentezlenmiştir. Hidrojellerin şişme 

özellikleri pH 1.0 ve 7.4 olan Tris tampon çözeltilerinde 37
o
C‘de incelenmiştir. Kitosan ve 

dekstran sülfat arasındaki etkileşimler FTIR analizi ile incelenmiştir. Hidrojellerin ısısal 

özellikleri TGA analizi ile incelenmiş ve hidrojellerin ısıl stabilitesinin polimerlerin 

fonksiyonel grubundan etkilendiği görülmüştür. Nötr ve nötre yakın pH`da negative veya 

pozitif yük içeren polimerlere polielektrolit denir. İki karşıt yüklü polimer arasındaki 

etkileşim, polielektrolit hidrojeller olarak adlandırılan bir kompleksin oluşumuyla sonuçlanır. 

Polielektrolit hidrojeller, zıt yüklü poli iyonlar lar arasındaki elektrostatik etkileşime bağlı 

olarak oluşur. Herhangi bir çapraz bağlayıcı ajan kullanılmadığından polielektrolitlerin 

toksitesi düşük biyouyumlulukları yüksektir. Bu avantajlarından dolayı biyomedikal 

uygulamalarda ve kontrollü ilaç salım sistemlerinde kullanım potansiyeli yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: Polielektrolit; Kitosan;Hidrojel;Dekstran sülfat 
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1.INTRODUCTION 

Polyelectrolytes are macromolecules carrying a relatively largenumber of functional groups 

that either are charged, or undersuitable conditions can become charged. Polyelectrolyte 

complexes (PEC) are formed simultaneously by mixing oppositelycharged polyelectrolytes in 

solution without any chemical covalentcross-linker. The major interactions between two 

polyelectrolytepolymers include the strong but reversible electrostatic anddipole–dipole 

association, as well as hydrogen and hydrophobicbonds (Il‘ina,2005:41). Recently, PEC of 

polysaccharides and proteinshas been extensively investigated and widely used for 

biomedicalapplications, such as drug encapsulation and delivery, DNA-binding, enzyme 

immobilization, tissue engineering, biosensor, etc. (Cooper,2005:10). 

Chitin and chitosan are aminoglucopyrans composed of N-acetylglucosamine (GlcNAc) and 

glucosamine (GlcN) residues. These polysaccharides are renewable resources which are 

currently being explored intensively for their applications in pharmaceutical, cosmetics, 

biomedical, biotechnological, agricultural, food, and non-food industries as well (water 

treatment, paper, and textile) (Gupta, 2000:40). Chitin is the second most abundant natural 

biopolymer derived from exoskeletons of crustaceans and also from cell walls of fungi and 

insect (Peter,2005:93). Chitin is a linear cationic heteropolymer of randomly distributed 

GlcNAc and GlcN residues with β-1,4-linkage. Chitobiose, 4-O-(2-amino-2-deoxy-β-D-

glucopyranosyl)-(1→4)-2-amino-2-deoxy-D-glucose, is the structural unit of native chitin 

(Yui, 1994:34). Bound water is also a part of the structure. The degree of deacetylation in 

chitin can be as low as <10% and the molecular weight of this linear polysaccharide can be as 

high as 1–2.5x10
6
 Da corresponding to a degree of polymerization of ca. 5000–10,000. 

Chitosan is a product derived from N-deacetylation of chitin in the presence of hot alkali. In 

chitosan, degree of deacetylation ranges from 40% to 98% and the molecular weight ranges 

between 5 x10
4
 Da and 2x 10

6
 Da ( Hejazi,2003:89) (Figs. 1.1 and 1.2). The degree of 

deacetylation and the degree of polymerization (DP), which in turn decides molecular weight 

of polymer, are two important parameters dictating the use of chitosans for various 

applications. 

 

 

 

Fig. 1. Structure of chitin.                             Fig. 2. Structure of chitosan. 

Advantage of polyelectrolyte complex of chitosan with other polymers includes the avoidance 

of organic solvents, chemical cross-linking agents and thereby reducing the toxicity and 

undesirable side effects ( Naidu, 2009:76). Two of the most important properties of chitosan are 

cationic nature and high charge density in acidic solution. Then chitosan forms insoluble ionic 

complexes with water-soluble polyanionic species in neutral conditions. 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

828 

 

In this study, we report the swelling equilibria of a polyelectrolyte hyrogel prepared from 

dextran sulfate and chitosan. The dextran sulfate/chitosan hyrogel was found to have 

considerably high sensitivity to external pH change. 

 

2.MATERIALS AND METHOD 

 

In this study, the product of Fluka was calculated as chitosan, molecular mass was 2,84 x105 

Da (with the formula given in ( Vandenberg,2001:77)) and the degree of N-acetylation was 

calculated as 86.2% (with the formula given in (El-Sherbiny, 2006:102) ), and applichem 

product dextran with a molecular weight of about 500 000 g / mol were used. All other 

chemicals were of reagent grade or pharmaceutical grade and used  without further 

purification. 

 

2.1.METOT 

2.1.1.Preparation of stock solutions 

 

Two stock solutions were prepared in different amounts and contents. Certain amounts of 

chitosan and acetic acid were mixed and the solutions were named "1". Certain amounts of 

NaCl, NaOH and dextrin sulfate were mixed. The solutions were named "2". The solutions 

were then stored at 4 
0
C in the refrigerator to prepare the hydrogel. 

 

2.1.2. Preparation of polyelectrolytes 

 

The mass ratio of chitosan and dextran sulfate was taken from 1 and 2 solutions to 1: 1 and 

added to 1 → 2 by means of syringe at a rate of 10 ml / min. 

The polyelectrolyte hydrogels were then filtered off and washed 3 times with distilled water. 

It was then dried at room temperature for 48 hours. The resulting polyelectrolyte hydrogels 

were named CD1 and stored for characterizations. The other polyelectrolyte hydrogel was 

prepared with the appropriate stock solutions as described above. (Table 3.1.) 

 

2.3. Swelling Studies 

 

Dry weight of all obtained polyelectrolyte hydrogels was taken as 2 mg and the swelling 

medium was imitated with gastric fluid at 0.1 M HCl (pH: 1.0) and 0.1 M phosphate buffer 

(pH: 7.4) by simulating intestinal fluid at room temperature gravimetrically. The mass 

changes in the swelling medium of hydrogen were recorded for 6 hours. All experiments were 

performed 3 times and mean values were taken. The equilibrium swelling ratio of hydrogen 

(% S) was calculated using experimental data. The swelling rate versus time is plotted. 

% S = [(final weight - first weight) / initial weight] x 100 

 

2.4. IR spectra of the polyelectrolyte hyrogel 

 

The structural characterization of polyelectrolyte hydrogels prepared within the scope of the 

study was investigated with FTIR. The obtained polyelectrolyte hydrogels were mixed with 
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agar mortar and mixed with 100 mg KBr by taking 2 mg. Then, FTIR spectra were taken on a 

FTIR Spectrophotometer of the Unicam Brand Mattson 1000 Model. 

 

2.5.Termogravimetric analysis 

Thermal decomposition behaviors of polyelectrolyte hydrogels were carried out by 

thermogravimetric analysis. Polyelectrolyte hydrogels were taken at 10 mg and heated at 10 
0
C / min at a flow rate of 25 cm

3
 / min at room temperature to 300 

0
C in a dynamic nitrogen 

atmosphere. 

 

3. RESULTS  

 

3.1. Swelling Studies of Polyelectrolyte Hydrogels 

Dry weight of polyelectrolyte hydrogels, which were brought to constant weight in trays, was 

taken as 2 mg. The weights of the samples were determined by means of filter paper from the 

swelling media at certain time intervals. The swelling values (% water content) were 

calculated on the basis of dry weights and plotted against time to obtain swelling curves. 

 
Figure 3.1. Swelling curves of CD1 and CD2 polyelectrolyte hydrogels at pH = 1 

 

Figure 3.1 shows the swelling curves of samples called CD1 and CD2 at pH = 1. As shown in 

Figure 3.1, swelling rates of samples vary between 750-4200%. Swelling of the specimens is 

rapid in the first 180 min and the rate of swelling decreases with increasing time. According 

to this graph, the highest swelling ratio in pH = 1 belongs to CD1 with an average of 4100%. 
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Figure 3.2. Swelling curve of CD2 polyelectrolytes at pH 7.4 

 

Only CD2 polyelectroliter hydrogels showed swelling at pH = 7.4 but CD1 pH = 7.4 showed no 

swelling behavior. The swelling of the CD2 Hydrogel is rapid in the first 180 minutes and then 

fixed. Figure 3.2. According to the graph seen at pH = 7.4, the highest percentage of CD2 

polyelectrolith hydrogels swelling rate is 110%. 

 

Table 3.1. The conditions of preparation of two samples of polyelectrolyte hydrogels prepared 

in the study and the equilibrium swelling rates are summarized. 

 

As shown in Table 3.1, polyelectrolyte hydrogels CD1 samples showed swelling in acidic 

environment but did not show swelling in basic environment. This can be explained by the 

fact that these polyelectrolyte hydrogel samples show cationic character in the swelling 

medium. Polyelectrolyte hydrogels can exhibit anionic or cationic behavior depending on the 

active groups of the polymers and / or the ion load of the media. The cationic behavior of 

these polyelectrolyte hydrogel specimens occurs in the swelling environment due to the 

cationic structure of the chitosan. he absence of swelling of CD1 hydrogel samples in buffered 

media at pH 7.4 can also be explained by the fact that the swelling medium and the 
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polyelectrolyte hydrogel loads are the same, and this does not allow solvent diffusion into the 

sample. CD2 polyelectrolyte hydrogel samples have a higher equilibrium swelling ratio in 

acidic medium. This can be explained by the cationic characterization of hydrogel samples. 

The observation of swelling in the basic environment is closely related to the chitosan / 

dextran sulfate ratio used in the preparation of these hydrogel samples. The equilibrium 

swelling ratio of CD2 hydrogels in the acidic environment was 2594% in chitosan / dextran 

sulfate ratio of 1.5. Similarly, the equilibrium swelling ratio of CD1 hydrogel in acidic medium 

was 4070%, with a ratio of chitosan / dextran sulfate to 1.These results show that the ratio of 

the interacting sulphate and acetyl groups in chitosan and dextran sulfate is evaluated. With 

the increase in the chitosan content, the increase in acetyl groups in the polyelectrolyte 

hydrogels structure allows the hydrogel to show a cationic character by decreasing the 

swelling ratio in the anionic environment and providing swelling in cationic pH. 

 

3.2. FTIR Spectra of Polyelectrolyte Hydrogels 

 

The polyelectrolyte hydrogels synthesized in the study were carried out at room temperature 

using different ratios of different types of polymers. The samples were examined qualitatively 

by FTIR spectrophotometer to determine the changes in polymer structures during the 

synthesis and the groups in which polyelectrolyte formation reactions were carried out. The 

spectra were recorded in the wavelength range of 400-4000 cm
-1

 . FTIR spectra of the 

polymers used in Figure 3.3 are presented. As seen in Figure 3.3, a wide band of 3500 da3000 

cm-1 is seen, which shows the OH groups in the structure. Two characteristic bands of 

chitosan are seen here; 1651 cm
-1

 to 1625 cm
-1

 and 1600 cm
-1

 are respectively I(C = O) 

tertiary amide and  II(N-H) amide groups. C-O band is seen at 1089 cm
-1

. C-O vibration is 

observed in bands of 1114 cm
-1

, 1110 cm
-1

 and 1112 cm
-1

. At the peak of dextran sulfate, the 

presence of sulfate groups at 1268 cm
-1

 and the vibration of 1383 cm
-1

 C-CH3 are clearly seen. 

As a result, the polymers used for hydrogel synthesis in the scope of the study are of purity 

and nature for the purpose of the study. 
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Figure 3.3. FTIR spectra of CD1, CD2 and pure polymers 

 

Figure 3.3 presents the FTIR spectra of CD1, CD2 and pure polymers.  Chitosan and dextran 

sulfate polymer in the preparation of CD1 and CD2 are used. It is clear that the peaks of OH 

peaks observed in pure polymers are reduced and peaks are recorded. The peak observed for 

dextran sulphate 1268 cm
-1

 sulphate groups disappeared by hydrogel formation. This 

ultimately results in the complete interaction of the acetyl groups with the sulphate groups. 

Both the peak intensity of the tertiary amide I(C = O) and the amide groups II(N-H)  of 

chitosan have been reduced, and the absorbance values and the absorbance values have also 

shifted.  The shift in tertiary amide and amide groups in chitosan and the disappearance of 

sulfate peak in the decrande show that polyelectrolyte hydrogels are synthesized and 

interactions take place between acetyl and sulfate groups. 

 

3.3. Thermogravimetric Analysis of Polyelectrolyte Hydrogels 

 

In this study, thermograms were recorded in the TGA device for the purpose of examining the 

thermal behavior of CD1 from the hydrogel samples prepared and presented as Figure.3.4. The 

thermal decomposition of the sample from this thermogram has been recorded by recording 

the average temperature values with initial and maximum mass loss. In the thermogram, the 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

833 

 

thermal degradation of the CD1 polyelectrolyte hydrogel is read at 125 
0
C and the maximum 

mass loss at 160 
0
C. Thermal stability was evaluated. 

 
Figure 3.4. Thermogram of CD1 in TGA analysis 

 

4. CONCLUSION 

 

The hydrogels examined in the scope of the study; different functional groups containing 

chitosan and dextran sulfate polymers were synthesized in the appropriate solution medium 

and temperature conditions without crosslinking agent. Swelling studies, FTIR analysis and 

thermogravimetric analysis were performed for the characterization of synthesized 

polyelectrolyte hydrogels and the following results were obtained. Although the 

polyelectrolyte hydrogels CD1 show swelling in the acidic environment, they do not show 

swelling in the basic environment. This indicates that sulphate groups are exposed and allow 

the structure to show cationic character. It is concluded that the presence of chitosan in the 

synthesis environment provides cationic hydrogel formation and the presence of dextran 

sulfate provides anionic hydrogel formation. CD2 samples were observed to swell in both 

acidic and basic media. The equilibrium swelling ratio in acidic medium was 2594% for CD2 

samples when the chitosan / dextran sulfate ratio was 1.5. It was concluded that the ratio of 

the effect of sulphate and acetyl groups in chitosan and dextran sulfate has a significant effect 

on swelling. The average equilibrium swelling ratio of CD2 polyelectrolyte hydrogel was 

found to be approximately 110%. In these examples, it was found that the equilibrium 

swelling ratio was largely dependent on the rate of dextran sulfate and the water retention of 

dextran sulfate. When the FTIR spectra of all the samples synthesized in the study were 

evaluated in bulk, it was clearly understood that the amorphous and carboxylic groups of 

chitosan and the sulphate groups of dextran sulfate were effective in hydrogel formation. In 

this study, anionic or cationic polyelectrolyte hydrogels can be synthesized according to the 

desired pH range by using chitosan and dextran sulfate polymers at different rates, especially 

high molecular weight proteins and peptide-based drugs may be suitable carriers for the 

desired controlled release. 
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INVESTIGATION OF LAND CONSOLIDATION PROJECTS FOR 

FIELD DEVELOPMENT SERVICES 

ARAZĠ TOPLULAġTIRMA PROJELERĠNĠN TARLA ĠÇĠ GELĠġTĠRME 

HĠZMETLERĠ AÇISINDAN ĠRDELENMESĠ 
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Abstract 

As a result of population growth and the sharing of agricultural areas through heritage in Turkey, 

divisions in agricultural areas is observed. Accordingly, the agricultural income from the unit area is 

decreasing. The main objectives of the land consolidation projects implemented in agricultural areas 

are; application of modern techniques in agricultural production, construction of irrigation and 

transportation network of agricultural land, facilitating of agricultural struggle, solving problems 

among field owners, renewal of cadastre, planning of smoother parcels and ensuring fuel saving. 

Land consolidation projects ensure that irrigation, drying and on-farm development services, which 

require high investment costs, are applied without requiring expropriation cost and allow for efficient 

irrigation-drying network and road network by arranging parcel geometries. By means of land 

consolidation and development of agricultural infrastructure, the number of land units per enterprise 

is reduced and agricultural plots are increased and their size is increased. 

In this study, land consolidation and targeted parameters were examined in the villages of Güzelce 

and Kervansaray of Tokat Central District within the scope of Land Consolidation and Field 

Development Services Project of Tokat Central Villages. In the study, the parcel numbers and parcel 

geometries per operator before and after the project were examined and the studies were conducted in 

terms of suitability for the purposes of the study. 

Keywords: Land Consolidation, On-Field development, Agricultural management 

 

Özet 

Türkiye‘de yüksek nüfus artışı ve tarımsal arazilerin miras yoluyla paylaşımı sonucunda tarımsal 

alanlarda sürekli bölünmeler yaşanmakta ve buna bağlı olarak birim alandan elde edilen tarımsal 

gelir azalmaktadır. Tarımsal alanlarda uygulanan arazi toplulaştırma projelerinin temel amaçları 

arasında; tarımsal üretimde modern tekniklerin uygulanması, tarım arazilerinin sulama ve ulaşım 

ağının inşası, zirai mücadelenin kolaylaşması, tarla sahipleri arasındaki sorunların çözülmesi, 

kadastronun yenilenmesi, geometrisi daha düzgün parseller planlanarak yakıt tasarrufunun 

sağlanması yer almaktadır.  

Arazi toplulaştırma projeleri, yüksek yatırım maliyeti gerektiren sulama, kurutma ve tarla içi 

geliştirme hizmetlerinin kamulaştırma maliyetin gerektirmeksizin uygulanmasını sağlamakta ve parsel 

geometrilerinin düzenlenerek verimli sulama-kurutma ağı ve yol ağı oluşturulmasına olanak 

sağlamaktadır. Arazi toplulaştırması ve tarımsal alt yapının geliştirilmesi ile işletme başına düşen 

arazi parçası sayısının azaltılarak tarımsal parsellerin büyütülmesi ve işletme büyüklüklerinin 

                                                           
1
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2
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arttırılması sağlanmaktadır. Bu çalışmada arazi toplulaştırma ile hedeflenen parametreler Tokat 

Merkez Köyler Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında Tokat 

Merkez ilçeye bağlı Güzelce ve Kervansaray köylerinde irdelenmiştir. Yapılan çalışmada proje öncesi 

ve sonrası işletme başına düşen parsel sayıları ve parsel geometrileri irdelenerek çalışmanın 

amaçlarına uygunluğu açsından irdelemeler yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Arazi Toplulaştırması, Tarla İçi Geliştirme, Tarımsal İşletme 

 

1. GĠRĠġ 

Günümüzde dünyanın temel sorunlarının baĢında, hızlı nüfus artıĢı ve buna karĢın giderek 

azalan tarım toprakları ve artan gıda ihtiyacı gelmektedir. Artan nüfusun gıda talebinin 

karĢılanması az geliĢmiĢ veya geliĢmekte olan ülkelerde daha ciddi sorun olarak 

gözlemlenmektedir. Mevcut tarımsal alanların nüfus artıĢına paralel olarak artırılması 

mümkün olmadığına göre, mevcut tarım topraklarından daha fazla miktarda verim alınmasını 

sağlayacak planlama ve altyapı çalıĢmaların yapılması gerekmektedir. 

 Türkiye‘de tarımın temel alt yapı sorunları Ģöyle sıralanabilir; 

 Kırsal kesimde yaĢayan insanların bir bölümünün hiç toprağı yoktur, 

 Tarım iĢletmelerinin parsel toplam büyüklüğü azdır, 

 Tarım iĢletmelerinin toprak mülkiyetindeki hissedarlık oranı yüksektir, 

 Kiracılık, yarıcılık ve ortakçılık düzeni, ekonomik ve verimli tarım yapılmasını 

engellemektedir, 

 Tarım parsellerinin küçük ve Ģekilsiz olması. 

Tarım arazileri çok farklı sebeplerle parçalanmakta ve dağınık ve küçük boyutlu arazilere 

dönüĢmektedir. Bu durum sonucunda tarımsal iĢletmeler küçük ve dağınık arazilerde üretim yapmak 

zorunda kalmakta ve tarımsal üretim gücü azalmaktadır. Tarım parsellerini parçalanmıĢ, dağınık ve 

hissedarlıktan kurtarmanın tek yolu ise arazi toplulaĢtırmasıdır.(Ayten, 2006) 

Tarımsal alanla ilgili baĢta parçalılık olmak üzere yukarıda belirtilen birtakım sorunların çözümü için, 

bütün dünyada uygulanan yöntem, geniĢ kapsamlı arazi toplulaĢtırma çalıĢmalarıdır. Tarımsal 

üretimde verimliliğin artırılması, tarımsal alanın yeniden düzenlenmesi ve tarımsal alana 

götürülecek  tüm hizmet ve yatırımların uygun  bir eĢgüdüm içinde sağlanması için tarımsal arazileri 

modern tarım iĢletmeciliği esaslarına göre düzenlenmesi arazi toplulaĢtırma projeleri yapılmaktadır. 

   

2. ARAZĠ TOPLULAġTIRMASI 

Tarımsal mekan, kentsel mekanın yanında insanın yaĢama alanının bir kısmını 

oluĢturmaktadır. Bu birbiri ile bağlantılı iki mekanın olabildiğince doğru biçimde birbirinden 

ayrılmasına gerek duyulmaktadır. Ancak, nüfusun artıĢıyla birlikte kentsel toprakların giderek 

arttığı bilinmektedir. Kent sınırını, o günün ve görülebilir bir geleceğin yerleĢim, ticaret, 

sanayi ve her türlü hizmet tesisleri kapsayan alanın sınırı olarak kabul etmek gerekir. Tarımsal 

üretim için geniĢ toprakların kullanılmasının zorunlu olduğu gerçeği, sürekli göz önünde 
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tutulmalıdır. Arazi toplulaĢtırma; en geniĢ anlamda, günün ve geleceğin geliĢen teknolojisine 

uygun ve artan nüfusun gıda ihtiyaçlarını karĢılayabilmek için  tarımsal mekanın yeniden 

düzenlenmesidir. 

Türkiye‘de geniĢ kapsamlı bir arazi toplulaĢtırma çalıĢması aĢağıdaki hizmetleri ve yatırımları 

kapsaması gerekmektedir: 

Tarla Ģekillerinin iyileĢtirilmesi: 

 Tarımsal kullanıma uygun olmayan Ģekilsiz ve çok parçalı durumda bulunan tarlaların bir 

araya toplanması, 

 Verimli tarımsal kullanıma uygun boyutlu, günün geliĢmiĢ teknoloji düzeyini de gözeten 

tarımsal iĢletme açısından uygun nitelikte tarım parsellerinin oluĢturulması, 

 Tarım parsellerinin ulaĢım, drenaj ve sulama ağına bağlantılı planlanması 

Çiftçinin çalıĢma ve üretim koĢullarının iyileĢtirilmesi: 

 Toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin iyileĢtirilmesi, 

 Sulama ve drenaj tesisleri yapımı, 

 Tarım parsellerinin tesviyesinin yapımı, 

 Tarımda makineleĢmeye ve makinelerin ekonomik kullanımı koĢullarının geliĢtirilmesi. 

Çiftçilerin ve tarımsal mekanda yaĢayan diğer insanların yaĢam standartlarının yükseltilmesi: 

 Sağlıksız çevre koĢullarının ortadan kaldırılması (atık suların arıtılması,  fabrika dumanlarının 

filtre edilmesi vb.), 

 Konutların yaĢam standartlarının yükseltilmesi, köyün kültürünü yansıtacak ve turizmi 

özendirecek biçimde düzenlenmesi, 

 Okul, sağlık tesisleri, sosyal, dini ve kültürel tesislerin yapımı ve ihtiyaç duyulan alanın 

planlanması, 

 Köy içi, köyler arası ve tarlalar arası uygun ulaĢım ağının planlanması. 

 Tarımsal iĢgücünün verimli kullanılması : 

 Topraksız ya da az topraklı çiftçilerin, varsa hazine toprakları ile topraklandırılmaları 

 Çok büyük miktarda toprağı bulanan ve toprağını kendisi iĢlemeyen iĢletmelerin (ortakçılık, 

yarıcılık, kiracılık yolları ile iĢletenler) topraklarını kamulaĢtırılması suretiyle topraksız 

çiftçilerin topraklandırılmaları. ( Küsek, 2014 ) 

2.1. Türkiye‟de Arazi ToplulaĢtırması Uygulamaları 

Türkiye‘de arazi toplulaĢtırması uygulamalarından sorumlu ilk kurum Toprak Su Genel 

Müdürlüğü olmuĢtur. 27.02.1960 tarih ve 7457 sayılı ―Tarım Bakanlığı Toprak Muhafaza ve 

Zirai Sulama ĠĢleri Genel Müdürlüğü TeĢkilat ve Görevleri‖ hakkındaki kuruluĢ yasasının 2. 

maddesinin (j) bendi, arazi toplulaĢtırması uygulamalarına bir kapı açmıĢtır. Bu madde ile 

Türkiye‘de arazi toplulaĢtırma uygulamalarından sorumlu kurumun Toprak Su olduğu kuruluĢ 

yasasıyla açıklığa kavuĢmuĢ olmaktadır.  

Arazi ToplulaĢtırma Tüzüğüne göre uygulamalar 1973 yılına kadar devam etmiĢtir. 

17.07.1973 tarihinde 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun yürürlüğü girmesi ile 
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bu tüzük yürürlükten kaldırılmıĢ T.T.R. Kanununun 103. maddesine göre reform bölgesinin 

dıĢındaki alanlarda toplulaĢtırma çalıĢmaları 1978 yılına kadar yine Toprak Su Genel 

Müdürlüğü tarafından yürütülmüĢtür. 1978 yılında 1757 sayılı T.T.R. Kanunu iptal edilince, 

kısa bir süre toplulaĢtırma çalıĢmaları ilk tüzüğe göre sürdürülmüĢtür. Daha sonra ikinci defa 

tüzük ihtiyacı ortaya çıktığından 24.06.1979 tarih ve 7/18231 sayılı kararnameyle tüzük 

yenilenmiĢ ve bu tüzüğe göre çıkarılan 15.11.1980 tarih ve 1711 sayılı yönetmeliğe göre 

toplulaĢtırma uygulamalarına devam edilmiĢtir (Ġceyol, 2000).  

1983 yılında Toprak Su Genel Müdürlüğü ve YSE (Yol-Su-Elektrik Genel Müdürlüğü) ve 

Toprak Ġskân Genel Müdürlükleri birleĢtirilerek, 3202 sayılı yasa ile Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü (KHGM) kurulmuĢtur. ―Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü TeĢkilat ve Görevleri‖ 

hakkındaki bu yasanın 12. maddesinin (c) bendinde arazi toplulaĢtırması hizmetlerinin 

yürütülmesi Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne verilmiĢtir. Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü 13 Ocak 2005 tarih ve 5286 sayılı kanunla lağvedilmiĢ ve yürütülen arazi 

toplulaĢtırma çalıĢmaları Ġl Özel Ġdarelerine devredilmiĢtir.  

3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu ile verilen 

görevleri ifa etmek üzere 05.03.1985 tarihinde çıkarılan 3155 Sayılı yasa ile Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü kurulmuĢtur ve Bakanlar Kurulu Kararı ile gerekli görülen yerler Tarım Reformu 

Uygulama alanı olarak belirlenmekte ve Ģayet uygulama alanlarında toplulaĢtırma çalıĢmalarına 

ihtiyaç duyulduğu takdirde ilgili kurumlarla koordineli çalıĢılarak, Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğünce toplulaĢtırma projeleri yapılmaktaydı.  

28 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe 7139 Sayılı Devlet Su iĢleri 

Genel Müdürlüğü'nün TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda ve Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamede DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5403 Sayılı Toprak Koruma Ve Arazi 

Kullanımı Kanunu ve 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım 

Reformu Kanunu kapsamında yapılan arazi toplulaĢtırma projelerinde tek yetkili kurum 

Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü olmuĢtur. Mevcutta arazi toplulaĢtırma projeleri Devlet Su 

ĠĢleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 

3. ARAZĠ TOPLULAġTIRMASI ĠLE HEDEFLENEN PARAMETRELERĠN 

GÜZELCE VE KERVANSARAY KÖYLERĠ ÜZERĠNDE ĠRDELENME 

Bu çalıĢmada, Arazi toplulaĢtırma ile hedeflenen parametreler Tokat Merkez Köyler Arazi 

ToplulaĢtırma ve Tarla Ġçi GeliĢtirme Hizmetleri Projesi kapsamında, Tokat Merkez ilçeye 

bağlı Güzelce ve Kervansaray köylerinde irdelenmiĢ olup veriler DSĠ 72. ġube Müdürlüğü 

arĢivinden tedarik edilmiĢtir. Yapılan çalıĢmada proje öncesi ve sonrası iĢletme baĢına düĢen 

parsel sayıları, parsel geometrileri, ortalama parsel büyüklüğü ve hisselilik durumları 

irdelenmiĢ ve elde edilen sonuçlar  aĢağıdaki tablolarda karĢılıklı olarak sunulmuĢtur. 
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3.1. Kervansaray Köyü ToplulaĢtırma Öncesi ve Sonrası Durum 

Kervansaray köyünde proje öncesi 1274 tarım parseli bulunurken toplulaĢtırma sonrası 843 

olmuĢtur. Ortalama parsel büyüklüğü ise toplulaĢtırma öncesi 8.11 da iken 11.68 da‘a 

yükselmiĢtir. Tablo 1ve Tablo 2 ‗de de görüldüğü gibi %33 oranında parsel sayısı azaltılarak 

toplulaĢtırma yapılmıĢ olup ortalama parsel büyüklüğü de arttırılmıĢtır.  

    Tablo 1.  ToplulaĢtırma öncesi parsellerin büyüklük ve dağılıĢ oranları  

Parsel Grupları 
(Da) 

Parsel  
Sayısı 

Parsel 
Sayısı 
Oranı 

Parsel Grupları 
Alanı (Da) 

Parsel 
Grupları 

Alanı 
Oranı 

Parsel Büyüklüğü 
Ortalaması (Da) 

0 - 5 746 58.56 2,760.07 26.73 3.70 

6 - 10 413 32.42 3,255.05 31.52 7.88 

11 - 20 90 7.06 1,236.33 11.97 13.74 

21 - 50 16 1.26 409.25 3.96 25.58 

51 - 100 3 0.24 243.86 2.36 81.29 

101 - 500 5 0.39 1,305.53 12.64 261.11 

501 - 1000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

1000 > 1 0.08 1,116.36 10.81 1,116.36 

Toplam 1274 100.00 10,326.44 100.00 8.11 

 

Tablo 2. ToplulaĢtırma sonrası parsellerin büyüklük ve dağılıĢ oranları 

Parsel Grupları 
(Da) 

Parsel  
Sayısı 

Parsel 
Sayısı 
Oranı 

Parsel Grupları 
Alanı (Da) 

Parsel 
Grupları 

Alanı 
Oranı 

Parsel Büyüklüğü 
Ortalaması (Da) 

0 - 5 324 38.43 1,283.85 13.04 3.96 

6 - 10 304 36.06 2,491.88 25.32 8.20 

11 - 20 162 19.22 2,388.82 24.27 14.75 

21 - 50 40 4.74 1,212.81 12.32 30.32 

51 - 100 6 0.71 444.13 4.51 74.02 

101 - 500 6 0.71 1,240.86 12.61 206.81 

501 - 1000 1 0.12 780.25 7.93 780.25 

1000 > 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Toplam 843 100.00 9,842.59 100.00 11.68 

 

Tablo 3 ve Tablo 4‘ te görüldüğü gibi Kervansaray köyünde toplulaĢtırma öncesi iĢletme 

baĢına düĢen parsel sayısı 5.3‘ten toplulaĢtırma sonrası 2.88‘e düĢürülmüĢtür. ĠĢletme baĢına 

düĢen ortalama parsel büyüklüğü ise 2.45‘ ten 4.33‘ e yükseltilmiĢtir. Böylece iĢletmelerin 

parsel sayıları azaldığı için parsellere ulaĢım maliyetleri de düĢürülmüĢtür. 
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  Tablo 3. ToplulaĢtırma öncesi ĠĢletme büyüklüklerine göre parsel sayılarının dağılımı  

ĠĢletme 
Büyüklüğü 

ĠĢletme 
Sayısı 

% 
Hisse 
Sayısı 

% 

ĠĢletme 
BaĢına 
Parsel 
Sayısı 

ĠĢletme 
Büyüklüğü 

(Da) 

Ortalama 
Parsel 

Büyüklüğü 

Toplam 
Arazi 
(Da) 

0 - 5 474 59.55 1544 36.63 3.26 2.24 0.69 1,063.67 

6 - 10 136 17.09 880 20.88 6.47 7.93 1.23 1,078.55 

11 - 20 97 12.19 727 17.25 7.49 15.58 2.08 1,511.13 

21 - 50 68 8.54 681 16.16 10.01 30.33 3.03 2,062.55 

51 - 100 15 1.88 226 5.36 15.07 69.19 4.59 1,037.82 

101 - 500 4 0.50 73 1.73 18.25 191.44 10.49 765.77 

501 - 1000 1 0.13 24 0.57 24.00 643.54 26.81 643.54 

1000 > 1 0.13 60 1.42 60.00 2,163.41 36.06 2,163.41 

Toplam 796 100.00 4215 100.00 5.30 12.97 2.45 10,326.44 
 

   Tablo 4. ToplulaĢtırma Sonrası ĠĢletme büyüklüklerine göre parsel sayılarının dağılımı  

 

 

ĠĢletme 
Büyüklüğü 

ĠĢletme 
Sayısı 

% 
Hisse 
Sayısı 

% 

ĠĢletme 
BaĢına 
Parsel 
Sayısı 

ĠĢletme 
Büyüklüğ

ü 
(Da) 

Ortalama 
Parsel 

Büyüklüğü 

Toplam 
Arazi 
(Da) 

0 - 5 479 60.53 978 43.03 2.05 2.27 1.11 1,081.20 

6 - 10 133 16.62 457 20.11 3.49 7.88 2.26 1,032.88 

11 - 20 97 12.06 341 15.00 3.59 15.43 4.30 1,465.43 

21 - 50 67 8.25 321 14.12 4.94 29.66 6.00 1,927.60 

51 - 100 15 1.90 112 4.93 7.47 68.85 9.22 1,032.78 

101 - 500 3 0.38 21 0.92 7.00 208.20 29.74 624.59 

501 - 1000 1 0.13 16 0.70 16.00 613.57 38.35 613.57 

1000 > 1 0.13 27 1.19 27.00 2,064.54 76.46 2,064.54 

Toplam 796 100.00 2273 100.00 2.88 12.49 4.33 9,842.59 

ToplulaĢtırma projelerinin faydalarından biride parsellerdeki hissedarlık sorunlarının 

çözülmesidir. Birden fazla parselde hissesi bulunan maliklerin hisseleri bir araya toplanarak 

hissedarlık sorunu da çözülebilmektedir. Tablo 5 ve Tablo 6‘da görüldüğü gibi Kervansaray 

köyünde toplulaĢtırma öncesi 4215 hisse bulunurken toplulaĢtırma sonrası 2273‘e 

düĢürülmüĢtür.  
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Tablo 6. ToplulaĢtırma sonrası parsellerin 
hisselilik durumları 

  Sıra 
No 

Parsel 
Adedi 

Hisse 
Sayısı 

Hisse 
Toplamı 

% 

1 534 1 534 63.35 

2 73 2 146 8.66 

3 42 3 126 4.98 

4 33 4 132 3.91 

5 26 5 130 3.08 

6 45 6 270 5.34 

7 23 7 161 2.73 

8 18 8 144 2.14 

9 12 9 108 1.42 

10 7 10 70 0.83 

11 3 11 33 0.36 

12 2 12 24 0.24 

13 6 13 78 0.71 

14 3 14 42 0.36 

15 5 15 75 0.59 

16 4 16 64 0.47 

17 2 17 34 0.24 

18 2 18 36 0.24 

19 1 19 19 0.12 

20 1 22 22 0.12 

21 1 25 25 0.12 

Topl
am 

843  2273 100.0 

Tablo 5. ToplulaĢtırma öncesi parsellerin 
hisselilik durumları  

Sıra No Parsel 
Adedi 

Hisse 
Sayısı 

Hisse 
Toplamı 

% 

1 748 1 748 58.71 

2 108 2 216 8.48 

3 53 3 159 4.16 

4 40 4 160 3.14 

5 57 5 285 4.47 

6 95 6 570 7.46 

7 46 7 322 3.61 

8 29 8 232 2.28 

9 21 9 189 1.65 

10 7 10 70 0.55 

11 4 11 44 0.31 

12 3 12 36 0.24 

13 1 13 13 0.08 

14 6 14 84 0.47 

15 2 15 30 0.16 

16 4 16 64 0.31 

17 15 17 255 1.18 

18 18 18 324 1.41 

19 1 19 19 0.08 

20 1 20 20 0.08 

21 15 25 375 1.18 

Toplam 1274  4215 100.0 
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ToplulaĢtırma projeleriyle geometrisi daha düzgün Ģekilde parseller planlanarak tarımsal 

kullanımda tasarruf ve verimli kullanım sağlanmaktadır. Tarım parsellerinin Ģekilleri ne kadar 

düzgün olursa o parselin iĢlenmesinde kullanılan yakıt, ilaçlama ve gübreleme giderleri o 

kadar azalacaktır. Kervansaray köyünde toplulaĢtırma öncesi Ģekilsiz ve tarıma elveriĢsiz 

durumdaki parseller toplulaĢtırma ile tarıma elveriĢli olacak Ģekilde planlanmaya çalıĢılmıĢtır. 

ToplulaĢtırma öncesi tarım parselleri geometrik Ģekillerine göre üçgen, kare, dikdörtgen, 

yamuk, ve Ģekilsiz olarak sınıflandırılarak toplulaĢtırma sonrası oluĢan geometrik Ģekillerine 

göre aĢağıdaki Tablo 7 ve Tablo 8‘de karĢılaĢtırılmıĢtır. ToplulaĢtırma öncesi 462 adet 

Ģekilsiz parsel bulunurken toplulaĢtırma sonrası 152 adede düĢmüĢtür. 
 

 Tablo 7. ToplulaĢtırma öncesi parsel Ģekilleri  

ġekiller 
Adedi 

% 

Üçgen 45 3.46 

Kare 24 1.81 

Dikdörtgen 254 19.91 

Yamuk 489 38.47 

ġekilsiz 462 36.35 

Toplam 1274 100.00 

 

  Tablo 8. ToplulaĢtırma sonrası parsel Ģekilleri  

ġekiller Adedi % 

Üçgen 11 1.30 

Kare 31 3.67 

Dikdörtgen 362 42.96 

Yamuk 287 34.08 

ġekilsiz 152 17.99 

Toplam 843 100.00 

    
 

3.2. Güzelce Köyü ToplulaĢtırma Öncesi ve Sonrası Durum 

Güzelce köyünde proje öncesi 1185 adet tarım parseli bulunurken toplulaĢtırma sonrası bu 

sayı 812 olmuĢtur. Ortalama parsel büyüklüğü ise toplulaĢtırma öncesi 7.36 da iken 10.25 

da‘a yükselmiĢtir. Tablo 9 ve Tablo 10‘da görüldüğü gibi %31 oranında parsel sayılı 

azaltılarak toplulaĢtırma yapılmıĢtır. ToplulaĢtırma projelerinde hissedarlık sorunları da 

çözüldüğü için bazen toplulaĢtırma oranı yapılan çalıĢmayı yansıtmamaktadır.   

   Tablo 9. ToplulaĢtırma öncesi parsellerin büyüklük ve dağılıĢ oranları  

Parsel 
Grupları 

(Da) 

Parsel  
Sayısı 

Parsel 
Sayısı 
Oranı 

Parsel 
Grupları 

Alanı (Da) 

Parsel 
Grupları 

Alanı Oranı 

Parsel Büyüklüğü 
Ortalaması (Da) 

0 - 5 751 63.38 2,560.18 29.35 3.41 

6 - 10 266 22.45 2,080.07 23.84 7.82 

11 - 20 134 11.31 1,996.86 22.89 14.90 

21 - 50 29 2.45 724.96 8.31 25.00 

51 - 100 2 0.17 125.58 1.44 62.79 

101 - 500 2 0.17 430.96 4.94 215.48 

501 - 1000 1 0.08 805.43 9.23 805.43 

1000 > 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Toplam 1185 100.00 8,724.05 100.00 7.36 
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 Tablo 10. ToplulaĢtırma sonrası parsellerin büyüklük ve dağılıĢ oranları  

Parsel Grupları 
(Da) 

Parsel  
Sayısı 

Parsel 
Sayısı 
Oranı 

Parsel Grupları 
Alanı (Da) 

Parsel 
Grupları 

Alanı Oranı 

Parsel Büyüklüğü 
Ortalaması (Da) 

0 - 5 349 42.98 1,347.34 16.20 3.86 

6 - 10 241 29.68 1,954.84 23.50 8.11 

11 - 20 173 21.31 2,518.21 30.27 14.56 

21 - 50 42 5.17 1,202.97 14.46 28.64 

51 - 100 3 0.37 202.57 2.43 67.52 

101 - 500 3 0.37 498.88 6.00 166.29 

501 - 1000 1 0.12 594.47 7.15 594.47 

1000 > 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Toplam 812 100.00 8,319.28 100.00 10.25 

 

Tarımsal iĢletme baĢına düĢen parsel sayısı arttıkça iĢletmenin parsellere ulaĢımı için yakıt 

giderleri de artmaktadır. ToplulaĢtırma projeleriyle iĢletme baĢına düĢen parsel sayısı 

azaltılarak parsellere ulaĢımda tasarruf sağlanmıĢ olur. Tablo 11 ve Tablo 12‘ de görüldüğü 

gibi Güzelce köyünde toplulaĢtırma öncesi iĢletme baĢına düĢen parsel sayısı 3.85‘ten 

toplulaĢtırma sonrası 2.26‘ya düĢürülmüĢtür. ĠĢletme baĢına düĢen ortalama parsel büyüklüğü 

ise 2.73‘ ten 4.45‘ e yükseltilmiĢtir. 

 Tablo 11. ToplulaĢtırma öncesi iĢletme büyüklüklerine göre parsel sayılarının dağılımı  

ĠĢletme 
Büyüklüğü 

ĠĢletme 
Sayısı 

% 
Hisse 
Sayısı 

% 
ĠĢletme 
BaĢına 

Parsel Sayısı 

ĠĢletme 
Büyüklüğü 

(Da) 

Ortalama 
Parsel 

Büyüklüğü 

Toplam 
Arazi 
(Da) 

0 - 5 533 64.22 1261 39.42 2.37 2.11 0.89 1,122.60 
6 - 10 126 15.30 593 18.54 4.67 8.09 1.73 1,027.10 
11 - 20 78 9.40 370 11.57 4.74 15.72 3.31 1,226.20 
21 - 50 62 7.47 513 16.04 8.27 32.81 3.97 2,034.43 
51 - 100 25 3.13 394 12.32 15.15 66.54 4.39 1,730.15 
101 - 500 3 0.36 63 1.97 21.00 162.85 7.75 488.56 
501 - 1000 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1000 > 1 0.12 5 0.16 5.00 1,095.00 219.00 1,095.00 
Toplam 828 100.00 3199 100.00 3.85 10.51 2.73 8,724.05 
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 Tablo 12. ToplulaĢtırma sonrası ĠĢletme büyüklüklerine göre parsel sayılarının dağılımı  

ĠĢletme 
Büyüklüğü 

ĠĢletme 
Sayısı 

% 
Hisse 
Sayısı 

% 
ĠĢletme 
BaĢına 
Parsel 
Sayısı 

ĠĢletme 
Büyüklüğü 

(Da) 

Ortalama 
Parsel 

Büyüklüğü 

Toplam 
Arazi 
(Da) 

0 - 5 550 66.67 873 46.73 1.59 2.16 1.36 1,189.34 
6 - 10 108 13.09 289 15.47 2.68 8.23 3.07 888.61 
11 - 20 77 9.33 237 12.69 3.08 15.35 4.99 1,181.81 
21 - 50 63 7.52 277 14.83 4.47 32.26 7.22 2,000.26 
51 - 100 25 2.91 151 8.08 6.29 63.61 10.11 1,526.70 
101 - 500 4 0.36 30 1.61 10.00 160.70 16.07 482.09 
501 - 1000 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1000 > 1 0.12 11 0.59 11.00 1,050.46 95.50 1,050.46 
Toplam 828 100.00 1868 100.00 2. 26 10.08 4.45 8,319.28 

           
Tarım parsellerinde hissedarlık sorunu zamanla parselin kullanılamaz ölçüde parçalanarak 

küçülmesine sebep olmaktadır. Ayrıca parselde birden fazla kiĢinin söz sahibi olması verimli 

ve planlı bir kullanıma olanak vermemektedir. ToplulaĢtırma projeleriyle hissedarlık sorunları 

çözülebilmekte ve Ģahısların hisseleri birleĢtirilerek tarımsal kullanıma elveriĢli parseller 

planlanabilmektedir. AĢağıdaki Tablo 13 ve Tablo 14‘ te görüldüğü gibi Güzelce köyünde 

toplulaĢtırma öncesi 3199 hisse bulunurken toplulaĢtırma sonrası 1868‘e düĢürülmüĢtür.  

 

 

Tablo 14. ToplulaĢtırma sonrası 
parsellerin hisselilik durumları  

Sıra No Parsel 
Adedi 

Hisse 
Sayısı 

Hisse 
Toplam

ı 

% 

1 534 1 534 65.76 

2 96 2 192 11.82 

3 47 3 141 5.79 

4 29 4 116 3.57 

5 19 5 95 2.34 

6 21 6 126 2.59 

7 16 7 112 1.97 

8 12 8 96 1.48 

9 8 9 72 0.99 

10 5 10 50 0.62 

11 8 11 88 0.99 

12 6 12 72 0.74 

13 3 13 39 0.37 

14 2 14 28 0.25 

15 2 15 30 0.25 

16 1 16 16 0.12 

17 1 19 19 0.12 

18 2 21 42 0.25 

Topla
m 

812  1868 100.00 

Tablo 13. ToplulaĢtırma öncesi 
parsellerin hisselilik durumları  

Sıra 
No 

Parsel 
Adedi 

Hisse 
Sayısı 

Hisse 
Toplam

ı 

% 

1 690 1 690 58.23 

2 166 2 332 14.01 

3 106 3 318 8.95 

4 39 4 156 3.29 

5 37 5 185 3.12 

6 24 6 144 2.03 

7 10 7 70 0.84 

8 27 8 216 2.28 

9 21 9 189 1.77 

10 8 10 80 0.68 

11 4 11 44 0.34 

12 27 12 324 2.28 

13 3 13 39 0.25 

14 1 14 14 0.08 

15 1 16 16 0.08 

16 9 17 153 0.76 

17 5 18 90 0.42 

18 4 19 76 0.34 

19 1 20 20 0.08 

20 1 21 21 0.08 

21 1 22 22 0.08 

Topla
m 

 

 

 

 

 

1185  3199 100.00 
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Güzelce köyünde toplulaĢtırma öncesi Ģekilsiz ve tarıma elveriĢsiz durumdaki parseller 

toplulaĢtırma ile tarıma elveriĢli olacak Ģekilde planlanmaya çalıĢılmıĢtır. ToplulaĢtırma 

öncesi tarım parselleri geometrik Ģekillerine göre üçgen, kare, dikdörtgen, yamuk, ve Ģekilsiz 

olarak sınıflandırılarak toplulaĢtırma sonrası oluĢan geometrik Ģekillerine göre aĢağıdaki 

tablolarda karĢılaĢtırılmıĢtır. Tablo 15 ve Tablo 16‘da görüldüğü gibi toplulaĢtırma öncesi 484 

adet Ģekilsiz parsel bulunurken proje sonrası 126 adede düĢmüĢtür. 

  Tablo 15. ToplulaĢtırma öncesi parsel Ģekilleri  

ġekiller Adedi % 

Üçgen 27 2.28 

Kare 16 1.35 

Dikdörtgen 208 17.55 

Yamuk 450 37.97 

ġekilsiz 484 40.84 

Toplam 1185 100.00 
 

Tablo 16.ToplulaĢtırma sonrası parsel Ģekilleri  

 
 

ġekiller Adedi % 

Üçgen 20 2.67 

Kare 35 4.50 

Dikdörtgen 334 40.83 

Yamuk 297 36.33 

ġekilsiz 126 15.67 

Toplam 812 100.00 

4. SONUÇ 

Arazi toplulaĢtırma projeleri büyük yatırım, emek ve yoğun çalıĢma isteyen zorlu projelerdir. 

Bu çalıĢmalarda her proje alanı birbirinden farklı özelliklere sahip olup kendine has yerel 

özellikleri ve istekleri olabilmektedir. Bu nedenle tüm projelerde aynı standartları 

yakalayabilmek oldukça zordur. Ancak arazi toplulaĢtırma projelerinin en temel amacı iĢletme 

bazında arazi parçalılığını olabildiğince minimize etmektir. Bu nedenle her proje sonrasında 

mutlaka arazi parçalılığındaki değiĢimin analiz edilerek proje performansının kontrol edilmesi 

gerekmektedir. Bu çalıĢmada Tokat Merkez Köyler Arazi ToplulaĢtırma ve Tarla Ġçi 

GeliĢtirme Projesi kapsamında toplulaĢtırması yapılan Kervansaray ve Güzelce köyleri 

incelenmiĢ ve proje öncesi ve sonrası parsellerin durumları irdelenmiĢtir. Ġrdeleme sonucunda 

parsel sayısındaki azalma, iĢletme baĢına düĢen parsel sayısındaki azalma, parsel 

geometrisindeki tarıma uygun olarak planlama ve hisselilik miktarındaki bariz düĢüĢler tespit 

edilmiĢtir. ToplulaĢtırma projelerinin amaca uygunluğunu değerlendirmek için belirlediğimiz 

parametrelere göre yapılan bu toplulaĢtırma projesi amacına uygun Ģekilde yapıldığı 

anlaĢılmaktadır.  
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EFFECTS OF THE CONCEPT OF TREND ON DESIGNERS 

TREND KAVRAMININ TASARIMCILAR ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ 
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Abstract 

As a result of globalization, all countries are becoming interdependent politically, socially and 

economically. In this time, where culture, ideas, products and views are exchanged, everything is 

readily available in the world today, thanks to the rapidly developing technology as well as the 

increasing communication. So today, many areas such as fashion, architecture and art are affected 

from each other, easily become a trend, and rapidly spread around. Globalization, which has 

influenced the whole world, pushes the places we see in our surroundings, and even people, to be 

identical. This is why people are now beginning to make their choices not in line with their own tastes, 

but by keeping up with the manipulations of society. Tastes are not only becoming ordinary, but 

emerging everywhere by being expressed in the same way, form, and color. This affects not only the 

consumer but also the designer. Today, most designers are creating designs by turning to the concept 

of trend because it is being preferred a lot. The effectiveness of the concept of trend is becoming a 

state that is forced by conditions rather than the designer's preference. In this study, it is aimed to 

examine how prevalent the concept of trend is in designs of designers and how much consumers‘ 

preference criteria are reflected to the designers, by carrying out surveys. To that end, the effect of the 

concept of trend, which is frequently discussed today, in shaping the designs will be revealed through 

the interviews with architects and interior architects — whom we consider as designers. 

Keywords: Globalization, Design, Designer, Consumer, Trend 

Özet 

Küreselleşmenin bir sonucu olarak tüm ülkeler birbirlerine siyasal, sosyal ve ekonomik açıdan bağlı 

duruma gelmektedir. Kültürün, fikirlerin, ürünlerin ve görüşlerin alışverişinde olunan bu zamanda 

gerek hızla gelişmekte olan teknoloji sayesinde gerekse iletişimin artmasından kaynaklı günümüzde 

kolayca dünyadaki her şeyden haberdar olunmaktadır. Bu yüzden günümüzde moda, mimari, sanat 

gibi birçok alan birbirinden etkilenmekte, kolayca trend olabilmekte ve hızla çevresine yayılmaktadır. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan küreselleşme çevremizde gördüğümüz mekanları hatta insanları bile 

birbirlerinin aynısı olmaya itmektedir. Bu yüzden de insanlar seçimlerini artık kendi beğenileri 

doğrultusunda değil toplumun yönlendirmelerine ayak uydurarak yapmaya başlamaktadır. Zevkler 

sıradanlaşmakla kalmayıp, tıpatıp aynı biçimde, formda, renkte ifade edilip heryerde karşımıza 

çıkmaktadır. Bu durum sadece tüketiciyi değil tasarımcıyı da etkilemektedir. Günümüzde tercih 

edilişinin fazla olmasından dolayı çoğu tasarımcı da trend kavramına yönelerek tasarım yapmaktadır. 

Trend kavramının etkin olması tasarımcının tercihinden öte koşulların gerektirdiği bir duruma 

dönüşmektedir. Bu çalışma kapsamında tasarımcılar ile anket yapılarak tasarımlarında trend 

kavramının ne kadar ön planda olduğu, tüketicinin tercih kriterlerinin tasarımcılara ne kadar  

yansıdığının incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, tasarımcı başlığı altında mimar ve iç 
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mimarlar ile gerçekleştirilecek olan görüşmelerde; tasarımların şekillenmesinde günümüzde sıkça 

bahsi geçen trend kavramının etkisi ortaya koyulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Tasarım, Tasarımcı, Trend 

 

1. GĠRĠġ 

1.1. KüreselleĢme Kavramı 

KüreselleĢme kavramı son yıllarda sürekli karĢılaĢılan ve üzerinde konuĢulan konulardan birisidir. 

KüreselleĢme denildiği zaman akla; dünyanın ekonomik olarak büyük bir pazar haline gelmesi, 

teknolojik geliĢmelerin insan hayatına etkisi, kültürel değiĢimler, popüler kültür ve benzeri kavramlar 

gelmektedir (Yılmaz ve Horzum, 2005: 104). Ayrıca küreselleĢme; ekonomiden kültüre, politikadan 

çalıĢma yaĢamına kadar pek çok alanı etkisi altına alarak yaĢanılan değiĢimi ve ülkelerin birbirine 

yakınlaĢma sürecini de ifade etmektedir (PerĢembe, 2005, s. 103). KüreselleĢmenin sonucu olarak tüm 

ülkeler birbirlerine siyasal, sosyal ve ekonomik açıdan bağlı duruma gelmektedir. Bu durum ülkelerin 

birbirlerinden kolayca etkilenmelerine ve her alanda yakınlaĢmalarına sebebiyet vermektedir. 

Teknoloji ve iletiĢimde meydana gelen büyük ilerlemelerin etkileyip yönlendirdiği süreçler 

küreselleĢme kavramı ile bağlantılıdır. Bilginin, hammaddenin, mal ve hizmetlerin artan bir Ģekilde 

dünyada yayılıp paylaĢılması 20. yüzyılın Ģahit olduğu bir geliĢmedir. Özellikle 1980‘li yıllardan sonra 

ekonomik iliĢkiler yayılarak artmıĢ, ideolojik farklılıkları temel alan kutuplaĢmalar çözülmüĢ, dünya 

çapında bir liberalleĢme sürecine girilmiĢ, kültürler, inanç ve idealler sınırları aĢarak daha benzer bir 

hale dönüĢmeye baĢlamıĢtır (Erbay, 1996: 3; Tağraf, 2002: 35). Teknolojinin ve bu bağlamda artan 

iletiĢimin sonucu olarak dünyada kolayca herkes her Ģeyden haberdar olabilmektedir. Kültürler, 

fikirler, ürünler ve görüĢler birbirinden etkilenerek sanat, bilim, moda, mimari gibi pek çok alanda 

hızlı bir Ģekilde yayılmaktadır. 

KüreselleĢme her alanda olduğu gibi mimaride; dolayısıyla da tasarım alanında da oldukça etkilidir. 

Hayatın içinde olan her Ģey tasarıma ve tasarım kararlarına da yansımaktadır. 

1.2. Tasarım Kavramı 

Tasarım kavramı ile ilgili olarak pek çok farklı tanım ve yaklaĢım bulunmaktadır. Birçok 

araĢtırmacıya göre tasarım bir problem çözme sürecini, bazı araĢtırmacılara göre karar verme, 

kimilerine göre ise deneme-yanılma sürecini ifade etmektedir. En temel tanımı ile tasarım, planı ya da 

eskizi zihinde canlandırmak, biçimlendirmek ya da üreterek oluĢturulan bir plan ya da bir tasarıdır. 

Ayrıca sonucun ortaya konulduğu adımları hazırlayan zihni bir proje ya da Ģemadır (Bayazıt, 1994; 

Önal, 2011: 155). KüreselleĢen dünyamızda özellikle mimarlık öğreniminde, teknolojik geliĢmelere 

paralel bir değiĢim içerisinde olduğumuz söylenebilir. Mimarlık alanında günümüz dijital tasarım ve 

üretim teknolojilerinin geliĢmesine paralel olarak eğitim modellerinin ve tasarım süreçlerinde 

bilgisayar kullanımının rolünü değerlendirme gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Gül vd., 2013: 11). 

Gözlem yapmak, hayal etmek ve hayal edilen ürünü somuta yansıtabilmek mimarlık tasarımında 

önemli etkendir. Teknolojik geliĢmeler sayesinde mimari tasarım süreçleri olumlu bir Ģekilde 

geliĢmiĢtir ve hayal edilen ürünü yansıtmak daha kolay bir hal almıĢtır. 
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Tasarım süreci belli basamaklardan oluĢmaktadır. Her adımda tasarımcıdan yaratıcı ve özgün olması 

beklenilmektedir. Yaratıcı olmak; var olan duruma ve problemlere yeni yorum ve sentezlerle iyiye 

yanaĢtırmasına, karmaĢık hali basite indirgemesine ve bu durumu ortadan kaldırmasına yardımcı 

olmaktadır (Wojtowicz ve Fawcett, 1986: 13). Fakat günümüzde küreselleĢme ve getirileri yüzünden 

tasarımlarda yaratıcı olmak arka plana atılmaktadır. Çünkü farklı olanı beğendirme riskinden daha çok 

küresel olanı ve denenmiĢi tercih etmek daha risksiz görülmektedir. 

Tasarım açısından bakıldığında, küreselleĢmenin tüketim kültürünün bir sonucu olması doğrudan 

tasarımı ve tasarımcıyı da içine almaktadır. Aslında bunun toplumsal yaĢam biçiminin bir dayatması 

olduğu da söylenebilir. Bu bölümde trend kavramının anlamlanmasında etkili olan küreselleĢmenin 

tasarıma yansımaları üzerinde durulmaktadır. 

2. KüreselleĢmenin etkileri 

2.1. KüreselleĢmenin Tasarım Boyutuna Yansıması 

KüreselleĢme ile teknolojinin her yere kısa sürede ulaĢması, nerede olursa olsun bilginin daha 

rahat elde edilebilmesi, mimarlık alanını da etkilemiĢ ve meslekte elde edilen ürünler birbirine 

benzer olmaya baĢlamıĢtır. Bu benzerlik teknoloji ve ekonomi bakımından ne kadar faydalı 

bir durum olsa da tasarım açısından benzer olmaktan kaçınılmalıdır (Nalçakan ve Polatoğlu, 

2008: 81). KüreselleĢmenin giderek yaygınlaĢtırdığı tek tip yaĢam düzeni oluĢturmaya yönelik 

etkileri mekânların ve kentlerin kimliğini hızlı bir biçimde etkilemektedir (Tekin Bıyıkoğlu, 

2011: 25). Dünyanın farklı ülkelerinde veya ülkelerin farklı coğrafyalarındaki kentler ve/veya 

kentsel mekânlar giderek daha fazla birbirine benzemeye, baĢka bir değiĢle de aynı özelliklere 

sahip mekânlar birbirini tekrar etmeye baĢlamıĢtır. KüreselleĢme süreci ve bu süreçte yarıĢan 

kentler açısından küresel rekabete konu olan kentler ve mekânları bağlamında bu durum 

yoğun bir ölçüde yaĢanmaktadır (Harvey, 1996; Dikçınar Sel ve Yazgan Gül, 2009: 80). 

Farklı, özgün, sıra dıĢı diye nitelendirilen tasarım kavramı küreselleĢme ile niteliklerini 

kaybetmeye baĢlamaktadır. 

Mimari üretim toplumsal, kültürel gerçekliklerle Ģekillenirken mimarlığa özgü bilgilerle de 

oluĢur ve geliĢir. KüreselleĢme ve yerelliği tartıĢırken de tasarlama ediminin kendine özgü 

olasılıkları ve bilgisi üzerinden anlaĢılmaya çalıĢılabilmektedir. Mimarların tasarım üretimine 

yaklaĢım biçimleri "küreselleĢme" ve "yerellik" kavramlarındaki sorunsalı da açığa çıkarır. 

Yerellik ve küresellik tartıĢmaları mimarlığı yaratıcı bir konumdan uzaklaĢtırmaktadır. 

(Yazgan, 2003: 12). Tüm dünyayı etkisi altına alan küreselleĢme çevremizde gördüğümüz 

mekânları hatta insanları bile birbirlerinin aynısı olmaya itmektedir. Bu yüzden de insanlar 

seçimlerini artık kendi beğenileri doğrultusunda değil toplumun yönlendirmelerine ayak 

uydurarak yapmaya baĢlamaktadır. Zevkler sıradanlaĢmakla kalmayıp, tıpatıp aynı biçimde, 

formda, renkte ifade edilip her yerde karĢımıza çıkmaktadır. Böylece çevremizde yaratıcı 

mekânlar yerine sıradanlaĢmıĢ, aynı tip mekânlar sıklıkla görülmektedir. 
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2.2. KüreselleĢme Sonucu Ortaya Çıkan Trend Kavramı 

KüreselleĢmenin izleri en çok kentler ve kentliler üzerinde hissedilmektedir. Kent yönetim 

sisteminden baĢlayarak, fiziksel mekanı, yaĢam tarzlarını, tüketim alıĢkanlıklarını, ekonomik ve 

toplumsal yapı üzerinde yaĢanan değiĢimlerin pek çoğu küreselleĢmenin izlerini taĢımaktadır. Bu yeni 

küresel sistem ile kentlerimiz de ekonomileri, yaĢam tarzları ve insanları ile tek bir kalıp içine 

sokulmaya çalıĢılmaktadır (Kiper, 2004: 14).  KüreselleĢme, ülkelerin sahip oldukları maddi ve 

manevi değerlerin milli sınırları aĢarak dünya çapında yayılması, farklılıkların bir bütünlük ve uyum 

içinde ortadan kalkması ve benzer duruma gelmesidir (Akgönül, 2001: 135). Günümüzde, özellikle 

küreselleĢmenin mekanlara yansımasının göstergeleri olarak, farklı coğrafyalardaki kent parçaları 

giderek birbirlerine benzemeye baĢlamaktadır. Kentler, mekanlar ve insanlar bir örnekleĢmektedir. 

Benzer tasarımlarla, aynı yapım teknolojisi ve aynı yapı malzemesi ile üretilen, bir bakıma prototip 

olarak adlandırılan yapılar, dünya kentlerini birbirine benzeĢtirirken, ―yakınlaĢtırırken‖, yerel 

özgünlüklerin belirlediği kent kimliklerini yok etmektedir. Böylesi bir kimliksizleĢme süreci sonunda 

ise dünya gerçekten ―küçültmekte‖dir. (Kiper, 2004: 17). Bu benzeĢme günümüzde trend yani eğilim 

olarak adlandırılmaktadır. Popüler oluĢundan dolayı insanlar buna yönelmekte ve sıkça tercih 

etmektedir. Çünkü küresel dünyayı takip eden tüketici trende yönelme isteği taĢıyarak akıma kendini 

kaptırmaktadır. 

Var olan bir tüketici değerini, ihtiyacını veya isteğini farklı bir Ģekilde açığa çıkaran yeni bir 

dıĢavurum hali olarak tanımlanabilecek trend kavramı her geçen gün, birbirinden çok farklı 

endüstrilerde karĢılık bulmaktadır (Url 1, 2018). Trend, 20. yüzyılın büyük bir bölümünde 

ekonomistler ve istatistikçiler tarafından kısıtlı bir çerçevede kullanılmıĢtır. 20. yüzyılın son 

çeyreğinde, moda endüstrisinde de kullanılmaya baĢlanmıĢtır (Erol, 2011: 3). Tasarım sürecinde ve 

iĢleyiĢinde moda olanı takip etme isteği trend kavramını da hayatın içine dahil etmiĢtir. Trendin 

modadan farklı olarak daha uzun süre genel yaĢamı ve toplumları etkilendiğinden bahsedilebilir. 

ÇalıĢmanın bu bölümünde KüreselleĢme ve Tasarım kavramlarının birbiri ile iliĢkileri ve etkisinden 

bahsedilmiĢ, bunun sonucunda trend kavramına nasıl geçildiği ortaya koyulmuĢtur. Kavramlar 

özümsendikten sonra tasarımda trend etkisinin tasarımcılar açısından değeri üzerinde durulacaktır. 

3. ÇALIġMA ALANI 

3.1. Tasarımlarda Trende YöneliĢ 

KüreselleĢmenin bir sonucu olarak trend, popüler, yönelim kavramları ile sık sık 

karĢılaĢılmaktadır.  Günümüzde tercih ediliĢinin fazla olmasından dolayı çoğu tasarımcı da 

trend kavramına yönelerek tasarım yapmaktadır. Trend kavramının etkin olması tasarımcının 

tercihinden öte koĢulların gerektirdiği bir duruma dönüĢmektedir. Çünkü günümüzde 

kullanıcılar popüler ve güncel olmasından dolayı trend tasarımlara yönelmektedir. 

Trend bir anlamda zamanın gerektirdiği ve getirdiği bir değere dönüĢmektedir. YaĢananlar, 

koĢullar, yenilikler, dönem dönem ortaya çıkan farklı anlayıĢlar ortaya trend kavramını 

çıkarmaktadır. Tasarımcı da, tasarladığı Ģeylerin ulaĢılabilirliğini sağlamak amacıyla son 

dönem ortaya çıkan yenilikleri takip etmek ve kendi tasarımlarına yansıtmak durumunda 

kalmaktadır. Aslında zaman-mekan-insan etkileĢimi ile trende yöneliĢ tasarımcılar için de 

kaçınılmaz olmaktadır.  
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ÇalıĢmanın bu bölümünde trend kavramının tasarımlar ve tasarımcılar açısından ne ifade 

ettiği ortaya koyulmak istenmiĢtir. Bu nedenle de Mimar ve Ġç Mimarlardan oluĢan tasarımcı 

gruba anket çalıĢması uygulanmıĢtır. Online olarak uygulanan anket ile 76 tasarımcının 

görüĢleri alınmıĢtır.  

3.2. Yöntem 

AraĢtırma verilerinin teorik kısmı literatür araĢtırması yapılarak tamamlanmıĢtır. Veri toplama 

tekniği olarak nicel araĢtırma yöntemlerinden anket kullanılmıĢtır. Anket üç bölümden 

oluĢmaktadır. Ġlk bölümde katılımcıların demografik özellikleri belirlenmektedir. Ġkinci 

bölüm ise tasarımcıların trend kavramına bakıĢının tespit edilmesi üzerine kurgulanmıĢtır. Son 

bölüm ise tasarımcıların tasarımlarında trend kavramının etkisinin olup olmadığı; eğer etkisi 

varsa da ne derece ve hangi açılardan olduğunun tespit edilmesine yöneliktir. Bu faktörler 5‘li 

likert ile ölçeklendirilip ifadelere 1-5 arası puan verilmiĢtir. ÇalıĢma kapsamında belirlenen 

hedef kitleyi piyasada çalıĢan mimarlar ve iç mimarlar oluĢturmaktadır.  Değerlendirilmeye 

uygun bulunan 76 adet anket formu istatiksel analize tabi tutulmuĢtur.  Anket verileri SPSS ile 

değerlendirilmiĢtir. Elde edilen veriler analiz edilip tablolaĢtırılmıĢtır. 

3.3. Bulgular 

Yapılan çalıĢmanın ana kurgusu bu bölümde Ģekillenmektedir. ÇalıĢmanın bu bölümünde 

yapılan anketlerden elde edilen sonuçlar değerlendirilmektedir. Anketlerle ulaĢılan tüm 

verilerin sonuçları net bir Ģekilde bu bölümde aktarılmaktadır. Piyasada çalıĢmakta olan 

mimar ve iç mimarlara yöneltilen sorular doğrultusunda alınan cevaplar tablolar halinde 

analiz edilerek yorumlanmaktadır.  

Tablo 1‘de görüĢmeye katılan mimar ve iç mimarların sosyo-demografik özelliklerinden 

cinsiyet, yaĢ, eğitim, meslek ve meslek deneyim yılı istatiksel olarak verilmektedir. Tablo 

sonuçlarına göre araĢtırmanın örneklemi daha çok kadın, 30 yaĢ altı, lisans düzeyinde, iç 

mimar ve deneyim yılı 10 yılın altında tasarımcılardan oluĢmaktadır. 

Katılımcılara anketin ikinci bölümünde trend kavramının onlar için ne anlam ifade ettiği 

sorusu yönlendirilmiĢtir. Ağırlıklı olarak son dönemde popüler olan, yenilikçi, dönemlik 

beğeniler ve gündemde olan cevapları alınmıĢtır. Alınan cevaplardan trend kavramının 

tasarımcılar için gelip geçici ve dönemlik zevkler olduğu tespit edilmiĢtir. 
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Tablo 1. GörüĢmeye katılan mimar ve iç mimarların sosyo-demografik özellikleri 

 Sayı Yüzde 

Cinsiyet 

Kadın 53 69,7 

Erkek 23 30,3 

Toplam 76 100 

YaĢ 

30 YaĢ Altı 47 61,8 

30 YaĢ ve Üstü 29 38,2 

Toplam 76 100 

Eğitim 

Lisans 68 89,5 

Lisansüstü 8 10,5 

Toplam 76 100 

Meslek 

Mimar 12 15,7 

Ġç Mimar 64 84,3 

Toplam 76 100 

Meslek Deneyim Yılı 

10 Yıl Altı 54 71 

10 Yıl ve Üstü 22 29 

Toplam 76 100 

 

Tasarımcıların trend kavramına bakıĢını tespit etmek adına yönlendirilen sorulardan oluĢan 

ikinci bölümdeki ikinci sorunun amacı  tasarımda/mimaride trend kavramının tasarımcılar için 

ne anlama geldiğini tespit etmektir. Yapılan analizler sonucunda çoğunlukla; yükseliĢte olanın 

taklit edilmesi, güncel malzeme ve mimari akıma uygun Ģekilde tasarlanmıĢ projeler, dönemin 

sanatsal özelliklerini ve tercihlerini yansıtan tasarımlar, modaya uyum, döneme uyum, yeni 

yaklaĢımlarla bezenmiĢ, aynı Ģekilde mimari mesleği icra eden kiĢilerin dönemsel tasarım eğilimi 

daha fazla yanıtları alınmıĢtır. 

Trend mekanlar genel olarak diye baĢlayan cümlenin tamamlanması istenen soruya ağırlıklı 

olarak; özgün olmayan, taklitçi, kalabalık, dönemsel, moda, popüler, gözde, geçici, tek düze, 

kopya, hızlı tüketilen mekanlar olarak tamamlanmıĢtır. Trend kavramını tasarımcılar risk 

alınmamıĢ, üzerinde daha az düĢünülen tasarımlarda etkin olduğunu düĢünmektedir. Fakat 

tercih ediliĢinin fazla olmasından dolayı da pek çok tasarımcı kendini trende uyum sağladığı 

da görülmektedir. 

Tablo 2‘de trend kavramının içinde olduğu cümlelere tasarımcıların ne kadarına katıldığı 

gösterilmektedir. Ġç mimar ve mimarlardan oluĢan tasarımcı grubu trendin yeniliği 

simgelediğini düĢünürken; kalite, statü ve tüketici ihtiyaçlarında trend kavramının dikkate 

alındığınu düĢünmemektedir. Trendin yaĢam kullanıcıların yaĢam tarzları hakkında bilgi 

verdiğini, küreselleĢmenin bir sonucu olduğunu ve tasarımları etkilediği, malzeme seçimine 

yol gösterdiği kanısına katılmaktadır. Sürekli yenileme ihtiyacı doğurması, renk seçiminde 

etkisi, sadece trend olduğu için beğenilir kılınması ve yaĢamlara Ģekil verdiği görüĢleri 

tasarımcılar tarafından yüksek oranda kabul görmektedir.  
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Tablo 2. Trend Kavramı ile Ġlgili Maddelerin Değerlendirilmesi 

 
Kesinlikle 

katılıyorum 
Katılıyorum 

Fikrim  

yok 

Katılmıyorum Kesinlikle 

katılmıyorum 

Trend yeniliği simgeler 15,25 49,15 1,69 28,81 5,08 

Trend kaliteyi çağrıĢtırır 8,47 20,34 3,39 49,15 18,64 

Trend statü simgesidir 5,08 32,20 6,78 38,98 16,95 

Trend tüketici ihtiyaçlarını 

dikkate alır 

8,47 
32,20 5,08 

44,07 10,17 

Trend yaĢam tarzı 

hakkında bilgi verir 

16,95 
52,54 6,78 

13,56 10,17 

Trend globalleĢmenin bir 

sonucudur 

32,20 
54,24 8,47 

3,39 1,69 

Trend tasarımı etkiler 35,59 54,24 1,69 5,08 3,39 

Trend malzeme seçimine 

yol gösterir 

20,34 
72,88 - 

5,08 1,69 

Trend sürekli 

yenileme/yenilenme 

ihtiyacı doğurur 

 

44,07 44,07 1,69 

 

10,17 

 

- 

Trend renk seçiminde 

etkilidir 

27,12 
66,10 3,39 

1,69 1,69 

Trend beğenilmeyeni 

beğenilir kılar 

13,56 
40,68 6,78 

32,20 6,78 

Trend yaĢamları 

Ģekillendirir 

22,03 
44,07 11,86 

16,95 5,08 

 

Anket çalıĢmasının bu bölümünde trend kavramına dair tasarımcıların fikirlerinin alınması 

açısından son dönem trendleri ne derece takip ettiklerine yönelik bir soru yönlendirilmiĢtir. 

Cevaplara istinaden Tablo 3‘de anketin örneklemini oluĢturan mimar ve iç mimarların son 

trendleri ne kadar takip ettiğinin yüzdelikleri verilmektedir. Tasarımcıların neredeyse yarısına 

yakınının son trendleri takip ettiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 

Tablo 3. Son Trendleri Takip Etme Oranları 

 
Her zaman Sık sık Bazen  Nadiren Hiçbir zaman 

Son trendleri takip etme oranları 18,6% 40,7% 25,4% 11,9% 3,4% 

 

Anketin son bölümünde tasarımcıların tasarımlarında trend kavramının etkisinin olup 

olmadığına ve varsa ne kadar ve hangi açılardan olduğunu tespit etmek üzere açık uçlu olan 

farklı bir kaç soru yönlendirilmektedir. Bu sorulara verilen cevaplar aĢağıda 

yorumlanmaktadır.  

Tasarımcılara günümüzde en etkili trend hangisi olduğu sorulduğunda; minimalizm, doğallık, 

retro, chester koltuk, doğaya dönüĢ, loft, mermer gibi birbirinden farklı yanıtlar alınmıĢtır 
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(Tablo 4-5). Buradan onlar için trendin bazen bir dönemi, akımı,  bazen toplumsal olayları, 

bazen de malzeme-donatı gibi farklı alanları kapsadığı ortaya koyulmuĢtur. Bunun sonucunda 

trendin; günün koĢullarına göre değiĢken bir yönü olduğuna kanıt gösterilebilir. 

Tablo 4. Gündemde Olan Son Trendler 

Minimalist Tasarım Loft Tasarım Ekolojik Tasarım 

 
a 

 
c 

 
e 

 
b 

 
d 

 
f 

Tablo 4‘te yer alan Minimalist Tasarım Örnekleri a. (Url 2, 2018), b. (Url 3, 2018), Loft Tasarım 

Örnekleri c. (Url 4, 2018), d. (Url 5, 2018), ve Ekolojik Tasarım Örnekleri e. (Url 6,2018), f. (Url 7, 

2018). 

Tablo 5. Gündemde Olan Trend Mobilyalar 

Retro Koltuk Chester Koltuk Mermer Sehpa 

 

 
g 

 

 
h 

 

 
ı 

Tablo 5‘te yer alan Retro Koltuk g. (Url 8, 2018), h. Chester Koltuk (Url 9, 2018), ı. Mermer 

Sehpa (Url 10, 2018). 

Anket çalıĢmasının son sorusu olan trende yönelmede etkili olan faktörlerin neler olduğu 

sorusuna tasarımcılar ağırlıklı olarak; yenilikçi, gündemi takip ettiği, daha kolay beğeni 

kazandığı, ilgi çekici, güncel yapım teknolojilerini ve malzemeleri takip ettiği, ve 

benimsenmiĢ olmalarından dolayı tercih ettikleri yanıtlarını vermiĢlerdir. 
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4. SONUÇ 

Varlığı çok eski yıllara dayanan küreselleĢme kavramı özellikle günümüzde adını sıkça duyurmakta ve 

etkilerini insanlar, mekanlar, çevreler üzerinde göstermektedir. Yerel olanı küresele çeviren bu 

kavram, sadece bir alanla sınırlı kalmayarak kendini sanattan bilime kadar pek çok alanda 

göstermektedir. Zamanla insanları içine almayı baĢaran küreselleĢmenin, teknolojinin ve iletiĢim 

ağlarının hızlı geliĢimi ile ilerlemesi çok kolay olmuĢtur. Bu yüzden de insanlar dünyadaki bütün 

geliĢmelerden kolayca haberdar olabilmekte ve yeniliklere ulaĢabilmektedir. Fakat bu durum da 

zevklerin sıradanlaĢmasına hatta birebir aynı olmasına yol açmaktadır. Seçimler artık kullanıcının 

kendi beğenileri doğrultusunda değil toplumun yönlendirmelerine ayak uydurarak yapılmaya 

baĢlanmaktadır. Tasarımlar tıpatıp aynı biçimde, formda, renkte ifade edilip her yerde karĢımıza 

çıkmaktadır. Bu durumda günümüzde trend kavramının da etkisiyle dönem dönem aynılaĢan 

mekanlar/tasarımlar ile sıklıkla karĢılaĢılmasına neden olmaktadır. 

ÇalıĢmada, trend kavramının tasarımcılar üzerindeki etkilerine literatür araĢtırmaları ve piyasada 

çalıĢmakta olan mimar ve iç mimarlarla yapılan anket verileri üzerinden ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Anket çalıĢmasında, tasarımcıların trend kavramına karĢı tavırları, trendi kullanıp kullanmadıkları ve 

tasarımlarında trendden etkilenip etkilenmedikleri tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.  

Tasarımcı görüĢleri ile; trendin olumlu yönleri bakımından ele alındığında: yenilikçi ve yol gösterici 

olduğu, tasarımcının kendini yenilemesini/günceli takip etmesini olanaklı kıldığı, tasarımı, yaĢam 

Ģeklini, malzeme ve renk seçimini etkilediği konuları netlik kazanmıĢtır. Tüketici açısından da 

beğenilmeyeni beğenilir kılması ile tasarımdan öte trend olmanın daha önem kazandığı ortaya 

çıkmıĢtır. 

Yine tasarımcı görüĢleri ile; trendin olumsuz yönleri bakımından incelendiğinde: kaliteyi temsil 

etmediği, statü simgesi olmadığı ve tüketici ihtiyaçlarını dikkate almadığı çok büyük oranda baskın 

cevaplarla vurgulanmıĢtır.  

AraĢtırma sonucunda tasarımcılar trend kavramının yenilikçi, modaya uygun, ilgi odağı, istek 

yoğunluğuna sahip olduğunu düĢünseler de diğer yandan trendi gelip geçici dönemlik zevkler olarak 

nitelendirmektedirler. Ayrıca trend tasarımların, popüler ve beğenme oranı daha yüksek olduğu 

belirlenerek tasarımcıların bu yüzden trendleri takip ettiği ve tasarımlarında yer verdikleri çalıĢmada 

tespit edilmiĢtir.  

Sonuç olarak; çağın gereklerinin ve getirdiklerinin günümüzde toplumun tamamını etkilediği ve bu 

etkilerin her alanda ortaya çıktığı görülmektedir. Trend olan Ģeylere yönelme isteği de bu durumun bir 

parçası olmuĢtur. KüreselleĢmenin ekonomik ve kültürel sonuçlarının tasarım boyutundaki 

yansımasının trend kavramını ortaya çıkardığı aĢikardır.  
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KENTSEL YOKSULLUKTAN MEKANSAL AYRIġMAYA, KENTSEL 

DÖNÜġÜMDEN SOYLULAġMAYA: ANKARA GÜLTEPE MAHALLESĠ 

ÖRNEĞĠ 

Demet EROL
1
, Eda KOÇAK

2
 

Özet 

Hızlı kentleşen ülkelerin karşılaştıkları sorunlardan biri kontrolsüz yapılaşmalardır. Kentsel 

eşitsizliğin ve yoksulluğun tetiklediği süreçler, kent mekanlarında ayrışmalara neden olmuştur. Benzer 

sosyolojik ve ekonomik özellikler gösteren kent yoksulları zorunlu olarak bir arada yer seçmişlerdir. 

Gecekondu alanları olarak adlandırılan bölgeler önceleri sorun alanı olarak ele alınırken, daha sonra 

dönüşüm alanı olarak ele alınmaya başlanmıştır. İlk dönüştürme çabaları ıslah imar planları ile 

olurken daha sonra bu alanların yeni yatırım alanları oldukları farkedilmiştir. Bu evrede kent mekanı 

yeni bir sermaye olarak görülmeye başlanmıştır. Kentsel sermayenin yeni yatırım alanı da ―kentsel 

dönüşüm projeleri‖ adı altında tanımlanmıştır. Kent mekanının yeni bir sermaye alanı ile dönüşen 

sadece kent parçaları değil, komşuluk, dayanışma, sosyal ilişkiler ve alışkanlıklardır. Kentsel sermaye 

için yatırım aracı olan dönüşüm alanlarındaki mahalleli artık sadece ―hak sahibi‖ olarak 

adlandırılan bir kesimi işaret etmektedir. Bu kesim içinde kiracılar şeffaf silüetlerden ibarettir. 

Çalışmada örnek seçilen alan Ankara‘nın en eski gecekondu alanlarından biri olan Çinçin(Gültepe) 

Mahallesidir. Çinçin Mahallesi, kentsel eşitsizlik, yoksulluk aşamalarından geçip ―hak sahibi‖ olma 

seviyesine yükselmiş ancak kentsel dönüşüm uygulamaları sonucu bu sefer de soylulaştırma kavramı 

ile tarif edilir hale gelmiştir. Bu çalışmada önce kavramsal olarak kentsel yoksulluk, ayrışma ve 

soylulaştırma evreleri anlatılmakta, daha sonra örnek olarak ele alınan Çinçin Mahallesinde, 

tanımlanan evreler birlikte  açıklanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel yoksulluk, kentsel ayrışma, soylulaştırma, sosyal dışlanma, kentsel 

dönüşüm, Gültepe Mahallesi 

1. GĠRĠġ 

Yoksulluk, insanlık tarihinin her döneminde tüm toplumları ilgilendiren bir sorun olmuĢtur. 

Fakat özellikle 1980‘lerde benimsenen neo-liberal politikalar ve küreselleĢme toplumun geniĢ 

kesimlerini etkileyen ve yaĢam koĢullarını zorlaĢtıran etkiler yaratmıĢtır. Bunun yanı sıra 

sanayileĢmenin artmasıyla ucuz iĢ gücü ihtiyacının artmasının bir sonucu olarak kırsal 

çözülmenin baĢlaması, kentlere yoğun göçlerin yaĢanması ve kentlerde hızlı nüfus artıĢının 

yaĢanması ile birlikte kentlerde iĢsizlik, gelir dağılımındaki dengesizliğin artması, mekansal 

kutuplaĢmanın belirginleĢmesi gibi yoksulluğu derinleĢtiren süreçlerin etkisi altına girmiĢtir. 

Kente göç yoluyla gelen ve kente tutunabilmek adına kendilerinden önce kente gelip kira gibi 

ekonomik bir yükün altına girmemek için genellikle hazine arazisi üzerinde kendi konutlarını 

inĢa etmiĢ akraba veya yakınlarına yerleĢen göçmenler artan kentsel yoksulluğun bir parçası 

haline gelmiĢtir. Bu kiĢiler kentin bir parçası haline gelmeye çalıĢırken kentli tarafından 
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dıĢlanarak kendi içine kapalı hem sosyal olarak hem de mekansal olarak dıĢlanmıĢ kent 

parçalarını oluĢturmuĢlardır. Merkezi ve yerel yönetimlerin ilk baĢlarda göz yumduğu hatta 

kamusal hizmetler gibi çeĢitli imkanlar sağladığı gecekondu bölgeleri zamanla ekonomik 

olarak değer kazanma ve yeni gelir kapıları üretme gibi nedenlerle göze batmaya baĢlamıĢ ve 

böylelikle kentsel dönüĢüm sürecini baĢlatmıĢlardır. Çoğu kentsel dönüĢüm sürecinde 

yaĢandığı gibi bölgenin esas sahibi olan yerliler göz ardı edilerek; alanı eski görüntüsünden 

tamamen temizleme ve prestij kazandırma gibi misyonlar çerçevesinde kentsel dönüĢüm 

projeleri hazırlanmıĢtır. Sonrasında ise birçok alanın kaderi olan; alanda yaĢayan alt gelir 

grubunun alandan bir Ģekilde uzaklaĢtırılması sonucunda alanın orta ve üst gelir grubuna 

sunulması yani soylulaĢtırma yaĢanmaktadır.  

Bahsedilen tüm bu süreç Ankara Ġli, Altındağ Ġlçesi‘ne bağlı Gültepe Mahallesi (Çinçin)‘nde 

açıkça görülebilmektedir. Gültepe Mahallesi; 1940‘larda Ankara‘nın yoğun göç aldığı 

dönemlerde yeterli ve maddi olarak karĢılanabilir konut stoğunun yetersizliği nedeniyle kente 

göç edenler tarafından kendi konutlarının üretildiği, zaman içerisinde kent merkezinin 

Ulus‘tan Kızılay‘a kayması ile sosyo-ekonomik olarak çöküntüye uğramaya baĢlayarak 

köhneleĢmeye baĢlayan, bu köhneleĢmenin sonucunda informel iĢlere yönelerek suç ile 

anılmaya baĢlanan, 1980-1990 yıllarında özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu 

bölgelerinden göç alarak kendi içinde de yabancılaĢan ve en sonunda merkezi ve yerel 

yönetimlerine gözüne batarak 2005 yılında kentsel dönüĢüm sürecinin baĢladığının resmen 

ilan edildiği gecekondu bölgesidir.  

Bu çalıĢma kapsamında; dönüĢüme uğramamıĢ alan ile dönüĢümün gerçekleĢtiği alan 

arasındaki fiziksel, ekonomik ve sosyo-kültürel doku farklılıklarını anlayabilmek bir 

değerlendirme ve analiz yapılarak dönüĢümü tamamlanmıĢ ve tamamlanmamıĢ alanlar 

arasındaki temel farklılıkları ve değiĢimleri ortaya koyan bir analiz ve değerlendirme 

çalıĢması hazırlanmıĢtır. 

2. KENTSEL YOKSULLUK VE MEKANSAL AYRIġMA ÜZERĠNE 

2.1. Kentsel Yoksulluk 

Yoksulluk kavramı tarihte ilk olarak S.Rowntree tarafından 1901 yılında bireylerin 

kazançlarının varlıklarının devamı için gereken minimum düzeydeki fiziki ihtiyaçlarını 

karĢılamak için yetersiz olması olarak tanımlanmıĢtır (Rowntree, 1901‘den aktaran; Mingione 

1996). Fakat son dönemlerde bu tanım yoksulluğu açıklamakta yetersiz kalmaktadır ve 

yoksulluk daha geniĢ kapsamda ele alınması gereken bir kavram olarak görülmektedir 

(MacPherson ve Silburn, 1998:1). Tanımların büyük çoğunluğunda yoksulluk gelir temel 

alınarak açıklanmıĢtır. Fakat yoksulluk sadece gelire bağlı olarak temel ihtiyaçlara eriĢememe 

durumunun ötesinde temel mal ve hizmetlerle birlikte gelire ulaĢmada eĢitsizlik ve 

adaletsizliğe de dayanmaktadır (The Urban Government, 1996-97: 4). Yoksulluğun nasıl 

tanımlanması gerektiği kolayca yanıtlanabilecek bir soru olmadığı gibi tanımı için de farklı 

yaklaĢımlar bulunmaktadır. Bu tanımlar sadece ekonomik parametreleri ele alması ya da 
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ekonominin yanı sıra siyasal ve sosyal parametrelere de değinmesi ile birbirinden 

farklılaĢmaktadır.  Bu konuda genellikle iki farklı tanıma referans verilmektedir. Bunlardan 

ilki mutlak yoksulluktur. ġenses‘e göre mutlak yoksulluk bireylerin ―asgari refay düzeyinin 

altında kalması‖, ―ihtiyaçlarını karĢılayabilmeleri için yeterli kaynağa sahip olamamaları‖dır 

(ġenses:2001, 62-63). Ġnsanın biyolojik olarak kendisini üretebilmesi için gerekli kaloriyi ve 

gerekli diğer besin bileĢenlerini sağlayacak beslenmeyi gerçekleĢtirmeyen kiĢiler mutlak 

yoksul sayılmaktadırlar. Bu tanıma mutlaklık özelliği kazandıran insanın biyolojik 

özelliklerini esas alarak yapılmıĢ olmasıdır. Ġkinci tanım göreli yoksulluktur. Görelilik tanımı, 

insanın bir toplumsal varlık olması ile açıklanmaktadır. Her toplum için farklı olan  en düĢük 

tüketim düzeyinin altında kalanlar göreli yoksul kabul edilmektedirler. Bu tüketim düzeyi 

mutlak yoksulluğun üzerindedir. Ama ne kadar üzerinde olduğu içinde yaĢadığı toplumun 

geliĢmiĢlik düzeyine göre farklılaĢmak durumundadır. Bu bireyin biyolojik olarak değil sosyal 

bir varlık olarak gerekli tüketim düzeyinin saptanmasını gerektirmektedir (Tekeli: 2000,142-

143). 

Yoksulluk probleminin artması ile kentler yoksulluğun bir sorun olarak somutlaĢtığı mekanlar 

haline gelmiĢtir. KüreselleĢme ile baĢlayarak kapitalizm ve modernleĢme sonucunda ortaya 

çıkan sınıfsal eĢitsizlikler beraberinde kentsel yoksulluğu getirmiĢtir.  

Kentsel yoksulluğu sadece gelir yetersizliği ile açıklamak eksik kalacaktır.  

Satterthwaite (2001: 146), kentsel yoksulluğun göstergelerini ; eĢitsiz barınma fırsatı, eĢitsiz 

ve aynı zamanda düzensiz gelir, eĢitsiz kamu hizmetlerine ulaĢma, sınırlı temel hizmetlerden 

yararlanma yanında iĢ sağlığı ve güvenliği, çevre kirliliği kontrolü, çevre sağlığı, Ģiddet ve 

diğer suçlardan korunma, ayrımcılık ve istismardan korunma ile ilgili yasa ve yönetmelikler 

de dahil olmak üzere kiĢisel ve siyasi haklardaki farkındasızlık olarak ifade etmektedir. 

Kentsel yoksulluğun en önemli nedenlerinden birisi sanayileĢme ile birlikte kırdan kente 

göçün artması sonucunda nüfusun kentlerde yoğunlaĢması sonucunda iĢ edinme ve yaĢam 

koĢullarının iyileĢtirme olanaklarının daralmasıdır. Bunun yanı sıra; ücretlerin düĢmesine 

bağlı olarak bireylerin gelirlerinin azalması, toplumsal hizmetlerin ticarileĢme sonucunda 

paralı hale gelmesi kentsel yoksulluğu derinleĢtiren faktörlerdendir (Bayındırlık ve Ġskan 

Bakanlığı, 2009: 35).  

2.2. Mekansal AyrıĢma 

Sosyal, siyasal ve ekonomik olarak  kentin diğer parçalarından farklı olmak, mekanda da 

farklılaĢmayı/ayrıĢmayı  getirmektedir. Mekansal ayrıĢma genel olarak ―iki veya daha fazla 

grubun kent ortamının farklı bölümlerinde birbirinden ayrı yaĢama derecesi‖ olarak 

tanımlanmaktadır (Sykora, 2009: 419). 

Massey ve Denton (1993)‘e göre yoksulluğa neden olan etmenler ayrıĢmaya neden olmaktadır 

(Massey ve Denton, 1993‘ten aktaran Musterd 2003). 
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Johnston‘a göre ise; mekansal ayrıĢma dini inanç, etnik köken veya gelir durumu gibi 

nedenlerle bütün bir nüfus içerisinde oluĢmuĢ alt grupların yerleĢim ayrıĢmasına denk 

düĢmektedir (Johnston vd., 1983 aktaran Firman, 2004). 

IĢık ve Pınarcıoğlu‘na göre ise mekansal ayrıĢma ―…ekonomik, sosyo-ekonomik, kültürel ya 

da etnik temellerde tanımlanabilecek bir grubun kendi iradesiyle ya da kendi iradesi dıĢında 

mekanda bir araya gelmesi‖ durumudur (IĢık ve Pınarcıoğlu, 2009: 399). Bu tanıma göre 

bireyler gönüllü olarak ya da gönülsüz bir araya gelmeler sonucunda toplumun geri 

kalanından kendilerini ayrıĢtabilmektedirler. Bireylerin taĢıdıkları benzer özellikler nedeniyle 

bir arada bulunma ve yaĢama istekleri mekansal ayrıĢma sürecini ifade etmektedir. 

Jurgen‘e göre ayrıĢmanın boyutunu ve Ģiddetini belirleyen üç temel unsur gelirde eĢitsizlik, 

eğitimde eĢitsizlik ve ayrımcılıktır (Jurgen, 1998: 168). 

Harvey‘e göre mekansal ayrıĢma; sınıfsal kimliğin mekana yansımasıdır. Üst gelir grubuna 

dahil olan bireyler kent mekanını daha etkin bir Ģekilde kullanırken; alt gelir grubuna dahil 

olan bireyler ise mekanın nesnesi gibi davranmak durumunda kalmaktadır (Harvey, 2003: 81). 

Falah (1996) tarafından yukarıda bahsedilen tüm tanımları açıklayıcı nitelikte üç teori 

geliĢtirilmiĢtir. Bunlardan ilki olan ―Sınıf Teorisi‖ mekansal ayrıĢmanın sosyo-ekonomik 

sınıfların göstergesi olduğunu ifade etmektedir. Ġkincisi olan ―Kendini AyrıĢtırma‖ ise ortak 

özelliklere sahip insanların bir arada yaĢama isteğine vurgu yapmaktadır. Üçüncüsü olan 

―Ayrımcılık Teorisi‖ ise ayrımcılığın mekansal ayrıĢmaya neden olan temek faktör olduğunu 

dile getirmektedir (Falah, 1996‘dan aktaran Firman, 2004).  

Planlama literatürüne göre; kentlerin yapılaĢmıĢ alanları tarihsel alan, planlı geliĢen alanlar, 

enformel geliĢen alanlar ve çöküntü alanları gibi alanlardan oluĢtuğu görülmektedir. Kentsel 

kamu hizmetlerine (eğitim, sağlık vb.) eriĢim anlamında bu bölgeler arasında eĢitsizlikler 

bulunmaktadır. Bunun yanı sıra modern mülkiyetin dıĢında geliĢen gecekondu, ruhsatsız 

yapılaĢma gibi geliĢen kent parçaları nedeniyle toprağın kullanım hakkına bağlı olarak 

ayrıĢmalar oluĢabilmektedir (Evren, 2007). 

Genel olarak bakıldığında mekansal ayrıĢma gelir durumuna göre ve etnik veya dini gruplara 

göre ortaya çıkabilmektedir. Buna göre iki farklı ayrıĢma biçimi bulunmaktadır: Ġlki, gelir ve 

statü gruplarına dayanan sınıfsal konuma bağlı ayrıĢmadır ve eğitim ve istihdamla doğrudan 

ilintilidir. Ġkincisi, etnik ve dini kimliğe dayanan ve ayrımcılığın sonucu olan mekansal 

ayrıĢmadır. Bu durumda toplumun çoğunluğunu oluĢturan kimlikteki kiĢiler azınlık 

durumundakileri kendilerinden ayrıĢtırırlar. 

Mekansal ayrıĢma konusunda farklı yaklaĢımlar benimsemiĢ yazarlar bulunmaktadır. 

Örneğin; davranıĢsal yaklaĢımı benimsemiĢ yazarlara göre kentsel ayrıĢmanın nedeni 

bireylerin tercihleri, karar süreçleri ve algıları iken; kurumsal yaklaĢımı benimsemiĢ yazarlar 

kentsel ayrıĢmaya neden olarak kurumlar ve kamu müdahalelerini göstermektedir. Bu 

geleneksel yaklaĢımlara ek olarak mekansal ayrıĢmayı kentlerin geliĢmiĢlik düzeyleri ile 

iliĢkilendiren yazarlara göre; kentsel ayrıĢma üçüncü dünya ülkelerine ait bir sorundur. 
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GeliĢmiĢ ülkelerde de farklı iĢleyen kent parçaları vardır fakat bunlar birbirleri ile uyum 

içerisindedirler. GeliĢmekte olan ülkelere bakıldığında ise kentsel parçaların birbiri ile bitiĢik 

fakat hem mimari hem de sosyal açıdan farklı ve kendi içine kapanık parçalar olduğu 

görülmektedir (Balbo, 1993).  

Kentsel ayrıĢmaya farklı bir görüĢ, kentsel ayrıĢmayı diyalektik mantıklı evrensel bir 

perspektiften açıklamaya çalıĢmaktadır. Buna göre kentsel bütünleĢmenin bir sonucu olarak 

kentsel ayrıĢma karĢımıza çıkmaktadır ve bu durum sadece üçüncü dünya kentlerinin bir 

sorunu değildir. Yerel yönetimlerin küreselleĢme çabasının bir sonucu olarak yerelde gelir 

dağılımı adaletsizliği, sosyal kutuplaĢma gibi problemler ortaya çıkmaktadır (Castells, 1996).  

Özetle; mekansal ayrıĢma kentin belli bir bölgesinde, gelir seviyesi, etnik ve dini kimlik gibi 

nedenlerle kentin diğer kısmından izole halde bulunan grupların kentin konut ve iĢgücü 

piyasasından faydalanmakta eĢitsizlikle karĢılaĢtıkları, kentteki diğer gruplarla sosyal ve 

kültürel iliĢkilerinin neredeyse hiç olmadığı durumu tarif etmektedir. Mekansal ayrıĢma farklı 

yazarlar tarafından farklı olgular esas alınarak tanımlanmıĢtır. Kimisi ekonomik boyuttan ele 

alırken, kimisi mekansal ayrıĢmanın aslında daha sosyal bir olgu olduğunu öne sürmüĢtür.  

2.2.1. Mekansal AyrıĢmanın Nedenleri 

Mekansal ayrıĢmanın yaĢanmaya baĢladığı dönem sanayi devrimi öncesine kadar 

uzanmaktadır. O dönemlerde yaĢanan ayrıĢmanın nedenleri genellikle din, kan bağı, etnik 

köken gibi unsurlardı. 19.yüzyıl ile birlikte artan kapitalist ekonomi ve küreselleĢme 

nedeniyle kentlerde  yeni ayrıĢma modelleri gözlenmeye baĢlamıĢtır. Bu modellerin temelini 

sınıfsal yapılar, rant, arsa değeri, korku ve güvenlik gibi olgular oluĢturmaktadır. Kapitalist 

ekonominin ilk dönemlerinde toplumsal eĢitsizliğin etkisinde büyüyen kentlerde alt ve üst 

ekonomik sınıflar bir arada bulunabiliyorken; günümüzde toplumsal eĢitsizliğin artması 

nedeniyle bu iki grup kent içerisinde birbirine dokunmadan var olmaya çalıĢmaktadırlar. 

Böylelikle iki grup arasında kutuplaĢma artmakta ve sınırlar keskinleĢmektedir  (Ġçli, 2003: 

251). 

Neoliberal ekonomik politikalar ile birlikte sosyal kutuplaĢma artmıĢ, değiĢen üretim sistemi 

ve biçimleri ile refah devlet anlayıĢı zayıflamıĢ ve toplumsal eĢitsizlikler keskinleĢtirmiĢtir. 

Bu durum kent parçaları arasındaki  çizginin daha da keskinleĢmesine ve belirginleĢmesine 

neden olmuĢtur (Evren, 2007: 14-15). 

Planlamanın kentleĢme hızına yetiĢmekte yetersiz kalması da mekansal ayrıĢmanın 

nedenlerinden birisidir. Planlamanın yetiĢemediği kent mekanı kendi çözüm arayıĢları içine 

girmiĢ ve eğreti Ģekillerde oluĢan yerleĢim yerleri ile birlikte kendi mekanlarını oluĢturarak 

kendilerini kentin diğer bölümlerinden ayrıĢtırmıĢlardır (Evren, 2007: 12-13). 

Bunların dıĢında mekansal ayrıĢmanın bir diğer nedeni olarak yerel ekonominin iĢleyiĢ biçimi 

gösterilmektedir. Bu yaklaĢıma göre; mekansal ayrıĢma kendine özgü kuralları olan kayıtdıĢı 

ekonominin organizasyonel ihtiyaçlarına bir tepki olarak kendiliğinden ortaya çıkmaktadır 

(Akalın, 2016: 929). 
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Türkdoğan‘a göre mekansal ayrıĢmanın nedenlerinden birisi, aynı gereksinimlere sahip 

bireylerin bir arada bulunma isteğidir. Bireylerin bilinçli olarak bir araya gelmelerine çeĢitli 

meslek gruplarının kurdukları konut kooperatifleri örnek olarak gösterilebilir (Türkdoğan, 

1974). Buna ek olarak yapılan bir çalıĢmaya göre üst gelir grubuna dahil olan bireyler 

yaĢadıkları mekanları kendileri seçerken; alt gelir grubundaki bireyler yaĢadıkları mekanları 

zorunlu olarak seçmektedirler (Gottdiener, 1994). Yani bireylerin kendi yaĢam standartları ve 

biçimlerine göre gönüllü veya gönülsüz olarak yaĢam alanı seçmeleri kentsel ayrıĢmayı 

tetiklemektedir. 

Kentin aldığı göçler mekansal ayrıĢmayı tetikleyen unsurlardandır. Kısa zaman içerisinde 

büyük göç almıĢ kentlerde, kent merkezlerinde tutunmaya çalıĢan alt gelir grupları kendilerini 

orta ve üst gelir gruplarının yaĢam mekanlarından ayrı tutmaya çalıĢmaktadır (Yücel ve 

Aksümer, 2011: 123). Musterd‘e göre göç ile kırdan kente yerleĢen grupların farklı bir sosyo-

kültürel ve ekonomik anlayıĢa sahip olması, bu grupların kentle bütünleĢmekte zorluk 

çekmelerine ve ayrıĢmaya maruz kalmalarına neden olmaktadır (Musterd, 2005). 

2.3. Kentsel Yoksulluğun Mekanla ĠliĢkisi Olarak Gecekondu 

Türkiye‘de ilk gecekondu yapılaĢması 1950‘li yıllarda Ġstanbul‘da ortaya çıkmıĢtır. 1970‘lere 

gelindiğinde ise diğer büyükĢehirlere de sıçramıĢ ve gecekondulaĢmanın en üst düzeyde 

olduğu görülmektedir. Kent merkezine yakın olan gecekondu alanları genellikle devlet 

mülkiyetindeki araziler üzerinde konumlanırken; kent çeperlerine gidildikçe genellikle tarım 

alanları üzerinde yer seçtikleri görülmektedir.  

1950-1970 döneminde sanayileĢmenin hızlanmasıyla birlikte ucuz emek arayıĢı ortaya 

çıkmıĢtır. Kırdan kente göç ile gelen gruplar sanayide istihdam edilirken, barınma ihtiyaçları 

için bir seçenek sunulmamıĢtır. Bu durumda göç edenler çözümlerini kendileri üretmek 

zorunda kalmıĢ ve çoğunluğu hazine arazisi üzerinde konumlanan gecekonduları yapmaya 

baĢlamıĢlardır. Göç eden ailelerin çoğu önceden yerleĢenlerin yanına gelip, eskilerin 

desteğiyle bir gecede evlerini inĢa ediyor ve zamanla ihtiyaçlarına göre evlerinin kullanım 

alanlarını artırıyorlardı. Kamu eli ile konut ihtiyacı giderilmeyen bu gruba kamu tarafından 

göz yumuluyordu çünkü bu grup kamu için ciddi bir oy getirisiydi. Özellikle de çok partili 

hayata geçiĢ ile birlikte gecekondu alanları fazlaca oy potansiyeline sahipti. Bu bölgede 

yaĢayan halkın oylarını toplayabilmek adına çeĢitli vaatlerde bulunan siyasi çevre, 1966 

yılında çıkartılan Gecekondu Yasası ile birlikte gecekondu bölgelerini resmen tanımıĢ ve 

kalıcı olabilmeleri için hukuksal bir zemin hazırlamıĢ oldu. Böylelikle gecekondu bölgelerine 

elektrik, su, kanalizasyon gibi hizmetler yerel yönetimlerce sağlanmaya baĢlamıĢtı. 1950-70 

döneminin gecekondu profili, sanayi alanları ile kent çeperi arasında konumlanan, ekip 

biçmeye elveriĢli bir miktar bahçesi bulunan genelde tek ya da en fazla iki katlı evlerden 

oluĢan ve benzer coğrafyalardan göç edenlerin yaĢadığı bölgelerdi. 

1980‘lerle birlikte gecekondu alanları değer kazanmaya baĢlamıĢtır. Bunun nedeni ise 

kentteki nüfus artıĢı ile birlikte kent merkezleri ve yakınındaki bölgelerde yapı yoğunluğunun 
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artması, hizmet sektörünün geliĢmesi ile kentlerde sanayinin yerini hizmet sektörünün almaya 

baĢlaması ile orta sınıfın kent çeperlerindeki alanları konut alanı olarak benimsemesidir. 

Böylelikle gecekondulular ile orta sınıf birbirine komĢu olmaya baĢlamıĢtır. Aynı süreç 

içerisinde gecekondu alanlarında da evlerin tek ya da iki katlı olmaktan çıkıp apartmanlaĢması 

süreci yaĢanmaya baĢlamıĢtır. Gecekonduların apartmanlaĢması sürecinde imar yetkisinin 

belediyelere verilmesi ve belediyelerin buna göz yumması etkili olmuĢtur. Aynı zamanda bu 

dönemde bazı gecekondu sahiplerinin kiracıları olmaya baĢlamıĢtır. Yani artık ―gecekondu 

sahipleri‖ ve ―gecekondu kiracıları‖ olarak iki grup oluĢmuĢtur.  

1990‘larla birlikte gecekondu kiracılarında artıĢ yaĢanmıĢtır. Bunun nedeni ise; kente göç 

edenlerin konut inĢa edebilecekleri arazi bulamamaları, yönetimlerin eskiden olduğu gibi 

gecekondulaĢmaya ses çıkartmamazlık etmemeleri, yeni gelenlerin inĢaata baĢlayacak maddi 

durumlarının ya da yardım edecek tanıdıklarının bulunmamasıdır. 1990‘larla birlikte 

gecekondu bölgelerini hedef alarak baĢlayan kentsel dönüĢüm projeleri ile birlikte belediyeler 

gecekonduları yıkmaya baĢlamıĢ ve bu durum kente yeni göç edenleri kira gibi ağır bir yük ile 

baĢ baĢa bırakarak yoksulluğa itmiĢtir. Bir diğer taraftan; gecekondu bölgelerine kiracı olarak 

yerleĢebilenler ise eskiden olduğu gibi bir hemĢehrilik dayanıĢması görememesi ile birlikte 

yeni göç ettikleri kentte yalnızlaĢmalarına neden olmuĢtur (Adaman ve Keyder, 2006).  

3. KENTSEL DÖNÜġÜM VE SOYLULAġTIRMA ÜZERĠNE  

Kentsel dönüĢüm tüm dünyada uygulanan fiziksel, ekonomik ve sosyolojik boyutları olan bir 

uygulamadır. Kent merkezlerindeki arazilerin değer kazanması ile birlikte dönüĢtürme 

uygulamarı baĢlamıĢtır. Değerlenen kent arazisi üzerinde bulunan gecekondu mahalleleri yeni 

liberal kentleĢme süreçleri içerisinde ortadan kaldırılması gereken ve göz yumulamayan 

alanlar olarak görülmeye baĢlanmıĢtır (Keyder, 2008). 

KüreselleĢme ile birlikte özel sektörün küresel rekabete ortak olmak için yeni kar arayıĢları 

içine girmesi ve arazi ve konut piyasasının ilgisini çekmesi ile birlikte belediyelerin siyasi 

güçleri ve bütçelerinin artıĢı sonucu kentlerde dönüĢüm süreci baĢlamıĢtır. Bunun bir sonucu 

olarak kentsel dönüĢüm projeleri ile gecekondular yıkılarak yerlerine üst gelir grubuna hitap 

eden konutlar ve alıĢveriĢ merkezleri yapılmaya baĢlanmıĢtır. 

Kentsel dönüĢüm projeleri içinde üç temel grup yer almaktadır; bunlar tapu sahipleri, tapu 

tahsis belgesi sahipleri ve hazine arazisinde olanlardır. Bunlar içerisinde ilk iki grup hak 

sahibi olarak görülmekte ve kendilerine arazilerinin büyüklüklerine gore borçlandırılarak ya 

da üzerine para ödenerek projeden bir daire verilmektedir. Hazine arazisinde olanlar ise 

iĢgalci olarak tanımlanmakta ve sadece enkaz parası adı altında çok cüzi bir miktar ödenerek 

proje dıĢına itilmektedirler. Bu süreçte isimleri dahi anılmayan gecekondu kiracıları ise ucuza 

oturdukları evlerini kaybetmeleri nedeniyle en büyük mağduriyeti yaĢayanlardır. Bunun yanı 

sıra; hem gecekondu kiracılarının hem de hak sahiplerinin proje tamamlanana kadar kiralık 

eve ihtiyaç duymasıyla kiralar yükselmekte ve bu da yaĢanan mağduriyeti artırmaktadır.  
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Kentsel dönüĢüm projeleri sonucunda kent yoksullarının yerinden edilmesi ile birlikte alana 

üst gelir gruplarının çekilmesi durumu söz konusudur. Kent yoksulu gecekondusu ile birlikte 

mahallede geliĢtirdiği dayanıĢma örüntülerini kaybetmiĢ ve ona sunulan yeni yaĢam 

alanındaki masrafları karĢılayamamaktadır. Böylelikle alanı terk etmek zorunda kalmaktadır. 

Bu durumda kent yoksulun yerini üst gelir grubu almaktadır ve yaĢanan bu süreç 

soylulaĢtırma olarak tanımlanmaktadır. 

SoylulaĢtırma kavramı çoğunlukla kent merkezinde yer alan; estetik ve tarihi bir değeri 

bulunan konut alanlarında yaĢanan fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel değiĢimlerle birlikte 

bir yer değiĢtirme sürecini tarif etmektedir. Bu süreçle birlikte sosyal sınıf ve mülkiyet yapısı 

da değiĢmektedir (Smith, 2006). 

SoylulaĢtırma  kavramı ilk olarak 1960‘lı yıllarda sosyolog Ruth Glass tarafından 

kullanılmıĢtır. Glass bu terimi açıklamak için Londra‘da iĢçilerin oturduğu mahalledeki 

konutların orta ve üst sınıf tarafından satın alınması ile yerine lüks konutlar inĢa edilmesi 

sonucu iĢçi sınıfı ile varlıklı sınıfın yer değiĢtirmesi durumunu kullanmıĢtır (Kayalar, 2009). 

SoylulaĢtırma kavramının ―A Modern Dictionary of Geography‖ sözlüğündeki tanımı ―Ģehrin 

merkezinde yoksulların oturduğu standardın altında olan eski evlerin modernize edilmesi ve 

buralara orta sınıf ve varlıklı aileler tarafından yerleĢilmesidir‖ (Witherick vd., 2001). 

Hamnett ise soylulaĢtırmayı fiziksel, ekonomik ve kültürel bir olgu olarak görmekle birlikte 

soylulaĢtırma sürecinin orta ve üst gelir grubunun iĢçi nüfusunun yaĢadığı heterojen alanlara 

göç etmesi ve burada bulunan ―yerli yerleĢimcileri‖ yerinden etmesi ya da yer 

değiĢtirmelerine neden olması olarak tanımlamaktadır (Hamnett, 1984‘ten aktaran Ergun, 

2004). 

Neil Smith soylulaĢtırma sürecindeki değiĢimlere değinmiĢtir. Bu değiĢimleri ifade ederken 

1964 yılında Ruth Glass‘ın tanımladığı soylulaĢtırma ile günümüz yansımalarını 

karĢılaĢtırarak yapmıĢtır. Buna gore; 1960 yıllarda soylulaĢtırma sürecinin ana aktörleri 

mahalleye taĢınan orta ve üst sınıflar iken bugünkü ana aktörler yerel ve merkezi yönetimler, 

özel sektör ve yerel ve merkezi yönetimler ile özel sektör ortalıklarıdır. Bir diğer yandan ilk 

dönemlerde soylulaĢtırma planlanmamıĢ bir süreç iken günümüzde titizlikle planan ve 

istenilen bir süreç haline gelmiĢtir. Aynı zamanda ilk dönemlerde soylulaĢtırma kapitalist 

kentlerde görülen yerel bir gerçeklik iken günümüzde küresel bir olgu olmanın yanı sıra 

coğrafi olarak da yaygınlaĢan bir durumdur (Smith, 2006). 

SoylulaĢtırma sürecinin aktörlerini orta ve üst sınıflar, yeni orta sınıf, merkezi ve yerel 

yönetimler, Ģirketler, kamu-özel sektör ortaklıkları, sivil toplum kuruluĢları, Ģehir plancıları, 

medya ve bireysel etkiler oluĢturmaktadır. Fakat Türkiye özelinde bakıldığında  merkezi-yerel 

yönetim ve yeni orta sınıfın etkisinin diğer aktörlerden daha fazla olduğu görülmektedir 

(Erman, 2016; Behar ve Ġslam, 2006). 

Merkezi ve yerel yönetimler, vergilendirme ve sübvansiyon aracılığıyla yeniden 

yapılandırmaya uygun bir ortam oluĢturmak gibi alternatiflerle soylulaĢtırmayı desteklemekte 
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ya da doğrudan süreci baĢlatmaktadır. Yönetimler bu süreci desteklemekle baĢarı görüntüsüne 

katkı sağladıklarını düĢünmektedirler.  

Yönetimlerin yanı sıra yeni orta sınıf da soylulaĢtırma aktörlerindendir. Yeni orta sınıf için 

yaĢadıkları yer iĢe kolay eriĢmenin yanı sıra Ģehir yaĢamını oluĢturan bir unsur olduğu için 

önemlidir. David Ley yaptığı bir çalıĢmada soylulaĢtırmayı destekleyen aktörlerin yeni orta 

sınıfın estetik ve kültürel deüerlerine odaklanarak yaĢam alanının yüksek kültürel sermaye-

düĢük ekonomik sermaye konumundan istikrarlı sermaye artıĢı hareketine değinmektedir 

(Ley, 2003).  

Sonuç olarak; neoliberal politikalar ve küreselleĢmenin etkisiyle ekonomi politikalarındaki 

değiĢiklikler kent mekanındaki değiĢikliklere neden olmuĢtur. Önceleri merkezi ve yerel 

yönetimlerin göz yumduğu ve oy potansiyeli olarak gördüğü gecekondu alanlarının 

arsalardaki değer artıĢı nedeniyle merkezi ve yerel yönetimlerin gözüne batmaya baĢlamıĢ ve 

yönetimlerle birlikte özel sektörün de etkisiyle bu alanlar kentsel dönüĢüm projeleri ile 

yenilenerek ekonomiye katkı sağlaması sürecine girilmiĢtir. Bu esnada bu alanlarda yaĢayan 

insanlar çoğunlukla göz ardı edilerek sadece ekonomik katkı ve rant odaklı bakılmıĢ ve 

dönüĢtürdükleri alana kattıkları ekonomik ve sosyal prestij ile bu alanların yerlisi olan 

insanların alandan ayrılmalarına sebebiyet vermiĢlerdir. Alandan ayrılan alt gelir grubunun 

yerine prestijin çektiği orta ve üst gelir grubu yerleĢmiĢ ve böylelikle merkezi ve yerel 

yönetimler eliyle soylulaĢtırma yapılmıĢtır. 

4. ALAN ÇALIġMASI: ANKARA GÜLTEPE (ÇĠNÇĠN) MAHALLESĠ 

4.1. Yoksulluktan Yoksullağa Mekandaki GeçiĢ; Mahallenin OluĢumu 

1932-33 Jansen planı Ankara‘daki ilk konut yerleĢmelerinin yer seçimi hakkındaki en 

kuvvetli dayanaklardandır. Altındağ , Gültepe Mahallesi‘nin bulunduğu Hıdırlık Tepesi 

Jansen planında plan sınırı dıĢında bırakılmıĢtır.   Ankara‘ya göç eden yoksul kesimlerin 

barınabilmek için, Ulus merkezine  yakın boĢ alanları seçmiĢtir. Ulus aynı zamanda kısa 

dönemli de olsa çalıĢabilecekleri iĢ fırsatlarına olanak vermektedir. Ankara‘ya yeni göç 

edenlerin ya da göç etmek zorunda kalan kesimler barınaklarını, merkeze görece yakın olan 

fakat yapılaĢma olmayan, oldukça elveriĢsiz ve eğimli bir arazi olan Altındağ tepesine 

yapmaya baĢlamıĢlardır. Altındağ Hıdırlık Tepesi ve çevresi, merkeze yakın olmasına 

rağmen, plana göre yerleĢmede eĢik niteliği taĢımakta olup, denetim ve plan dıĢı bırakılmıĢtır. 

Sonuçta, hem merkeze yakın, hem de denetimsiz alan olması, Altındağ‘ı gecekondulaĢmanın 

baĢlaması için en elveriĢli alanlardan biri haline getirmiĢtir (ġenyapılı, 2004 s:67-68). 

Jansen planı aynı zamanda kentin geliĢimi ve toprağın el değiĢtirmesindeki diğer önemli 

aĢamadır. Bir taraftan planlı dönemde kentin geliĢme merkezi değiĢirken, diğer taraftan arsa 

fiyatlarındaki aĢırı artıĢ planın uygulanmasını olanaksız  hale getirmiĢtir. Arsa değerlerindeki 

artıĢ karĢısında üst orta ve orta sınıf konut kooperatifleri yoluyla konut taleplerini kısmen de 

olsa karĢılamaya baĢlamıĢtır. Ġkinci Dünya SavaĢı yıllarında imarlı alanda konut yapımı 
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azalmıĢ ve gecekondulaĢma artmıĢtır. 1945 yılında Altındağ, Atıf Bey, AktaĢ, Yenidoğan ve 

Yenihayat mahallelerinde 36.000 nüfus yerleĢmiĢtir (Tekeli, 2011: 290-291). 

1950li yıllara gelindiğinde, Gültepe (Çinçin) Mahallesi, Hıdırlıktepe‘nin arkasında, Cebeci 

Asri Mezarlık‘ın çevresinde 1950‘lerden önce baraka evlerden oluĢan bir bölge olarak ortaya 

çıkmıĢ, 1955 yılında gecekondu mahallesi olarak resmen kurulmuĢtur (ġenyapılı, 2004: 242–

243). Bu tarih aynı zamanda Altındağ Ġlçesi‘nin de resmi kuruluĢ tarihidir (Açıkgöz,  2014: 

83)   

Çinçin Bağları‘nın kentsel geliĢim süreci alandaki üzüm bağlarının üzerindeki yapılaĢma ile 

baĢlamıĢtır. GecekondulaĢma süreci baĢlamadan önce burada bulunan ve ―bağdadi evleri‖ 

ismi ile anılan evlerin çoğunun Birinci Dünya SavaĢı ve KurtuluĢ SavaĢı döneminde zarar 

gördüğü bilinmektedir (ġenyapılı, 2004). 

Çinçin‘in gecekondulaĢma süreci kente göç eden düĢük gelir grubuna dahil olan haneler için 

kent merkezine yürüme mesafesinde olması, bölgenin plan dıĢına bırakılmıĢ olması ve bu 

bölgede hazine arazilerinin çokluğu, artan nüfus artıĢına cevap verecek nicelikte konut 

olmayıĢı, kamunun konut yatırımlarının üst düzey kamu personellerine yönelik olması gibi 

nedenlerle 1940‘lı yıllara dayanmaktadır (BektaĢ ve Türkün, 2017). Bu bölge sadece vasıfsız 

iĢçiler için değil aynı zamanda alt düzey memurlar için de bir çekim noktası haline gelmiĢtir. 

Bunun nedeni ise; kent merkezine yakın olmanın avantajı ile birlikte elektrik, su gibi çoğu 

kamu hizmetinden kolayca faydalanabilmeleridir (Yılmaz, 2010).  

Zaman içerisinde gelir gruplarına göre farklılaĢan konut alanları, yeni iĢ ve istihdam 

olanakları gibi nedenlerle Ankara‘da kent merkezinin Kızılay‘a kayması ile birlikte 

1980‘lerden itibaren Çinçin‘in bulunduğu Ulus merkezilik özelliğini yitirmiĢtir. Bu nedenle 

eski kent merkezi konumunda olan Ulus sosyo-ekonomik olarak gerilemiĢtir. Bununla birlikte 

Çinçin bölgesi tamamen alt gelir grubunun konut alan olarak geliĢim göstermiĢtir (ErsavaĢ, 

2009; Açıkgöz, 2014). 

Mahallenin ilk kuruluĢundan bu yana artan nüfusla birlikte gecekondu sayısı artarak, alan 

daha da sıkıĢık hale gelmiĢ yoksulluk ve kentsel dönüĢüm uygulamlarının baĢlayacağı 

söylentileri ile birlikte bakımsızlaĢan gecekondular iyice eskimiĢtir. Aynı zamanda bölge bir 

suç bölgesi olarak anılmaya baĢlamıĢ olmanın yanı sıra  sosyal ve ekonomik çöküntü bölgesi 

haline dönüĢmüĢtür. ÇöküntüleĢme süreciyle birlikte Mahalle‘den ayrılanların boĢ evlerine 

Mahalle‘ye sonradan gelen göçmenler yerleĢmeye baĢlayarak iĢgal etmiĢlerdir. Mahalledeki 

bu iĢgal çoğunlukla o mahallede enformal iĢlerle gelirini sağlayan grupların, o bölgedeki 

etkinliğini artırmak için gerçekleĢtirdikleri bir konut edinme biçimi olmuĢtur. Bu grupların, 

hemĢehrilerini veya diğer çalıĢtıkları ortak grup mensuplarını boĢalan, terk edilen veya baĢka 

bölgelere taĢınan ailelerin evlerine izinsiz olarak yerleĢtirmeleri ile gerçekleĢmektedir(BektaĢ 

ve Türkün, 2017, Açıkgöz, 2014). 
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4.2. Kentsel Yoksulluğun Birinci Evresinde Çinçin Mahallesi; Sosyal DıĢlanma 

Altındağ‘ın en eski gecekondu semtlerinden olan Çinçin; Gültepe, Kemal Zeytinoğlu, 

Özgürlük, Server Somuncuoğlu, gibi birkaç mahallenin bulunduğu bölgedir. Cumhuriyet 

dönemi öncesinde  bağların bulunduğu bu bölge, Ankara‘nın baĢkent olma sürecinde 

gecekondu bölgesine dönmüĢtür. 1990‘larla birlikte Çinçin‘e ilk yerleĢenlerin alanı terk 

etmeye baĢladığı, doğu bölgelerden fazlaca göç almaya baĢladığı; kiracı gecekonducuların ve 

iĢgalci gecekonducuların sayısında artıĢ olduğu görülmüĢtür. Suç oranlarının yüksek 

olmasıyla nedeniyle Çinçin, Mahallesinin kimliği suça yatkınlık olarak bilinip, yasadıĢı iĢlerin 

yoğunlaĢtığı bir semt olarak tanımlanmaktadır (AKA AraĢtırma Projesi 2011: 11, Açıkgöz, 

2014 s:90). Çinçin Mahallesi ve suç arasındaki iliĢki  hem literatürde hem de tüm algılarda 

köklü yerini almıĢtır. Çinçin Mahallesi için ―zamanla bu bölgeler hırsızlık, uyuĢturucu madde 

vb. suç çetelerinin odaklandığı bir yere dönüĢmüĢtür‖ ifadesi kullanılmaktadır. Bu 

mahallelerde kayıtdıĢılık  yaygınlaĢmıĢ ve bir yaĢam biçimi halini almıĢtır. Buralarda kentin 

marjinal sektörlerinin, suç örgütlerinin ve suçların beslendiği bir niĢ ortaya çıkmıĢtır  

(Sadioğlu,  Tiryaki,  Korkmaz  2016 s:784-785)  Mahallede klasik gecekondu dönemindeki 

maddi ve manevi zorluklara karĢı dayanıĢmaya dayalı hemĢehrilik iliĢkilerinin yerini, baskı ve 

çıkar gruplarının çete iliĢkileri almıĢtır. Toplumsal yapısının yarattığı güvensiz ortam, 

mahalleyi kent bütününden ve kentin kurallarından kopuk ve kendi enformel iliĢkileri ile 

iĢleyen bir yapı orataya çıkarmıĢtır. Giderek artan güvenlik problemiyle birlikte mahalle 

kentsel sermayenin ilgisini çekmemiĢ ve  dönüĢümün kamu kurumları eliyle 

gerçekleĢtirilmesi zorunlu hale gelmiĢtir (Açıkgöz, 2014: 94). 

Suç ile anılan bir bölge olması nedeniyle Çinçin‘de yaĢayan insanlar kendilerinin insan yerine 

konmadıklarını ifade etmiĢlerdir. Özelliklede görüĢülen bir kiĢinin ―..Ankara‘nın baĢka bir 

semtinde tanıĢtığım birisi bana bey diye hitap ediyorken, Çinçin‘de yaĢadığımı öğrendiği anda 

yanımdan koĢarak uzaklaĢıyor..‖ ifadesi durumu tüm açıklığı ile özetlemektedir. Yani Çinçin; 

kente yeni göç eden alt gelir grubunun konut alanı iken; geçirdiği fiziki, ekonomik ve sosyal 

değiĢimlerle birlikte tamamen kent yoksullarının konut alanına dönüĢmüĢ; suç ile anılmaya 

baĢlamıĢ ve mekansal olarak kent bütününden ayrıĢtırılmıĢ bir alandır.  

4.3. Çinçin Mahallesinin Görünen ve Görünmeyen DönüĢümü; Ġkinci Evre Yoksulluk 

2000‟li yıllarda belediyeleri doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren önemli yasal 

düzenlemeler yapılmıĢtır. Merkezi yönetim Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ve BaĢbakanlık 

Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığı (TOKĠ) artık dönüĢüme özel ilgi göstermektedir. Bu süreçte 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, TOKĠ ve belediyelere hem parasal kaynak hem de yetki 

verilmesi yoluna gidilmiĢtir. Altındağ Belediye Meclisi‘nin 07.01.2005 gün ve 11 nolu kararı 

ile; Belediye sınırları içerisinde Eski Altındağ Kentsel DönüĢüm Projesi I. Etap Ġmar Planı 

oluĢturmak ve hak sahiplerine verilmek üzere toplu konut inĢaatları yapılması için 5162 sayılı 

Toplu Konut Kanununda ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Eki Cetvellerin Toplu Konut Ġdaresi BaĢkanlığına Ait Bölümünde DeğiĢiklik 

Yapılması Hakkında Kanun uyarınca Toplu Konut Ġdaresince (TOKĠ) konut yapılması 
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konusunda gerekli iĢlemlerin yürütülmesi ve TOKĠ ile protokol imzalanması için Altındağ 

Belediye BaĢkanına yetki verilmiĢtir (Rapor,2014; Açıkgöz, 2014: 85 ). Proje dört etaptan 

oluĢmakla birlikte günümüzde üç etabı tamamlanmıĢ, dördüncü etabının ise yıkım süreci 

devam etmektedir. Etapların büyüklükleri sırasıyla; 4.8 hektar, 4,9 hektar ve 5.9 hektardır. 

Bitirilen etaplarda sırasıyla 690, 226 ve 340 adet olam üzere 1256 gecekondu yıkılmıĢ; yerine 

784, 664 ve 894 adet konut üretilmiĢtir. Kentsel dönüĢüm projesi ile birlikte bölgenin tek ya 

da en fazla iki kattan oluĢan konut dokusunun yerini dev bloklardan oluĢan 16 katlı yapılar 

almıĢtır.  

Gültepe Projesi 1., 2. ve 3. Etaplarıyla yıkılan 1256 gecekondu karĢılığında, 892 konut hak 

sahibine verilmiĢtir. YaklaĢık 364 hane hak sahibi olmadığı için projenin dıĢında kalmıĢtır. 

Ancak 892 hak sahibinin tamamı mahallede oturmadığı için kiracılar da zaten ilk aĢamada 

bölge dıĢına ötelenen grup olmuĢtur. Bunun yanında hak sahibi olup da proje giderlerini 

karĢılayamayanlar yine ―yeni yaĢam çevresinden‖ ötelenmiĢtir. Son olarak da proje sonunda 

yapılan konutlarda yaĢama Ģansına sahip olanlar da yeni koĢulların ekonomik yükünü 

taĢıyamamaktadır.  

Çinçin Mahallesi toplumsal özellikleri ve yarattığı algı nedeniyle, temizlenmesi (Urban 

clearence) temel amaçlardandır. Alansal temizleme, çöküntüye uğrayan bir kentsel alan 

parçasındaki fiziksel dokunun tümüyle yıkılıp yerine yeni bir doku getirilmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Çinçin Mahallesi projesinde de alansal temizlik kentsel dönüĢüm olarak 

uygulanmıĢtır. Sosyolojik olarak ortada iki sorun grubu ortaya çıkmıĢtır. Ġlk grup Çinçin 

mahallesinde yaĢayan kiracılar ve hak sahibi olduğu halde proje giderlerini 

karĢılayamanlardır. Çinçin Mahallesinin kiracıları zaten sunulan ―yeni bir yaĢam‖ projesinin 

içinde hiç yer almayanlardır.  Projede hak sahibi olup da konutta oturma imkanı sağlayanlar 

ise, hem kar etmek hem de yeni yaĢam ortamına uyum sağlayamadıkları için bölgeyi 

terketmektedir. 

DönüĢüm öncesinde burada yaĢayan bireylerin çoğunun, dönüĢümün getirdiği ağır ekonomik 

koĢulları kaldıramamak gibi nedenlerle alanı terk etmektedirler. Hak sahibi olmayıp kiracı 

durumunda olanların gecekondulara verdikleri 100-150 Lira aralığındaki kira bedellerinden 

sonra alandaki 700-850 Lira (emlak sitelerinden güncel kira bedelleri alınmıĢtır) aralığındaki 

kira bedellerini ve 100-150 Lira aralığındaki aidat bedellerini karĢılayamayacakları aĢikardır. 

Bu nedenle bu kiĢiler yıkımla birlikte Ankara‘nın diğer yoksul gecekondu bölgelerine 

eklemlenmiĢlerdir. Hak sahibi olanların bir kısmı kendi arsa bedellerine ek olarak ödemeleri 

gereken miktarları ödeyememe gibi nedenlerle haklarını alıp projeden ayrılmıĢ; bir kısmı 

ödemeleri gereken miktarı borçlanarak alanda yaĢamaya çalıĢmıĢ fakat sonunda taksitlerini 

ödeyemeyerek alandan ayrılmak zorunda kalmıĢ; bir kısmı ise halen alana tutunmaya 

çalıĢmaktadır. Alanda yapılan konut sayısının yıkılan gecekondu sayısından fazla olduğu, 

alanın yerlilerinin çoğunun kentsel dönüĢüm sonrasında alandan ayrıldığı ya da ayrılmak 

zorunda bırakıldığı ve bu boĢ kalan konutlara Ankara‘nın çeĢitli bölgelerinden genellikle orta 

gelir grubuna dahil kiĢilerin yerleĢtiği düĢünülürse alandaki sosyo-ekonomik profilin bir hayli 
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değiĢtiği açıkça gözlemlenebilmektedir. ĠĢte bu değiĢim tam olarak soylulaĢtırma kavramı ile 

açıklanmaktadır. Eğitim seviyesi, gelir seviyesi ve kültürel seviyedeki önemli artıĢ kentsel 

dönüĢüm ile birlikte bu alanda soylulaĢtırma yapıldığının en büyük kanıtıdır. 

Çinçin (Gültepe) Mahallesinde görünen dönüĢüm yükselen yeni bloklardır. Görünmeyen 

dönüĢüm ise yer değiĢtiren yoksulluktur.  Görünen dönüĢüm ile yükselen yeni yaĢam çevresi, 

eski Çinçinliler için değildir. Kiracılar, hak sahibi olmayanlar sadece yer değiĢtirmiĢ, 

yoksulluğu beraberlerinde götürdükleri için değiĢemeyen yine yoksulluk olmuĢtur. 

5. SONUÇ 

Tarihsel süreç içerisinde bakıldığında yoksulluk kavramı ilk zamanlarda en basit haliyle yani 

sadece gelir yetersizliği olarak ele alınmıĢtır. Fakat zamanla yoksulluğun sadece gelir ile 

açıklanamayacağı, gelirin yanı sıra iĢ olanaklarına eriĢmekte eĢitsizliği de ifade ettiğini ve 

sadece ekonomik bir kavram olmanın yanı sıra sosyal ve kültürel boyutlarının da olduğuna 

vurgu yapılmıĢtır. SanayileĢme ile kırdan kente göçün artması, neoliberal politikalar ve 

küreselleĢme gibi nedenlerle yoksulluk kent içerisinde gözle görülür bir çizgi haline 

geldiğinde kentsel yoksulluk tanımı yapılmıĢtır. Kentsel yoksulluk kavram itibari ile 

yoksulluktan farklı olarak sadece gelir adaletsizliği olarak değil aynı zamanda kentli 

haklarından faydalanamamak, kent içinde ayrıĢtırılmak, kamusal hizmetlere herkesle eĢit 

oranda eriĢememek gibi birçok duruma da değinmiĢtir.  

Kentsel yoksulluğun derinleĢtiği bölgelerde mekansal ayrıĢma gözlenmektedir. Kentsel 

ayrıĢmanın genel anlamda tanımı farklı özellikler barındıran grupların kentin farklı 

parçalarında yer seçmeleridir. Bu özellikler ekonomik olabileceği gibi, dini, etnik köken gibi 

özellikler de olabilir. Mekansal ayrıĢma gruplar tarafından gönüllü ya da gönülsüz olarak 

yapılabilir. ġöyle ki; üst gelir grubu kendi yaĢam alanlarını alt gelir grubundan ayırmak 

isteyerek kent çeperinde ve güvenlikli, kapalı sitelerde kendilerine yer seçebilirler. Bu 

durumda üst gelir grubu gönüllü olarak mekansal ayrıĢmayı seçerken, gönülsüz olarak 

ayrıĢtırılan alt gelir grubu olmaktadır. Buna benzer olarak kente yeni göç eden bir haneyi ele 

alırsak; kentte kendine yer seçerken tanıdık, akraba ya da hemĢehrilerinin olduğu bölgeyi 

seçerek kendini gönüllü olarak ayrıĢtırmaktadır. Fakat bu iki durum arasında Ģöyle bir 

farklılık vardır; aslında alt gelir grubu kendini ayrıĢtırırken bile bunu maddi problemler, 

kentte kabul görememe gibi zorunluluklar nedeniyle yapmaktadır. Bu durumda alt gelir 

grubunun gönüllü ayrıĢması ne kadar gönüllüdür tartıĢmaya açıktır.  

Kentsel yoksulluk ve kentsel ayrıĢma kavramlarının bir araya gelmesi ile gecekondu kavramı 

ortaya çıkmaktadır. Gecekondular, kırdan kente yeni göç etmiĢ ve genellikle sanayide vasıfsız 

iĢlerde çalıĢan kiĢilerin barınma ihtiyacını gidermek için kendilerinin ürettiği konutlardır. Bu 

konutlar genellikle hazine arazileri üzerinde yer seçmektedir. Gecekondu bölgeleri ilk 

oluĢmaya baĢladığında merkezi ve yerel yönetimler bu alanlara göz yummuĢ hatta elektrik, 

su, altyapı gibi bazı kamusal hizmetleri bu alanlara sunarak varlıklarını kabullenmiĢlerdir. 

Fakat 1980‘lerle birlikte genellikle kent merkezinde bulunan gecekondu bölgelerinin 
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arsalarının değer kazanması ve özel sektörün yeni gelir kapısı araması gibi nedenlerle 

gecekondu bölgeleri merkezi ve yerel yönetimlerin gözüne batmaya baĢlamıĢtır. Böylelikle 

1990‘lardan itibaren bu alanlar için kentsel dönüĢüm projeleri konuĢulmaya baĢlanmıĢtır. Bu 

projelere ekonomik katkı gözüyle bakıldığı için alanın yerlisi olarak ifade edilen kiĢiler göz 

ardı edilerek, tek amaç alanın eski görüntüsünü temizleyip yeni bir yüz oluĢturarak alana 

prestij katmak olmuĢtur. Projeye baĢlangıçta genellikle alandaki kiracılar projenin dıĢında 

tutularak, hak sahiplerine de arsalarının ederinin yanı sıra borçlandırma yaparak aslında bu 

insanlar alanın dıĢına itilmeye mahkum bırakılmıĢlardır. DönüĢümü tamamlanmıĢ yeni alanda 

yaĢamaya sosyo-ekonomik olarak güçleri yetmeyen haneler mecburen alanı terk etmekte 

zorunda kalmıĢ ve yerlerini orta-üst gelir grubuna bırakmıĢlardır. Bu durumun tanımsal olarak 

ifadesi soylulaĢtırmadır. Yani soylulaĢtırma, merkezi ve yerel yönetimlerle birlikte özel 

sektörün kentsel dönüĢüm projelerinde istediği bir sonuçtur. 

Anlatılan kentsel yoksulluk, mekansal ayrıĢma, kentsel dönüĢüm ve soylulaĢtırma süreçlerinin 

açıkça gözlenebildiği alanlardan birisi de Ankara Gültepe Mahallesi‘dir. DönüĢüm süreci 

baĢlamadan önceki adı olan Çinçin isimli bölgenin yapılaĢma süreci cumhuriyet öncesi 

dönemlerde bağcılık faaliyetleri nedeniyle olsa da; gecekondulaĢma süreci 1940‘lardan 

itibaren baĢlamıĢtır. 1940‘larla birlikte Ankara‘nın yoğun göç alması ve yeterli konut stoğu 

olmaması gibi nedenlerle kent merkezine çok yakın olan Çinçin hem alt gelir grubu için hem 

de alt düzey memurlar için konut alanı olmuĢtur. Fakat Ankara‘nın kentsel geliĢim süreci ile 

birlikte kent merkezinin Çinçin‘e çok yakın olan Ulus‘tan Kızılay‘a kayması ile alanda sosyo-

ekonomik çöküĢ dönemi baĢlamıĢtır. Bu dönemle birlikte alan köhneleĢmeye baĢlamıĢ, 

yasadıĢı satıcılık gibi enformel iĢlerin yapılmaya baĢlandığı adı suç ile anılan bir bölge haline 

gelmiĢtir. Böyle olunca alan kentten tamamen kopmuĢ ve hatta buraya ilk göç eden yerlilerin 

bile alanı terk etmesine neden olmuĢtur. Bu nedenle 1980-1990 yıllarında aldığı yoğun Doğu 

Anadolu ve Güneydoğu Anadolu göçleri ile birlikte alandaki konut sahipliliği azalmıĢ, kiracı 

gecekonducular artmıĢtır.  

Kentsel dönüĢüm fikrinin ortaya çıkması ile birlikte bölgenin adı Çinçin‘den Gültepe 

Mahallesi‘ne çevrilmiĢtir. Gültepe Mahallesinin kentsel dönüĢüm sürecinde bulunan 4 etaptan 

3‘ü tamamlanmıĢ, 1 tanesinin ise yıkım süreci devam etmektedir. Analiz çalıĢmaları ile 

kentsel dönüĢüm öncesi durumu analiz edebilmek için dönüĢmemiĢ bölgede; dönüĢüm 

sonrasında alandaki değiĢiklikleri ortaya koyabilmek için dönüĢmüĢ etaplarda çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. KarĢılaĢtırmalı olarak bu iki alana bakıldığında; fiziki, ekonomik ve sosyal 

dokuda ciddi değiĢimler yaĢandığı görülmektedir. Fiziki olarak bakıldığında; dönüĢmemiĢ 

alandaki tek ya da iki katlı bahçeli konutların yerini, dönüĢmüĢ alanda 16 kattan oluĢan dev 

bloklar almıĢtır. Ayrıca dönüĢmüĢ alanın sosyo-ekonomik olarak görece dönüĢmemiĢ alandan 

daha üst seviyede olduğu saptanmıĢtır. Bunun nedeni olarak dönüĢüm sonrasında alandaki 

ağır ekonomik koĢullar nedeniyle yerlilerin alandan ayrılmak zorunda olması gösterilebilir. 

DönüĢmüĢ alanda 700-850 Lira aralığındaki kira bedelleri ve 100-150 Lira aralığındaki aidat 

bedelleri elbette gecekondularına 100-150 Lira kira ödeyen haneler tarafından 

karĢılanamamıĢtır. Ayrıca hak sahibi olup da kendi arsasının değerinin üstüne borçlandırılan 
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hanelerin çoğu güvencesiz ve süreksiz iĢlerde çalıĢtıkları için borçlarını ödeyemeyerek 

alandan ayrılmak zorunda kalmıĢlardır. Ayrıca yaĢamak zorunda bırakıldıkları yüksek bloklar, 

yerli halkın alıĢkın olduğu mahalle hayatından çok uzaktır. Bu bölgede kentsel dönüĢümün 

yapılması gerekliliğinin en önemli nedeni olarak suç gösterilmektedir. Fakat anket sonuçlarına 

bakıldığında suça herhangi bir çözüm bulunamadığı, azalmıĢ dahi olsa hala alanda suç 

faaliyetlerinin devam ettiği saptanmıĢtır. Ayrıca burada yaĢayan halkı alandan göndermek 

sorunları çözmeyeceği gibi Ankara‘nın çeĢitli yoksul gecekondu bölgelerine dağılmasına 

neden olacaktır. Özetle; bu projede yapılan bölgenin problemlerine çözüm bulmak değil 

yoksulluğu ve suçu kent merkezinden alıp kentin daha görünmez yerlerine göndermek 

olmuĢtur.  
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Abstract 

Today, especially in parallel with the development of the service sector, employees in this sector 

contribute to their organizations as well as to their bodies or brain power, emotionally, and thus 

become part of the organization.  Employees are working at a certain level while exhibiting their 

feelings against their work, work environment or customers. As a result of successful emotion 

management, employees are expected to increase their job satisfaction and performance.  Emotional 

labor behavior is defined as the design of the employees who are intertwined with their customers and 

interact with their customers in order to benefit the organization. One of the important elements of 

success of educational institutions is the employment of teaching staff. It is important for both the 

school and the teachers that the teachers feel the feelings they have exhibited to their students in the 

classroom and at school, or that they feel the feelings they expect to be exhibited in the school. Since 

the profession of teaching is increasingly seen as a woman-specific profession, the value of this 

profession is also affected by the fluctuations in the status of women in society. In this study, the effects 

of emotional perceptions of women academicians who provide education in two states and two private 

universities on job satisfaction were determined with the help of structural equality model. As a result 

of the analysis, it was determined that the perception of emotional labor for 231 female academics 

was effective in increasing job satisfaction by 34.8%. 

Keywords: Emotional Labor, Job Satisfaction, Structural Equation Model 

Özet 

Günümüzde, özellikle hizmet sektörünün gelişmesine paralel olarak bu sektörde çalışanlar, 

örgütlerine  beden ya da beyin gücü yanı sıra,  duygusal yönden de çeşitli katkılar sağlar ve böylece 

örgütün bir parçası olur.  Çalışanlar, duygularını işine, iş ortamına ya da müşterilere karşı 

sergilerken belirli oranda emek sarf etmektedir. Başarılı bir duygu yönetimi sonucunda, çalışanların 

iş tatminlerinin ve performanslarının artışı beklenir.  Duygusal emek davranışı, işleri gereği 

müşterileriyle iç içe olan ve etkileşimde bulunan çalışanların kendi duygusal özelliklerini örgütün 

lehine olacak şekilde dizayn etmeleri olarak tanımlanmaktadır. Toplumun gelecek nesillerinin 

yetiştirilmesi gibi oldukça stratejik bir amacı bulunun eğitim kurumlarının başarılı olmasının önemli 

unsurlarından birisini de istihdam edilen öğretim kadroları oluşturmaktadır. Eğitmenlerin 

öğrencilerine sınıfta ve okulda sergiledikleri duyguların gerçek hissettikleri duygular olması veya 

okulun sergilenmesini beklediği duygular olması hem okul hem de öğrenci ve öğretmenler için 

önemlidir. Öğretmenlik mesleği gittikçe kadınlara özgü bir meslek olarak görülmeye başlandığından 

bu mesleğin değeri toplum içinde kadın statüsündeki dalgalanmalardan da etkilenmektedir. Bu 

çalışmada iki devlet ve iki özel üniversitede eğitim hizmeti veren kadın akademisyenlerin duygusal 

emek algılarının iş tatminine olan etkileri yapısal eşitlik modeli yardımıyla belirlenmiştir. Analiz 

sonucunda 231 kadın akademisyen için duygusal emek algısının iş tatminini %34.8 arttırıcı yönde 

etkili olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Duygusal Emek, İş Tatmini, Yapısal Eşitlik Model 
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1.GĠRĠġ 

ĠĢletmelerin var olma mücadelesi verdiği  yoğun rekabet ortamında, taklit edilmesi en zor olan özgün 

sermayeleri entelektüel sermaye olarak ifade edilen çalıĢanlarıdır. ÇalıĢanların iĢletmelere katkıları 

fiziksel, bilgi ve hizmet düzeyindeki çabaları olarak düĢünülse de, diğer taraftan, çalıĢanların tüm 

çabalarının ve davranıĢlarının görünen sergilenen Ģekline ve sonuçlarına, davranıĢların duygusal 

boyutları etki etmektedir (Griffin vd., 2010: 242).  Duygular, çoğu zaman tanımlanması ve yönetilmesi 

zor olan bir moral düzlemde gerçekleĢirken içsel ve dıĢsal birçok faktör tarafından Ģekillenmektedir. 

Ayrıca duygular, insanların algılarını Ģekillendirmekte, davranıĢlarına yön vermekte, diğer insanlarla 

olan iliĢkilerini düzenlemekte, bireylerin özel yaĢamı ile örgütsel yaĢamın her alanını etkilemektedir 

(Yang ve Chang, 2008: 881). 

Günümüz çalıĢma ortamında, hizmet sektörü çalıĢanları, aldıkları ücretin karĢılığında kendi  

duygularını kullanarak karĢı tarafın duygularını yönlendirme görevini de yerine getirmek durumunda 

kalırlar. Duygusal emeğin çıkıĢ noktasını bu durum oluĢturmaktadır. MüĢterilerle birebir iletiĢim 

halinde olan çalıĢanların duygu gösterimlerini örgüt tarafından belirlenen standartlara uygun hale 

getirmesi ve bu süreçte harcadıkları çaba ―duygusal emek‖ olarak tanımlanmaktadır.  

ÇalıĢanların, duygusal emek harcamalarındaki amaç, baĢkalarının duygularını etkilemek yoluyla 

örgütsel amaçlara ulaĢılmasını sağlamaktır. Bunu gerçekleĢtirmek için duygular araç olarak kullanılır. 

Ortama göre duygularını bastırmaları, daha abartılı olarak göstermeleri veya yapay duygu ifadeleri 

sergilemeleri gerekebilir. Burada önemli olan çalıĢanların ne hissettiği değil, dıĢarıya yansıtılması 

gereken duyguların ne olduğudur (Ashforth ve Humphrey, 1993:90; Grandey, 2000:105;  Diefendorff 

ve Gosserand, 2003:950). 

Bu çalıĢmanın amacı,  öğrencilerle doğrudan iletiĢim kurmayı gerektiren ve duygusal emeği 

kullanabilmeyi ön plana çıkaran bir iĢi üstlenen, üniversitede eğitim hizmeti veren kadın 

akademisyenler için, duygusal emek algılarının iĢ tatminine olan etkilerini yapısal eĢitlik modeli 

yardımıyla belirlemektir. 

2. DUYGUSAL EMEK KAVRAMI VE Ġġ TATMĠNĠ ĠLE ĠLĠġKĠSĠ 

Günümüzde, özellikle eğitim, turizm, sağlık, bankacılık gibi hizmet sektörlerinde, müĢteri 

memnuniyetinin öncelikli hale gelmesi, bu sektörde faaliyet gösteren örgütleri müĢterilerine daha iyi 

hizmet sunmanın arayıĢları içerisine sokmuĢtur. Bu doğrultuda, örgütlerin çalıĢanlarının duygularını 

kullanarak, müĢterileri etkilemeye çalıĢması zorlu piyasa Ģartları ve yoğun rekabet ortamında bir 

bakıma gereklilik, hatta zorunluluk haline getirilmiĢ, adeta çalıĢanların soyut ve kiĢiye öznel algısı 

olan duyguları ekonomik bir meta haline getirilmiĢtir (Grandey, 2000:101; Diefendorff vd., 2005:341). 

Ġnsanlar bireysel hayatlarında olduğu gibi çalıĢma hayatında da duygularından yoksun olarak 

düĢünülemez. Bu nedenle, günümüzde çalıĢanların duygularının farkında olunması ve yönetilmesi 

iĢletme yönetiminde önemli bir konu olarak gündeme gelmiĢtir. Özellikle, emeğin ve emeğin duygusal 

boyutlarının iĢletme baĢarısı üzerindeki rolünün ön plana çıktığı hizmet üreten iĢletmelerde, 

çalıĢanların olumlu veya olumsuz duygularını iĢe yansıtmaları, çıktıların kalitesini ve aynı zamanda 

müĢteri memnuniyetini etkilemektedir.  
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ĠĢyerlerinde duyguların önemli hale gelmesi ve örgüt yaĢamının duygular ile bağlantısının ele 

alınması, hizmet sektörünün yükseliĢi ile paralellik gösteren bir süreçte gerçekleĢmiĢtir. Hizmet 

alanların duyguları ile ilgilenmeyi ve onlarla empati kurmayı öngörmek, birçok hizmet alanı ve 

mesleğin vazgeçilmez bileĢeni haline gelmiĢtir. Duygusal emek; iĢi gereği müĢterilerle birebir iletiĢim 

halinde olan çalıĢanların duygusal tepkilerini örgüt için kabul edilebilir Ģekle sokmak veya örgüt 

amaçlarıyla uyumlu duygu gösterimleri yaratmak amacıyla harcadıkları çaba biçiminde de 

tanımlanabilir (Tokmak, 2014:137). 

Duygusal emek kavramını örgütsel davranıĢ bilimi yazınına kazandıran Hochschild (1979) 

çalıĢmasında, duygusal emeği, çalıĢanların iĢin gerektirdiği duygu gösterimlerini karĢıda bulunanların 

algılayabileceği ve hissedebileceği Ģekilde düzenleyerek, isteklere yönelik yüz ifadelerinde bulunması 

ve ayrıca bedensel hareketlerle de bu ifadeleri destekleyebilmesi olarak ifade etmiĢtir. Olguyu 

tanımlarken üç önemli noktaya dikkat çekmektedir (Delen, 2017:45): 

1-Söz konusu duygusal gösterimlerin kurumun talebi ve yönlendirmesiyle geliĢmesi, 

2-Süreçte bireysel duygu yönetiminin ciddi bir çaba gerektirmesi, 

3-Bu süreç sonucunda duyguların birer metaya dönüĢmesi. 

Rafaeli ve Sutton (1987) ile  Wharton ve Erickson (1993) çalıĢmalarında duygusal emeği, bünyesinde 

çalıĢanların müĢteriler ile konuĢma esnasındaki ses tonu ve davranıĢlarına yansıyan her türlü gayreti 

de barındıran kavram olarak tanımlamıĢtır. Grandey (2000) ise, daha kapsayıcı bir yaklaĢım ile 

duygusal emeği, çalıĢanların duygularına bağlı olarak ortaya çıkan davranıĢların örgüt amaçlarına 

ulaĢmaya yardım edecek ve kolaylık sağlayacak Ģekilde düzenlenmesi olarak ele almaktadır. Asforth 

ve Humprey (1993), duygusal emeği duyguların içsel yönetiminden çok, hizmet sunan ve alan 

arasındaki davranıĢ örüntüsü olarak belirtirken, Morris ve Feldman (1996) ise, söz konusu örgütün 

istediği davranıĢ gösterimlerinin çalıĢanlar tarafından sergilenmesi için gereken çaba, planlama, 

uygulama ve kontrol gereklilikleri olarak düĢünmektedirler. BaĢka bir ifade ile duygusal emek, hizmet 

verenlerin görevlerini yerine getirirken göstermeleri gereken ve örgüt tarafından beklenen isimsiz 

görevleri olarak da değerlendirilmektedir. 

ÇalıĢanlar müĢteri ile iletiĢimlerinde hissettikleri duygulara göre yüzeysel, derinden rol yapma ve 

samimi davranıĢlarda bulunarak hizmet üretim sürecini yaĢamaktadırlar. Önemli olan bu sürecin 

olumlu sonuçlar elde edilerek tamamlanmasıdır. Bunun gerçekleĢebilmesi için çalıĢanlar kendi 

duygularını yönetebilecek kabiliyete sahip olmalı ya da bu konuda eğitilmelidir. Ayrıca örgütlerde 

çalıĢanların duygularını yönlendirebilecek bir örgüt kültürünün oluĢturulması gerekmektedir.  

Yüzeysel Rol Yapma: Bu tür davranıĢlarda hissetme veya samimi ifadeler/davranıĢlar söz konusu 

değildir. ÇalıĢanlar tamamen çevresel baskılarla kendilerinden istenen duyguları gösterme yoluna 

giderler. DavranıĢları jest ve mimikleri tamamen yapmacıktır. Sahte duyguların dıĢa vurulabilmesi 

için, gerçek duyguların bastırılması gerekmektedir. Ġçinden gelmediği halde müĢteriye gülümseyen bir 

çalıĢanın gösterdiği yüzeysel rol yapmadır. Örneğin; bir öğretmenin olumsuz bir ruh hali içerisinde 

olduğunda, zor bir öğrenci ile iletiĢim anında sahte bir gülümseme geliĢtirmeye çalıĢması bu duruma 

uygundur. Yüzeysel rol yapma süreci, çalıĢanın gerçek duygularını bastırmaya yönelik psikolojik 

gayreti ve içsel geriliminden kaynaklanan stres, tükenmiĢlik ve depresyon gibi olumsuz sonuçlara yol 

açabilmekte ve karĢı taraf için (öğrenciler, çalıĢma arkadaĢları, yöneticiler vb.) olumsuz tepkiler 
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oluĢturabilmektedir (Steinberg ve Figart, 1999:17; Brotheridge ve Grandey, 2002: 22; Brotheridge ve 

Lee, 2003:370,  Grandey, 2003: 86). 

Derinden Rol Yapma: ÇalıĢanın dıĢa vurması gereken duyguyu gösterebilmek için, gerçek 

duygularını değiĢtirmeye çalıĢmasıdır. Derinden rol yapmada çalıĢan, etkileĢim halinde bulunduğu 

kiĢilerce hissedilmeyecek Ģekilde duygu değiĢimini tıpkı bir aktör gibi gerçekleĢtirmekte ve gerçekle 

birebir örtüĢecek Ģekilde arzu edilen role bürünmektedir. Örneğin; bir öğretmenin kendisini zor bir 

öğrencinin yerine koyarak empati yapması ve ona karĢı ilgili davranması bu duruma uygundur. 

Yüzeysel rol gösterilen duygularla ve derin rol ise hissedilen duygularla ilgilidir (Grandey, 2002: 21; 

Brotheridge ve Lee, 2003:372,  Grandey, 2003: 89). 

Samimi Davranışlar (Doğal Duygular): ÇalıĢanın gerçekten hissettiği duyguyu dıĢa vurmasıdır. Bir 

öğretmenin güler yüzlü olması gerektiği için değil de gerçekten öyle hissettiği için güler yüzlü olması 

samimi bir davranıĢtır. ÇalıĢanın hissettiği duygular, gösterim kuralları ve duygu ifadeleri ile uyumlu 

olduğu zaman samimi davranıĢ göstermektedir. Samimi davranıĢ duygusal emek davranıĢlarına 

eklenen üçüncü bir davranıĢ boyutu olmaktadır. ĠĢini gerçekten seven öğretmenin, bir öğrencinin 

yaralanması anında  sergilediği Ģefkat ve ilk yardım çabası buna en çarpıcı örnektir (Ashforth ve 

Humphrey, 1993:90; (Grandey, 2003: 87; Chu ve Murrmann, 2006:1185).   

Yüzeysel rol yapma ile derinden rol yapma arasındaki temel fark; yüzeysel rol yapmada amaç iĢi 

kaybetmemek iken; derinden rol yapmada, örgütün beklentilerini ve müĢterinin tatminini sağlamaktır. 

Bu farktan dolayı, yüzeysel rol yapmada sergilenen duygunun sahte olduğu karĢı tarafça hissedilirken, 

derinden rol yapmada hissedilememektedir. 

ĠĢ tatmini, çalıĢanın genel anlamda yaptığı iĢ ile alakalı pozitif duygulara sahip olmasıdır. Dolayısıyla, 

çalıĢan genel tavır ve tutumları, davranıĢları ve duyguları anlamında önemli bir role sahiptir ve 

iĢleriyle ilgili farklı ölçütlerle ilgili algı ve yorumlamaları da etkilemektedir (Grandey, 2003:91; Lu ve 

Liou, 2015: 550). ÇalıĢanların iĢlerine karĢı duydukları kapsamlı olumlu duygular ve bu duyguların 

çalıĢanlar üzerinde yarattığı sonuçlar iĢ tatmini kavramı ile ifade edilmektedir. ÇalıĢanın iĢini ve iĢteki 

deneyimlerini değerlendirmesi sonucunda hissettiği pozitif olumlu duygusal durum olarak ifade edilen 

iĢ tatmini kavramı ile duygusal emek kavramı iliĢkilidir. Özellikle, samimi davranıĢ boyutu ile neden 

sonuç bağlılığı literatürde bir çok çalıĢmada ortaya konulmuĢtur. ĠĢletmenin gösterim kuralları gereği 

kendisinden beklediği davranıĢları, benimseyerek ve içten, samimi olarak sergileyen çalıĢanlar iĢ 

tatminine ulaĢacaktır (Cote ve Morgan, 2002:951). 

Genel olarak, tutumsal bir kavram olan iĢ tatmini, çalıĢanların iĢlerinden ve çalıĢma ortamlarından ne 

düzeyde memnun olduklarının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. ĠĢ tatmin düzeyi, çalıĢanların 

iĢe dönük beklentileri ile yakından ilgilidir. Dolayısıyla, çalıĢma yaĢamında yaptıkları iĢe iliĢkin 

beklentileri karĢılanan çalıĢanların tatminlerinin sağlanacağı, beklentilerinin ötesine geçildikçe de iĢ 

tatmin düzeylerinin artacağı söylenebilir. Böylece iĢ tatmini; kiĢinin iĢini veya iĢ deneyimlerini 

değerlendirmesi sonucunda, ulaĢmıĢ olduğu duygusal durum ya da çalıĢanların iĢlerine iliĢkin geçmiĢ 

olaylara, ödüllere ve güncel izlenimlere dönük algılarını gösterir (Spector, 1997: 12;  Gohel, 2012: 36; 

Al Jenaibi, 2010: 60). 

ĠĢ tatmini kavramını, içsel ve dıĢsal olarak ikiye ayırmak gerekir. İçsel iş tatmini, bireylerin yaptıkları 

iĢin merkezi veya içsel yönleri ile iliĢkilidir. ÇalıĢanların yeteneklerini kullanması, sorumluluk, 

yaratıcılık, baĢkalarına yardım, serbestlik ve baĢarı gibi unsurlar içsel iĢ tatminini tanımlar. Dışsal iş 

tatmini ise, iĢle ilgili görevlere dair dıĢsal yönlerle ilgilidir. DıĢsal iĢ tatminine örnek olarak terfi 
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olanakları, ücret, kurum politikası ve uygulamalar, çalıĢma koĢulları, yönetim anlayıĢı ve iĢ garantisi 

verilebilir (Landy ve Conte, 2010: 414). 

Uzun süreli ve çok çeĢitli duygu sergilenmenin beklenildiği durumlar daha çok çaba gerektirmekte ve 

böylece harcanan duygusal emeği arttırmaktadır. Duygu sergilemenin sıklığı, duygu çeĢitliliğine olan 

gereklilik ve bu sürenin uzunluğunun, iĢ tatminini olumsuz etkileyebileceğini belirtmektedir (Yang ve 

Chang, 2008:880).  

Grandey (2000) çalıĢmasında, duyguların, örgüt tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kontrol 

altında tutulmasının ve bireyin hissetmediği bir takım duyguları sergilemeye zorlanmasının, iĢ 

tatminini olumsuz yönde etkileyeceğini belirtmektedir. Hochschild (1983) ile Morris ve Feldman 

(1996) çalıĢmasında, duygusal emek ve iĢ tatmini arasında olumsuz bir iliĢki olduğunu ifade 

etmektedir. Pugliesi (1999) ise, duygusal emeğin, algılanan iĢ stresini ve yıpranmayı arttırdığını, iĢ 

tatmini ise azalttığını saptamıĢtır. Buna karĢın duygusal emek ve iĢ tatmini arasındaki iliĢkiyi olumlu 

olarak değerlendiren bir takım çalıĢmalar da söz konusudur. Adelmann (1995),  Cote ve Morgan 

(2002), Chen vd., (2012) yaptıkları çalıĢmalarda duygusal emek ve iĢ tatmini arasında olumlu bir iliĢki 

saptamıĢtır. Söz konusu çalıĢmalarda, çalıĢanın duygularını düzenleyerek, olumlu duygular 

sergilemesinin müĢterilere de olumlu olarak yansıyacağı ve müĢterilerden gelen bu olumlu geri 

bildirimin çalıĢanın iĢ tatminini arttıracağı ifade edilmektedir.  

Literatürde bazı çalıĢmalar, duygusal emek boyutlarının ayrı olarak incelenmesi gerektiğini 

vurgulamıĢtır. Duygusal emeğin etkileri ele alınırken, aynı anda hem pozitif hem de negatif sonuçlar 

ortaya çıkarmasını açıklayabilmek için yüzeysel davranıĢ ve derinlemesine davranıĢ ayırımını 

kullanmayı uygun görmektedirler. Johnson (2004) araĢtırmasında yüzeysel rol yapma ile iĢ tatmini 

arasında negatif yönlü, derinden rol yapma ile iĢ tatmini arasında pozitif yönlü ancak anlamlı olmayan 

iliĢkiler belirlemiĢtir. Yang ve Chang (2008) yaptıkları çalıĢmada derinden davranıĢ ve iĢ tatmini 

arasında anlamlı ve pozitif bir iliĢki bulmuĢtur. Zhang ve Zhu (2008) çalıĢmasında, yüzeysel rol 

yapma ile iĢ tatmini arasında anlamlı ve negatif yönlü, derinden rol yapma ile doğal duyguların 

sergilenmesi ile anlamlı ve pozitif yönlü iliĢki belirlemiĢtir. Oral ve Köse (2011) çalıĢmalarında, 

yüzeysel rol yapma ile iĢ tatmini arasında anlamlı ve negatif yönlü bir iliĢki bulgusuna ulaĢırken, 

derinden rol yapma ile iĢ tatmini arasında anlamlı bir iliĢki belirlememiĢtir. Ghalandari ve Jogh 

(2012), yüzeysel rol yapma ile iĢ tatmini arasında anlamlı ve negatif yönlü, derinden rol yapma ile iĢ 

tatmini arasında anlamlı ve pozitif yönlü iliĢki elde etmiĢtir. Torland  (2013), çalıĢmasında, derinden 

davranıĢın iĢ tatmininde artıĢ sağladığını saptamıĢtır. 

3.ĠSTATĠSTĠK ANALĠZ 

3.1. AraĢtırmanın Amacı ve Hipotezler  

Bu çalıĢmanın amacı, Ġstanbul‘da bulunan iki devlet ve iki özel üniversitede görev yapan kadın 

akademisyenlerin duygusal emek algılarının iĢ tatminine olan etkilerini yapısal eĢitlik modeli 

yardımıyla belirlemektir. Alan yazında, çalıĢırken en fazla duygusal emek kullanan meslek 

gruplarından biri olarak öğretmenler gösterilmektedir. Bu nedenle çalıĢmada, günlük faaliyetleri 

esnasında sürekli olarak insanlarla iliĢki içinde olan ve duygularını beklenilenler doğrultusunda 

düzenlemek durumunda kalan kadın akademisyenler örneklem olarak seçilmiĢtir. AĢağıda yer alan 

ġekil 1 yardımıyla bu çalıĢmanın önerilen kuramsal modeli gösterilmekte ve ilgili modelde önerilmiĢ 

olan araĢtırma hipotezi sunulmaktadır. 
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                           ġekil 1. AraĢtırma Modeli 

 

Tablo 1. AraĢtırmanın Hipotezleri 

 

3.2. AraĢtırmanın Örneklemi, Varsayımlar ve Kısıtlar 

ÇalıĢmada, Ġstanbul ili içindeki iki devlet ve iki özel üniversitede çalıĢan kadın akademisyenler 

anakütle olarak belirlenmiĢtir. Anketler internet ortamında 12.09.2018-15.11.2018 tarihleri arasında 

doldurulmuĢtur. Toplamda 298 adet geri dönüĢ olmuĢtur. Fakat veri giriĢi aĢamasında 37 anketin 

soruların çoğunu boĢ bırakması nedeniyle analiz dıĢında bırakılarak toplam 261 anket uygulama için 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmaya cevap veren bireylerin ölçme araçlarındaki soruları cevaplandırırken 

gerçek duygu ve düĢüncelerini yansıttıkları kabul edilmiĢtir. AraĢtırmaya katılan bireylerin ankete 

istekle cevap verdiği ve anketi doğru ve eksiksiz biçimde cevapladıkları kabul edilmiĢtir. 

Katılımcıların soruları cevaplarken kelimelerin gerçek manasıyla anladıkları kabul edilmiĢtir. 

OluĢabilecek kavram yanılgıları göz ardı edilmiĢtir. Anketin örneklem sayısının arttırılmasında 

zorluklar yaĢanmıĢ, bir çok kez hatırlatma mailleri atılarak örneklem sayısı arttırılabilmiĢtir. Kadın 

akademisyenlerin ankete katılma arzusunun düĢük olması önemli bir kısıt olarak söylenebilir. 

3.3. Veri Toplama Aracı 

ÇalıĢma deneysel olmayan nitel araĢtırma tasarımına sahiptir ve yapılıĢ yöntemine göre tarama 

modelidir.  Ġlgili anket geniĢ bir literatür taraması sonucunda geçerlilikleri ve güvenilirlikleri daha 

önceki çalıĢmalarda onaylanmıĢ ölçekler kullanılarak hazırlanmıĢtır.  

Duygusal Emek Ölçeği: Katılımcıların duygusal emek düzeylerini ölçmek için Diefendorff vd., 

(2005) tarafından geliĢtirilen Duygusal Emek Ölçeği kullanılmıĢtır. Ölçeğin Türkçe‘ye uyarlama 

çalıĢması Basım ve BeğenirbaĢ (2012) tarafından yapılmıĢtır. Ölçek; yüzeysel rol yapma, derin rol 

yapma ve doğal duyguların sergilenmesi Ģeklinde adlandırılan üç boyut ve 13 ifadeden oluĢmaktadır. 

Yüzeysel rol yapma 6 madde, derinden rol yapma 4 madde ve doğal duygular ise 3 madde ile 

ölçülmektedir. Katılımcılar ölçek maddelerini beĢli Likert Ölçeği (1=Hiçbir Zaman, 5=Her Zaman) 

yardımıyla değerlendirmeye tabi tutmuĢlardır.  
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İş Tatmini Ölçeği: Katılımcıların iĢ tatmin düzeylerini ölçmek için Weiss vd. (1967) tarafından 

geliĢtirilen ve orijinali 100 sorudan oluĢan Minnesota ĠĢ Tatmini Ölçeği‘nin kısa formu kullanılmıĢtır. 

Ölçeğin kısa formu içsel ve dıĢsal iĢ tatmini boyutlarını kapsayan, 20 maddeden oluĢmaktadır. 

Minesota ĠĢ Tatmin Ölçeğinin 20 ifadeden oluĢan kısa versiyonu kullanılmıĢtır. Katılımcılar dan her 

bir ifadeye iliĢkin düĢüncelerini, 1=kesinlikle katılmıyorum ile 5=kesinlikle katılıyorum arasında 

değiĢen 5‘li likert biçimindedir. 

3.4. AraĢtırmanın Yöntemi 

Anket sonuçlarından elde edilen veri matrisi IBM SPSS 20.0 ve AMOS 19.0 paket programında analiz 

edilmiĢtir. Ġlk aĢamada demografik bilgilere yönelik sıklık (frekans) dağılım sonuçları verilmiĢtir. 

Ġkinci aĢamada, çalıĢılan ölçeklerin güvenilirliği değerlendirilmiĢtir. Hipotezlerin testi için hem 

açıklayıcı (AFA) hem de doğrulayıcı faktör analizinden (DFA) yararlanılmıĢtır. Faktörler için 

iliĢkilerin belirlenmesine yönelik olarak çalıĢılan teorik modelin değerlendirilmesine imkan sağlayan 

yapısal eĢitlik modelli (YEM), pek çok alanda yapılan araĢtırmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Yapısal eĢitlik modeli teorik modelde yer alan iliĢkileri eĢ zamanlı değerlendirebilmenin yanı sıra, 

ölçümde oluĢan hataları dikkate alması ve gizil değiĢkenler içermesi, yapısal eĢitlik modellemesini 

üstün kılan diğer özelliklerdir. Yapısal modelin amacı, ölçme modelinde yer alan ve ―iyi uyum‖ 

gösteren veriler aracılığıyla kurulan hipotezlerin test edilebilmesini sağlamaktır. Diğer bir deyiĢle, bu 

model aracılığıyla ölçme modelinde yer alan gözlemlenebilir (observed) değiĢkenlerin gizli (latent) 

değiĢkenleri ne oranda ölçtüğü değerlendirilebilmektedir. 

3.5. Anketin Güvenirliği 

Bir ölçeğin güvenilirliğinin test edilmesi için en yaygın uygulanan testler; ―Cronbach Alpha, Ġkiye 

Bölme (split), Paralel ve Mutlak Kesin Paralel (strict)‖ Ģeklindedir. Cronbach Alpha testi sonucunda 

elde edilen değerin %70‘in üzerinde olması anketin baĢarılı olduğunu ifade etmektedir. Kimi 

araĢtırmacılar tarafından ise bu değerin %75‘in üzerinde olması beklenmektedir. Ele alınan bütün 

güvenilirlik kriterleri %70 değerini geçtiği için, uygulanan anketin baĢarılı olduğu, anketin kendi 

içinde tutarlılık gösterdiği, ulaĢılacak sonuçların gerçek değerleri yansıtacağı sonucu ortaya 

koyulmuĢtur. 

Tablo 2. Güvenilirlik Analizi Sonuçları 
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3.6. Ankete Yönelik Yüzde Dağılım Bilgileri 

AraĢtırma örnekleminden elde edilen sosyo-demografik veriler tanımlayıcı analizler yoluyla 

değerlendirilmiĢtir. Bulgulara göre, örneklem grubunu oluĢturan kadın akademisyenlerin % 39.1‘i 23-

35 yaĢ arası, % 35.2‘si 36-45 yaĢ arası ve %25.7‘si 46 ve üzeri yaĢ grubundadır. Kadın 

akademisyenlerin % 42.5‘i evli, % 37.9‘u bekar ve  % 19.6‘sı boĢanmıĢ ya da dul olarak 

belirlenmiĢtir. Katılımcıların %26.1‘i 1-10 yıl, %32.3‘ü 11-15 yıl, %25.9‘u 16-20 yıl ve  %15.7‘si 20 

yıl ve üzeri süreyle toplam mesleki tecrübeye sahiptir. Katılımcıların %17.1‘i araĢtırma görevlisi, 

%36.9‘u Dr. öğretim üyesi, %23.7‘si doçent ve %22.3‘ü profesör ünvanına sahiptir. Katılımcıların 

%16.4‘ü mühendislik fakültesi, %18.7‘si fen fakültesi, %15.1‘i tıp fakültesi, %13.8‘i iktisat fakültesi, 

%19.5‘i iĢletme fakültesi, %13.1‘i edebiyat fakültesi, %3.4‘ü meslek yüksek okulu birimlerinde eğitim 

vermektedir. 

3.7. Açıklayıcı Faktör Analizi 

Ölçeklere yönelik açıklayıcı faktör analizi sürecinde öncelikle verilerin faktör analizine uygunluğu test 

edilmiĢtir. Buna göre veri setinin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliği iyi düzey olan 0.70 

değerinin üzerinde 0.924 bulunmuĢtur. Analize tabi tutulan maddelerin/değiĢkenlerin tutarlılığını 

ölçen Bartlett küresellik testi istatistiksel olarak anlamlı (χ2= 3962.56 ve  p= 0.000) bulunurken, anti-

imaj korelasyon matrisi sonuçlarına göre ise ifadelerin çapraz iliĢki katsayıları kritik seviye olan 0.5‘in 

üzerinde 0.71-0.93 aralığında bulunmuĢtur. Testler sonucunda açıklayıcı faktör analizi için 

kullanılacak örneklemin yeterli olduğu ve ölçekte yer alan ifadelerin iç tutarlığının sağlandığı 

görülmüĢtür.  

Veri setinin uygunluğunun yapılan testlerle onaylanmasının ardından faktör yapısının ortaya 

konulması amacıyla faktör tutma yöntemi olarak varimax döndürme metodu ile temel bileĢenler 

analizi yöntemi uygulanmıĢtır. Faktör yapısında, duygusal emek  için 3 faktör ve iĢ tatmini için 2 

faktör  öz değerlerinin 1‘den yüksek olacak Ģekilde  elde edilmiĢtir. Böylece, toplam 

varyansın %78.4‘ünü açıklayan 5 faktörlük bir yapı belirlenmiĢtir. Faktör analizi sonucunda 

Extraction (çıkarım) sütununda değeri 0.20‘nin altında kalan sorular  Costello ve Osborne  (2005) 

çalıĢmasında belirttiği üzere, varyans değiĢime etkileri az olduğu için analiz dıĢında bırakılmıĢtır. 

Böyle değiĢkenlerin model içinde yer alması Cronbach-alpha değerini düĢürmektedir. Extraction 

(çıkarım) sütunundan 0.20 değerinin altında kalan içsel tatmin alt boyutuna yönelik ―yöneticim doğru 

kararlar verir‖ sorusu ile dıĢsal tatmine yönelik ―iĢimde kendi yöntemlerimi kullanma fırsatım vardır‖ 

sorusu analiz dıĢında kalmıĢtır. Faktör analizi sonucunda ifadelerin faktör yükleri en düĢük 0.52 ve en 

yüksek ise 0.81 aralığında yer almaktadır.  
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Tablo 3. Faktör Analizi Sonuçları ve Cevap Ortalamaları 

 

3.8. Doğrulayıcı Faktör Analizi ve Yapısal EĢitlik Modeli  

Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) genellikle teorik yapının oluĢturulmasından sonra teyit ve doğrulama 

amaçlı kullanılmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizi kapsamında öncelikle, modelin tanımlanması 

amacıyla açıklayıcı faktör analizi neticesinde elde edilen 5 faktör, gizil değiĢkenler, faktörleri 

oluĢturan ifadeler ise gösterge değiĢkenler olarak tanımlanarak AMOS ortamında bir ölçüm modeli 

oluĢturulmuĢtur. AMOS 23.0 programı ile yapılan analiz sonrasında modelin, değerlendirilen veriler 

ile birlikte iyi uyum indekslerine sahip olması, güvenilirlik ve geçerlilik testlerinden de kabul edilebilir 

seviyede sonuçlar alması beklenmektedir. Model geliĢtirme stratejisi kullanılarak programın üretmiĢ 

olduğu çıktılara göre hata terimleri arası kovaryans ekleyerek düzeltmelere gidilmiĢ ve gizil 

değiĢkenleri en iyi Ģekilde açıklayan model elde edilmiĢtir. DFA sonucunda uyum iyilikleri 

kriterlerinden sadece IFI=0.932 ile  kabul edilebilir uyum vermiĢ, diğer kriterler iyi uyum sonucunu 

vermiĢtir. DFA‘nın uygunluğu belirlendikten sonra YEM çalıĢtırılmıĢtır. 
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ġekil 2: AraĢtırma Modeli Ġçin Yol Analizi 

 

Tablo 4. YEM tahmini Uyum Ġndeksleri 
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Modelin herhangi bir iyileĢtirme gereksinimi olup olmadığına bakmak adına modifikasyon indeksi 

incelenmiĢ herhangi bir modifikasyon gereksinimine gerek duyulmadığı görülmüĢtür. Bu tabloda; Ki-

Kare Ġstatistiği (χ2), RMSEA (Root Mean Square Error Of Approximation, YaklaĢım Hatasının 

Ortalama Karekökü) RMR (Root Mean Square Residual, Ortalama Hata Karekök) , NFI (Normed Fit 

Index, NormlandırılmıĢ Uyum Ġndeksi) , CFI (Comperative Fit Index, KarĢılaĢtırmalı Uyum Ġndeksi), 

GFI (Goodness Of Fit Index, Uyum Ġyiliği Ġndeksi), AGFI (Adjusted Goodness Of Fit Index, 

AyarlanmıĢ Uyum Ġyiliği Ġndeksi), IFI (Boolen‘s Incremental Fit Index, Boolen‘nin Artan (Fazlalık) 

Uyum Ġndeksi), NNFI (Nonnormed Fit Index, NormlandırılmamıĢ Uyum Ġndeksi)  olarak 

isimlendirilir. 

Tablo 1‘de Χ
2
 /sd  =2.12 çıkmıĢtır, 3 koĢulunu sağladığı için ―iyi uyum‖ kararı verilmiĢtir. 

NFI=0.930 ile 0.94-0.90 aralığına düĢmektedir, ―kabul edilir uyum‖ sağlanmıĢtır, TLI (NNFI)=0.978 

ile 0.95 sağladığından ―iyi uyum‖, IFI =0.984 ile 0.95 sağladığından ―iyi uyum‖, CFI=0.963 ile 

0.97 sağladığından ―kabul edilebilir uyum‖, RMSEA=0.025 ile 0.05 sağladığından ―iyi uyum‖, 

GFI=0.926 ile 0.90 sağladığından ―iyi uyum‖, AGFI=0.937 ile 0.90 sağladığından ―iyi uyum‖, 

RMR=0.035 ile 0.05 sağladığından ―iyi uyum‖ sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. 

Tablo 5. Önerilen Model Ġçin YEM Tahmin Sonuçları 

 

Tablodan görüleceği üzere, çalıĢmada öngörülen ana hipotez kabul edilmiĢtir ve  katsayı 

değerlerine göre, DE değiĢkeni ĠT‘yi 0.34 br. pozitif yönde etkilemektedir. YR değiĢkeni ĠT 

değiĢkenini 0.28 br. negatif yönde  olumsuz etkilemektedir, pozitif iliĢki olduğunu belirten H2 

hipotezi red edilmiĢtir. DR değiĢkeni ĠT değiĢkenini 0.25 br. pozitif yönde etkilemektedir, 

öngörülen H3 hipotezi kabul edilmiĢtir. DD değiĢkeni ĠT değiĢkenini 0.32 br. pozitif yönde 

etkilemektedir, öngörülen H4 hipotezi kabul edilmiĢtir. 

4.SONUÇ 

Hizmet iĢletmelerinin insan gücüne dayalı olmalarından dolayı, çalıĢanların kalite standardını 

oluĢturmada önemli bir faktör olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle iĢletmeler, rekabet avantajı 

sağlamak ve karlılığı arttırmak adına, çalıĢanlar üzerine odaklanmakta ve onların müĢterilerle 

iletiĢim içerisinde oldukları süre içerisinde var olan duygularını değiĢtirmelerini, kontrol 

etmelerini ya da baskılamalarını istemektedir.  ÇalıĢanların verimli olabilmesi için iĢletmeye 
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özel davranıĢ kuralları belirlemekte ve çalıĢanlardan bu kurallara uymasını beklemektedir. Bu 

konuda oluĢturulmuĢ davranıĢ kuralları, iĢletmelerde çalıĢan bireylerin duygularını zorunlu ya 

da gönüllü bir Ģekilde değiĢtirmekte bu da çalıĢanların ruh hallerinde olumlu ya da olumsuz 

değiĢikliklere neden olmaktadır. Bu durum ise, duygusal emek kavramını ortaya çıkarmakta 

ve kiĢilerin hayatlarını etkileyebilecek olumlu veya olumsuz sonuçlara sebep olmaktadır. 

ÇalıĢanlarla müĢteriler arasındaki etkileĢim düzeyi arttıkça ve hizmet kalitesinin çalıĢan 

performansına dayanma düzeyi yükseldikçe, çalıĢma hayatı açısından duygusal emeğin önemi 

artmaktadır. Ekonomik hayattaki dönüĢümlere paralel olarak duyguların iĢin bir parçası haline 

gelmesi sonucunda, çalıĢanların örgüt tarafından belirlenen gösterim kurallarına uygun 

hareket etmek durumunda kalması bir yandan müĢteri memnuniyetini artırırken, bir yandan da 

yaĢanabilecek duygusal uyumsuzluklar nedeniyle çalıĢanları olumsuz Ģekilde 

etkileyebilmektedir. 

Öğretim üyeleri öğrencilerle olumlu yönde iliĢkiler kurarak, onlarla bağ oluĢturup kendilerini 

yakın hissetmelerine sağlayacak davranıĢ biçimini benimsemelidir. Böyle bir iliĢki kurmak 

öğrencileri içsel geliĢimi ve öğrenmesi açısından olumlu yönde etkileyecektir. Öğretim 

üyeleri günlük hayatlarında çok sayıda öğrenciyle farklı türde etkileĢime girmekte, oldukça 

fazla duygusal emek davranıĢı sergilemektedirler. Üniversiteler, öğretim üyeleri öğrenciler, 

bazen veliler ve iĢ arkadaĢlarıyla iletiĢim halindeyken, duygularını yönetmelerini sağlayan 

duygu kurallarına sahip olmalarını beklemektedir. Ġyi bir eğitmenin sahip olması gereken 

değerler beklentisi ise, bu duygusal gösterim kurallarını beslemektedir. Öğretim üyeleri 

öğrencileriyle verimli iliĢkiler kurmak için ya da öğrencilerin ilgisini çekebilmek, dikkati 

dağınık bir öğrenciye ulaĢabilmek gibi farklı durumlara göre abartılmıĢ duygular ya da 

bastırılmıĢ duygular sergilemek durumunda kalabilirler.  Duygusal gösterim kurallarına göre; 

öfke, kızgınlık gibi olumsuz ya da mutluluk, sevinç gibi olumlu duygularını aĢırı bir Ģekilde 

sergilemekten kaçınmalıdırlar. Bazen konu birden çok kez anlatıldıktan sonra bile konuyu 

anlamakta zorluk çeken öğrenciler karĢınındaki hayal kırıklığı duygusunu değiĢtirmek 

zorunda kalabilir, aynı zamanda dersin akıĢını bozan, arkadaĢlarını rahatsız edici 

davranıĢlarda bulunan öğrenciler karĢısında, endiĢelerini ve gerginliklerini gizleyerek sakin ve 

katı bir duruĢ sergilemek durumunda kalabilirler. Özellikle, kadın eğitimciler okul dıĢında da 

aile fertleri ile fazlaca duygusal emek harcamaktadır. Bu çalıĢmanın motivasyonunu, sıkça 

duygusal emek harcamak zorunda kalan kadın öğretim üyelerinde, duygusal emek algısının iĢ 

tatmini üzerindeki etkisinin araĢtırılmasının önemi ve gereği  oluĢturmuĢtur.  

Bu çalıĢmada iki devlet ve iki özel üniversitede eğitim hizmeti veren kadın akademisyenlerin 

duygusal emek algılarının iĢ tatminine olan etkileri yapısal eĢitlik modeli yardımıyla 

belirlenmiĢtir. Analiz sonucunda 231 kadın akademisyen için duygusal emek algısının iĢ 

tatminini %34.8 arttırıcı yönde etkili olduğu belirlenmiĢtir. Yüzeysel rol yapma iĢ tatminini 

%28 negatif yönde, derinden rol yapma iĢ tatminini %25 pozitif yönde ve son olarak doğal 

davranıĢ sergileme iĢ tatminini %32 pozitif yönde etkilemektedir. Yüzeysel rol yapma 

literatürde de bir çok çalıĢmada negatif yönde etkili çıkmıĢtır. Bu durumda yüzeysel rol 
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yapma kadın öğretim üyeleri için iĢ tatminini azaltacak bir davranıĢ tarzıdır. Buna karĢılık iĢ 

tatmini üzerinde en etkili alt boyut doğal davranıĢ sergileme olmuĢtur.  

ĠĢ tatmini sahip olduğu potansiyel nedeniyle örgütsel yaĢamda özellikli bir öneme sahiptir. Bu 

nedenle, çalıĢanlar için kaçınılmaz bir durum olan duygusal emek gösteriminin negatif 

sonuçlarını ortadan kaldırmak için katalizör görevi görebilecek kiĢilik özelliklerinin 

belirlenmesi ve geliĢtirilmesi örgütsel baĢarı için bir gerekliliktir. Bu süreçte, iĢin gerektirdiği 

gösterim kurallarını sergileyebilecek çalıĢanların seçimine yönelik insan kaynakları 

politikalarının geliĢtirilmesi de önemlidir. Özellikle, eğitim sektöründe akademisyenler için iĢ 

tatminini artıracak doğal davranıĢ sergileme potansiyellerini yükseltecek politikalar 

izlenmelidir. Bu mesleği sevecek ve gönülden yapacak akademisyenlere ihtiyaç vardır; bu 

doğrultuda örgüt ortamının iyileĢtirilmesi, akademisyenlerin sıkıntılarına çözüm üretilmesi, 

harcanılan duygusal emeğin olumlu yönde etkilerinin (çıktılarının) oluĢması sağlanmalıdır.  
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THE ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING THE WORK-LIFE 

BALANCE WITH THE ORDERED LOGISTICS REGRESSION 

Ġġ-YAġAM DENGESĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN SIRALI 

LOJĠSTĠK REGRESYON ĠLE ANALĠZĠ 

Funda H. SEZGĠN
1
     

Abstract 

Work-life balance is to find the balance between work and life and to feel comfortable about both 

work and family commitment. As the business world developed and became more complex, 

establishing a business-life balance has become one of the biggest problems of the employees. 

Employees are adapting to the work conditions that are difficult day by day and they are trying to 

establish the work-life balances in these conditions. The fact that employees have the time they need to 

train themselves takes place through policies and practices that support the continuity of personal life 

of organizations. The establishment of the work-life balance increases the loyalty of the employees to 

the work and organization, decreases the absence and increases productivity and productivity. 

Employees are under the influence of individual and environmental factors while trying to establish 

work-life balances. The aim of this study is to analyze the factors that affect the work-life balance for 

women workers in the banking sector during working hours by ordered logistic regression. As a result 

of the analysis, it was determined that marital status, number of children, male husband support, 

family support and manager support were effective factors. 

Keywords: Work-Life Balance, Women Workers, Ordered Logistic Regression 

Özet 

İş-yaşam dengesi, iş ve yaşam arasındaki dengeyi bulmak ve hem iş hem de aile bağlılığı hakkında 

kendini rahat hissetmektir. İş dünyası gelişip karmaşıklaştıkça iş-yaşam dengesini kurmak çalışanların 

en büyük sorunlarından biri haline gelmiştir. Çalışanlar günden güne zorlaşan iş koşullarına ayak 

uydurmakta ve bu koşullar içerisinde iş-yaşam dengelerini kurmaya çalışmaktadırlar. Çalışanların 

kendilerini yetiştirebilmek için ihtiyaç duydukları zamana sahip olmaları örgütlerin kişisel yaşamın 

devamlılığını destekleyici politika ve uygulamaları sayesinde gerçekleşir. İş-yaşam dengesinin 

kurulması, çalışanların iş ve örgüte bağlılığını arttırmakta, devamsızlığı azaltmakta, verimlilik ve 

üretkenliğin artmasına neden olmaktadır. Çalışanlar iş-yaşam dengelerini kurmaya çalışırken 

birtakım bireysel ve çevresel faktörlerin etkisi altına girmektedirler. Bu çalışmanın amacı, yoğun 

çalışma saatleri yaşanan bankacılık sektörü kadın çalışanları için iş-yaşam dengesini etkileyen 

faktörlerin sıralı lojistik regresyon yöntemiyle analizidir. Analiz sonucunda, medeni durum, çocuk 

sayısı, eş desteği, aile desteği ve yönetici desteğinin etkili faktörler olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İş-Yaşam Dengesi, Kadın çalışanlar, Sıralı Lojistik Regresyon 
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1.GĠRĠġ 

ĠĢ ve aile yaĢamı, insanların günlük yaĢamlarının çok büyük bir bölümünde meĢgul oldukları 

ve uzun dönemde baĢarılı olmayı ve yaĢamlarında tatmin sağlamayı istedikleri önemli rolleri 

kapsamaktadır. Günümüzde kiĢiler, eĢleri ve çocuklarına daha fazla zaman ayırmak ve onlarla 

daha çok Ģeyi paylaĢmak istemekte; ancak iĢe yönelik karĢılaĢtıkları talepler de her geçen gün 

artmaktadır. ĠĢin ve ailenin eĢ zamanlı olarak ortaya çıkan talepleri ve ihtiyaçları birey 

üzerinde farklı baskılar oluĢturarak bireyin önceliklerine iliĢkin çeĢitli çatıĢmalar yaĢamasına 

neden olabilmektedir (Annink ve Dulk, 2012:389). ĠĢ ve aile yaĢamı dengesi, bireyin hem aile 

hem de iĢ yaĢamındaki sorumluluklarını karĢılamaya yetecek zamanının olmasını ifade 

etmektedir (Guest, 2002:260). Diğer bir tanıma göre, iĢ ve aile yaĢamı dengesi; ekonomik 

değerleri, toplumsal cinsiyet rollerini, kariyer planlamayı, zaman yönetimini içeren çok 

boyutlu bir konudur. Bu nedenle kültür, toplumsal yapı, aile değerleri ve gelenekler çoğu 

zaman bireyin amaçlarını gerçekleĢtirmesini etkilemektedir. ĠĢ ve aile yaĢamı dengesi 

yaklaĢımlarının her birey için standart bir çözümü olmamakla birlikte, aile yaĢamındaki farklı 

sorunlar bu denge durumunu yönlendirebilmektedir. Çünkü, her bireyin ve ebeveynin kendi 

tercih, seçim ve ihtiyaçları farklılıklar gösterebilmektedir (Scherer ve Steiber, 2007:32; Ford 

ve Collinson, 201:262; Murthy ve Shastri, 2015:5167). 

ĠĢ yaĢam dengesi örgütlerin pozitif iĢ çevresi yaratmasına yardımcı olmakta, aynı zamanda 

çalıĢanın örgütte uzun süre kalmasını sağlayarak eğitim yatırımlarının geri dönüĢ oranını 

artırmaktadır. KiĢinin kariyer talebi ile yaĢam sorumluluklar arasındaki dengeyi ifade eden iĢ- 

yaĢam dengesi bir örgütte çalıĢan çeĢitliliğini artırmakta ve çalıĢanın iĢe olan adaptasyonunu 

kolaylaĢtırmaktadır. Ayrıca iĢ-yaĢam dengesi yöneticilerin liderlik yeteneğini geliĢtirmekte ve 

çalıĢanların gereksinimi için çeĢitli stratejiler üretmektedir (Fiksenbaum, 2014:655). 

 Bu çalıĢmanın amacı, aktif sıralamasında üst sıralarda yer alan 2 kamu 2 özel banka genel 

müdürlüğü kadın çalıĢanlarına yönelik, iĢ-yaĢam dengesini etkileyen faktörlerin sıralı lojistik 

regresyon analizi yardımıyla belirlenmesidir.  

       2.Ġġ-YAġAM DENGESĠNĠN KADIN ÇALIġANLAR ĠÇĠN ÖNEMĠ 

ĠĢ-yaĢam dengesi, iĢ ve yaĢam arasındaki dengeyi bulmak ve hem iĢ hem de aile bağlılığı 

hakkında kendini rahat hissetmek; ya da daha açık bir ifadeyle ücretli iĢ, ücretsiz çalıĢma ve 

kiĢisel zaman gibi üç bileĢen arasındaki denge olarak da tanımlanabilir. YaĢam dengesi, iĢ, 

sosyal etkileĢim ve aile, sağlık ve genel olarak yaĢamın anlamlılığıyla iliĢkili faaliyetlerden 

oluĢan önemli yaĢam alanlarında uygun oranda harcanan zamandır (Gür, 2016:89). Greenhaus 

vd., (2003) çalıĢmasında, iĢ-yaĢam dengesini bireyin iĢ ve aile rolleri ile eĢit oranda meĢgul 

olup, aynı eĢitlikte tatmin olması olarak tanımlamayı önermektedir. Bu tanımın olumlu ve 

olumsuz dengeyi kapsayacak yeterlilikte olduğunu ileri sürerek, dengeyle ilgisi olan rol 

paylaĢımının, zaman ve psikoloji öğelerinin de alt gruplara bölünebileceğini eklemektedirler:  
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1.Zaman Dengesi: ĠĢ ve aile rollerine eĢit miktarda zaman ayırmak,  

2.Bağlılık Dengesi: ĠĢ ve aile rollerine eĢit düzeyde bağlılık duymak,  

3.Tatmin Dengesi: ĠĢ ve aile rollerinden eĢit düzeyde tatmin sağlamak.  

Ekonomik koĢullara ve sosyal taleplere bağlı olarak iĢ rolü tüm dünyada değiĢime uğramıĢtır. 

ĠĢ hayatındaki mutluluk, sadece iĢi değil yaĢamı da etkilemektedir. ĠĢ-yaĢam dengesizliği 

(çatıĢması) bazı ülkelerde sosyal bir sorun olarak algılanırken, bazı ülkelerde kiĢisel bir sorun 

olarak algılanmaktadır. Aile yapısının değiĢmesi ve kadınların çalıĢma hayatında daha fazla 

yer almaları özellikle kadınların iĢ-yaĢam dengesi ve yaĢam tatmini üzerinde önemli bir 

çatıĢma yaratmaktadır. GeliĢmeler sadece kadınları değil, acımasız rekabet koĢullarında aynı 

gelir düzeyini muhafaza etmek için daha uzun saatler çalıĢmak zorunda kalan tüm çalıĢanları; 

artan stres ve sağlık sorunlarıyla karĢı karĢıya bırakmaktadır. ÇalıĢanlar, günlük yaĢamlarında 

da, kendilerine ve ailelerine zaman ayırmakta zorlanmakta, iĢ ve yaĢam hayatıyla ilgili olarak 

sorunlarını ve isteklerini gündeme getirmekten çekinmekte ve sonuçlarını kabullenmektedirler 

(Gür, 2016:2). 

Kadının gelir elde etmesiyle geleneksel aile düzeninin kadın erkek rollerini keskin bir Ģekilde 

sınırlayıĢı yerini paylaĢmaya dayalı cinsiyet rolleri anlayıĢına bırakmıĢtır. Fakat ev 

sorumluluklarının paylaĢımındaki değiĢme, para kazanma rolünün paylaĢımında görülen 

değiĢmenin oldukça gerisinde kalmaktadır. Bu durumun nedeni ev ile ilgili sorumluluklarda 

kadınlık ve erkekliğin algılanıĢına iliĢkin geleneksel cinsiyet yargılarının çok daha güçlü ve 

yıkılması zor olmasıdır (Günay ve Bener, 2011:160).  

Kadınların iĢ yaĢamına dahil olmasıyla evde ya da dıĢarıda yerine getirilmesi gereken rol 

sorumlulukları da farklılaĢmaya baĢlamıĢtır. Kadın hem çalıĢan hem de eĢ ve/veya anne 

rollerini yerine getirmeye baĢlamıĢtır. Bu da kadınların iĢ yaĢam çatıĢması yaĢamasına neden 

olmakta, ayrıca bir denge oluĢturmayı zorunlu kılmaktadır. Bu denge sorunu sadece kadınlar 

değil erkekler için de önemlidir. ĠĢ-yaĢam dengesine iliĢkin araĢtırmalar, iĢ-aile çatıĢması 

yaĢayan bireylerin iĢyerinde diğer çalıĢanlardan daha düĢük performansa sahip olduklarını 

göstermektedir. (Doğrul ve Tekeli, 2010:14)  

Toplumun bireylerden beklediği cinsiyet rolleri bireylerin kadın ve erkek olarak iĢ yaĢamlarında ve 

özel yaĢamlarında farklılıklar meydana getirmekte ve buna göre kadın ve erkeğin iĢ yaĢam dengesinin 

değiĢmesine sebep olmaktadır. Cinsiyet rolü, hangi meslek ya da pozisyonun kadın iĢi, hangilerinin 

erkek iĢi olduğunun belirlenmesini sağlamaktadır (Örücü vd., 2007:119). Böylece kadının toplumdaki 

cinsiyet rolünden dolayı onun ev hayatı ve iĢ hayatı arasında denge kurmak zorunda olması, anne ve eĢ 

olma rolünün bir uzantısı gibi değerlendirilen öğretmenlik, hemĢirelik, sekreterlik gibi daha çok 

kadınların çalıĢtığı mesleklere yönelmesine yol açmıĢtır (Narin vd., 2006:71). Kadınların erkeklere 

göre daha düĢük iĢ tatmini sağlayıp, iĢ yaĢam dengelerinin daha kırılgan bir yapıya sahip olması, 

kadınların erkeklere göre daha vasıfsız iĢlerde çalıĢmaları sebep gösterilebilir. Genellikle düĢük ücretli 

ve vasıfsız islerde çalıĢmaları nedeni ile de ihtiyaçlarını gerçekleĢtiremediklerinden tatminsiz 

olmaktadırlar (Tallichet ve Willits, 1986:120). Yapılan bazı araĢtırmalarda da kadınların iĢ 

tatminlerinin erkeklerden daha fazla olduğu, beklentilerinin düĢük olması sebep olarak 
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gösterilmektedir. Kadınların sosyal ve kültürel normlar nedeniyle, iĢlerinden çok fazla beklentilere 

sahip olmadıkları bu nedenle iĢ tatmini düzeylerinin erkeklere oranla nispeten daha yüksek olduğu 

düĢünülmektedir. 

Bankacılık sektöründeki kadın çalıĢanlar için, yoğun çalıĢma saatleri ve iĢ yükü 

düĢünüldüğünde, zamanın daha etkin kullanımına yönelik stratejilere ihtiyaç vardır.  Kadın 

çalıĢanlar, istihdam statüsüne bakılmaksızın ev iĢleri, çocuk bakımı ve farklı sorumlulukların 

büyük bir kısmını üstlenmeye devam etmektedir. Böylece, iĢ-yaĢam dengesi kurma 

konusunda zorluklar yaĢanmaktadır. Özellikle finans sektörü çalıĢanlarının için iĢ-yaĢam 

dengesinin kurulması  daha zor hale gelmektedir. 

Dengenin belirlenmesinde etkili olan çevresel faktörler, iĢ talepleri, iĢ kültürü, evin talepleri 

ve ev kültürüdür. ĠĢ kültüründen kasıt, bireyin iĢ-aile dengesini destekleyici bir örgütsel kültür 

ve bu yöndeki uygulama ve politikalardır. Örneğin, esnek çalıĢma saatleri ya da çocuk bakımı 

düzenlemeleri gibi ya da iĢin uzun ve düzensiz çalıĢma saatleri talep ediyor olmasıdır. Ev 

talepleri, iĢ dıĢındaki sorumlulukları ve bağlılıkları ifade etmektedir. ÇalıĢan bireyin evli ya 

da bekar olması ya da çocuk sahibi olması durumunda talepler farklı olabilmektedir. Ev 

kültürü, bireyin ev çevresindeki bağlılıkları ve sorumluluklarıdır. ĠĢ-yaĢam dengesinin 

algılanmasında etkili olabilen bireysel faktörler iĢe yönelme, özellikle de iĢin (ya da evin) 

merkezi yaĢam ilgisi olması ya da iĢe yönelimli olma yönleridir. KiĢisel kontrol, kontrol odağı 

ve rekabet eden taleplerin baskılarıyla baĢa çıkma kapasitesidir. Cinsiyet, özellikle kadınları 

yüksek ev talepleri dolayısıyla etkilemekte, yaĢam ve kariyer evreleri ise evde ve iĢteki belli 

talepleri karĢılamada etkili olmaktadır (Guest, 2002:  265). ĠĢ-yaĢam dengesi için etkileyici 

faktörler literatürdeki farklı çalıĢmalar (Smith ve Gardner, 2007:9; Wirtz vd., 2011:360; 

Narayanan ve Narayanan, 2012:307; Sageer vd., 2012:34) sonucunda Ģu baĢlıklar altında 

incelenebilir: 

Süreç değişkenleri, iĢ yeri ve bireyin kiĢisel yaĢamı arasındaki etkileĢimi içermektedir. ĠĢ-

yaĢam çatıĢması, iĢ doyumu ve sağlık açısından önemli bulunan en önemli süreç 

değiĢkenlerinden birisi iĢ arkadaĢları ve amirlerden gelen sosyal destektir. Genel olarak üç 

çeĢit sosyal destek bulunmaktadır. Bunlar: duygusal, bilgiye dayalı ve araçsal desteklerdir. 

Duygusal destek, dinleme, rahatlatma, empati kurma, önemseme gibi unsurları 

kapsamaktadır. Bilgiye dayalı destek, yönetme ve yönlendirme için bilgi transferinin 

gerçekleĢmesi demektir. Araçsal destek ise, para, ev iĢleri diğer küçük iĢlerle ilgili olarak mal 

ve hizmet sağlamayı içermektedir. Her bir tür sosyal destek, iĢ-yaĢam dengesi belirleyicidir ve 

bireyin stres faktörleriyle baĢa çıkmasını kolaylaĢtırmaktadır.  

Birey değişkenleri, kiĢilik değiĢkenleri olarak iĢ-yaĢam algısını etkileyen değiĢkenler olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Örneğin bireyin strese karĢı dayanıklı olması, iĢ-yaĢam çatıĢmasının 

negatif yayılımına neden olabilmektedir. Bireyin olumsuz duyarlılık içinde bulunması, öznel 

bir sıkıntı hali ya da keyifsiz bir duygusal durum içinde olması durumudur. Bu olumsuz 

duyarlılık, iĢ stresi ve iĢ yaĢam çatıĢması arasında bir süreç değiĢkeni olarak oluĢabilmektedir. 
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Olumsuz duyarlılık içinde bulunan bireyin, iĢ-yaĢam dengesi açısından da daha düĢük denge 

algısı içinde olması beklenmektedir.  

İçerik değişkeni, çevresel sistem yaklaĢımına göre, bir örgütün iĢ-yaĢam kültürüdür. Bir 

örgütün iĢ yaĢam kültürü ise, o örgütün çalıĢanlarının iĢ ve aile yaĢam bütünleĢmelerini ne 

derece desteklediği ve değer verdiğiyle ilgili olan paylaĢılan varsayımları, inançları ve 

değerleridir. Bu nedenle, örgütün yaklaĢımı, iĢ ve kiĢisel yaĢam dengesinde belirleyici faktör 

olarak ele alınmaktadır. Genel olarak, örgütün olumlu tutum içinde olması, iĢ-yaĢam 

dengesini olumlu yönde etkilemektedir.  

Cinsiyet, bireyin iĢ ve iĢ-dıĢı yaĢamını etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. Yapılan 

çalıĢmalar, çalıĢan kadınların iĢ-yaĢam çatıĢmasıyla, erkeklere oranlara çok daha fazla yüz 

yüze geldiğini ortaya koymaktadır. Kadınlar, iĢ sorumluluklarının dıĢında da, çocuk ve yaĢlı 

bakımı konusunda erkeklerden daha fazla sorumluluk almaktadırlar. Bu nedenle, erkek 

çalıĢanlara oranla daha fazla strese yol açan faktörlerle karĢılaĢmaktadırlar. Ev iĢleri 

sorumluluğu, bakım gerektiren unsurlar nedeniyle, kadın çalıĢanlar, iĢ-yaĢam dengesini 

destekleyen programlar ve çalıĢmalar konusunda daha fazla beklenti içinde olabilmektedirler.  

İşin türü, Profesyonel ve profesyonel olmayan iĢ türlerinde çalıĢanlar, iĢ- yaĢam 

dengesizliğinden farklı Ģekilde etkilenmektedirler. Her ne kadar kontrol ve esneklik açısından 

profesyonellik gerektiren iĢler daha avantajlı görünse de, kariyer beklentileri, alınan 

sorumluluk ve sosyal konum gibi unsurlar bireyin iĢ-yaĢam dengesi algılarını ve beklentilerini 

etkilemektedir.  

3. SIRALI (ORDERED) LOJĠSTĠK REGRESYON ANALĠZĠ  

Bağımlı değiĢkenin sıralı ölçekle ölçüldüğü durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Bağımlı 

değiĢken en az üç kategoride ve doğal bir sıralama kurgusunda, küçükten büyüğe doğru 

kodlanmıĢ yapıda olması gerekir. Bağımlı değiĢken ölçüleri sıralı olduğunda yani 

kategorilerin düĢükten yükseğe doğru düzenlenmiĢ, sıralanmıĢ olduğu durumlarda çok yakın 

kategoriler arasındaki gerçek aralıklar bilinemez. EĢit aralıklı olmayan sıralı kategorilere 

sahip bağımlı değiĢken ile bağımsız değiĢkenler arsındaki iliĢkinin belirlenmesinde en uygun 

regresyon tekniği olarak sıralı lojistik regresyon analizi gösterilmektedir. Sıralı lojistik 

regresyon modelinin elde edilmesinde beĢ temel bağlantı fonksiyonu kullanılmaktadır. En çok 

kullanılan fonksiyonlar ise logit, probit, ve cloglog fonksiyonlarıdır (Agresti, 2007:56). Sıralı 

lojistik regresyon modelinin temel özellikleri aĢağıdaki üç maddede Ģu Ģekilde belirtilebilir: 

 Ġlgili bağımlı değiĢken, gözlemlenmemiĢ sürekli gizli (latent) bir değiĢkenden tekrar 

düzenlenebilir sıralı ve gruplanmıĢ bir kategorik değiĢkendir. Ancak sıralı değiĢkenin 

kategorilerinin eĢit aralıklarla ayrılıp ayrılmadığı kesin değildir. 

 Sıralı lojistik regresyon analizi normallik ve sabit varyans varsayımını gerektirmeden, 

açıklayıcı sıralı kategorik değiĢken üzerindeki etkilerini açıklamak için bağlantı 

fonksiyonu kullanılır. 
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 Regresyon katsayısının değeri sıralı kategorik değiĢkeninin kategorilere bağlı 

olmadığından dolayı sıralı lojistik regresyon modeli açıklayıcı değiĢken ile sıralı 

kategorik değiĢken arasındaki iliĢkinin kategoriden bağımsız olduğunu varsayar (Chen 

ve Hughes, 2004:9). 

Sıralı lojistik regresyon modeli, kategorik cevap değiĢkeni Y‘nin çok durumlu olduğu ve sıralı 

ölçekli nitel tepki modeli olan lojistik regresyon analizi McCullagh (1980) tarafından 

geliĢtirilmiĢ olan bir modeldir. Model, gözlemlenebilir bir kategorik değiĢkenin altında 

gözlemlenemeyen bir gizli değiĢkenin olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu analizde, 

gözlenebilen, aralıklı ve sıralı kategorilere sahip Y bağımlı değiĢkeninin ardında gözlenemeyen ve 

sürekli bir değiĢkenin olduğu düĢüncesine dayanmaktadır. Dolayısıyla bu değiĢken ―Gizli DeğiĢken‖ 

adını alır ve Y* Ģeklinde ifade edilir. Bu gizli değiĢken, X bağımsız değiĢkenleri aracılığıyla açıklanır 

ve bunun gösterimi Ģu Ģekildedir: 

                                                                     (1) 

EĢitlik (1)‘de X açıklayıcı değiĢkenler vektörünü, k ise modeldeki açıklayıcı değiĢken sayısını 

göstermektedir. Hata terimi  ε‘nun normal ya da lojistik gibi sıfır ortalama ile belirli simetrik bir 

dağılım gösterdiği varsayılır. Bağımlı değiĢkenin J tane sıralı kategorisinin olduğu düĢünülürse, 

gözlenen düzeyler ile eğilimler arasındaki iliĢki aĢağıdaki Ģekilde verilebilir: 

                                                  (2) 

Burada, i, gözlemleri, J ise bağımlı değiĢkenin düzey sayısını göstermektedir. EĢitlik (2)‘de, bağımlı 

değiĢken düzeyinin kodlaması ―0‖dan baĢladığı için toplam J+1 tane düzey olduğuna dikkat 

edilmelidir. μ‘ler, yan yana olan kategorileri ayıran bilinmeyen eĢik (threshold) parametreleridir. Bu 

parametreler, gözlemlerin gizil değiĢkenin (Y*) hangi değerlerinden sonra fikir değiĢtirdiklerini ve 

bağımlı değiĢkende kodlanan diğer seçeneklere doğru yönlendiklerini göstermektedir. Genel olarak 

sıralı kategorilere sahip olan bağımlı değiĢken modelleri için olasılıklar gizil değiĢken yaklaĢımı 

kullanılarak aĢağıdaki eĢitlik ile ifade edilirler (Long, 1997:71). 

                                                            (3) 

EĢitlik (3), gözlenen y‘nin j. kategoriye düĢmesi olasılığının genel bir biçimini vermektedir. Hata 

teriminin dağılım fonksiyonunu gösteren F‘nin lojistik dağılımı ifade ettiği varsayımı altında μ‘ler ile 
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b‘ler sıralı lojit model ile tahmin edilirler. Herhangi bir gözlemin bağımlı değiĢkenin j. kategorisine 

eĢit ya da daha küçük olması olasılığı ise,  

                                                 (4) 

biçiminde ifade edilmektedir. ˄ sembolü lojistik dağılımı göstermek üzere, gözlemlerin 

bağımlı değiĢken kategorilerine düĢme olasılıkları, 

                                                    (5) 

biçiminde hesaplanır. EĢitlik (3)‘de tüm olasılıkların pozitif olabilmesi için, 

kısıtının sağlanması gerekir. J+1 kategorili bir bağımlı değiĢken için gizil değiĢken Y* ‘ın J+1 tane 

alan oluĢturacak biçimde bölünmesi gerekmekte ve J+1 tane alanın oluĢturulabilmesi için J tane eĢik 

parametresine ihtiyaç duyulmaktadır. Modelin sabit terim içermesi durumunda eĢik parametrelerinden 

bir tanesi tahmin edilemez (Long,1997:78). Bu amaçla Greene (2000) çalıĢmasında ilk eĢik 

parametresinin  (μ0) , 0‘a normalleĢtirilmesini önermiĢtir. Bu durumda J+1 düzeyli bir bağımlı 

değiĢkenin yer aldığı modelde toplam J-1 tane eĢik parametresinin tahminine ihtiyaç duyulur. Ġlk eĢik 

parametresi 0 olduğundan dolayı tahmin edilen eĢik parametrelerinin hepsinin pozitif olması 

gerekmektedir ve aralarında, Ģeklinde iliĢkisi vardır. 

Model yapısı genelde çeĢitli bağlantı fonksiyonlarını gerektirir. Çünkü bağlantı fonksiyonları 

sıralı lojistik regresyon modellerini güçlü bir paralel eğriler varsayımı altında oluĢturmak için 

kullanılmaktadır. Bir aday modelin belirlenmesi için temelde, paralel eğriler varsayımının 

sağlanması gerekir (Chen ve Hughes, 2004:6). 

4. ĠSTATĠSTĠK ANALĠZ VE SONUÇLARIN YORUMLANMASI 

4.1. AraĢtırmanın Amacı ve Gerekçesi 

ĠĢ dünyası geliĢip karmaĢıklaĢtıkça iĢ-yaĢam dengesini kurmak çalıĢanların en büyük 

sorunlarından biri haline gelmiĢtir. ÇalıĢanlar günden güne zorlaĢan iĢ koĢullarına ayak 

uydurmakta ve bu koĢullar içerisinde iĢ-yaĢam dengelerini kurmaya çalıĢmaktadırlar. 

ÇalıĢanlar iĢ-yaĢam dengelerini kurmaya çalıĢırken birtakım bireysel ve çevresel faktörlerin 

etkisi altına girmektedirler. Kadınların çalıĢma hayatında yaĢadığı sorunların büyük 

çoğunluğu cinsiyete dayalı eĢitsizlik ve cinsiyete dayalı iĢ bölümü nedeniyle yaĢanmaktadır. 
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Kadınların üzerlerindeki ev-aile-iĢ sorumlulukları, artan ve çatıĢan roller kadınların çalıĢma 

tercihlerini etkilemektedir. Bu faktörleri azaltmak için uygulanacak düzenlemeler kadının 

iĢgücüne katılımını artıracak ülkelerin kalkınma ve verimliliğini önemli seviyede arttıracaktır.  

4.2. AraĢtırmanın Örneklemi, Varsayımlar ve Kısıtlar 

ÇalıĢmada, Ġstanbul‘da aktif sıralamasında üst sıralarda yer alan 2 kamu 2 özel banka genel müdürlüğü 

kadın çalıĢanlarına yönelik, iĢ-yaĢam dengesini etkileyen faktörlerin sıralı lojistik regresyon analizi 

yardımıyla belirlenmiĢtir. Anketler mail yoluyla  15.07.2018-15.10.2018 tarihleri arasında 

uygulanmıĢ, toplamda 263 geri dönüĢ sağlanmıĢtır. Bu süre içinde üç kez hatırlatma maili 

gönderilerek, cevap sayısı arttırılmaya çalıĢılmıĢtır. Veri giriĢi aĢamasında 19 tanesinin soruların 

çoğunu boĢ bırakması nedeniyle analiz dıĢında bırakılarak toplam 244 anket uygulama için 

kullanılmıĢtır. 

AraĢtırmaya cevap veren bireylerin ölçme araçlarındaki soruları cevaplandırırken gerçek duygu ve 

düĢüncelerini yansıttıkları kabul edilmiĢtir. AraĢtırmaya katılan bireylerin ankete istekle cevap verdiği 

ve anketi doğru ve eksiksiz biçimde cevapladıkları kabul edilmiĢtir. Katılımcıların soruları 

cevaplarken kelimelerin gerçek manasıyla anladıkları kabul edilmiĢtir. OluĢabilecek kavram 

yanılgıları göz ardı edilmiĢtir. Kadın çalıĢanların ankete katılıma olumlu bakmamaları önemli bir kısıt 

olarak söylenebilir. 

4.3. Veri toplama aracı 

ÇalıĢma deneysel olmayan nitel araĢtırma tasarımına sahiptir ve yapılıĢ yöntemine göre tarama modelidir.  

AraĢtırmada, örneklemden verilerin toplanması bakımından survey modeli (saha taraması)  kullanılmıĢtır. 

Örneklemden veri toplamada ise,  deneklerin görüĢlerinin yazılı olarak alındığı bir veri toplama tekniği olan 

anket tekniği kullanılmıĢtır. Ankette ilk bölüm katılımcılar hakkında genel bilgileri ölçme 

niteliğindedir. Ġkinci bölüm iĢ-yaĢam dengesi ölçeğinden oluĢmakta ve tüm sorular 5‘li likert 

formatındadır.  ĠĢ-yaĢam dengesi ölçeği için Netemeyer vd., (1996) tarafından geliĢtirilmiĢ 

olan iĢ- aile ve aile-iĢ çatıĢması ölçeklerinden faydalanılmıĢtır. Guest (2002)‘de yayınladığı 

çalıĢmasında iĢ-yaĢam dengesinin; iĢ ve aile dengesi olmak üzere iki boyutu olduğunu belirtmiĢtir. Bu nedenle iĢ-yaĢam 

dengesi ölçeği iĢ ve aile dengesi olmak üzere iki boyutta incelenmiĢtir. Böylece, iĢ-yaĢam dengesi ölçeği iĢ yaĢamı 

ve aile yaĢamı olarak iki boyuttan oluĢmaktadır.  

4.4. Bulgular ve Yorumlar 

Anketin güvenirlik analizi sonuçları; Cronbach-Alpha = 0.923, Parelel = 0.922, Strict  = 0.923 olarak 

belirlenmiĢtir. Her bir güvenilirlik kriteri %70 değerini aĢtığı için, kiĢilerle yapılan anketin baĢarılı 

olduğu, anketin kendi içinde tutarlı olduğu, elde edilecek sonuçların gerçekleri yansıtacağı ortaya 

konulmuĢtur. Anketin birinci bölümü olan  kadın çalıĢanlara yönelik genel bilgiler için elde edilen 

bulgular aĢağıda verilmiĢtir: 

 Katılımcıların % 38.3‘ü 23-35 yaĢ arası, % 41.5‘i 36-45 yaĢ arası ve %20.2‘si 46 ve üzeri yaĢ 

grubundadır. 

 Katılımcıların %56.1‘i evli, %32.4‘ü bekar ve %11.5‘i boĢanmıĢ/dul olarak belirlenmiĢtir. 

 Katılımcıların %85.2‘si evde bakmakla yükümlü olduğu hasta anne-baba-engelli birey vs. yoktur 

derken, 14.8‘i var demiĢtir. 
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 Katılımcıların %22.3‘ü 1-10 yıl, %29.6‘sı 11-15 yıl, %24.2‘si 16-20 yıl ve  %23.9‘u 20 yıl ve 

üzeri süreyle toplam mesleki tecrübeye sahip olduğu belirlenmiĢtir.  

 Katılımcıların %32.6‘sı tek çocuk, %26.8‘i iki çocuk, %9.4‘ü üç çocuk, %31.2‘si çocuğum yok 

demiĢtir. 

 Katılımcılar %55.9‘u ev iĢlerinde ücretli yardımcım var derken, % 44.1‘i yok demiĢtir.  

 Katılımcıların %18.5‘i araĢtırma görevlisi, %34.5‘i yardımcı doçent, %26.9‘u doçent ve %20.1‘i 

profesör ünvanına sahiptir. 

 Katılımcıların %71.7‘si eĢ desteği görmediğini, %28.3‘ü eĢ desteği gördüğünü belirtmiĢtir. 

 Katılımcıların %68.4‘ü aile desteği görmediğini, %31.6‘sı aile desteği gördüğünü ifade etmiĢtir. 

 Katılımcıların %65.3‘ü yönetici desteği görmediğini, %34.7‘si yönetici desteği gördüğünü ifade 

etmiĢtir. 

ÇalıĢmada katılımcılar, %69.5‘i iĢ-yaĢam dengesini kuramadığını, %30.5‘i iĢ-yaĢam dengesini 

kuruduğunu belirtmiĢtir. Ölçeğe verilen ortalama cevap skoru 4.07 olarak elde edilmiĢtir. Bu cevap 

―katılıyorum‖ yönüyle değerlendirilebilir. Bu ikili ayırım sonucunda belirlenen iĢ-yaĢam dengesinin 

varlığı durumuna ilave olarak, ―dengeyi kuran-dengede ortada kalan-dengeyi kuramayan‖ biçiminde 

üçlü bir ayırım, daha detaylı bilgi verecektir. Böylece, ortada kalan sınıf içindeki bireyler de 

değerlendirmeye dahil olacaktır. Bu üçlü ayırımı belirlemek amaçlı kartil ortalamalardan 

yararlanılmıĢtır. Birinci kartil (Q1)= 2.31, ikinci kartil (medyan=Q2=4.10) ve üçüncü kartil (Q3)= 4.67 

olarak belirlenmiĢtir. Bu üç sınır arasında ankete verilen cevaplar için dengeyi kuran= 1, dengede 

kararsız kalan=2 ve dengeyi kuramayan=3 olarak sınıflandırılmıĢtır. Böylelikle elde edilen seriye iĢ-

yaĢam dengesi skoru adı verilmiĢtir. Complementary Log-log bağlantılı sıralı lojistik regresyon 

modeli için paralel eğriler varsayımının test sonuçları Tablo 1‘de verilmiĢtir. 

Tablo 1: Sıralı Lojistik Regresyon Modeli için Paralel Eğriler Varsayımının Test 

Sonuçları 

 

H0: Parametre tahminleri aynı kesme noktasından geçer 

H1: Parametre tahminleri farklı kesme noktalarından geçer 

Paralellik varsayımı gereği parametrelerin tahmini değerlerinin bağımlı değiĢkenin tüm kategorileri 

için aynı kesme noktasından geçmeleri Ģartı bulunmaktadır. Paralellik varsayımı  Ki-Kare testi ile test 
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edilmiĢtir ve  olasılığı(p)= 0.369‘dür.  Bunun anlamı; bağımlı değiĢken olan mutluluğun 

kategorilerinin birbirine paralel olduğu, parametrelerin her bir kategoride birbirine eĢit olduğudur. 

Diğer aĢamada  modelin uyum iyiliği testleri yapılmıĢtır.  

Tablo 2: Modelin Uyum Ġyiliği Testleri 

 

Ho:Model verileri itibariyle uygundur 

H1: Model verileri itibariyle uygun değildir 

Modelin uyum iyiliğinin incelenmesinde test istatistiklerine ait olasılıklar 0.05‘ten büyüktür. 

Dolayısıyla, modelin verilerle uyum içinde olduğunu ifade eden H0 hipotezi reddedilemez. Bu da 

modelin uyum iyiliğinin sağlandığının göstergesidir. 

Tablo 3: Pseudo R
2
 Sonuçları 

 

 Tablo 3‘de Pseudo R
2
 testi sonuçları görülmektedir. ―Cox and Snell‖, ― Nagelkerke‖, ―McFadden‖ 

%80 üzerinde yüksek bir değere sahiptirler. Ele alınan bağımsız değiĢkenler  bağımlı değiĢken iĢ-

yaĢam dengesi skorunu yüksek derecede açıklamaktadır. 
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Tablo 4: Sıralı Lojit Model Tahmin Sonuçları 

 

Analiz sonucunda; yaĢ, bakmakla yükümlü olunan birey varlığı ve mesleki tecrübe iĢ-yaĢam dengesi 

skoru üzerinde istatistik anlamlı çıkmamıĢtır. Buna karĢılık, medeni durum, çocuk sayısı, yardımcının 

varlığı, çalıĢılan pozisyon, eĢ desteği, aile desteği ve yönetici desteğinin istatistik anlamlı etkili 

faktörler olduğu belirlenmiĢtir. Katsayı büyüklüklerine bakıldığında iĢ-yaĢam dengesi skoru üzerinde 

medeni durum, eĢ desteği ve yönetici desteği en etkili üç faktördür. Yardımcı varlığı iĢ-yaĢam dengesi 

üzerinde en az etkili değiĢkendir.  

5. SONUÇ 

Günümüzde artan çalıĢma saatlerinin yoğun ve düzensiz olması nedeniyle, iĢ ortamında geçirilen 

zamanın fazla oluĢu, hafta sonu çalıĢmalarının ve iĢ yolculuklarının sıklığı, düĢük ücret gibi olumsuz 

iĢ özellikleri iĢ-yaĢam dengesizliğine zemin hazırlamaktadır. Ailenin büyüklüğü, ailedeki bakımından 

sorumlu olunan çocuk sayısının fazla oluĢu, çocukların yaĢlarının küçük olması, her iki eĢin de 

çalıĢması gibi farklı aile özellikleri de dengesizliği arttıran faktörler arasında yer almaktadır. ĠĢ-yaĢam 

dengesinin kurulamaması çok boyutlu ve çift yönlü bir süreçtir KiĢinin iĢine veya ailesine bağlılığının 

derecesi, iĢinde veya ailesinde yaĢadığı sorunlar ve iĢinden veya ailesinden kaynaklanan talepler 

dengeyi kuramamanın öncesini oluĢtururken, iĢ-yaĢam dengesizliği  sonucunda da kiĢinin iĢ veya aile 

hayatından ve genel olarak hayattan aldığı tatminde önemli ölçüde azalmalar meydana 

gelebilmektedir. KiĢinin yaĢamdan aldığı tatmini oluĢturan unsurların bireyin iĢi, kariyeri, ailesi ve 

çocukları olduğu düĢünüldüğünde, iĢ-aile çatıĢmasının bu tatmini olumsuz yönde etkileyeceği tahmin 

edilir. Sonucunda ise, kiĢide iĢe dair isteksizlik, performans düĢüklüğü, stres, örgütsel bağlılıkta düĢüĢ, 

daha az verimlilik, kendini yetersiz hissetme, psikolojik rahatsızlıklar oluĢabilir.  

Kadınların iĢ hayatına daha çok katılımıyla geleneksel aile düzeninde ve yapısında değiĢimler 

meydana gelmiĢtir. Geleneksel aile düzeninde erkeğin ekmek kazandığı modelden, kadınlarının da 

emeği karĢısında gelir elde ettiği, evin giderlerine ortak olduğu, çift kariyerli aile modeline geçilmiĢtir. 

Kadının bu modele uyum sağlaması kolay olmamaktadır. Toplumsal cinsiyete dayalı iĢ bölümü, evin 

ve çocuğun sorumluğunu iĢ yüküyle beraber kadına yüklemiĢtir. Bu durum kadının aile-iĢ-yaĢam 

çatıĢması yaĢamasına neden olmaktadır.  

Bu çalıĢmanın amacı, yoğun çalıĢma saatleri yaĢanan bankacılık sektöründe çalıĢan 244  kadın için iĢ-

yaĢam dengesini etkileyen faktörlerin sıralı lojistik regresyon yöntemiyle analizidir. ÇalıĢmada 
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katılımcılar, %69.5‘i iĢ-yaĢam dengesini kuramadığını, %30.5‘i iĢ-yaĢam dengesini kuruduğunu 

belirtmiĢtir. Verilen cevaplar, Birinci kartil (Q1)= 2.31, ikinci kartil (medyan=Q2=4.10) ve üçüncü 

kartil (Q3)= 4.67 olarak üç gruba ayrılmıĢtır. Bu üç sınır arasında ankete verilen cevaplar için dengeyi 

kuran= 1, dengede kararsız kalan=2 ve dengeyi kuramayan=3 olarak sınıflandırılmıĢtır. Böylelikle 

elde edilen seriye iĢ-yaĢam dengesi skoru adı verilmiĢtir. Sıralı lojistik regresyon analizi sonucunda 

yaĢ, bakmakla yükümlü olunan birey varlığı ve mesleki tecrübe iĢ-yaĢam dengesi skoru üzerinde 

istatistik anlamlı çıkmamıĢtır. Buna karĢılık, medeni durum, çocuk sayısı, yardımcının varlığı, 

çalıĢılan pozisyon, eĢ desteği, aile desteği ve yönetici desteğinin istatistik anlamlı etkili faktörler 

olduğu belirlenmiĢtir. Katsayı büyüklüklerine bakıldığında, iĢ-yaĢam dengesi skoru üzerinde medeni 

durum, eĢ desteği ve yönetici desteği en etkili üç faktördür. Yardımcı varlığı iĢ-yaĢam dengesi 

üzerinde en az etkili değiĢkendir.  

Özellikle kadınların bu dengeyi kuramayıĢı mutsuz, memnuniyetsiz ve verimsiz bireylerin 

yetiĢtirilmesi ve gelecekte sağlıksız bir toplumun oluĢması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, sağlıklı 

bir toplumun devamı içinde özellikle kadınların iĢ ve aile yaĢamı dengesini oluĢturması önem 

taĢımaktadır. ĠĢverenlerin aile dostu Ģirket politikaları izleyip, gerektiğinde çalıĢanlarına danıĢmanlık 

ve destek hizmeti vermesi sağlanabilir. ĠĢverenlerin kadınların istediklerinde daha az süre 

çalıĢabilmelerine imkan sağlayan esnek çalıĢma Ģekilleri, aile görevlerini yürütebilmeleri için diğer bir 

çözüm yolu olacaktır. Kısmi süreli çalıĢma ya da diğer esnek çalıĢma Ģekilleri anneler için hem gelir 

elde etmeleri hem de çocuklarına daha fazla vakit ayırabilmeleri açısından tercih edilebilmektedir. 

Toplumsal düzeyde aile dostu politikalar yeniden gözden geçirilmeli ve bu konuda yeni düzenlemeler 

yapılmalı; örgütsel etkinliği ifade etmek için çalıĢanlara yeterli esneklik sağlanmalı, aile ve aile 

üyelerinin hak ve ihtiyaçlarının daha fazla korunması yolundaki öncelikler belirlenmelidir. 
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ÇELĠK ÜZERĠNE ELEKTROKĠMYASAL KADMĠYUM KAPLAMADA 

HĠDROJEN GEVREKLĠĞĠNĠN ĠNCELENMESĠ  

Belgin KARABACAKOĞLU
1
 

Özet 

Bazı metallerin üzerine farklı metallerin kaplanmasında temel amaç korozyonun engellenmesi olmakla 

birlikte, sertlik ve aşınma direnci gibi mekanik özelliklerinin arttırılması için de uygulanmaktadır. 

Metal kaplamada en yaygın yöntem elektrolitik kaplamadır. Bu yolla nikel ve kadmiyum gibi farklı 

metaller yüksek verimle kaplanabilmekle birlikte özellikle kadmiyum kaplamada parçada hidrojen 

gevrekliği oluşması en önemli problemlerden biridir. Bu çalışmada akım yoğunluğu ve fırınlamanın 

hidrojen gevrekliği üzerindeki etkilerini görmek için sırasıyla 3 ve 6 A/dm
2
 olmak üzere farklı akım 

yoğunluklarında AISI 4130 çeliği elektrokimyasal olarak kadmiyumla kaplanmış, kaplanmış test 

kuponlarına hidrojen gevrekliğini gidermek için farklı sıcaklık ve bekleme sürelerinde ısıl işlem 

uygulanmıştır. Kaplanmış kuponlara Charpy Çentik Darbe Testi yapılmış, kırılma enerjileri ve darbe 

direnci belirlenmiştir. Buna göre fırınlama süresi ile darbe direncinin arttığı görülmüştür. 

Malzemelerin fırınlama sürelerinin artışıyla hidrojen gevrekliği azalmakta bunun sonucu olarak 

kadmiyum kaplı çelik malzeme daha dayanıklı bir hal almaktadır. Ayrıca kaplama kalınlıkları 

ölçülmüş, daha uzun süre ısıl işleme tabi tutulan kuponlarda daha düşük kaplama kalınlığı tespit 

edilmiştir. Hidrojen gevrekliğinin sıcaklık ve değişen akım ile değişimini gözlemlemek amacıyla darbe 

testi sonucu kırılan kuponların kırık yüzeylerinden SEM (Taramalı Elektron Mikroskobu) analizi 

yapılmıştır. Sonuç olarak fırınlanmayan numunelerde çatlak ilerlemesi, delinme, yarılma ve mikro 

boşluk gibi kusurlara çokça rastlanmıştır. Yüksek akımda kaplanan malzemelerde gevreklik 

azaldığından çatlama ve mikro boşluk gibi yüzey kusurları daha az görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Kadmiyum Kaplama, Hidrojen Gevrekliği, Korozyon.  

1. GĠRĠġ 

Elektrokimyasal metal kaplama genel olarak korozyon önlemede kullanılmakla birlikte 

malzeme direncini artırmak için de uygulanmaktadır. Demir ve çeliğin paslanmasını önlemek 

amacıyla koruyucu yüzey kaplaması Ģeklinde uygulanan metal kaplama çeĢitlerinden biri de 

kadmiyum kaplamadır. Kadmiyum kaplama oldukça yumuĢak ve sünek olması nedeniyle 

diğer kaplama türlerinden ayrılır. Ayrıca yüksek korozyon direnci, düĢük sürtünme katsayısı, 

lehimlenebilirlik ve yüksek yağlama özelliğinden dolayı diĢli gibi birbiri ile temas halinde 

çalıĢan makine elemanlarında kullanılabilmektedir (content.lms.sabis.sakarya.edu.tr, 2018).    

Endüstride uygulanan elektrokimyasal kadmiyum kaplamada alkali banyo çözeltisi temel 

olarak  CdO (20-30 g/L), NaCN (90-135 g/L), Na2CO3 (0-60 g/L) ve NaOH (11-30 g/L) içerir 

(Srireman et al., 2013: 443). Banyo pH değeri 12‘ nin üzerindedir. Anot olarak metalik 

kadmiyum kullanılır, katot ise kaplanacak metal malzemedir. Katotta gerçekleĢen tepkime 

aĢağıdaki gibidir:  

 Cd
2+

 + 2e
-
          Cd         (1) 

                                                           
1
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Katotta kadmiyum iyonunun indirgenmesinin yanında banyo pH‘ ına bağlı olarak bazik 

ortamda suyun veya asidik ortamda hidrojen iyonunun indirgenmesi sonucunda hidrojen gazı 

açığa çıkar. Siyanürlü kaplama banyoları yüksek pH değerinde çalıĢtığı için aĢağıdaki 

tepkime ile katotta hidrojen gazı çıkıĢı da gerçekleĢebilir:  

2H2O + 2e
-
          H2 + 2OH

- 
       (2) 

Elektrokimyasal kadmiyum kaplamada çeliğin katodik polarizasyonu, çeliğe hidrojen nüfuz 

etmesi ile sonuçlanır. ÇözünmüĢ hidrojen atomları demir, çelik ve diğer alaĢımlarda farklı 

özellikte yayınma ve çözünürlük gösterir.  Açığa çıkan hidrojen dıĢarıya yayınabilir,  

substrat/kaplama ara yüzeyinde sıkıĢabilir ya da bileĢen strese maruz kaldığında gecikmiĢ 

gevrekleĢmeye yol açacak Ģekilde çelik kafes içine doğru göç edebilir. Hidrojen gevrekliği, 

çoğu metalik malzemenin ve alaĢımların mekanik özelliklerinin hidrojen kaynaklı bozulması 

olarak tanımlanır. Ayrıca hidrojen kaynaklı çatlama veya hidrojen saldırısı olarak bilinir. 

Hidrojen gevrekliği tüm metal malzemeleri eĢit Ģekilde etkilemez. En hassas materyaller 

arasında yüksek mukavemetli çelikler, titanyum ve alüminyum alaĢımları bulunur. Metalik 

malzemelerin mekanik özelliklerinin bozulmasına, süneklik kaybına ve gerilme mukavemeti 

kaybına yol açar, bu da genellikle malzemenin kırılma direncinin azalmasına neden olur. 

Hidrojen gevrekliği, özellikle yüksek mukavemetli çelik bileĢenlerde ani felakete yol 

açabilecek bir sorundur (Herms et al., 1999: 280; Srireman et al., 2013: 442).  

Elektrokaplama sonrası hidrojen gevrekliğinin giderilmesi için en çok yapılan uygulama bir 

ısıl iĢlem olan hidrojen gevrekliği tavlamasıdır. Bu iĢlem 190-230 
o
C‘ de ve 8-24 st süre ile 

uygulanır (Bhadeshiaa, 2016: 28). Ancak hidrojenin kadmiyumdaki yayınma hızının çelikten 

daha düĢük olması nedeniyle, birçok araĢtırmacı hidrojenin kadmiyum tabakasından 

yayınamadığı için sadece yüzey altında çelik boyunca yeniden dağıldığını düĢünmektedir. Isıl 

iĢlemle hidrojen çıkarılmasını kolaylaĢtırmak için yapılan gözenekli kadmiyum kaplamanın 

hidrojen gevrekliği problemini azalttığı kabul edilmektedir, ancak korozyona karĢı koruma 

sağlamak için kaplama yeterince kalın ve yüzeye iyi yapıĢmıĢ olmalıdır (smartech.gatech.edu, 

1973).   Kadmiyum kaplama; korozyona karĢı etkin koruma sağlaması nedeniyle hidrojen 

gevrekliğine duyarlı olması ve çevresel sorunlarına rağmen özellikle havacılıkta kullanılan 

yüksek mukavemetli çeliklere sıklıkla uygulanmaktadır (Voorwald et al., 2010: 6094).   

Bu çalıĢmanın amacı havacılık ve otomobil sektöründe yüksek oranda kullanılan AISI 4130 

çeliği üzerine elektrokimyasal kadmiyum kaplama sonrası meydana gelen hidrojen 

gevrekliğinin giderilmesini incelemektir.  

2. MATERYAL ve METOT 

Çoğu elektrokimyasal kadmiyum kaplama; anot olarak metalik kadmiyumun, elektrolitte ise 

kadmiyum oksit ve sodyum siyanürün kullanıldığı banyolarda yapılır. Sodyum siyanür 

banyoda iletkenlik sağlar ve kadmiyum anodunun korozyonunu mümkün kılar. Ayrıca 

hidrojen siyanür çıkıĢını engellemek için banyo pH değeri NaOH ile 12‘ nin üzerine ayarlanır. 

Bu çalıĢmada AISI 4130 çeliği üzerine ticari bir elektrokimyasal kaplama banyosunda 
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kadmiyum kaplanmıĢ ve hidrojen gevrekliğinin giderilmesi için uygulanan fırınlama 

iĢleminde sıcaklık ve bekleme süresinin etkileri incelenmiĢtir.  

2.1. Elektrokimyasal Kadmiyum Kaplama 

Deneyler aĢağıda verilen adımlara göre yürütülmüĢtür.  

Kupon Hazırlama: Kadmiyum kaplama için AISI 4130 çeliğinden 10x10x63 mm
3
 

boyutlarında deney kuponları hazırlanmıĢtır. TalaĢlı imalat sonucu hazırlanmıĢ çelik 

kuponlardaki gerilmeleri gidermek için 375 
o
F sıcaklıkta gerilim giderme tavlaması 

uygulanmıĢtır. Kuponların üzerinde bulunabilecek yağ ve kir gibi kalıntıları gidermek 

amacıyla alkali temizleme iĢlemi uygulanmıĢtır. Daha sonra kaplama iĢlemi sırasında 

kadmiyumun daha iyi yapıĢması amacıyla kumlama iĢlemi yapılarak yüzeyleri pürüzlü hale 

getirilmiĢtir. Son olarak banyo askılarına tutturmak için uç kısımlarında delik açılmıĢtır.  

Kadmiyum Kaplama: Kuponlar katot olarak kutuplandırılarak kadmiyum kaplama banyosuna 

daldırılmıĢtır. Kaplama banyosuna asılan kuponlara yaklaĢık 15 dk süre ile 3 A/dm
2 

ve 6 dk 

süre ile 6 A/dm
2 
olmak üzere iki farklı akım yoğunluğu değeri uygulanmıĢtır.  

Kadmiyum Kaplanmış Kuponların Fırınlanması: Kaplama sırasında meydana gelen hidrojen 

gevrekliğinin giderilmesi amacıyla farklı bekleme süresi ve sıcaklıklarda fırınlama (Hidrojen 

Gevrekliği Giderme Tavlaması) iĢlemi uygulanmıĢtır.  

2.2. Hidrojen Gevrekliğinin Ġncelenmesi Ġçin Yapılan ÇalıĢmalar 

Kaplama Kalınlıklarının Ölçülmesi: Elkometre cihazı ile mm cinsinden kaplama kalınlıkları 

ölçülmüĢtür.  

Darbe Deneyi: Darbe deneyinin genel olarak amacı, metalik malzemelerin dinamik 

zorlamalar altında kırılması için gerekli enerji miktarını tespit etmektir. Kadmiyum kaplanan 

ve sonrasında fırınlanan malzemelerde meydana gelen hidrojen gevrekliğinin malzemenin 

kırılma direncine ne derece etki ettiğini gözlemleyebilmek amacıyla charpy darbe cihazı ile 

kuponların kırılma enerjisi ve darbe dayanımı ölçülmüĢtür.  

SEM (Taramalı Elektron Mikroskopu) Analizleri: Çentik Darbe testi ile çentik bölgelerinden 

kırılan numuneler, hidrojen gevrekleĢmesini gözlemleyebilmek için kırılma yüzeylerinden 1 

cm kadar parçalar kesilerek SEM analizi yapılmıĢtır. SEM analizleri EskiĢehir Osmangazi 

Üniversitesi, AraĢtırma Uygulama Merkezi (ARUM) laboratuvarlarında JEOL JSM 5600 

marka cihaz ile gerçekleĢtirilmiĢtir.  

3. SONUÇ 

Deneylerde kullanılmak üzere aynı boyuta sahip 6 adet çelik kupon hazırlanmıĢ, 3 ve 6 A/dm
2
 olmak 

üzere iki farklı akım yoğunluğunda ticari kaplama banyosunda kadmiyum ile kaplanmıĢtır. Kaplanan 

kuponların ikisine hidrojen gevrekliği giderme tavlaması uygulanmazken diğerlerine Tablo 1‘ de 

gösterildiği gibi farklı bekleme süreleri ve sıcaklıklarında ısıl iĢlem uygulanmıĢtır. Gevreklik giderme 

için önerilen genellikle 4 saat içinde 375 
o
F‘ de 23 saat malzemenin fırınlanmasıdır. Kupon 3 ve 6 bu 

koĢullarda fırınlanmıĢtır.     



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

906 

 

 

Tablo 1. Deney Sonuçları 

Kupon 

No 

Kaplama 

Akım 

yoğunluğu  

(A/dm
2
) 

Fırınlama 

öncesi bekleme 

süresi  

(st) 

Fırınlama 

Süresi  

 

(st) 

Fırınlama 

Sıcaklığı 

 

(
0
F) 

Kaplama 

kalınlığı 

 

(mm) 

Kırılma 

Enerjisi 

 

(J)  

Darbe 

Mukavemeti 

 

(J/ mm
2
 ) 

1  3  fırınlama yapılmadı 19 38,5 0,430 

2  3 4 23 300 18 47,0 0,530 

3  3 4 23 375 15 49,5 0,552 

4  3 12 23 375 16 50,0 0,564 

5  6  fırınlama yapılmadı 16 46,5 0,531 

6  6 4 23 375 12 49,5 0,570 

 

Kaplama kalınlığı hidrojen gevrekliğinin bir göstergesi olarak görülmektedir. Buna göre en düĢük 

kaplama kalınlığına sahip olan 6 nolu kupon için hidrojen gevrekliğinin en düĢük olduğu 

düĢünülebilir. Tablo 1‘ de yer alan kırılma enerjisi ve darbe mukavemeti değerleri charpy darbe deneyi 

ile belirlenmiĢtir. 3 A/dm
2
‘ de kaplanan kuponlardan en düĢük kırılma enerjisine sahip olanın 

fırınlanmayan 1 nolu kupon olduğu görülürken fırınlama sıcaklığının artmasının hidrojen gevrekliğini 

azalttığı (2 ve 3 nolu kuponlar) görülmektedir. Darbe dayanımı ve kırılma enerjisi en yüksek olan yine 

6 A/dm
2
 de kaplanan ve fırınlanan kupondur. Yine yüksek akımda kaplanan ancak fırınlanmayan 5 

nolu kuponun daha düĢük kırılma enerjisine sahip olduğu görülmektedir. Bu sonuç; akımın artmasıyla 

kaplama sırasında malzemeye yayınan hidrojen miktarının azaldığını ve fırınlama ile de hapsolmuĢ 

hidrojenin büyük ölçüde uzaklaĢtırıldığını göstermektedir.  

Hidrojen gevrekliğinin kuponlarda oluĢturduğu yüzey kusurlarını görmek için 1, 2, 5 ve 6 nolu 

kuponların SEM görüntüleri alınmıĢtır. Bu yüzey kusurları derin yarılma, mikro boĢluk, taneler arası 

çatlak ve yarılma gibi terimlerle ifade edilmektedir. ġekil 1 ve 3‘ te görüldüğü gibi fırınlanmayan 

kuponların kırık yüzeyinde çatlak ilerlemesi, delinme, yarılma ve mikro boĢluk gibi kusurlara çokça 

rastlanmıĢtır. DüĢük akımda kaplanan ancak fırınlanan kuponda ise taneler arası çatlak ilerlemesi 

görülmüĢtür (ġekil 2).   

ġekil 1. 1 Nolu Kuponun SEM Görüntüsü:  (a) Büyütme 35x  (b) Büyütme 100x ve (c) Büyütme 300x 
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ġekil 2. 2 nolu kuponun SEM Görüntüsü (a) Büyütme 35x  (b) Büyütme 500x  (c) Büyütme 2000x 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3. 5 nolu kuponun SEM Görüntüsü (a) Büyütme 35x (b) Büyütme 100x (c)Büyütme 2000x 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4. 6 nolu kuponun SEM Görüntüsü (a) Büyütme 35x (b) Büyütme 200x 

 

 

 

 

 

 

Yüksek akımda kaplanan ve fırınlanan kuponda ise delinme Ģeklinde oyuklar görülmezken 

taneler arası çatlak bulunmaktadır (ġekil 4). Yüksek akımda kaplama yüzeyi daha gözenekli 

hale getirmekte böylece hidrojen atomlarının fırınlama iĢlemi sırasında yapıdan uzaklaĢması 

kolaylaĢmaktadır. Bu nedenle düĢük akımda kaplamaya göre 6 A/dm
2
‘ de hidrojen 

gevrekliğinin azaldığı görülmüĢtür. Ancak homojen olmayan yüzeye yol açtığı için 3 A/dm
2
‘ 

nin üzerindeki değerler endüstriyel olarak tercih edilmemektedir.  
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WHAT DEMOLISHED BUILDINGS BRING TO MIND: ĠLLER BANK 

GENERAL DIRECTORATE BUILDING 

YIKILAN YAPILARIN DÜġÜNDÜRDÜKLERĠ:  ĠLLER BANKASI 

BINASI 
 

ġengül YALÇINKAYA
1
 

Abstract 

Architectural structures are part of urban life. Assuming various roles, witnessing many things and 

bearing traces of urban life, they are the memory containers of the period. In terms of remembering 

and forgetting, the individual and society hold on to architectural structures in the face of 

ephemerality, speed, change and transformation. However, the significance of architectural structures 

for urban identity and for collective memory is ignored and they are perceived as commodities. The 

urban landscape, which is turning into a large construction site, is constantly changing, becoming 

identical and losing its original identity. Urban transformation and devastation adversely affect the 

continuity of the city and weakens the bond that people share with the city. 

The subject of this study is the Iller Bankası Building, which is one of the important buildings of the 

early Republic period. The study addresses the meaning and value of the building, its contributions to 

urban life and its significance in the Turkish architecture throughout its lifetime from construction to 

demolition. Recently, important architectural structures have been destroyed in Turkey. This study 

reveals, through the experience of the Iller Bankası Building, that the fact that a structure loses its 

function does not mean that it should be demolished. It emphasizes that the destruction of an 

architectural structure means not only the physical disappearance of the building but also the loss of 

its meaning, value and experience. These structures should, therefore, be re-functionalized and re-

integrated into urban life. 

Keywords: Structure, Architecture, Urban Identity, Demolition, Memory 

Özet 

Mimarlık ürünleri varoluşları ile beraber kent yaşamının birer parçası haline gelirler. Yapılar kent 

yaşamında üstlendiği roller, tanık oldukları ve taşıdığı izler ile dönemin bellek kaplarıdırlar. 

Günümüzdeki geçicilik, hız, değişim ve dönüşüm karşısında unutma ve hatırlama ile ilişkili olarak 

bireyin ve toplumun tutunabileceği en önemli öğe, mimarlık ürünleridir. Oysa yapıların kent kimliği ve 

toplumsal bellek için taşıdığı önem göz ardı edilmekte,  birer tüketim aracı olarak kullanılmaktadırlar. 

Büyük şantiye alanlarına dönüşen kentlerin fiziksel cehresi sürekli değişmekte, aynılaşmakta ve özgün 

değerleri korunamamaktadır. Kentin fiziksel çevredeki yıkım ve değişim kentin sürekliliğini olumsuz 

etkilemekte, bireyin kent ile kurduğu bağı zayıflatmaktadır.   

Çalışmada erken Cumhuriyet döneminin önemli yapılarından İller Bankası Binasının yapımından 

yıkımına kadarki geçirdiği sürece yer verilmiştir. Bu süreçte yapının anlamı ve değeri, kent yaşamına 

kazandırdıkları ve Türkiye mimarisindeki yerine değinilmiştir. Son dönemde önemli mimari ürünlerin 

yok olduğu Türkiye‘de, bir yapının işlevsel olarak yetersiz kalmasının yıkmak için yeterli bir gerekçe 

olmadığı, bu yapı deneyimi üzerinden ortaya koyulmaktadır. Bir yapının yok olmasını sadece fiziksel 
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bir kayıp olmadığı, yapıyla birlikte yapının taşıdığı anlam, değer ve yaşanmışlıklarında yok olduğu 

gözden kaçırılmamalıdır. Bu nedenle bu yapılar yeniden işlevlendirerek, kent yaşamındaki varlıkları 

devam ettirilmelidir.   

Anahtar Kelimeler: Yapı, Mimarlık, Kent kimliği, Yıkım, Hafıza 

 

1. GĠRĠġ 

 

Kentin fiziksel çevresini oluĢturan mimari ürünler kent yaĢamı içerisinde var olurlar. Onat, az ya da 

çok her yapının fiziksel olarak çevresini etkilediğini ve değiĢtirdiğini, toplumsal, kültürel ve kentsel 

denge ve değerler açısından etkin olduğunu vurgular (2013;14).
 
Kentin mimarisi sosyal, kültürel ve 

ekonomik yapıyı yansıtırken, kenti biçimlendirir. Diğer taraftan mimari ürün, kentte üstlendiği 

görevler ve sahip olduğu özelliklerle iliĢkili olarak ta toplumsal belleği oluĢturur. Yapılar 

yüklendikleri iĢlev ve sahip oldukları biçimin yanı sıra kentsel yaĢam içerisinde kentli ile beraber 

birçok olaya ve duruma tanıklık ederler. Bu durum yapıyı kentlinin belleğinde farklı bir olguya 

dönüĢtürür. Kentli için yapı sadece fiziksel olarak biçimleri ile değil zamanla yükledikleri anlam, 

değer ve simgesellikleri ile var olur. Bu yapıların varlığının devam etmesi kent ve kentli açısından 

önemlidir. Oysa günümüzde kentsel yapılar yıkım tehdidi ile karĢı karĢıya kalmakta, birçoğu sahip 

olduğu değerlere rağmen yıkılmaktadır. Bu yıkım kentlerin sürekliliğini ve kent kimliğini olumsuz 

etkilemekte, toplumsal belleğe hasar vermektedir. Kentlerdeki en önemli anımsatma öğesi yok 

olmaktadır. Bu süreksizlik ve kesinti durumu kentli açısından aidiyet sorunu yaĢatmakta ve belirsizliğe 

neden olmaktadır.  

Kentler hızlı bir Ģekilde değiĢip, dönüĢmekte ve kent kimliğinde kurucu yapı niteliğindeki binalar 

yıkım ile karĢı karĢıya kalmaktadırlar. Yakın dönemde Etibank Genel Müdürlüğü, Ankara Su Süzgeci, 

Marmara KöĢkü, Baraj Gazinosu, Havagazı Fabrikası, Karaköy Yolcu Salonu, Atatürk Kültür Merkezi 

ve Mecidiyeköy Tekel Likör Fabrikası yıkılmıĢ ve TBMM Camii olmak üzere yıkımı gündemde 

birçok dönem yapısı vardır (Ġller Bankası Basın Açıklaması, 2017). Bu yapılar dönemlerinin özgün ve 

özellikli yapılarıdır. Kentte, kent kimliğinde ve toplumsal bellekte yer etmiĢlerdir. Bu noktadan yola 

çıkarak, tekil bir yapının toplumsal bellek ve kent kimliği açısından değeri Ġller Bankası örneği 

üzerinden anlatılmıĢtır. Türkiye‘nin modern dönemin ünlü Mimarlarından Seyfi Arkan‘ın, fiziksel, 

sosyal ve kültürel olarak mimari bir miras olan Ġller Bankası çalıĢma alanı olarak belirlenmiĢtir. 

AraĢtırmanın konusu fiziksel çevreyi oluĢturan tekil yapıların sahip oldukları iĢlevi yanında 

yüklendikleri birçok değer ve anlama dikkat çekmektir. Problem,  Ġller Bankası‘nın yapının üstlendiği 

görevden,  mimarisinden, yerden/çevreden, yatırımcıdan ve tasarımcıdan kaynaklı sahip olduğu önem 

ve değerin ortaya konulması Ģeklinde ele alınmıĢtır. ÇalıĢmada toplumsal bellek, kent kimliği, 

kentlinin aidiyeti gibi kavramlar üzerinden fiziksel çevrenin insan üzerindeki etkili olduğu ortaya 

konulmaktadır. Yıkımları fiziksel bir kaybın yanında yüklenen anlam ve değerlerinde yok olması 

anlamına geldiği için kentteki bir yapının korunması ya da yıkılması kararı üzerinde iyi düĢünmelidir. 

 

 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

911 

 

2. YAPIMINDAN YIKIMINA ĠLLER BANKASI GENEL MÜDÜRLÜK BĠNASININ 

BELLEKTEKĠ YERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMA 

Bu çalıĢmada, mimarlığın belleğin hafıza kabı olduğu varsayımından yola çıkılarak yapıların fiziksel 

olarak yok olmasının aslından mimari bir ürünün kaybından çok daha fazlasını ifade ettiği ortaya 

konulmaktadır. Her yapı az ya da çok faklı özellikleri ile kent kimlik ve belleğinin oluĢmasında 

etkilidir. ÇalıĢmada tekil yapıların üzerinden ele alınan konu, yapının üstelendiği görevler ve 

yüklendiği anlamlar ile hatırlatmaya nasıl aracı olduğuna yer verilmektedir. 

2.1.ARAġTIRMA ALANI  

ÇalıĢmada Ġller Bankası üzerinden mimari ürünün bellek oluĢturmadaki etkisi aktarılmıĢtır. Yapı 

Erken Cumhuriyet Dönemi Modern Mimarlık yapısı olup, birçok özelliği ile önemli bir dönem 

yapısıdır. Ġller Bankası binasının projesi 1935 yılında açılan uluslararası bir yarıĢma ile elde edilmiĢtir. 

18 projenin katıldığı yarıĢmayı, iki proje ile katılan Seyfi Arkan kazanmıĢtır. Yapı, 1936 yılında 

Ankara‘da Ulus-Çankaya aksında Atatürk Bulvarı‘nda inĢaa edilmiĢtir ve 1980 yılında tescillenmiĢtir. 

2013 yılında Hergelen Meydanında yapılan Cami projesi yapım sürecinde yıkılması gündeme 

gelmiĢtir. Son güne kadar iĢlevini koruyan yapı, 2016 yılında boĢaltılmıĢ ve 16 Haziran 2017 tarihinde 

yıkılmıĢtır (Ġller Bankası Raporu, 2017).  

 

  

ġekil1. Ġller Bankasının görsel etkisi (Cengizkan, 2015) 

L bir forma sahip olan yapının tasarımında Ģehir ölçeğinden mekan ölçeğine her noktada hassas bir 

süreç izlenmiĢtir. Arkan tasarımında, karĢısında yer alan Sergi Evi Binası‘nın etkisi azaltmamak için 

sade ve prizmatik bir form seçmiĢtir (ġekil1). Ancak zemin katta yaya akıĢını sağlamak için yapı geri 

çekilmiĢ ve eğrisel bir form kullanılmıĢtır. 4 katlı yapı içinde birden fazla iĢlevi (banka, büro,  konut 

ve ticaret) barındırmaktadır.   Bodrum ve ilk iki kat bankaya, ikinci kat Ġmar Fen heyetine ve son kat 

ise konuta ayrılmıĢtır (ġekil2).  Binadaki malzeme seçimi ile Arkan dönemdaĢlarından ayrılmaktadır. 

Yapı kullanılan malzemeler açısından değerlendirildiğinde beton, taĢ, bronz ve pirinç gibi malzemeler 

yalın, Ģık ve etkileyici bir Ģekilde kullanılmıĢtır (Gürbüz,2012:219). Binanın cephesi Ankara taĢı 

kaplanmıĢ, bu kaplama Ģekli ilk defa bu yapıda uygulanmıĢtır.  Yapının ismi bir eleman olarak 

kullanılarak çatı üzerine yerleĢtirilmiĢtir. Yapının oturduğu zeminin yumuĢak olması, yapımında 

dönemin illeri teknolojileri kullanılarak kazık temel üzerine oturtulması sağlanmıĢtır. 
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ġekil2. Yapıya ait çizimler (Belediyeler Bankası Proje Müsabakası, 1935) 

2.2.YÖNTEM 

M mar  ürünler bel rl  b r dönem , anlayıĢı, olayı, k Ģ y ,  deoloj y , sanatsal yaklaĢımı, toplumsallığı 

tems l eden ve/ veya çağrıĢtıran ve/veya belgeleyen özell ğ   le toplumsal belleğin oluĢmasında etkili 

olmaktadır (Yüksel, 2018). Günümüzde kentlerdeki hızlı değiĢim ve dönüĢüm, Cumhuriyet dönemi 

modern mimarlık mirasını etkilemekte, yapılar ile beraber değerlerde birer birer yok edilmektedir. 

ÇalıĢmada birçok yönüyle modern mimarlık tarihinde yer etmiĢ Ġller bankası binası ele alınmıĢtır.  

Yapı ile ilgili görsel ve yazılı belge ve kaynaklara ulaĢılmıĢtır. Mimari bir ürünün bellekte yer etmesini 

sağlayan özellikler 5 baĢlıkta değerlendirilmiĢtir.  
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3. BULGULAR 

Ġller Bankası Binası‘nın bellekte yer almasında etkin olan özellikleri 5 baĢlıkta ele alınmıĢtır.  

3.1. Yapının Üstlendiği Görevden Kaynaklı Yeri 

 

Mimarlık ürünlerinin en temel özelliği var oldukları dönemin izlerini taĢımalarıdır. Cumhuriyetin 

kuruluĢu ve aynı dönelerde modern mimari akımın yer aldığı zaman diliminde yapılan yapı, yeninin 

arandığı düĢünce sistemi içerisinde simge yapı durumundadır.  Erken Cumhuriyet döneminin temsil 

mekanı olarak görülmekte ve dönemin ruhunu yansıtmaktadır. Yapı bulunduğu konum, sahip olduğu 

fiziksel özellik ve iç kurgusu ile simge yapı konumundadır.  Ulusal boyutta kent ve ülke tarihi 

açısından, uluslararası boyutta ise modern akımın temsilcisi olarak önemli bir yapıdır.  

   

ġekil3. Ġller Bankasına ait iç mekan görselleri (Emden,2009 aktaran Cengizhan,2015) 

3.2. Mimarisinden Kaynaklanan Yeri 

 

Ġller Bankası Binası diğer özelliklerinin yanında mimari olarak yapıldığı dönem açısından, yapıda 

sergilenen tasarım düĢüncesi ve yapım düzeyi ile önemli bir yapıdır. Vanlı, yapıda programda istenen 

her Ģey baĢarı ile çözüldüğünü, en önemli bir özelliklerinin iç mekanlarında saklı olduğunu belirtir. 

Yapıyı mimaride bir ders konusu olarak niteler (2006:171). Üç farklı iĢlevin bir arada çözüldüğü 

yapıda, en önemli özelliklerinden biri de çevresi ile kurduğu iliĢkidir. Tasarımında kentsel verilerin 

göz önünde bulundurulduğu, zeminde yaya hareketini yönlendiren düz ve sade formu ile özgün bir 

tasarımdır. Ġç mekan düzenlemelerinde özel detayları ile malzeme çeĢitliliği içeren bir yapıdır (ġekil3).   

3.3.Yerden/Çevreden Kaynaklanan Yeri  

Ġller Bankasının tasarım kararlarında Arkan, Jansen Planında bugünkü Hergele Meydanı‘nda yer 

alması planlanan Opera yapısının etkisinin güçlendirmek için, Ġller bankası dahil olmak üzere 

çevredeki yapıların düz ve sade olması gerektiğini belirtmiĢtir (Cengizkan, 2015). Çevredeki 

yapılaĢmaya karĢı gösterilmiĢ olan bu hassasiyet, aslında kente bir yapının eklenmesinin çok 

boyutluluğunu ortaya koyması açısından çok değerli bir örnek oluĢturmaktadır. Yapı yerde var olan 

değerlere karĢı duyarlı olmakla kalmamakta, yaya akslarına dikkat edilerek, yapının 

biçimlendirilmesine yansıtılmıĢtır(ġekil4). Kentin mevcut yapısına karĢı gösterilen bu tavır, bugün 

Ġller Bankası Binasının, tamda bu düĢüncenin zıttı bir tavırla varlığına son verilmesine neden 

olmuĢtur. 
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ġekil4. Yapıdaki zemin kat çevre iliĢkisi (Cengizkan, 2015) 

Yapı, erken Cumhuriyet dönemine ait önemli yerli ve yabancı mimarların yapılarının yer aldığı, 

Sıhhıye köprüsü-Hergelen Meydanı aksında yer almaktaydı.  Bu aks üzerinde Seyfi Arkan‘ın Ġller 

bankası binası yanında Ernst Egli, Bruno Taut, Ahmet Hikmet Koyunlu, gibi tasarımcıların Dil Tarih 

ve Coğrafya Fakültesi, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara OlgunlaĢma 

Enstitüsü, Ankara Radyosu, Türk Hava Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi yapıları yer 

almaktadır. Yer erken Cumhuriyet yapıları ile bir açık hava mimarlık müzesidir. (TMMOB ġehir 

Plancıları Odası Ankara ġubesi Basın Açıklaması,2017). Bu aks içerisinden yer alan Ġller Bankası'nın 

bugün yıkılmıĢ olması, fiziksel olarak yokluğun yanında anımsatıcı bir öğe olarak yerin ruhu açısından 

da önemli bir kayıptır.  

3.4.Yatırımcıdan Kaynaklanan Yeri 

Yapılar kendilerini var eden düĢüncesin birer simgeleridir. Yapı, Mustafa Kemal Atatürk‘ün 

talimatıyla 11 Haziran 1933 tarihinde Belediyeler Bankası olarak kurulan daha sonara Ġller Bankası 

adıyla hizmet veren kurumun simge yapısıdır. Kurum, KurtuluĢ SavaĢından sonra baĢlatılan kalkınma 

projesi içerisinde önemli görevler üstlenmiĢtir. Sınırlı kaynağa sahip belediye ve kasabalara mali 

kaynak sağlamıĢ, imar planlarının hazırlanmasında ve altyapı çalıĢmalarında görevler üstlenmiĢtir 

(Ġmamoğlu,2012: 437). Kurum yapıları genel olarak Ģehirde üstlendikleri görevler ve tekil olmaları 

nedeni ile her zaman kent için önemli olmaktadırlar. Ġller bankası binası yapıldığı günden 2016 

tarihine kadar 80 yıl boyunca aynı iĢlevle hizmet vermiĢ olması, tanıklık ettiği olaylar, insanlar ve 

mekanları ile bir dönemin yaĢanmıĢlıkların taĢıyıcısı durumundadır.   

3.5.Tasarımcıdan Kaynaklanan Yeri 

Vanlı (2006:159), Arkan‘ı yüzyılımızın en ilginç mimarı olarak görür. Tasarımlarında yapının 

bütününde ve ayrıntılarında yakaladığı kavramsal mükemmelliği ĢaĢırtıcı olarak değerlendirir.  Seyfi 

Arkan genel tavır olarak ulusalcılıktan uzak durmuĢ, Modernist çok boyutlu mekan anlayıĢını ve farklı 

ölçeklerde tasarlama eylemini gerçekleĢtiren Türkiye‘de ilk gerçek modernist mimar olarak 

görülmektedir. Arkan makro ölçekten mikro ölçeğe birçok ürün vermiĢtir: Kentler ve kasabalar için 

imar planı (1938-1949), Kadıköy-KoĢuyolu yerleĢmeleri için mevzi imar planı, Zonguldak-

Üzülmez(1934-36) sosyal konut sitesi, Kozlu-Kılıç(1935-36) ve Kozlu-Ġncirharmanı (1937) isçi 

siteleri, Ġzmit ve Adana Halkevleri (1938-39,1939-40) gibi kamu kurumlarının yanında diplomatik 
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yapılar, yarı-resmi ve özel konutlar ve bazı yapılar için aydınlatma ve mobilyada tasarlamıĢtır 

(Tanyeli,2007).  Vanlı ayrıca Arkan için yapıyı çevresi ile birlikte düĢünen ve olduğu çevreye kimlik 

katan özellikte eserler veren güçlü bir mimar olarak anlatmıĢtır (Vanlı,2006 :161). Farklı iĢlevlerde ve 

ölçeklerde yapılar üretmesine karĢın tasarım ürünlerinin ortak özelliği modern mimarlığın temsilcisi 

ve özgün niteliktedir. Ataman, Arkan ile ilgili olarak yapının kentsel bir bağlamla ve yapıların kendi 

kurdukları dıĢ mekan iliĢkisi ile var olabileceklerini vurguladığını söyler  (ġengün, 1999:32) 

3.6.SONUÇ 

Boyer, kentteki yapıların ―güzel‖ ya da ―çirkin‖ olarak ayırıp, yapıları yıkamayacağını vurgular 

(1994). Kentte sürdürülebilirlik adına her dönemi temsil eden yapıların korunuyor olması önemlidir. 

Yapılar toplum için bir anlam ve değer taĢıyorsa veya mimarisi ile bir dönemi ve sanatsal yaklaĢımı 

temsil ediyorsa korunması gerekmektedir. Günümüzde kentlerde yaĢanan hızlı değiĢim ve dönüĢüm 

bunun önünde önemli bir engeldir. Kentlerdeki yıkım özellikle bölgesel ölçekteki ve simgesel 

nitelikteki tekil yapılar açısından değerlendirildiğinde toplum üzerinde olumsuz etkilere neden 

olmaktadır. Kent mekanının taĢıyıcı etkisinin kesintiye uğratılması bellek üzerinde etkili olmaktadır. 

Yapıların yıkımı ile hatırlattıkları anılar, temsil ettikleri düĢüncede ortadan kalkmakta ve fiziksel 

yıkımı zihinsel bir yıkım takip etmektedir. 

Ġller Bankası Binası dönemin tasarım anlayıĢını, siyasal söylemin izlerini taĢımaktadır. Cumhuriyet 

döneminin yeniyi arayan ve kalkınma anlayıĢının en önemli temsilcisi olarak biçimlenmiĢ bir yapıdır. 

Diğer taraftan Atatürk‘ün mimari unvanını taĢıyan ve Modern mimarinin en önemli temsilcisi 

tarafından tasarlanmıĢ bir yapıdır.  Toplum açısından yapının bulunduğu yer Cumhuriyet döneminin 

sembol yapılarının bulunduğu aksın üzerinde yer almakta ve dönem yapısı olarak uluslararası düzeyde 

modern mimarlığın önemli dönem yapılarındandır. Yapının yerle kurduğu iliĢki, yapıyı o yerin parçası 

haline getirmiĢ ve bütünün önemli bir parçasıdır. Ġller bankası bu süreçte taĢıdığı bu güçlü etkisi ile 

bellekte yer etmiĢ, kentin sürdürülebilirliğinde etkin değere sahip bir yapıdır. Binanın tescilli olmasına 

karĢın yinede korunamamıĢ olması genel olarak kentlerin geliĢimi ve sürdürülebilirliği açısından bir 

yaklaĢım eksikliği olduğunu göstermektedir. Tekeli, özellikle Cumhuriyet dönemi mimarlık mirasının 

korunmadığını vurgular. Cumhuriyet dönemine ait TBMM, anıtkabir ve AKM dıĢındaki yapıların 

tanınmadığını, bu nedenle yıkımların bir tepki almadığına değinir (Tekeli, 2018:42). Aslında dünyada 

ve Türkiye‘de kentleĢme ve ekonomik politikalar yapılaĢmayı desteklerken, kentsel rantın artmıĢ 

olması kentsel dönüĢüm, soylulaĢtırma vb. yaklaĢımlar mevcut yapılaĢmanın ve dokunun korunması 

yönünde önemli bir engel olarak görülmektedir. Buna karĢın kentlerin sürekliliği ve toplumsal bellek 

için kentsel yapıların korunma anlayıĢı her kademede yerleĢtirilmesi gereken bir düĢünce olarak 

görülmektedir. Ġller Bankası ve buna benzeri yıkılan Cumhuriyet dönemi yapıları göz önüne 

alındığında ve bundan sonra var olanların korunabilmesi için bu konuda duyarlılığın geliĢmesi 

gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu noktada en belirleyici nokta ve güç ise toplumdur. Bu nedenle 

toplumun bilinçlenmesi ile bu yıkımların önünün alınabileceği ve kentlerin kimliğinin korunabileceği 

ve sürdürülebilirliğinin sağlanacağı ortadadır. 
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PALIMPSEST: READING OF THE LAYERS OF A CITY, TRABZON, 

THROUGH ARCHITECTURAL WORKS 

PALĠMPSEST BĠR KENT TRABZON‟UN KATMANLARININ MĠMARĠ 

ESERLER ÜZERĠNDEN OKUNMASI 
 

Aylin ARAS
1
, Özge ĠSLAMOĞLU

2
 

 

Abstract 

The concept of palimpsest is a concept that is used in several fields from literature to painting, from 

music to cinema, from architecture to urban sciences and sociology. The concept of palimpsest, which 

has the definition of a piece of parchment that is reused after being cleaned off the hand writing on it, 

expresses the transformation of existing phenomena or reanimation after the being of what exists in 

the discipline of architecture. Considering the concept of palimpsest in the urban space, it 

corresponds to the restructuring of buildings that carry symbolic and semantic value for the city over 

the genuine structure of values that belong to the city in planning the city. Protection of the traces that 

exist in the city creates a palimpsest effect for the city, and such cities are considered as palimpsest 

cities. 

Within the scope of the study, it is aimed to emphasize the palimpsest effect of Trabzon, which has a 

significant place in history with his past of 4000 years. The city, which has hosted several communities 

from the past to our times, has preserved the traces of the civilizations it has harbored in the historical 

process, and these traces show themselves with different layers from archaeological traces to 

architectural works. With this study, it is aimed to emphasize the layered structure of the province of 

Trabzon and that it is a palimpsest city over the evolution that has been experienced by buildings that 

have the value of symbols and are differentiated by the changes in the civilizations that ruled the city. 

In this context, the study discusses the Trabzon city square, which has been affected the most by the 

cultural, economic and social changes that it has experienced and is thought to have acquired 

different layers. By examining the buildings that are present in this area, it is aimed to emphasize the 

palimpsest effect of the city of Trabzon. 

Keywords: Palimpsest, Layer, Architectural Heritage, Trabzon City Square 

Özet 

Palimpsest kavramı edebiyattan resime, müzikten sinemaya, mimarlıktan kent bilimlerine ve 

sosyolojiye kadar birçok alanda kullanılan bir kavramdır. Kelime anlamı olarak üstündeki 

elyazmasından temizlenerek tekrar tekrar kullanılmış parşömen parçası anlamına gelen palimpsest 

kavramı, mimarlık disiplini için mevcut oluşumların dönüşümünü ya da mevcudun varlığı üzerine 

yeniden varolmayı ifade etmektedir.  Palimpsest kavramı kentsel mekanda ele alındığında, kentin 

yeniden planlanmasında kent için simgesel ve anlamsal değer taşıyan yapıların, kente ait değerlerin 

özgün yapısı üzerinden yeniden yapılandırılmasını ifade etmektedir. Kentte var olan izlerin korunması 

kentler için palimpsest bir etki yaratmaktadır ve o kentler palimpsest kent olarak nitelendirilmektedir. 

                                                           
1
 ĠletiĢim Kurulacak Yazar, Dr. Öğr. Üyesi, Bursa Teknik Üniversitesi, aylin.aras@btu.eduçtr 

2
 Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, zgeislamoglu@ktu.edu.tr 
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Çalışma kapsamında 4000 yıllık geçmişiyle tarihte önemli bir yer tutan Trabzon kentinin palimpsest 

etkisine vurgu yapılması hedeflenmektedir. Geçmişten günümüze pek çok topluma ev sahipliği yapmış 

olan kent, tarihsel süreçte, içinde barındırdığı uygarlıkların izlerini korumaktadır ve bu izler 

arkeolojik izlerden mimari eserlere kadar geniş bir yelpazede çeşitli katmanlarla kendini 

göstermektedir. Yapılan bu çalışmayla, kentte hakim olan uygarlıkların değişmesiyle farklılaşan ve 

kent için simge değeri taşıyan yapıların geçirdiği evrimler üzerinden Trabzon kentinin katmanlı 

yapısına ve palimpsest bir kent olduğuna vurgu yapılacaktır. Bu bağlamda tarihi süreçte kente hâkim 

olan uygarlıkların değişmesiyle kentin geçirdiği kültürel, ekonomik, toplumsal değişimlerden en çok 

etkilenen ve zamanla farklı katmanlara sahip olduğu düşünülen Trabzon kent meydanı ele alınmıştır. 

Bu alan içerisinde yer alan yapıların incelenmesiyle, Trabzon kentinin palimpsest etkisi ve vurgu 

yapılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Palimpsest, Katman, Mimari Miras, Trabzon Kent Meydanı 

1. GĠRĠġ 

Mimarlık, toplumsal, ekonomik ve teknolojik geliĢmelerden etkilenen bir alandır. Bir taraftan 

yeni koĢullara uygun yapılar üretilirken, diğer taraftan iĢlevlerini kaybeden mevcut yapılar 

yıkılmakta veya farklı iĢlevlerle var olmaya devam etmektedirler. Varlığını sürdürmeye 

devam eden yapıların sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik değerlerin korunabilmesi kent 

kimliğinin ve toplumsal belleğin oluĢması açısından önem taĢımaktadır. Özellikle kent için 

sembol niteliği taĢıyan yapıların, yeniden iĢlevlendirilmesi ile yapıya ait izlerin ya da kent 

ölçeğinde yapının kent içindeki izlerinin korunması palimpsest bir etki yaratmaktadır.  

Trabzon kenti geçmiĢten günümüze farklı uygarlıklara ev sahipliği yaparak farklı dönemlere 

ait tarihi yapıları barındıran palimpsest etkiye sahip tarihi bir kenttir. Kent içerisinde yer alan, 

farklı dönemlere ait yapıların izlenmesi kentte katmanlaĢma etkisini ortaya çıkarmakta, kent 

kimliğinin okunmasını görünür kılmaktadır. Bu bağlamda çalıĢma kapsamında Trabzon kent 

meydanı içerisinde yer alan Ġskender PaĢa Medresesi ve Camii, Eski Belediye Binası, 

YeĢilyurt Oteli, Telgrafhane, Anadolu Han, Cihan Oteli, Suluhan yapılarının kent 

meydanındaki palimpsest etkisine vurgu yapılması amaçlanmaktadır. 

Kent meydanları, sahip oldukları fiziksel özelliklerle, kentlilerin sosyal, kültürel ekonomik, 

vb. nedenlerle bir araya geldiği, iletiĢimin üst düzeyde olduğu sosyal alanlardır. Dolayısıyla 

bu alanlarda gerçekleĢen müdahaleler, kentte yaĢanan değiĢikliklerin, katmanlaĢmanın tespiti 

açısından da önem taĢımakta, belirleyici rol oynamaktadır. Bu alanlar kentsel belleğin 

okunduğu, farklı kültür ve dönemlerin izlerini barındıran sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan 

aynası olmanın yanı sıra bellek açısından da öne çıkan alanlardır.  Trabzon kent meydanı, 

konumu, tarihsel süreçte üstlendiği iĢlevi ve çevreleyen yapılar ile kentte yer alan en önemli 

ortak mekan olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle Trabzon kentinin kent merkezini oluĢturan, 

kent kimliğinin yansıması olan kent meydanı çalıĢmaya konu edilmiĢtir. ÇalıĢmada belirlenen 

bu alan, kentte yer alan diğer yapılarla benzer özellik göstereceğinden kenti yansıtan bir alan 

olması açısından bu bölge ile sınırlandırılmıĢtır. Bu kapsamda Trabzon kenti ile ilgili tarihsel 

araĢtırmalar yapılmıĢ, alan ziyaret edilmiĢ, fotoğraflanmıĢ ve çeĢitli belgelerden 

yararlanılmıĢtır.  
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2. Mimarlıkta Palimpsest Kavramı 

Süreç içerisinde yaratılan kentsel imgeler, kentin fiziki niteliğine olduğu kadar, tarihine, 

geçirdiği değiĢimlere, bireyler tarafından kullanılıĢ Ģekline ve gündelik hayat içerisindeki 

yerine dair bilgi verirler (Al, 2011). Bu bilgiler, ayrıcalıklı ve karakterli bir kent oluĢumunda, 

kimlikli kentsel mekanların varlığı açısından önem taĢımaktadır. Gür (2002a), bunun için 

kentlerin kimliğini deĢifre etmeyi önermektedir. Bunun sağlamanın yolunu ise, ―farklılaĢtırıcı 

kökene inmenin bir yolu olarak palimpsesti deĢifre etmek‖ Ģeklinde ifade etmektedir.  

Palimpsest, kalıplaĢmıĢ biçimiyle katmanlı metinleri sıralamak; metinlerin fark(lılık)larını ve 

birbirlerinden kopukluklarını ortaya koymak, 'asıl/öncül metni' görünür kılmak çabalarını 

karĢılayan bir kavramdır (Sayak, 2018). Kavram, eski ve yeninin birlikteliği, yeninin eskiden 

kalanları bünyesinde barındırması ve taĢıdığı nitelikler ne kadar farklı olsa da bir anlamda iki 

ruhun tek bedende taĢınmasına yönelik gönderdiği sembolik anlamlardan ötürü sanatın birçok 

alanında ve hatta tarih ve Ģehirleri tanımlamakta da kullanılmaktadır (Yıldırım, 2009). 

Kavram hakkında çeĢitli tanımlamalar yapılmıĢtır. Al (2011)‘e göre palimpsest eskinin tam 

olarak silinemediği ve yeninin de bu silinmeye çalıĢılanın üzerine bindirildiği bir katmanlar 

bütünüdür. Gür (2002b), palimpsesti, eskiden yazılmıĢ olanın çentikleri ve soluk izleri 

arasından yeninin zorla okunduğu, üzerine yazıla çizile eskimiĢ parĢömenler veya tabletlere 

verilen ad olarak tanımlamaktadır.  

Palimpsest kavramı edebiyattan resme, müzikten sinemaya, mimarlıktan kent bilimlerine ve 

sosyolojiye kadar birçok alanda alıntı yapılarak kullanılmıĢtır. Terdiman (1993), bunlardan 

―apriori‖ olarak en bilineni, kavramı bir benzetme yoluyla ilk kullananlardan biri olan 

Baudelaire‘olduğunu ifade etmektedir ve Baudelaire‘ in, beyni ve hafızayı palimpseste 

benzetmiĢ olduğuna vurgu yapmaktadır. Kuberski (1992), ―Les Paradis Artificiels‖ isimli 

eserinde okuyucuya seslenir ve der ki: ―Benim beynim de seninki de bir palimpsesttir. Sayısız 

düĢünce, görüntü ve duygu bir ıĢık kadar usulca beyninize doluĢur ve her biri öncülünün 

üstüne biner ancak gerçekte hiçbiri yok olmaz.‖ (Erözkan Arusoğlu, 2013). 

Farklı disiplinlerde kullanılan palimpsest kavramı, mimarlık alanında da kullanılan bir 

kavramdır. Mimarlık literatüründe palimpsest mimarlık tanımıyla karĢılaĢılmasa da, 

palimpsest kavramı taĢıdıgı anlam bakımından mimarlık ile birlikte kullanabilir. Tümer 

(2008), palimpsest mimarlık ile ilgili olarak aĢağıdaki ifadeleri kullanmaktadırlar:  

―Palimpsest sözcügü Yunanca‘dan gelir; iki sözcügün birlesmesinden, ‗yeniden‘ anlamına 

gelen ‗palin‘ ve ‗kazınmıs‘ anlamına gelen ‗psestos‘ dan olusur. Eskiden kâgıt o kadar bol 

degildi. Onun için de insanlar aynı parsömeni birçok kez kullanırlardı. Parsömenin üstündeki 

yazıları, çizgileri silerler, aynı parsömen üzerine yeniden yazarlar, yeniden çizerlerdi. Çoğu 

zaman çizgiler ve yazılar tam olarak silinmezdi ve onlardan arta kalanlar yenilerle karısırdı. 

Burada sözü hemen mimarlığa getiriyorum ve diyorum ki: Aynı arsanın üzerine belli zaman 

aralıklarıyla yeni yeni binalar yapmak ‗palimpsest‘ mimarlık yapmaktır‖ (Tümer, 2008).  
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Mecaz olarak palimpsest doğası gereği yazınsal bir terimdir ancak kentsel mekandan 

bahsederken de oldukça verimli sonuçlar verir (Huyssen, 2003). Gür (2002b), mimarlıkta 

palimpsest kavramını aĢağıdaki gibi ifade etmektedir: 

―Palimpsestte aynı anda bir antik dönem mitolojisi, bir firavun tebliği, bir Ortaçağ aşk 

öyküsü, bir kahramanlık destanının izlerini okumak olanaklıdır. Moderniteden sonra kentler 

çok tüketilmiş palimpsestler gibi parçalı, yan yana konmuş yamalara benzer anılar kolajı 

oldular. Dolayısıyla bugün, önemli olan; bu arda kalan, kertik ve çentik içinde bırakılmış 

palimpsesti okumaktır.‖  

Yapılan tanımlardan anlaĢılacağı gibi palimpsest kelimesi, eski metnin üzerine yeni yazılar 

yazarak oluĢturulan çok katmanlı bir terimi ifade eder. Katmanlılık, izler, eski ve Ģimdikinin 

oluĢturduğu yeni olarak ifade edilebilir palimpsest kavramı. Kentsel mekanda ele alındığında 

ise, kentin yeniden planlanmasında kente ait değerlerin özgün yapısı üzerinden yeniden 

yapılandırılmasıdır. Burada önemli olan oluĢturulmak istenen kent kimliğinin, eklenenlerde 

değil, kentlerin özünden gelen özelliklerde aranması gerekliliğidir. Böyle kentler, 

barındırdıkları alanlar ve yapıların sahip olduğu izlerle, palimpsest Ģehir tanımlamasına uygun 

görülmektedir. Bu etki bir yerleĢimin alanı üzerine farklı zaman dilimlerinde farklı yapılar 

yapmak olarak ifade edilebileceği gibi, aynı yapının iĢlevinin değiĢtirilerek yeni iĢlevler 

verilerek kullanılması da yapı ölçeğinde düĢünüldüğünde palimpsest mimarlık olarak 

değerlendirilebilir. 

ġekil 1. Solda tamirhaneden dönüĢtürülerek yeniden iĢlevlendirilen bir yapının özgün haliyle korunan 

duvarı ve sağda palimpsest örneği (Yıldırım, 2009)  

 

3. TRABZON TARĠHĠ VE KENT DOKUSU 

Tarihi çok eskilere dayanan Trabzon kentinin kesin kuruluĢ tarihi bilmemesine rağmen, elde 

edilen bilgiler ıĢığında kentin tarihinin M.Ö. 2000 ile 5000‘li yıllara kadar indiği tespit 

edilmektedir. M.Ö. 2000 yılına kadar diğer Anadolu kentleri gibi küçük beyliklerce yönetilen 

Trabzon‘un yöresel tarihi;  

 Ġlk KuruluĢ Dönemi (M.Ö. 2000 – M.Ö. 756) 

 Miletliler Dönemi (M.Ö. 756 – M.Ö. 50) 
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 Romalılar Dönemi (M.Ö. 50 – M.S. 395) 

 Bizanslılar Dönemi (396 – 1204) 

 Komnenoslar Dönemi (1204 – 1461) 

 Türkler Dönemi (1461) Ģeklinde 6 dönemde incelenmektedir (Albayrak, 2010a).  

Ġlk yerleĢimlerin ne zaman baĢladığı kesin olarak tarihlenememesine rağmen kent, bölge 

tarihinde önemli yer tutan Bizans Ġmparatorluğu, Komnenos Hanedanlığı, Osmanlı Devleti ve 

Türkiye Cumhuriyeti hâkimiyetinde varlığını sürdürmüĢtür (Üstün Demirkaya, 2014). 

Binlerce yıllık geçmiĢiyle pek çok uygarlığa ev sahipliği yapan bu kentin, geçirdiği tarihi 

sürecin ve ait olduğu farklı kültürlerin de etkisiyle, önemli mimari yapıları bünyesinde 

barındırdığı görülmektedir. Trabzon kenti bu toplumların ve kültürlerin yapılarıyla 

Ģekillenirken, dönem dönem çeĢitli sebeplerden dolayı kentteki yapıların yıkıldığı yerlerine 

yenilerinin yapıldığı ya da mevcut yapıların farklı iĢlevlerle yeniden kullanıldığı 

görülmektedir. Özellikle kentte meydana gelen savaĢlar ve iĢgaller sırasında bu tahribatların 

kaçınılmaz olduğu söylenebilir. Örneğin; 1916 - 1918 yılları arasında süren Rus iĢgali 

sırasında Ruslar, kent dokusunun yıkılmasına yönelik giriĢimlerde bulunulmuĢtur. Kentin 

geniĢlemesine katkıda bulunduğu düĢünülen bu hamlelerin aslında kent merkezinde bulunan 

pek çok tarihi yapının yıkılmasına sebep olduğu görülmektedir.  

Yapıların gereksinimler doğrultusunda farklı amaçlarla yıkılmadan kullanılabilmesi de o 

yapıları değerlendirmede bir baĢka yöntemdir. Fatih Sultan Mehmet‘in Trabzon‘u fethinden 

sonra geçen sürede önceleri Müslüman halkın kentteki yoğunluğunun az olmasından ve yapı 

yapmanın o dönemlerde çok daha zor ve uzun süreli bir eylem olmasından dolayı yeni cami 

yapmak yerine bazı kiliselerin camiye dönüĢtürüldüğü görülmektedir. Bu iĢlem sırasında da 

Ġslam inancı gereği mevcut yapıların süslemelerinin çeĢitli iĢlemlerle kamufle edildiği, 

yapıların giriĢ yönlerinin değiĢtirildiği bilinmektedir. Kentte bulunan ve 1979 yılında yıkılan 

bir camii yerine yapılan Tabakhane Camii çevresindeki kazılar sonucunda da, bu alanda bir 

kilise olduğu görülmekte iken, daha öncesinde de aynı alanda bir tapınak olduğu tahmin 

edilmektedir (Üstün Demirkaya, 2014).    

Kentin tarihine ıĢık tutan yapıların tarihi süreç boyunca gerek ihtiyaçtan gerekse farklı 

kaygılardan çeĢitli müdahaleler geçirdiği görülmektedir. Bu da aslında kentte farklı 

uygarlıkların izlerinin okunabildiği farklı katmanlanmanın olmasına, yani kentin palimpsest 

bir etki gösterdiğine iĢaret etmektedir. Bu palimpsest etkiye sebep olan yapıların; bazen farklı 

kültürlerin müdahaleleriyle onarım gördüğü, bazen de yıkılarak yerine yeni kültürün 

özelliklerini görebileceğimiz yapılar inĢasıyla var olduğu görülmektedir. Özellikle kentin 

sembol alanları ve sembol yapıları bu palimspsest etkinin okunabilmesinde referans 

oluĢturmaktadırlar.  

Kent meydanları sahip oldukları fiziksel ve sosyal özellikleri ile toplumsal belleğin 

geliĢiminde ve sürekliliğinde önem taĢımaktadır. Bu alanlar iletiĢimin yoğun olduğu, sosyal 
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ve açık alanlardır. Bu özellikleri ile kent meydanları ve o meydanları çevreleyen yapıların 

niteliği, kent ölçeğinde kültürel izlerin okunmasında görünür düzeyde öne çıkmaktadır.  

Tarihin farklı dönemlerinde farklı isimlerle anılan Trabzon kent meydanı da kentin önemli 

referans noktalarından biridir. Ġran‘dan gelen ticaret akıĢını sağlayan Erzurum Yolu‘nun 

baĢlangıcı olması, kentin toplanma alanı ve pazar yeri olması bu alanın uzun yıllardan beri 

kullanıldığını ve kent için sembol bir alan olduğuna iĢaret etmektedir. Komnenoslar 

döneminde ―Maitanin‖, Osmanlı döneminde ―Kafir Meydanı‖ veya ―Gavur Meydanı‖, 

günümüzde ―Taksim Meydanı‖ diye anılan bu alan, kentin ticaret merkezi olma özelliğini 

tarihi süreci boyunca uzun yıllardan beri göstermektedir (ġekil 2). Meydan, genellikle konut 

iĢlevinden ziyade ticaret iĢlevine hizmet eden yapılarla çevrilidir (Üstün Demirkaya, 2014). 

ġekil 2. Taksim Meydanı‘nın farklı yıllardaki durumuna iliĢkin fotoğrafları (Özdemir IĢık, vd., 2016) 

 

4. YÖNTEM 

Trabzon kentinin palimpsest bir kent olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılan 

bu çalıĢma iki aĢamadan oluĢmaktadır. Ġlk aĢamada palimpsest kavramı ve mimarlıkla 

iliĢkisinin ve Trabzon kentinin tarihi konularında literatür çalıĢması yapılarak kavramsal 
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çerçeve oluĢturulmuĢtur. Ġkinci aĢamada, Trabzon kentinin tarihi, kültürel ve mimari 

dokusunu Ģekillendiren ve önemli bir ticaret odağı olan kent meydanında geçmiĢten 

günümüze ulaĢan yapılar belirlenerek, Trabzon kent meydanındaki palimpsest etkisi 

sorgulanmıĢtır. Bu kapsamda; kentin ve kent meydanının sembol yapıları olan Ġskender PaĢa 

Medresesi ve Camii, Eski Belediye Binası, YeĢilyurt Oteli, Telgrafhane, Anadolu Han, Cihan 

Oteli, Suluhan örneklem alanı olarak belirlenmiĢtir. Farklı dönem ve kültürlerin izlerini 

taĢıyan Trabzon kent meydanı sosyal, ekonomik ve kültürel temsiliyet özelliği taĢıyan 

yapılarla çevrelenmiĢtir. Bu bağlamda, kent meydanının biçimlenmesine etki eden ve tarihsel 

süreç boyunca ayakta kalan ya da geçmiĢten izler taĢıyan yapılar incelenerek yapıların 

günümüzdeki durumlarının tespiti yapılacaktır. Yapılan bu tespitlerle meydanın 

biçimlenmesinde rol oynayan sembol yapıların, Ģehrin katmanlı yapısına etkisi belirlenmeye 

çalıĢılacaktır. Bu yapılardan Eski Belediye Binası, Telgrafhane, YeĢilyurt Oteli, Anadolu Han, 

Cihan Oteli yeniden iĢlevlendirmeyle değerlendirilerek farklı iĢlevlerle kullanılmaya devam 

ederken, Ġskender PaĢa Medresesi‘nin bazı yapıları yıkılarak sadece cami yapısı orijinal 

konumunda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Suluhan yıkılarak, yerine yine aynı adı taĢıyan 

bir yapı aynı arsa üzerine inĢa edilmiĢtir. Sümer Sineması adlarıyla bilinen ve Meydan 

Parkı‘nın köĢesinde bulunan yapı ve Meydan‘ın diğer köĢesinde bulunan ġems Oteli ise yol 

geniĢletme çalıĢmaları sebebiyle yıkılarak arsası ulaĢım aksına dâhil edilmiĢtir (ġekil 3). 

ġekil 3. Sümer Sineması‘nın yıkılmadan önceki görünümü BölükbaĢı ArĢivi (Öksüz vd., 2009) 

 

 

Trabzon kent meydanı kültürel ve tarihi özelliklerinden dolayı kentin ana noktasını oluĢturur. 

Sahip olduğu bu tarihsel birikim açısından sadece kültürel yönden değil, yapı ve mekan 

ölçeğinde bünyesinde çok katmanlılığı taĢıyan bu kentte mekânların zamanla yaĢanan 

değiĢikliklere uyum sağlamak açısından dönüĢümünden bahsedebiliriz. ÇalıĢma kapsamında 

kent meydanı çevresindeki, belirtilen yapılara iliĢkin geçirmiĢ oldukları değiĢimler üzerinden 

kentin değiĢimi okunmaya çalıĢılarak kentteki katmanlanma ve dolayısıyla kentin palimpsest 

etkisi vurgulanmaya çalıĢılacaktır (ġekil 4).  
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ġekil 4. 1910‘larda Trabzon belediye binası önü, sağda eski belediye binası, yanında 

 

Ġskender PaĢa Medresesi: 

Taksim Meydanı‘nın güneydoğu köĢesinde yer alan ve Trabzon‘un yakın zamana kadar 

ayakta kalabilen medreselerinden biri olan Ġskender PaĢa Medresesi‘nin yapım yılı tam olarak 

bilinememesine rağmen güney tarafında bulunan Ġskender PaĢa Camii kitabesinden yola 

çıkarak 1529 yılında yapıldığı tahmin edilmektedir. 1874-1876 yılların arasında Trabzon‘da 

Valilik yapan Saffet PaĢa‘nın ilk görev yılında onarıldığı ve zemin katında birkaç dükkan 

yapılarak medreseye gelir getirmek için kiralandığı düĢünülmektedir (Kurak Açıcı, 2017). Ġki 

katlı ve U planlı yapıya cami avlusundaki dik taĢ merdivenden ulaĢılmaktadır. Yola bakan 

cephesi taĢ, diğer bölümleri ise ahĢaptan yapılmıĢtır. 15-20 kadar küçük odacıkta 60 kadar 

mollaya eğitim verilen yapı, medreselerin kapanmasıyla birlikte bir süre hizmet dıĢı kalırken, 

sonrasında oda oda evi olmayan iĢçi ve çalıĢanlara kiralanmıĢtır. Yapıldığı tarihten itibaren 

pek çok tadilat geçiren medrese 1950 sonrasında camii çevresinin düzenlenme çalıĢmaları 

esnasında, sağlam durumda olduğu halde yıktırılmıĢ, sadece ana giriĢ kapısı bırakılmıĢtır 

(Albayrak, 1998; Albayrak, 2008; Yalçınkaya Erol ve Üstün Demirkaya, 2011; Üstün 

Demirkaya, 2014). Yapının Komnenoslardan sonra Osmanlı hâkimiyetine geçmesiyle, 

Hatuniye Medresesiyle birlikte kentin surların dıĢına yayılmasında etkili olduğu 

görülmektedir (Üstün Demirkaya, 2014) (ġekil 5).   

ġekil 5. Ġskender PaĢa Medresesi, solda Selamet Oteli (Öksüz vd., 2009)   

 

a 

 

b 
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Ġskender PaĢa Camii: 

Mevcut kitabesine göre 1529 yılında, Trabzon‘da dört dönem valilik yapmıĢ olan Ġskender 

PaĢa tarafından yaptırılmıĢtır. Yapı bugünkü biçimine gelene kadar pek çok değiĢim 

geçirmiĢtir. Eski gravür ve resimlerden elde edilen bilgilerden, yapının kuzey yönüne eklenen 

son cemaat revakı ile geniĢleyerek ters T planlı tipolojiye ulaĢmadan önce, tek üniteli kubbeli 

bir cami olduğu anlaĢılmaktadır. (Tuluk, 2010; Yalçınkaya Erol ve Üstün Demirkaya, 2011; 

Üstün Demirkaya, 2014)). Yapının tek Ģerefeli tuğla minaresi batı duvarına bitiĢik olarak 

konumlandırılmıĢtır (http://www.trabzon.com.tr, 2018) (ġekil 6).  

ġekil 6. Ġskender PaĢa Camii‘nin tarihsel süreçte geçirdiği değiĢimler a) 1869 tarihli Ġskender PaĢa 

Camii gravürü (Üstün Demirkaya, 2014), b) Medrese yıkılmadan önce Ġskender PaĢa Camii 

(Albayrak, 2010b), c) caminin 1990‘lı yıllardaki hali (Özen, vd., 2010), d) son dönemde yapılan 

restorasyon ve çevre düzenleme çalıĢmaları sonrasındaki durumu (https://www.haber61.net, 2018), e) 

caminin özgün planı (Tuluk, 2007) 

 
a 

b 

 
c 

 
d 

 
e 
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Eski Belediye Binası:  

Ġtfaiye ve posta binası olarak 1882 yılında yapılan ancak hemen ardından belediye binası 

olarak kullanılmaya baĢlanan yapı 2011 yılına kadar bu iĢlevini sürdürmüĢtür. Farklı 

dönemlerde onarımlar geçiren yapıda iç mekânda değiĢiklik yapılmamıĢ, ancak yapıya yeni 

ekler yapılmıĢtır (ġekil 7).  

ġekil 7. Trabzon Belediye önünde bir tören BölükbaĢı arĢivi (Öksüz vd., 2009) 

 

Dar ve uzun dikdörtgen plana sahip yapının, giriĢ cephesi, taĢ söveli pencereleri ve katlar 

arası ayırımın algılanabilmesini sağlayan taĢ silmeleri ile özgün mimari özelliğini koruduğu 

görülmektedir. (Yalçınkaya Erol ve Üstün Demirkaya 2011; Üstün Demirkaya, 2014) (ġekil 

8). Yapı günümüzde Trabzon BüyükĢehir belediyesinin temsili makamı olarak kullanılmakta 

ve Trabzon yakın tarihine iliĢkin siyasi önem arzeden eĢyaların sergilendiği bir birim 

niteliğindedir (https://www.haber61.net, 2018) (ġekil 9).  

ġekil 8. Eski Belediye Binası‘nın 2011 yılına kadar belediye binası iĢleviyle kullanıldığı döneme 

iliĢkin fotoğrafları ve planı (Üstün Demirkaya, 2014) 
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ġekil 9. Eski Belediye Binası‘nın geçirmiĢ olduğu restorasyon çalıĢmaları sonrasında günümüzdeki 

durumu (https://www.61saat.com, 2018) 

 
 

Telgrafhane: 

Tanzimat döneminde Ġtfaiye ve Posta binası ile beraber yapı grubu oluĢturacak Ģekilde inĢa 

edilmiĢ olan yapı, bulunduğu parselin Ģekli dolayısıyla üçgene yakın bir plana sahiptir. 3 katlı 

olan yapının 1. katında kuzey ve batı cephelerini dolaĢan bir balkon bulunmakta, ön cephe, 

aksının hizasında üçgen alınlıkla sonlanmaktadır. Yapıldığı günden beri telgrafhane, elektrik 

iĢletme binası, belediye hizmet binası ve otel olarak kullanılan yapı geçirdiği bu değiĢimler 

sonucunda orijinal halini koruyamamıĢtır (Üstün Demirkaya, 2014) (ġekil 10). 

ġekil 10. a ve b) Günümüzde telgrafhane binasının tarihsel süreç içindeki durumuna iliĢkin görseller 

(Üstün Demirkaya, 2014), b) meydan düzenlemesi neticesinde iĢlev değiĢikliği sonrası durumu 

 
a 

 
b 

 
c 
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Anadolu Han:  

Trabzon kent meydanında, Ġtfaiye ve Posta Binası yani eski belediye binası karĢısında 

konumlanan yapı 19. yüzyılda yapılmıĢtır. Günümüze ulaĢana kadar büyük değiĢiklikler 

geçiren hanın orijinali, kuzey güney cephesindeki giriĢlerinin revaklarla çevrelendiği avlulu, 

dikdörtgen planlı ve iki katlı bir yapıdır. Yapının güney bölümünün doğu tarafı yıkılarak 

yerine otel olarak kullanılan yeni bir yapı inĢa edilmiĢ, diğer bölümleri ise dükkân olarak 

kullanılmaktadır. Yapı özgün plan Ģemasını tamamen kaybetmiĢtir (Yalçınkaya Erol ve Üstün 

Demirkaya 2011; Üstün Demirkaya, 2014; http://www.trabzon.com.tr, 2018) (ġekil 11). 

ġekil 11. Anadolu Han‘ın geçirdiği tarihsel sürece iliĢkin fotoğrafları ve planı a) GeçmiĢ döneme ait 

fotoğraf (Albayrak, 2010b), b ve c) Yapının günümüzdeki durumu ve planı (Üstün Demirkaya, 2014) 

 

a 

 

b 

 

c 

 

YeĢilyurt Otel: 

Meydan Parkının karĢısında konumlanan yapının kitabesinden 1884 yılında inĢa edildiği 

anlaĢılmaktadır. Günümüzde üst katları otel zemin katı ise farklı amaçlar için kullanılan 

ticaret mekanları olarak hizmet veren yapının özgün iĢlevi kısmen devam etmektedir. Kemerli 

giriĢ kapısının üzerinde bir balkon yer alan yapı üç katlıdır. Özgün yapıda zaman içinde iç 

mekanda yapılan değiĢikliklerde, sütunları birbirine bağlayan kemerlerin yıkılarak yerlerine 

betonarme kiriĢler kullanıldığı ya da bazı kemerlerin duvar örülerek doldurulduğu 

görülmektedir (Özen vd., 2010; Üstün Demirkaya, 2014) (ġekil 12). 
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ġekil 12. 1960‘lı yıllarda meydan ve çevresi sağda geniĢ kütle YeĢilyurt Otel (Düzenli, 2010) solda 

ġems Oteli b) otelin günümüzdeki durumu ve c) otelin planı (Özen vd., 2010) 

 

a 

 

b 

 

c 

 

Suluhan: 

Özgün kitabesi bulunmadığından kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen han 19. yüzyılda 

kesme taĢtan inĢa edilmiĢti. Kuzey ve güney cephelerinden iki ayrı giriĢi olan özgün yapı, iki 

katlı ve avlulu, L plan tipolojisine sahipti. Yapının zaman içindeki kullanımında, güney 

bölümünün büyük bölümü ve batı kanadı ortadan kaldırılmıĢtır. Yakın tarihe kadar varlığını 

sürdürürken, yakın dönemde yıkılarak yerine daha yüksek ve aynı adla anılan iĢhanı olarak 

hizmet veren bir yapı inĢa edilmiĢtir (Engin, 2002; Üstün Demirkaya, 2014; 

http://www.trabzon.com.tr, 2018) (ġekil 13).  
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ġekil 13. a) 1975 yılı Suluhan özgün hali (https://www.google.com.tr/maps, 2018), b) Suluhan‘ın 

özgün hali (Albayrak, 2010b) c) Suluhan‘ın özgün yapısı yerine aynı adla inĢa edilen iĢ hanının 

günümüzdeki durumu (https://www.google.com.tr/maps, 2018) d) planı (Özen vd., 2010) 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

Cihan Oteli: 

Yapım tarihi bilinemeyen özgün iĢlevi otel olan yapı, yığma taĢtan inĢa edilmiĢtir. Ġlk olarak 3 

kat halinde inĢa edilen yapıya son dönemde iki kat daha ilave edilerek orijinal hali 

bozulmuĢtur. Ġskender PaĢa Camii‘ne bakan cephesinde at nalı formuna benzer kemerli 

pencerelerin önünde küçük balkonları bulunmaktadır. Yapı günümüzde ticaret amaçlı 

kullanılmaktadır (Yalçınkaya Erol ve Üstün Demirkaya 2011) (ġekil 14).   
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ġekil 14. Cihan Otel‘niin tarihsel süreçte geçirdiği değiĢimler, a) Cihan Oteli kat eklenmeden önceki 

hali, BölükbaĢı arĢivi (Öksüz vd., 2009), b) Kent meydanından Çömlekçi‘ye inen sokağın görünümü, 

solda Cihan Oteli ve sağda Selamet Otel (BölükbaĢı, 2006), c) Cihan Otel‘nin günümüzdeki durumu, 

sağda Selamet Otel, sağda Anadolu Han, (Google Earth, 2018) 

 

a 

 

b 

 

c 

Yapılan incelemeler sonucunda Trabzon kent meydanındaki tarihte iz bırakan sembol 

yapıların geçmiĢteki ve günümüzdeki durumları belirlenerek, kent meydanının katmanlı etkisi 

değerlendirilmeye çalıĢılmıĢtır.  
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ġekil 14. Meydan Parkı ve çevresinin yeni düzenlemeler sonrasındaki durumu, 

(https://www.haber61.net, 2018) 

 

5. Değerlendirme ve TartıĢma 

Kentler, toplumsal, siyasi, kültürel, teknolojik etmenlerle ve bu etmenlerin zaman içinde 

geliĢmesi ve değiĢmesiyle Ģekillenen yapılarıyla bünyelerinde yaĢayan toplumların izlerini 

sonraki kuĢaklara taĢımaktadırlar. Bu değiĢimler zaman zaman kentin ilk bakıĢta algılanan 

sembol alan ve yapılarıyla da kentte geçmiĢ dönemde içinde barındırdıkları toplumların 

izlerini sonraki kuĢaklara aktarmaktadırlar. Kentte yaĢayan bireylerin kente aidiyetlerini 

güçlendirmek veya kente gelen ziyaretçilere kenti tanıtmak amacıyla kentin tarihi birikimini 

ve çok katmanlılığını vurgulamak ön plana çıkmaktadırlar. 

GeçmiĢten günümüze pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıĢ bir kent olan Trabzon‘un, 

geçirdiği tarihsel süreçte barındırdığı medeniyetlerin izlerini büyük ölçüde koruduğu 

görülmektedir. Antik dönemden günümüze geçirdiği siyasi, ekonomik ve sosyal değiĢimlerin 

etkisiyle birçok yapının da yok olduğu bilinmektedir.   

4000 yıllık geçmiĢiyle tarihte önemli toplumlara ev sahipliği yapmıĢ Trabzon kenti, 

topraklarında hüküm süren bu uygarlıkların kültürel dinamikleriyle ve geliĢen ve değiĢen 

teknolojik imkanların etkisiyle ĢekillenmiĢtir. Özellikle Osmanlı‘nın fethi ve sonraki süreci 

kapsayan 15. ve 16. yüzyıllar ile Rus iĢgalini ve sonrasını kapsayan 19. ve 20. yüzyıllar kentte 

büyük imar değiĢimlerinin görüldüğü yıllardır. GeçmiĢinde Komnenos Hanedanlığına 

baĢkentlik yapan Trabzon kent dokusunun Ģekillenmesinde Osmanlı Ģehircilik anlayıĢının 

yanı sıra kentin topoğrafyası ve ticari konumu da etkili olmuĢtur. 

Yapılan analizler sonucunda, kentin geçmiĢten günümüze önemli ticaret odağını oluĢturan 

kent meydanında, günümüze kadar ulaĢmıĢ tarihi yapılar ve izleri incelenerek, kentteki 

katmanlanma tespit edilmeye çalıĢılmıĢtır.  

Bünyesinde bulundurduğu Sümer Sineması ve ġems Oteli gibi yapıların kimi zaman farklı 

sebeplerle yıkılarak yerlerine yeni yapılar, yollar yapılması bu yapıların izlerini silmiĢtir. 

Ancak, yine aynı sebeplerle Ġskender PaĢa Medresesi‘nde olduğu gibi yapıların bazı 

parçalarının ayakta kalması, ya da YeĢilyurt Oteli ve Anadolu Oteli gibi bazı kısımlarının 

yıkılarak özgün yapısının bozulmasına rağmen orijinal yapıdan güçlü izler taĢıması, 
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Telgrafhane gibi bazı yapıların da iĢlev değiĢtirilerek kullanılması ya da Suluhan gibi bazı 

yapıların tamamen yıkılarak yerlerine kentlinin belleğindeki izlerden dolayı aynı adı taĢıyan 

yeni yapılar yapılması kentin katmanlılığını yansıtmaktadır (Tablo 1). 

Tablo 1. Ġncelenen yapıların kentteki palimpsest etkisi 

Yapı adı Palimsestlik Durumu 

Ġskender PaĢa Medresesi Yapı elemanlarından izler 

Ġskender PaĢa Camii Restorasyonla özgün haline döndürüldü 

Eski Belediye Binası ĠĢlev değiĢikliğine rağmen özgün  

Telgrafhane Orijinali korunamadan iĢlev değiĢikliği 

Anadolu Han Orijinali korunamadan iĢlev değiĢikliği 

YeĢilyurt Otel Orijinali korunamadan iĢlev değiĢikliği 

Suluhan Yıkılarak arsasına yeni yapı yapılmıĢ 

Cihan Oteli Orijinali korunamadan iĢlev değiĢikliği 

 

Kentteki yapıların kente zaman içinde hakim olan farklı kültürlerin etkisinde olduğunu 

gösterecek Ģekilde katmanlandığı ve bu da Trabzon kent meydanı bölgesinin palimpsest etkisi 

olduğunu göstermektedir. Kentte farklı kültürlere ve tarihsel süreçlere ait yapılar yan yanana 

ve temas halindedir. Kentin palimpsest etkisini güçlendirmek için mevcut yapı stoğunun 

korunarak kullanılmasının ve böylece kentte geçmiĢin izlerini bırakmanın kentte yaĢayan halk 

için aidiyet duygusunu güçlendireceği düĢünülmektedir. Görülmektedir ki, Trabzon‘un kent 

merkezinde yapılan ve ilerde çeĢitli sebeplerle yapılacak olan değiĢimler, mevcut yapı 

stoğunun geçmiĢin izlerini tamamen silerek kullanılması yerine, yapıların yeniden 

iĢlevlendirilerek kentte geçmiĢe dair izler bırakarak katmanlılığı da vurgulayacak etkide 

olmasının faydalı olacağı düĢünülmektedir. Böylece kentin palimpsest etkisini koruyarak kent 

kimliğinin sürekliliğinin sağlanabileceği düĢünülmektedir. 
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HEMICELLULOSE-ADDED DIETARY PRODUCTION 

HEMĠSELÜLOZ KATKILI DĠYET MANTI ÜRETĠMĠ 

Mehmet Onurhan GÜCÜġ, Süleyman GÖKMEN & Esra OKUR 

Abstract 

Contemporary lifestyle, improper nutrition is the basis of many diseases such as high blood 

lipids and cholesterol level, high blood pressure, obesity, cancer, diabetes, heart and nervous 

system. Foods that contain energy and basic nutrients, which contain important ingredients in 

health, which protect us from diseases, contribute to the treatment of certain diseases are 

called functional food. Dietary fiber is one of the most important functional food components. 

Dietary fiber is edible plant parts that are resistant to digestion and absorption in the small 

intestine of humans and cause complete or partial fermentation in the large intestine. Dietary 

fiber is known as non-starch polysaccharide derivatives. The part of the food that is found in 

the cell walls and that is digested by humans is defined as dietary fiber. (Ekici,2007). Dietary 

fibers are examined under two groups as water-soluble and water-insoluble. Insoluble fibers 

in water; lignin, cellulose and water-insoluble pentosans, while water-soluble fibers; water-

soluble pentosans, pectins and gums.(Dülger ve Şahan, 2011).  

In the world, 73% of the areas that can be planted are composed of cereal fields. Cereal foods 

meet 60% of the daily food need and 50% of the dietary fiber need. Today, cellulose and its 

derivatives are used in the enrichment of many foods. These are widely used in bakery 

products. Dietary fiber obtained from different sources is added to the bakery products in 

order to improve the textural properties by decreasing the energy value and improving the 

public health. (Arslan ve Erbaş,2014). Obesity has become one of the most important health 

problems in our country and in the world due to wrong nutrition, living conditions and 

genetic factors. One of the most important factors among these reasons is the misfeeding of 

individuals. False dietary habits such as fast-food style feeding, very frequent consumption of 

prepared foods, improper diet and trying to weaken are threatening human health 

considerably. In this context, hemicellulose which is the dietary fiber to be obtained from 

wheat stalk in the project, is processed in mantı which is one of the traditional and important 

flavors in Turkish Cuisine Culture. 

Keywords: Obesity, Mantı , Diatery Fiber 

 

Özet 

Çağdaş yaşam tarzı, yanlış beslenme yüksek kan lipit ve kolesterol seviyesi, yüksek tansiyon, 

obezite, kanser, diyabet,  kalp ve sinir sistemi gibi birçok hastalığın temelini oluşturmaktadır. 

Enerji ve temel besin unsurlarını içeren, içerisinde sağlık açısından önemli maddeleri 

bulunduran, hastalıklardan korunmamızı sağlayarak bazı hastalıkların tedavisinde katkıda 

bulunan gıdalara fonksiyonel gıda adı verilir. Fonksiyonel gıda bileşenlerinin en önemlileri 

arasında diyet lifi gelmektedir. Diyet lifi insanların ince bağırsağında sindirime ve emilime 

dirençli olan ve kalın bağırsakta tam ya da kısmi fermantasyona neden olan yenilebilir bitki 

kısımlarıdır. Diyet lifi, nişasta olmayan polisakkarit türevleri olarak bilinmektedir. Gıdaların 

hücre duvarlarında bulunan ve insanlar tarafından sınırlı olarak sindirilebilen kısmı da diyet 

lifi olarak tanımlanmaktadır. (Ekici,2007). Diyet lifler suda çözünen ve suda çözünmeyen 

olmak üzere iki grup altında incelenmektedir. Suda çözünmeyen lifler; lignin, selüloz ve suda 
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çözünmeyen pentozanları içerirken, suda çözünen lifler; suda çözünen pentozanları,  

pektinleri ve zamksı maddeleri kapsamaktadır. (Dülger,2011).  

Dünyada ekim yapılabilen alanların %73‘ünü tarım yapılan tahıl alanları oluşturmaktadır. 

Tahıl kaynaklı gıdalar tek başına günlük gıda ihtiyacının %60‘ını ve diyet lif ihtiyacının ise 

%50‘sini karşılamaktadır. Günümüzde selüloz ve türevleri birçok gıdanın 

zenginleştirilmesinde kullanılmaktadır. Bunların içerisinde fırıncılık ürünlerinde kullanımı 

oldukça yaygındır. Farklı kaynaklardan elde edilen diyet lifler ile enerji değeri düşürülerek 

toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesi sağlanarak tekstürel özelliklerin geliştirilmesi 

amacı ile fırıncılık ürünlerine ilave edilmektedir. (Arslan ve Erbaş, 2014). Obezite, dünyada 

ve ülkemizde yanlış beslenme, yaşam koşulları, genetik faktörler gibi nedenlerden dolayı 

önemli sağlık sorunlarından birisi haline gelmiştir. Fast food tarzı beslenmek, hazır gıdaların 

çok sık tüketilmesi, yanlış diyet uygulamak, aç kalarak zayıflamaya çalışmak gibi yapılan 

yanlış beslenme alışkanlıkları insan sağlığını önemli derecede tehdit etmektedir.  Bu 

kapsamda projede buğday sapından elde edilecek diyet lifi olan hemiselülozun, Türk Mutfak 

Kültüründe geleneksel ve önemli lezzetlerinden olan mantıya işlenerek diyet listesinde 

alternatif bir ürün elde edilmesi amaçlanmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Obezite 1, Mantı 2, Diyet Lif 3 

 

1. GĠRĠġ 

1.1. DĠYET LĠF NEDĠR 

Diyet lifi yiyecekleri mide sisteminde etkili bir Ģekilde hareketine en iyi yardımcı olan kaynak 

olarak tanımlanabilir. Diyet lifler çözünür ve çözünmez lif kaynakları olmak üzere iki grup 

altında incelenebilmektedir. Sağlık için her iki lif kaynağıyla beslenmek önemlidir. (Misner 

vd, 2013). 
Suda çözünmeyen lifler; lignin, selüloz ve suda çözünmeyen pentozanları içerirken,  suda çözünen 

lifler; suda çözünen pentozanları,  pektinleri ve zamksı maddeleri içermektedir. Diyet lif içeren 

gıdalarda suda çözünen ve çözünmeyen lifler farklı oranlarda bulunmaktadır. Çözünür lif grubundan 

pektin, elma, ayva vb. besinlerde; gamlar, reçinede; β-glukan, yulaf vb besinlerde;  musilajlar, 

bitkilerde; dirençli nişasta ise kuru baklagillerin yapısında bulunmaktadır. Çözünmez diyet lif 

grubundan selüloz, kepekte; hemiselüloz, tahıllarda ve lignin ise buğdayda fazla miktarda yer 

almaktadır. Buğday ve birçok tahıl ürünü ile sebzelerde bol miktarda bulunan selüloz, lignin ve 

hemiselüloz suda çözünmeyen nitelikteki diyet lif bileĢenlerini;  arpa, yulaf, baklagiller ve meyvelerde 

yoğun olarak bulunan pektin ve gum maddeleri ise baĢlıca suda çözünen diyet lif bileĢiklerini 

oluĢturmaktadır. (Dülger ve ġahan, 2011).  

Diyet lifleri enerji yoğunluğunu azaltarak, doygunluk hissi vermesi gibi nedenlerden dolayı vücutta 

kilo dengesinin sağlanmasında etkilidir. Lif farklı özellikleriyle enerji alımında bir fizyolojik engel 

oluĢturabilmektedir. Bu özellikler; 

 Diyetteki kalori ve besinleri tutar.   

 Lifler; çiğnemeyi, salgıyı ve sindirim sıvısını artırarak, midenin ĢiĢerek tokluk hissini artırır.  

 Ġnce bağırsağın emilim gücünü azaltır. (Küçükkömürler ve Alyakut, 2008). 

 

Yüksek diyet lifi alımlarının, kardiyovasküler hastalık, tip 2 diyabet ve kanser gibi hastalıkların oluĢma 

riskini azalttığı yönünde epidemiyolojik çalıĢmalar yapılmıĢtır.  Özellikle düĢük glisemik indeksli 

gıdalar seçilmesi ile birlikte, artan diyet lif alımları, tip 2 diyabet riskinin azaldığı gözlemlenmiĢtir. 

Belirli lif kaynakları ayrı ayrı analiz edildiğinde, son yıllarda kolon kanseri riskinin, özellikle tahıl 
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lifleri sayesinde doza bağlı bir azalma ile iliĢkisi tespit edilmiĢtir (günlük olarak tüketilen her 10 g için 

% 10 azalma). Dengeli bir diyet uygulaması sindirim sağlığının korunması için önemli bir etkiye 

sahiptir. Bu sayede vücutta sindirim semptomları önlenebilir. Birçok diyet lifi dıĢkı oluĢumunu 

sağlayıp, dıĢkı sıklığını artırıcı etkisiyle bağırsak geçiĢ süresini azaltarak laksasyonu etkiler. Bu etkiler 

bağırsakta ozmotik dengeyi değiĢtirerek diyet lifi ve fermantasyon ile su bağlama kapasitesine etki 

eder, Buğday kepeğinden elde edilen lifin, fermantasyona olan direncinden dolayı yüksek bir dıĢkı 

artıĢına (1 g buğday lifi baĢına 5.4 g dıĢkı ağırlığı artıĢı) sahip olduğu gösterilmiĢtir. (Dahl ve Steward, 

2015). 

Diyet liflerin tercih edilmesinde tek neden sağlık üzerindeki yararlı etkileri değildir. Bunun 

yanında fonksiyonel ve teknolojik özellikleri nedeniyle de gıda sanayinde birçok yerde önemli 

bir gıda katkı maddesi olarak tercih edilmektedir. Diyet lifinin teknolojik özellikleri arasında 

hidrasyon özellikleri, yağ absorblama kapasitesi ve tekstürel özellikleri Ģeklinde sıralanabilir. 

Diyet lifinin hidrasyon özellikleri su tutma, su bağlama kapasitesi, ĢiĢme ve çözünürlük olmak 

üzere 4 farklı Ģekilde tanımlanmaktadır. Özellikle çözünmeyen lifler, ağırlıklarının 5 katı 

kadar yağı tutma kapasitesine sahiptirler. Bu, özellikleri sayesinde et ürünlerinde piĢme 

sırasında kaybolan yağın tutulmasını sağlayarak ürünün lezzet ve tekstürel özelliklerini olumlu 

yönde etkilemektedir. Ayrıca yüksek yağ absorblama kapasitesi ile birlikte yağ ve su 

emülsiyonlarında stabilitenin sağlanması da önemli etkilerindendir. Diyet liflerinin yağ ve su 

bağlama özellikleri gıdaların yapı ve tekstürel özelliklerinde stabil yapının sağlanmasında 

önemli rol oynamaktadır. Kullanılan lifler sayesinde son ürünün dokusu, yoğunluğu ve 

duyusal özelliklerinin değiĢimi sağlanabilmektedir. (Dönmez vd, 2010). 

 

2. HEMĠSELÜLOZ KATKILI DĠYET MANTI ÜRETĠMĠ 

2.1. Obezite Nedir 

Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), sağlığı bozacak ölçüde vücutta aĢırı yağın birikmesini obezite 

olarak tanımlamıĢtır. (evreninsirlari.net, 2018). 

 

Fazla kilo ve obezite dünyanın en önemli sağlık problemlerinden birisidir. Özellikle çocuklar 

ve gençlerde yanlıĢ beslenme alıĢkanlıklarından dolayı alarm düzeyine ulaĢtığı ve gelecek 

nesiller için daha çok sağlık problemi yaratması söz konusudur. Son 10-15 yılda giderek 

yaygın bir sağlık sorunu haline gelmesi ve tıbbi komplikasyonlarına bağlı erken yaĢta 

ölümlerin olması, obeziteyi üzerinde önlem alınması gereken önemli bir sağlık sorunu haline 

getirmiĢtir. Tıbbi komplikasyonları arasında kalp ve damar sistemi hastalıkları, diyabet, 

metabolik sendrom, kas ve iskelet sistemi hastalıkları ve psikiyatrik sorunlar meydana 

getirmektedir. Tüm bunlara rağmen %5-10 oranındaki kilo kaybı hastalık riskini yüksek 

oranda azaltmaktadır. (Tedik, 2017). 

 

Obezite, dünyada ve ülkemizde yanlıĢ beslenme, yaĢam koĢulları, genetik faktörler gibi 

nedenlerden dolayı çağımızın risk taĢıyan hastalıkları arasında yer almaktadır. Bu nedenler 

içerisinde en önemli faktörlerden birisi kiĢilerin yanlıĢ beslenmesidir. Fast food tarzı 

beslenmek, hazır gıdaların çok sık tüketilmesi, yanlıĢ diyet uygulamak, aç kalarak zayıflamaya 

çalıĢmak gibi yapılan yanlıĢ beslenme alıĢkanlıkları insan sağlığını önemli derecede tehdit 

etmektedir.  

 

Obezite Amerika ve Avrupa‘da yaygın olarak görüldüğü düĢünülse de, ülkemizde de bu 

hastalık oldukça yaygındır. TÜĠK verilerine göre dünyada ve Türkiye‘de bu oranlar aĢağıdaki 

gibidir. 
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SeçilmiĢ AB ülkelerinde obez bireylerin yüzdesi,2017(TÜĠK,2016 verisidir.) 

 
 

  

Türkiye‘de 15 yaĢ ve üzeri obez bireylerin oranı 2014 yılında %19,9 iken, 2016 yılında %19,6 

ya düĢmüĢtür. 

 

Verilerde de görüldüğü gibi obezite tüm dünyada yaygın olarak görülen bir hastalık haline 

gelmiĢtir. Bu hastalıkla mücadele için diyet lif içeren gıdalara yönelim artmıĢtır. Özellikle 

suda çözünmeyen lifler bağırsakta sindirelemezler. Bu lifler bağırsakta fekal hacmin artıĢıyla 

kabızlığı önlerler. (Dülger ve ġahan,2011). Ayrıca tokluk hissini artırarak diyet yaparken 

sağlıklı bir Ģekilde kilo vermeye yardımcı olurlar. 

2.2. Gıda Endüstrisinde Kullanılan Diyet Lif Kaynakları ve Kullanım Alanları 

Gıda endüstrisinde kullanılan diyet lif kaynaklarından bazıları fındık, bezelye, portakal, Ģeker pancarı, 

mango, patates, elma, Ģeftali, buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi ürünler lif kaynağı olarak sıralanabilir. 

Son on yılda unlu mamuller için meyve ve sebze lifleri ticari olarak üretilmiĢ olup; Ģeker pancarı, 

bezelye kabuğu buğday hamurunun özelliklerinin belirlenmesinde, bisküvi üzerine yapılan 

çalıĢmalarda kullanılan elma ve limon lifleri kalite özelliklerinin belirlenmesinde ticari liflerin etkisi 

incelenmiĢtir. Bununla birlikte lifler biyoaktif bileĢikler bakımından zengindirler. Bu özelliklerinden 

iĢlevsel olarak faydalanmak içinde çalıĢmalar yapılmıĢtır. Gıda ürünlerinin zenginleĢtirilmesi için 

elma suyu ekstraksiyonunun atığı olan elma posası araĢtırmacıların dikkatini çekmiĢtir. Besleyici 

değeri ve biyoaktif fonksiyonel bileĢikleri yüksek olan elma posası, sayısız basit Ģekerler, 

antioksidanlar ve fitokimyasallar içermektedir. (Ktenioudaki ve Gallagher, 2012).  

Lif içeriği yüksek gıdalardan birisi de üzüm posasıdır. Üzüm posası, tohum, kabuk ve gövdeden oluĢur 

ve bazılarında üzüm posası, zengin bir diyet lifi kaynağı olarak gösterilmiĢtir. BileĢenleri esas olarak 

selüloz, pektinlerden ve hemiselülozdan oluĢur. ‗Tempranillo‘ isimli kırmızı üzüm çeĢidinde en 

yüksek miktarda diyet lifi bulunur. Polifenol içeriği üzerine yapılan bir çalıĢmada ‗Sicilya‘ kırmızı 

üzüm püresinde antosiyoninler, flavonoller, fenolik asit, gallik asit ve polifenol varlı tespit edilmiĢtir. 

Flavonoidler ve polifenoller süperoksit anyonlarla reaksiyona girip lipit oksidasyonu sonucu kısa raf 
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ö7mrüne sahip gıdalar için raf ömrünü uzatıcı olumlu bir etki sağlarlar. Ġçerdiği lifler sayesinde de 

sağlık açısından oldukça faydalı bir gıdadır. 

Yapılan çalıĢmalarda mango kabuğunda yüksek düzeyde lif içerdiği (%51,2 DM toplam diyet lif) 

olduğu bildirilmiĢtir. Toplam diyet lifin %19 DM çözünebilir lifi oluĢturuken %32 DM çözünmez 

diyet lif içermektedir. Mango kabuklarının olgun ve olgunlaĢmamıĢ kabukları iyi bir polifenol 

kaynağıdır. Mango kabuğunun bir gıda ürününe eklenmesi besleyiciliği artırabilir. Diyet lifi artırıp 

ürün kalitesini bozmadan alternatif ürünler elde edilebilir. (Shea vd, 2012). 

Gıda liflerinin en çok kullanım gördüğü alanlar; et ürünleri, fırıncılık ürünleri, kahvaltılık 

tahıllar, makarna, eriĢte ve süt ürünleridir. Fırıncılık ürünlerine lif olarak kepek katılması, o 

gıdanın besleyiciliğinin arttırılarak, raf ömrünün uzatılması ve alınan kalorinin azaltılmasında 

yardımcı etkileri arasındadır. (Dönmez vd, 2010).  

Sucuk, salam, sosis gibi et ürünleri yüksek miktarlarda yağ içerdiklerinden tüketiciler bu tip et ürünleri 

tüketimini önemli ölçüde azaltmaktadır. Et ürünlerine olan bu yaklaĢımı değiĢtirmek amacı ile gıda 

endüstrisi geleneksel ürünlerin yağ miktarını azaltma ya da yeni formülasyonlar geliĢtirme 

çalıĢmalarını devam ettirmektedirler. Bu amaçla fonksiyonel olmalarının yanında ürünün tekstürel ve 

duyusal özelliklerini geliĢtiren diyet lifi kullanımı üzerinde çeĢitli çalıĢmalar yapılmaktadır. 

Diyet lifleri düĢük yağ içerikli ürünlerde su tutma kapasitesini arttırma, formülasyon giderlerini 

azaltma, tekstürü modifiye etme, depolama stabilitesini düzeltme, piĢirme kayıplarını düĢürme ve nötr 

bir tada sahip olması nedeniyle et ürünlerinde geniĢ bir kullanım alanına sahiptirler. Bu amaçla yağ 

oranı azaltılmıĢ et ürünlerinde Ģeker pancarı, bezelye, buğday, yulaf, limon albedoları, soya, elma, 

armut, Ģeftali, elma ve portakal liflerinin kullanımı belirtilmektedir. 

Diyet lifleri, fonksiyonel olmalarının yanı sıra piĢirme kayıplarını önlemesi ve tekstürü düzeltmesi gibi 

teknolojik özellikleri ile de et ürünlerinde kullanılmasının nedenleri arasındadır. 

Yulaf, Ģeker pancarı, soya, elma ve armuttan elde edilen lifler sucuk, sosis, köfte gibi bazı et 

ürünlerinde kullanılmaktadır. Çözünür diyet lifi ilavesiyle yağ oranı azaltılmıĢ sucukların kalori 

değerlerinin %30 oranında bir düĢüĢ gerçekleĢtirildiği belirtilmektedir. 

Yapılan araĢtırmada, %17 ve 29 oranlarında Ģeftali lifi katılan ve yağ içeriği %5-20 arasında değiĢen 

sosis hamurlarının viskozitesinin diyet lifi miktarı ile artıĢ gösterdiği belirlenmiĢtir. Aynı çalıĢmada 

diyet lifin ürünün su tutma kapasitesini arttırdığı ve piĢirme kayıplarını azalttığı belirtilmektedir. 

Nitekim bilinçli tüketiciler için et ürünlerinde dolgu maddesi olarak diyet lifi kullanılması memnun 

edici bir faktör olabilecektir. (Ekici ve ErcoĢkun, 2007). 

Yapılan bilimsel araĢtırmalarda tam buğday ununun çeĢitli fırıncılık ürünlerinde kullanılmasına 

yönelik çalıĢmalar yoğunluktadır. 

Bu çalıĢmalarda ürünün besleyici değerinin arttırılması ile birlikte teknolojik olarak karĢılaĢılan 

sorunlara da çözümler aranmıĢtır. Ancak, farklı katkılarla birlikte tam buğday ununun özellikle 

ekmekler ve çeĢitlerinde, kullanım olanakları çokça araĢtırılmıĢ; diğer tahıl ürünlerinden kullanımı 

konusunda yapılan çalıĢmalarda ise sınırlı kalmıĢtır. Mustafa KürĢat Demir tarafından Necmettin 

Erbakan Üniversitesinde yapılan bir çalıĢmada bisküvilere belirli oranlarda tam buğday unu katılarak 

bir inceleme yapılmıĢtır. Bu araĢtırmada; ülkemizde günden güne kullanımı yaygınlaĢan tam buğday 

ununun ekmek dıĢında farklı bir tahıl ürünü olan bisküvi üretiminde kullanım olanaklarının 
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araĢtırılması hedeflenmiĢtir. ÇalıĢmanın amacı ise; bisküvilik buğday unlarına belirli oranlarda (% 0, 

20, 40, 60, 80 ve 100) tam buğday unu ikame edilerek hazırlanan un paçalların, bisküvi üretimi için 

uygunluğunun belirlenip değerlendirilmesi ve bisküvi kalitesi üzerine etkilerinin incelenmesi 

Ģeklindedir. 

Tam buğday unu kullanımının duyusal özellikler açısından olumsuz bir etkiye sahip olmadığı tespit 

edilmiĢtir. Elde edilen bu verilere göre, toplumun her kesimi tarafından sevilerek tüketilen bisküvi ve 

diğer ürünlerde, rafine buğday unlarının yerine, besinsel açıdan üstünlüğü ispatlanan tam buğday 

unlarının tüketilmesi gerektiği kanısına varılmıĢtır. (Demir, 2014). 

AraĢtırmalar sonucunda fırıncılık ürünlerinde kepekli, çavdar, tam buğday ile üretimi yapılan 

gıdaların lif oranı yüksek olduğu görülmüĢtür. Bu noktadan hareketle buğday saplarından 

hemiselüloz üretimi yapılıp mantıya belli oranda katılarak diyet mantı üretilecektir. 

 

2.3.Diyet Mantı Üretiminde Kullanılacak Hemiselülozun Yapısı   
 

Hemiselüloz, 5 C‘lu pentoz Ģekerler (ksiloz,arabinoz), 6 C‘lu heksoz Ģekerler ve Ģeker asitlerinden 

oluĢmuĢ heterojen  yapıya sahip polimerdir. Selüloza göre kimyasal bakımdan homojen yapı 

göstermez. Genel olarak bitkilerde hemiselülozun polimerleĢme derecesi selülozdan daha düĢüktür. 

Sert odun hemiselülozu daha çok ksilan içerirken, yumuĢak odun hemiselülozu daha çok glukomannan 

içermektedir. Dallanma tekrarı ve kompozisyonu ksilan kaynağına bağlıdır. DeğiĢik kaynaklardan elde 

edilen ksilanların kompozisyonları farklılık gösterir. (Bostancı, 2007).  

Hücre çeperindeki polisakkaritlerin %20-35‗ini hemiselüloz oluĢturmaktadır. Hemiselülozların 

kimyasal yapısı hakkında bugün az sayıda veri vardır. Fakat hemiselülozun selülozdan daha heterojen 

bir yapıya sahip olduğu bilinmektedir. (KurtuluĢ, 2010). 

Hemiselüloz fazlasıyla karmaĢık bir polimer olup yapısında temel olarak ksilan, mannan, galaktan ve 

arabinan heteropolimerlerini içermektedir. Hemiselüloz fraksiyonlarının sınıflandırılması içerdikleri 

Ģeker gruplarına göre yapılmaktadır. D-ksiloz, D-mannoz, Dgalaktoz ve L-arabinoz hemiselüloz 

yapısını meydana getiren temel monomerlerdir. (Yeğin ve Büyükelçi, 2015). 

Tabloda görüldüğü gibi en fazla hemiselüloz buğday sapında %50 oranında bulunmaktadır.  

 

Ayrıca ülkemizde buğday, her bölgede yetiĢtirilebilmekle birlikte özellikle Ġç Anadolu 

Bölgesi‘nde yaygın olarak üretimi sağlanmaktadır. 2017 yılı ekmeklik buğday üretiminde 

%32‘lük pay ile ilk sırada Ġç Anadolu Bölgesi yer almaktadır. Bunu %18 ile Marmara Bölgesi 

ve %15 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi izlemektedir. Üretimde en az pay %7 ile Ege ve 

Doğu Anadolu Bölgelerine aittir. (TMO, 2017). 

 

Buğdayın en fazla Ġç Anadolu bölgesinde yetiĢmesi ve hammaddeye olan yakınlıktan dolayı 

diyet mantı üretiminde hemiselüloz eldesi buğday sapından elde edilecektir. 
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Kompozisyon(%) 

 

 SELÜLOZ HEMĠSELÜLOZ LĠGNĠN 

Mısır lifi 15 35 8 

Mısır koçanı 45 35 15 

Prinç sapı 35 25 12 

Buğday sapı 30 50 20 

ġeker kamıĢı posası 40 24 25 

(Bostancı,2007). 

 

2.4.Diyet Lifin Mantıda Kullanımı 
Mantı; çeĢitli baharatlarla çeĢnilendirilen kıymanın, küçük hamur parçalarının içine konulması ve bu 

hamur parçalarının suda haĢlanması ile elde edilen yoğurtla beraber tüketilen bir etli hamur yemeğidir. 

Türk mutfak kültüründe önemli yere sahip yemeklerimizden birisidir. Mantı daha çok evlerde 

yapılmakta ancak tüketicilerin demografik özelliklerinin ve yaĢam tarzlarının değiĢmesiyle birlikte, 

kadınların iĢ hayatında daha fazla yer alması, endüstriyel alanda mantı üretimi gibi hazır gıdalara olan 

talebi artırmıĢtır. Mantı ülkemizde sevilerek tüketilen ve besleyici değeri yüksek geleneksel 

yemeklerimizden birisidir. Üretilen mantılar taze olarak tüketime sunulabileceği gibi, fırınlama veya 

dondurma iĢlemlerinden sonra da tüketilebilmektedir. (Gökmen vd, 2016). 

3. SONUÇ 

Dünyada ve ülkemizde aĢırı ve yanlıĢ beslenme, yaĢam tarzı, çevresel ve genetik faktörlerden 

dolayı obezite olma riski giderek artmaktadır. Obezite kas-iskelet sistemi problemleri, astım, 

solunum zorluğu, bazı kanser türleri, hipertansiyon, toplumda uyumsuzluk, ruhsal sorunlar 

gibi birçok hastalığı tetiklemektedir. Obezite ve neden olduğu hastalıklardan korunmak 

amacıyla lif içeriği yüksek gıdaların tüketilmesi sağlıklı bir vücut için en önemli faktörlerden 

birisidir. Lifli gıdaların direk tüketilmesi dıĢında lif içermeyen ya da daha az içeren gıdalarda 

kullanımı sağlık problemlerini çözebilmek için alternatif bir yöntemdir. 

 

Obezite ile mücadele için sağlıklı bir Ģekilde diyet uygulayarak vücut için gerekli olan kiloya 

ulaĢmak mümkündür. Fakat günümüzde diyet uygularken yapılan en büyük yanlıĢlardan birisi 

aç kalarak zayıflamaya çalıĢmaktır. Diyetin amacı aç kalmak değil sağlıklı beslenerek kilo 

vermektir. Bu Ģekilde diyet yapmak ölümle bile sonuçlanabilmektedir. Bu konuda halk 

bilinçlendirilmeli ve lif içeriği yüksek alternatif gıdalar tüketiciye sunulmalıdır. Bu Ģekilde 

diyet listesinde alternatif gıdalar geniĢletilerek tüketicinin sağlıklı bir Ģekilde kilo vermesi 

sağlanabilir. Proje kapsamında bu problemi göz önünde bulundurarak diyet lifi olan 

hemiselülozu mantıya ekleyip mantının diyet listesine eklenmesini sağlamaktır. 
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YÜKSEK YAPILARDA DOĞAL VE ĠNSAN KAYNAKLI AFETLERE 

KARġI ALINACAK ÖNLEMLER 

NATURAL AND HUMAN-CAUSED DISASTER PREVENTIONS FOR 

HIGH-RISE BUILDINGS  

Havva Merve Tuncer
1
, ġerife Özata

2
  

 

Abstract 

In the late 19th century, the first high-rise buildings were started to be built due to the increase of land 

prices especially in city centers, with the development of building technology after the industrial 

revolution. There are many different definitons for high buildings and it is possible to see them almost 

every developed city nowadays. These structures are presented as a prestige structure to society as 

well as their basic function. Reinforced concrete and steel multi-storey buildings, whose number 

continues to increase rapidly, is affected by disasters like other structures and precautions to be taken 

against disasters are gaining importance from the first design stage in these buildings. In this study, 

disasters such as earthquakes, winds, fire, impacts and sudden loadings, which are common in high-

rise buildings, were investigated. As a result of these investigations, the possible impacts of disasters 

on the high-rise structures were examined. The measures to be taken to prevent the destructive and 

fatal effects of the disasters were discussed. With the data obtained from this study, it is aimed to 

provide disaster security as from the first stage of the high building designs by knowing the measures 

to be taken against the disasters that may occur in high buildings. 

Keywords: High-Rise Buildings, Reinforced Concrete-Steel, Natural Disaster, Human-Caused 

Disaster, Disaster Safety 

Özet 

19. yüzyıl sonlarında özellikle kent merkezlerinde arsa fiyatlarının artmasından dolayı, endüstri 

devrimi sonrası gelişen yapı teknolojisinin gelişmesi ile ilk yüksek yapılar yapılmaya başlanmıştır. 

Birçok farklı tanımlaması olan yüksek yapıları günümüzde hemen hemen her gelişmiş şehirde görmek 

mümkündür. Bu yapılar temel işlevinin yanında topluma prestij yapısı olarak da sunulmaktadır.  

Sayısı hızla artmaya devam eden betonarme ve çelik çok katlı yapılar diğer yapılar gibi afetlerden 

etkilenmekte ve bu yapılarda da afetlere karşı alınacak önlemler ilk tasarım aşamasından itibaren 

önem kazanmaktadır. Bu çalışma kapsamında betonarme ve çelik yüksek yapılarda sık 

karşılaşılabilecek deprem, rüzgar, yangın, çarpma ve ani yükleme gibi afetler incelenmiştir. Yapılan 

incelemeler sonucunda bu afetlerin yapılar üzerindeki olası etkileri irdelenmiştir. Yıkıcı ve ölümcül 

hasarlara neden olabilecek afetlerin oluşturacağı etkilerden korunmak için alınacak önlemler 

tartışılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen veri ile yüksek yapılarda meydana gelebilecek afetlere karşı 

alınacak önlemlerin yüksek yapı tasarımlarının ilk aşamasından itibaren bilinerek afet güvenliğinin 

sağlanması amaçlanmıştır. 
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Anahtar Kelimeler: Yüksek Yapılar, Betonarme-Çelik, Doğal Afet, İnsan Kaynaklı Afet, Afet 

Güvenliği 

1. GĠRĠġ 

Ġlk yüksek yapıların 19. yüzyıl sonunda yapılmasından günümüze yüksek yapı teknolojinde pek çok 

geliĢme meydana gelmiĢ ve yüksek yapı sayısı her geçen gün artmıĢtır (ġekil 1). Sayısı ve maksimum 

yüksekliği yeni ve çeĢitli tasarımlar ile artan bu yapıları etkileyecek afetler de binaların ilk tasarım 

aĢamasından itibaren önem kazanmaktadır. Tasarımın ilk aĢamasından itibaren dikkate alınmayan 

veya farkında olunmayan çeĢitli afetler yüksek yapı yapım aĢamalarını olumsuz etkileyecek, kullanıcı 

konforunu düĢürecek ve afet güvenliğini riske atacaktır. Bu çalıĢma ile elde edilen toplu veri sayesinde 

yüksek yapılarda meydana gelecek afetlere karĢı alınacak önlemlerin bu yapı tasarımlarının ilk 

aĢamasından itibaren bilinerek afet güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Afet güvenliği 

sağlayacak temel tasarım girdilerinin ilk tasarım aĢamalarından itibaren bilinmesi yüksek yapı 

kullanıcı konforuna ve bu yapının ekonomik sürdürülebilirliğine olumlu katkı sağlayacaktır. Bu 

katkıların sağlanması için afetin yüksek yapı özelinde etkilerinin bilinmesi önemlidir ve bu çalıĢma ile 

tasarımcılara afet güvenliği sağlamak için gerekli temel verilerin topluca sağlanacağı varsayılmaktadır. 

ÇalıĢma yapı türü olarak betonarme ve çelik yapılar ile afet türlerinden de deprem, rüzgâr, yangın, 

çarpma ve ani yükleme ile sınırlandırılmıĢtır. ÇalıĢma yöntemi olarak öncelikle bu afetlerin yapılar 

üzerindeki olası etkileri irdelenmiĢ, sonrasında afetlerin oluĢturacağı etkilerden korunmak için yüksek 

yapılarda alınacak önlemler tartıĢılmıĢtır.  

ġekil 1. Yüksek bina sayıları ve kıtalara göre dağılımı (CoĢkun,2006) 

 

2. YÜKSEK YAPI TANIMI 

Yüksek yapılar için uluslararası kabul edilmiĢ ortak bir tanım bulunmamaktadır. Hangi yapıların 

yüksek yapı kabul edildiği ve yapı yüksekliğine dâhil edilen kısımlar ülkelere, bölgelere ve çeĢitli 

standartlara göre farklılık göstermektedir. Türkiye‘de Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‘nın (ÇġB) 

yayınladığı Planlı Alanlar Ġmar Yönetmeliği‘ne (ÇġB, 2017) göre yüksek yapı ―Bina yüksekliği 21.50 

metreden veya yapı yüksekliği 30.50 metreden fazla olan binalar (Bina yüksekliği 51.50 metreden 

veya yapı yüksekliği 60.50 metreden daha yüksek olan binalar çok yüksek yapılar)‖olarak tanımlanır. 

Almanya‘da kullanılan Bavyera Yapı Kodlamasına (BayBO, 2007:37) göre en yüksek noktası 22 m‘yi 

aĢan, Amerikan Çelik Konstrüksiyon Enstitüsü (AISC,2005)‘ne göre ise yüksekliği 12 m‘yi aĢan 

binalar yüksek yapı olarak tanımlanır. Bu tanım yangın yönetmeliği gibi yönetmeliklerde de farklılık 

gösterebilmektedir. ÇġB yönetmeliğine (ÇġB,  2017) göre bina yüksekliği ―Binanın kot aldığı 

noktadan saçak seviyesine kadar olan yükseklik‖, yapı yüksekliği ise ― Bodrum katlar, asma katlar ve 
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çatı arası piyesler dâhil olmak üzere, yapının inĢa edilen bütün katlarının toplam yüksekliği‖ dir. 

Yüksek Binalar ve Kentsel Habitat Konseyi  (CTBUH, 2018 ), yapı yüksekliğini ana yaya giriĢinden 

itibaren, anten ve bayrak direği hariç bina tepesine kadar olan mimari/taĢıyıcı sistem yüksekliği olarak 

kabul eder. Bu konseye göre yüksek olsa da yükseklik/kat alanı oranı düĢük olan binalar yüksek yapı 

olarak tanımlanamaz, fakat bir yapı, yüksekliği arttırmak üzere yeni bir taĢıyıcı sistem teknolojisi ile 

tasarlanıyorsa yüksek yapı olarak kabul edilebilir. Ayrıca bu yeni teknoloji ile yapılan yapının en az 14 

katlı ya da 50 m. olması gerekmektedir. (CTBUH, 2018 ).Bu konseyin dünya genelinde yaptığı yüksek 

yapı sıralaması ġekil 2‘de görülmektedir. 

ġekil 2. Dünya üzerindeki en yüksek 10 bina (anten, bayrak direği vb. hariç) (CTBUH, 2018 ) 

 

Kurumlar dıĢında kiĢi veya çeĢitli topluluklarında yaptığı pek çok yüksek yapı tanımı mevcuttur.  

2.1 Çelik Yüksek Yapılar 

Çelik yapısı gereği sünek bir malzemedir. Bu özelliği ile büyük basınç ve çekme kuvvetleri etkisinde 

yıkılmadan deforme olur, güçlendirme ya da değiĢikliğe imkân sağlar. Modern anlamda yüksek yapı 

olarak adlandırılacak ilk yapı 1884‘te yapımı tamamlanan 12 katlı Chicago‘s Home Insurance 

binasıdır. Bu binada yığma yapı elemanları çelikler ile desteklenmiĢ ve çelik yüksek yapılarda 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır (history.com, 2018). Yüksek yapılarda çeliğin tek baĢına kullanımı ise 

Paris‘te 1889 yılında tamamlanan Eiffel Kulesi (ġekil 3) ile baĢlamıĢtır.  

ġekil 3. Ġlk çelik yüksek yapı-Eiffel Kulesi yapım aĢamaları (Garfield,2017 ) 

 

Çeliğin yüksek yapılarda yaygın olarak kullanılmasının nedenlerinden bazıları; 

- Yapım süresinin hızlı oluĢu, 

- Projedeki açıklıkların betonarmeye göre daha az kiriĢ sarkma boyu ile geçilmesi, 
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- ÇeĢitli formların çeliğin esnekliği sayesinde kolayca yapılabilmesi, 

- Projede yapılabilecek tadilat ve düzenlemelere imkân tanıması, 

- Uygun olmayan zemin koĢullarında yapı ağırlığının betonarmeye göre az oluĢu nedeniyle, 

temelin ekonomik ve sorunsuz biçimde inĢa edilmesi Ģeklinde özetlenebilir. 

2.2 Betonarme Yüksek Yapılar 

Beton bugünkü formuyla olmasa da tarihte milattan önceleri de kullanılmıĢ bir malzemedir. Bazı 

dönemlerde kullanımı azalıp kaybolsa da 19. yy. sonlarında yeniden kullanılmaya baĢlanmıĢtır. 1903 

yılında 15 katlı ilk betonarme yüksek yapı Ohio, Cincinnati‘de yapılmıĢtır. Bu ilk binanın kendi sabit 

yükünü bile taĢıyamayacağı, prizden sonra çatlaklar oluĢturacağı tahmin edilse de oldukça baĢarılı bir 

performansla tamamlanmıĢtır  (Ali, 2001). Sonrasında çeĢitli taĢıyıcı sistem türleri geliĢtirilerek gerek 

sadece betonarme gerekse çelik ile birlikte pek çok yüksek yapıda kullanılmaya devam etmiĢtir. Bu 

sistemler estetik, ekonomi, fonksiyon, kolay Ģekil verilebilme, yangın ve zamanla ortaya çıkacak yapı 

sorunlarına karĢı dirençli oluĢu gibi pek çok yönden avantajlı olması nedeniyle yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

3. YÜKSEK YAPILARDA KARġILABĠLECEK DOĞAL VE ĠNSAN KAYNAKLI AFETLER 

ÇalıĢma bağlamında doğal afet türlerinden deprem ve rüzgâr; insan kaynaklı afetlerden de yangın, 

çarpma ve ani yükleme incelenmiĢtir. 

3.1 Deprem 

Deprem farklı büyüklüklerde dünyanın pek çok yerinde her gün görülen bir afettir. Depremlerin hâkim 

periyodu genel olarak 0,1sn-1sn arasında değiĢmektedir. Bu periyot değerleri az ve orta katlı yapılarda 

etkin olmaktadır. Yüksek yapıların doğal periyotları 1sn‘den büyük olduğu için deprem nedeniyle 

rezonansa girme tehlikeleri düĢüktür (ġekil 4).  

ġekil 4. Yapıların periyodu  (IRSC, 2018 ) 

 

Çok yumuĢak zeminlerde hâkim periyot yükselerek 2.0 sn.ye kadar çıkabilir. Dolayısıyla tasarım 

yapılırken bölgeye ait ivme tasarım spektrumu değerleri dikkate alınmalı, zemin türü detaylı 

araĢtırılarak belirlenmelidir (KuruĢcu, 2018). 

Yüksek yapıların deprem etkisindeki performansına göre farklı tasarım yaklaĢımları mevcuttur. 

Yüksek yapı tasarımında kullanılan azaltılmıĢ deprem yüklerinin etkisi altında doğrusal analize dayalı 

―Dayanıma Göre Tasarım‖ yaklaĢımının yetersiz ve sakıncalı olduğu yapılan çalıĢmalar sonucunda 
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belirlenmiĢtir. Bu yapıların tasarımının ―Performansa Göre Tasarım‖ çerçevesinde ―ġekillendirmeye 

Göre Tasarım‖ yaklaĢımı ile yapılması önerilmektedir (Aydınoğlu, 2013:3). Tasarımda kullanılan 

malzemeler ve farklı taĢıyıcı sistem teknikleri deprem sırasında farklı tepkiler göstermektedir. 

3.1.1. Depreme KarĢı Alınabilecek Önlemler 

Betonarme ve çelik yüksek yapılar özellikle planda simetri ve formun köĢeli olmaması ölçütlerine 

dikkat edilerek tasarlanmalıdır. Ġyi projelendirilip malzeme ve iĢçiliğine gereken önem verildiğinde 

depreme dayanıklı yapı tipleri kolaylıkla oluĢturulabilmektedir (GümüĢçü, 2002:45). Birçok hasar, 

özellikle ağırlık merkezi ile rijitlik merkezinin planda aynı noktada kesiĢmemesinden (ġekil 5) ya da 

sistemin burulma dayanımının düĢük olduğu durumlarda ortaya çıkan yatay burulmadan kaynaklanır. 

ġekil 5. Ağırlık merkezi ve rijitlik merkezi farklılığı kaynaklı eksantrisite 

 

  Çelik yapılarda yapı ağırlığı, betonarme yapılara göre yaklaĢık % 50 daha az olduğundan bu yapılara 

etkiyen deprem kuvveti de aynı oranda azalmaktadır. Ancak doğru tasarlanmayan bir çelik yapı 

depremin tekrarlı yükleri altında hasar görüp yıkılabilir. Yıkılmayı önlemek için salınım kontrolü 

sağlanması birleĢim detaylarında veya temellerde sönümleyici kullanmak ya da çelik yapıda yapı 

kütlesini ek kütleler ile sağlanabilir. Salınım kontrolü rezonans riskini azaltmak ve kullanıcı konforunu 

sağlamak için gereklidir. Ayrıca, deprem kuvvetlerinin üst yapıya azaltılarak iletilmesi için de salınım 

kontrolü yapılabilir (Atasoy, 2014:54). Salınım kontrolü sistemleri yüksek yapıyı etkileyen diğer bir 

yanal hareket olan rüzgâr hareketi için de kullanılmaktadır. Bu sistemler rüzgâr etkisine karĢı 

alınabilecek önlemlerde detaylı olarak açıklanmıĢtır.  

3.2. Rüzgâr  

Ġlk yüksek yapılarda taĢıyıcı sistemin ağırlığının oluĢturduğu düĢey yükler rüzgârın 

oluĢturduğu yatay kuvvetlerden büyük olduğu için rüzgâr yükleri yapıyı çok fazla 

etkilenmemiĢtir. Çelik çerçevelerin kullanılmaya baĢlanması ile ağırlığın yapı yüksekliğini 

sınırlayıcı bir etken olması ortadan kalkmıĢ, fakat çeliğin hafifliğinden kaynaklanan yeni 

problemler meydana gelmiĢtir. Çelik strüktürlü cam cepheli yüksek yapılarda rüzgâr akıĢının 

karmaĢık davranıĢının etkilerine ilk kez 1950‘lerde rastlanmaya baĢlamıĢtır. Rüzgârın kendi 

baĢına bir afet etkisi olmasa da binaya çarparak oluĢan türbülanslı yapısı, yüksek yapılarda 

salınımı etkileyen en büyük etkenlerden birisi olmuĢtur. Rüzgâr yüklerinin sebep olduğu 

salınımda yapının Ģekli, rijitliği ve sönümlenme karakteri etkilidir (Gürses, 2012:5). Yüksek 

X-X yönünde 

deprem kuvveti 
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yapıların deprem yüküne karĢı dayanımı, yapının esnek ve hafif olmasını, Ģiddetli rüzgârlara 

karĢı dayanımı ise yapı rijitliğinin yüksek olmasını gerektirmektedir.  

Rüzgâr etkisi yüksek yapı ömrü boyunca, büyüklüğü değiĢen ama depremden farklı olarak 

sürekli mevcut olan bir etkidir (Tuncer, 2016:26). Binaya çarpan hava, akıĢkanların 

davranıĢlarına göre ikiye ayrılıp yapının yan ve arka cephelerine geçer ve tekrar akıĢ yönünde 

birleĢir. Yüksek binaların rüzgâr kaynaklı hareketi temel olarak üçe ayrılır. Bu temel 

hareketler rüzgar yönünde, rüzgara dik yönde ve burulma hareketidir (ġekil 6) (Günel ve 

Ilgın, 2010:168) 

ġekil 6. Rüzgar nedeniyle oluĢan hareket türleri (Günel ve Ilgın, 2010:160) 

 

 

Rüzgâr yönünde hareket yapının rüzgâr doğrultusunda paralel salınımı, rüzgâra dik yönde 

hareket ise rüzgâr doğrultusuna dik salınımı olarak tanımlanır. Yapıdaki simetrik olmayan 

rüzgâr yüklerinden ve taĢıyıcı sistem düzensizliklerinden dolayı oluĢan harekete ise burulma 

denir. Yükseklik/kısa kenar oranı 8‘i geçen yapılarda rüzgâra dik yöndeki hareket, daha kritik 

hale gelmektedir (Scoot vd., 2005:20). Bu yapılarda öncelikle rüzgâra dik yönde yapı 

hareketinin kontrol edilmesi ölçütü dikkate alınmalıdır. Rüzgâr hızına göre yüksek yapılarda 

karĢılaĢılabilecek hasarlar/durumlar Tablo 1‘de gösterilmiĢtir. Bazı binaların yapım 

aĢamasındaki çelik çerçeveler rüzgâr etkisiyle zarar görebilmektedir. Bu tür inĢaatlarda yapım 

sırasında da emniyet için kapsamlı bir eylem planı yapmak gereklidir (Tamura, 2009:12).  
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Tablo 1. Rüzgâr Kaynaklı Hasarlar/Olaylar (Tamura, 2009:10). 

 Rüzgâr Hızı (yerden 10 m 

yükseklikte) 

 

  Hasarlar/Olaylar 

10 dk-orta 

hızlı rüzgâr 

3 sn-kuvvetli 

rüzgâr 

5 m/sn 7~10 m/sn - Çatı makası elemanlarının yorulması 

10~15 m/sn 15~20m/sn - Rüzgâr kaynaklı uğultu ve sesler 

- Yüksek yapılarda titreĢimin algılanması 

20 m/sn 30 m/sn - Yüksek yapı kullanıcılarında bazı rahatsızlıklar ve 

titreĢim kaynaklı baĢ dönmesi  

- Garaj kapılarında hasar 

25 m/sn 40 m/sn - Çatı kaplaması hasarları 

- Pencere camlarında hasar 

30 m/sn 45 m/sn - Bütün çatının uçması  

- -Bazı çatı elemanlarının sökülmesi 

35 m/sn 50 m/sn - Yüksek yapılarda rüzgâr basıncına bağlı pencerelerde 

oluĢan hasarlar 

40 m/sn 60 m/sn - Yüksek yapı cephe kaplamalarında hasarlar 

45 m/sn 70 m/sn - Yüksek yapıda ana çerçeve gerilmelerinin elastik 

limiti aĢması 

3.2.1. Rüzgâr Etkisine KarĢı Alınabilecek Önlemler 

Rüzgâr yüksek yapılarda en önemli ve etkili yatay yüktür. Rüzgâr periyodunun yapı doğal 

periyoduna ulaĢması rezonans riski oluĢturur. Yüksek yapı tasarımında rüzgâr etkisi dikkate 

oluĢturulan tasarım yaklaĢımları ―mimari tasarım yaklaĢımı‖, ―strüktürel tasarım yaklaĢımı‖ 

ve ―mekanik tasarım yaklaĢımı‖ olarak üç gruba ayrılmıĢtır (Günel ve Ilgın, 2010:168). 

Mimari/Strüktürel Tasarım YaklaĢımı: Aerodinamik tasarım formları ile yüksek yapı 

çevresindeki rüzgâr akıĢı düzenlenerek yönlendirilebilir ve bu yapılarda rüzgâr kaynaklı 

etkiler azaltılabilir. Yapının hâkim rüzgâr yönü dikkate alınarak konumlandırılması, elips, 

daire ve sekizgen gibi aerodinamik formlar kullanılarak tasarımların Ģekillendirilmesi rüzgâr 

etkisini azaltacaktır. Bu azalma oranı genellikle %20-%40 oranında olur (KuruĢcu, 2018).  

Mekanik Tasarım YaklaĢımı: Yanal yükler etkisindeki yüksek yapının kullanıcı konforunun 

sağlanmasında içsel sönümleme önemli bir etkendir. Yapının içsel sönümleme kapasitesini 

yapının taĢıyıcı sistem türü, yapıda kullanılan malzeme, cephe kaplaması ve yapı temeliyle 

toprak arasındaki etkileĢim etkiler. Yapıların içsel sönümleme kapasitesinin tahmini zordur. 

Bu nedenle yanal yüklerin oluĢturduğu yapı salınımının etkilerini azaltmak için genellikle 

yardımcı sönümleme sistemlerinden yararlanılır. Bu yardımcı sistemler dört grupta 

incelenebilir (Cho, 1998:13) 

 Pasif Sistemler 

 Aktif Sistemler 

 Yarı Aktif Sistemler 

 Karma Sistemler 
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Pasif Sistemler: Yapının salınımıyla harekete geçen, dıĢarıdan herhangi bir enerji ihtiyacı 

olmayan sistemlerdir. Bu sistemler ―Enerji sönümleyen malzeme kaynaklı sistemler‖ ve 

―yardımcı kütle ile sönümleyici sistemler‖ olarak ikiye ayrılır (Ali ve Moon, 2007:13) 

Enerji sönümleyen malzeme kaynaklı sistemler genellikle taĢıyıcı sisteme entegre olarak 

tasarlanır. Dünya Ticaret Merkezi‘nde kullanılan sistem bunun örneklerindendir (ġekil 7). 

ġekil 7. Dünya Ticaret Merkezi‘nde kullanılan viskoelastik sönümleyici kesit ve perspektifi 

(Smith,2001) 

 

Yardımcı kütle sönümleyici sistemler salınıma karĢı eylemsizlik kuvveti üreten bir kütle ve 

düzenekten oluĢur. En iyi performansı sağlamak için genellikle yapının tepe noktasına yakın 

yerleĢtirilirler. Taipei 101‘e yerleĢtirilen 730 tonluk kütle sönümleyici bu türe örnek olarak 

gösterilebilir (ġekil 8).   

ġekil 8. Taipei 101 kulesinde kullanılan kütle sönümleyici system (taipei-101.com,2018 ve 

engenhariacivil.com) 

 

Aktif Sistemler: Strüktürel tepkilerin geri bildirimi ile kontrol edilen ve dıĢ ir enerji kaynağı 

ile çalıĢan sistemlerdir. Tower Osaka ve Nanjing TV Tower‘da kullanılan sistemler bu tür 

sistemlere örnektir. ġiddetli rüzgâr ve büyük deprem yüklerinin etkili olduğu bölgelerde 

kullanılan aktif sönümleyici sistemlere Herbis Building‘de kullanılan sistem iyi bir örnektir. 

Aktif sistemler pasif sistemlere göre daha etkin olsa da enerji tüketimi, olağan dıĢı durumlarda 
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devreye girememe veya sönümlemede yetersiz kalma durumu bu tür sistemler tasarlanırken 

göz ardı edilmemelidir (Günle ve Ilgın, 2010:168) 

Yarı Aktif Sistemler. Aktif sistemlerin alt grubu olup olarak da kabul edilmektedirler. Aktif 

sistemlere kıyasla daha az enerji tüketirler. 

Karma Sistemler: Aktif, pasif ve yarı aktif sistemlerin bir arada kullanılmasıyla oluĢturulan 

sistemlerdir. 

3.3. Çarpma ve Ani Yükleme Hasarları 

Yüksek yapı tasarımında en önemli girdileri genellikle rüzgâr ve deprem yükleri gibi yanal 

yükler oluĢturmaktadır. Yüksek yapılar bu yüklere karĢı koymak üzere tasarlansa da yapıya 

uçak veya bomba yüklü kamyon çarpması vb. insan kaynaklı afet durumları ani dinamik 

etkiler oluĢturarak göçme ile sonuçlanabilecek hasarlara neden olabilmektedir.  

Yüksek yapıların patlama vb. ani dinamik yüklere karĢı emniyetli tasarım gerekliliği, 1995 

yılında Alfred P. Murrah Federal Building‘de meydana gelen afetten sonra ortaya çıkmıĢtır. 

Amonyum nitrat yüklü bir kamyonun binaya çarpması sonucu yapının üçte biri çökmüĢtür 

(ġekil 9a). Bu konuda esas farkındalık ise Dünya Ticaret Merkezi‘ne 11 Eylül 2001‘de 

yapılan uçak saldırısı sonucu oluĢmuĢtur (Atasoy, 2014:75). Ġkiz kuleler olarak da bilinen her 

iki bina da çarpma ve sonrasında çıkan yangın ard arda çökerek yıkılmıĢtır (ġekil 9b). 

2003 yılında HSBC binasına yapılan saldırıda amonyum nitrat yüklü bir kamyon kullanılmıĢ 

ve 30 kiĢi yaĢamını yitirmiĢtir. Cephede kullanılan tansiyonu alınmıĢ cam (füzyon tekniği ile) 

daha büyük kayıplar olmasını engellemiĢtir. 

ġekil 9. Çarpma ve ani yükleme sonrası a. Alfred P. Murrah Federal Building (Brandes, 2015) b. 

Dünya Ticaret Merkezi (Wheeler, 2016) 

a.  b.  

3.3.1. Çarpma ve Ani Yüklemeye KarĢı Alınabilecek Önlemler 

11 Eylül saldırısı sonrasında çarpma sonucu yapının belirli bir yüksekliğinden sonra hasar 

oluĢsa da çarpma sonucu meydana gelen aĢırı yükleme ve çelik taĢıyıcı sistemlerin 
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betonarmeye göre yangın dayanımının düĢük olması tamamen çökmeyi tetiklemiĢtir. Bu 

durumdan yola çıkılarak Two International Finance Center binası için bir çarpma senaryosu 

oluĢturulmuĢ taĢıyıcı sistemdeki çelik elemanların çarpma veya sonrasında çıkan yangın 

nedeniyle hasar alması durumunda yüklerin yeniden dağıtılarak sadece betonarme çekirdek 

tarafından taĢınacağı bir tasarım oluĢturulmuĢtur (ġekil 10). Böylece ani yükleme veya 

çarpma sonucunda da yapı ayakta kalmaya devam edecektir (Luong vd., 2004:1167). 

Dolayısıyla bu tür afetlerin önlenmesinde birbirinin yerine geçecek sistemler kurgulanması 

önemlidir.  

ġekil 10. Two International Finance Center‘da ani çarpma durumunda devreye girecek taĢıyıcı sistem 

(Luong vd., 2004:xx). 

 

3.4. Yangın 

Yüksek yapılarda diğer yapılara göre insan yoğunluğu oldukça fazladır. Bu yoğunluk yangın 

oluĢması ve üst katlara yükselmesi riskinin artmasına neden olmaktadır (ġekil 11). Yüksek 

yapılarda olay yerine ulaĢımın zaman aldığı ve kısıtlı seçeneklerle ulaĢım sağlandığı için 

insanların bu yapılarda yangından dolayı ölüm ve yaralanma riski yüksektir. 

ġekil 11. Yüksek yapıda yangın (Lawson, 2017) 

 

Yüksek yapılar günümüzde çoğunlukla çelik malzeme kullanılarak inĢa edilmekte, bu 

malzeme yangına ve korozyona karĢı korunmamıĢsa yangın durumunda göçmelere ve can 

kayıplarına neden olabilmektedir. Çelik, malzeme olarak yanıcı olmasa da sıcaklık 

yükseldikçe mukavemetinde hızlı düĢüĢler meydana gelmektedir (Tama, 2012). Çelik 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

955 

 

kiriĢlerde 540°C üzerinde göçme oluĢtuğu kabul edilir. Çeliğin çekme dayanımı 150-300°C 

değerlerinde biraz artsa da daha yüksek sıcaklıklarda hızla azalır ve yangınlarda kolayca 

ulaĢılan 600°C sıcaklıkta emniyet gerilmesinin altına düĢer. (Kılıç, 2018). Yüksek yapılarda 

sıklıkla kullanılan giydirme cephe sistemler genellikle açılmayan pencerelerden oluĢmakta ve 

yangın sırasında oluĢan dumanın tahliyesinde sorun yaĢanmaktadır. Ayrıca insanların yangın 

durumunda tahliyesi de üzerinde düĢünülmesi gereken önemli konulardandır. 

3.4.1. Yangına KarĢı Alınabilecek Önlemler 

Yangına karĢı alınacak önlemler pasif ve aktif yangın güvenliği planlaması ile 

sağlanmaktadır.  

Pasif Yangın Güvenliği Planlaması: Bu planlamanın amacı yangının çıkmasını ve yayılmasını 

engellemek, insanların kaçmasına yetecek süreyi sağlamak ve mal kaybını en aza indirmektir 

(Arpacıoğlu, 2004:67). TaĢıyıcı sistemi korumak için alınan çeliğin beton ile kaplanması 

(kitlesel yalıtım), püskürtme sıva ve sıcakta ĢiĢen boyalar ile kaplama, yalıtımlı plakalar ile 

çelik elemanı koruma, çelik elemanlar içerisinden su dolaĢtırılarak soğutulması da pasif 

yangın güvenliği kapsamında yapılan uygulamalardır. Aynı zamanda cephede kurgusunda 

alınacak bazı önlemler de pasif yangın güvenliğine katkı sağlamaktadır.  

 Taşıyıcı Sistemde Alınan Önlemler: Çelik, korumasız olduğunda, 300°C‘lerde 

yumuĢamaya baĢlayarak mukavemetini yitirir, yaklaĢık 600°C‘de ise göçme meydana gelir. 

Betonarme yüksek yapılar göz önüne alındığında donatı çeliğinin açığa çıkmaması önemlidir, 

çünkü çeliğin ısınması ile betonda çatlamalar oluĢmaya baĢlar. Seçilecek uygun agrega, 

bağlayıcı ve katkı ile istenilen yangın dayanım değerleri elde edilebilir. Yeterli pas payının 

bırakılması da donatıları korumada önemlidir. 

Çelik taĢıyıcı sistemli yüksek yapılarda pek çok yöntem ile yangından korunum 

sağlanabilmektedir. Çelik kolonları beton ile birlikte kullanarak kompozit bir sistem 

oluĢturmak, malzemenin hem taĢıyıcılık özelliğini hem de yangın dayanımını artırmaktadır. 

Beton çeliği koruduğu için ayrıca yangına karĢı levhalarla yalıtım uygulamasına gerek 

kalmamaktadır. Yapılan bir deneyde dıĢına ısı yalıtımı uygulanan dairesel çelik profilin 

yangın sırasında yanal değiĢiklik yapmadan 60 dk. sonunda göçtüğü, beton dolu olması 

durumunda ise 3 saate kadar hasar almadan dayanabildiği görülmüĢtür (Atasoy, 2014:70). 

Çeliğin yangın dayanımını arttırmak için Molibden, Krom, Titanyum ve Niyobyum ile 

alaĢımlar oluĢturulmaktadır. Bu mikro alaĢımlı çelikler, Japonya‘da farklı tip yapılarda 

yangından korunum için kullanılmaktadır. 

Çelik yapı elemanlarda yalıtım ürünleri kullanılmadan yangına dayanım isteniyorsa su 

dolanımı ile ısının dağıtılması yöntemi ideal bir çözümdür. Boru ya da kutu en kesitli içi boĢ 

profillerden oluĢturulan taĢıyıcı sistem içerisinden su geçirilmesiyle yangında oluĢan ısı 

enerjisi su tarafından emilmekte ve çeliğe olan ısı etkisi azaltılmaktadır. Isınan su ile depodan 

sağlanan soğuk su ile yer değiĢtirmekte ve böylece kolona etkiyen ısı düĢmektedir. Sistem 

içinde su sürekli değiĢtiği için suyun sıcaklığı kaynama noktasına ulaĢsa bile taĢıyıcı elemanın 
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sıcaklığı 100°C ile 200°C‘yi geçmeyecektir. Sistemdeki suyun donmasını engellemek için 

potasyum karbonat, çeliğin su nedeniyle korozyona uğramasını önlemek için de potasyum 

nitrat ilave edilebilir. Bu yöntem ile soğutma, yapının dıĢ cephesinde yangın tehlikesi yüksek 

olan bazı kolonlar ve kiriĢler için uygulanabilmektedir. (Arpacıoğlu, 2004:42)  

Çelik yapıda taĢıyıcı sistemin dıĢarı alınması yangından korunma için denenmiĢ yöntemlerden 

biridir. Yapılan bir araĢtırmada cephedeki çelik elemanların belirli havalandırma koĢulları 

altında pencerelerden taĢan alevlerden tehlikeli boyutlarda etkilenmediği görülmüĢtür (Sev, 

2001:105).  

Çelik yapı elemanlarının üzerine yangında oluĢan yüksek sıcaklığın etkisiyle genleĢerek 3 

saate kadar dayanım sağlayan boyalar sürülmesiyle veya sıva püskürtme sıva yapılmasıyla 

yangın dirençleri artırılabilir. Yangın anında kimyasal reaksiyona girip ĢiĢerek çeliğin 

yüzeyindeki sıcaklığın yükselmesini engeller (ġekil 12). 

ġekil 12. Yangında ĢiĢerek yapı elemanını koruyan boya (yanginkoruyucuboyalar.blogspot.com) 

 

 Cephe sistemi, malzemesi ve kurgusunda alınan önlemler: Cephe sistemi, kurgusu, 

geometrisi ve malzemesi ve yangın yayılımı ile doğrudan iliĢkilidir. Özellikle yüksek 

yapılarda bu bölgelere müdahalenin zor olması nedeni ile büyük öneme sahiptir. Cephede 

alçak ve geniĢ pencereler tasarlamaktan kaçınılarak kaplamanın tutuĢma riski düĢürülebilir. 

Cephede malzemenin aleve maruz kalmasını etkileyen cephe açıklıklarının boyutları da 

önemlidir. Cephe malzemesi ve kurgusu oluĢturulurken oluĢabilecek yangın yükü, alev 

yayılım eğrisi ve yangın yayılma hızı, malzemenin yangın dayanımı, tutuĢma kolaylığı ve 

oluĢturacağı zehirli gazlar dikkate alınarak tasarım ve malzeme seçimi yapılmalıdır. 

Aktif Yangın Güvenliği Planlaması: Yüksek yapılarda aktif yangın güvenliği için merdivenli 

tahliye sistemi 1930‘dan beri çalıĢılan bir konu olsa da 11 Eylül saldırısı sonrasında 

araĢtırmacılar daha güvenilir ve etkili tahliye sistemleri için çalıĢmaya baĢlamıĢtır. 2009‘dan 

sonra International Building Code ve NFPA‘de yangın gibi acil durumlarda asansör 

kullanımına izin verilmeye baĢlanmıĢtır. Günümüz yüksek yapılarında tahliye en az iki yangın 

merdiveni ile sağlanmaktadır. Sadece merdiven ile yapılan tahliyede süreç uzamakta özellikle 

engelli kiĢiler tahliye edilememektedir. Dünya Ticaret merkezinde kullanıcıların %18‘i (3000 

kiĢi) asansörler ile tahliye edilmiĢtir. Burj Khalifa için yapılan simülasyonda, asansör 

kullanılan tahliye süresi ile kullanılmayan tahliye süresi arasında %45 oranında bir azalma 

görülürken, Taipei 101 tahliye simülasyonunda asansör kullanımı ile %53 daha hızlı tahliye 

http://yanginkoruyucuboyalar.blogspot.com/2014/09/intumesan-yangina-dayanikli-sisen-boya.html
http://yanginkoruyucuboyalar.blogspot.com/2014/09/intumesan-yangina-dayanikli-sisen-boya.html
http://yanginkoruyucuboyalar.blogspot.com/2014/09/intumesan-yangina-dayanikli-sisen-boya.html
http://yanginkoruyucuboyalar.blogspot.com/2014/09/intumesan-yangina-dayanikli-sisen-boya.html
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sağlanmıĢtır. Asansör kullanımı ile tahliye sürecinin kısaldığı simülasyonlarla ve yaĢanan 

afetler neticesinde kesinleĢmiĢtir.  

Asansör kullanımının yanı sıra aktif yangın güvenliği yangın durumunda kullanılacak 

otomatik veya insanlı sistemlerle, yangını bastırma, denetleme ve söndürme yoluyla 

sağlanmaktadır (TÜYAK 1994). Aktif yangın güvenlik sistemlerini "Söndürme" ve "Uyarı" 

ve sistemleri olmak üzere ikiye ayrılır. Söndürme sistemleri "Sprinkler sistemi" ve "Sabit 

boru hortumu sistemi" Ģeklinde ikiye ayrılır. Uyarı sistemleri de kendi içinde "detektörler, 

alarm butonları, kontrol panoların, ıĢıklı uyarı cihazları ve sesli uyarı sistemleri" Ģeklinde 

gruplandırılır (TÜYAK 1994). 

4. SONUÇ 

Yüksek yapılarda karĢılaĢılan deprem, rüzgar, yangın, çarpma ve ani yükleme gibi etki ve 

afetlere bakıldığında her birinin etkisi kendi içinde yıkıcı ve ölümcül hasarlara neden 

olmaktadır.  

Yüksek yapılar doğal periyotları nedeni ile depremden çok fazla etkilenmeseler de, yumuĢak 

zeminlerde inĢa edilen yüksek binalarda depremden etkilenme riski ortaya çıkmaktadır. Bu 

durumla karĢılaĢmamak için zemin ivme spektrumları detaylı incelenmeli ve planda 

düzensizlik oluĢturacak tasarımlardan kaçınılmalıdır. Yapıda kullanılacak sönümleyici 

sistemler ile salınım kontrolü sağlanabilmektedir. Kullanılacak olan sönümleyiciler aynı 

zamanda rüzgâr etkisinden kaynaklı salınımı da kontrol edebilir.  

Rüzgârın yüksek yapıdaki etkisini azaltmak ve gerçekleĢebilecek hasarların önüne geçmek 

için yapı tasarım aĢamasında formun aerodinamik olarak tasarlanması ve düzensizliklerden 

kaçınılması gerekmektedir. Ayrıca mimari, strüktürel ve mekanik tasarım aĢamalarında 

rüzgar etkisinden korunmak için gerekli aktif-pasif mekanik sistemler de tasarıma entegre 

edilebilmektedir.  

Çarpma ve ani yükleme gibi insan kaynaklı afetlerin önlenmesinde birbirinin yerine geçecek 

taĢıyıcı sistemler kurgulanması yüksek yapının afet anında ve sonrasında sürdürülebilirliği 

açısından önemlidir. 

Yüksek yapılarda sıklıkla karĢılaĢılabilecek yangın olgusu incelendiğinde, yangından 

korunum için aktif ve pasif yangın önleyici planlamalar öne çıkmaktadır. Her iki planlamada 

da temel amaç yangının çıkmasını ve yayılmasını engelleyerek kayıpları en aza indirmektir. 

Pasif planlamada taĢıyıcı ve cephede alınan önlemler ile yangın güvenliğinin sağlanacağı 

öngörülmektedir. Aktif yangın güvenliği planlaması ise asansör kullanımının yanı sıra 

söndürme ve uyarı sistemleri kullanılarak yangının önlenmesi ve zararlarının en aza 

indirilmesini sağlanmaktadır.  
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Sonuç olarak yüksek yapılarda meydana gelebilecek deprem, rüzgâr, yangın, çarpma ve ani 

yükleme gibi durumlarda ne tür önlemler alınabileceği bütünsel bir biçimde araĢtırmacılara 

aktarılmıĢtır.  
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TAVANDAN SOĞUTULAN BĠR HACĠMDE SICAKLIK VE NEM 

DAĞILIMININ ĠNCELENMESĠ 

Deniz YILMAZ
1
 

Abstract 

Chilled ceiling systems have been important alternatives to the conventional air-conditioning systems. 

They are energy efficient, silent and thermally comfortable. This study is an experimental and 

numerical investigation on application of chilled ceiling panels with different porosity rate in an 

enclosure. The effect of porosity rate and the existence of acoustic nonwoven on temperature and 

humidity distribution have been investigated. The test chamber having the dimensions of 

2.5x2.5x2.5(m). It is made up of two 12 mm plaster boards with 6 mm rock wool in between as 

insulation material. Experiments in the test chamber with the ceiling panels were carried out using 

chillers to supply the cooling and measurement devices to determine the temperature field. In order to 

measure the temperature on the surface and at different locations of the room, surface thermocouples 

and bulk thermocouples had been employed respectively.  

As a result, it was observed that high porosity rate in the ceiling panels, can cause the air in the room 

to contact with the pipe surface longer which as a consequence lead to an increase in convective heat 

transfer. The acoustic nonwoven which was covered the ceiling panel‘s surfaces; reduce heat transfer 

and because of highly preventing mass transfer an increase was observed for the relative humidity 

ratio. 

Keywords: Chilled Ceiling, Cooling, Heat Transfer 

 

Özet 

Tavandan soğutma sistemleri, doksanlı yılların başında geliştirilmiş su ile soğutmayı sağlayan 

sistemlerdir. Tavanda soğutma sistemleri, soğutulan ortamda ısıl konforu arttırmak açısından 

kullandığımız sistemlere iyi bir alternatiftir. Bu çalışmada, tavandan soğutulan 2.5(m)x2.5(m)x2.5(m) 

boyutlarında bir test odası kurularak, tavan boşluk oranı ve akustik şiltenin kapalı hacimdeki sıcaklık 

ve nem dağılımına etkileri irdelenmiştir. Rayleigh sayısının 4x10
9
 olduğu deney koşullarında, yüksek 

doğal taşınım etkisindeki akış modellenmiş ve geliştirilen sayısal yöntem deneylerle doğrulanmıştır. 

Çalışmada, tavan panellerindeki boşluk oranı artışının, oda içerisindeki hava akışının boru 

yüzeylerine daha uzun süre temas etmesine ve taşınımla olan ısı geçişinin artmasına neden olduğu 

gözlemlenmiştir.  Tavan panellerinin yüzeyine serilen akustik şiltenin ısı geçişini azalttığı; öte yandan 

kütle geçişini büyük ölçüde engellediği için bağıl nemi arttırdığı gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tavandan Soğutma, Soğutma, Isı Transferi 

  

                                                           
1
 Istanbul Arel Üniversitesi, Makine Mühendisliği, Istanbul 
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1. GĠRĠġ 

Günümüz insanının kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirmeye baĢlamasıyla birlikte, iç hava 

Ģartlandırması her geçen gün önem kazanmaya baĢlamıĢtır. Özellikle alıĢveriĢ merkezleri, 

plazalar, hastaneler, toplantı salonları, iĢ merkezleri gibi toplu yaĢam alanlarının artması, 

kontrollü, merkezi hava Ģartlandırması gereğini göstermiĢtir. Konvansiyonel sistemler, 

ortamda kontrollü bir hava Ģartlandırması sağlamakta; ancak, sağlıklı bir ortam 

yaratmamaktadır. Ġçeride dolaĢan sirküle havası, menfezlerden üflenen hava hızları ve 

kanallardaki nemli bölgelerde oluĢan bakteriler, iç hava kalitesini düĢürmektedirler. Bunun 

yanında, fanlar tarafından harcanan elektrik sarfiyatı, yüksek ses seviyeleri, üfleme havasının 

hızından dolayı düĢük ısıl konfor ve hepsinden önemlisi bu tür sistemlerin kullanılması 

sebebiyle küresel ısınma tehlikesi, araĢtırmacıları alternatif sistemler aramaya yönlendirmiĢtir. 

Bu sistemlerin baĢında tavandan soğutma sistemleri gelmektedir. Tavandan soğutma 

sistemleri, doksanlı yılların baĢında geliĢtirilmiĢ su ile soğutmayı sağlayan sistemlerdir. 

Soğutmalı asma tavan sistemi, metal asma tavan sistemine benzeyen, üstüne monte edilmiĢ 

borulardan sıcak veya soğuk suyun geçmesiyle insanların bulunduğu ortamı iklimlendirerek 

konfor seviyesinde tutmaya yarayan bütün bir sistemdir.  

Verilen hacimsel debilere göre, suyun ısı taĢıma verimliliği havadan 4000 kere daha fazladır. 

Bu nedenle su ile ısıtma sistemleri Avrupa ülkelerinde çok yaygındır ve sulu soğutma 

sistemleri de klimaların yerlerini almaya baĢlamıĢtır. Bu sistem Avrupa‘da 15 yıldır 

kullanılıyor olmasına rağmen ülkemizde yeterince yaygın değildir. Tavandan soğutma 

sisteminin konvansiyonel sistemlere göre birçok avantajı bulunmaktadır. En önemlisi; bu 

sistemle enerji tüketimi büyük ölçüde azaltılabilmektedir (YaklaĢık %15-20). Enerji 

tüketimindeki bu düĢüĢün nedeni, kullanmakta olduğumuz sistemlerde soğuk su sıcaklığını     

4-7°C mertebelerine düĢürmek gerekirken, tavandan soğutma sistemlerinde 10-16°C yeterli 

olmaktadır. Bu da evaporatör sıcaklığını arttırarak çevrim verimini iyi yönde etkilemektedir 

(Alamdari vd., 1998). 

Tavandan soğutma sisteminin diğer özelliklerinden biri de, oda içerisinde Ģu an kullanılan 

sistemlere göre daha iyi ısıl konfor sağlamasıdır (Trombe vd.,2002). Bu sistemlerde ısı 

transferi doğal konveksiyonla gerçekleĢmektedir. Oysaki konvansiyonel sistemlerde 

menfezlerden üflenen hava insan sağlığına olumsuz etkilerde bulunmaktadır (Imanari 

vd.,1999). Bu hava ortam içerisinde homojen dağılmadığından, sadece bir noktadan 

üflendiğinden, menfez yakınında bulunan insanları rahatsız ederken, uzakta bulunan insanları 

da yeteri kadar ĢartlandırılmıĢ havadan faydalanamadıkları için rahatsız etmektedir. Tavandan 

soğutma sistemleri, sadece ısıl konfor açısından değil, aynı zamanda iç hava kalitesi açısından 

da tercih edilmelidir. Klima sistemlerinde bulunan nemli bölgeler, ―Legionella pneumophila‖ 

gibi bakterilerin üremesi için elveriĢli ortamlar yaratmaktadır. Bu mikroorganizmalar, hava 

akımına karıĢarak, böyle bir klima havasını soluyan insanlar için ciddi rahatsızlıklar 

oluĢturmaktadırlar. 
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Birçok avantajının yanında, bu sistemlerdeki en büyük problem yoğuĢmadır. Bu konuda 

birçok çalıĢma yapılmıĢ olup, sıcak ve nemli ülkelerde kurulan deney odalarında yoğuĢma 

problemi incelenmiĢtir (Vangtook vd.,2005).  Yapılan çalıĢmalar incelendiğinde, bu konudaki 

belli baĢlı çözüm, maksimum soğutma kapasitesini havanın çiğ noktası sıcaklığı ile sınırlı 

tutmaktır (Catalina vd.,2007). YoğuĢma riski göz önüne alındığında, tavandan soğutma 

sistemlerinin kullanım alanları sınırlanmaktadır. Özellikle, alıĢveriĢ merkezleri, hastaneler, 

oteller, iĢ merkezleri gibi, merkezi soğutma yapılan infiltrasyonun düĢük olduğu, içeri giren 

havanın kontrollü olduğu, yüksek havalandırma miktarlarının gerekmediği yerlerde tercih 

edilmelidir.  

Bu çalıĢmada, tavandan soğutulan bir hacimde, sıcaklık ve nem dağılımının değiĢimini 

inceleyebilmek için bir test odası kurulmuĢtur. ÇalıĢmada ayrıca, farklı perforasyon 

yapısındaki tavan ve akustik Ģilte kaplı tavan için, farklı modeller kullanılarak analizler 

yapılmıĢtır. Yapılan deneyler sonucunda, oda içerisindeki sıcaklık ve bağıl nem dağılımları 

grafiklenmiĢtir. Böylece hem ısıl, hem akustik açıdan optimum çözüm üretilmeye 

çalıĢılmıĢtır.  

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Deneysel çalıĢma için yalıtımlı alçıpandan yapılmıĢ bir oda kullanılmıĢ, tavana yerleĢtirilen 

paneller vasıtasıyla oda soğutulmaya çalıĢılmıĢtır. Deney odası 2.5(geniĢlik) x 2.5(derinlik) x 

2.5(yükseklik) ebatlarında alçıpandan yapılmıĢtır. Alçıpan malzemenin kalınlığı 12mm‘dir. 

Ġki alçıpan arasında oluĢturulan 76mm‘lik boĢluğa yalıtım malzemesi yerleĢtirilmiĢtir. 

Ġzolasyon malzemesi olarak TS 825‘de belirtildiği üzere ısı iletim katsayısı 0.040 W/mK olan 

taĢ yünü tercih edilmiĢtir. Ayrıca duvarlar, zemin ve tavan epoksi boya ile boyanmıĢtır. Duvar 

kalınlıkları her yerde eĢit olup 100 mm‘dir. Zemin betondur ve özel bir döĢeme 

kullanılmamıĢtır, epoksi boya ile boyanmıĢtır. Kapı ahĢap malzemeden yapılmıĢtır. Kapı 

yüzeyi, kenarları, kapı eĢiği hava sızmasını önlemek için 19mm kalınlığında polietilen esaslı 

sünger yalıtım malzemesi ile kaplanmıĢtır. Tavan panelleri 3 adet olarak tavana 

yerleĢtirilmiĢtir. Panelin içinden geçmekte olan borular bakır malzemeden yapılmıĢ olup, 

panelin kendisi saçtır. Panel 0.83m eninde 2.3m boyunda alüminyum profilden yapılmıĢ olup, 

üzerine mıknatıslı bir sistemle monte edilmiĢ iç çapı 0.8cm olan bakır boru bulunmaktadır.  

Paneller birbirine esnek hortumlarla bağlanmıĢtır. Tavan panellerinin boĢluk oranları %55, 

%22, %8 olarak kullanılmıĢtır. Sistemde dolaĢan su, su soğutma sistemi kullanılarak (çiller) 

soğutulmuĢtur. Ölçümler için; T tipi ısıl eleman çiftleri ve nem sensörleri kullanılmıĢtır. 

Deneyde 22 adet ısıl eleman çifti ve 9 adet nem sensörü kullanılmıĢtır.  Nem sensörlerinin 3 

tanesi tavana yakın noktalara, 3 tanesi odanın tam merkezine ve son 3 tanesi de zemine yakın 

noktalara yerleĢtirilmiĢtir. Nem sensörlerinin hemen yanlarında da sıcaklık sensörleri 

bulunmaktadır (ġekil 1).  

Ayrıca, tavanda suyun giriĢ ve çıkıĢ yaptığı noktalara da birer adet yüzey ısıl eleman çifti 

yapıĢtırılmıĢtır. Bu sayede tavan sıcaklığı sürekli kontrol edilebilmiĢ ve yoğuĢma oluĢumu 
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önlenmiĢtir. Bunların haricinde 1 adet ısıl eleman çifti her zaman dıĢ ortam sıcaklığını ölçmek 

için odanın dıĢında tutulmuĢtur.  Sıcaklık ve nem ölçümleri için oluĢan belirsizlikler 

hesaplanmıĢ olup, sıcaklık ölçümlerinden kaynaklanan belirsizlik ±0.6°C, nem ölçümleri için 

hesaplanan belirsizlik ise; ±%2‘dir. 

ġekil1: Deney odası yerleĢimi ve sensör noktaları 

3. SONUÇLAR 

3.1.Tavan BoĢluk Oranının Sıcaklık ve Nem Dağılımı Üzerine Etkisi 

ġekil 2(a)‘da tavan yüzeyindeki soğuma oranının((T-TdıĢ)/(Tsu-TdıĢ), T=sensör noktasında 

ölçülen sıcaklık değeri, TdıĢ=dıĢ ortam sıcaklığı, Tsu=soğutma suyu sıcaklığı), (x) ekseni 

yönünde dağılımı görülmektedir. BoĢluk oranı arttıkça, tavandaki sıcaklık değiĢimi parabolik 

bir hal almaktadır. Bu durumda, tavanın tam orta noktasında sıcaklık en düĢük olmaktadır. 

Oysaki %8 boĢluk oranlı tavanda, suyun panele giriĢ yaptığı sağ bölgede (x/L=1) sıcaklık 

daha düĢük olup, suyun panellerden çıktığı (x/L=0) bölgede daha yüksektir. Çünkü soğutma 

suyunun giriĢ ve çıkıĢ sıcaklık değerleri arasında yaklaĢık 2 °C fark olmaktadır. Bu fark, tavan 

boĢluk oranının azalması durumunda açıkça görülürken, boĢluk oranı arttıkça kaybolmaktadır. 

Çünkü düĢük tavan boĢluk oranında, sadece panellerin alt yüzeyinden ısı geçiĢi oluyorken, 

tavan boĢluk oranı arttıkça, boru yüzeylerinin etrafındaki hava hareketi ve dolayısıyla ısı 

geçiĢi artmaktadır. Böylece soğutma suyunun giriĢ ve çıkıĢı arasındaki sıcaklık farkından 

kaynaklanan, panel yüzeylerindeki homojen olmayan sıcaklık dağılımı kaybolmaktadır. 

ġekil 2(b)‘de, merkez eksendeki soğuma oranı dağılımı görülmektedir.%55 boĢluk oranlı 

tavanda, oda içerisindeki soğuma, diğer tavanlara göre daha iyi olup, %22 ve %8 boĢluk 

oranlı tavanlardan elde edilen soğuma oranları ise birbirine oldukça yakındır. %8 ve %22 

boĢluk oranlı tavanlarda, odanın sağ tarafı (x/L=1) ve orta bölgesindeki (x/L=0.5) soğuma 

birbirine daha yakın olup, sol tarafta (x/L=0) ise bir miktar azalma olmaktadır.  



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

964 

 

ġekil 2(c)‘de ise, zemine yakın eksende, sağ bölge ile sol bölge arasındaki sıcaklık farkı 

ortadan kalkmakta, sıcaklık dağılımı daha parabolik bir hal almaktadır. %8 ve %22 boĢluk 

oranlı tavanlardaki soğuma oranları birbirine oldukça yaklaĢmakta olup, %55 boĢluk oranlı 

tavan ise zemine yakın bölgede de iyi bir soğuma oranı sağlamaktadır. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

ġekil 2: (x) Eksenine göre sıcaklık değiĢimleri, a)tavan, b)merkez, c)zemin 
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BoĢluk oranı değiĢimiyle bağıl nem artıĢı iliĢkisini inceleyecek olursak bağıl nem artıĢı 

(((φson–φilk)/φilk)x100 Ģeklindedir) tavan yüzeyine yakın noktalarda (ġekil 3a), boĢluk oranının 

en fazla olduğu %55 ve %22 boĢluk oranlı tavanlarda en yüksek iken, %8 boĢluk oranlı 

tavanda en düĢük olmaktadır. Bağıl nem, tavanın ortasında bulunan, sensör bölgesinde diğer 

tavan tiplerine göre daha çok artmakta, duvar kenarlarında ise belirgin bir fark 

bulunmamaktadır. %22 ve %8 boĢluk oranlı tavanlardan elde dilen değerler ise aynı eğilimde 

olup sol duvar kenarındaki (x/L=0) bağıl nem artıĢı, diğer sensör bölgelerine oranla en azdır.  

ġekil 3(b)‘de, merkez eksende, bağıl nem artıĢ değerlerinin bütün tavan modelleri için aynı 

eğilimde olduğu görülmektedir. Yine tavana yakın bölgedeki gibi, boĢluk oranının artmasıyla, 

bağıl nem artıĢı olmaktadır. ġekil 3(c)‘de ise, zemine yakın eksendeki değiĢimler 

görülmektedir. Zeminde duvar kenarlarındaki bağıl nem artıĢı azalmakta, orta bölgeye göre 

aradaki fark iyice belirginleĢmektedir. 
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(c) 

ġekil 3: (x) Eksenine göre bağıl nem değiĢimleri, a)tavan, b)merkez, c)zemin 

3.2.Akustik ġilte Etkisi 

Oda içerisindeki gürültü kirliliğinin önlenmesi açısından, tavanın akustik özelliklerinin etkisi 

önemlidir. Bu sebeple, üretici firmalar perfore tavanların üzerine akustik amaçlı, ses yutma 

seviyesi yüksek olan Ģilte serilmesini, hatta daha da iyileĢtirici olarak taĢ yünü kullanılmasını 

önermektedirler. ġekil 4‘de akustik Ģilteli bir tavan paneli görülmektedir. 

Akustik Ģilte, SoundTex
®
 firması tarafından üretilmiĢ, perfore tavanların yüzeyine 

yerleĢtirilen, ses emme özelliğinde, dokuma olmayan bir malzemedir. Selüloz ve cam 

liflerinden elde edilir. Ağırlık ve kalınlık açısından homojendir. Kalınlığı, yaklaĢık olarak,  

0.22 mm‘dir.  Geçirgenliği %83, ısı iletim katsayısı 0.06 W/mK‘dir. 

 

ġekil 4: Akustik Ģiltenin perfore tavan üzerindeki görüntüsü 

ġekil 5(a) incelendiğinde, %22 boĢluk oranlı tavan için, Ģilte kullanılmaması durumunda, 

duvar yüzeyleri ile odanın orta noktası arasında, bir sıcaklık farkı oluĢmakta, bu fark Ģilte 

kullanılması durumunda neredeyse kapanmaktadır. Duvar kenarlarındaki bölgeye 

bakıldığında ise, Ģiltenin belirgin bir etkisi görülmemektedir. Odanın merkez ve zemininde ise 

Ģilte etkisi aynı olup, Ģilte kullanılması durumunda, oda ile tavan arasındaki, ısı geçiĢinde bir 
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miktar kötüleĢme görülmektedir (ġekil 5(b) ve (c)). Ancak her iki durumda da, sıcaklık 

dağılımı eğiliminde bir fark yoktur. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

ġekil 5: %22 Ģilteli ve Ģiltesiz tavan soğuma oranları a)tavan, b)merkez, c)zemin 

 

ġekil 6‘da ise, %22 boĢluk oranlı tavan için bağıl nem artıĢı dağılımları görülmektedir. 

Grafikler incelendiğinde, Ģilte kullanılmasının, bağıl nem artıĢ değerlerini arttırdığı 

görülmektedir. Bu durum, tavan yüzeyine serilen Ģiltenin nem geçiĢini belli bir oranda 

engellemesinden kaynaklanmaktadır. ġiltenin baĢka bir etkisi de tavan yüzeyindeki parabolik 

bağıl nem artıĢının, homojen olmasıdır. Tavana Ģilte serilmesi ile birlikte, duvar kenarlarına 

0,5
0,55

0,6
0,65

0,7
0,75

0,8
0,85

0,9
0,95

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

(T
-T

d
ış

)/
(T

su
-T

d
ış

) 

x/L 

y/H=1 

%22 şilteli

%22 şiltesiz

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

(T
-T

d
ış

)/
(T

su
-T

d
ış

) 

x/L 

y/H=0.5 

%22 şilteli

%22 şiltesiz

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

(T
-T

d
ış

)/
(T

su
-T

d
ış

) 

x/L 

y/H=0.04 

%22 şilteli %22 şiltesiz



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

968 

 

göre, tavanın orta bölgesindeki fazla soğuma ve bağıl nem artıĢı kaybolmakta, bütün tavan 

yüzeyinde homojen bir dağılım oluĢmaktadır. Bu konuda yapılan sayısal çalıĢmalar, Ģilte 

kullanılmadığı durumda odanın ortasından aĢağı bir akıĢ olduğunu göstermektedir, Ģilte 

kullanılması durumunda ise bu durum ortadan kalkmaktadır  

 

 

(a) 
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(c) 

ġekil 6: %22 Ģilteli ve Ģiltesiz tavan bağıl nem artıĢları a)tavan, b)merkez, c)zemin 
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EVALUATION ON ANTIOXIDANT ACTIVITY OF GARDEN THYME 
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Abstract 

Garden Thyme (Thymus vulgaris L.) a member of the family Lamiaceae is an important 

medicinal and aromatic plant, which its essential oil extracted from the leaves. This study 

aimed to identify the effects of different drying methods such as screened rooms (21 ˚C), open 

air (direct sunlight), open air (shaded from direct sunlight), and drying ovens (39 ˚C), on 

antioxidant activity of the plant leaves. The trial was done at the field and laboratory of the 

agronomy and the biology departments of Urmia University in four replication during 2015-

2016. Some antioxidant properties of the plant leaves such as total phenolic content, total 

flavonoid content, DPPH, nitric oxide radical scavenging activity, superoxide radical 

scavenging activity, and Chain-breaking activity were determined. Results showed that the 

highest total phenolic content (39.61 mg gallic acid/g DW), flavonoid content (0.63 mg 

quercetin/g DW), DPPH (82.91%), and nitric oxide radical scavenging activity (20.75%) was 

related to the drying in the screened rooms (21 ˚C) method. Open air (shaded from direct 

sunlight) method led to the highest superoxide radical scavenging activity (38.07%), and 

Chain-breaking activity (36.87 -Abs-3 /min/mg extract). Generally, in terms of antioxidant 

activity, drying in the screened rooms (21 ˚C) and in the open air (shaded from direct 

sunlight) are desirable methods than two others. 

Keywords: Antioxidant, Drying, Garden Thyme 

1. INTRODUCTION 

The consumer concern regarding the safety of using synthetic antioxidants in convenient food 

products has forced and motivated the food processors to seek for natural alternatives. There 

has been an increasing global trend towards the use of natural antioxidants present in plants. 

The effects of these natural antioxidants in scavenging the free radicals are well discussed and 

reported in the earlier studies. The factors that encourage the use of natural antioxidants are its 

low cost, compatibility with diet and less harmful effect in the human body (Anbudhasan et 

al., 2014). The potential source of natural antioxidants is medicinal and aromatic plants. 

Garden thyme is a tiny perennial shrub, with a semi evergreen ground cover that seldom 

grows quite to (40 cm) with horizontal and upright habits.  

The plant is an important medicinal and aromatic plant which contains many flavonoids, 

phenolic antioxidants like zeaxanthinlutein, pigenin, naringenin, luteolin and thymonin. 

Medicinal preparations of garden thyme are made from the leaves and the flowers. The plant 

leaves and flowers have one of the highest antioxidant levels among different plants. The 

plant is pungent in taste and contains moisture, protein, fat, crude fibre, Ca, K, Na, Fe, P, 
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vitamin A, B and C and the main constituent of the oil extracted from the plant is thymol 

which is the main phenolic components that are primarily responsible for its antioxidant 

activity.  Its leaves are one of the richest sources of potassium, iron, calcium, manganese, 

magnesium and selenium. It is packed with minerals and vitamins that are essential for 

optimum health. Garden thyme is combined with other herbs to treat ailments that range from 

bronchitis and sore throat to gastritis and skin disorders. Drinking Thyme tea on a regular 

basis even helps with arthritis. In the Middle ages Thyme was used as a food preservative and 

an incense (Saleh et al., 2015; Dauqan and Abdullah, 2017). There are a few papers have been 

written about the antioxidant activity of garden thyme under different drying methods. It is 

believed that this study will be a good source for future researches. The main objective of the 

submitted work was to evaluate antioxidant activity of the plant leaves under screened rooms 

(21 ˚C), open air (direct sunlight), open air (shaded from direct sunlight), and drying ovens 

(39 ˚C).  

2. MATERIALS AND METHOD 

Three samples of Garden thyme leaves were cut into small pieces and powdered with a 

grinder. Methanol used as extraction solvent. Extraction procedure involved the addition of 25 

mL solvent to 2 g sample and shaking the samples for 60 min at low speed and then the 

extract was passed through Whatman filter paper No.1 (Whatman Ltd., England). Extraction 

was performed twice more with magnetic stirring for 60 min. The solutions were sealed and 

stored at 4 °C until experiments in the dark. Light exposure was avoided during the extraction 

process (Farnad et al., 2014). Total phenolic contents (TPC) of extracts were estimated with 

the Folin-Ciocalteu colorimetric method described previously (Kahkonen et al., 1999) with a 

little modification. Total flavonoid contents (TFC) of extracts were estimated with aluminum 

chloride colorimetric method described previously (Youngjae et al., 2007) with a little 

modification. The free radical scavenging activity of plant extracts were determined by slight 

medications of the method described previously (Hatano, et al., 1988). Nitric oxide radical 

scavenging activity can be estimated by the use of Griess Ilosvay reaction (Garrat, 1964). The 

analysis of variance (ANOVA, one-way analysis) was performed using JUMP 7.0 to detect 

the significance of differences among the treatment means. Mean comparison of traits was 

performed using Tukey. 

3. FINDINGS AND DISCUSSION 

3.1. Total Phenols Content 

According to some researches which done about antioxidant activity, it is well-known that 

phenolic compounds contribute to nutritional value and quality in terms of modifying color, 

aroma, taste, and flavor and in providing health valuable impacts too (Vaya et al, 1997). The 

effect of drying methods on phenol content was statistically significant (p<0.01). The highest 

total phenols content recorded under screened rooms (21 ˚C) drying method (39.61 mg Gallic 

acid/g DW) and the lowest was related to open air (direct sunlight) drying method (33.50 mg 

Gallic acid/g DW) (Table 1).  
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3.2. Total Flavonoids Content 

Flavonoids are a group of phytochemical compounds that there are widely in plants and 

various biological activities of these compounds including the activities of antioxidant, 

antimicrobial, anti-inflammatory has been reported in many studies (Jamshidi et al., 2010). 

Total flavonoids content ranged from 0.53 to 0.63 mg quercetin/ g DW (Table 1).  

3.3. DPPH Radical Scavenging Activity  

The stable free radical DPPH method is an easy, rapid, and sensitive way to survey the 

antioxidant activity of specific compounds or plant extracts (Ebrahimzadeh et al., 2008). The 

results indicated that DPPH radical scavenging activity (%) ranged from 68.05 to 82.91 % 

(Table 1).  

3.4. Superoxide Radical Scavenging Activity 

Superoxide radical is known to be a very harmful species to cellular components as a 

precursor of more reactive species (Halliwell and Gutteridge, 2007). As the results superoxide 

radical scavenging activity (%) in the leaves ranged from 20.16 to 38.07 %. The effect of 

drying methods on phenol content was statistically significant (p<0.01). The highest 

superoxide radical scavenging activity (38.07 %) was observed in the open air (shaded from 

direct sunlight) drying method whereas the lowest amount (20.16 %) recorded under in the 

screened rooms (21 ˚C) (Table 1). 

3.5. Nitric Oxide Radical Scavenging Activity 

Nitric oxide is an effective gas in both physiological and pathological conditions. In No 

scavenging assay, sodium nitroprusside is a source of free radicals and products of nitrite and 

sulphanilamide reaction, coupled with naphthyl ethylene diamine and form chromophore. 

Antioxidant could prevent chromophore formation and absorbance reduction, thus absorbance 

of this chromophore is an indicator of NO scavenging activity (Acharyya et al., 2010).  Sabahi 

et al., (2013) in an experiment about Thymus daenensis as an aromatic plant reported that 

nitric oxide scavenging activity was 74 %. 

Table 1. Average compares antioxidant activity of garden thyme under different drying methods  

 Total Phenols 

content  

(mg gallic 

acid/g DW) 

Total 

Flavonoids 

content  

(mg 

quercetin/ g 

DW) 

DPPH 

radical  

scavenging  

activity (%) 

Super oxide  

radical 

scavenging 

activity (%) 

 

Nitric oxide  

radical 

scavenging 

activity (%) 

 

Chain 

breaking 

activity 

in the screened rooms 

(21oC) 
39.61 a 0.63 82.91 20.16 b 20.75 29.32 

in the open air (direct 

sunlight) 
33.49 b 0.62 69.32 20.82 b 20.40 26.81 

in the open air (shaded 

from  direct sunlight) 
35.75 b 0.53 68.35 38.07 a 18.84 36.87 

in drying ovens (39 ˚C) 37.07 ab 0.58 68.05 20.76 b 18.41 32.72 

CV (%) 3.56 6.94 10.61 9.45 22.60 15.54 
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3.6. Chain-Breaking Activity 

The beneficial influence of many foodstuffs and beverages including fruits, vegetables, tea, 

red wine, coffee, and cacao on human health has been recently recognized to originate from 

the chain-breaking antioxidant activity of natural polyphenols, a significant constituent of the 

above products (Roginsky and Lissi, 2005). The results indicated that chain-breaking activity 

(-Abs
-3

 /min/mg extract) ranged from 26.81 to 36.87  (Table 1). The result showed that chain 

breaking activity of the Thymus vulgaris L. were not significantly affected from drying 

methods. 

4. RESULT 

Among the various medicinal plants, garden thyme is particularly interesting as it may be 

utilized in preparations that contain phytochemicals with strong antioxidant properties and 

health benefits. The plant leaves, dried under different drying methods have various medicinal 

properties such as antioxidant properties. In conclusion, in terms of antioxidant activity, 

drying in the screened rooms (21 ˚C) and in the open air (shaded from direct sunlight) are 

desirable methods respectively than two others. 

Acknowledgement: The authors acknowledge the help of Biological Department Laboratory 

of Urmia University, Urmia, West Azerbaijan province, Iran for help. 
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Abstract 

Nowadays, many societies use herbal medicine or rely on them. Garden thyme (Thymus 

vulgaris L.), a member of the family Lamiaceae, is one of the important aromatic plant 

species. The effects of different harvest day-time on essential oil content and composition of 

aromatic plants has been previously reported. The aim of this study was to investigate the 

influence of different harvest day-times (6:00, 9:00, 12:00, 15:00, and 18:00) on antioxidant 

activity in the plant leaves. Some antioxidant indices of the plant leaves such as total phenolic 

content, total flavonoid content, DPPH, nitric oxide radical scavenging activity, superoxide 

radical scavenging activity, and Chain-breaking activity were investigated. The results 

showed that the highest total phenolic content (42.66 mg gallic acid/g DW), total flavonoid 

content (0.64 mg quercetin/g DW), and DPPH (85.44 %) were found at 15:00 harvest day-

time, whereas the highest super oxide radical scavenging activity (35.75 %), nitric oxide 

radical scavenging activity (24.72 %), and chain-breaking activity (34.45 -Abs-3 /min/mg 

extract) were observed at 18:00 harvest day-time. In conclusion in terms of different 

antioxidant activity indices, plant harvesting at times 18:00, and 15:00 were better than other 

times; in other word the best harvest day-time is in the evening.  

Keywords: Flavonoid, Harvest Day-Time, Thyme 

1. INTRODUCTION 

Currently, a significant number of pioneer drugs are separated, purified from plants which 

contained bioactive compounds against a number of different diseases. The World Health 

Organization (WHO) reported that approximately 80% of the world‘s population remain 

depending on a wide range of traditional medicines (Alam et al., 2011). Oxidizing agents may 

damage a number of biological molecules such as nucleic acids, membrane lipids, enzymes, 

or synovial fluid polysaccharides. Oxidative stress contributes to the pathogenesis of many 

human diseases; therefore the intake of antioxidative agents is important for the prevention of 

chronic diseases. The screening studies for antioxidant properties of medicinal and food plants 

have been performed increasingly for the last few decades in hope of finding an efficient 

remedy for several present-day diseases.  

Secondary metabolites from medicinal and aromatic plants function as small molecular 

weight antioxidants, but their particular mechanisms of action are variable, and depend both 
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on a structure and environment. Direct anti-radical, chain-breaking of the free radical 

propagation, as well as interaction with transition metals can play a role. There is also a huge 

demand for natural antioxidants in different industries, for replacing the synthetic 

preservatives used to prevent fat rancidity or color loss (Halliwell, 2008). Plants belonging to 

the Lamiaceae family are known to be rich in compounds possessing strong antioxidant 

activity. Thyme is also regarded as medicinal herbs with antispasmodic, expectorant and 

flatulence-reducing action. The essential oils of the genus Thymus are mainly monoterpenic 

(C10), and often contain large amounts of thymol and carvacrol (Kulisic, et al., 2005). 

Various beneficial properties of essential oils have been recognized since ancient times. 

Nowadays essential oils found application in pharmaceutical, cosmetics, sanitary and food 

industries owing to their odour and biological effects such as antiseptic, antibacterial, 

antioxidant activity etc. (Bakkali et al., 2008). Garden Thyme (Thymus vulgaris L.) is 

growing up to 15-30 cm tall by 40 cm wide. The plant is cultivated in most of the European 

countries. Yield and quality of oil varies in line with the genetic make-up of stuff, crop 

maturity at harvest, setting and distillation follow. The plant is an aromatic medicinal plant of 

increasing economic importance for Europe, North Africa, and North America. The leaves 

can be used fresh or dried as a spice. Moreover, they can be used as herbal teas and 

condiments. The dried product should be processed to get rid of the leaves from the stems, 

and so sieved to get rid of dirt and to provide a consistent product (Prasanth Reddy et al., 

2014).  

The quality of the volatile oil can be significantly influenced by the harvest day-time. There is 

no paper has been written about the effect of harvest day-time on antioxidant activity of 

garden thyme. The chief goal of the submitted work was to investigate the effect of harvest 

day-time on antioxidant activity of the plant under Urmia condition, West Azerbaijan, Iran. 

The extracts of garden thyme leaves were investigated to define the total amount of phenol, 

flavonoid, Chain-breaking activity (CBA), DPPH radical scavenging activity, nitric oxide 

radical inhibition assay, and super oxide radical scavenging activity. 

2. MATERIALS and METHODS 

West Azerbaijan Province covers an area of 37614 km
2
 and is located in North West of Iarn 

(Najafi and Darvishzadeh Sherafatmand, 2013). The trial was conducted at the experimental 

fields (37.53° N, 45.08° E, and 1320 m) and green house of the Agronomy Department, 

Faculty of Agriculture and the Lab of Biology Department, Urmia University, during 2015-

2016, prepared in a randomized complete block design in three replications with plots of an 

area of 4 m
2
. The land was plowed at the optimum moisture level (field capacity) and leveled. 

Phosphorus and Potassium fertilizers were applied at pre sowing time in autumn, according to 

soil analysis and farrowed in 50 cm. The seeds for sowing were obtained from Turkey. 

Sowing was done in green house at the Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, 

Urmia University, during the period from 21. 03. 2015 till 06.05.2015. The seeds were sowed 

in plastic pots filled with soil, sand, and peat moss substrate as a material to germination. 
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After sowing was irrigated regularly depending on weather conditions and development stage 

of plants. Seedlings were  harvested and planted in the experimental field. Nitrogen fertilizer 

was used in planting time, and vegetative phase according to soil analysis. Irrigation was 

conducted depending on plants need. Harvestings were done in 50% flowering. To investigate 

the effect of different harvest day-time on antioxidant activity of the plant, harvestings were 

done at different day-time such as 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, and 18:00. Soil samples (0–30 

cm) were taken in autumn; soil analysis results of the soil samples in the field (Table 1) are 

shown. 

        Table1. Soil analyses results of the soil samples before sowing 

EC (dSm
-1

) 1.38  O.C (%) 1.36 

CaCO3 (%) 15.73 pH 7.6 

B.S (%) 46.00 K (mg kg
-1

) 316  

F.C (%) 29.00 P (mg kg
-1

) 10.11  

Clay (%) 45.00 Fe (mg kg
-1

) 17.00 

Loam (%) 35.00 Zn (mg kg
-1

) 1.90 

Sand (%) 20.00 B (mg kg
-1

) 0.22  

Texture Clay-Loam Mn (mg kg
-1

) 17  

2.1. Extracts Preparation 

Leaves of garden thyme harvested from the experimental field and were cut into minor pieces 

and dried (23 °C) and powdered. Methanol was the extraction solvents. Extraction procedure 

included the adding of 25 mL solvent to 2 g sample and shaking for 180 min at low speed. So 

the extract was passed through Whatman filter paper (Number 1.) (Whatman Ltd., England). 

Extraction was done using magnetic stirring. The solutions were sealed so kept at 4 °C until 

experiments. During the extraction process, light exposure avoided. 

2.2. Total Phenolic Content (TPC) Determination 

Total phenolic contents of extracts measured with the Folin-Ciocalteu colorimetric method 

described previously (Kahkonen et al., 1999) using slight change. Folin Ciocalteu‘s phenol 

reagent (1 mL) and 10 % w/v Na2CO3 (1 mL) added to sample extract (10 μl) and the mixture 

reaction incubated in the dark for 60 min. The absorbance of the reaction mixture measured at 

750 nm. Total phenolic contents expressed in terms of g Gallic acid equivalents/ 100 g the 

plant leaves powder (The calibration equation for Gallic acid: y= 0.0415x- 0.0163). 

2.3. Total Flavonoid content (TFC) determination  

Total flavonoid contents of extracts measured with aluminum chloride colorimetric method 

described previously (Youngjae et al., 2007) using slight change. 10 μl of extract diluted with 

1 mL of water (deionized). Then 0.075 mL of 5 % NaNO2 added to the mixture, which was 

allowed to stand for 5 minutes at room temperature (23 °C), and 0.15 mL of 10 % AlCl36H2O 

added. The mixture was allowed to stand for 6 minutes at room temperature (23 °C), and 0.5 

mL of 1 mol/L NaOH added, and the total volume made up to 3 mL with water (deionized). 

The absorbance of the solution measured immediately at 510 nm. Total flavonoid content 
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were expressed in terms of g quercetin equivalents/100 g garden thyme powder (The 

calibration equation for Gallic acid: y= 0.0772x- 0.0084). 

2.4. DPPH Radical Scavenging Activity Determination  

The free radical scavenging activity of the leaves of garden thyme extracts determined by a 

little change of the process described previously (Hatano, et al., 1988). 10 μl of the extract 

added to a 2 mL of DPPH (1,1-diphenyl 2-picryl hydrazyl). The solution incubated for 30 

minutes in the dark condition at room temperature (23 °C). After the incubation, the mixture 

absorbance estimated at 517 nm. The DPPH radical scavenging activity property calculated 

according to the following formula: 

Percentage inhibition: [(A blank – A sample) / A blank] × 100 

2.5. Nitric Oxide Radical Scavenging Activity Determination  

Nitric oxide radical inhibition measured using Griess Ilosvay reaction (Garrat, 1964). In this 

examination, Griess Ilosvay reagent is changed by applying naphthyl ethylene diamine 

dihydrochloride (0.1 % w/v) instead of 1-naphthylamine (5 %). The reaction mixture (3 mL) 

containing sodium nitroprusside (10 mM, 2 mL), phosphate buffer saline (0.5 mL) and garden 

thyme leaves extracts (10 μl) incubated at 25 °C for 150 minutes. After incubation, 0.5 mL of 

the reaction mixture mixed with 1 mL of sulfanilic acid reagent (0.33 % in 20 % glacial acetic 

acid) and allowed to stand for 5 minutes to complete diazotization. Before, 1 mL of naphthyl 

ethylene diamine dihydrochloride added, mixed and allowed to stand for 30 minutes at 25 °C. 

A pink colored chromophore formed in diffused light. Gallic acid and ascorbic acid used such 

as positive controls. The absorbance of these solutions estimated at 540 nm against the 

corresponding blank solutions. The nitric oxide radical scavenging activity calculated 

according to the following formula:  

%Nitric oxide scavenging activity = (A blank – A sample)* 100/ A sample 

2.6. Superoxide Radical Scavenging Activity Determination 

The superoxide anion radicals were generated by a pyrogallol autoxidation system (Jing and 

Zhao, 1995). A volume of 9 mL of Tris–HCl buffer solution (50 mmol/L, pH 8.2) was added 

into a test tube, and the test tube was incubated in a water bath at 25 C for 20 min. A volume 

of 40 lL of pyrogallol solution (45 mmol/L of pyrogallol in 10 mmol/L of HCl), which was 

also pre-incubated at 25 C˚, was injected to the above test tube with a microlitre syringe and 

mixed up. The absorbance at 420 nm was measured 5 min later, and this denotes the speed of 

pyrogallol autoxidation. Ascorbic acid was used as positive control. The autoxidation speed 

was obtained by applying the above method and with the addition of a certain concentration 

of extract and positive control into the Tris–HCl buffer solution. Decreased absorbance of the 

reaction mixture indicates increased superoxide anion scavenging activity. The superoxide 

radical scavenging activity was calculated according to the following formula:  

%Superoxide scavenging activity = (A blank – A sample)* 100/ A sample 
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2.7. Chain-Breaking Activity (CBA) 

The Chain-breaking activity was based on the process of Brand-Williams et al., (1995) with a 

little change. The Chain-breaking activity expressed by the reaction rate k and calculated by 

the following equation: Abs
-3

 - Abs0 
-3

 = -3kt 

Where Abs0 is initial absorbance, Abs is absorbance at increasing time, (t), and the reaction 

rate expressed as k. Antioxidant activity reported as (-Abs
-3

 /min/mg extract). 

3. FINDINGS and DISCUSSION 

3.1. Total Phenols Content 

 The highest total phenols content was recorded at 15:00 harvest day-time (42.66 mg Gallic 

acid/g DW) and the lowest was related to 6:00 (35.01 mg Gallic acid/g DW) (Figure 1). 

Kruma et al (2008), reported that total phenolic compounds in latvian thyme were 74.96 

mg/g. Sabetsarvestani et al (2013), reported that total phenolic contents in thyme were 19.65 

and 19.06 mg GAE/g dw in top part and bottom part of shoots, respectively.  

 

Figure 1. Mean comparison of total phenols content (mg Gallic acid/g DW) of garden thyme in 

different harvest day-time  

 

Numerous thousand molecules having a polyphenol structure have been identified in higher 

plants (Jayasingne et al., 2003). Phenolic compounds act as antioxidants, because of the 

reactivity of the phenol moiety. It is illustrious that the compounds contribute to quality and 

nutritional value in terms of changing color, taste, aroma, and flavor (Vaya et al, 1997).  

3.2. Total Flavonoids Content 

The highest total flavonoids content was recorded at 15:00 harvest day-time (0.64 mg 

quercetin/ g DW). The lowest total flavonoids content was related to 18:00 (0.51 mg 

quercetin/ g DW) (Figure 2). Kruma et al (2008), reported that total flavonoids content in 
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thyme were 0.376 mg/g in extracted with methanol. Flavonoids as one of the most diverse and 

widespread group of natural compounds, have a broad spectrum of chemical and biological 

activities. 

 

 

Figure 2. Mean comparison of total flavonoids content (mg quercetin/ g DW) of garden thyme in 

different harvest day-time  

3.3. DPPH Radical Scavenging Activity (%) 

The highest DPPH radical scavenging activity (%) was recorded at 15:00 harvest day-time 

(85.44 %) and the lowest was related to 6:00 (58.16 %) (Figure 3). Free radicals may cause 

many disease conditions such as heart diseases and cancer (Javanmardi et al., 2003). The 

stable free radical DPPH method is an easy, rapid, and sensitive way to survey the antioxidant 

activity of specific compounds or plant extracts (Ebrahimzadeh et al., 2008). Istrati et al 

(2013), reported that DPPH radical scavenging activity (%) in thyme were 75.86 ± 0.62 in 

extracted with water. 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

981 

 

 

Figure 3. Mean comparison of DPPH radical scavenging activity (%) of garden thyme in different 

harvest day-time  

3.4. Super Oxide Radical Scavenging Activity (%) 

The highest super oxide radical scavenging activity (%) was observed at 18:00 harvest day-

time (35.75 %), whereas the lowest amount was recorded at 6:00 (22.39 %), 9:00 (22.81 %) 

and 12:00 (23.95 %) (Figure 4).  

 

Figure 4. Mean comparison of super oxide radical scavenging activity (%) of garden thyme in 

different harvest day-time 
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3.5. Nitric Oxide Radical Scavenging Activity (%) 

The highest total phenols content was recorded at 18:00 harvest day-time (24.72 %) and the 

lowest was related to 6:00 (14.48 %) and 9:00 (15.23 %) (Figure 5). Parul et al (2012), 

reported that nitric oxide radical scavenging activity in leaves of triumfetta rhomboidae by the 

methanol extracts were 20.294 to 53.942% in different concentrations. 

 

Figure 5. Mean comparison of nitric oxide radical scavenging activity (%) of garden thyme in 

different harvest day-time 

3.6. Chain-Breaking Activity 

Antioxidants are essential substances able to protect the human body from deleterious effect 

of oxidative stress. The result showed that chain breaking activity of the Thymus vulgaris L. 

were not significantly affected from harvest day-time. The results indicated that chain-

breaking activity   (-Abs
-3

 /min/mg extract) ranged from 29.71 to 34.45  (Figure 6). 
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Figure 6. Mean comparison of chain-breaking activity (-Abs-3 /min/mg extract) of garden 

thyme in different harvest day-time 
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DETERMINATION OF THERMAL CONDUCTIVITY IN THE MARINE 

CONDITIONS OF IROKO WOOD MATERIAL APPLIED FOR 
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YAT VERNĠKLERĠ UYGULANAN ĠROKO AĞAÇ MALZEMENĠN 

MARĠNA KOġULLARINDA ISI ĠLETKENLĠĞĠNĠN BELĠRLENMESĠ 
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1
, Hakkı Özkan YARAYAN

2
 

 

Abstract 

In this study, the effect of marine conditions on the thermal conductivity coefficient of wood 

materials was investigated.This with aim, Iroko (Chlorophora excelsa)  was used as the 

testing wooden material. The polyurethane yacht, shiny synthetic yacht, double-component 

polyurethane yacht, tung oil-based shiny synthetic yacht and anti-scratch glossy polyurethane 

yacht varnishes were used for finishing. Test specimens were exposed to seawater vapor at 49 

± 2 ° C for 6, 24, 60 and 96 hours. Thermal conductivity tests were performed according to 

ASTM C 1113-99 hot-wire method via Quick Thermal Conductivity-500 thermal conductivity 

tester using PD-11 probe. When samples exposed to steam for 96 hours were compared with 

each other, the lowest thermal conductivity value is measured in samples varnished with anti-

scratch glossy polyurethane yacht varnish, while the highest was observed in samples 

varnished with shiny synthetic yacht varnish. It was observed that there is a significant 

correlation between the duration of the steaming and the increase in the value of the thermal 

conductivity. 
Keywords: Thermal Conductivity, Wood Material, Iroko, Varnish 

 

Özet 

Bu çalışmada, marina koşullarının ağaç malzemenin ısı iletkenliği katsayısına etkisi incelenmiştir. Bu 

amaçla ağaç malzeme olarak iroko (Chlorophora excelsa) kullanılmıştır.  Üst yüzey işlemleri için ise 

poliüretan saten yat verniği, geleneksel parlak sentetik yat verniği, çift kompenantlı poliüretan yat 

verniği, tung yağı bazlı parlak sentetik yat verniği ve sert mukavementli parlak poliüretan yat verniği 

uygulanmıştır. Verniklenmiş örnekler 6, 24, 60 ve 96 saat sürelerle 49±2 °C sıcaklıkta deniz suyu 

buharına maruz bırakılmıştır. Isı iletkenlik deneyleri ASTM C 1113-99 hot-wire metoduyla Quick 

Thermal Conductivity -500 ısı iletkenliği test makinesinde PD- 11 sensör probu yapılmıştır. 

Verniklenmiş ve 96 saat deniz suyu buharında bekletilmiş örnekler karşılaştırıldığında, ortalaması en 

yüksek ısı iletkenliği sert mukavementli parlak poliüretan yat verniğinde, en düşük ısı iletkenliği 

geleneksel parlak sentetik yat verniğinde görülmüştür. Deniz buharında bekletme süresinin artışıyla 

ısı iletkenliği arasında doğru orantı gözlemlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Isı iletkenliği, ağaç malzeme, iroko, vernik 
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1. GĠRĠġ 

Ağaç malzeme, insanlığın bilinen ilk çağlarından itibaren silah, yakacak ve barınak olarak kullanılan 

bir malzemedir. Günümüz de ise ilk çağlara nazaran teknolojinin de ilerlemesiyle ağaç malzeme çok 

daha fazla alanlarda kullanılmaktadır. Ağaç malzeme higroskopik, anizotrop, heterojen ve biyolojik 

bir malzemedir. Farklı yönlerde farklı özelikler gösteren lifli ve organik yapısı onu en kompleks yapı 

malzemeleri sınıfına sokmaktadır. DüĢük yoğunluk değerlerine rağmen yüksek direnç özellikleri 

göstermesi, onu diğer malzemeler arasında ön plana çıkaran bir özelliktir. Ayrıca, binlerce farklı ağaç 

türünden tamamen farklı özelliklerde elde edilen ağaç malzeme, kendi içerisinde bile farklı ve eĢsiz 

özellikler gösterir. Ağaç malzemenin bu özellikleri, günümüz teknolojisiyle üretilen mühendislik 

malzemeleri sınıfındaki diğer hiçbir materyal ile benzer özellikler göstermez. Bu özellikler 

incelendiğinde, ağaç malzemenin katı-esnek, yüklere karĢı yüksek direnç özellikli, uzun ömürlü, 

iĢlenmesi kolay, doğal yapıda, anizotrop özellikte, ısı yalıtımı yüksek, elektrik iletkenliği düĢük bir 

malzeme olduğu ortaya çıkar. Bu özellikleri sayesinde farklı sektörlerde ve alanlarda kullanılan ağaç 

malzeme yat ve tekne imalat sektöründe de uzun yıllardır vazgeçilmez bir malzeme olarak kullanıldığı 

bilinmektedir (Loferski, 2001), (Kollmann ve Cote, 1968), (Çolak vd., 2006), (Ulay ve Çakıcıer, 

2017). 

Isı iletkenliği, ısı transfer hızının belirlenmesinde önemli bir faktör olmasının yanında kurutma 

modellerinin geliĢtirilmesinde, tutkal sertleĢme hızının belirlenmesi gibi endüstriyel iĢlemlerde ve 

materyalin yalıtkanlık kabiliyetinin tahmin edilmesinde kullanılır (Gu ve Zink-Sharp, 2005), ( Sanyal 

vd., 1991). Ağaç malzeme gibi porozlu malzemelerde porozite oranının ısı iletim katsayısı değerini 

ciddi biçimde etkilediğini öne sürmektedir. Porozite oranı ile ısı iletim katsayısı değeri arasında çok 

güçlü bir ters korelasyon olduğunu belirtmiĢtir (Short ve Kinniburgh, 1978). Emprenye maddelerinin 

ağaç malzemelerin teknolojik özelliklere etkisinin ağaç türlerine göre değiĢtiği, bununla beraber 

emprenye maddelerinin retensiyon miktarı arttıkça yoğunluk ve ısı iletkenliğini arttırdığı belirtmiĢtir 

(AytaĢkın, 2009). Üst yüzey iĢlemleri uygulanan kayın ağacının ısı iletkenlik değerleri incelenmiĢ, 

sentetik vernik ve endüstriyel boya en yüksek, selülozik verniğin ise en düĢük ısı iletkenlik değerlerini 

verdiği belirtilmiĢtir (Kurt, ġ. vd., 2009). Yat (marina) endüstrisinde kullanılan ağaç malzeme 

numunelerini 49±2 °C‘de ve 6, 24, 60 ve 96 saat deniz suyu buharına maruz tutulması sonucunda 

kontrol örneklerine göre vernikli yüzeylerin tamamında pürüzlülük oranı azaldığı ve ağaç malzemeler 

deniz suyu buharına maruz kalarak bünyesine rutubet aldığı, hacimsel olarak geniĢlediği ve sertlik 

değerlerinde azalma meydana geldiği saptamıĢtır(Dalyan, 2010). 

Bu çalıĢmanın amacı, marina koĢullarınının verniklenmiĢ iroko (Chlorophora excelsa) ağaç 

malzemenin ısı iletkenlik katsayısı değerlerine etkisini belirlemektir. Bu amaçla poliüretan saten yat 

verniği, geleneksel parlak sentetik yat verniği, çift kompenantlı poliüretan yat verniği, tung yağı bazlı 

parlak sentetik yat verniği ve sert mukavementli parlak poliüretan yat verniği uygulanmıĢ örnekler 6, 

24, 60 ve 96 saat süreyle deniz suyu buharına tabi tutulmuĢtur.  

TeĢekkür: Karabük Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince KBÜBAP-17-YL-251 

numaralı proje kapsamında verilen maddi destekten dolayı Karabük Üniversitesi Rektörlüğü‘ne  teşekkür ederiz. 
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2. MATERYAL ve METOD 

2.1. Ağaç malzeme 

Bu çalıĢmada, yat endüstrisinde kullanılan tropik bir ağaç malzeme olan iroko (Chlorophora 

excelsa) ağaç malzeme kullanılmıĢtır. Ağaç malzemelerin tamamı Karabük EVS orman 

ürünlerinden temin edilmiĢtir. Deney numuneleri sertlik, yumuĢaklık, düzgün lifli, sağlam vb. 

olmak Ģartıyla piyasadan rastgele seçilerek alınmıĢtır. Ağaç malzemeler hava kurusu halini 

alıncaya kadar kurutma iĢlemine tabi tutulmuĢtur. Ağaç malzemeler Karabük üniversitesi 

teknoloji fakültesi mobilya ve dekorasyon bölümü atölyesinde ve Karabük üniversitesi 

teknoloji fakültesi mobilya ve dekorasyon bölümü laboratuvarında kesilmiĢ ve deneylere tabi 

tutulmuĢtur. 

2.2. Üst yüzey malzemesi 

Bu çalıĢmada, Poliüretan vernikleri ve sentetik vernikler kullanılmıĢtır. Bu vernikler Poliüretan vernik 

( Perfection Plus, Goldspar Satin ve Compass) ve Sentetik vernik ( Original ve Schooner) olmak üzere 

iki ayrı grup ve beĢ farklı çeĢitten oluĢmaktadır. Yat vernikleri Ġstanbul‘dan Yacht Paint firmasından 

Ġnternational boya vernikleri olarak temin edilmiĢtir. 

2.3. Yoğunlukların belirlenmesi 

Deney örneklerin rutubetleri TS 2471 yoğunlukları TS 2472 esaslarına uyularak belirlenmiĢtir. Buna 

göre; deney örnekleri 20 ± 2 °C sıcaklık ve%65 ± 5 bağıl nem Ģartlarındaki iklimlendirme dolabın da 

değiĢmez ağırlığa ulaĢıncaya kadar bekletildikten sonra 0,01g duyarlıklı analitik terazi ile tartılmıĢtır. 

Aynı zamanda boyutları ± 0,01 mm duyarlıklı dijital kumpas ile ölçülerek hava kurusu yoğunluğuna 

ulaĢıp ulaĢmadığı tespit edilmiĢtir. 

 

eĢitliğinden hesaplanmıĢtır. 

M12= Örnek ağırlığı (g) 

V12= Örnek hacmi (cm
3
) ifade etmektedir 

2.4. Deney Örneklerinin Hazırlanması 

ÇalıĢma da kullanılan ağaç malzemeler budaksız, ardaksız, dayanıklı, düzgün lifli, ağaçların 

diri odun kısmından, reçine barındırmayan, tül teĢekkülü olmayan, büyüme kusurları 

bulunmayan parçalardan seçilmiĢtir. Boyutları ise 100x 100 x 20 mm ± 0.8mm boyutlarında 

düzgün Ģekilde kesilmiĢtir. Iroko ağaç malzeme ve 5 değiĢik vernik çeĢidi için 20 + 5 

(kontrol) adet deney numunesi kesilmiĢtir. Buna göre; 4 x 25 = 100 adet iroko ağaç malzeme 

örnekleri hazırlanmıĢtır. Üst yüzey iĢlemlerinde poliüretan ve sentetik vernik olmak kaydı ile 

iki farklı üst yüzey iĢlemi maddesi ASTM-D 3023 Esaslarına göre uygulanmıĢtır. Üst yüzey 

iĢlemi maddelerinin hazırlanması ve uygulanmasında üretici firmanın önerileri dikkate 

alınmıĢtır. Önerilen tinerler inceltici madde oranı dikkate alınmıĢ ve deney örneklerinin 
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üzerine fırça ile sürülerek uygulanmıĢtır. Yine üretici firmanın belirlediği bekleme süresi 

boyunca bekletilmiĢ ve zımpara iĢlemi uygulanmıĢtır. Vernikleme iĢlemi en az 4 kat en fazla 

6 olmak Ģartıyla kullanılan vernikler en baĢta olmak üzere ve her kat için 200–230‘luk 

zımpara ile yüzey pürüzlüğü temizliği yapılmıĢtır. Yapılan tez çalıĢmasında ağaç 

malzemelerin marina edilebilmesi için deniz suyu buharına tabi tutulmuĢtur. Deniz suyunu 

Zonguldak‘ın Kozlu ilçesinden Kozlu sahilinden rastgele varil ve damacanalara doldurarak 

toplamda 150 litre deniz suyu temin edilmiĢtir. Daha sonra Karabük Üniversitesi Teknoloji 

Fakültesinde bulunan Mobilya ve Dekorasyon Bölümüne ait olan laboratuvardaki özel olarak 

hazırlanmıĢ kazandan yardım alınarak deniz suyu buharı elde edilmiĢtir. 90 cm boyunda 55 

cm çapında bulunan kazanın içerisinde bulunan rezistans ısıtılarak içerisindeki suyun 

buharlaĢması sağlanmaktadır. Üstünde bulunan ısı paneli sayesinde de iç sıcaklığı bilinip 

dıĢarıda bulunan kontrol panelinden de istenilen sıcaklığa getirilebilir. Bu sayede ağaç 

malzemeler bu özel olarak hazırlanmıĢ kazan da 49±2 °C‘ de kontrol, 6, 24, 60 ve 96 saat 

olma koĢuluyla içerisinde bekletilerek marina koĢulları elde edilmiĢtir. Numuneler içerisine 

dik bir Ģekilde konumlandırılmıĢtır.  

2.5. Isı Ġletkenliği Deneyi 

Isı iletkenlik deneyleri ASTM C 1113-99 hot-wire metoduyla Quick Thermal Conductivity -

500 ısı iletkenliği test cihazında PD- 11 sensör probu kullanılarak yapılmıĢtır. Tüm 

deneylerden önce cihazın önce kalibrasyon ölçümleri yapılmıĢtır. Deney malzemelerinin önce 

verniklenmemiĢ ve deniz suyu buharında bekletilmemiĢ örnek grupları daha sonra vernikli 

kontrol gruplarının ve en son deniz suyu buharına tabi tutulmuĢ 6, 24, 60 ve 96 saatlik 

parametrelerdeki vernikli ağaç malzemelerinin ısı iletkenliği ölçümleri yapılmıĢtır. Tüm ağaç 

malzeme örneklerinin hem teğet hem de radyal yönde ısı iletkenlikleri değerleri ölçülmüĢ ve 

bu değerleri ortalamaları kullanılmıĢtır. 

3. BULGULAR ve TARTIġMA 

ÇalıĢma da kullanılan iroko ağaç malzemesinin tam kuru yoğunluğu 0,58 g/cm
3
ve hava 

kurusu yoğunluğu 0,62 g/cm
3 

ölçülmüĢtür. Farklı vernikler (poliüretan ve sentetik) 

kullanılarak deniz suyu buharında bekletilen iroko örneklerinin ısı iletkenlik ortalama 

değerleri Tablo 1.‘de verilmiĢtir. 
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Tablo 1.Ġroko Isı Ġletkenlik ortalama değerleri (Kcal/mh°C) 

Vernik Bekletme Süresi Ortalama Standart Sapma 

Kontrol 

Kontrol 0,1392 0,00155 

6 saat 0,1494 0,00143 

24 saat 0,1956 0,00237 

60 saat 0,1757 0,08179 

96 saat 0,2454 0,00337 

Poliüretan saten yat verniği  

Kontrol 0,1510 0,00211 

6 saat 0,1560 0,00094 

24 saat 0,1580 0,00115 

60 saat 0,1764 0,00363 

96 saat 0,1840 0,00189 

Geleneksel parlak yat verniği  

Kontrol 0,1488 0,00215 

6 saat 0,1520 0,00189 

24 saat 0,1528 0,00169 

60 saat 0,1758 0,00079 

96 saat 0,1824 0,00143 

Çift kompenantlı poliüretan yat verniği 

Kontrol 0,1522 0,00123 

6 saat 0,1616 0,00363 

24 saat 0,2160 0,01492 

60 saat 0,2320 0,00819 

96 saat 0,2592 0,00842 

Tung yağı bazlı parlak sentetik yat verniği  

Kontrol 0,1506 0,00217 

6 saat 0,1552 0,00103 

24 saat 0,1602 0,00155 

60 saat 0,1942 0,00123 

96 saat 0,2142 0,00379 

Sert mukavementli parlak poliüretan yat verniği  

Kontrol 0,1495 0,00120 

6 saat 0,1592 0,00355 

24 saat 0,2143 0,01478 

60 saat 0,2308 0,00812 

96 saat 0,2584 0,00838 

VerniklenmiĢ ve 96 saat deniz suyu buharında bekletilmiĢ örnekler karĢılaĢtırıldığında, en 

yüksek ısı iletkenliği ortalaması 0,2584 Kcal/mh°C ile Sert mukavementli parlak poliüretan 

yat verniğinde, en düĢük ısı iletkenliği 0,1824 Kcal/mh°C geleneksel parlak yat verniğinde 

bulunmuĢtur.  VerniklenmemiĢ ve deniz suyu buharında bekletilmeyen örneklerin ısı 

iletkenliği değeri 0,1392 Kcal/mh°C bulunmuĢtur. Bekletme süresinin ve vernik türünün ısı 

iletkenliğe etkisine iliĢkin çoklu varyans analizi sonuçları Tablo 2.‘de verilmiĢtir. 
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Tablo 2. Bekletme Süresinin ve Vernik Türünün Isı Ġletkenliğe Etkisine ĠliĢkin Çoklu Varyans Analizi 

Sonuçları 

Varyans 

Kaynağı 
Kareler 

Toplamı 
Serbestlik 

Derecesi 
Kareler 

Ortalaması 
F Değeri P Değeri 

Uygulanan 

Model 
0,374a 29 0,013 51,479 0,000 

A 0,082 5 0,016 65,184 0,000 
B 0,229 4 0,057 228,514 0,000 

A*B 0,063 20 0,003 12,646 0,000 
Hata 0,068 270 0,000 

  
A: Vernik türü 

B: Bekletme süresi 

Çoklu varyans analizi sonuçlarına göre, vernik türü ve bekletme süresi ayrı ayrı ısı iletkenliği üzerinde 

anlamlı bulunmuĢtur. Bunun yanında vernik türü ve bekletme süresi aynı anda ısı iletkenliği üzerinde 

anlamlı bulunmuĢtur. Ġroko ağaç malzemenin vernik türü Duncan testi sonuçları Tablo 3.‘de 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 3. Ġroko ağaç malzemenin vernik türü Duncan testi 

Vernik Türü Ortalama Homojenlik Grubu 

Original 0,1624 A 

Goldspar Satin 0,1651 A 

Schooner 0,1749 AB 

Kontrol 0,1811 B 

Compass 0,2024 C 

Perfection Plus 0,2042 C 

 

Vernik türünün istatistiksel olarak karĢılaĢtırılması sonucu geleneksel parlak yat verniği ile poliüretan 

saten yat verniği arasında ve sert mukavementli parlak poliüretan yat verniği ile Çift kompenantlı 

poliüretan yat verniği arasında istatistiksel fark görülmemektedir. Ayrıca kontrol grubu diğer gruplar 

arasında istatistiksel fark görülmektedir. Ġroko ağaç malzemenin bekletme süresi Duncan testi 

sonuçları Tablo 4‘de gösterilmiĢtir. 
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Tablo 4. Ġroko ağaç malzemenin bekletme süresi Duncan testi sonuçları 

Bekletme Süresi Ortalama Homojenlik Grubu 

Kontrol 0,1485 A 

6 Saat 0,1556 A 

24 Saat 0,1828 B 

60 Saat 0,1975 C 

96 Saat 0,2239 D 

 

Bekletme süresinin istatistiksel olarak karĢılaĢtırılması sonucu kontrol grubu ile 6 saat bekletilen 

örneklerde istatistiksel olarak fark görülmemiĢtir. Diğer bekletme süresi grupları arasında istatistiksel 

fark görülmektedir. 

4. SONUÇ 

Marina koĢullarınının verniklenmiĢ iroko ağaç malzemenin ısı iletkenlik katsayısı değerlerine etkisini 

belirlendiği bu çalıĢma da aĢağıdaki sonuçlar elde edilmiĢtir. 

 VerniklenmiĢ örneklerin deniz suyu buharında 96 saat bekletilmesinde sonucu ısı 

iletkenlik katsayı değerleri incelendiğinde, poliüretan saten yat verniğinde yaklaĢık 

%22, geleneksel parlak yat verniğinde yaklaĢık %23, çift kompenantlı poliüretan 

yat verniğinde yaklaĢık %70, tung yağı bazlı parlak sentetik yat verniğinde 

yaklaĢık %42, sert mukavementli parlak poliüretan yat verniğinde yaklaĢık %73 

artıĢ gözlemlenmiĢtir. VerniklenmemiĢ örneklerde ise yaklaĢık %76 artıĢ 

gözlemlenmiĢtir. 

 

 VerniklenmemiĢ ve verniklenmiĢ örneklerin ısı iletkenlik katsayıları 

karĢılaĢtırıldığında verniklenmemiĢ örneklere göre; çift kompenantlı poliüretan yat 

verniği uygulanan örneklerde yaklaĢık %13 ve sert mukavementli parlak 

poliüretan yat verniği uygulanan örneklerde yaklaĢık %12 yüksek olduğu 

gözlemlenmiĢtir. Bununla birlikte poliüretan saten yat verniği uygulanan 

örneklerde yaklaĢık %9, geleneksel parlak yat verniği uygulanan örneklerde 

yaklaĢık %10, tung yağı bazlı parlak sentetik yat verniği uygulanan örneklerde 

yaklaĢık %3 düĢük olduğu gözlemlenmiĢtir. 

 

 Deniz suyunda bekletilmemiĢ ve bekletilmiĢ örneklerin ısı iletkenlik katsayıları 

karĢılaĢtırıldığında deniz suyunda bekletilmemiĢ örneklere; 6 saat bekleyen 

örneklerde yaklaĢık %5, 24 saat bekleyen örneklerde yaklaĢık %23, 60 saat 
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bekleyen örneklerde yaklaĢık %30, 96 saat bekleyen örneklerde yaklaĢık %51 artıĢ 

gösterdiği gözlemlenmiĢtir. 

 

 Deniz suyu buharına maruz kalacak iroko ağaç malzemede ısı iletiminin düĢük 

olması istenen durumlarda poliüretan saten yat verniği ve geleneksel parlak yat 

verniği ile verniklenmesi, ısı iletiminin yüksek olması istenen durumlarda ise sert 

mukavementli parlak poliüretan yat verniği ve çift kompenantlı poliüretan yat 

verniği ile verniklenmesi önerilebilir. 
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HAYVANCILIKTA ÜÇ BOYUTLU HÜCRE KÜLTÜRÜ, AVANTAJ VE 

DEZAVANTAJLARI  

THREE DIMENSIONAL CELL CULTURE IN LIVESTOCK, 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

Leyla Bener
1
, Demir Özdemir

2 

Özet 

Hücre kültürleri geçmişten günümüze sitolojik araştırmalarda hücresel faaliyetlerin monitörlenmesi 

için kullanılan en önemli biyolojik araştırma tekniklerindendir. Üç boyutlu Hücre kültürleri ve hücre 

kültür hatları, ilk hücre kültürü keşfinden günümüze kadar gelinen en son sistemlerdir. Üç boyutlu 

(3D) kültür sistemleri in vitro hücre gelişimi, kültür ortamına alınan hücrelerin birbiri ile etkileşimini 

gözlemleyebilmek, hücrelerin farklı hücre tiplerine farklılaşması, hücrelerin doğal yapısını anlamak 

gibi birçok avantajlar sunmaktadır. Bu bildiride iki boyutlu (2D) hücre kültürleri ve üç boyutlu hücre 

kültürlerinin karşılaştırılması, hayvansal biyoteknoloji alanındaki uygulamaları, avantaj ve 

dezavantajları tartışılmıştır. 
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Abstract 

Cell cultures are one of the most important biological research techniques used to monitor cellular 

activities in cytological researches from past to present. Three dimensional cell cultures and cell 

culture lines are the latest systems from the first cell culture discovery to the present. Three 

dimensional (3D) culture systems in vitro cell development, to observe the interaction of cells taken 

into the culture medium, differentiation of cells into different cell types, provides the advantages of 

understanding the natural structure of cells. In this review, the comparison of advantages and 

disadvantages of two dimensional (2D) cell cultures and three dimensional cell cultures in animal 

biotechnology will be discussed. 
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1. GĠRĠġ 

1.1. Hücre Kültürleri  

Hücre kültürü, hücrelerin doku veya organdan alınıp, sıvı veya yarı katı besi ortamlarında 

büyütülmesi ve farklılaĢmasının gözlemlenmesine denilmektedir. Hücreler kültüre edilirken 

primer hücre kültüründe doku veya organizmadan alınan hücre bölünme gibi yaĢamsal 

döngülerini tamamlar. Primer hücre kültüründen hücreler alt kültüre alınarak hücre hatları ve 

hücre suĢları elde edilir.   
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Hücre kültürü, hücrenin normal iĢleyiĢini, hastalık durumunda yapısının nasıl değiĢtiğini, 

tedavide kullanılıp kullanılamayacağını anlamak için yapılmaktadır. Bütün canlı 

organizmaların en küçük birimi olan hücrelerin nasıl davrandıklarını incelemek için 2D kültür 

sistemlerinin baĢarısız olmasından dolayı 3D hücre kültür sistemleri oldukça önemlidir (Huh 

vd., 2011). Ġki boyutlu hücre kültür sistemlerinin kısıtlamalarından dolayı çeĢitli 3D hücre 

kültürü modelleri geliĢtirilmiĢtir. Bu sistemler, hücre ve dokuların farklılaĢma 

fonksiyonlarının ifadesi ve doku organizasyonunun geliĢimini sağlamaktadır (Pampaloni vd., 

2007). 

Üç boyutlu kültür sistemleri ile ilgili yapılan çalıĢmalar hızlı ilerleme göstermiĢtir. Hücre 

biyolojisi ile mikro mühendisliğin kombinasyonuyla organ iĢlevselliğini daha ileri bir 

seviyeye taĢımasına 3D kültür sistemleri yardımcı olmaktadır (Huh vd., 2011). Üç boyutlu 

hücre kültürü modelleri ve daha geliĢmiĢ mikro-çip cihazlar, mikro akıĢkan teknolojisi (Li 

vd., 2012), mikro akıĢkan hücre kültür sistemleri mikro ölçekli memeli hücre araĢtırma ve 

uygulamaları (Ong vd., 2008), hücre göçü çalıĢmaları (Nie vd., 2007), gen ekspresyon analizi 

(King vd., 2007), hücresel fonksiyon ve farklılaĢma çalıĢmaları (Tourouskaia vd., 2005), ilaç 

metabolizması ve toksisite testi (Kane vd., 2006), hastalık teĢhisi (Cheng vd., 2007) gibi 

birçok alanda 3D hücre kültür sistemlerinden yararlanılmaktadır. Ayrıca ilaç endüstrisinde ise 

ilaç geliĢtirme sürecini hızlandırmak ve daha düĢük maliyetle insanlara daha güvenli ve daha 

etkili ilaçlar geliĢtirmek için de 3D kültür sistemlerinden yararlanmaktadır (Swinney ve 

Anthony, 2011). Klinik taramada dokulardan ilaç taraması için model geliĢtirilmesinde 

(Haycock, 2011) 3D kültür sistemlerinden yaralanılabilmektedir. Geleneksel hayvan 

testlerinin ekonomik, etik ve bilimsel olarak yoğun bir baskı altında olması, maliyetli olması, 

insana toksisitesini ve etkilerini tahmin etmede zorlukların yaĢanması altenatif hücre kültür 

sistemlerine yönelimi artırmıĢtır (Swinney ve Anthony, 2011).  

2. ÜÇ BOYUTLU HÜCRE KÜLTÜRÜ SĠSTEMLERĠ 

2.1. Üç Boyutlu Hücre Kültürü Sistemlerinin Özellikleri  

Hücreler 3D kültürde büyütüldüklerinde ―in vivo‖ koĢullara yakın davranıĢlar 

sergilemektedirler. Bu sistemleri hazırlarken, basit sıvı kültür ortamlarını kompleks yapıya 

dönüĢtürmek için düĢük erime noktalı agarozdan, kompleks sentetik bileĢiklere kadar çeĢitli 

matrislerin kullanılmaktadır. Günümüzde hem organik hem de inorganik yapıda 100'den fazla 

tipte matris ve yapı kullanılmaktadır. Bu matrislerin ve yapıların seçimi, hücre tipine ve 

çalıĢmanın niteliğine göre değiĢiklik göstermektedir. Bu tür kültürleri elde etmek için 

matrisler ve hücresel içeriğe yakın yapılar kullanılmaktadır. En yaygın olarak kullanılan 

yapılar; agaroz, kollajen, fibronektin, jelatin, laminin ve vitronektindir. Hem doğal hem de 

sentetik maddelerin kompoziti de kullanılmaktadır. Bu kompozitler, doğal ekstraselüler 

matrisin gözenekli ve lifli yapı, geçirgenlik ve mekanik stabilite bakımından benzerlik 

göstermektedir ( Ravi vd., 2014). 
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Üç boyutlu kültürde kullanılan agaroz sıvı jelleri ise, bazı hücre tiplerine özgü geliĢtirilmiĢ 

basit bir kültür sistemi örneğidir. Bununla birlikte, her hücre tipi için agaroz sıvı jellerinin 

bileĢimi, konsantrasyonu ve hacmi ile belirlenen farklı optimal koĢullar gerekmektedir. Farklı 

hücre tipleri agaroz hidrojelleri kullanılarak kültürlendiklerinde farklı davrandıkları, bundan 

dolayı bu sistemlerin basit ama kullanıĢlı modeller oldukları belirtilmiĢtir (Ravi vd., 2014). 

Kollajen matris; iĢlem kolaylığı, düĢük maliyet ve canlı hücre manipülasyonu için esneklik 

gibi birçok avantajından dolayı 3D kültür sistemlerin de yaygın olarak kullanılmaktadır 

(Baker vd., 2009; Harjanto ve Zaman, 2011). Üç boyutlu ortamda hücreler in vivo modellere 

yakın olduğundan yararlı bilgiler edinmeye olanak verdiği bildirilmiĢtir (Cukierman vd., 

2001). 

2.2. Ġki Boyutlu Ve Üç Boyutlu Hücre Kültür Sistemlerinin KarĢılaĢtırılması 

Geleneksel 2D hücre kültür sistemleri tek tabakalı kültürün toplam yüksekliği kısmen sabittir. 

Ancak 3D kültürleri, kullanılan 3D hücre teknolojisine bağlı olarak hücre geliĢimi çok yönlü 

ve çok katmanlı doku benzeri yapılar oluĢturmaktadır. Ġki boyutlu kültürde hücreler komĢu 

hücreler ile etkileĢime girerken, tek bir düzlemde ve hücrelerin çevresi ile iletiĢimi sınırlıdır, 

ancak 3D hücre kültür modellerde, hücreler arası iletiĢim her yöne olmaktadır (Knight ve 

Przyborski, 2015). Üç boyutlu hücre kültüründe, reseptörler ve adhezyon molekülleri doğal 

olarak hücre yüzeyine daha eĢit bir Ģekilde yayılırken, iki boyutlu kültür sistemlerinde 

polarize olur ve bağlayıcı proteinler elastik doku kültürüne yapıĢtıklarından ventral yüzey 

üzerinde yoğunlaĢma eğilimi gösterirler (Bokhari vd., 2007). Hatta gözenek boyutu, ligand 

yoğunluğu ve sertliği, kollajen konsantrasyonunun değiĢtirilmesi veya kimyasal çapraz 

bağlama bileĢiklerinin katılmasıyla, jelin yapısal özelliklerini değiĢtirmek kolay olmaktadır 

(Baker vd., 2009,; Harjanto ve Zaman, 2011). Konvansiyonel 2D kültür koĢullarında, hücre 

dıĢı matris bileĢenleri, hücre-hücre ve hücre-matris etkileĢimi farklılaĢma, çoğalma ve 

hücresel iĢlevler in vivo da gözlemlenememektedir (Mazzoleni vd., 2009). Yapılan 

çalıĢmalarda, hücrelerin 3D organizasyonu, tümör oluĢumu mekanizmasının ve in vitro kanser 

çalıĢmalarında iyi sonuç alınabileceği bildirilmiĢtir (Navin vd., 2011). Metachromasia ile 

değerlendirilen kondrojenez ve spesifik kondrosit genlerin ekspresyonu (COL II, COL X) gibi 

insan kemik iliği stromal hücrelerinde, 3D kültür sistemlerinin kullanılmasına mümkün 

olmaktadır (Smith vd., 2011). 

Li ve arkadaĢları (2002) iki boyutlu ve üç boyutlu kültür sistemlerini karĢılaĢtırmak amacıyla 

yaptıkları deneyde, doku için önemli olan osteojenik markırların farklılaĢması 3D kültür 

sistemlerinde herhangi bir besin desteği olmadan 3 hafta büyümesinin devam ettiğini 

gözlemlemiĢler (Li vd., 2002). Erickson ve arkadaĢları (2009) üç boyutlu kültür ortamında 

hyarulonik asit (HA) kullanılarak mezenĢimal stroma hücrelerinin kondrosite farklılaĢmasını 

izlemek amacıyla yaptıkları analizde hücre reseptörlerinin HA ile daha iyi etkileĢime 

girebildiği ve hücre farklılaĢmasını etkileyebileceği bulunmuĢ. Ayrıca biyolojik olarak 

iĢlevsel mikro çevre, kullanılan malzemenin kimyası, hücresel etkileĢimler ve mekanik özellik 

gibi çeĢitli faktörlerin kondrojenezi arttırdığı bildirilmiĢtir (Erickson vd., 2009). 
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Yapılan araĢtırmalar, kompakt yapıdaki 3D kültür modellerin hücre hatlarının farklılaĢmasını 

etkilediği belirtilmiĢtir (Rockwood vd., 2011). Üç boyutlu kültürler ile karĢılaĢtırıldığında 2D 

kültür ortamında, kanserli hücreler, radyo-kemo terapisi veya ölüm reseptör ligasyonu ile 

indüklenen apoptosise karĢı duyarlılığın azaldığı, ancak 3D hücre kültürlerinde sitostatik 

duyarlılık, indüklenmiĢ interferon ya da kemoterapi bazlı sitotoksisitenin önemli ölçüde daha 

düĢük olduğu belirlenmiĢtir (Kobayashi vd., 1993). Kültür sistemlerinde damla metodu 

kullanıldığında besin ve gaz difüzyonu ile ilgili nekrozise neden olan kısıtlamalar meydana 

gelebilmektedir. Ancak bu kısıtlama 3D kültür sisteminde kanser hücresinin ilerlemesinde bir 

avantaj olabileceği düĢünülmüĢtür (Knight ve Przyborski, 2015). Üç boyutlu kültür 

sistemlerinde memeli epitel hücreleri ile yapılan çeĢitli çalıĢmalarda, mikro çevrenin hücre 

davranıĢı üzerindeki etkisi olduğu vurgulanmıĢtır (Boudreau ve Bissell, 1988; Howlett vd., 

1995; Weaver vd., 1997; Gudjonsson vd., 2002). 

2.3. Hayvancılıkta 3d Kültür Sistemlerinin Kullanım Alanları 

Üç boyutlu hücre kültür sistemlerini; kalıtsal hastalıklar, toksikoloji çalıĢmaları, kanser, 

bireyselleĢtirilmiĢ tıp, gen tedavisi araĢtırma, enfeksiyon hastalıklarında hücreler ile patojen 

arasındaki iliĢkinin belirlenmesi amacıyla çalıĢmalar yapılmaktadır. Ayrıca hayvancılıkta 3D 

kültür sistemlerinden küresel çapta hayvanlarda verim kaybına, et kalitesi ve verimi, hayvan 

sağlığını etkileyen hastalık, parazit araĢtırılmasında yararlanılmaktadır. Örneğin çiftlik 

hayvanlarından küçükbaĢ hayvanlarında görülen deri enfeksiyonuna neden ve dünya çapında 

çiftçilere büyük kayıplara neden olan anaerobik gram negatif Dichelobacter nodosus  bakterisi 

(Egerton vd., 1969; Kennan vd., 2001) hayvanların toynağın altında yumuĢak dokunu 

ayrılması Ģeklinde nüksetmektedir (Hickford vd., 2005; Wassink vd., 2010; Rather vd., 2011). 

Maboni ve arkadaĢları (2017) de 8 farklı ülkeden 103 D. nodusus suĢlarını koyunlarda 

belirlemek amacıyla 3D kültür sisteminin kullanılmasının daha avantajlı olduğunu 

bildirmiĢlerdir. 

ÇeĢitli yollarla etkileĢime giren özelleĢmiĢ karmaĢık dokuya sahip olan bağırsak mukozası 

in vitro kültür ortamlarda belirli bir özelliği üzerinde durulur. Ancak farklı dokular ile 

etkileĢimi hakkında bilgi vermemektedir. Bu yüzden in vitro organ kültür (IVOC), canlı 

hayvan modelleri ve hücre kültürünün bazı kısıtlamalarının üstesinden gelebilmek için 

alternatif olarak geliĢtirilmiĢ (White, 2001). Enterik bir patojen enfeksiyonu modeli olan 

domuz kolonik mukoza in vitro kültürünün fizibilitesini ve optimal koĢullarını belirlemek 

amacıyla Costa ve arkadaĢları (2016)domuz kolonundan alınan eksplantın in vitro organ 

kültüründe 5 güne kadar canlılığını koruyabildiği tespit edilmiĢtir. Ancak bunun canlılar 

arasında farklılık gösterebileceği bildirilmiĢtir (Costa vd., 2016). Bir kaç gün boyunca 

kültüre edilen eksplantlardan elde edilen hücrelerin canlılığını sürdürmesi için, donör yaĢı, 

kolon segmenti ve kullanılan antibiyotiklerin önemli faktörler olduğunu belirtmiĢlerdir 

(Costa vd., 2016).  

Mikro ölçekli memeli hücresi araĢtırma ve uygulamaları için, doğal ve sentetik hidrojeller 

içeren 3D mikro akıĢkan hücre kültür sistemleri memeli hücrelerini desteklemek için baĢarı 
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ile kullanılmıĢtır. Bu hidrojellerde hücrelerin gömülmesi ve hücre transferini 

zorlaĢtırmaktadır, bunun için jel içermeyen mikro akıĢkan kültürler önerilmektedir. Mikro 

akıĢkan kültürde kültüre edilen memeli kemik iliği hücresinin bu kültürde baĢarı ile büyüme 

ve farklılaĢmayı sağladığı bildirilmiĢtir (Ong vd., 2008).   

Dünyanın % 30‘unu, tarım arazilerinin ise % 70‘ini çiftlik hayvanları ürünleri 

oluĢturmaktadır. Sığırlar besin alımının protein ve enerjiye dönüĢüm oranın % 5‘ten azını 

yenilebilir ete dönüĢtürmektedir. Bir kilogram et üretimi için yaklaĢık on beĢ bin litre suya 

ihtiyaç olduğu belirtilmiĢtir. Artan dünya nüfusunun protein ihtiyacını karĢılamak için in vitro 

kültür koĢullarında et üretiminin daha ekonomik olabileceğini düĢünmektedirler (Steinfeld 

vd., 2006; Smil, 2002; Mekonnen ve Hoektra, 2010). 

2.4. Üç Boyutlu Hücre Kültürünün Avantajları  

Üç boyutlu hücre kültürü kompleks yapıda olan in vivo koĢullarının özelliklerini taĢımaktadır. 

Matris ve hücre kültür yapıları hücrellerin büyümesine imkân veren faktörler içermektedir 

(Breslin, ve O‘Driscoll, 2013).  (Vinci vd 2012). Üç boyutlu kültür modellerinin, in vivo 

uygulamalarda çalıĢma bulguların sonucunun gerçeğe daha yakın olduğu kanıtlanmıĢtır. Bu 

sistemlerin mikro akıĢkan hücre kültürlerinin de yüksek verimli testler için uygun olduğu 

bildirilmiĢtir (Breslin, ve O‘Driscoll, 2013). 

Homojen hücre tiplerinin 3D kültürleri sadece hücre dokusunu yapısı ve hücre biyokimyası 

hakkında bilgi sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda heterojen hücre dizisi kültürlerini 

oluĢturmak için teknolojik olarak avantaj sağlamaktadır. Bu da, tam bir organizmanın 

karmaĢıklığını daha iyi anlamayı sağlamaktadır (Schmeichel ve Bissell, 2003). 

Üç boyutlu hücre kültür sistemleri hücrelerin, çoğalma, yapıĢma, canlılık, morfoloji, mikro 

çevre ve ilaçlara yanıt gibi çeĢitli iĢlevlerini anlaĢılmasına yardımcı olurlar (Ravi vd., 2014). 

Bu sistemlerde kültüre edilen memeli hücreleri, vasküler hücreler, fare fibroblastları ve 

osteoblastları, hücre çoğalmasında yer alan mekanizmalarının daha iyi anlaĢılmasını 

sağlamaktadır (Klein vd., 2009). 

Hücre hatları homojen çalıĢma materyali sağlarken, onları 3D modeller olarak kültürlemek, 

doğal koĢullara daha yakın bir Ģekilde davranmasını sağlamaktadır. Üç boyutlu hücre 

koĢullarının karakteristik özellikleri ve hücre tipleri arasında en uygun koĢulların olduğu 

bilinmektedir (Ravi vd., 2014). Üç boyutlu kültür ortamlarında, farklılaĢmıĢ hücrelerin uzun 

süreli hayatta kalması, doku, ilaç keĢfi, gen terapisi, kanser biyolojisi, terapötikler ve 

rejeneratif tıpta hayvan kullanımı için alternatif olabilmesi gibi önemli avantajlar 

sağlamaktadır. Bu sistemlerde farklılaĢmamıĢ hücrelerin farklılaĢması için optimal mikro 

çevre sağlanmaktadır (Bercu vd., 2013). Üç boyutlu kültür ortamları, ilaç geno toksisitesi, 

sitotoksisite ve anti-kanser ilaç / ajan keĢfi için daha basit ama etkili bir yöntem olacağı 

düĢünülmüĢtür (Ravi vd., 2014).  
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Ġki boyutlu kültür ortamlarının sunduğu bilgi daha az ve yanıltıcı olabilirken 3D kültür 

sistemlerinin multi hücresel yapısı geleneksel in vitro ve hayvan test modellerini açıklamak 

için bir köprü görevi yapabilmektedir (Nirmalanandhan vd., 2010). Hücrelerin normal 3D 

Ģekillerini, yapılarını ve iĢlevlerini minimal eksojen destek ve müdahalede kullanmalarını 

sağlamak mümkün olmaktadır. Hücrelerin komĢu hücrelerle etkileĢimler oluĢturması ve 

sinyalleri alması, iletmesi için uyarılması; dokuda bulunan doğal yapının oluĢturulmasını 

teĢvik etmek ve farklı hücre tipleri için doğal ortamın sağlanmasını mümkün kılmaktadır. Düz 

yapıdaki, iki boyutlu hücre kültür sisteminde büyüme yüzeylerine hücre adaptasyonunun bir 

sonucu olarak stresi ve yapay tepkilerin etkisini azaltmak gibi avantajlar sunmaktadır  

Kök hücre araĢtırma ve farklılaĢma çalıĢmaları gibi birçok alanlarda 3D kültür sistemleri 

kullanılmıĢtır. Üç boyutlu hücre kültürlerinde küçükbaĢ hayvanlarından kullanılacak olan 

hastalıklı deri veya doku örneğini mezbahalardan kolayca elde edilmesi büyük bir avantajdır 

(Maboni vd., 2017). 

2.5. Üç Boyutlu Hücre Kültürünün Dezavantajları 

Yapılan analizler sonucunda 3D hücre kültürleri büyük ölçekli üretimler için pahalı 

olabileceği düĢünülmüĢtür. Üç boyutlu kültür ortamında oluĢan hücrelerin kültür ortamından 

izole edilmesinde zorluklar yaĢanabilmektedir. Bu kültür ortamları için uzman kiĢi ve 

ekipman masrafının olması, üretilen 3D kültürlerin analizinin daha zor olabileceği gibi 

dezavantajları bulunduğu bildirilmiĢtir (Breslin ve O‘Driscoll, 2013). Ayrıca sentetik 

hidrojeller (Xu vd., 2009) olan ekstra selülar matriks(ECM) proteinlerinin kültür 

sistemlerinde kullanılması ekstra maliyet gerektirmektedir. Yoğun yapıdaki 3D kültürlerini 

mikroskop altında gözlemlemek zor olabilmektedir (Valdez vd., 2017).  

3. SONUÇ  

Üç boyutlu hücre kültür sistemleri, temel ve uygulamalı araĢtırmalar için karmaĢık çalıĢmaları 

anlamaya imkân sağlamaktadır. Bu tür kültür sistemleri ilaç keĢfi, farmakolojik çalıĢmalar, 

hücre fizyolojisi, gen ve protein ifadeleri, kanser araĢtırmaları, doku ve ayrıca biyoteknoloji 

sektörünün verimliliğini artırmak gibi birçok uygulama alanlarında kullanımı mümkün 

olabilmektedir (Ravi vd., 2014).  Yapılan çalıĢmalar, üç boyutlu sistemlerin insan osteoblast 

hücresi farklılaĢmasının mekanizmalarını anlamak, osteositler ve kemik metastazında ve doku 

uygulamalarında osteositlerin rolünü anlamada faydalı olduğunu göstermiĢtir (Farrell vd., 

2007).  

 Üç boyutlu hücre kültürü, hücrelerin yapısını ve in vitro gerçekleĢtirilen deneylerin fizyolojik 

uygunluğunu belirlemek amacıyla geliĢtirilen sistemlerdir. AraĢtırma ve ilaç endüstrisinde 

birçok hastalığın tedavisi için imkân sunabilir. Üç boyutlu hücre kültür sistemleri kültüre 

alınan veya alınacak olan hücrenin geliĢimi farklılaĢması, hücrenin in vivo olarak kritik 

duruma nasıl cevap vereceğini gözlemlemeye imkân vermektedirler. Gelecekte in vitro 

koĢullarda hücrelerin kültür ortamında yetiĢmesi ve bunun hayvancılık sektöründe hücre 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

1000 

 

fizyolojisinin iyi anlaĢılması, hayvanlarda hastalık tedavi ve yanıtın gözlemlenebilmesine 

imkân verebilecektir.   
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ÇĠFTLĠK HAYVANLARINDA STRES BĠYO-ĠNDĠKATÖRÜ OLARAK 

SICAK ġOKU PROTEĠNLERĠ 

HEAT SHOCK PROTEINS AS BIO INDICATORS OF STRESS IN 

FARM ANIMALS 

Demir ÖZDEMĠR
1
,  Leyla BENER

2 

Özet 

Stres, çiftlik hayvanlarında büyüme, üretim, üreme ve hastalık duyarlılığı üzerinde olumsuz etkilere 

sahiptir. Hayvanlarda stres düzeyinin belirlenmesine yönelik şimdiye kadar birçok biyokimyasal 

parametre stresin belirteci olarak kullanılmış ancak kullanılan bu belirteçler çoğu zaman farklı 

çevresel faktörlerden de etkilenmiştir. Son zamanlarda tıp alanında olduğu gibi hayvancılıkta da 

hücresel stresin belirlenmesinde stres proteinleri olarak da adlandırılan Sıcak Şoku Proteinlerinden 

(HSPs) biyo-indikatör olarak faydalanılmaktadır. Sıcak şoku proteinleri (HSP), çeşitli fizyolojik 

süreçlere katılan moleküler şaperonlar olarak hücresel homeostazın korunmasında ve hücrenin kronik 

ve akut stres koşullarından korunmasında kritik rollere sahip oldukça korunmuş bir protein ailesidir. 

Bu bildiride sıcak şok proteinlerinin hayvansal organizmada fizyolojik stresin belirlenmesinde biyo 

indikator olarak kullanılma olanakları tartışılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: HSP 1, Stres Proteinleri 2, Stres Fizyolojisi 3, Hayvansal Üretim 4 

Abstract 

Stress has adverse impacts on growth, production, reproduction and disease susceptibility in farm 

animals. So far many biochemical parameters have been used to determine stress levels in animals, 

but these parameters are often influenced by different environmental factors. Recently, as in the field 

of medicine, heat shock proteins (HSPs) are used as bio-indicators for the determination of cellular 

stress in animal husbandry. The heat shock proteins (HSP), molecular chaperones that participate in a 

variety of physiological processes, are a family of highly conserved proteins that have critical roles in 

maintaining cellular homeostasis and in protecting the cell from chronically and acutely stressful 

conditions. This paper discusses the use of heat shock proteins as bio indicators in determination of 

physiological stress in animal organism.  

Keywords: HSPs 1, Stress Proteins 2, Stress Physiology 3, Animal Production 4 

 

1. GĠRĠġ 

Her geçen gün artan insan popülasyonunun protein ihtiyacının karĢılanmasında hayvansal 

üretim oldukça önemli bir paya sahiptir. Birim alandan maksimum verimi amaçlayan entansif 

üretim sistemlerinde yetiĢtirilen hayvanların yaĢadığı stres hayvanın refah düzeyini, buna 
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bağlı olarak da hayvanların verim düzeylerini ve elde edilen hayvansal ürün kalitesini 

olumsuz yönde etkilemekte ve bundan ötürü stres son yıllarda dünyada hayvansal üretimde 

üzerinde önemle durulan bir sorunsal haline gelmiĢtir.  

Stres durumunda hayvanın iç dengesinde (homeostasi) meydana gelen değiĢiklikler 

sonucunda hayvanların geliĢme hızı, hastalıklara olan dirençleri ve üreme yeteneği gibi birçok 

özellik de olumsuz yönde etkilenmektedir. Stres genel olarak canlının homeostasisini 

etk leyen  ç veya dıĢ kaynaklı uyarılara karĢı f zyoloj k, anatom k ve davranıĢsal değ Ģ mlere 

ver len b yoloj k cevap olarak tanımlanmaktadır (Yarsan ve Gülec, 2003). Hayvanlarda iç ve 

dıĢ kaynaklı açlık, korku, sıcaklık, gürültü, sıkıĢıklık, enfeksiyonlar gibi birçok stres faktörü 

bağıĢıklık sisteminde zayıflama, sindirim problemleri, üreme ve büyüme fonksiyonlarında 

durma, etçi tavuklarda performansın ve et kalitesinin bozulması (yumurtacı tavuklarda 

yumurta kalitesinde bozulma ve hatta daha yoğun stres baskısı durumlarında ölümlere neden 

olabilmektedir (Kelley, 1980). Çiftlik hayvanlarında hayvanların maruz kaldıkları stres ve 

etkileri üzerine birçok çalıĢma yapılmıĢ ve bu çalıĢmalarda hayvanların stres düzeylerini 

değerlendirmek için bazı indikatörler kullanılmaktadır (ġekil 1). Stresin karmaĢık fizyolojik 

mekanizmasından dolayı bu indikatörlerin hiçbirisi tek baĢına stresin belirlenmesinde yeterli 

olmayıp stres faktörlerinin de dikkate alınarak birçok indikatörün birlikte ele alınması 

gerekmektedir. Bu bildiride hücresel stres faktörlerine karĢı sentezlenen ve hücresel koruma 

sağlayan proteomik indikatörler olarak Sıcak ġok Proteinleri   (HSP: Heat Shock Proteins) ve 

bu proteinlerden çiftlik hayvanlarında stres belirteci olarak faydalanılma olanakları 

tartıĢılmıĢtır. 
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ġekil 1. Çiftlik hayvanlarında stresin belirlenmesi için kullanılan indikatörler. 

 

2. SICAK ġOK PROTEĠNLERĠ 

Arkaebakteri‘den eubakteri'ye, bitkilerden hayvanlara kadar tüm organizmaların hücrelerinde bulunan 

sıcak Ģok proteinleri ilk olarak 1962 yılında Ritossa tarafından Drosophila melanogaster‘in salya 

hücrelerinde saptanmıĢtır Ritossa (1962). Ortamda hücresel enerji boĢalımı, termal Ģok (sıcak ve 

soğuk), aĢırı iyon konsantrasyonu, ağır metal varlığı, hücrenin osmolit dengesinin bozulması, hypoxia 

durumu, enfeksiyon ve çeĢitli toksik maddelerin hücre içerisine alınması gibi çeĢitli stres etmenlerine 

karĢı sentezlenerek organizmayı koruma görevleri bulunan sıcak Ģok proteinleri bu nedenle ―stres 

proteinleri‖ olarak da adlandırılmıĢlardır (Feder ve Hofmann, 1999).  

Sıcak Ģok proteinleri genler, sekans sıralarına ve moleküler ağırlıklarına göre HSP110, HSP100, 

HSP90, HSP70, HSP60, HSP40, HSP29, HSP27, HSP10 kDa ve küçük HSP aileleri olarak 

gruplandırılmıĢtır (Feder ve Hofmann, 1999) (Tablo 1). Bu proteinlerden en fazla çalıĢılan ve bilgi 

sahibi olunan 60, 70, 90 ve 110 kDa proteinleridir. HSP70 ve HSP90 bütün organizmalarda 

bulunurken HSP110 sadece memeli hücrelerinde bulunmaktadır (Feder ve Hofmann, 1999).  
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Tablo 1. Sıcak Ģok proteinlerinin hücre içerisindeki yerleri ve görevleri. 

HSP Hücredeki Yeri                 Görev 

HSP110 Sitozol -Protein katlanması (folding) 
HSP101 Sitozol 

Çekirdek 
-Yüksek sıcaklığa tolerans 

HSP90 Sitozol 
ER 

Çekirdek 

-Yüksek sıcaklığa tolerans 
-Ġskemik tolerans 

-Apoptosis 

-Protein taĢınması 

-Hücre döngüsü kontrolü 

-Glukokortikoid reseptörlerinin düzenlenmesi 
HSP70 Sitozol 

ER 

Mitokondri 

Çekirdek 

-Yüksek sıcaklığa tolerans 
-Ġskemik ve hipoksik tolerans 

-Sıcak Ģok tepkisinin regülasyonu 

-Apoptosis 

-Stres uyarımlı protein katlanması ve 

taĢınması 

-U.V. radyasyona tolerans 

-Sıcak Ģoku sırasında proteinlerin 

denatürasyonunu ve agregatlaĢmasını 

önleme 

-Hücre koruma 
HSP60 Mitokondri  

Kloroplast 
-Yüksek sıcaklığa tolerans 
-Protein taĢıma 

-HSP10 ile birlikte iskemiye karĢı hücre 

koruması 
Küçük HSP‘ler  Sitozol 

Çekirdek 
-Ġskemik tolerans 
-Yüksek sıcaklığa tolerans 

HSP: Heat Shock Protein  ER: Endoplazmik Retikulum 

 

2.1. Hsp110 

Çoğu ökaryotlar yüksek sıcaklıklara yanıt olarak 100 kDa'dan daha moleküler ağırlığa sahip sıcak Ģok 

proteinlerini üretirler. Sadece memeli hücrelerinde bulunan sıcak Ģok protein110 organizmannın 

çekirdek ve sitoplazmasında bulunur. Çekirdeğin stresten korunmasında rol alan  HSP110‘in normal 

Ģartlarda sürekli sentezlenerek hücre içerisinde protein katlanması ve hücresel düzeyde sıcağa 

toleransın geliĢmesinde görev aldığı bildirilmektedir (Feder ve Hofmann, 1999; Kregel, 2002). 

Hsp110 ailesinin üyelerinin, ökaryotik sitozolde protein katlanmasına sırasında Hsp70 ile birlikte 

protein domainlerinin oluĢumunda da görev almaktadır (Dragovic vd., 2006).  

2.2. Hsp90 

Memeli hücrelerinde en fazla bulunan ve çalıĢılan sıcak  Ģok protein ailesindendir. Moleküler Ģaperon 

özellik gösteren HSP90, sinyal iletimi, tümör yayılmasının önlenmesi ve proteinlerin katlanmasında 

görev alan en fonksiyonlu stres proteinidir (Zhang vd., 2009). HSP90 daha çok sitoplazmada nükleus 

çevresi ve memran yerleĢimlidir. Endoplazmik retikulum üzerinde en çok bulunan (Whitley vd., 

1999), çeĢitli ajanlarla inhibisyonu mitokondri membranında depolarizasyona neden olabilmektedir. 

Bundan dolayı HSP90‘ın normal hücre mitokodrilerinde değil de tümör hücrelerindeki 
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mitokondrilerde Ģaperon iĢlevlerinin kanser tedavisinde kullanılması bakımından önemli olabileceği 

düĢünülmüĢtür (Kang vd., 2007). 

2.3. Hsp70 

Evrim boyunca oldukça iyi korunmuĢ bir sekans yapısına sahip olan HSP70 sıcak Ģok proteinleri 

üzerinde en çok çalıĢılmıĢ stres proteini ailesindendir. HSP72 (HSP70), HSP73 (Hsc70), HSP75 

(mHSP70) ve HSP78 (GRP78) olmak üzere 4 üyeden oluĢmakta ve çeĢitli stres uyaranlarına (yüksek 

sıcaklık, iskemi, hipoxia, hidrojen peroksit, tümör oluĢumu) karĢı hücreyi koruma görevi üstlenirler. 

Stres durumunda hücre içerisinde moleküler Ģaperon olarak görev yapan HSP70 ailesi proteinlerin 

kümelenmesini ve yanlıĢ protein katlanmasını önleyerek hücreyi koruma görevi üstlenirler (Lindquist, 

1986; Feder ve Hofmann, 1999; Kregel, 2002). 

Hücrede sitoplazma, çekirdek, endoplazmik retikulum (ER) ve mitokondride bulunan ve protein 

taĢınmasına katılan HSP70 ailesinin (Velazquez ve Lindquist, 1984) kemirgenlerde (Christians vd., 

1995) sığırlarda (Chandolia vd., 1999) ve at embriyolarında (Mortensen vd., 2010) embriyonik 

hücreleri hücresel stresten korudukları belirtilmiĢtir. (Sharma vd 2012). Ayrıca üreme fizyolojisi 

bakımından HSP70‘in fertilizasyon öncesi spermatozoayı koruduğu (Miller vd., 1992), gamet 

interaksiyonun da rol oynayabileceği, (Matwee vd., 2001) ve hücre içi termo-toleransın geliĢmesi ile 

iliĢkili olduğu bildirilmiĢtir (Whitley vd., 1999). 

Ter bezleri bulunmayan kanatlılarda yüksek çevre sıcaklığı kanatlılar için ölümcül olabilecek bir stres 

faktörüdür. Bu bağlamda HSP70 proteininin kanatlılarda termo-toleransın saptanmasında belirlenen 

stres proteinleri arasından sıcağa dayanıklılık bakımından en iyi belirleyicinin olduğu bildirilmiĢtir 

(Givisiez vd., 1999). Yapılan çalıĢmalarda HSP70 ile sıcağa dayanıklılık düzeyi arasında logaritmik 

bir iliĢkinin bulunduğu belirtilmiĢ (Li, 1985) bu nedenle HSP70‘in hücredeki düzeyleri, hücrenin sahip 

olduğu sıcağa dayanıklılık bakımından güçlü bir belirteç olarak kullanılabileceği görüĢünü ileri 

sürmüĢtür (Li ve Mak, 1989). 

2.4.  Hsp60 

Sıcak Ģoku proteini 60 (HSP60), proteinlerin sitoplazmadan mitokondriyal matrikse taĢınması ve 

yeniden katlanmasından sorumlu olan bir mitokondriyal Ģaperondur (Bukau ve Horwich, 1998). 

Ökaryotlar da HSP60 mitokondri ve kloroplast gibi sitoplazmik organellerde bulunmaktadır. HSP60 

proteininin mitokondri membranında proteinlerin kompleks yapı oluĢturmasında ve apoptozisin (planlı 

hücre ölümü) organizasyonunda rol aldığı bildirilmiĢtir (Gething ve Sambrook, 1990). Ġnsan 

arteriokloritik lezyonlarında yüksek oranda bulunduğu saptanan (Whitley vd., 1999) HSP60, hücrenin 

enerji metabolizması ile ilgili olan enzimlerin bir araya gelmesinde ve bağlanmasında da iĢlev 

görmektedir. Çevre Ģartlarındaki değiĢikliklerin hücrede HSP60‘ın sentezini yükselttiği ve biyolojik 

aktivitenin devam edebilmesi için hasar gören proteinlerin agregasyonlarını engellemek amacıyla 

hasar onarma mekanizmasında görev aldığı bildirilmiĢtir (Choi vd., 2008).  

2.5.  Küçük Sıcak ġok Protein Ailesi (sHSPs) 

Moleküler ağırlıkları 8 ile 50 kDA arasında değiĢen ve evrim süreci içerisinde korunmuĢ bir gen 

dizisine sahip protein gruplarıdır. Küçük sıcak Ģok proteinleri HSP60 ve HSP70‘den farklı olarak 

protein katlanmasında görev almamakta ve bunun yerine hücresel stres yanıtı sırasında kısmi 

katlanmıĢ proteinler ile etkileĢime girerek bu proteinleri stabilize etmekte ve yapıĢarak çökelmelerini 

önlemektedirler. Bu nedenle değiĢen ve bazıları vasküler sistemde önemli role sahip olan proteinlerdir. 
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Örneğin HSP32 miyokardiyal hücrede bol miktarda bulunurken HSP25/27 hücre iskeletinde aktin 

polimerizasyonunda ve hücre göçünde yer alabilmektedir. HSP20 düz vasküler kasta bulunmakta ve 

Ubiquitin (HSP8) protein ise hedeflenen ve stres esnasında denatüre olan diğer proteinlerin 

uzaklaĢtırılmasında görev almaktadır (Whitley vd., 1999). Küçük HSP‘ler geliĢimsel olarak blastula 

safhasında ve sıcak Ģokuna duyarlı olan nöral tüp kapanıĢı sırasında yüksek seviyede yapısal olarak 

ifade edildiği bildirilmiĢtir. Gastrulasyon sürecinde de HSP47/27‘nin baĢlangıçta kolajen ve aktin 

moleküllerine bağlandığı ve katlanma gösterdiği bildirilmiĢtir (Walsh vd., 1997; Carcy vd., 1991). 

HSP27‘nin ifadesinin artıĢı hücre içi glütasyon miktarının artması, demir içeriğinin azaltılması, 

hidroksil radikallerinin ve okside olan proteinlerin oluĢumunu azaltarak, antioksidan gibi görev yaptığı 

bildirilmiĢtir (Jäättelä, 1999). HSP40 ise en çok balıklarda, midye ve salyangoz gibi suda yaĢayan 

organizmalarda bulunmaktadır (Lyons vd., 2003).  

3. SICAK ġOK PROTEĠNLERĠNĠN HAYVANCILIKTA KULLANIMI 

Hayvansal üretimde kullanılan çiftlik hayvanları türlerinde stres biyo indikatörü olarak en fazla HSP70 

proteini araĢtırılmıĢ ve bu araĢtırmaların çoğunda hayvanların sıcaklık stresine tepkileri bu proteinin 

ekspresyon düzeyi ile iliĢkilendirilmiĢtir.  Rout vd., (2016) keçilerde yaptıkları araĢtırmalarında 

HSP70 proteinin sıcaklık stresi sırasında farklı organlarda farklı düzeylerde eksprese edildiklerini 

belirtmiĢler ayrıca sıcağa dayanıklı ve dayanıksız ırklar arasında HSP70 bakımından farklar olduğunu 

ve bu bakımdan HSP70‘in keçilerde sıcak stresine toleransın bir belirteci olarak kullanabilineceğini 

bildirmiĢlerdir. Einat vd.,  (1996) uzun süreli sıcak Ģokuna maruz bırakılmıĢ et tipi tavuklarda kalp 

kası ve akciğer dokularında sıcak stresinin baĢlangıcından 3 saat sonra 29 kDa moleküler ağırlığında 

yeni bir sıcak Ģok proteinin sentezlendiğini saptamıĢlardır. Bu küçük sıcak Ģok proteinin sıcaklık 

uygulaması sırasında HSP90, HSP70 ve HSP27‘den çok daha sonra sentezlendiği, bu nedenle de bu 

proteinin sıcak toleransında HSP70 ve HSP90‘dan farklı olarak ikinci bir koruma döneminde hücreyi 

koruduğu belirtilmiĢtir (Einat et al., 1996). Et tipi sığırlarda ahır ile kesimhane arasında hayvanların 

taĢınma stresinin araĢtırıldığı bir araĢtırmada taĢıma mesafesinin uzatılmasının sığırlarda kan glikoz 

düzeyini düĢürdüğü buna karĢın kortisol ve HSP70 ekspresyonunu artırdığı bildirilmiĢtir. Bu 

bakımdan HSP70‘in taĢıma stresinin belirlenmesinde biyoindikatör olarak kullanılabileceğine dikkat 

çekilmiĢtir (Chulayo, 2015). 

Picard vd., (2014) sığırlarda stresin belirlenmesi dıĢında HSP70, HSP27 ve HSP20‘nin apoptotik 

özelliklerinden dolayı sığırlarda et kalite kriterleri ile bağlantılı olduklarını ve özellikle HSP70‘in 

düĢük yumuĢaklıktaki etlerin seçiminde bir paramatre olarak kullanılabileceğini belirtmiĢlerdir. Farklı 

tavuk genotiplerinin sıcak stresine karĢı toleranslarının araĢtırıldığı bir araĢtırma sonucuna gore tavuk 

genotipleri ile sıcak stresine dayanıklılık arasında güçlü bir iliĢki bulunduğu belirtilmiĢtir (Tamzil vd., 

2013).  Ġki farklı sığır ırkının sıcak stresine karĢı göstermiĢ oldukları dayanıklılığın test edildiği benzer 

bir araĢtırmada, ırklar arasında HSP90 ekspresyonu bakımından önemli farklar bulunduğu ve bu 

farklılığın genotiplerin hücresel boyutta sıcak stresini regüle etme çabasından kaynaklandığı ileri 

sürülmüĢtür (Deb vd., 2014). Tavuklarda soğuk stresinin araĢtırıldığı bir çalıĢmada HSP90, HSP70, 

HSP60, HSP40 ve HSP27 proteinlerinin soğuk stresi uygulaması ile birlikte yüksek oranda eksprese 

oldukları bildirilmiĢtir (Zhao vd., 2014). 

4. SONUÇ  

Sıcak Ģok proteinleri sıcaklık, UV ıĢınlanması, tuzluluk, hipoksi, patojen enfeksiyon, ağır metaller ve 

diğer toksik kimyasallar gibi stres faktörlerine karĢı canlı organizmayı hücresel boyutta koruma görevi 
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almaktadırlar. Bu anlamda yakın gelecekte hücresel boyutta hayvansal organizmayı stres 

etmenlerinden korumak üzere HSP aĢılarının üretilmesi ve hayvansal üretimde kullanılması 

beklenmektedir. Sıcak Ģok proteinlerinin hayvansal üretimde türler ve ırklar arasında stres faktörlerine 

karĢı farklı oranlarda eksprese edildiği saptanmıĢtır. Sıcak Ģok proteinlerinin organizmaya özgü gen 

ifadelerinin belirlenmesi, bu belirteçlerden strese dayanıklı hayvan tür veya ırklarının seçiminde 

yararlanılabileceğini düĢünülmektedir.  
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CAM ELYAF TAKVĠYELĠ POLĠPROPĠLEN POLĠMER 

KOMPOZĠTĠNE ETĠLEN VĠNĠL ASETAT ĠLAVESĠNĠN FĠZĠKSEL 

ÖZELLĠKLERE ETKĠLERĠ  

Aktuğ ÖKSÜZ
1 

& Münir TAġDEMĠR
2 

 

Özet 

Bu çalıĢmada %10-20 ve 30 oranlarında cam elyaf Polipropilen katılarak bir polimer kompoziti elde 

edilmiĢtir. Daha sonra da %5-10 ve 15 oranlarda etilen vinil asetat ilave ederek cam elyaf ile 

polipropilenin adezyonunu arttırmak hedeflenmiĢtir. Öncelikle tüm malzemeler ektrüzyon öncesinde 

yirmi dört saat boyunca etüvde kurutulmuĢ ve daha sonra ektrüzyon iĢlemine geçirilerek malzemeler 

karıĢtırılmıĢtır. Burada homojen bir karıĢım elde edebilmek için çift vidalı bir ekstrüzyon tercih 

edilmiĢtir. Ekstrüzyon iĢlemi sonrasında tüm granür grupları tekrar kurutulmuĢ ve enjeksiyon 

makinesinde standart test numuneleri basılmıĢtır. Elde edilen deney numunelerinden ilgili standartlar 

kullanılarak fiziksel özelliklerini belirlemek için testler yapılmıĢtır. Vicat yumuĢama sıcaklığı, ısıl 

çarpılma sıcaklığı, limit oksijen indisi, erime akıĢ indisi ve nem emme miktarı belirlenmiĢtir. Cam 

elyaf oranının artmasıyla Vicat yumuĢama sıcaklıkları, ısıl çarpılma sıcaklığı ve erime akıĢ indislerinin 

arttığı belirlenmiĢtir. Limit oksijen indisi ve nem emme miktarı ise cam elyaf miktarının artmasıyla 

düĢüĢ göstermiĢtir. EVA‘nın ilavesi ile de Vicat yumuĢama sıcaklığı, ısıl çarpılma sıcaklığı ve nem 

emme miktarında düĢüĢe neden olmuĢtur. Limit oksijen ve erime akıĢ indisleri ise EVA‘ artmasıyla 

artıĢ göstermiĢtir. Bunlara ek olarak 20-40-60 ve 80 metrede aĢınma oranları belirlenmiĢtir. Aynı 

zamanda değiĢik yükler altında (1.96, 2.94, 3.92, 4.90 ve 6.86 N) statik sürtünme kat sayıları 

belirlenmiĢtir. Cam elyaf ve EVA‘nın artmasıyla aĢınma oranında artıĢ tespit edilmiĢtir. Sürtünme 

katsayısı belirleme testinde yükün artmasıyla bir artıĢ olduğu görülmüĢtür. Cam elyafın homojen 

dağılıp dağılmadığını ve etilen vinil asetatın bağlayıcı olarak etkisini belirlemek için taramalı elektron 

mikroskobisi ile kırık yüzey fotoğrafları da çekilmiĢtir. Çekilen fotoğraflardan cam elyafların homojen 

olarak dağıldığı ve etilen vinil asetatın ise ara yüzeyde etkili olduğu belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Polipropilen, fiziksel özellikler, cam elyaf, etilen vinil asetat  

1. GĠRĠġ 

Enjeksiyonla yapılan baskılarda, termoplastik tasarımcıları üretim maliyeti ve malzemenin mekanik, 

fiziksel, kimyasal özellikleri arasında çok iyi denge sağlamaları gerekmektedir. Termoplastiğin sertliği 

ve mukavemeti zamana bağlı olarak yük taĢımasına, sıcaklığa ve fabrikasyon metoduna bağlıdır. 

Malzemenin mukavemeti ve sertliği dolgu maddesi (Örneğin chalk, whiskes, cam, karbon, metal tel, 

vb.) kullanmak suretiyle arttırabilmektedir. Takviye edilmiĢ plastiğin gösterdiği dayanıklılık, matris 

üzerine yapılan dıĢ baskıların, takviye edici madde üzerine aktarılmasıyla gerçekleĢmektedir. ÇeĢitli 

takviye edici maddelerle elde edilen dayanıklılık, takviye edici maddeye bağlı olarak değiĢmektedir 

[1-3]. Polimer matrisli kompozitlerin iĢlenmesi yüksek sıcaklık ve basınç içermediğinden kalıplanması 

basittir. Dolayısıyla birçok sektörde popülerliğini sürdürmektedir [4]. Polimer matrisli kompozit 

                                                           
1
 Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fak., Metallurji ve Malzeme Müh. Böl. Istanbul 34722, Türkiye 

2
 Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metallurji ve Malzeme Müh. Istanbul 34722, Türkiye 
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malzeme tasarımı ve üretimi yoluyla daha yüksek sertlik/yoğunluk ve mukavemet/yoğunluk oranları 

elde edilebilmektedir. Dolayısıyla uçak, araba, uzay mekiği mekiği gibi performans aranan yerlerde 

kullanımları mümkündür [5]. Plastik enjeksiyon prosesinde kalıp tasarımının üretilecek parçanın 

Ģeklini oluĢturmak dıĢında, malzemenin fiziksel özellikleri üzerinde de ciddi etkileri bulunmaktadır. 

Parça yüzeylerinde oluĢan gerilmeler, çöküntüler, eksenlere göre değiĢkenlik gösteren boyut çekmeleri 

kalıp tasarımı sırasında dikkate alınmaktadır. Plastik parça imalatında kullanılan hammaddeler 

oldukça geniĢ bir yelpazeye sahiptir. Kullanım alanlarına, kullanımları sırasında karĢılaĢacakları 

kimyasal ve fiziksel etkenlere karĢı birçok polimer geliĢtirilmiĢtir. Ayrıca ana polimer gruplarının 

altında birtakım katkılar ile fiziksel özellikleri kuvvetlendirilmiĢ alt polimer türleri geliĢtirilmiĢ ve 

halen geliĢtirilmeye devam edilmektedir. Plastik katkılarının en önemlilerinden biri hiç Ģüphe yoktur 

ki kullanıldığı malzemenin mukavemetini ciddi oranda arttıran cam elyafıdır [6]. Literatürde bazı 

araĢtırmacılar polipropilen ve etilen vinil asetat polimer karıĢımlarının özelliklerini belirleme 

konusunda çalıĢmalar yapmıĢtır [7-10]. AĢınma davranıĢı, polimerin ve kompozitlerin en önemli 

özelliklerinden biridir. Bu nedenle, polimer ve kompozitlerin aĢınma özellikleri üzerine birçok çalıĢma 

yapılmıĢtır [111]. Son yıllarda kendi kendini yağlama özelliklerine sahip olmaları nedeniyle, diĢliler, 

kamalar, tekerlekler gibi tribolojik bileĢenlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Takviye edilmemiĢ 

polimerlerin iyi mekanik ve tribolojik özellikler göstermeleri zordur. Takviye malzemesinin 

büyüklüğü ve boyut dağılımı, matris ile oluĢturduğu ara yüzey yapıĢması önemli parametrelerdendir.  

AĢınmada kayma mesafesi uygulanan yük, sıcaklık ve nem de önem arz etmektedir [12]. Hutchings 

[13] ve Tewari  [14] yapmıĢ oldukları çalıĢmalarında aĢınma olayında deformasyon ve yapıĢmanın çok 

önemli olduğunu belirtmiĢlerdir. Bu deneysel çalıĢmada cam elyaf ve etilen vinil asetatın ayrı ayrı 

polipropilen ile karıĢımlarından elde edilen sonuçların malzemenin özelliklerinde geliĢtirici bir özellik 

göstermesi ile birlikte bu üç malzemenin de bir arada kullanılmasıyla elde edilecek ürünün özellikleri 

incelenmiĢtir. 

2. MALZEME VE METOT 

2.1 Kompozisyon ve Malzemeler 

On farklı polimer kompoziti hazırlandı. Hazırlanan PP/CE/EVA polimer kompozitinin karıĢım 

oranları Tablo 1‘de verilmiĢtir. Polipropilen (Moplen EP 3307) Lyondell Basell‘den temin edildi. 

Yoğunluğu 0.900 g/cm
3
‘tür. Erime akıĢ indisi 15 g/10 dak. (230 

o
C, 2,16 Kg)‘dır. Isıl çarpılma 

sıcaklığı ise (0.45 MPa) 95 
o
C‘dir. Bu çalıĢmada kullanılan etilen vinil asetattaki vinil asetat içeriği 

%26-28 oranındadır. EVA‘nın erime akıĢ indisi değeri 3-4,5 g/10 dak.‘dır (190°C, 2.16 kg). Erime 

sıcaklığı ise 75 °C‘dir. AĢağıdaki tabloda bu çalıĢmada kullanılan malzemelerin oranları verilmiĢtir. 

Tablo 1 PP/CE/EVA polimer kompozitinin karıĢım oranları 

Gruplar Polipropilen/cam elyaf (%) Etilen vinil asetat (%) 
1 100 - 
2 95 (90/10) 5 
3 90 (90/10) 10 
4 85 (90/10) 15 
5 95 (80/20) 5 
6 90 (80/20) 10 
7 85 (80/20) 15 
8 95 (70/30) 5 
9 90 (70/30) 10 
10 85 (70/30) 15 
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2.2 Numune Hazırlama 

DeğiĢik oranlardaki cam elyaf takviyeli polipropilen ve etilen vinil asetat 24 saat boyunca 105 
o
C 

sıcaklıktaki etüvde kurutuldu. Ekstrüzyon öncesinde granüller LB-5601 isimli katı karıĢtırıcıda (The 

Patterson-Kelley Co., Inc., USA) 15 dakika boyunca karıĢtırıldı. DeğiĢik oranlardaki PP/CE/EVA 

polimer kompoziti Mikrosan marka çift vidalı bir ekstrüzyon makinesinde (Mikrosan Makine A.ġ., 

Türkiye) 180-220 
o
C sıcaklık aralığında 15 Bar basınç altında ve 25 dev/dak‘lık hızla dönen vida ile 

eriyik olarak karıĢtırıldı ve granül haline getirildi. Bu granüller tekrar 24 saat boyunca 105 
o
C 

sıcaklıktaki etüvde kurutuldu. Daha sonra kurutulan granüllerden test numuneleri enjeksiyon 

makinasında basıldı. Enjeksiyon sıcaklığı 180-220 
o
C, enjeksiyon basıncı 90-110 bar ve vida dönme 

hızı 25 dev/dak. 

Tablo 2 PP/CE/EVA polimer kompozitinin ekstrüzyon ve enjeksiyon Ģartları 

Proses Ekstrüzyon Enjeksiyon 

Sıcaklık (
o
C) 180–220 180–220 

Basınç  (bar) 15 90–110 
Kalıpta bekleme süresi (sn) - 20  
Vida hızı  (rpm) 25 25 
Kalıp sıcaklığı (

o
C ) - 40 

 

2.3 Test Yöntemi 

Tüm grupların erime akıĢ indisi testleri ISO 1133 test standardına göre Zwick 4100 MFI (Almanya) 

test cihazı ile yapıldı. Her gruptan üç ölçüm yapılmıĢ olup ortalama değerleri verildi. Isıl çarpılma 

sıcaklığı ve Vicat yumuĢama sıcaklıkları sırasıyla ISO 75 ve ISO 307 test standardına göre CEAST 

6521 marka (Ceast SpA, Italy) HDT-Vicat test cihazı ile yapıldı. Burada da her gruptan üçer adet 

numune test edilmiĢ ve ortalama değerleri verilmiĢtir. Nem emme davranıĢlarının belirlenmesi için 

ASTM D 6980 test standardı kullanılmıĢtır. Bu test Kern DBS 60-3 test cihazı ile yapılmıĢtır. AĢınma 

testleri DIN 53 516 test standardına göre Devotrans DA5 (Devotrans test cihazları- Türkiye) aĢınma 

cihazında yapıldı. Her grup için üç numune kullanıldı ve ortalama değerleri verildi. Burada kullanılan 

numune kalınlığı 7mm ve numune çapı ise 15.5mm‘dir. AĢındırıcıdaki tamburun dönme hızı 40 

dev/dak.‘dır. Numuneye 10N‘luk yük (F) uygulanmıĢtır. AĢındırma mesafeleri (L) ise 20-40-60 ve 80 

m‘dir.  Numunelerdeki kütle kaybı (Δm) aĢınma iĢleminden sonra ölçülmüĢ ve spesifik aĢınma 

oranları (Ws) aĢağıdaki denklem kullanılarak hesaplanmıĢtır: 

                                                     Ws=(Δm) / ρ.FN.L (mm
3
/Nm)                                                                    (1) 

Burada (ρ) numunenin yoğunluğu, (FN) uygulanan yük ve (L) ise kayma mesafesidir. 

Statik sürtünme katsayısının belirlenmesinde aĢağıdaki formül kullanılmıĢtır. Her gruptan üç adet 

numune test edilmiĢ ve ortalama değerleri verilmiĢtir. Burada (Fs) sitatik sürtünme kuvveti, (FP) 

normal kuvvet ve (µs) ise statik sürtünme katsayısıdır.  

                                                        µs=FS/FP                                                                                                               (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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PP/CE/EVA polimer kompozitinin SEM analizleri için tüm numuneler Polaron SC7640 (Ġngiltere)  

kaplama cihazı ile 20 Å kalınlığında altın/paladyum alaĢımı ile kaplanmıĢtır. Daha sonra FEI Sirion 

XL30 FEG (Hollanda) marka elektron mikroskobisi ile 5 kV voltaj altında fotoğrafları çekilmiĢtir. 

3. SONUÇLAR 

3.1  PP/CE/EVA polimer kompozitinin fiziksel özellikleri: 

Polipropilene cam elyaf ve etilen vinil asetat ilavesiyle oluĢturulun polimer kompozitinin fiziksel 

değerlerdeki değiĢimi ġekil 1‘de verilmiĢtir. ġekil 1-A‘da da görüldüğü gibi cam elyaf oranının 

artması ile vicat yumuĢama sıcaklıklarının arttığı görülmektedir. Fakat EVA oranının artması ile de bu 

değerlerde düĢüĢ görülmektedir. Saf polipropilenin vicat yumuĢama sıcaklık değeri 159 
o
C iken 

içerisine %10 cam elyaf ilavesiyle bu değerin 161,5 
o
C, %20 cam elyaf ilavesiyle 164 

o
C ve %30 cam 

elyaf ilavesi ile de bu değerin 166 
o
C ‘ye kadar çıktığı tespit edilmiĢtir.  En yüksek artıĢın %30 cam 

elyaf ilavesinde olduğu görülmektedir. Buna karĢılık %10 cam elyaf ilaveli grupta EVA oranının 

artmasıyla vicat yumuĢama sıcaklığı değerinde bir azalma tespit edilmiĢtir. Örneğin % 5 EVA ilavesi 

ile 161,5 
o
C, %10 EVA ilavesiyle 158,4 

o
C ve %15 EVA ilavesiyle de bu değerin 158,3 

o
C‘ye düĢtüğü 

görülmektedir. Benzer durum %20 ve %30 cam elyaf takviyeli gruplarda da görülmektedir.  

 

                            A                                                                                   B  

ġekil 1 PP/CE/EVA polimer kompozitinin fiziksel özellikleri  
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C                                                                             D 

 

                                                                                  E                                                                              

ġekil 1 (devamı)  

 

ġekil 1-B‘ye baktığımızda Isıl çarpılma sıcaklıkları görülmektedir. Vicat değerlerindeki yorumlar 

burada da geçerlidir. Yani cam elyaf ilavesi ile ısıl çarpılma sıcaklıkları artmıĢtır. Fakat polimer 

kompozitine ilave edilen etilen vinil asetat oranının artmasıyla bu değerlerde bir miktar düĢüĢün 

olduğu görülmektedir. ġekil 1-C‘ye baktığımızda cam elyaf oranının artması ile limit oksijen indisi 

değerlerinin azaldığı görülmektedir. Fakat EVA oranının artması ile de bu değerlerde artıĢ 

görülmektedir. ġekil 1-D‘ye baktığımızda cam elyaf oranının artması ile erime akıĢ indisi değerlerinin 

değiĢtiği görülmektedir. Örneğin %10 ve 20 oranlarında cam elyaf ilavesiyle erime akıĢ indisi 

değerleri düĢmüĢ fakat %30 cam elyaf ilavesinde bu değerin artığı tespit edilmiĢtir. Kompozite etilen 

vinil asetat ilavesi yapıyı bir miktar yumuĢattığı için erime akıĢ indisi değerlerini artırmıĢtır.  ġekil 1-

E‘de de görüldüğü gibi %10 ve 20 oranlarında cam elyaf ilavesiyle nem emme oranının arttığı buna 

karĢılık %30 cam elyaf ilavesiyle bu değerin düĢtüğü tespit edilmiĢtir. Polimer kompozitine katılan 

etilen vinil asetat oranının artmasıyla da nem emme oranının azaldığı görülmektedir.  
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3.2 PP/CE/EVA polimer kompozitinin aĢınma ve sürtünme davranıĢı: 

PP/CE/EVA polimer kompozitinin aĢınma davranıĢlarının incelenmesi amacıyla 10 N yük altında 0,32 

m/s hızla dönen zımparalı (# 60) tambur üzerinde tüm numuneler 20-40-60 ve 80 metre aĢındırılmıĢtır. 

Formül (1) kullanılarak değerler yerine girilmiĢ ve aĢınma oranları hesaplanmıĢtır.  AĢınma oranı 

değerleri ġekil 2‘de verilmiĢtir. Cam elyaf ve etilen vinil asetat oranlarının artmasıyla aĢınma oranı 

değerlerinin de artığı görülmektedir. AĢınma mesafesinin artması da aĢınma değerlerini etkileyen bir 

parametredir. AĢındırma mesafeleri arttıkça da aĢınma oranlarının artığı görülmektedir. 

  

   A                                                                         B 

   

   C                                                                         D 

ġekil 2 (PP/CE)/EVA polimer kompozitinin aĢınma oranları  

 

PP/CE/EVA polimer kompozitinin sürtünme davranıĢlarının incelenmesi amacıyla değiĢik yükler 

altında (1.96, 2.94, 3.92, 4.90 ve 6.86 N)  numuneler 100 mm/dak‘lık hız birbiri üzerinde kaydırılmıĢ 

ve statik sürtünme katsayıları belirlenmiĢtir. Statik sürtünme katsayıları ġekil 3'de gösterilmiĢtir. 

Yükün, kompozitin statik sürtünme katsayısı üzerinde büyük bir etkisi olduğu görülmüĢtür. Yük 
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arttıkça, tüm gruplarda statik sürtünme katsayılarının artığı tespit edilmiĢtir. Cam elyaf ve etilen vinil 

asetat oranının gruplar içerisindeki artıĢı statik sürtünme katsayılarının bir miktar düĢmesine sebebiyet 

vermiĢtir. 

   

  

 

ġekil 3 (PP/CE)/EVA polimer kompozitinin sürtünme katsayıları  

 

0,09

0,12

0,15

0,18

0,21

0,24

0,27

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

St
at

ik
 S

ü
rt

ü
n

m
e

 K
at

sa
yı

sı
  

(h
ız

: 1
0

0
 m

m
/s

n
) 

Gruplar (yük:1,96N) 

0,24

0,26

0,28

0,3

0,32

0,34

0,36

0,38

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

St
at

ik
 S

ü
rt

ü
n

m
e

 K
at

sa
yı

sı
  

 (
h

ız
: 1

0
0

 m
m

/s
n

) 

Gruplar (yük:2,94N) 

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

St
at

ik
 S

ü
rt

ü
n

m
e

 K
at

sa
yı

sı
  

(h
ız

: 1
0

0
 m

m
/s

n
) 

Gruplar (yük:3.92N) 

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

St
at

ik
 S

ü
rt

ü
n

m
e

 K
at

sa
yı

sı
 

 (
h

ız
: 1

0
0

 m
m

/s
n

) 

Gruplar (yük: 4,90N) 

0,38
0,41
0,44
0,47

0,5
0,53
0,56
0,59
0,62
0,65
0,68
0,71
0,74
0,77

0,8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

St
at

ik
 S

ü
rt

ü
n

m
e

 K
at

sa
yı

sı
  

(h
ız

: 1
0

0
 m

m
/s

n
) 

Gruplar (yük:6,86N) 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

1021 

 

3.3 PP/CE/EVA polimer kompozitinin mikroyapı incelemesi:  

PP/CE/EVA polimer kompozitinin mikroyapı fotoğrafları ġekil 4‘de verilmiĢtir. Polipropilen matris 

içerisinde cam elyafların homojen olarak dağıldığı fotoğraflardan açıkça görülmektedir. 4-7 ve 10. 

gruplara bakıldığında (%15 EVA oranlı gruplar) EVA‘nın cam elyafların yüzeylerini kapladığı 

görülmektedir.  

   

                            1. Grup                             2. Grup                                4. Grup 

   

                             5. Grup                                 7. Grup                              8. Grup  

 

10. Grup 

ġekil 4 ġekil 2 PP/CE/EVA polimer kompozitinin SEM fotoğrafları 

4. TARTIġMA 

Bu çalıĢmada polipropilen polimerine farklı oranlarda cam elyaf ve etilen vinil asetat katarak elde 

edilen polimer kompozitinin vicat yumuĢama sıcaklığı, ısıl çarpılma sıcaklığı, limit oksijen indisi, 

erime akıĢ indisi, nem emme miktarı, aĢınma oranı, statik sürtünme katsayısı ve mikroyapı özellikleri 

incelenmiĢ olup cam elyafın ve etilen vinil asetatın ilavesiyle değerlerde önemli değiĢimlerin olduğu 

tespit edilmiĢtir.  Elde edilen sonuçlara göre: 

1. Polipropilene cam elyaf ilavesi ile vicat yumuĢama sıcaklığı, ısıl çarpılma sıcaklığı, erime akıĢ 

indisi ve aĢınma oranı değerleri artmıĢtır. Bu artıĢın sebebi cam elyafların rijit yapısından 

kaynaklanmaktadır. Etilen vinil asetat ilavesi ile de bu değerlerde bir miktar düĢüĢün olduğu 

tespit edilmiĢtir. Bu da etilen vinil asetatın elastomerik yapısından kaynaklanmaktadır 
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2. Polipropilene cam elyaf ilavesi limit oksijen indisi ve nem emme değerlerini düĢürmüĢtür. 

Artan EVA oranı limit oksijen indisi değerini arttırmıĢ fakat nem emme oranın düĢmesine yol 

açmıĢtır. 

3. Cam elyaf ve etilen vinil asetat oranlarının artmasıyla aĢınma oranı değerlerinin de artığı tespit 

edilmiĢtir. Buna ek olarak aĢındırma mesafeleri arttıkça da aĢınma oranlarının artığı 

görülmektedir. 

4. Yük arttıkça, tüm gruplarda statik sürtünme katsayı değerleri artmıĢtır. Cam elyaf ve etilen 

vinil asetat oranının gruplar içerisindeki artıĢı statik sürtünme katsayılarının bir miktar 

düĢmesine sebebiyet vermiĢtir. 

5. Mikroyapı fotoğraflarından anlaĢıldığı gibi cam elyaflar homojen olarak dağılmıĢtır ve etilen 

vinil asetat cam elyafların yüzeylerini kaplamıĢtır. 
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DEĞĠġĠK ORANLARDA CAM ELYAF TAKVĠYELĠ POLĠPROPĠLEN 

POLĠMER KOMPOZĠTĠNE ETĠLEN VĠNĠL ASETAT ĠLAVESĠ ĠLE 

MEKANĠK DEĞERLERDEKĠ DEĞĠġĠMLERĠN ĠNCELENMESĠ 

Aktuğ ÖKSÜZ
1 

& Münir TAġDEMĠR
2 

 

Özet 

Bu çalıĢmada Polipropilen (PP)/cam elyaf (CE) (elyaf oranı % 10-20 ve 30) polimer kompozitine, %5-

10 ve 15 oranlarda etilen vinil asetat (EVA) ilave ederek bir karıĢım elde etmek ve polipropilen ile 

cam elyaf arasındaki adezyonu arttırmak hedeflenmiĢtir. Öncelikle tüm malzemeler ektrüzyon 

öncesinde yirmi dört saat boyunca etüvde kurutulmuĢ ve daha sonra ektrüzyon iĢlemine geçirilerek 

malzemeler karıĢtırılmıĢtır. Burada homojen bir karıĢım elde edebilmek için çift vidalı bir ekstrüzyon 

tercih edilmiĢtir. Ekstrüzyon iĢlemi sonrasında tüm granür grupları tekrar kurutulmuĢ ve enjeksiyon 

makinesinde standart test numuneleri basılmıĢtır. Elde edilen deney numunelerinden ilgili standartlar 

kullanılarak mekanik testler yapılmıĢtır. Çekme deneyi ile cam elyaf ve etilen vinil asetat oranının 

değiĢimiyle elastiklik modülü, akma mukavemeti, kopma mukavemeti ve kopma uzama değerlerindeki 

değiĢimler tespit edilmiĢtir. Cam elyaf oranının artmasıyla elastiklik modülü, akma mukavemeti ve 

kopma mukavemeti değerlerinin arttığı görülmüĢtür buna karĢılık kopma uzama değerinin ise düĢtüğü 

tespit edilmiĢtir. EVA oranın artması ise modül ve mukavemet değerlerinde düĢüĢe fakat uzama 

değerinde ise artıĢa sebebiyet vermiĢtir. Bunların yanı sıra shore sertlik, çentikli izod darbe 

mukavemeti ve yoğunluk değerleri de belirlenmiĢtir. Burada da cam elyaf oranının artmasıyla sertlik, 

darbe mukavemeti ve yoğunluk değerlerinin artığı görülmüĢtür. EVA oranının artması ile de bu 

değerlerde bir miktar düĢüĢün olduğu tespit edilmiĢtir. Cam elyafın homojen dağılıp dağılmadığını ve 

etilen vinil asetatın bağlayıcı olarak etkisini belirlemek için taramalı elektron mikroskobisi ile kırık 

yüzey fotoğrafları da çekilmiĢtir. Çekilen fotoğraflardan cam elyafların homojen olarak dağıldığı ve 

etilen vinil asetatın ise ara yüzeyde etkili olduğu belirlenmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Polipropilen, mekanik özellikler, cam elyaf, etilen vinil asetat  

1. GĠRĠġ 

Polipropilen otomotiv, medikal, ambalaj endüstrisi gibi birçok alanda kullanılan en önemli endüstriyel 

polimerlerden biridir. Bazı uygulamalar için mekanik özelliklerinin iyileĢtirilmesi gerekebilir. Bu 

amaçla kullanılan katkı malzemelerinden bazıları arasında karbon siyahı, karbon nanotüp, cam elyaf 

gibi malzemeler sayılabilir [1]. Genelde tüm termoplastikler cam elyafı ile kuvvetlendirilmeye uygun 

olmalarına rağmen, bu amaçla en çok poliamid, polipropilen, polistiren, akrilonitril bütadien stiren ve 

stiren akrilonitril kullanılmaktadır. Cam elyafıyla kuvvetlendirme plastiğin mekanik özelliklerini iki 

veya üç kat arttırmaktadır.  Elyafın matris tarafından iyi ıslanma kabiliyeti,  matris ile elyafın temas 

yüzeyinde kimyasal reaksiyonun olmaması ve elyafın iyi yüzey karakteristiklerine sahip olması 

önemli bir özelliktir [2]. Bu iki malzemenin karıĢımı sonucu elde edilen ürünlerin uyumlulukları 

yapılan çalıĢmalarla ispatlanmıĢtır [2-5]. Etilen vinil asetat kopolimeri, etkileĢimli vinil asetat 

gruplarına sahip olması sebebi ile darbe mukavemeti özelliğinin geliĢtirilmesi için ideal bir bileĢen 

olduğunu ispatlamıĢtır. Vinil asetat konsantrasyonunun, polipropilen'in darbe mukavemetini 

                                                           
1
 Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fak., Metallurji ve Malzeme Müh. Böl. Istanbul 34722, Türkiye 

2
 Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Metallurji ve Malzeme Müh. Istanbul 34722, Türkiye 
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geliĢtirmesi adına baĢka bir değiĢken olarak bahsedilir. EVA'nın camsı geçiĢ sıcaklığının düĢük olması 

sebebi ile PP/EVA karıĢımı için daha düĢük sıcaklıklarda daha yüksek darbe mukavemetleri elde 

edilebilir [3]. Ayrıca EVA/PP karıĢımı düĢük maliyet, düĢük yoğun ve iĢleme kolaylığı avantajlarına 

da sahiptir [4]. Plastik enjeksiyon prosesinde kalıp tasarımının üretilecek parçanın Ģeklini oluĢturmak 

dıĢında, malzemenin fiziksel özellikleri üzerinde de ciddi etkileri bulunmaktadır. Parça yüzeylerinde 

oluĢan gerilmeler, çöküntüler, eksenlere göre değiĢkenlik gösteren boyut çekmeleri kalıp tasarımı 

sırasında dikkate alınmaktadır. Plastik parça imalatında kullanılan hammaddeler oldukça geniĢ bir 

yelpazeye sahiptir. Kullanım alanlarına, kullanımları sırasında karĢılaĢacakları kimyasal ve fiziksel 

etkenlere karĢı birçok polimer geliĢtirilmiĢtir. Ayrıca ana polimer gruplarının altında birtakım katkılar 

ile fiziksel özellikleri kuvvetlendirilmiĢ alt polimer türleri geliĢtirilmiĢ ve halen geliĢtirilmeye devam 

edilmektedir. Plastik katkılarının en önemlilerinden biri hiç Ģüphe yoktur ki kullanıldığı malzemenin 

mukavemetini ciddi oranda arttıran cam elyafıdır [6]. Literatürde bazı araĢtırmacılar polipropilen ve 

etilen vinil asetat polimer karıĢımlarının özelliklerini belirleme konusunda çalıĢmalar yapmıĢtır [7-10]. 

Bu deneysel çalıĢmada cam elyaf ve etilen vinil asetatın ayrı ayrı polipropilen ile karıĢımlarından elde 

edilen sonuçların malzemenin özelliklerinde geliĢtirici bir özellik göstermesi ile birlikte bu üç 

malzemenin de bir arada kullanılmasıyla elde edilecek ürünün özellikleri incelenmiĢtir. 

2. MALZEME VE METOT 

2.1 Kompozisyon ve Malzemeler 

On farklı polimer kompoziti hazırlandı. Hazırlanan PP/CE/EVA polimer kompozitinin karıĢım 

oranları Tablo 1‘de verilmiĢtir. Polipropilen (Moplen EP 3307) Lyondell Basell‘den temin edildi. 

Yoğunluğu 0.900 g/cm
3
‘tür. Erime akıĢ indisi 15 g/10 dak. (230 

o
C, 2,16 Kg)‘dır. Isıl çarpılma 

sıcaklığı ise (0.45 MPa) 95 
o
C‘dir. Bu çalıĢmada kullanılan etilen vinil asetattaki vinil asetat içeriği 

%26-28 oranındadır. EVA‘nın erime akıĢ indisi değeri 3-4,5 g/10 dak.‘dır (190°C, 2.16 kg). Erime 

sıcaklığı ise 75 °C‘dir. AĢağıdaki tabloda bu çalıĢmada kullanılan malzemelerin oranları verilmiĢtir. 

Tablo 1 PP/CE/EVA polimer kompozitinin karıĢım oranları 

Gruplar Polipropilen/cam elyaf (%) Etilen vinil asetat (%) 

1 100 - 

2 95 (90/10) 5 

3 90 (90/10) 10 

4 85 (90/10) 15 

5 95 (80/20) 5 

6 90 (80/20) 10 

7 85 (80/20) 15 

8 95 (70/30) 5 

9 90 (70/30) 10 

10 85 (70/30) 15 

 

2.2 Numune Hazırlama 

DeğiĢik oranlardaki cam elyaf takviyeli polipropilen ve etilen vinil asetat 24 saat boyunca 105 
o
C 

sıcaklıktaki etüvde kurutuldu. Ekstrüzyon öncesinde granüller LB-5601 isimli katı karıĢtırıcıda (The 

Patterson-Kelley Co., Inc., USA) 15 dakika boyunca karıĢtırıldı. DeğiĢik oranlardaki PP/CE/EVA 

polimer kompoziti Mikrosan marka çift vidalı bir ekstrüzyon makinesinde (Mikrosan Makine A.ġ., 

Türkiye) 180-220 
o
C sıcaklık aralığında 15 Bar basınç altında ve 25 dev/dak‘lık hızla dönen vida ile 
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eriyik olarak karıĢtırıldı ve granül haline getirildi. Bu granüller tekrar 24 saat boyunca 105 
o
C 

sıcaklıktaki etüvde kurutuldu. Daha sonra kurutulan granüllerden test numuneleri enjeksiyon 

makinasında basıldı. Enjeksiyon sıcaklığı 180-220 
o
C, enjeksiyon basıncı 90-110 bar ve vida dönme 

hızı 25 dev/dak. 

Tablo 2 PP/CE/EVA polimer kompozitinin ekstrüzyon ve enjeksiyon Ģartları 

Proses Ekstrüzyon Enjeksiyon 

Sıcaklık (
o
C) 180–220 180–220 

Basınç  (bar) 15 90–110 

Kalıpta bekleme süresi (sn) - 20  

Vida hızı  (rpm) 25 25 

Kalıp sıcaklığı (
o
C ) - 40 

 

2.3 Test Yöntemi 

Çekme testleri ASTM D638 standardına göre yapıldı. 10 kN kapasiteli Zwick Z010 (Almanya) marka 

çekme test cihazında 50 mm/dak.‘lık çekme hızı kullanıldı. Dolayısıyla elastik modülü, akma 

mukavemeti, kopma mukavemeti ve kopma uzama değerleri bu test cihazı ile elde edildi. Her gruptan 

yedi adet numune kullanıldı ve ortalama değerleri alındı. Sertlik testi, Zwick sertlik ölçüm cihazı ile 

ASTM D2240 standardına göre yapıldı. Darbe mukavemetini belirlemek için Zwick B5113 darbe test 

cihazı kullanıldı. ASTM D256 yöntemine göre oda sıcaklığında ve numunelere çentik açılarak 

gerçekleĢtirildi. Yoğunluk testi ISO 2781 test standardına göre yapıldı. PP/CE/EVA polimer 

kompozitinin SEM analizleri için tüm numuneler Polaron SC7640 (Ġngiltere)  kaplama cihazı ile 20 Å 

kalınlığında altın/paladyum alaĢımı ile kaplanmıĢtır. Daha sonra FEI Sirion XL30 FEG (Hollanda) 

marka elektron mikroskobisi ile 5 kV voltaj altında fotoğrafları çekilmiĢtir. 

3. SONUÇLAR 

3.1  PP/CE/EVA polimer kompozitinin mekanik değerleri: 

Polipropilene cam elyaf ve etilen vinil asetat ilavesiyle oluĢturulun polimer kompozitinin mekanik 

değerlerdeki değiĢimi Ģekil 1‘de verilmiĢtir. ġekil 1-A‘da da görüldüğü gibi cam elyaf oranının artması 

ile elastiklik modül değerinin de arttığı görülmektedir. Cam elyaf rijit bir malzeme olduğundan bu 

değer artmıĢtır. Fakat EVA oranının artması ile de bu değerlerde düĢüĢ görülmektedir. Burada da 

etilen vinil asetatın elastomerik yapıda olması yani nispeten yumuĢak bir malzeme olması nedeniyle 

elastiklik modül değerlerinin azalmasına sebep olmuĢtur. Saf polipropilenin elastiklik modül değeri 

2100 MPa iken içerisine %10 cam elyaf ilavesiyle bu değerin 2308-2464 MPa, %20 cam elyaf 

ilavesiyle 2628-3302 MPa ve %30 cam elyaf ilavesi ile de bu değerin 3256-3622 MPa‘ya çıktığı tespit 

edilmiĢtir.  En yüksek artıĢın %30 cam elyaf ilavesinde olduğu görülmektedir. Buna karĢılık %10 cam 

elyaf ilaveli grupta EVA oranının artmasıyla elastiklik modül değerinde bir azalma tespit edilmiĢtir. 

Örneğin % 5 EVA ilavesi ile 2464 MPa, %10 EVA ilavesiyle 2462 MPa ve %15 EVA ilavesiyle de bu 

değerin 2308 MPa‘ya düĢtüğü görülmektedir. Benzer durum %20 ve %30 cam elyaf takviyeli 

gruplarda da görülmektedir. ġekil 1-B ve C‘de de görüldüğü gibi cam elyaf oranının artması ile akma 

mukavemeti ve kopma mukavemeti değerinin de arttığı görülmektedir. Fakat EVA oranının artması ile 

de bu değerlerde düĢüĢ görülmektedir. Örneğin saf polipropilenin akma mukavemeti değeri 34 MPa 

iken içerisine %10 cam elyaf ilavesiyle bu değerin 35-38 MPa, %20 cam elyaf ilavesiyle 41-58 MPa 

ve %30 cam elyaf ilavesi ile de bu değerin 52-62 MPa‘ya çıktığı tespit edilmiĢtir.  En yüksek artıĢın 

%30 cam elyaf ilavesinde olduğu görülmektedir. Buna karĢılık %20 cam elyaf ilaveli grupta EVA 
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oranının artmasıyla akma mukavemeti değerinde bir azalma tespit edilmiĢtir. Örneğin % 5 EVA 

ilavesi ile 58 MPa, %10 EVA ilavesiyle 50 MPa ve %15 EVA ilavesiyle de bu değerin 41 MPa‘ya 

düĢtüğü görülmektedir. Benzer durum %10 ve %30 cam elyaf takviyeli gruplarda da görülmektedir.  

  

                                            A                                                                              B 

   

                                            C                                                                            D 

ġekil 1 PP/CE/EVA polimer kompozitinin mekanik özellikleri  
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                                            E                                                                               F 

 

G 

ġekil 1 (devamı) 

 

 

ġekil 1-D‘ye baktığımızda cam elyaf oranının artması ile kopma uzama değerinin düĢtüğü 

görülmektedir. Yapı rijitleĢtiği için uzama miktarı düĢmüĢtür. Fakat burada EVA oranının %5‘ten 

%15‘e çıkmasıyla kopma uzama değerlerinde artıĢ olduğu görülmektedir. ġekil 1E-F-G‘ye 

baktığımızda burada da cam elyaf oranının artmasıyla sertlik, izod darbe mukavemeti ve yoğunluk 

değerlerinin arttığı buna karĢılık EVA oranının artmasıyla bu değerlerde bir miktar azalmanın olduğu 

görülmektedir. Örneğin ġekil 1 G‘ye baktığımızda cam elyaf oranının artması ile yoğunluk değerinin 

arttığı görülmektedir. Fakat EVA oranının artması ile de bu değerlerde düĢüĢ görülmektedir. Saf 

polipropilenin yoğunluk değeri 0,9013 g/cm
3
 iken içerisine %10 cam elyaf ilavesiyle bu değerin 

0,9501-0,9623 g/cm
3
 aralığında olduğu görülmektedir. %20 cam elyaf ilavesiyle 1,093-1,018 g/cm

3
 ve 

%30 cam elyaf ilavesi ile de bu değerin 1,050-1,0662 g/cm
3
‘e çıktığı tespit edilmiĢtir. En yüksek 

artıĢın %30 cam elyaf ilavesinde olduğu görülmektedir. Buna karĢılık %10 cam elyaf ilaveli grupta 
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EVA oranının artmasıyla yoğunluk değerinde bir azalma tespit edilmiĢtir. Örneğin % 5 EVA ilavesi 

ile 0,9623 g/cm
3
, %10 EVA ilavesiyle 0,9520 ve %15 EVA ilavesiyle de bu değerin 0,9501 g/cm

3
‘e 

düĢtüğü görülmektedir. Benzer durum %20 ve %30 cam elyaf takviyeli gruplarda da görülmektedir. 

3.2 PP/CE/EVA polimer kompozitinin mikroyapı incelemesi:  

PP/CE/EVA polimer kompozitinin mikroyapı fotoğrafları ġekil 2‘de verilmiĢtir. Polipropilen matris 

içerisinde cam elyafların homojen olarak dağıldığı fotoğraflardan açıkça görülmektedir. 4-7 ve 10. 

gruplara bakıldığında (%15 EVA oranlı gruplar) EVA‘nın cam elyafların yüzeylerini kapladığı 

görülmektedir.  

   

                             1. Grup                            2. Grup                              4. Grup 

 

   

                             5. Grup                             7. Grup                              8. Grup  

 

 

10. Grup 

ġekil 2 PP/CE/EVA polimer kompozitinin SEM fotoğrafları 

4. TARTIġMA 

Bu çalıĢmada polipropilen polimerine farklı oranlarda cam elyaf ve etilen vinil asetat katarak elde 

edilen polimer kompozitinin elastiklik modülü, akma mukavemeti, kopma mukavemeti, kopma 

uzaması, sertlik değeri, çentikli izod darbe mukavemeti, yoğunluk değerleri ve mikroyapı özellikleri 
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incelenmiĢ olup cam elyafın ve etilen vinil asetatın ilavesiyle değerlerde önemli değiĢimlerin olduğu 

tespit edilmiĢtir. Elde edilen sonuçlara göre: 

6. Polipropilene cam elyaf ilavesi ile elastiklik modülü, akma mukavemeti, kopma mukavemeti, 

sertlik değeri, çentikli izod darbe mukavemeti ve yoğunluk değerleri artmıĢtır. Bu artıĢın 

sebebi cam elyafların rijit yapısından kaynaklanmaktadır.  Etilen vinil asetat ilavesi ile de bu 

değerlerde bir miktar düĢüĢün olduğu tespit edilmiĢtir. Bu da etilen vinil asetatın elastomerik 

yapısndan kaynaklanmaktadır. 

7. Polipropilene cam elyaf ilavesi kopma uzama değerinde bir düĢüĢ sağlamıĢtır. Fakat EVA 

oranını artmasıyla da uzama miktarının artığı tespit edilmiĢtir.  

8. Mikroyapı fotoğraflarından anlaĢıldığı gibi cam elyaflar homojen olarak dağılmıĢtır ve etilen 

vinil asetat cam elyafların yüzeylerini kaplamıĢtır. 
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DEGREE OF GRAIN BOUNDARY SENSITIZATION IN AUSTENITIC 

STAINLESS STEELS 
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Abstract 

This study investigates the influence of heat treatment on degree of grain boundary sensitization of 

AISI 304 austenitic stainless steel. The AISI 304 austenitic stainless steels were subjected to heat 

treatment at 1100 C for various hours 1, 3 and 5 h followed by water quenching. The heat-treated 

alloys were reheated at 700 C for 1 h to provide artificial sensitization. The degree of sensitization 

was measured by double loop electrochemical potentiodynamic reactivation (DLEPR) test. The results 

showed that increasing time of heat treatment led to an increase in grain size and this resulted in a 

decrease in the degree of sensitization, in which the larger grains were less prone to sensitization and 

thus intergranular corrosion. Heat treatment for longer hours can be an alternative solution for 

decreasing the sensitization in austenitic stainless steels. 

Keywords: Austenitic stainless steel, sensitization, corrosion, heat treatment 

1. Introduction 

Austenitic stainless steels possess superior corrosion resistance at both low and elevated 

temperatures and moderate mechanical properties. They widely used in chemical and nuclear 

industries and marine applications. Compared to other types of stainless steels such as ferritic, 

martensitic and duplex stainless steels, they contain higher content of Ni and Mn, which are 

strong austenite stabilizers. Thus, the austenite structure is stabilized at room temperature by 

means of these elements and as a result of that an excellent corrosion resistance together with 

a good weldability, toughness and formability are obtained [1]. However, austenitic stainless 

steels are prone to intergranular corrosion when they are exposed to a slow heating or cooling 

in the temperature range of 450 
o
C to 850 

o
C. Cr-rich carbide precipitates can form in this 

temperature range on the grain boundaries and result in zones nearby containing Cr content 

below 13 wt%. This phenomenon is called sensitization. When a sensitized material is 

exposed to an extreme corrosive environment, they become susceptible to intergranular 

corrosion and intergranular stress corrosion cracking that may result early failure in service 

[1–3].  

Several studies have focused on the influence of strain rate and heat treatment on sensitization 

of austenitic stainless steels [4–6]. Murr et al. reported that the degree of sensitization showed 

an increase as the strain in 316 austenitic stainless steel increased [4]. It was reported that as 

the grain size decreased in austenitic stainless steels, more chromium carbide precipitation can 

be seen due to the increased grain boundary [5,6]. However, there is still limited study, 
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investigating the effects of several heat treatment parameters on sensitization of austenitic 

stainless steels. In this study, 304 austenitic stainless steels, which known as one of the most 

used stainless steels, were heat-treated at 1100 
o
C for 1, 3 and 5 h. The heat-treated samples 

were then exposed to a second heat treatment at 700 
o
C for 1 h to provide an artificial 

sensitization. The degree of sensitization was determined by double loop electrochemical 

potentiodynamic reactivation (DLEPR) test. 

2. Experımental procedure 

The AISI 304 austenitic stainless steel was purchased from the market as sheet form. Samples 

with a dimension of 10x10x3 mm were cut from the as-received samples for microscopic and 

corrosion tests. The samples were heat treated at 1100 
o
C for 1 h, 3 h and 5 h. Then, each 

heat-treated sample was sensitized at 700 
o
C for 1h followed by water quenching. Standard 

metallographic procedure was used for microstructural investigation by mechanical grinding 

with 240, 400, 600, 800, 1000 and 1200 grit emery papers followed by polishing with 6 m 

and 1 m diamond paste. After that, electrolytic etching in 10% oxalic acid solution at 6 V for 

1 min was applied. Grain size measurements were performed by linear intercept method 

according to ASTM E112 standard. The degree of sensitization was measured by double loop 

electrochemical potentiodynamic reactivation (DLEPR) test. The samples for corrosion test 

were mounted in epoxy resin with brass wire connection. The electrochemical testing system 

consisted of a graphite rod as counter electrode, a saturated calomel electrode (SCE) as 

reference electrode and the sample with exposed area of 0.25 cm
2
 as working electrode in a 

working solution of 0.5 M H2SO4 + 0.01 M KSCN. The polarization curves were obtained by 

Gamry model PC4/300 mA potentiostat/galvanostat with DC105 corrosion analysis controlled 

by a computer. After monitoring open circuit potential for 300 s, the specimens were 

polarized anodically from EOC to +0.3 V and immediately reversed to EOC. The degree of 

sensitization was determined by multiplying 100 and the ratio of the maximum current 

generated in the reactivation or the reverse scan (IR) to that generated in the anodic scan (IA) 

as illustrated in Fig. 1. 
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Figure 1. A schematic diagram for the procedure of DLEPR test [7]. 

 

3. Results and Discussion 

Fig. 2 shows the microstructures of the as-received and heat-treated samples. It can be seen 

that increasing time of heat treatment process led to a continual increase in grain size. The 

grain size values of the alloys were measured by linear intercept method and listed in Table 1. 

The average grain size of the as-received sample was measured as 20.8 m. After heat 

treatment at 1100 C for 1, 3 and 5 h, the average grain size gradually increased to 43.5 m, 

62.8 m and 80.8 m respectively. Furthermore, the distribution of grain size tended to be 

unequal with increasing heat treatment time, in which the microstructures consisted of mostly 

very large grains with having several small grains. It is also worth noting that all the samples 

showed single phase austenitic structure with no second phase. 
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Figure 2. Microstructure of the studied samples: (a) as-received and heat treated at 1100 C for (b) 

1 h, (c) 3 h and (d) 5 h. 

 

DLEPR test results of the as-received and sensitized samples are illustrated in Fig. 3. The 

activation current (IA), reactivation current (IR) and degree of sensitization (%) values 

obtained from the polarization curves in Fig. 3 are listed in Table 1. It can be seen that the as-

received sample exhibited a very low sensitization by 4.5 %, which can be caused during the 

production process. After heat treatment and artificial sensitization treatment, the IR and IA 

values became close to each other resulting in higher degree of sensitization values, which 

steeply increased to 79.8 % for the alloy heat-treated at 1100 C for 1 h. However, as the heat 

treatment time increased to 3 h and 5 h, the degree of sensitization decreased to 77 % and 

26.6. According to the time-temperature-sensitization (TTS) diagram of 304 austenitic 

stainless steel, an almost complete sensitization can be seen at 700 
o
C for 1 h. The gradual 

decrease in the degree of sensitization after longer hours heat treatment in this study can be 

attributed to the decreased nucleation site for Cr-carbide precipitates since these carbides 

mainly precipitate along the grain boundaries. Therefore, Cr-depleted zones were decreased 

by increasing time of heat treatment as result of the increased grain size. However, increased 

grain size can deteriorate the mechanical properties. Therefore, care must be taken for 

specifying the time of heat treatment at high temperatures and further investigations are 

needed on mechanical properties of the heat-treated austenitic stainless steels. 
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Figure 3. DLEPR test results of the studied samples: (a) as-received and heat treated at 1100 C for 

(b) 1 h, (c) 3 h and (d) 5 h. 

 

 

Table 1. DLEPR test results of as-received and heat-treated AISI304 stainless steel. 

4. Conclusion 

The effect of heat treatment on sensitization of AISI304 austenitic stainless steel was 

investigated in this study. DLEPR tests showed that the degree of sensitization and 

susceptibility to intergranular corrosion decreased with increasing time of heat treatment due 

to the increased grain size. The presence of less grain boundary improved the corrosion 

resistance.  

Steel State 

Heat 
Treatment 

Time 
(h) 

Average 
Grain 
Size 
(m) 

Reactivation 
Current, IR 

(A/cm2) 

Activation 
Current, IA 
( A/cm2) 

Degree of 
Sensitization 

(%) 
( IR/IA)x100 

A
IS

I 3
0

4
 

As-received - 15.5 5.64x10-4 126x10-4 4.5 

Heat 
Treatment 

+ 
Artificially 
sensitized 

1 33.5 8.14x10-4 10.2x10-4 79.8 

3 62.6 27x10-4 35x10-4 77 

5 80.8 3.06x10-4 11.5x10-4 26.6 
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Abstract 

In this study, the electrochemical corrosion behaviours of hot-rolled hypoeutectic Al-Mg2Si alloys 

were investigated. The Al-6.3Mg-3.7Si (wt%) alloy, corresponding to Al-10wt%Mg2Si, was produced 

by conventional gravity casting. The machined as-cast samples were heated at 400 C and 

subsequently hot-rolled at this temperature with different thickness reduction. For each rolling pass, 

5% thickness reduction was applied and the samples were reheated to the same temperature in the 

furnace for 20 min. As a result, the hot-rolled samples with total thickness reductions of 20%, 50% 

and 80% were obtained. The microstructures of the hot-rolled samples were taken by optical 

microscope. Electrochemical corrosion measurements were made by potentiodynamic polarization 

and potentiostatic electrochemical impedance spectroscopy (EIS) tests in acidified NaCl solution. The 

results showed that increasing thickness reduction resulted in a better electrochemical corrosion 

performance due to the microstructural differences. 

Keywords: Aluminium alloys, hot rolling, microstructure, corrosion 

1. Introduction 

Aluminum alloys are attractive engineering materials due to their low density, high strength at 

both low and elevated temperatures, good corrosion resistance and good castability [1]. 

Although these beneficial properties of aluminum make them widely used in automotive and 

aerospace industries, some properties such as strength and corrosion resistance are still 

required to be improved in order them to be used as high-performance materials. In recent 

years, researchers have focused on employing several reinforcement materials as powder, 

whiskers or fiber shapes of various carbides, borides, nitrates or oxides in aluminum by 

different production methods [2]. These materials showed a good performance on strength at 

elevated temperatures but mostly deteriorated the corrosion resistance. Apart from these 

methods, in-situ production of hard and dense intermetallics of Mg2Si in aluminum can 

increase the strength and corrosion resistance by stabilizing the protective oxide film even 

though it depends on the size and distribution of particles [3]. Efforts have been made on 

changing the morphology and size of excessively coarse Mg2Si particles mostly by different 

alloying elements such as Bi, Sr, Sb and rare earth elements [4–6]. These additions refine the 

Mg2Si particles and provide uniform distribution of particles and thus improve the mechanical 

properties. On the other hand, Mg2Si intermetallics are mostly present as a shape of Chinese-

script rather than a blocky shape when the Mg2Si content is below 15 wt% [7]. Furthermore, 

hot forming processes such as rolling, forging and extrusion can give rise to improvement of 

strength due to the recrystallization and thus finer microstructure and more homogenous 

distribution of second phase particles [8]. In the literature, there is no study investigating the 
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effect of hot rolling on corrosion resistance of aluminum alloys with in-situ Mg2Si additions. 

Therefore, in this study, a hypoeutectic Al-10wt% Mg2Si composite was cast and 

subsequently hot-rolled at 400 C with different thickness reduction and the corrosion 

resistance of the produced alloys were investigated in acidified chloride solution. 

2. Experimental procedure 

The Al-6.3Mg-3.7Si (wt%) alloy, also called hypoeutectic Al-10Mg2Si composite, was cast in 

an electrical resistance furnace. First, pure Al ingots ( 99 wt%), and Al-30Si master alloys 

were melted at 750 C and after 30 min, Mg ingots ( 99.5 wt%) were added. Subsequently, 

dry C2Cl6 tablets were added to provide degassing. The melt was stirred for 10 min and the 

slag was cleaned. After that, the melt was poured into a steel mould preheated to 200 C.  

For metallographic investigations, standard procedure was used by mechanical grinding and 

polishing. The polished samples were etched in 1 vol% HF water solution for 20 s. 

Microstructure images were captured by optical microscope (OM). The electrochemical 

corrosion tests were conducted in acidified NaCl solution solution (30 g/L NaCl + 10 ml HCl 

+ distilled water). A classical three-electrode cell was used consisting of a graphite rod as 

counter electrode, a saturated calomel electrode (SCE) as reference electrode and the sample 

as working electrode. Gamry model PC4/300 mA potentiostat was used for both 

potentiodynamic polarization and potentiostatic electrochemical impedance spectroscopy 

(EIS) tests. The potentiodynamic polarization tests were carried out at a scan rate of 1 mVs-1, 

starting from -0.25 V (vs. Eoc) to +0.25 V (vs. Eoc). The corrosion current densities were 

calculated by Tafel extrapolation method. For EIS tests, the frequency was selected from 

10000 Hz to 0.1 Hz and the voltage amplitude was set to 50 mV. Electrochemical tests were 

performed at least three times. 

3. Results and Discussion 

Fig. 1 shows the optical microstructures of the as-cast and hot-rolled Al-10Mg2Si samples. 

The microstructure of as-cast sample consisted of white -Al matrix, Chinese script type and 

needle-like second phases. According to Al- Mg2Si phase diagram as shown in Fig. 2, only -

Al and eutectic Mg2Si phases were present in the microstructure at 10 wt% Mg2Si [3]. Based 

on the previous studies, the Chinese script type intermetallics consisting of thin rod-like 

phases corresponded to eutectic Mg2Si. The needle-like intermetallics were also observed by 

Farahany et al. and they reported that these phases are brittle Al5FeSi [9]. Since no Fe 

addition was implemented in this study, that phase was thought to be the result of impurities 

in the pure and master alloys. Furthermore, as the hot-rolling thickness reduction increased, 

the microstructure of the as-cast alloy gradually changed mostly in terms of distribution of 

second phase particles. The hot-rolling process resulted in a fragmentation and refinement of 

second phase particles and more homogenous distribution of them throughout the 

microstructure. 
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Figure 1. Optical microstructures of the studied alloys: (a) as-cast and hot rolled with thickness 

reductions of (b) 20%, (c) 50% and (d) 80%. 

 

 

Figure 2. Al- Mg2Si phase diagram [3]. 
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The potentiodynamic polarization curves are presented in Fig. 3. The Tafel extrapolation 

results showed that the corrosion potential values (Ecorr) were estimated as -0.51 V, -0.49 V 

and -0.51 V for the hot-rolled alloys with thickness reduction of 20%, 50% and 80%, 

respectively. It is evident that no big difference among the corrosion potentials was observed, 

expectedly. However, the corrosion current densities (icorr) were calculated for the alloys with 

thickness reduction of 20%, 50% and 80% as follows: 6.2 mA/cm
2
, 4.5 mA/cm

2
 and 1.8 

mA/cm
2
,
 
respectively. It is agreed that the higher corrosion current density corresponds to low 

corrosion resistance [10]. It can be seen in Fig. 3 that the cathodic corrosion activity of the 

alloy hot-rolled by 80% was lower than the other hot-rolled alloys and this resulted in a lower 

corrosion current density. 

The Nyquist plots of the hot-rolled alloys are illustrated in Fig. 4. All the hot-rolled alloys 

have conductive loop at high frequencies and inductive data points at low frequencies. Since 

the development of each spectra was similar to each other and the diameters of the loops were 

different, it can be deduced that the hot-rolled alloys had similar corrosion mechanisms but 

different corrosion rates due to the microstructural alterations. It is generally accepted that the 

larger capacitive loop characterizes better corrosion resistance [11]. The diameter of the loops 

shown in Fig. 5 gradually increased as the hot-rolling reduction increased. Thus, the corrosion 

resistance was improved. 

Figure 3. Potentiodynamic polarization curves of hot-rolled Al-10Mg2Si alloys. 
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Figure 4. Nyquist plots of the hot-rolled Al-10Mg2Si alloys. 

 

Both potentiodynamic polarization and potentiostatic EIS tests revealed that the corrosion 

resistance was improved as the hot-rolling thickness reduction increased. As stated earlier, 

increasing hot-rolling reduction resulted in more fragmentation and refinement of Chinese 

script type Mg2Si phase and needle like Al5FeSi observed in the as-cast state. After 80% hot-

rolling reduction, the second phases were almost completely broken and particles were 

distributed throughout the microstructure. The previous studies showed that Mg2Si phase can 

form Mg and Si containing oxides and these oxides can stabilize the protective oxide film that 

formed on the surface during corrosion [12,13]. Therefore, it can be inferred that the corrosion 

improvement by increasing hot-rolling reduction was due to the uniform distribution of fine 

Mg2Si particles and thus more stable protective oxide film formed on the surface. The hot-

rolling process is not only beneficial for the improvement of mechanical properties but also 

for the corrosion protection. 

4. Conclusion 

The electrochemical corrosion properties of hot-rolled hypoeutectic Al-Mg2Si alloys were 

investigated in this study. The Al-6.3Mg-3.7Si (wt%) alloy was produced by conventional 

gravity casting and hot rolled with different thickness reductions by 20%, 50% and 80%. The 

hot-rolling process brought about a fragmentation and refinement of second phases and more 

homogenous distribution of particles throughout the microstructure. Electrochemical 

corrosion tests showed that corrosion resistance was improved with increasing hot-rolling 

reductions, which was attributed to the formation of more stable oxide film on the surface 

caused by fine distribution of Mg2Si particles. 
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THE INFLUENCE OF GRAPHENE NANOPLATELETS (GNPS) ON 

DRY SLIDING WEAR PERFORMANCE OF HOT EXTRUDED 

ALUMINUM MATRIX COMPOSITES 

Hüseyin ZENGĠN
1
, Muhammet Emre TURAN 

Abstract 

Graphene, known as the material of the future, is an allotrope of carbon atoms. Because of excellent 

properties, it has become popular reinforcement for metal matrix composites. In this study, graphene 

nanoplatelets (GNPs) reinforced aluminum matrix composite was fabricated using semi powder 

metallurgy method which is based on ultrasonication and distillation. Hot extrusion process was 

applied and the effect of GNPs on tribological performance of aluminum was investigated with this 

report. Scanning Electron Microscope was used for microstructure investigation. Wear tests were 

conducted at same sliding speed and under three different loads (5N,10N and 20N) in dry sliding 

condition in order to evaluate the lubricant effect of GNPs. Results show that, there is no difference 

about texture intensities between unreinforced and GNPs reinforced composite. GNPs also decreases 

the wear rate of aluminum especially under loads of 10N and 20N. 

Keywords: Graphene, Aluminum, Extrusion, Wear 

1. Introduction 

In recent years, metal matrix composites (MMCs) have great importance to improve the 

properties of base metals and alloys [1,2]. They consist of matrix and reinforcement materials. 

For decades, among the metal matrix composites, magnesium and aluminum based metals 

which have low densities are become popular for aerospace, automotive and defense industry 

[3-5]. Researchers have successful attempts to develop mechanical and wear performance of 

aluminum with the addition of nano-size reinforcements such as nitride, oxide and carbide 

compounds [6,7]. Nowadays, carbon based materials have lots of attention because of their 

excellent properties. One of them is known as graphene which includes of sp
2 

hybridized 

carbon atoms. Graphene has 1 TPa elastic modulus and 125 GPa strength value [8]-[10]. Also, 

the lubricant effect of graphene is known for polymer and metal base composites. This report 

aims to use of graphene in order to develop tribological behavior of pure aluminum under 

different loads in dry sliding conditions. 

2. Experimental procedure 

High purity aluminum and graphene nanoplatelets were bought by Nanografi Co.lt. in Turkey. 

Aluminum has 325 mesh size and is used as matrix materials. GNPs (0.5 wt.%) was 

ultrasoniced in acetone for 2 hours to distinguish the nanoparticles then aluminum was poured 

into the solution. Magnetic stirrer was set as 400 rpm and 150 C. Al-GNPs solution put on the 

magnetic stirrer and connected to the vacuum distillation system. The fabrication diagram is 

presented in Fig.1. 

                                                           
1
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Figure 1. Fabrication of composite diagram 

 

Obtained powders were pressed in cold press with 400 MPa and sintered under Argon 

atmosphere at 580 ºC. Hot extrusion was performed after sintering stage. SEM was used to 

observe if there is macro defect or not and to characterize the microstructure after 

metallographic process had been performed. Grinding from 240 to 3000 mesh SiC grit, 

polishing 1 µm suspension and etching with keller solution were performed as metallographic 

process. Wear tests were conducted using reciprocating configuration and 5,10 and 20N loads 

were applied respectively. Counter-face material was chosen as AISI 52100 grade steel ball 

with 6m. diameter. 

3. Results and Discussion 

Fig.2 indicates the microstructure of GNPs reinforced Aluminum matrix composites. Neither 

cracks nor macro porosities were observed in the microstructure. Furthermore, there is no 

visible agglomeration which can be attributed to the good bonding between aluminum and 

carbon atoms. Pole figure analysis was also conducted to see if there is a difference between 

texture intensities or not. Results about three different planes are presented in Table 2. 

Intensities are closer for unreinforced aluminum and GNPs reinforced composite. 

 

 

 

 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

1045 

 

Figure 2. SEM images of GNPs reinforced composite 

 

 

Table 1. Crystallographic texture results of samples 

Materials Pole Figures Imax 

 

Pure Al 

{111} 5.3 

{200} 5.4 

{220} 6.3 

 

Al-GNPs 

{111} 5.6 

{200} 5.9 

{220} 6.7 

 

Fig.3 shows the wear rate values of samples at the end of 1000 m. sliding distance. Sliding 

speed was constant which was set as 100 mm/s. Wear rate was calculated utilizing wear 

volume loss of specimens. GNPs addition provide the improvement of wear performance of 

pure aluminum. When applied load enhances to 20N, wear rate increases directly. Especially 

for higher loads, the effect of GNPs can be clearly recognized. The reason of the improvement 

of tribological behavior with the addition of carbonaceous materials can be attributed to the 

presence of harder particle in matrix. This might affects the motion of dislocation and 

mechanical behavior of matrix is improved by uniform distribution. 
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Figure 3. Wear rate values of samples 

 

COF values were obtained via software program of tribometer test machine. Average values 

were calculated and given in Fig.4. In general COF decreases with increasing of applied 

loads. This is because highest friction heat and oxidation are occurred when load increases. In 

some cases (Al-GNPs under load of 10N), there might be an insufficient lubricant 

performance of GNPs, so COF begins to increase.  

Figure 4. COF values of samples versus applied loads 
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4. Conclusion 

GNPs reinforced pure aluminum matrix composite was produced by powder metallurgy 

followed hot extrusion. GNPs addition didn‘t affect the texture intensities but improved wear 

performance considerably. COF decreases generally with the addition of carbonaceous 

reinforcement. Microstructure was free of cracks, debonding and visible porosities.  
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Bir Eğitim AraĢtırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde ÇalıĢan 

HemĢirelerin Nosokomiyal Ġnfeksiyon Ġle Ġlgili Bilgilerinin 

Değerlendirilmesi 

 Lale TÜRKMEN
1  

1
Gazi Üniversitesi, SHMYO, Dr. Öğr. Üyesi, lturkmen@gazi.edu.tr  

ÖZET 

Yoğun bakım üniteleri hastane geneline göre invaziv girişimlerin daha sık uygulandığı 

dirençli mikroorganizmaların daha çok izole edildiği yerlerdir ve bu nedenle buralarda 

hastane enfeksiyonları daha sıktır. Bu araştırmada, hemşirelerin sağlık hizmetleriyle ilişkili 

enfeksiyonlar hakkındaki bilgi düzeyi değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma tanımlayıcı 

tipte planlanmıştır. Araştırma örneklemi Doktor Abdurrahman Yurtaslan Eğitim ve Araştırma 

hastanesi yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemşireler oluşturmaktadır. Veriler Ekim-

Aralık 2016 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri çözümlemesinde SPSS20.0 paket programı 

kullanılarak, sayı ve yüzde analizleri yapılmıştır. Anlamlılık p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 

Araştırmaya katılanların büyük bir kısmı kadın (n=60) e yaş ortalaması 29.16±5.12‘di. 

Katılımcıların cinsiyete göre nosokomiyal infeksiyonu bilme durumu, %51.3 oranında kızlar 

ve %15.0 oranında erkekler doğru olarak biliyordu. Sonuç olarak, hemşirelerin hastane 

enfeksiyonları farkındalığı, korunma ve önlem konusundaki bilgileri orta düzeydeydi. 

Hemşirelerin hastane infeksiyonlarının azaltılması için evrensel önlemler konusunda 

yeterliliğinin sağlanması bir gerekliliktir. 

Anahtar sözcükler: Nasokomiyal, yoğun bakım, hastane enfeksiyonu 

 

GĠRĠġ 

Nozokomiyal veya hastane enfeksiyonu olarak da adlandırılan sağlık bakımı ile iliĢkili 

enfeksiyonlar global bir problemdir ve tüm sağlık sistemlerini etkiler(WHO. CDC. ġenen, 

2001:254). Bu infeksiyonlar hastalar hastaneye baĢvurduktan sonra geliĢen ve baĢvuru anında 

inkübasyon döneminde olmayan veya hastanede geliĢmesine rağmen bazen taburcu olduktan 

sonra ortaya çıkabilen infeksiyonlardır. Genellikle hastaneye yattıktan 48-72 saat sonra ve 

taburcu olduktan sonra ilk 10 gün içinde geliĢen infeksiyonlardır (WHO. CDC. ġenen, 

2001:258. Ünal, 2004:129). Dünya çapında 1,4 milyondan fazla insanın hastaneden edinilen 

enfeksiyöz komplikasyonlardan etkilendiği bildirilmektedir(WHO). Türkiye‘de sağlık 

hizmetleri ile iliĢkili infeksiyonlar hastane genelinde %1-%8,6 oranındadır(KLĠMĠK). 

Hastane infeksiyonları; hastanede kalıĢ süresinde uzama, morbiditede artıĢ, yaĢam kalitesinde 

bozulma, mortalitede artıĢ, iĢ gücü ve üretkenlik kaybı ve maliyet artıĢlarına neden olur. 

mailto:lturkmen@gazi.edu.tr
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Birçok farklı bakteri, virüs, mantar ve parazit nozokomiyal enfeksiyonlara neden olabilir. Bu 

enfeksiyonlar hastanedeki bir baĢka kiĢiden (çapraz enfeksiyon) veya hastanın kendi 

florasından (endojen enfeksiyon) yada kontamine nesneler veya çevreden kaynaklanabilir 

(WHO). 

ArtmıĢ antibiyotik kullanımı (flora değiĢikliği, multipl dirençli patojenler) gibi mikrobiyal 

faktörler, yaĢ, metabolik ve immünsüpresyona yol açan bozukluklar, immünsüpresif ilaçlar, 

travma-yanık gibi konakçı faktörleri, cerrahi uygulamalar, invaziv giriĢimler (kateterizasyon, 

entübasyon vb.) ve el yıkama/yıkamama gibi çevresel faktörler hastane infeksiyonları 

oluĢumunda önemli faktörlerdir. En sık görülen enfeksiyonlar idrar yolu enfeksiyonu, cerrahi 

alan enfeksiyonu, hastane kaynaklı pnömoni, ventilatör iliĢkili enfeksiyon ve kan dolaĢımı 

enfeksiyonlarıdır (WHO. CDC. Ünal, 2004:129). Sağlık bakımı ile iliĢkili enfeksiyonlar 

infeksiyonlar aynı zamanda sağlık çalıĢanları için mesleki infeksiyonlar kapsamındadır 

(WHO. CDC.). Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi tüm sağlık çalıĢanlarının 

sorumluluğundadır(WHO). 

Bu araĢtırmada, hemĢirelerin sağlık hizmetleriyle iliĢkili enfeksiyonlar hakkındaki bilgi 

düzeyi değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. 

 

MATERYAL – METOT 

AraĢtırma tanımlayıcı tipte planlanmıĢtır. AraĢtırma örneklemi Doktor Abdurrahman 

Yurtaslan Eğitim ve AraĢtırma hastanesi yoğun bakım ünitesinde görev yapan hemĢireler 

oluĢturmaktadır. Örneklem seçim yöntemi kullanılmayarak evrenin tamamına ulaĢım 

hedeflenmiĢtir. Bu çalıĢmada literatür taraması sonucu oluĢturulan anket formu kullanılmıĢ ve 

yüz yüze görüĢme yöntemi ile anket formları doldurulmuĢtur. Anket formu uygulanmadan 

önce katılımcılardan sözlü onam alınmıĢtır. Veriler Ekim-Aralık 2016 tarihleri arasında 

toplanmıĢtır. Veri çözümlemesinde SPSS20.0 paket programı kullanılarak, sayı ve yüzde 

analizleri yapılmıĢtır. Anlamlılık p<0.05 olarak kabul edilmiĢtir. 

 

BULGULAR 

AraĢtırmaya katılanların büyük bir kısmı kadın (n=60) e yaĢ ortalaması 29.16±5.12‘di. 

 

Tablo 1: Katılımcıların cinsiyete göre Nosokomiyal infeksiyon bilme durumu 

  Kız Erkek Toplam 

  n % n % n % 

Evet 41 51.3 12 15.0 53 66.3 

Hayır 14 17.5 5 6.3 19 23.7 
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Yanıtsız 5 6.2 3 3.7 8 10 

 

Katılımcıların cinsiyete göre nosokomiyal infeksiyonu bilme durumu, %51.3 oranında kızlar 

ve %15.0 oranında erkekler doğru olarak biliyordu (Tablo 1). 

 

Tablo 2:Katılımcıların Nosokomiyal infeksiyon bulaĢ yoluna dair düĢünceleri 

  Kız Erkek Toplam 

  n % n % n % 

Fekal-Oral 14 17.5 5 6.3 19 23.8 

Temas yolu 24 30.0 6 7.5 30 37.5 

Kan yolu 7 8.8 4 5.0 11 13.7 

Araç-

Gereçle 13 16.2 3 3.8 16 20.0 

Yanıtsız 2 2.5 2 2.5 4 5.0 

 

Nosokomiyal infeksiyon bulaĢ yolu sorulduğunda katılımcıların %37.5‘i temas yolu ile, 

%23.8‘i fekal-oral yol ile ve %20.0‘ı araç-gereçlerle olduğunu belirtmiĢtir (Tablo 2). 

 

Tablo 3:Katılımcıların riskli olarak düĢündüğü hastane enfeksiyonları 

  Kız Erkek Toplam 

  n % n % n % 

Hepatit 27 33.8 6 7.7 33 41.3 

AIDS 17 21.2 7 8.8 24 30.0 

Tüberküloz 11 13.7 5 6.2 16 20.0 

Yanıtsız 5 6.3 1 1.3 6 7.7 

 

Katılımcılara riskli olduğunu düĢündükleri hastane enfeksiyonu sorulduğunda, %41.3‘ü 

hepatit, %30.0‘ı AIDS, %20.0‘ı tüberküloz yanıtını vermiĢtir (Tablo 3). 

 

Tablo 4: Katılımcıların Nosokomiyal infeksiyon‘dan korunma yöntemleri ile ilgili düĢünceleri 

  Kız Erkek Toplam 

Korunma 

Yöntemi 
n % n % n % 

Sterilizasyon 7 8.8 3 3.7 10 12.5 

Dezenfeksiyon 11 13.7 4 5.0 15 18.7 

El hijyeni 16 20.0 8 10.0 24 30.0 

Ġzolasyon 12 15.0 2 2.5 14 17.5 

Eldiven 

kullanımı 14 17.5 3 3.8 17 21.3 

 

Katılımcılara nosokomiyal infeksiyondan korunma yolları sorulduğunda, %30.0‘ı el hijyeni, 

%18.7‘si dezenfeksiyon yöntemleriyle, %17.5‘i izolasyon ile korunma sağlayacağını 

belirtmiĢtir (Tablo 4). 

 

TARTIġMA 
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HemĢirelerin çoğunluğu(%66,2) hastane infeksiyonu kavramını duymuĢtu.%23,7 si ise 

bilmediğini ifade etmiĢtir. Giri ve arkadaĢlarının yapmıĢ olduğu çalıĢmada hemĢirelerin 

çoğunluğunun(%65), hastane enfeksiyonları tanımını doğru bildiklerini ifade etmiĢlerdir (Giri 

ve ark, 2015:1848). AraĢtırmacının sonuçları bulgularımızı desteklemektedir. Katılımcıların 

%37,7 si bulaĢın temas yoluyla olduğu görüĢündeydi. Fekal-oral, araç-gereç ve kan yoluyla 

bulaĢ diğer seçeneklerdi. Benzer çalıĢmalarda Giri ve ark,Sheth ve ark.hemĢirelerin 

çoğunluğunun solunum ve idrar yolu infeksiyonlarını en sık görülen iki hastane enfeksiyonu  

olarak bildiklerini ifade etmiĢlerdir(Giri ve ark, 2015:1848. Sheth ve ark, 2015:1845). 

Literatürler, bulgularımızla uyumludur. Ancak tüm yanıtlar, mikroorganizmaların iletiminde 

rol oynayabilir. Bu durum dikkate alındığında, çalıĢmamızda hemĢirelerin  bulaĢ yollarına 

iliĢkin bilgileri yetersiz görülmüĢtür.  

ÇalıĢmamızda, hastane infeksiyonlarının önlem ve kontrolünde el hijyeni (%30) ve eldiven 

kullanımı(%21,2) en yüksek orandaydı. Bunu dezenfeksiyon, izolasyon ve sterilizasyon 

izlemiĢtir (%18,7,%17,5,%12,5). Diğer taraftan hemĢirelerin (%33,5 ) herhangi bir önleme 

gerek olmadığını söylemesi oldukça dikkat çekicidir. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde 

ifade edilen tüm seçenekler bir faktördür(WHO, CDC). Bu noktadan hareketle, hemĢirelerin 

hastane enfeksiyonlarını önleme ve kontrolü bilgisinin yeterli olmadığını söyleyebiliriz. 

Kalantarzadeh, çalıĢmasında hemĢirelerin hastane infeksiyonlarını önlemesi konusunda orta 

düzeyde (%41,09) bilgiye sahip olduğunu bildirmiĢtir. ġenol ve arkadaĢlarının bu bağlamda 

yapmıĢ olduğu çalıĢmada sağlık personellerinin sadece %43‘ü hastaya müdahaleden önce ve 

sonra ellerini yıkadığını belirtmiĢtir (ġenol ve ark, 2018:47). AraĢtırmacı hemĢirelerin hastane 

enfeksiyonu önleme ve kontrolü hakkındaki bilgilerin farklı ve bazen paradoksal olarak rapor 

edildiğini ve bilgi derecesi, kiĢisel ve eğitsel özellikler, eğitim kurslarına katılma, yönetim ve 

motivasyon gibi çeĢitli faktörlere bağlı olduğunu ifade etmiĢtir (Kalantarzadeh, 2014:14). 

Benzer çalıĢmalarda hemĢirelerin hastane infeksiyonlarının önlenmesi konusunda yeterli 

bilgiye sahip olmadığı bildirilmiĢtir (Angellillo ve ark, 1999:119. McBridge, 1994:98. Wolf 

ve ark, 2008:345. Chan ve ark, 2002:160). 

Hastane infeksiyonlarının önlenmesinde ifade edilen tüm seçenekler bir faktördür(WHO. 

CDC). Bu noktadan hareketle, hemĢirelerin hastane enfeksiyonlarını önleme ve kontrolü 

bilgisinin yeterli olmadığını söyleyebiliriz. AraĢtırmamızda, katılımcılar sağlık personeli için 

yüksek riskli enfeksiyonlar olarak hepatit (%41,2) ve AIDS (%30,0) en yüksek orandaydı. 

Sağlık çalıĢanları mesleki ortamda hepatit B virüsü (HBV), hepatit C virüsü(HCV) ve 

HIV/AIDS dahil olmak üzere kan yoluyla bulaĢan virüsler açısından enfeksiyon riski 

altındadır(WHO. CDC). Bulgularımız literatürlerle uyumludur. 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Sonuç olarak, hemĢirelerin hastane enfeksiyonları farkındalığı, korunma ve önlem 

konusundaki bilgileri orta düzeydeydi. HemĢirelerin hastane infeksiyonlarının azaltılması için 

evrensel önlemler konusunda yeterliliğinin sağlanması bir gerekliliktir. Bu bağlama hizmet içi 

eğitimlerin düzenlenmesi önerilmektedir.  
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ÖZET 

Hepatit B virus infeksiyonu tüm dünyada önemli bir sağlık sorunudur. Enfeksiyonun hastadan 

kan, semen, vajinal sekresyon, yara eksudası ve diğer vücut sıvıları ile geçişi kolaydır. Sağlık 

çalışanları mesleki ortamda hepatit B virüsü (HBV) açısından enfeksiyon riski altındadır. Bu 

çalışmanın amacı, risk altındaki popülasyonlarından olan tıp fakültesi öğrencilerinde HBV ye 

ilişkin bilgi düzeyini araştırmaktır. Araştırma kesitsel tipte planlanmıştır. Araştırma 

örneklemi Gazi üniversitesi Tıp fakültesi birinci sınıf öğrencileri (n=115) oluşturmaktadır. 

Örneklem seçim yöntemi kullanılmayarak evrenin tamamına ulaşım hedeflenmiştir. Veri 

formunun oluşturulmasında elde edilmesinde literatür taraması sonucu oluşturulan anket 

formu kullanılmış ve yüz yüze görüşme yöntemi ile anket formları doldurulmuştur. 

Katılımcıların hepatit B‘nin bulaş yoluna yönelik düşünceleri sorulduğunda, %60.8‘i kan 

yolu, %29.6‘sı cinsel yol ile yanıtını vermiştir, %6.9‘u ise yanıtsız kalmıştır. Katılımcıların 

hepatit B‘yi bilme durumu kızlarda erkeklere göre daha yüksek ve anlamlıdır (p=0.00). 

Çalışma sonucunda tıp fakültesi öğrencilerinin konusunda yetersiz bilgiye sahip olduğu 

belirlenmiştir. Bu konudaki eğitim eksikliğinin giderilmesi, hepatit B karşı korunma ve 

önlemde büyük öneme sahip olduğu bir gerçektir. 

Anahtar Sözcükler: Hepatit B, Tıp Fakültesi, Bilgi 

GĠRĠġ 

Sağlık çalıĢanları mesleki ortamda hepatit B virüsü (HBV) ve hepatit C virüsü(HCV) dahil 

olmak üzere kan yoluyla bulaĢan virüsler açısından enfeksiyon riski altındadır(WHO, CDC, 

Ciuffa ve ark, 2002:2142). Hepatit B ve C'ye bağlı viral hepatit dünya çapında milyonlarca 

insanı etkileyen küresel bir halk sağlığı problemidir(WHO. CDC). WHO tahminlerine göre, 

küresel olarak 2015 yılında dünyada 257 milyon insan hepatit B infeksiyonu ile 

yaĢamaktadır(WHO).  Sağlık çalıĢanları HBV açısından genel popülasyona göre daha fazla 

insan kanı ve diğer potansiyel enfeksiyöz biyolojik maddelere maruz kaldığından yüksek riske 

sahiptir(Ciuffa ve ark, 2002:2142, Shepard ve ark, 2005:559). Hastalık Kontrol ve Önleme 

Merkezi(CDC),sağlık endüstrisi ve ilgili merkezlerde 5.6 milyon sağlık çalıĢanının 

HBV,HCV ve diğerleri dahil olmak üzere, kanla taĢınan patojenlere mesleki maruz kalma 

riski olduğunu tahmin etmektedir(CDC. Ciuffa ve ark, 2002:2142, Shepard ve ark, 2005:559). 

Sağlık çalıĢanları için HBV enfeksiyonu için risk faktörleri, enfekte olmuĢ kan veya vücut 

sıvılarına perkütan veya mukozal maruziyet, yetersiz sterilize edilmiĢ tıbbi ekipman veya 

sağlam olmayan deri ile temastır(Ciuffa ve ark, 2002:2142, Shepard ve ark, 2005:559. Elise 

ve ark.2000:286). Türkiye hepatit B için orta endemik ülkeler arasındadır ve yaklaĢık 

toplumun %  4 ü HBsAg pozitifdir(HoĢgörü ve ark, 2011:1079). Türkiye‘de sağlık çalıĢanları 
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toplum taramalarından çok farklı bir prevalansa sahip değildir(1989—99 %4.8,2000-2011 

%2.17-2.19) (Özsoy, 2003: 157). Dünya Sağlık Örgütünün, 2030 yılına kadar viral hepatit 

eliminasyonu için önemli adımlardan biri, genel bilgi ve farkındalık için eğitim 

giriĢimleridir(WHO). Bunu gerçekleĢtirmek için öncelikle hedef gruplar arasında hepatit 

bilgisi, tutum ve pratiğinin ile ilgili mevcut durumunun kesin bir değerlendirilmesine ihtiyaç 

vardır(HĢoğlu,2011:1080). 

Bu çalıĢmanın amacı, risk altındaki popülasyonlarından olan tıp fakültesi öğrencilerinde HBV 

ye iliĢkin bilgi düzeyini araĢtırmaktır.  

YÖNTEM 

AraĢtırma kesitsel tipte planlanmıĢtır. AraĢtırma örneklemi Gazi üniversitesi Tıp fakültesi 

birinci sınıf öğrencileri (n=115) oluĢturmaktadır. Örneklem seçim yöntemi kullanılmayarak 

evrenin tamamına ulaĢım hedeflenmiĢtir. Veri formunun oluĢturulmasında elde edilmesinde 

literatür taraması sonucu oluĢturulan anket formu kullanılmıĢ ve yüz yüze görüĢme yöntemi 

ile anket formları doldurulmuĢtur. Anket formu uygulanmadan önce katılımcılardan sözlü 

onam alınmıĢtır. Veriler Kasım 2017 tarihinde toplanmıĢtır. Veri çözümlemesinde SPSS20.0 

paket programı kullanılarak, sayı, yüzde ve ki kare analizleri yapılmıĢtır. Anlamlılık p<0.05 

olarak kabul edilmiĢtir. 

 

BULGULAR 

Bu araĢtırmaya toplam 115 öğrenci katılmıĢ olup katılımcıların büyük çoğunluğu (n=60) 

kadın ve yaĢ ortalaması 19.8±4.01‘di. 

 

Tablo 1: Katılımcıların çeĢitli özelliklerine göre Hepatit B‘yi bilme durumu 

  Katılımcıların Hepatit B'yi  Bilme Durumu 

 

Biliyor Bilmiyor 

  
Cins n % n % Ki kare p 

Erkek 38 69.1 17 30.9 

  
Kız 54 90.0 6 10.0 12.145 0.00 

YaĢ   

18-19 71 79.8 18 20.2 

  
20 ve üzeri 21 80.8 5 19.2 0.814 0.749 

 

Katılımcıların hepatit B‘yi bilme durumu kızlarda erkeklere göre daha yüksek ve anlamlıdır 

(p=0.00) (Tablo 1). YaĢ faktörünün Hepatit B‘yi bilme üzerine herhangi bir etkisi 

saptanmamıĢtır. 
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Tablo 2: Katılımcıların Hepatit B‘nin bulaĢma yoluna yönelik düĢünceleri 

  Kız Erkek Toplam 

BulaĢ yolu n % n % n % 

Kan yolu ile 37 61.7 33 60.0 70 60.8 

Cinsel yol ile 15 25.0 19 31.7 34 29.6 

Sindirim Yolu ile 1 1.7 0 0,0 1 0.9 

Solunum Yolu 

ile 2 3.3 0 0,0 2 1.7 

Yanıtsız 5 8.3 3 8.3 8 6.9 

 

Katılımcıların hepatit B‘nin bulaĢ yoluna yönelik düĢünceleri sorulduğunda, %60.8‘i kan 

yolu, %29.6‘sı cinsel yol ile yanıtını vermiĢtir, %6.9‘u ise yanıtsız kalmıĢtır (Tablo 2). 

 

Tablo 3: Katılımcılara göre Hepatit B bulaĢı için risk grupları 

Risk Grupları Kız Erkek Toplam 

Sağlık Personelleri 47 78.3 39 70.9 86 74.8 

Oto-immün hastalar 10 6.0 9 16.4 19 16.5 

Kapalı Ortam 

çalıĢanları 1 1.7 4 7.3 5 4.3 

Yanıtsız 2 3.3 3 5.5 5 4.3 

 

Katılımcılara Hepatit B enfeksiyonu için riskli meslek grupları sorulduğunda, %74.8‘i sağlık 

personelleri, %16.5‘i otoimmün hastalığı olanlar yanıtını vermiĢlerdir (Tablo 3). 

 

Tablo 4: Katılımcıların Hepatit B enfeksiyonuna karĢı korunma yollarını bile durumu 

  Kız Erkek Toplam 

Korunma Yolu n % n % n % 

AĢı 38 63.3 36 65.5 74 64.3 

Hijyen 12 20.0 6 10.9 18 15.7 

Dezenfeksiyon 5 8.3 9 16.4 14 12.2 

Sanitasyon 4 6.7 2 3.6 6 5.2 

Yanıtsız 1 1.7 2 3.6 3 2.6 
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Katılımcılara Hepatit B enfeksiyonuna karĢı korunma yolları sorulduğunda, %64.3‘ü aĢı ile, 

%15.7‘si hijyen ile ve %12.2‘si dezenfeksiyon ile korunma sağlanacağını belirtmiĢtir (Tablo 

4). 

 

TARTIġMA 

Dünya Sağlık Örgütünün, 2030 yılına kadar viral hepatit eliminasyonu için önemli adımlardan 

biri, genel bilgi ve farkındalık için eğitim giriĢimleridir(WHO). Sağlık çalıĢanlarında HBV 

enfeksiyonu riski yüksektir ve HBV prevalansı dünyadaki genel popülasyonlardan yaklaĢık 2-

10 kat daha yüksektir(CDC). Türkiye hepatit B için orta endemik ülkeler arasındadır ve 

yaklaĢık toplumun %  4 ü HBsAg pozitiftir (HoĢoğu,2011:1080). Türkiye‘de sağlık çalıĢanları 

toplum taramalarından çok farklı bir prevalansa sahip değildir (1989—99 %4.8,2000-2011 

%2.17-2.19 (Özsoy,2003:155). Bu sebeple sağlık personelinin hem kendi sağlıklarını 

koruması hem de hastaları riske atmamak için belirli aralıklarda hepatit B göstergelerine 

baktırılması ve kesinlikle hepatit aĢısı olması gerektiğini belirtmektedir (Malak ve ark, 

2010:195). Bu nedenle çalıĢmamızda risk grubunda yer alan  tıp fakültesi öğrencilerinin HBV 

e iliĢkin bilgi düzeyi araĢtırılmıĢtır. Katılımcıların HBV  farkındalığı % 90 oranında saptanmıĢ 

olup, kız öğrencilerde bu oran %54 ile  yüksek orandaydı. Benzer çalıĢmalarda, Ali ve ark. 

farklı sağlık gruplarında hepatit B bilme oranını %98.3, Ġbrahim ve  ark., %92, Paul  ve ark. 

,% 96.3 oranında tespit etmiĢlerdir(Ali ve ark, 2010:179. Ġbrahim, 2014:512. Paul ve ark, 

2015:2355).                 

Bulgularımız, literatürlerle karĢılaĢtırıldığında hepatit B bilme oranı düĢük bulunmuĢtur. 

Bunun sebebi örneklem grubumuzda yer alan öğrencilerin henüz birinci sınıf olmalarından 

kaynaklandığını düĢünülmektedir. 

HBV perinatal, perkütan yol, cinsel temas, açık yara, kesikler aracılığıyla ve yakın kiĢisel 

temas ile bulaĢır. Sağlık çalıĢanları arasında HBV enfeksiyonu için risk faktörleri, enfekte 

olmuĢ kan veya vücut sıvılarına perkütan veya mukozal maruziyet, yetersiz sterilize edilmiĢ 

tıbbi ekipman veya sağlam olmayan deri ile temastır. Enfekte kanın perkütan maruziyetinden 

sonra HBV enfeksiyonu için ortalama risk % 6–30 olarak tahmin edilmiĢtir (CDC. Ciuffa ve 

ark, 2002:566. Shepard ve ark, 2005:566. Elise,200:511). HBV‘nin bulaĢ yollarının bilinmesi, 

bu enfeksiyonların önlemesi açısından büyük öneme sahiptir. Bu çalıĢmada öğrencilerin 

%60.8 hepatit B‘nin kan yoluyla ve %29.6 si ise cinsel yol ile bulaĢtığını ifade etmiĢlerdir. 

HBV için görülen diğer risk faktörleri oldukça düĢük orandaydı (sindirim %0.9 ve solunum 

yolu %1.7). Benzer çalıĢmalarda HBV‘nin kan yolu ile bulaĢtığını söyleyenlerin oranını 

%96.99, %97.2, %80.7 ve %79.8 oranında bildirilmiĢtir(Ali, 2010:181. Choudhury ve ark, 

2015:410. Abdela, 2016:410. Shabaz ve ark, 2014:789. Ghomraoui, 2016:65). AraĢtırmamız 

sonuçları literatürlerle karĢılaĢtırıldığında, her ne kadar örneklem büyüklüğü farklı olsa da 

oldukça düĢük orandaydı. 

HBV‘nin etkili ve spesifik tedavisinin olmaması ve Hepatit B enfeksiyonunun yarattığı kiĢisel 

ve toplumsal hasarı azaltmanın baĢlıca yolu hastalıktan korunmaktır. Bu amaçla bir yandan 

aĢılama programları yürütülürken bir yandan da mevcut hastaların tanımlanması ve risk 
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gruplarının hastalıktan korunması için öncelikli tedbir alınmasının sağlanması 

gerekmektedir(VHSD). Sağlık profesyonelleri arasında Hepatit B enfeksiyonu, aĢılama, 

farkındalığı artırma ve evrensel önlemleri takip etme gibi stratejilerle önlenebilir(13). 

Katılımcıların HBV den korunma için aĢı seçeneği %62 ile en yüksek oranda bulunmuĢtur. 

Hijyen, dezenfeksiyon ve sanitasyon ( %16, %12, %6) seçeneklerinin düĢük oranda 

bulunmuĢtur. Alhowaish, öğrencilerin% 86.5'inin aĢının HBV enfeksiyonunu önleyebileceğini 

bildiklerini ifade etmiĢtir(Alhowaish, 2017:5391). Benzer çalıĢmalarda aĢı seçeneği %96.8, 

%82.9, %84.6, %98.3 ve 97.9 oranlarında bildirilmiĢtir (Malak ve ark,2010:195. Ali ve 

ark,2010:180. Abdela ve ark, 2015:410. Shahbaz,2014:789. Magdy ve ark, 2013:865). ġenol 

ve arkadaĢlarının 112 sağlık çalıĢanları ile yapmıĢ olduğu çalıĢmada ise bu oran % 94.0 

bulunmuĢtur (ġenol ve ark, 2018:56). Bulgularımız, literatürlere göre düĢük oranda olup, 

öğrencilerin mikrobiyal kontrol için yeterli evrensel bilgiye sahip olmadığı belirlenmiĢtir. 

AraĢtırma grubundaki kiĢilerin büyük çoğunluğu HBV bulaĢı açısından sağlık çalıĢanlarını 

risk altında görüyordu(%74.8). Bununla beraber tıp fakültesi öğrencilerinin hayır(%16) yanıtı 

ile kendilerini bu grup da görmemeleri dikkat çekicidir. Magdy çalıĢmasında tıp 

öğrencilerinin %93.5‘nin risk grubu olarak sağlık çalıĢanlarını ifade ettiklerini 

bildirmiĢtir(Magdy ve ark,2013:867). 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

ÇalıĢma sonucunda tıp fakültesi öğrencilerinin konusunda yetersiz bilgiye sahip olduğu 

belirlenmiĢtir. Bu konudaki eğitim eksikliğinin giderilmesi, hepatit B karĢı korunma ve 

önlemde büyük öneme sahip olduğu bir gerçektir. 

 

KAYNAKLAR 

1. World Health Organization. Global health sector strategy on viral hepatitis, 2016–2021 

Towards ending viral hepatitis [Internet]. World Health Organization; 2016. Available 

from: http://apps.who.int/iris/ bitstream/10665/246177/1/WHO-HIV-2016.06-

eng.pdf?ua=1. 

2. Surveillance and epidemiology of hepatitis B and C in Europe – a review. Volume 13, Issue 

21, 22/May/2008  

3. Ciuffa V,etal.Borne Viruses and Health Care Workers. Arch Intern Med. 

2002;162(18):2141-2142 

4. Shepard CW, Finelli L, Alter MJ. Global epidemiology of hepatitis C virus infection. 

Lancet Infect Dis. 2005;5:558–67. 

5. R Elise M. Beltrami, Ian T. Williams, Craig N. Shapiro, and Mary E. Chamberland.Risk 

and Management of Blood-Borne Infections in Health Care Workers. Clin. 

Microbiol.2000: (3);286-93 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

1060 

 

6. Healthcare workers' compliance with universal precautions in Turkey. Hosoglu S, Akalin S, 

Sunbul M, Otkun M, Ozturk R; Occupational Infections Study Group. Med 

Hipotezleri. 2011 Aralık; 77 (6): 1079-829. 

7. Ozsoy MF,Oncu Ol, Cavuslu S, Erdemoglu A, Emekdas G, Pahsa A.  Seroprevalences of 

hepatitis B and C among health care workers in Turkey.J Viral Hepat, 10 (2003), pp. 

150-156. 

8. Malak, A. T., ÇElebi, I., ÇElik, G. O., San Turgay, A., & KASAPOĞLU, Y. (2010). ACĠL 

SERVĠSLERDE VE 112 ACĠL SAĞLIK ĠSTASYONLARINDAKĠ SAĞLIK 

PERSONELLERĠNĠN HEPATĠTE YÖNELĠK BĠLGĠ, DAVRANIġLARI VE 

DEZENFEKSĠYON ÖNLEMLERĠ. AJCI, 4(4), 192-197. 

9.Ali K, Seyed VT, Siamak K, Shahram A, Amir HFK, etal. (2010) Knowledge, Attitudes and 

Practice of IranianMedical Specialists regarding Hepatitis B and C. Hepat Mon. 10(3): 

176–182. 

10.Ibrahim N, Idris A. Hepatitis B Awareness among Medical Students and Their Vaccination 

Status at Syrian Private University. Hepatitis Research and Treatment, 2014.  

11.Preetha Paul, Balaji Arumugam. Knowledge and awareness regarding hepatitis B infection 

among medical and dental students: a comparative cross sectional study. Int J Res Med 

Sci. 2015 Sep;3(9):2352-2356. 

12. Choudhury P et al. Awareness of hepatitis B infection among healthcare students ... – 

NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26942119. 

13. Abdela A, Woldu B, Haile K, Mathewos B, Deressa T.Assessment of knowledge, 

attitudes and practices toward prevention of hepatitis B virus infection among students 

of medicine and health sciences in Northwest Ethiopia.BMC Res Notes 9(1): 410. 

2016. 

14.Shahbaz T ve et al. Hepatitis B and C: Knowledge, attitude and Perception ofmedical 

students at Lahore Medical & Dental College, Lahore. 789 P J M H S Vol. 8, NO. 3, 

JUL – SEP 2014. 

15. Ghomraoui FA etal., Medical students‘ awareness of and compliance with the hepatitis B 

vaccine in a tertiary care academic hospital: An epidemiological study. J. Infect. 

Public Health 9 (2016) 60–65. 

16. Türkiye Hepatit B Yol Haritası - Viral Hepatitle SavaĢım Derneği. 

www.vhsd.org/tr/files/download/p1be3700991q4hlip1fjbrgqj64.pdf 

17. Alhowaish MA,et al.Knowledge, attitudesand practices toward prevention of hepatitis B 

virusinfection among medical students at Northern BorderUniversity, Arar, Kingdom 

of Saudi Arabia. Electron Physician 9(9): 5388–5394(2017). 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

1061 

 

18.Santosh M. Biradar, V. S. Kamble, Shrinivas Reddy. Hepatitis B infection and vaccination: 

knowledge and attitude among medical students. International Journal of Community 

Medicine and Public Health 2, No 4 (2015) 

19.Magdy A. Darwish , Nuha M.Al Khaldi. Knowledge about Hepatitis B Virus Infection 

among Medical Students in University of Dammam, Eastern Region of Saudi Arabia. 

Life  Sci  J 2013;  10(2):860-867] 

20. Senol, V., Argun, M., & Celebi, I. Evaluation of Risk Perception and Management in 

Emergency Medical Services Providers Working in Pre-hospital Areas in Kayseri, 

Turkey. Ethno Med, 12(1): 40-48 (2018) 

 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

1062 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin HIV/AIDS 

Hakkındaki Bilgi ve Tutum Düzeyleri 

Lale TÜRKMEN
1 

1
Gazi Üniversitesi, SHMYO, Dr. Öğr. Üyesi 

ÖZET 

Ergenlikten başlayarak gençlerin yaşamında önemi gittikçe artan cinsellik, gerekli koruma 

önlemleri alınmadan yapıldığında sağlık açısından öldürücü enfeksiyonlara yol 

açabilmektedir. Bunlardan belki de en önemlisi HIV/AIDS‘tir. Bu araştırma hem genç bir 

popülasyon olmaları hem de ileride sağlık bakımını verecek olmalarından dolayı risk altında 

olan üniversite öğrencilerinde HIV/AIDS hakkındaki bilgi düzeylerini ve etkileyen etmenleri 

incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma kesitsel tipte planlanmıştır. Veri formunun 

oluşturulmasında elde edilmesinde literatür taraması sonucu oluşturulan anket formu 

kullanılmış ve yüz yüze görüşme yöntemi ile anket formları doldurulmuştur. Katılımcıların 

%55.4(n=155)‘ü kadın olup katılımcıların yaş ortalaması 19.05±1.03‘tür. Katılımcıların 

HIV/AIDS ile ilgili bilgi düzeylerine bakıldığında, HIV/AIDS bilme durumu kadın 

katılımcılarda erkek katılımcılara göre daha yüksek ve anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

Katılımcıların HIV/AIDS‘e ilişkin korunma yolunu bilme durumu erkek katılımcılarda kadın 

katılımcılara göre daha yüksek ve anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak, öğrencilerin 

HIV/AIDS hakkındaki, genel bilgileri orta düzeyde olup, bu konudaki eğitimlerin 

arttırılmasının gerekliliği bir kez daha anlaşılmıştır. 

Anahtar sözcükler: HIV, AIDS, Sağlık teknikeri 

 

GĠRĠġ 

HIV (Human Immunodeficiency Virüs), bugüne kadar 35 milyondan fazla insanın ölümüne 

yol açan önemli bir küresel halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. 2017 sonunda HIV 

ile yaĢayan 36,9 milyon insan, 1.8 milyon insana virüs bulaĢmasına neden olmuĢtur(WHO. 

CDC). Primat lentivirulardan geliĢen insan immün yetmezlik virüsü tipleri, AIDS‘in nedensel 

etkenidir. Hastalık ilk olarak 1981 de tanımlanmıĢtır ve HIV-I 1983 sonunda izole edilmiĢtir. 

O zamandan beri, AIDS tüm dünya için bir epidemi olmuĢtur(ġenen. 2006). AIDS edinsel 

immün yetmezlik sendromu anlamına gelir. AIDS, HIV enfeksiyonunun en ileri aĢamasıdır. 

HIV, bağıĢıklık sisteminin CD4 hücrelerine saldırır ve yok eder. CD4 hücrelerinin kaybı, 

vücudun enfeksiyonlara ve belirli kanserlere karĢı savaĢmasını zorlaĢtırır. Tedavi olmaksızın, 
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HIV bağıĢıklık sistemini yavaĢ yavaĢ yok edebilir ve AIDS'e geçebilir. HIV korunmasız 

cinsel iliĢki (vajinal, anal, oral), kontamine kan veya kan ürünleri ile parenteral temas ve 

perinatal dönemde anneden bebeğe bulaĢır. HapĢırma, öksürme, yemekleri paylaĢma veya 

diğer genel temaslar gibi sıradan temaslar sonucu hiçbir olgu belgelenmemiĢtir. HIV 

enfeksiyonunun tedavisi yoktur. Bununla birlikte, etkili antiretroviral  ilaçlar virüsü kontrol 

edebilir(WHO. CDC. ġenen,2006. AIDSinfo).  

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, genç ergenler HIV / AIDS'e daha fazla maruz kalma riski 

altındadır(WHO). Toplumdaki bireylerin özelliklede adolesanların davranıĢ biçimlerinin 

değiĢtirilmesi zordur. Çünkü davranıĢ biçimleri hormonlar, fiziksel istekler, toplumda kabul 

görme arzusu, aile, akranlar, kiĢisel değerler, basın ve buna benzer birçok karmaĢık faktörün 

etkileĢimler sonucunda oluĢur. Onları en az risk ile yönlendirmenin tek yolu eğitimdir(Gök, 

2001). Yapılan bazı çalıĢmalarda sağlık personellerinin sadece %51‘lik hasta popülasyonunda 

bulaĢıcı hastalığı olup olmadığı sorgulandığı görülmektedir (ġenol ve ark. 2018:42). Bu 

durum göstermektedir ki, sadece iĢ kazası (iğne batması vb) değil bulaĢıcı hastalığı 

sorgulamadığı içinde sağlık personelleri ciddi risk altındadır.  

Bu araĢtırma hem genç bir popülasyon olmaları hem de ileride sağlık bakımını verecek 

olmalarından dolayı risk altında olan üniversite öğrencilerinde HIV/AIDS hakkındaki bilgi 

düzeylerini ve etkileyen etmenleri incelemeyi amaçlamaktadır.  

YÖNTEM 

AraĢtırma kesitsel tipte planlanmıĢtır. AraĢtırma örneklemi Gazi üniversitesi Sağlık 

Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri (n=280) oluĢturmaktadır. AraĢtırmada literatür 

taraması sonucu oluĢturulan anket formu kullanılmıĢ ve yüz yüze görüĢme yöntemi ile anket 

formları doldurulmuĢtur. Anket formu uygulanmadan önce katılımcılardan sözlü onam 

alınmıĢtır. Veriler Kasım-Aralık 2017 tarihleri arasında toplanmıĢtır. Veri çözümlemesinde 

SPSS20.0 paket programı kullanılarak, sayı, yüzde ve ki kare analizleri yapılmıĢtır. 

Anlamlılık p<0.05 olarak kabul edilmiĢtir. 

 

BULGULAR 

Katılımcıların %55.4(n=155)‘ü kadın olup katılımcıların yaĢ ortalaması 19.05±1.03‘tür. 

 

Tablo 1: Katılımcıların HIV/AIDS Ġle Ġlgili Bilgi Düzeyinin Cinsiyete Göre Dağılımı 

  Katılımcıların HIV/AIDS Bilme Durumu 

 

Biliyor Bilmiyor 

    n % n % Ki kare p 
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Erkek 43 34.4 82 65.6 

  Kadın 101 65.2 54 34.8 12.845 0.000 

  Katılımcıların HIV/AIDS BulaĢ Yolunu Bilme Durumu 

Erkek 91 72.8 34 27.2 

  Kadın 113 72.9 42 27.1 0.275 0.998 

  

Katılımcıların HIV/AIDS'e ĠliĢkin Korunma Yolunu Bilme 

Durumu 

Erkek 116 92.8 9 7.2 

  Kadın 132 85.2 23 14.8 3.752 0.041 

  Katılımcıların HIV/AIDS Belirtilerini Bilme Durumu 

Erkek 72 57.6 53 42.4 

  Kadın 98 63.2 57 36.8 7.361 0.001 

 

Katılımcıların HIV/AIDS ile ilgili bilgi düzeylerine bakıldığında, HIV/AIDS bilme durumu 

kadın katılımcılarda erkek katılımcılara göre daha yüksek ve anlamlı bulunmuĢtur (p<0.05). 

Katılımcıların HIV/AIDS‘e iliĢkin korunma yolunu bilme durumu erkek katılımcılarda kadın 

katılımcılara göre daha yüksek ve anlamlı bulunmuĢtur (p<0.05). Katılımcıların HIV/AIDS 

belirtilerini bilme durumu, kadın katılımcılarda erkek katılımcılara göre daha yüksek ve 

anlamlı bulunmuĢtur (p<0.05) (Tablo 1). 

 

 

Tablo 2: Katılımcıların HIV/AIDS Ġle Ġlgili Bilgi Edindiği Kaynakların Dağılımı 

  n* % 

Televizyon 22 15,3 

Kitaplar 27 18,8 

Ġnternet 37 25,7 

Okul 58 40,3 

Toplam 144 100,0 

*HIV/AIDS Bilen 144 KiĢi 

  

Katılımcıların HIV/AIDS ile ilgili bilgi edinilen kaynakların dağılımı incelendiğinde, %40.3 

ile okul, %25.7 ile internet, %18.8 ile kitaplar ve %15.3 ile televizyon olmuĢtur (Tablo 2). 

 

TARTIġMA 

AIDS kompleks, duygusal ve psikososyal komplikasyonları olan bir hastalıkdır. Etkili 

tedavisi olmayan bu hastalığı önlemenin tek yolu 

eğitimdir(Köksal,2005:121).AraĢtırmamızda, öğrencilerin HIV/AIDS bilgisi orta 

düzeyde(%51.4) bulunmuĢtur. Benzer çalıĢma Ungan ve ark.tarafından 1427 üniversite 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

1065 

 

öğrencisi ile gerçekleĢtirilmiĢ ve% 51'lik oranın ―HIV / AIDS hakkında çok fazla ‖ve% 17'si 

HIV / AIDS hakkında― çok az Ģey ‖bildiğini belirtiyor(7).Fraim ve arkadaĢları çalıĢmalarında 

Türk öğrencilerinin HIV/AIDS bilgisinin orta düzeyde olduğunu bildirmiĢtir. Bulgularımız bu 

çalıĢmalarla  uyumludur. Bununla beraber HIV / AIDS bilgi düzeyinin, Türkiye‘de farklı 

popülasyonlarda yapılan çalıĢmalarda değiĢtiğini ve genelleĢtirilemeyeceğini ifade 

etmiĢlerdir(Fraim, 2012:145). 

Literatürlerde de öğrencilerin bilgi düzeyi ile ilgili sonuçlar farklı olup, bulgularımıza yakın 

oranlar Haroun ve ark.%61,Rehan ve ark.%68,4,Talvar %64, Kuruliva %64,9 ve %51 ile 

Pharr tarafından gerçekleĢtirilen çalıĢmalarda tespit edilmiĢtir(Haroun ve arkadaĢları,2015:54. 

Rehan ve ark,2016:125. Talwar ve ark, 2015:36. Kuruvila ve ark,1997:226. Pharr ve 

ark,2017:5).Diğer taraftan HIV/AIDS bilgi düzeyi kızlarda (%65,2),erkeklere göre daha 

yüksek ve anlamlı bulunmuĢtur. Benzer çalıĢmalarda kızların erkeklerden daha yüksek bilgiye 

sahip olduğu bildirilmiĢtir(Pharr ve ark,2017:5. Aluede ve ark,2005:211. Chng ve ark, 

2005:69). 

ÇalıĢmamızda, katılımcıların HIV/AIDS ile ilgili bilgi kaynağı olarak okul seçeneği %40,3 ile 

en yüksek orandaydı. Kurt ve arkadaĢları çalıĢmalarında öğrencilerin%75,5 inin HIV/AIDS 

bilgisini okul aracılığıyla elde ettiklerini (Kurt ve ark, 2012:50). Ungan ise bu oranı %40 

olarak bildirmiĢtir(Ungan ve Yaman, 2003:165). Sonuçlarımız bu literatürlerle uyumludur. 

HIV/AIDS in bulaĢ yollarına yönelik yanıtlar değerlendirildiğinde, öğrencilerin %72,8 iyi 

bilgiye sahipti. Beraberinde HIV/AIDS korunma yollarına iliĢkin bilgileri de yüksekti(88,5). 

Birçok çalıĢma, üniversite öğrencilerinde HIV/AIDS bulaĢ yolları ve korunma ile ilgili iyi 

bilgiye sahip olunduğunu göstermektedir(Kurt ve ark, 2012:50. Aluede ve ark,2005:211. 

Haroun ve arkadaĢları,2015:54). 

 

SONUÇ  

Sonuç olarak, öğrencilerin HIV/AIDS hakkındaki, genel bilgileri orta düzeyde olup, bu 

konudaki eğitimlerin arttırılmasının gerekliliği bir kez daha anlaĢılmıĢtır. Öğrencilere bulaĢıcı 

hastalıklar konusunda eğitim programlarının hazırlanması önerilmektedir. 
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ÖZET 

Mutfak planlamasında, ilk olarak planlama yöntemleri göz önünde tutulmalıdır. Daha sonra 

iĢletmeninin belirlediği hedefler doğrultusunda yönetici karar mekanizmasını harekete 

geçirmelidir. Bu nedenlerle iĢletmelerde amaç; kaliteli ve düĢük maliyette yiyecek-içecek 

hazırlamak olduğuna göre mutfak planlaması da bu kıstaslara göre yapılmalıdır. Mutfak 

planlaması yapılırken israfa engel olacak, maliyeti düĢürecek ve hijyen kuralları sağlayacak 

nitelikler dikkate alınmalıdır. Ayrıca, personelin mutfakta daha rahat çalıĢmasını ve iĢ 

güvenliğini sağlayacak bir iĢ akıĢının da sağlanması gerekmektedir. Bu noktadan hareketle,  

aĢçılık eğitimi alan öğrencilerin çalıĢtıkları yerlerdeki mutfak planlamasına yönelik bakıĢ 

açılarını belirleme ve bir dizayn içinde oluĢturulması amaçlanmıĢtır.  

Anahtar Kelimler: Mutfak Planlama, AĢçılık Öğrencileri.  

 

GĠRĠġ 

Yiyecek-içecek hizmetlerinde baĢarı, malzeme kabulünden servise kadar tüm faaliyetlerin 

düzenli bir Ģekilde dizayn edilmesiyle iliĢkilidir. Hizmette baĢarıya ulaĢtıran temel ilke; güzel 

bir mutfak planlaması, elet ve ekipmanların tedariki ve hizmet verecek ekibin uyum içinde 

çalıĢması ile mümkündür (Akdoğan,2009).  

 Mutfak yiyecek üretiminde her yönüyle etkin bir kısımdır. Mutfağın bina içerisindeki yeriyle, 

kendi içindeki çeĢitli kısımlarıyla, gerekli alan ayrılmıĢ, hizmeti karĢılayabilecek araç ve 

gereçlerle donatılmıĢ ve etkili çalıĢtırılabilecek bir ekibe sahip olması gereklidir. Yiyecek ve 

içecek üretiminin baĢı olan mutfağın iĢlevinin karıĢık ve fazla olması etkili bir planlamayı 

gerektirmektedir. Planlama hedeflenirken titizlik, bilgi ve çaba önemlidir. Bu nedenle 

mutfakta, bu hedefler göz önüne getirilerek planlama yapılması önem arz etmektedir. 

(AktaĢ,2011:110111; Arlı ve diğerleri, 2002:14 ).  

 Yiyecek içecek kısmında çalıĢan mutfak ekibi önce mutfağı hedefleyerek iĢe giriĢmek 

zorundadır. Bu planlama titiz ve doğru bir dizayn içinde yapılmazsa maliyet artıĢı, yeterli 

olmayan bir motivasyon, iĢ kazaları ve ayrıca karlılıkta azalmaya sebep olmaktadır. Yapılan 
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bu çalıĢma ile sektör çalıĢanlarının mutfak planlaması ile ilgili bilgi düzeyleri ölçülmüĢ ve bu 

çalıĢmanın sektördeki eksikliklerin giderilmesi konusunda katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 

 

MUTFAK (AġÇILIK) EĞĠTĠMĠ 

 AĢçılık mesleği ilk defa Ġngiltere‘de sanatın bir dalı olarak kabul edilmiĢ, yemeğin sayıla 

bilirliğinden çok tadına ve görünüĢüne değer verilmiĢtir. (Barrows ve Shapleigh, 1915). 

Ġçinde yaĢanılan çağa göre ilk restaurant 1765 yılında Paris‘te faaliyete geçmiĢtir. Fransız 

ihtilalinden sonra iĢsiz, güçsüz kalan birçok saray aĢçıları Paris ve ülkenin diğer büyük 

Ģehirlerinde restoranlar açmaya baĢlamıĢlardır. Bu çağlarda diğer birçok iĢte olduğu gibi 

aĢçılar da usta çırak usülüyle iĢi öğrenmiĢlerdir. (Öztürk ve Görkem, 2011 içinde Kinton ve 

Ceserani, 1987; Çetin, 1993). 

 AĢçılar iyi bir beslenme ve yemek hazırlama bilgisine hakim olmakla beraber iyi bir mutfak 

tasarımının yeteneğine de hakim olmalıdırlar. GeliĢen teknolojiye uyum sağlayabilecek 

Ģekilde kendilerini yenilemeli ve geliĢtirmelidirler. Özellikle mutfak bilgilerinin uygulamaya 

aktarılması da büyük önem arz etmektedir. (Harbalıoğlu ve Ünal, 2014).  

AĢçılık, yiyeceklerin üterim aĢamasından baĢlanarak, satın alma, depolanma, imalat ve ürün 

olarak sunulma aĢamasına kadar süre içinde bir sanat dalı olarak da bilinmektedir. Bu 

kapsamda aĢçılık eğitimi, iyi bir ürüne ulaĢmak için malzemelerini güzel seçip tedarik etme 

sağlık kurallarına uyma ve insan kaynakları yönetimi gibi konularda gastronominin araĢtırma 

durumunu kapsamaktadır. (Santich, 2007). 

Mutfak eğitimi, tek baĢına nicelik ve nitelik olarak kesimin gereksinimi olan iĢgücünün 

karĢılanması için değil bununla birlikte ulusal ve bölgesel mutfak kültürlerinin korunması ve 

gelecek kuĢaklara iletilmesi için de önemli bir rol oynamaktadır. (Öztürk ve Görkem, 2011). 

Mutfağın baĢarıya varması; istenilen nitelikte ve kalitede yiyeceklerin yapılması, sağlığa 

uygun ortamların oluĢturulması, yeter ölçüde ve verimli olabilecek fiziksel planlamanın 

oluĢturulması, gereksinim duyulacak teknik materyallerinin sağlanması ve kuĢkusuz vasıflı, 

eğitimli personelin çalıĢması ile mümkün olabilecektir. (Çemrek ve Yılmaz, 2010 ). Önceden 

usta/çırak bağı ile devam eden aĢçılık mesleği artık çağımızda statü kazanarak sınıf atlamıĢtır. 

Otel iĢletmelerinin ya da restoranların mutfak Ģefleri eskinin aksine daha fazla merak edilir 

hale gelmiĢ, iĢletmelerin sahipleri ya da iĢletmecilerin isimlerinin önüne ağır ağır geçmeye 

baĢlamıĢlardır. Ünlü bir Ģefin yaptığı yemeği veya yemekleri ustalaĢma isteği yiyecek ve 

içeceğe olan merakı da ciddi oranda arttırmıĢtır. Özellikle çağımız turizm yeniliklerine 

karĢılık verebilmek için eğitim, gastronomi alanı ile alakalı ciddi bir birleĢtirici olmuĢtur. 

Yiyecek ve içecek tarihinin ve kültürünün kavrana bilmesi için özellikle tarihi, kültürü ve 

geleneklere hakim olan çalıĢanlar gereklidir. Ziyaretçilerin arzularını tedarik edebilme ve 

deneyimlerini çoğaltacak bilgiye sahip olabilme aynı zamanda iĢ görme kalitesindeki baĢarıyı 

elde etmede önemli bir belirleyici olarak rol oynamaktadır. (Santich, 2004, s.23).  
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MUTFAK KAVRAMI VE TANIMI 

Prehistorya, yani tarih öncesi bilim adamlarının yaptıkları araĢtırmalar ve bulgular 

insanoğlunun mağara döneminde bile beslenebilmesi için mağaralarda, ayrı bir alan ve araç 

gereçleri kullandıkları ve bu ekipmanları da geliĢtirmek için gayret içinde oldukları 

göstermektedir.(Chia ve Lee :2005: 5). Pek çok ilkel yollarla ve tehlikelere açık bir Ģekilde 

yemeklerin yapıldığı mutfağın, ilerleyen zamanlarda insanın evre evre paralel olarak değiĢime 

girdiği görülmektedir.( Chia ve Lee, 2005 :9) 

      Bir kültür olarak mutfak yiyecek ve içeceklerin yapılmasında kullanılan elet ve 

ekipmanları, yemek piĢirme sanatının ince noktalarını, yemek merasimlerini gösteren ve 

bunların hepsini içine alan bir millete ait olan kültüre denilmektedir.(Mussman ve Pahalı, 

1994: 4). Bu taraftan bakıldığın da  mutfak; ancak bir ulusun hazırlanmıĢ olan yiyecek ve 

içeceklerini değil bununla birlikte bu yiyecek ve içeceklerin hazırlanması ve servis 

yapılmasıyla ilgili yöntemler, bu yiyecek ve içeceklerin yapılması ve servisinde kullanılan 

elet-ekipmanların, mutfağın yeri ve mimarisi, yemek merasimleri ve bununla birlikte bütün 

detayları kapsamaktadır.(Ciğerim, 1999:204) 

         Fiziksel bir mekan olarak dile getirilen mutfak Arapça‘dan dilimize geçmiĢ olan Matbah 

kelimesinden türemiĢ ve Türkler aracılığıyla bu anlamıyla çok uzun bir zamandan beri 

kullanılmıĢtır.(MaviĢ, 2003:61). Fiziksel bir kısım olarak mutfak, planlanan ölçü, kalite ve 

standartlarda yiyecek üretiminin yapıldığı kısımlar Ģeklinde ifade edilmektedir.(Gökdemir, 

2003:30). Yine baĢka bir anlama göre mutfak, her çeĢit gıda maddesinin iĢlemlerinin üretidiği 

ve sunulma haline getirildiği kısımlar Ģeklinde ifade edilmiĢtir (Mussman ve Pahalı, 1994: 

25).   

              Mutfak anlamı içerisine fiziki kısım ve bu kısımda bulunan araç-gereçlerle birlikte 

asıl üretici güç olan insan etkeninde içine alınması gerekmektedir. Mutfak elemanları olarak 

dile getirilen bu üretim etkeninin mutfak araç-gereçleri ve çalıĢma kısımları ile olan 

birliktelikleri ve etkileĢimleri değer kazanmakta, bu birliktelik ve etkileĢim sonucunda ortaya 

konulan üretim faaliyetlerinin misafir olarak isimlendirilen otel müĢterinin beslenme 

ihtiyaçları ve yiyecek hizmetleriyle alakalı beklenti ve istekleri karĢılaması ön plana 

çıkmaktadır. Bu sebep ile otel iĢletmelerinde mutfak; elemanları, çalıĢma kısımları, alet ve 

gereçleri ile bütün bunların iliĢki ve etkileĢim sonucu ortaya konan üretim faaliyetlerini 

kapsayan bir bölüm olarak gerçekleĢmektedir(AktaĢ ve Özdemir, 2005:5). 

 

MUTFAK PLANLANMASI 

Mutfak planlamasında, ilk önce planlama analizleri apaçık tutulmalıdır. Sonrasın da 

yönetimin kararlaĢtırdığı amaç doğrultusunda yönetici karar mekanizmasını devreye koyar. 

Hedef;  iyi ve az maliyette yiyecek ve içecek hazırlamak olduğuna göre mutfak planlaması da 

bu ölçülere göre oluĢturulmalıdır (Arlı ve diğerleri, 2002;14-15). Mutfak planlaması 

yapılırken gereksiz tüketime engel olunmalı maliyet azaltılmalı ve hijyen kuralları elde 
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edilmelidir (SarııĢık ve diğerleri, 2010:83). Mutfak planlaması sadece uygun ve kaliteli bir 

yemeği düĢük bir maliyet edecek Ģekilde bir planlama yapmak değildir (AktaĢ,2011:110). Ġyi 

bir mutfak planlaması ile çalıĢana rahat bir çalıĢma alanı oluĢturularak uygun bir iĢ akıĢı 

yapılmalıdır. Planlamada gereği olmayan detay ve çokluklardan arınarak lazım olan araç-

gereçler unutulmamalıdır. Sıkı iĢ trafiğine taviz verilmemeli ve iĢ kazalarını göz önünden 

kaldıracak bir planlama sağlanmalıdır (SarııĢık ve diğerleri, 2010:83). ÇalıĢanın mutfakta 

daha kolay çalıĢmasını ve iĢ güvenliğini oluĢturacak bir iĢ akıĢının sağlanması yapılmalıdır. ĠĢ 

akıĢı için uygun olan yerlerin belirlenmesi, mutfak malzemelerin seçimindeki incelik ve 

uygulanmıĢ çalıĢma usullerinin uygulanması yardımıyla üretim için harcanılması düĢünülen 

zamanı yarıya düĢürmek mümkün olabilmektedir. Hazırlık kısmında kullanılacak 

malzemeleri, eviye ve çalıĢma tezgahlarının iĢ ilerleyiĢine elveriĢli yerleĢimleri çalıĢanın 

mutfak içerisinde çabuk çalıĢmasını oluĢturabilmektedir (Gökdemir, 2003:30). Yetkin mutfak; 

çiğ ve piĢmiĢ malzemelerin minimum harekete maruz kaldığı ve kesinlikle aynı yerden iki 

defa gitmediği bir mutfaktır. Ana ilerleyiĢ yolu saptanmalı, teslim alma, depo, hazırlık 

tezgahları, piĢirme bölümleri ve servis kısmı gibi ana bölümler arasındaki aralar mümkün 

olduğunca kısa tutulmalıdır (SarııĢık ve diğerleri, 2010:84). Mutfak planlamasında en önemli 

öğe, mevcut kısmın büyüklüğü ve yeri ne olursa olsun mutfaktan en yüksek fayda sağlamaktır 

(Küçükaslan, 2011:78). Bu faydayı sağlamak için de uygun bir mimari çizim ve iĢ akıĢı 

gereklidir. Mutfak planlaması detay, bilgi ve incelik isteyen bir iĢtir. Bu sebeple sadece bu 

zamana göre değil, aynı zamanda ileri zamanları hedefleyerek bir planlama yapılmalıdır 

(AktaĢ, 2011:111). YanlıĢ çizilen bir mutfak planlaması; sürekli çalıĢan değiĢimi, fazla çalıĢan 

gideri, üretim kalitesinde azalma, müĢteri kaybı, stresli çalıĢma alanı, kamu kurumların 

istendiği ölçütlere uyumsuzluğu gibi bir çok sorunu meydana çıkarmaktadır (Türkan, 2007:1). 

Mutfağın yeri, yiyecek servis alanlarının iyi Ģekilde planlanması, iĢgücü, enerji ve yer 

idaresini sağlayacak Ģekilde çizilmelidir. Mutfağın yeri, büyüklüğü ve fiziksel Ģeması için 

yatırımın büyüklüğü, bütçesi, alan seçimi, verilen hizmetin renkliliği ve ölçüsü önemlidir. 

Bütün bu detaylar mutfağın mimari çizimi hazırlanırken kesinlikle dikkate alınmalıdır 

(Küçükaslan, 2011:80). Mutfağın yeri, ıĢıklandırması, havalandırılması, ısıtılması ve taban 

döĢemesi gibi fiziksel özellikler çalıĢma alanı, mutfağın temizliği ve hijyeni üzerinde etkisi 

olan değerli unsurlardır (SarııĢık, 2010:85). Bir gala organizasyonu sırasında ana yemekler 

yapılırken kasabı bölümü, soğuk bölümü, sıcak bölümü Ģeflerinden pasta bölümü Ģefine kadar 

tüm çalıĢanlar birliktelik ile çalıĢmaktadır. Yiyeceklerin yapıldığı ve hazırlandığı kısım 

gereksinimi ve onun kısımların derecesi iĢletmenin büyüklüğüne, depolama yerinin 

konumuna ve hacmine, menü ve servis tipine bağlı olmaktadır (AktaĢ, 2011:121). ĠĢletme 

türüne uyumlu olarak mimarisi hayal edilen mutfağın iç yerleĢim alanı da önemlidir. 

Teçhizatın konumlandırılması daha inĢaat kısmında düĢünülmeli, bu sebeple teçhizatın gider, 

elektrik akımı ve su tesisatı gibi öğelerin önceden saptanmalıdır (Gökdemir, 2003:38). Satın 

alınan tüm araç-gereçler kullanıldıkları iĢe veya hacmine göre kesinlikle bir çeĢitliliğe göre 

yapılmalıdır. ÇeĢitlilendirilen araç-gereçler için uygun bir arĢivleme sisteminin oluĢturulması 

gerekmektedir (Gökdemir, 2003:38). Araç-gereçlerin kullanım süresinin uzaması dikkatli ve 
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titizlikle kullanıma bağlıdır. Araç-gereçleri kullanan çalıĢanın ekipman kullanımı konusunda 

gerekli bilgiye hakim olması gerekir. Ama çalıĢanın ekipman kullanımı konusunda bilgi 

sahibi değil ise kurum içi eğitim ile bu bilgi eksikliği kesinlike giderilmelidir (Küçükaslan, 

2011:90). Mutfakta kullanılan tüm malzemelerin kullanımdan sonra düzgün bir Ģekilde 

temizliği yapılmalıdır. Ayrıca bu ekipmanların periyodik bakımının uygulanması önemlidir 

(Kaya, 2000:63). Mutfak ekipmaları yapımında kullanılan malzemeler genel olarak demir, 

bakır, alüminyum, çelik, cam veya tahta gibi farklı bileĢenlerden oluĢmaktadır. Bu sebeple 

farklı malzemelerin her birinin kendine özgü bakım yapılması gerekir (Kaya, 2000:63). 

ĠĢletme mutfaklarında faydalanılan ekipmanlar teknolojik özelliğe uygun olarak hem kaliteli 

hem de sayı açısından iyi geliĢmiĢ ve bugün verilen hizmetinin genel kalitesinin 

düzenlenmesinde büyük rol oynamaktadır (Kızıltan,1998: 32).. 

 

SONUÇ 

Bu literatür çalıĢmasında, aĢçılık eğitimi alan öğrencilerin mesleki anlamda mevcut durumları 

ile gelecekte kendilerini görmek istedikleri mutfak departmanında yapılması gereken 

planlamadan bahsedilmiĢtir. AĢçılık mesleği bilgi ve yetenek isteyen bir meslektir. Bu 

sebeple, aĢçılık eğitimi alan öğrenciler, becerilerini geliĢtirmeye yönelik olarak 

yönlendirilmelidir. ĠĢletmelerin sahip olduğu fiziki donanım teknolojisiyle, aĢçılık eğitimi 

alan öğrencilerin kaliteli bir Ģekilde kendilerini geliĢtirilmesini söyleyebiliriz. Bu bağlamda, 

iĢletmeler yeterli eğitime ve meslek becerisine sahip personel istihdam ederek, mezun 

öğrencilerin meslekleri konusunda ilerlemelerini sağlanabilir. Ayrıca, mesleğe karĢı olumlu 

izlenimler sağlayarak, aĢçılık eğitimi almıĢ öğrencilerin kendilerini geliĢtirmede çeĢitli 

fırsatlar sunulabilir. Turizm endüstrisinde nitelikli çalıĢanları korumanın ve endüstri içinde 

kalmalarını sağlamanın yolu, iĢ tatminlerini arttırarak kariyerlerini geliĢtirmelerine yardımcı 

olmaktan geçmektedir. Mesleki yeterliklerini geliĢtiren mutfak Ģefleri, sektörde uzun süre 

kalarak kendinden söz ettirebileceğini söyleyebiliriz. 

Mutfaktaki alanın önemli bir kısmını oluĢturan mutfak bölümleri (malzeme giriĢi, hazırlık, 

piĢirme, yıkama, depolama, servis) iyi bir Ģekilde planlanmalıdır. Yiyecek içecek sektörü 

doğrudan insanla iliĢkili olduğundan insan sağlığı mutfak personelinin bilgi, tecrübe, tutum ve 

davranıĢına bağlıdır. Ġnsan sağlığı için dikkat edilmesi gereken hususlar göz ardı 

edilmemelidir. Bu hususlardaki tedbirler mutfak planlaması yapılırken alınmalı ve 

uygulanmalıdır. Ancak yapılan araĢtırmada çalıĢanların önemli hijyen kurallarını planlama 

yaparken göz ardı ettikleri görülmektedir.  

Tüm bu sonuçlar ıĢığında yiyecek-içecek sektöründe çalıĢanların mutfak planlamasının önemi 

konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ifade edebiliriz. Bu konudaki bilgi düzeyleri 

sektör açısından istenilen düzeyde olmayabilir.. Bu yüzden kurulmaya karar verilen 

mutfakların planlanmasında uzman kiĢilerden, mimarlardan, tasarımcılardan gerekli yardımlar 

almaları istenilebilir. ĠĢletmeler çalıĢanlarına mutfak planlaması konusunda eğitim 

programları düzenleyerek bu programların baĢarısını takip etmelerinden bahsedebiliriz. 
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Mutfaklar en genel anlamı ile, yiyecek üretiminin gerçekleĢtirilebilmesi için öncesi ve 

sonrasındaki yürütülen faaliyetler ve bu faaliyetlerin sürekliliğinin sağlandığı mekanlar 

Ģeklinde tanımlayabiliriz.  

Bu literatür çalıĢmasında mutfak bölümü, yemek üretimi faaliyetleri boyunca kendi 

içerisinden diğer üretim tesislerinde olduğu gibi sistematik bir özellik taĢımaktadır. 

Dolayısıyla mutfaklarda yürütülen iĢ akıĢının sistematik olarak ele alınması ve bu faaliyetlerin 

yürütüldüğü mekanın planlanması aĢamasında mekanın, ekipmanların ve iĢ akıĢı iliĢkisinin 

sistematik bir biçimde incelenerek planlanması, çok daha etkin Mutfak Planlanması elde 

edilmesini sağlanabilir. 
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ÖZET 

Alternatif turizm faaliyetlerinin çoğaltılması çalıĢmalarının ön plana çıkmaya baĢladığı 

günümüzde engelli turizmi dünyada alternatif turizm dalları arasında insanlarda bir 

farkındalık yaratmıĢ ve bu konuda yapılan çalıĢmaların ve organizasyonların çok hızlı bir 

Ģekilde arttığı görülmektedir. Engelli bireylere yönelik alternatif turizmin ön plana çıkması, 

bu bireylerin sosyal yaĢamdaki aktivitelerini gerçekleĢtirmelerine destek olmak ve bu 

alandaki ayrımcılığın önüne geçmek için bir fırsat olmuĢtur. Bununla birlikte sosyal 

hayatlarında destek gören ve sağlıklı kiĢilerden farklı tutulmadığını hisseden engelli bireyler 

toplumda moral, motivasyon yönünde üst seviyelerde olurlar. Bu durum engelli bireylerin tüm 

sağlıklı bireylerin olduğu gibi yaĢamsal gereksinimleridir. Bu konuda engelli bireylerin 

gereksinimlerinin daha çok ön plana çıkarılması ve önem derecesinin arttırılması 

gerekmektedir.  

Yapılan bu çalıĢma ile aĢçılık eğitimi alan öğrencilerin bu konudaki hassasiyetlerinin 

ve bakıĢ açılarının belirlenmesidir. Bu çalıĢma ile aĢçılık öğrencilerinin bu konudaki 

hassasiyetlerinin arttırılması gerektiği ve ―her birey bir engelli adayıdır‖ sözünden hareketle 

engelli bireyler için yapılan çalıĢmaların aslında bütün bireyleri ilgilendiren çalıĢmalar olduğu 

bilincini aĢılamaktır. Bu bilinçle yetiĢtirilen bireylerin çoğalmasıyla da daha duyarlı bir turizm 

alanı oluĢması sağlanacaktır. Bu çalıĢmayla ile ilgili literatürde yer alan çalıĢmalar dikkate 

alınarak çalıĢmanın devamı için nitel araĢtırma yöntemleri kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Alternatif Turizm, Engelli Turizm, AĢçılık Öğrencileri 

 

 

 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

1075 

 

THE EVALUATION OF EDUCATED CULINARY STUDENTS 

TOURISM PERSPECTIVE TO DISABLED TOURISM: A RESEARCH 

ABSTRACT 

In Today, as the work of multiplication of alternative tourism activities begins to come 

to the forefront, disabled tourism has been created and it seems that the works and 

organizations that have been done in this subject have increased very rapidly. The prominence 

of alternative tourism for people with disabilities, to assist them to carry out their activities in 

the social life of these individuals and have an opportunity to avoid discrimination in this 

area. However, individuals with disabilities who are supported by their social life and who 

feel that they are not different rather from healthy people are at higher levels in terms of 

morale and motivation in society. In this case, the requirements are vital, as are all healthy 

individuals with disabilities. In this situation, it is necessary to increase the importance of 

disabled people's needs. 

This study is to determine the sensitivities and perspectives of culinary students in this 

subject. With this study, it is necessary to raise awareness of the fact that culinary students 

need to increase their sensitivity in this regard and that the work done for disabled individuals 

by virtue of the fact that "each individual is a disabled candidate" With the increase of the 

individuals raised with this consciousness, a more sensitive tourism area will be formed. 

Qualitative research methods will be used for the continuation of the study taking into 

consideration the studies in the literature about this study. 

Keywords: Alternative Tourism, Disabled Tourism, Culinary Students 
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GĠRĠġ 

Bireylerin doğuĢtan veya sonradan doğal afetler, yetersiz beslenme, hastalıklar veya 

kazalar sonucu bedensel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeĢitli derecelerde 

kaybetmesi nedeniyle engelli olması, yaĢamsal aktivitelerini kısmi veya tam olarak 

engellemekte ve en önemlisi sosyal yaĢamlarını sürdürmelerini zorlaĢtırmaktadır (BeĢer ve 

diğerleri 2006: 267). Dünya genelinde yapılan araĢtırmalar, engellilere hayatlarında 

kolaylıklar sağlayabilmek amacıyla gerçekleĢtirilen iyileĢtirme hizmetlerinin, engellilerin 

büyük oranda topluma kazandırılmasına destek olduğunu ortaya koymaktadır (Koca 2010: 3).  

Toplumdaki bireylerin seyahat etme, eğlenme, tatil yapma gibi sosyal aktivitelere 

katılma hakkı vardır. Bununla beraber engelli bireylerin turizm faaliyetlerini 

gerçekleĢtirebilmeleri için, bazı güçlüklerin üstesinden gelmeleri gerektiği bilinen bir 

gerçektir (Germ ve Schleien 1997: 23; Yaylı ve Öztürk 2006: 88).   

Toplumda engellilerin turizm faaliyetinde bulunabilmesi, engellilerin topluma 

kazandırılmasında büyük bir önem arz etmektedir. Engelli turizmi, ancak gerekli 

düzenlemelerin yapılması sonucu gerçekleĢebilecek bir turizm çeĢididir. Bu düzenlemelerin 

doğru bir Ģekilde yapılması, engelli bireylerin tek baĢına veya bir refakatçiyle seyahat 

edebilmeleri ve turizme sorunsuzca katılabilmeleri engelli bireylerin geliĢimini, özgüvenini 

arttırmakta ve diğer bireylere bağımlılığını azaltmaktadır. Diğer yandan da bu uygulamalar 

engelli turizminin geliĢmesine katkı sağlaması açısından da önem taĢımaktadır (Tozlu ve 

diğerleri 2012:4).  

Bu çalıĢmada aĢçılık eğitimi alan öğrencilerin engelli turizmi noktasında 

hassasiyetlerinin arttırılarak empati kurmalarını sağlamak ve bakıĢ açılarını bu yönde 

geliĢtirmek istenmektedir. Bu çalıĢma ile aĢçılık öğrencilerinin bu konudaki hassasiyetlerinin 

arttırılması gerektiği ve ―her birey bir engelli adayıdır‖ sözünden hareketle engelli bireyler 

için yapılan çalıĢmaların aslında bütün bireyleri ilgilendiren çalıĢmalar olduğu bilincini 

aĢılamaktır. Bu bilinçle yetiĢtirilen bireylerin çoğalmasıyla da daha duyarlı bir turizm alanı 

oluĢması sağlanmak istenmektedir. 
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AġÇILIK EĞĠTĠMĠ 

AĢçılık, besinlerin üretim sürecinden baĢlanarak, ürünlerin satın alınması, teslim 

alınması, depolanması, üretim ve sunma aĢamalarından var olan bir sanat dalı olarak da kabul 

edilmektedir. Bu doğrultuda aĢçılık eğitimi, kaliteli malzeme seçimi, kaliteli malzeme tedarik 

etme, hijyen, malzeme yönetimi, üretim yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi birçok 

eğitim baĢlığı ile birlikte gastronominin araĢtırma konusunu oluĢturmaktadır. Gastronomi 

eğitimi ise insanlık tarihinde neyin, nasıl, neden yenildiği ve içildiğine odaklanan sosyal bir 

bilim dalıdır (Santich, 2007).  

AĢçılık ilk kez Ġngiltere‘de bir sanat dalı olarak kabul edilmiĢ, yemeğin niceliğinden 

çok lezzetine ve görünümüne önem verilmiĢtir (Barrows ve Shapleigh, 1915). Modern 

anlamda ilk restoran 1765 yılında Paris‘te açılmıĢtır. Fransız ihtilalinden sonra iĢsiz kalan 

çoğu saray aĢçıları Paris ve ülkenin diğer büyük Ģehirlerinde restoranlar açmaya 

baĢlamıĢlardır. Bu dönemlere kadar diğer birçok meslekte olduğu gibi aĢçılar da usta çırak 

yöntemiyle mesleği öğrenmiĢlerdir (Öztürk ve Görkem, 2011 içinde Kinton ve Ceserani, 

1987; Çetin, 1993).  

Türkiye‘de 1962 yılında Ankara Otelcilik Okulunun (1) açılmasına kadar geçen sürede 

usta - çırak yöntemi ile aĢçı yetiĢtirilmiĢtir. 25 Ekim 1985 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı 

Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak, Mengen AĢçılık Meslek Lisesi 

ismiyle Türkiye‘nin ilk ve tek AĢçılık eğitimi veren lisesi eğitim-öğretime açılmıĢ olup, 2002 

yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda isim birliğine gitmesi nedeniyle Anadolu 

Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri kapsamına alınmıĢtır. Ancak, Türkiye'nin tek aĢçılık 

lisesi olması sebebiyle isminin baĢına "AĢçılar" ifadesi eklenerek Mengen AĢçılar Anadolu 

Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi olarak değiĢtirilmiĢtir. (2)Türkiye‘de orta öğretim 

düzeyinde turizm sektörüne yönelik mutfak (aĢçılık) eğitimi 2005–2006 eğitim öğretim yılına 

kadar sadece Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde verilmiĢtir. Bu tarihten 

itibaren, Kız Meslek Liseleri, Ticaret Meslek Liseleri, Endüstri Meslek Liseleri, Çok 

Programlı Liseler ve Açık Öğretim Meslek Lisesi gibi meslek liselerine de gerekli Ģartları 

taĢımaları durumunda (öğretmen, atölye, donanım vb.) mutfak dalı açma hakkı verilmiĢtir. 

Akademik aĢçılar ve sektördeki aĢçılar aĢçılık eğitiminde, yaratıcılığın öğretilebilir, 

eğitim verilebilir bir yapıda olup olmadığını araĢtırmıĢlardır. Hem teorik hem de uygulamalı 

eğitim verilmesi aĢçılık mesleğinin kalitesini ve niteliğini geliĢtirmeye katkı sağlayabileceğini 

(Peng,2013:2687), ayrıca eğitimcilerin, öğrencilerin yaratıcı olmaları, mesleklerini sevmeleri 
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ve kendilerine mesleki açıdan güvenmelerini sağlamada cesaretlendirilmeleri gerektiğini 

tespit etmiĢlerdir (Horng ve Yi-Chun, 2009). Genç, ön lisans seviyesinde turizm eğitimi alan 

öğrenciler üzerine yaptığı çalıĢma, konaklama iĢletmelerinde görev almaları halinde 

öğrencilerin mutfak departmanına olumsuz bakmadıklarını göstermiĢtir. Mutfak, ön büro ve 

servis departmanlarından sonra tercih edilirliği yüksek olan departman olduğunu saptamıĢtır 

(Genç, 2012:565).  

Mutfak departmanında istihdam edilen yöneticilerin mesleki eğitim durumlarının 

yetersiz olması nedeniyle turizm sektöründe yeterli sayıda mutfak eğitimi almıĢ yönetici 

olmadığını vurgulayan Görkem ve Öztürk (2011) mutfak yöneticilerinin görevlerinin ve 

sorumluluklarının mesleki eğitim durumları ile paralel olması gerektiğini önermiĢtir (Görkem 

ve Öztürk, 2011:26). ġanlıer v.diğ. (2010) yiyecek içecek departmanındaki çalıĢanların hijyen 

açısından bilgi seviyesini analiz ettikleri araĢtırmada çalıĢanların önemli bir miktarının lise 

mezunu olduğunu belirlemiĢtir. Söz konusu olan araĢtırmada bir hükümet politikası olarak, 

hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu mutfak ya da servis personelinin eğitimin standardize 

edilmesinin ve mesleki eğitim veren okullarının arttırılmasının gerekliliğini vurgulamıĢtır 

(ġanlıer v. diğ, 2010:426). Uygulamalı mutfak derslerinin gerekli olduğunu ve öğrenciler 

açısından söz konusu derslerin sektörde faydalı olacağını düĢündüklerini gösteren çalıĢma 

Çemrek ve Yılmaz (2010) tarafından yapılmıĢtır. 

Bu çalıĢmalar ıĢığında aĢçılık eğitimi alan öğrencilerin doğru yönlendirmelerle engelli 

turizmi noktasındaki hassasiyetlerinin arttırılarak empati kurmalarını sağlamak ve bakıĢ 

açılarını bu yönde geliĢtirmek istenmektedir. Bu çalıĢma ile aĢçılık öğrencilerinin bu 

konudaki hassasiyetlerinin arttırılması gerektiği ve ―her birey bir engelli adayıdır‖ sözünden 

hareketle engelli bireyler için yapılan çalıĢmaların aslında bütün bireyleri ilgilendiren 

çalıĢmalar olduğu bilincini aĢılamaktır. Bu bilinçle yetiĢtirilen öğrencilerin çoğalmasıyla da 

engelli turizmi noktasında geliĢmelerin hızlanması ve engelli turizmi için daha duyarlı bir 

turizm alanı oluĢturulması öngörülmektedir. 
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ENGELLĠ TURĠZMĠ 

Engelli bireylerin hayatlarında yaĢadıkları sorunlar onların sosyalleĢmesini de olumsuz 

yönde etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü‘nün yaptığı tanımda engellilerin fonksiyonel 

kayıplarından önce sosyal hayatta yaĢadıkları dezavantajlardan bahsedilmesi dikkat çekicidir 

(Atıcı, 2007: 24). Toplumun çoğu engelli bireylerle iletiĢim kurmama ve kiĢisel temasta 

bulunmama eğilimindedir. Engelli bireylere karĢı önyargılı ve onları toplumdan ayırıcı 

tutumlar, onların hayatlarında sosyal ve psikolojik sorunlar yaratmaktadır (Arıkan, 2002: 11-

25).  

Engelli bireylerin toplumdaki sağlıklı bireyler gibi sinemaya, tiyatroya, alıĢveriĢe, 

seyahat etmeye ve tatile gitme istekleri hayatın akıĢı içerisinde olağan durumlardır. Ancak 

ulaĢım, eriĢilebilirlik ve konaklama imkânlarındaki yetersizlikler engelli bireylerin turistik 

faaliyetlerde bulunma noktasında da güçlükler yaĢamalarına sebep olmaktadır (Mülayim ve 

ÖzĢahin, 2010: 1663). Engelli bireylerin yaĢadıkları bu güçlükler dikkate alınarak bir çok 

önlem alınmaya çalıĢılmıĢ ve engelli bireylerin sağlıklı bireyler gibi tatil yapabilmeleri için 

bazı ülkelerde farklı uygulamalara gidilmiĢtir. Örneğin; Ġngiltere‘de kabul edilen ―Özürlüler 

Ayrımcılık Yasası‖nda (1995) engelli bireylere özellikle servis sağlayıcılar ve turizm 

endüstrisi kapsamında artan politik ve ekonomik ilgi vaat edilmiĢtir. Yasayla birlikte engelli 

bireylerin albenili mekânlarda ve konaklama tesislerinde ayrımcılığa maruz kalmamaları için 

çalıĢılmıĢtır. Ġngiltere‘de 2004 yılında yürürlüğe giren yasa ile engelli bireylerin konaklama 

tesislerinde rahatlıkla konaklayabilmeleri için her türlü tedbiri almalarını zorunlu kılmıĢtır. 

Uygulamalar turizm ve ağırlama sektöründe baĢarı ile hayata geçirilmiĢtir (Shaw ve Coles, 

2004: 397).  

Devam eden yıllarda engellilerin turizm faaliyetlerinde aktif olmalarını öngören bir 

diğer çalıĢmada Dünya Turizm Örgütü‘nün önerdiği ―Herkes Ġçin EriĢilebilir Turizm‖ (2013) 

çalıĢması Genel Kurul tarafından onaylanarak kabul edilmiĢtir. 2005 yılında yayımlanan 

metin üzerinde güncellemelere gidilmesine, turizmin ortak bir süreç olarak turizm 

paydaĢlarınca kiĢilere turizmin evrensel anlamda tasarlanmıĢ eriĢilebilir bir ürün, hizmet ve 

çevreden oluĢan bir fonksiyona bürünerek sunulması gerektiği hususunun altı çizilmektedir. 

―Herkes Ġçin EriĢilebilir Turizm‖ engellilerin fiziksel çevreye, ulaĢtırma imkânlarına, bilgi ve 

iletiĢim imkânlarına ve kamu veya kamu kullanımına açık tesislere, diğer sağlıklı bireylerle 

eĢit bir Ģekilde eriĢebilmeleri noktasında alınması gerekli önlemleri tanımlamaktadır (Tütüncü 

ve Aydın, 2013: 262).  
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Dünyada engelli bireylere yönelik çıkarılan yasalara bakıldığında özellikle, 1990‘da 

Amerika BirleĢik Devletleri‘nde çıkartılan ―Engelli Amerikalılar Yasası‖ (ADA: The 

Americans With Disabilities Act) ile 1995‘de Ġngiltere‘de yürürlüğe giren ―Engelliler 

Ayrımcılıkla Mücadele Yasası‖ nın (DDA: Disability Discrimination Act) engelli bireylerin 

turizm faaliyetlerinde bulunabilmeleri için turizm sektöründe atılan önemli adımlar olduğu 

görülmektedir (Öztürk vd., 2008: 382).  

Amerika BirleĢik Devletleri‘nde engellilere yönelik olarak birçok yasal düzenleme 

bulunmakta, bu yasal düzenlemelerden bir olan ―Engelli Amerikalılar Yasası‖ (The 

Americans with Disabilities Act) engelli insanların adeta ―Azad edilme–Serbest Bırakılma 

Bildirisi‖ (Emancipation Proclamation) olarak da tanımlanmaktadır (Malloy, 2001: 603).  

Çünkü bu Yasa (ADA) ile istihdam, barınma ve ulaĢımla ilgili engelli hakları garanti 

altına alınmakta, engellilerin de diğer bireylerle aynı haklara sahip olduğu konusunda 

toplumsal farkındalık uyandırmaya çalıĢmaktadır (Çakmak, 2008: 53). Yasa‘nın (ADA) 3. 

bölümünde; restoran, otel, müze vb. özel kuruluĢlara ait bütün ortak kullanım alanlarında 

engelli bireylerin diğer sağlıklı bireylerle eĢit imkanlara sahip olması gerektiği 

vurgulanmaktadır (ġahin, 2012: 30).  

Guerra‘nın 2003 yılında yaptığı bir araĢtırma sonucuna göre Ġspanya‘nın eriĢilebilir 

turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Engelli turist sayısı 

bakımından en fazla potansiyeli olan Ġngiltere, Almanya, Fransa ve Ġtalya gibi ülkelerden en 

çok seyahatlerin Ġspanya‘ya gerçekleĢtirildiği tespit edilmiĢtir. Dolayısıyla Ġspanya‘nın engelli 

turistler için önemli bir destinasyon olduğu saptanmıĢtır (Guerra, 2003: 49).  

Türkiye‘deki geliĢimlere bakıldığında 2002 yılında yapılan ―Türkiye Özürlüler 

AraĢtırması‖ ile Türkiye‘deki engellilerin sayısı, oranı, sosyo-ekonomik yapısı, sosyal 

yaĢamda karĢılaĢtıkları sorunlar, beklentileri, engellilik türleri, engellerinin oluĢ sebebi, 

bölgesel farklılıklar ile süreğen hastalığa sahip olma oranlarının ölçülmesi hedeflenmiĢ olup, 

Türkiye‘de; engelli olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %12.29 olduğu tespit 

edilmiĢtir. Ortopedik, görme, iĢitme, dil ve konuĢma ile zihinsel engellilerin oranı %2.58 iken 

süreğen hastalığı olanların oranı ise %9.70 olarak belirlenmiĢtir (DĠE, 2002: 5).  

Dünyada ―Engellilerin Haklarına ĠliĢkin BirlemiĢ Milletler SözleĢmesi‖nin kabulü 

engelliliğin insan hakları sorunu olduğunun ilan edilmesi bu noktada önemli bir adım 

olmuĢtur. Türkiye‘de de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 3 Aralık 2008 tarihinde bu 
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SözleĢme‘nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun‘u kabul ederek, SözleĢme‘ye 

taraf olma konusundaki iradesini göstermiĢtir. Bundan sonra gerekli yasal düzenlemelerin 

yapılarak engelli bireylerin haklarına eriĢiminin sağlanması önem kazanmıĢtır (Gül, 2008: 1).  

Türkiye‘de TÜRSAB‘ın yaptığı bir araĢtırmada (2008) Antalya ilinde engelli oda 

sayısı 605 adet ile ilk sırada yer almaktadır. Bu sayıyı 159 adet engelli odası ile Muğla ili, 147 

adet yatak kapasitesi ile Ġstanbul ili izlemektedir (TÜRSAB, 2008). Ayrıca Avrupa‘nın en 

büyük Türkiye‘nin ise ilk engellilere yönelik oteli Muğla ilinin Marmaris Ġlçesinde engellilere 

yönelik bir otel iĢletmesi açılmıĢtır. Dört yıldızlı, 72 odalı, 200 yatak kapasiteli otelde 

engellilerin rahatça tatil yapabilmesi için her türlü eriĢilebilirlik sağlanmaktadır. Tesiste 26 

adet engelli odası mevcuttur. Geri kalan odalar ise engelli refakatçileri için ayrılmıĢ 

durumdadır (Engelliler.biz platformu, 2014).  

Bu doğrultuda engelli bireylerin tek baĢına veya bir refakatçiyle seyahat edebilmeleri, 

tu-rizm faaliyetlerine sorunsuzca katılabilmeleri de bireysel ve sosyal bir ge-reksinim olarak 

görülebilir. Engelli turizmi güçlenerek büyüyen ve geli-Ģen bir olgu olmasına rağmen, bir 

bakıma hâlâ nadir olma özelliği taĢı-maktadır (Popiel 2014: 55). Popiel, M. (2014).  

  Tüm bu araĢtırmalar, engelli turizmi noktasında gün geçtikçe yasalar ve çeĢitli 

düzenlemelerinde yardımıyla seyahat sayılarının artıĢ göstermesi, tatil yapma oranlarının 

artması ve ülkelerdeki engelli turizmi açısından yaĢanan olumlu geliĢmelerin engelli turizm 

pazarının büyümesine ve geliĢmesine olumlu katkı sağlayacağını göstermektedir. 
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SONUÇ 

Engelli turizmi noktasında insan hakları ve seyahat özgürlüğünün vurgulandığı 

dünyamızda turizm endüstrisinin engelli bireyleri göz önünde bulundurması, günümüz 

Ģartlarında artık kaçınılmaz bir durumdur. Çünkü sağlıklı bireyler gibi engelli bireylerinde 

engelsiz seyahat etme, dinlenme ve eğlenme en tabi haklarıdır.  

Bu araĢtırma ile birlikte aĢçılık eğitimi alan öğrencilerin turizm sektöründe geleceğin 

eğitimli iĢ görenlerini oluĢturacak, son yılların ön plana çıkan turizm türü olan engelli turizmi 

noktasında hizmet verecekleri göz önünde tutularak, engelli bireylere karĢı hassasiyetlerinin 

arttırılarak empati kurmalarını sağlamak, olumlu tutum ve davranıĢlar sergilemeleri için 

çalıĢmalar yapmak ve bakıĢ açılarını bu yönde geliĢtirmek istenmektedir. Bu çalıĢma ile 

aĢçılık öğrencilerinin aĢçılık eğitiminin yanında engelli bireylere karĢı daha duyarlı 

davranmaları, ders kapsamında akademisyenlerin, öğrencilerin engellilere olan bakıĢ 

açılarının geliĢtirilmesi noktasında eğitimler vermeleri, eğitim süreci boyunca engelli okulları, 

engelli dernekleri ile yapılacak olan etkileĢimlere aĢçılık eğitimi alan öğrencilerin ortak 

edilmeleri ve engellilik durumu noktasında empati kurabilmeleri gerekliliğini ortaya 

koymaktır. Ayrıca alternatif turizm türlerinden engelli turizminin manevi ve maddi açıdan 

avantajlarının turizm endüstrisi açısından değerlendirilip aĢçılık eğitimi alan öğrencilere 

aktarılması gerekmektedir. 

Sonuç olarak ―her birey bir engelli adayıdır‖ sözünden hareketle engelli bireyler için 

yapılan çalıĢmaların aslında bütün bireyleri ilgilendiren çalıĢmalar olduğu bilincini 

aĢılamaktır. Bu bilinçle yetiĢtirilen öğrencilerin çoğalmasıyla da engelli turizmi noktasında 

geliĢmelerin hızlanması ve engelli turizmi için daha duyarlı bir turizm alanı oluĢturulması 

öngörülmektedir. 

 

 

 

 

 

 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

1083 

 

KAYNAKÇA 

ARIKAN, Çiğdem (2002), ―Sosyal Model Çerçevesinde Özürlülüğe YaklaĢım‖ Ufkun Ötesi 

Bilim Dergisi, Cilt: 2, Sayı:1, s. 11-25. 

ATICI, Ġrem (2007), Fiziksel Engelliler ve Kentsel Mekanın Kullanımı, YayınlanmamıĢ 

Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü. 

BARROWS, A. and SHAPLEĠGH, B. (1915), An Autline On The History Of Cookery. 

Technical Education Bulletin, New York City: Teachers College Columbia University. 

BEġER, E., ATASOYLU, G., AKGÖR, ġ., ERGĠN, F., ÇULLU, E. (2006). Aydın il mer-

kezinde özürlülük prevelansı, etiyolojisi ve sosyal boyutu. TSK Ko-ruyucu Hekimlik Bülteni, 

5(4), 267-275. 

ÇAKMAK, N. Münci (2008), ―Amerika BirleĢik Devletleri‘ndeki Engelli Tanımı Hakkında 

Bir Ġnceleme‖ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 57, Sayı:2, s. 51-62. 

ÇEMREK, F. & YILMAZ, H. (2010). Turizm otel iĢletmeciliği ile aĢçılık programı 

öğrencilerinin uygulamalı mutfak dersleri‖ hakkında tutum ve düĢünceleri. Sosyal Bilimler 

Dergisi, Cilt: XII, Sayı: 2, 203-220 

ÇETĠN, ġ. (1993), Turizm Endüstrisine Mutfak Elemanı YetiĢtirmeye Yönelik Eğitim 

Programlarının Değerlendirilmesi, BasılmamıĢ Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü. 

GENÇ, E. (2012). Ön lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin turizm 

sektöründe kariyer düĢünceleri ile ilgili bir araĢtırma: bülent ecevit üniversitesi. 13. Ulusal 

Turizm Kongresi, 6-9 Aralık 2012, Antalya:559-569 

GERM, P.A., SCHLEĠEN, S.J. (1997). Inclusive community leisure services: respon-sibilities 

of key players. Therapeutic Recreation Journal, 31, 22-37.  

GÖRKEM, O & ÖZTÜRK, Y. (2011). Otel Mutfaklarında stajyer istihdamı ve beceri eğitimi 

yeterliğine yönelik bir uygulama. ĠĢletme AraĢtırmaları Dergisi, 3/4 (2011):18-33 

GUERRA, Laura Sánchez (2002/2003), ―Tourism For All: Organising Trips For Physically 

Disabled Customers‖, MA European Tourism Management 2002 / 2003, Bournemouth 

University -United Kingdom Högskolan Dalarna -Sweden Hogeschool Voor Toerisme En 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

1084 

 

Verkeer-Netherlands Universite De Savoie-France Universidad Rey Juan Carlos-Spain 

Fachhoschule Heilbronn-Germany. 

GÜL, Ġdil IĢıl (2008), ―Bir Hak Mücadelesi Alanı Olarak Engellilik ve Engellilerin Haklarına 

ĠliĢkin BirleĢmiĢ Milletler SözleĢmesi‖, ÖZ-VERİ Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, s. 1233-1249. 

HORNG, J.S. & YĠ-CHUN, L. (2009). What environmental factors influence creative 

culinary studies?, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 21(1): 

100-117 

KOCA, C. (2010). Engelsiz şehir planlaması bilgilendirme raporu. Ġstanbul: Dünya Engelliler 

Vakfı. 

MALLOY, S. Elizabeth Wiolborn (2001), ―Something Borrowed, Something Blue: Why 

Disability Law Claims Are Different‖, Connecticut Law Review, Cilt 33, Sayı 603, s. 603-

666. 

MÜLAYĠM, Ali ve ÖZġAHĠN, Burak (2010), ―Bedensel Engellilerin Konaklama Sorunları 

ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Ġnceleme‖, ÖZ-VERİ Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, s.1663-1684.  

ÖZTÜRK, Y. ve GÖRKEM, O. (2011), ―Mutfak Dalı Öğrencilerinin Mesleki Yeterliklerinin 

Değerlendirilmesi: Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama‖, 

ĠĢletme AraĢtırmaları Dergisi, 3(2): 69-89.   

PENG, K.L., LĠN, M.C. & BAUM, T. (2013). The constructing model of culinary creativity: 

an approach of mixed methods. Quality & Quantity, Volume: 47, Issue: 5, Pages: 2687-2707, 

DOI: 10.1007/s11135-012-9680- 9 

POPĠEL. M. (2014). Paving the way to accessible tourism on the example of krakow. 

european journal of tourism. Hospitality and Recreation, Special Issue, 55-71. 

SANTĠCH, B. (2007), ―The Study Of Gastronomy: A Catalyst For Cultural Understanding‖, 

The International Journal of the Humanities, 5(6), 53-58. 

SHAWS,  Gareth ve COLES, Tim (2004), ―Disability, Holiday Making and the Tourism 

Industry in the UK: A Preliminary Survey‖, Tourism Management, Cilt 25, Sayı 3, s. 397-

403. 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

1085 

 

ġAHĠN, Hande (2012), Engelli Bireylerin Konaklama Tesislerinden Memnuniyet 

Durumlarının İncelenmesi, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü. 

ġANLIER, N., CÖMERT, M. & DURLUÖZKAYA, F. (2010). Hygiene perception: 

condition of hotel kitchen staffs in ankara, turkey. Journal of Food Safety, 30/2: 415-43 

TOZLU, E., MERCAN, ġ.O. ve ATAY, L. (2012). Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, Ocak 

2012, Cilt: 4, Sayı: 1) 

TÜTÜNCÜ, Ö. ve AYDIN, Ġ. (2013), ―Ulaşılabilir Turizm‖, Anatolia: Turizm Araştırmaları 

Dergisi, Cilt 24, Sayı 2, s. 261-263. 

ÖZTÜRK, Y., YAYLI, A. ve YEġILTAġ, M. (2008), ―Is the Turkish Tourism Industry 

Ready for a Disabled Customer‘s Market? The Views of Hotel and Travel Agency 

Managers‖, Tourism Management, Cilt 29, Sayı 2 s. 382–389. 

YAYLI, A., ÖZTÜRK, Y. (2006). Konaklama iĢletmeleri yöneticilerinin beden-sel engelliler 

pazarına bakıĢ açıları üzerine bir araĢtırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(1), 

87-98. 

DĠE, Türkiye Özürlüler AraĢtırması - SIS, 2002 Turkey Disability Survey 

http://www.ozida.gov.tr/odes/odes_2013/arastirma/tr_ozurluler_arastirmasi/blm1.pdf (EriĢim 

tarihi: 08.01.2014). 

Engelliler.biz platformu, http://www.engelliler.biz/forum/tatil-secenekleri/3330-avrupanin-en-

buyuk-engelli-oteli-marmariste-acildi.html (EriĢim tarihi: 04.02.2014). 

TÜRSAB Ar.-Ge. Departmanı. (2008). Dünyada ve Türkiye‘de Engelsiz Turizm Pazarı. 

(1)http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/14/09/133184/icerikler/tarihce_3 

45014.html?CHK=1aaec80cca99536ff824633ce2140509 (EriĢim Tarihi: 05.04.2012). 

(2) http://www.otmlankara.k12.tr/index.php?lang=tur&page=2 (EriĢim Tarihi: 23.03.2012).  



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

1086 

 

FÜZYON MUTFAĞI AÇISINDAN TÜRK MUTFAĞININ 

DEĞERLENĠRĠLMESĠ 

Öğretim Görevlisi Dr.Gürkan KALKAN 

gurkankalkan@isparta.edu.tr 

Özet 

Bu araĢtırmanın amacı Türk mutfak tarihini incelemek ve Türk mutfağını yeni trendlerden 

olan füzyon mutfak terimi ile karĢılaĢtırmaktır. Türk mutfağı geliĢim süreci itibariyle uzun 

yıllarda elde edilen bilgilerin sonucudur. Orta Asya topraklarından edinilen bilgilerin göçler 

sırasında etkileĢime geçilen diğer kültürlerle birlikte harmanlanması, Selçuklu döneminde 

sahip olunan bilgiler, sonrasında Osmanlı dönemi ve günümüz Cumhuriyet dönemi mutfağını 

ve Türk mutfağını oluĢturmuĢtur. Farklı kültürlerden alınan besinler, farklı piĢirme 

tekniklerinin öğrenilmesi gibi sebeplerden dolayı Türk mutfağını füzyon mutfak olarak 

nitelendirebilmek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Türk Mutfağı, Füzyon Mutfağı, Osmanlı, Selçuklu 

THE EVALUATION OF TURKISH CUISINE FOR THE FUSION CUISINE 

Abstract 

The aim of this study is to examine the history of Turkish cuisine and compare Turkish 

cuisine with the term of fusion kitchen which is one of the new trends. The development 

process of Turkish cuisine is the result of long-term information. Considering the history 

gained from Middle Asian territory with other cultures interacting during migration, 

informations of Seljuk period, after that the kitchen of the Ottoman and Republican period 

and Turkish cuisine has formed. It is possible to describe Turkish cuisine as a fusion cuisine 

because of various cooking techniques, foods that are from different cultures. 

Keywords: Turkish Cuisine, Fusion Cuisine, Ottoman, Seljuk  
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1.KÜLTÜR 

Kültür kavramının kökeni tarımla ilgilidir. Edward Burnett Tylor kültürü ―yaĢam 

biçiminin ta kendisidir‖ Ģeklinde kısaca tanımlamıĢtır. Ayrıca Tylor kültürün tanımını Ģu 

Ģekilde yapmıĢtır; ―bilgi, inanç, sanat, ahlaki değerler, gelenekler ve toplumun bir üyesi olarak 

bireyin edindiği diğer sorumluluklar ve alıĢkanlıklardır‖ (Briggs, 2007: 99).

 Mahiroğulları (2005) ise kültürü, insanların atalarından kendilerine bırakılan, bilgi, 

sanat, örf ve adetler, ahlâk ve alıĢkanlıklardan oluĢan maddi ve manevi değerler bütünü olarak 

tanımlamıĢtır.Yiyecekler gastronomik özelliklerinin yanı sıra kültürel bir olgu da 

oluĢturmaktadır. Bazı topluluklar tükettikleri besinler veya yemek yeme tarzlarına göre 

tanımlanmıĢtır. Bunun en güzel örneği olarak Çinliler için ―pirinç yiyenler‖ Ģeklinde hitap 

edilmesi gösterilebilir (Kutluay, 1982: 40). 

Bir toplumun yemek kültürü yaĢam Ģekliyle yakından alakalıdır. Yemek, ferdi ve 

sosyal yönlerinin yanında birçok etkileyicisi olan bir kültür unsuru olarak dikkat çekmektedir. 

Bununla birlikte insan fizyolojik yapısı itibariyle, yemekle doğrudan alakalı olduğu gibi 

sosyal olarak da yaĢadığı kültürün etkisi altında olarak bir yemek anlayıĢına sahiptir (Çetin, 

2006: 108). 

2.TÜRK MUTFAĞI 

Dünyada her mutfağın kendine ait özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler o mutfağı 

diğer mutfaklardan ayırmaktadır. Ortaya çıkan farklılıkların birçok sebebi vardır. Bu sebepler; 

din ve inanıĢ Ģekilleri, bölgede yetiĢen hayvan ve bitki çeĢitliliği, toplumların ekonomik 

durumları ve bu ekonomik durumun Ģekillendirdiği günlük yaĢam tarzları olarak 

sıralanmaktadır. YaĢanılan coğrafyanın fiziksel özellikleri; beslenme kültürünü ve 

yiyeceklerin çiğ veya piĢmiĢ halde tüketilme Ģekillerini de belirleyebilmektedir (Deveci, 

Türkmen ve Avcıkurt, 2013: 31). 

Dünyada bilinen en eski mutfak kültürü Mezopotamya‘da ortaya çıkmıĢtır. Bu mutfak 

zaman içerisinde Çin ve Anadolu mutfaklarını oluĢturmuĢtur. Anadolu Mutfağı ise Antik 

Yunan, Antik Mısır ve Roma Mutfaklarının temelini oluĢturmaktadır. Günümüzde tüm 

Avrupa Mutfaklarının Roma Mutfağından türediği düĢünülmektedir. Doğu Asya‘da ise temel 

mutfak olarak Çin Mutfağı dikkat çekmektedir. Türk Mutfağının geliĢim süreci içerisinde 

Türk topluluklarının Anadolu‘ya yerleĢmeleri ile birlikte Anadolu‘da bulunan ürünleri 

benimsedikleri, Orta Asya‘dan taĢıdıkları kültür ve gıdaları birleĢtirerek zenginleĢtirdikleri 

görülmektedir. Bununla birlikte Osmanlı Ġmparatorluğunun sahip olduğu zengin coğrafya ve 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

1088 

 

farklı bölgelere ait gıdaların olması mutfak kültürünü oldukça zenginleĢtirmiĢtir. Bu süreç 

sonunda Türk Mutfağı bir ―füzyon mutfak‖ olarak düĢünülmektedir. Bu nedenle Türk Mutfağı 

yaĢayan en eski ve zengin mutfaklardan birisi olarak kabul edilmektedir (Üner, 2014: 28-29). 

Füzyon kelimesi birleĢme, kaynaĢma anlamına gelmektedir (TDK). Füzyon mutfak farklı 

bölgelere ait olan yemekleri farklı piĢirme teknikleri kullanarak üretmeyi temel edinmiĢ olan 

bir mutfak olgusudur. Türk Mutfağı oluĢum süreci itibariyle farklı kültür ve mutfaklardan 

etkilendiği için füzyon mutfak sınıflandırması içerisine girmektedir 

(https://yemek.com/fuzyon-mutfagi-nedir/#gref). 

2.1.Orta Asya Türklerinin Mutfağı 

Orta Asya Türkleri yaĢam tarzlarının göçebelik olmasından ve yaĢadıkları bölgenin 

Ģartlarının gerekliliği olarak beslenmelerinde genellikle hayvansal gıdalardan 

faydalanmıĢlardır. Bu gıdalar arasında at, koyun, keçi ve diğer büyük baĢ hayvan etlerini 

kullanmıĢlardır (Közleme, 2012: 154). Hayvanların etlerini kullanmanın yanı sıra sütünden de 

faydalanarak farklı yiyecekler geliĢtirmiĢlerdir. Süt ürünleri Türk beslenme tarihinde önemli 

bir yere sahip olmuĢtur (Demirhan-Erdemir, 1993: 28). 

Orta Asya Türkleri çevrelerindeki üç büyük kültürle etkileĢimde olmuĢlardır. Bunlar 

doğuda Çin, güneyde Hint ve batıda Ġran‘dır. Bu sebeple Türklerin tarımı öğrenmiĢ 

olabileceği ya da çok farklı yiyecek ve içecekleri tüketmiĢ olabilecekleri düĢünülmektedir 

(Gürsoy, 2004: 76). 

2.2. Selçuklu Türklerinin Mutfağı 

Türklerin Yakın Doğu‘ya göç etmelerinden sonra mutfak kültürlerinde önemli bazı 

değiĢiklikler meydana gelmiĢtir. Göç ettikleri bölgeyle etkileĢimleri sonucu Türk Mutfağı 

zenginleĢmiĢ ve çeĢitlenmiĢtir. Türklerin Yakın Doğu‘ya göç ettikleri bölgede tarım 

yapılmaktadır aynı zamanda sebze, meyve ve Ģeker de üretildiği görülmektedir. Büyük baĢ 

hayvanların ve tavuğun dıĢında balık da tüketilen bir besindir. Bu dönemde Türk Mutfak 

Kültüründeki en önemli değiĢim tarımsal ürünlere verilen değerin artması Ģeklinde olmuĢtur. 

Meyvelerden üzüm, elma, armut, Ģeftali, kayısı, erik, ayva ve dut gibi meyveler de bolca 

tüketilmeye baĢlanmıĢtır (Üner, 2014: 30). 

Ġslam dininin etkisiyle Selçuklu döneminde yasaklanan yiyecekler dıĢında Türklerin 

beslenme alıĢkanlıkları Orta Asya dönemine benzer özellikler taĢımaktadır. Bununla birlikte 

yemek yenirken kırıntıların yere dökülmemesi için yere bir örtü açılması, örtü üzerine de 

https://yemek.com/fuzyon-mutfagi-nedir/#gref
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belirli bir yükselti ve sini üzerinde yemek yeme alıĢkanlıkları görülmektedir. Elle yemek 

yemenin pek görülmediği bu dönemde genellikle tahta kaĢıklar kullanılmıĢ ve bazı 

zamanlarda da yufkanın kaĢık vazifesi gördüğü söylenebilir (Kızıldemir, Öztürk ve SarııĢık, 

2014: 197). 

2.3. Osmanlı Mutfağı 

Türk Mutfak Kültürü‘nün dünyanın en zengin mutfaklarından biridir. Bununla birlikte 

eskiye dayanmasının yanı sıra Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun çok uluslu bir yapıya sahip 

olmasından dolayı da mutfak kültürü zenginleĢmiĢtir. Osmanlı döneminde pek çok yabancı 

devlet adamı aĢçılarını yetiĢmeleri için Türk aĢçıların yanlarına yollamıĢlardır. ÇeĢitli 

kültürlerin birikimi ile geliĢen Türk Mutfağı bugün dünyanın en önemli üç mutfağından 

biridir. Osmanlı Ġmparatorluğu zamanında Türk Mutfağı en parlak dönemlerini yaĢamıĢtır 

(Bulduk, 1993: 23).  

Türkler Anadolu‘ya yerleĢtiklerinde bu bölgede hali hazırda yaĢayan topluluklardan 

etkilenmiĢlerdir. Türklerin et ağırlıklı mutfağının yanında yöresel Anadolu mutfağı birbiri ile 

kaynaĢmıĢtır. Ege adaları ve Ege kıyılarından balık ile zeytinyağı, güneyden Ģerbetli tatlılar, 

Bizans‘tan gelen Roma mutfağı ve Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun geniĢ topraklara yayılması ile 

birlikte Ortadoğu, Güney Akdeniz ve Avrupa yemekleri de Anadolu Mutfağının 

zenginleĢmesini sağlamıĢtır (ErtaĢ ve Gezmen-Karadağ, 2013: 119-120). Osmanlı 

Ġmparatorluğu‘nun zenginlik ve çeĢitliliğini sağlayan üç temel kaynaktan bahsetmek 

mümkündür. Bu kaynaklar, Orta Asya‘dan taĢınan beslenme alıĢkanlıkları, göç sırasında 

etkilenilen Arap ve Fars kültürleri ve Anadolu‘nun zenginlikleri ve Rum etkisi Ģeklinde 

baĢlıklandırılabilir (Bilgin, 2008: 71; Üner, 2014: 31-32). 

2.4.Cumhuriyet Dönemi Türk Mutfağı 

Türkiye‘de yemek alıĢkanlıkları ve sofra adabı Tanzimat ile birlikte değiĢmeye 

baĢlamıĢtır. Sarayda batı usulü sandalyeye oturarak yemek yeme alıĢkanlığı Sultan II. 

Mahmud döneminde baĢlamıĢ ve ―Alafranga‖ yemek düzeni ilk olarak baĢkent Ġstanbul olmak 

üzere tüm ülkede büyük Ģehirlerdeki saray, köĢk ve konaklarda benimsenmeye baĢlamıĢtır 

(Yerasimos, 2005: 42). Ancak alafranga sofra usulünün yayılmasına rağmen, 1944 yılı 

sonlarına kadar iftar sofraları, Türk geleneklerine uygun olarak ―yer sofralarında‖ kurulmaya 

devam etmiĢtir (Gürsoy, 2013: 129). 
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Birinci dünya savaĢı sonrasında tüm dünyada ekonomik, politik, sosyal ve kültürel 

olarak çok önemli değiĢimler yaĢanırken, çok uluslu, çok kültürlü ve geniĢ bir coğrafyaya 

yayılan Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun yıkılması ve Türkiye Cumhuriyeti‘nin kurulması 

kaçınılmaz olmuĢtur. Bu sebepten ötürü mutfak kültürü de etkilenmiĢtir. Ayrıca bu dönemde 

meydana gelen ekonomik, sosyal ve teknolojik geliĢmelerin sonucunda da toplumun yeme-

içme alıĢkanlıklar ve beslenme kültürü değiĢmiĢtir. BatılılaĢma, modernleĢme ve kentleĢme 

sonucu dıĢarıda yemek yeme alıĢkanlıkları değiĢmiĢ, farklı tarzlarda restoranlar çoğalmıĢ, 

daha önce yerel olarak tüketilen gıda maddelerinin tüketimi yaygınlaĢmıĢtır (Üner, 2014: 32). 

3.FÜZYON MUTFAK 

―Füzyon‖ kelimesi erime, birleĢme, birlikte olma ve katılma anlamına gelir 

(Doğdubay, ġahin ve Yiğit, 2017: 4). Son zamanlarda gıda kültürüne damgasını vuran Füzyon 

mutfağın amacı dünya mutfağındaki farklı yiyecek anlayıĢlarını sentezlemek bununla birlikte 

yeni lezzetler, yiyecekler ve mutfaklar oluĢturmaktır (Sarıoğlan, 2014: 64). Füzyon mutfak ilk 

kez 1980‘li yıllarda batı tekniklerinin Uzakdoğu tekniği ve bileĢenleri ile birleĢtirilmesi 

sonucu ortaya çıkmıĢtır (Can, Sünnetçioğlu ve Durlu-Özkaya, 2012: 877). Ferdous‘a (2017) 

göre farklı kültürlerden gelen iki piĢirme sanatı doğrudan ateĢle, buharla ya da kuru ısı 

kullanılarak karıĢtırıldığında farklı bir tat ve yeni bir mutfak ortaya çıkarabilir. Bu yeni buluĢ 

ise Füzyon mutfak olarak tanımlanabilir. 

Doğdubay, ġahin ve Yiğit‘e (2017) göre Füzyon mutfak, tek bir tabakta farklı 

milletlerin kültürlerinin, tekniklerinin ve içeriklerinin bir araya getirilmesi fakat hiçbir ulusal 

özelliğe sahip olmamasıdır. Ayrıca söz konusu kavram gıdaların ve yemeklerin 

küreselleĢmesi özelliğini taĢımaktadır.Tüm bu açıklamalara dayanarak Füzyon mutfağı tek bir 

mutfağın dominantlığı yerine yeni, farklı, özgün lezzetler yaratmak amacıyla, bilinçli bir çaba 

sonucuyla aynı tabak içerisinde bir araya getirmek olarak tanımlayabiliriz (Sarıoğlan, 2014: 

65). 

4.TÜRK MUTFAĞI VE FÜZYON MUTFAK 

Füzyon mutfağı üç farklı yöntemle sınıflandırılabilir. Birincisi, farklı kültürlerden 

fakat yakın bölgelerden gelen yiyeceklerin birleĢimidir. Derleyici olarak adlandırılan ikinci 

yöntem ise bir gıda kültürü içerisinde farklı kültürlerin tekniklerini ve malzemelerini de 

kullanmayı içermektedir. Son yöntem ise herhangi bir mutfak belirleyicisi olmadan tüm 

dünya mutfaklarını birleĢtirmekten geçer (Sarıoğlan, 2014: 64). 
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Türkler, Asyalı olarak da zengin bir birikime sahiptirler. Mezopotamyalıların baharatlı 

yiyeceklerini ve çiğ etli tatlarını Asyalı malzemeleriyle birleĢtirmiĢlerdir. Anadolu‘da bulunan 

çok çeĢitli otları toplamıĢlardır. Doğu Karadeniz kıyılarının hayvansal ürün elde etme 

yöntemlerini de birleĢtirerek çok çeĢitli bir yemek kültürü yaratmıĢlardır (Tezcan, 2000: 12). 

Ġnsan beslenmesinde temel olan ürünlerin çoğu Orta Asya ve göç ettikleri Anadolu 

topraklarında yetiĢtirilerek dünyanın baĢka yörelerine taĢınmıĢtır. Göç ettikleri yerlerdeki 

hayvan ve bitkileri yöre Ģartlarına uygun biçimde yetiĢtirmiĢler ve yetiĢtirdiklerini basit 

teknikler kullanarak iĢleyerek bulunmayan zamanlarda kullanmıĢlardır (ErtaĢ ve Gezmen-

Karadağ, 2013: 119). 

Türk Mutfağının geliĢim aĢamalarına bakıldığında Orta Asya, Karahanlı-Memlük, 

Selçuklular, Osmanlılar ve Cumhuriyet dönemi mutfaklarını görebiliriz. GeliĢen bu süreçler 

sonucunda göçebelik ve tarımsal ekonomik yapı Türk yemek kültürünü etkilemiĢtir. Ayrıca 

coğrafi bölgelerde farklı yapılar sebebiyle çeĢitlilik görülmektedir. Ailelerin sosyo-ekonomik 

düzeylerine göre de farklılaĢan Türk mutfağı aynı zamanda farklı kültürlerle kaynaĢılması 

sonucu diğer kültürlerin yemeklerinden de etkilenmiĢtir. (Tezcan, 1981: 115). 

Bu sonuçlar ıĢığında Türk Mutfağının füzyon mutfak olarak değerlendirilebilmesi 

mümkündür. 

SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 Füzyon mutfağı eĢsiz, yaratıcı ve yenilikçi bir tekniktir. Kültürleri yansıtan ve birçok 

kültürü tek bir tabakta sunan bir yemek sanatıdır. Türk Mutfağı ise hali hazırda böyle bir 

özelliğe sahip durumdadır. Türk mutfağının geniĢ temellere dayanması ve uzun yıllara 

dayanan kültürel yaĢanmıĢlıklara tanıklık etmesi ve birçok ulustan birer parçalara taĢıması 

onu hali hazırda doğal bir füzyon mutfağı yaptığı söylenebilir. Türk mutfağının bu değerli 

özelliğinden yararlanarak kültürel turizm ürünü olarak ülkemize katma değer sağlanabilir. Bu 

sayede ülke turizmine de katkısı sağlanabilir. Ayrıca küreselleĢme ve Türk Mutfağının birçok 

etkileyicisi olması dikkat çekmektedir.  ÇeĢitli gastronomi turları düzenlenerek bu geliĢim 

desteklenebilir. Yemek sanatının kapsamını sadece bir alanda ya da tek bir kültürde 

sınırlamak yerine küresel iliĢkilerin güçlendirilmesinde ve turizm sektörünün geliĢtirilmesinde 

kullanabilmek mümkündür. 
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A RESEARCH ON THE METHODS TO BE APPLIED IN THE 

DETERMINATION OF THIOBARBUTYRIC ACID (TBA)  VALUE IN 

SOME TRADITIONAL FOODS 

BAZI GELENEKSEL GIDALARDA TBA DEĞERININTESPITINDE 

UYGULANACAK METOTLAR ÜZERINE BIR ARAġTIRMA 
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Abstract 

Traditional foods do not have a standard production technology but are special products that 

result from long-term experiences. Some of these traditional foods are fleshy stuffed 

pasta(mantı),  meat doner and adana shish kebab.  Degradation in these foods due to the 

meat content is usually determined based on the thiobarbutyric acid (TBA)  values.  TBA is 

known as an indicator of lipid peroxidation. Therefore, different TBA values are determined 

for each food degradation.  In this study, the methods which can be used in the determination 

of TBA values in the degradation of some traditional foods are examined. In the analysis of 

TBA values of special products such as stuffed pasta (mantı) with meat ravioli, it was 

investigated whether the mortar or whole  product should be included in the analysis.  It has 

been determined that all product is taken into account in the calculation of TBA values as a 

result of  boundaries determined in the previous studies and legal regulations. However, due 

to the limited  of the studies and the lack of clarity in the relevant legislation, it was concluded 

that TBA values of both mortar and whole product should be determined in the products such 

as mantı and related standards should be established. 

Keywords: 1
st
 Traditional foods, 2

nd
 thiobarbutyric acid (TBA), 3

rd
 degradation  

 

Özet 

Geleneksel gıdalar standart bir üretim teknolojisine sahip olmayıp  uzun süreli deneyimler 

sonucu ortaya çıkan özel ürünlerdir. Bu geleneksel gıdalardan bazıları etli mantı, et döner ve 

adana şiş kebap gibi etli gıdalardır. Et içerikleri nedeniyle bu gıdalarda bozulma kokuşma 

genelde TBA değerleri esas alınarak tespit edilmektedir. Tba lipit peroksidasyonunun bir 

indikatörü olarak bilinir. Bu nedenle her gıdanın bozulmasında farklı TBA değerleri 

belirlenmektedir. Bu çalışmada bazı geleneksel gıdaların bozulmalarında TBA değerlerinin 

tespitinde kullanılabilecek metotlar incelenmiştir. Etli mantı gibi özel ürünlerin TBA 

değerlerinin analizinde harç veya tüm mantının  analize katılıp katılmayacağı araştırılmıştır. 

Yapılan önceki çalışmalar ve yasal mevzuatta belirlenen sınırların gereği olarak TBA 

değerlerinin hesaplanmasında tüm mantının dikkate alındığı tespit edilmiştir. Ancak konuyla 

ilgili çalışmaların sınırlı olması ve yasal mevzuatta ilgili konu yeterince açık olmamasından 

dolayı mantı gibi ürünlerde hem harç hem tüm mantıların TBA değerlerinin belirlenmesi ve 

bu konuda ilgili standartların oluşturulması gerektiğinin sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel gıdalar1, Tiyobarbutirik asit 2, bozunma3 
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1. GiriĢ 

Geleneksel gıdalar belirli bir üretim teknolojisine sahip olmayan özel ürünler olarak 

tanımlanmıĢtır. (ġanlıer, 2005: 225; Gallegos- Infante et al, 2010 : 1540; Türker, 2012: 20). 

Bu nedenle içeriğinde farklılık gösterebilmektedir. Örneğin mantı ürünü hem bitkisel hem de 

hayvansal kaynaklı besin gruplarını içerir (Anonim,2015). 

Bu ürünlerin içeriğinde kıyma gibi hayvansal ürünler içerdiği için bozulmanın tespit 

edilmesinde ette kokuĢma tayinleri esas alınmalıdır.  Ette kokuĢma tayininin tespiti kalitatif ve 

kantitatif yöntemlerle belirlenmektedir. Kalitatif yöntemlerde kursun asetattan yararlanılarak 

var yok testi yapılırken kokuĢmanın kantitatif analizinde ise Tiyobarbütirik asit (TBA) 

analizinden yararlanılmaktadır (Gökmen, 2016: 180). 

TBA analizi örnekteki kg olarak malonaldehit miktarının g olarak ifadesidir (Uzunlu, 

2011:55). Bu analiz yapılırken et örneklerinden yararlanılmaktadır.  Mantı gibi hem et hem de 

hamur içermesinden dolayı TBA analizinde örnek alımında nelere dikkat edilmesi gerektiği 

araĢtırılmıĢtır. 

Mantı üretim prosesi gereği mantinin hamuruna gecen hayvansal yağ kaynaklarının TBA 

değeri üzerine etkisi olmaktadır.  Bu nedenle mantı örneklerinin tümünün analizde 

kullanılması gerektiği tespit edilmiĢtir. Adana köfte ve çiğ köfte gibi ürünlerde kıymanın 

dağılmasından dolayı bu ürünlerde de tüm örneğin analizde esas alınması gerektiği 

belirlenmiĢtir. 

Bu ürünlerin olması gereken standartları aĢağıda verilmiĢtir. 

Çiğ köfte  bulgur, isot, kıyılmıĢ et, salça, soğan, maydanoz ve çeĢitli baharatların yoğurulup 

karıĢtırılması ile hazırlanan, ısıl iĢlem görmeden (piĢirilmeden) tüketilen, ġanlıurfa yöresine 

ait bir yiyecektir (Küplülü, 2003: 227). 

Adana Kebap (Kıyma), Adana Ġlimize özgü  bir kebap çeĢididir.Adana Kebabı'nı diğer kebap 

çeĢitlerinden  ayıran en önemli özellik kullanılan ettir. Et, doğal ortamda ve kendine has 

bölgedeki  yaylalarda yetiĢtirilmiĢ erkek koyunlardan elde edilmiĢtir (Yalçın,2013: 21). 

Mantı, yöreye göre farklı kalınlıklarda açılmıĢ hamurun kesildikten sonra içlerine kıyma 

konulup bohça, üçgen vb.  biçimlerde  Ģekil verilerek suda makarna gibi haĢlanması yoluyla 

yapılan, üzerine sarmısaklı yoğurt, tereyağı ve sos dökülerek yenilen bir hamur iĢi olarak 

tanımlanmaktadır. Mantının üretim prosesi ġekil 1‘de verilmiĢtir. 
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ġekil 1. Mantı üretim prosesi 

Un + Ġçme Suyu + Tuz + Yumurta 

↓ 

Yoğurma 

↓ 

Hamur Eldesi 

Dinlendirme 20-25 dk 

Beze haline getirme ve baskı 

Dinlendirme 5-10 dk 

Açma 

↓ 

Kesme (küçük kareler halinde) 

↓ 

Ġç malzemenin hazırlanması 

Kıyma, kuru soğan, yumurta,  galeta unu, karabiber pul biber, maydanozun 

karıĢtırılıp yoğrulması 

↓ 

Ġç malzemenin  karelerin ortasına konulup mantıları bohça gibi  kapatılması 

↓ 

Paketleme 

↓ 

SatıĢ 

 

Mantının sahip olması gereken kalite kriterleri Tablo 1‘de verilmiĢtir. 
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Tablo1. Mantının Kalite Kriterleri  

(Öztürk et al, 2009; Anonymous, 2014 ; TGK, 2011; TGK, 2014). 

FİZİKSEL 

Kendine has renkte taze mantı olacaktır. İç malzeme olarak kullanılan 

malzemeler pişmeden önce ve sonra kendine özgü renk ve görünüşte olacaktır. 

Mantı hamuruna veya iç malzemesine herhangi bir katkı maddesi 

konulmayacaktır. Kaynar suya atılıp kaynatıldığında en çok 20 (yirmi) 

dakikada pişecektir. Piştiği anda kaygan, parlak görünümde olacak, 

dağılmayacaktır. Mantılarda pişmeden önce parçalanma,  iç malzemede 

dışarıya çıkma olmayacaktır. Pişirilmeden önce ve pişirildikten sonra kendine 

has tatta ve kokuda olacak ve acılaşmış, ekşimiş ve doğal olmayan tatta ve 

kokuda olmayacaktır. İçinde insan sağlığına zararlı maddeler, taş, toprak, 

kum, boya ve diğer yabancı maddeler, canlı böcekler, gözle görülebilen veya 

görülemeyen ölü böcekler, bunların ve diğer zararlıların kalıntıları, küf 

bulunmayacaktır.  

KĠMYASAL Kıymalı mantıda TBA değeri ile ilgili veri yoktur. 

BİYOLOJİK 

Salmonella :0-25 g/ml 

Anaerob bakteri: 10
3
-10

4
 

Koagulaz pozitif stafilokok : 10
3
-10

4 

 

Çiğ köfte ve adana kebapların TBA ile ilgili özel standartları literatürde bulunamamıĢtır.  

Yapılan çalıĢmalarda piyasaya sürülen cif köftelerin mikrobiyolojik kaliteleri oldukça düĢük 

olduğu bulunmuĢtur. Bir baĢka çalıĢmada ise mantıların mikrobiyolojik ve kimyasal kaliteleri 

oldukça düĢük olduğu rapor edilmiĢtir. Yapılan diğer bir  çalıĢmada da piyasaya sürülen 

adana ĢiĢ kebapların kaliteleri oldukça düĢük olduğu bildirilmiĢtir (Küplülü, 2003:227 ; Sitti, 

2009: 15 ; Öztürk, 2009: 30: 30; Yalçın,2013: 21; Gökmen, 2015b:15). 

Sonuç 

Et esaslı geleneksel gıdalarda TBA analizlerinin yapılması gerektiği yapılmada da tüm 

üründen örnek alınması gerektiği sonucuna varılmıĢtır.  

 

Kaynakça 

Anonymous (2014).  ―Turkish Food Codex‖, MikrobiyolojikKriterlerTebliği, 2010/16. 

Aslan, Nurel (2012), ―Ġnfrared KurutmaYöntemininKurutulmuĢ Mantı Kalitesi Üzerine 

Etkisi‖, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi, Fen 

BilimleriEnstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü  Gıda MühendisliğiAnabilim Dalı, 

Çanakkale. 

Cayot, Nathalie (2007), ―Sensory quality of traditional foods‖, Food Chemistry, Vol. 101, 

No 2, pp. 154-162.  

 

 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

1098 

 

Gallegos-Infante, JA, Rocha-Guzman, NE, Gonzalez-Laredo, RF, Ochoa-Martinez, LA, 

Corza, N, Bello-Perez, LA, Medina-Torres, L, Peralta-Alvarez, LE (2010), ―Quality 

of spaghetti pasta containing mexican common bean flour (Phaseolus vulgaris L.)‖, 

Food Chemistry Vol.119, No 4, pp. 1544-1549. 

Gökmen, Süleyman, Sayaslan, Abdulvahit, Çağlar, Abdullah (2016), ―Mantıda farklı kurutma 

yöntemlerinin hidroksimetil furfural (HMF) oluĢumu ve duyusal kalite üzerine 

etkileri‖, Cumhuriyet University Faculty of Science Journal (CSJ) Vol 37, No 3, 

pp. 176-187. 

Gokmen, Süleyman, Aydin, Mehmet Fatih, Kocabas, Aytaç, Sayaslan, Abdulvahit, Yetim, 

Hasan, Caglar, Abdullah (2015a), ―A study on quality criteria of commercial stuffed 

pasta (Mantı), as traditional food‖, International Food Research Journal, Vol.22, 

No 5, pp. 2018-2024. 

Gokmen, Süleyman, Aydin, Mehmet Fatih, Kocabas, Aytaç, Sayaslan, Abdulvahit, Yetim, 

Hasan, Caglar, Abdullah (2015b), ―Evaluation of mycotoxin content of different 

trademarks of Turkish ravioli in Karaman province of Turkey‖. 1st International 

Congress on Engineering and Natural Sciences (ICENS 2015), 15-19 May, Skopje, 

Macedonia. 

Gokmen, Süleyman, Aydin, Mehmet Fatih, Sayaslan, Abdulvahit, Yetim, Hasan (2014), ―The 

Effect of UV Radiation on The Mycotoxin Content of Ravioli‖. S.22. International 

Conference on Computational and Experimental Science and Engineering 

(ICCESEN), 25-29 October, Antalya, Turkey. 

http://www.feast.com.tr/urunler_manti.asp, (07.07.2017). 

http://www.mantiye.com.tr, (10.06. 2015). 

Küplülü, Özlem, Sarimehmetoğlu, Belgin, Oral, Nebahat (2003), ―The microbiological 

quality of çiğ köfte sold in Ankara‖, Turkish Journal of Veterinary and Animal 

Sciences, Cilt 27, Sayı 2, Sayfa 325-329. 

Ozturk, Ġsmet, Karaman, Sefa, Sagdic, Osman, Kayacier, Ahmet (2009), ―Kayseri piyasasında 

satılan mantıların bazı mikrobiyolojik ozellikleri‖. II. Geleneksel Gıdalar 

Sempozyumu, 27-29 Mayıs,Van,Türkiye. 

ġanlıer, Nevin (2005), Yerli ve yabancı turistlerin Türk mutfağı hakkındaki görüĢleri, Gazi 

Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 25,  Sayı 1, Sayfa 213-227. 

Sitti, Serhan (2011),  ―Effect of Vacuum and Modified Atmosphere Packaging on Some of the 

Quality Characteristics of Kayseri Mantı‖, Kayseri: Erciyes University, Master 

Thesis, Kayseri, Türkiye. 

Sitti, Serhan, Hayta, Mehmet, Yetim, Hasan (2009), ―Kayseri mantısı: hazırlanıĢı ve kalite 

nitelikleri‖. II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27-29 Mayıs,Van,Türkiye. 

http://www.feast.com.tr/urunler_manti.asp
http://www.mantiye.com.tr/


International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

1099 

 

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler (2011), Tebliğ, Ek-1 Hububat ve Fırıncılık 

Ürünlerine Ait  Mikrobiyolojik Değerler R.G: 29.12.2011-28157,Yetki Kanunu: 

5996. 

Türker, Selman (2012), ―Geleneksel gıdalar sonuç bildirgesi‖. 3. Geleneksel Gıdalar 

Sempozyum Bildirgesi, 10-12 Mayıs, Konya, Türkiye. 

Uzunlu, Sinan (2011), ―Farklı Gaz Kompozisyonları Ġle Modifiye Atmosferde Paketlenen 

Mantının Mikrobiyolojik Ve Kimyasal Özelliklerindeki DeğiĢmeler‖,Doktora Tezi, 

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, 

Denizli, Türkiye. 

Yalçın, Halil,  Can, Pelin (2013), ―Tüketime Hazır Bazı Et Yemeklerinin Mikrobiyolojik 

Kaliteleri‖, Erciyes University/Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Dergisi, Cilt10, No 1, S.21. 

Yücetepe, Aysun (2011), ―Modifiye atmosferde ambalajlamanın etli mantının kalitesi üzerine 

etkileri. Ġstanbul Teknik Üniversitesi‖, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, 

Ġstanbul, Türkiye. 

 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

1100 

 

THE IMPORTANCE OF THIOBARBUTYRIC ACID (TBA) VALUE AS 

AN INDICATOR OF DEGRADATION IN SOME TRADITIONAL 

FOODS 

BAZI GELENEKSEL GIDALARDA BOZULMANIN BĠR ĠNDĠKATÖRÜ 

OLARAK TBA DEĞERĠNĠN ÖNEMĠ 
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Abstract 

Traditional foods are special products that are not produced by a specific production 

technology but are the result of years of experience. Some of these foods are fleshy ravioli, 

meat doner and adana shish kebab.  Deteriorations in these foods due to the meat content is 

usually determined based on the thiobarbutyric acid (TBA) values. TBA is known as an 

indicator of lipid peroxidation.  Therefore, different TBA values are determined for each food 

deterioration. In this study, the effect of TBA on the degradation of some traditional foods 

was investigated. TBA values were important in the production of fleshy stuffed pasta (mantı), 

but the TBA values in mantı with soy mortar were not significant in the degradation of the 

product. In addition, it was concluded that the sensory and microbiological quality criteria of 

the products should be taken into consideration when determining the degradation TBA 

values. 

Keywords: 1
st
 Traditional foods, 2

nd
 thiobarbutyric acid (TBA), 3

rd
 degradation  

 

Özet 

Geleneksel gıdalar belirli bir üretim teknolojisine sahip olmayıp yılların deneyimleri sonucu 

ortaya çıkan özel ürünlerdir. Bu gıdalardan bazıları etli mantı, et döner ve adana şiş kebap 

gibi etli gıdalardır. Et içerikleri nedeniyle bu gıdalarda bozulma kokuşma genelde TBA 

değerleri esas alınarak tespit edilmektedir. Tba lipit peroksidasyonunun bir indikatörü olarak 

bilinir. Bu nedenle her gıdanın bozulmasında farklı TBA değerleri belirlenmektedir. Bu 

çalışmada bazı geleneksel gıdaların bozulmalarında TBA nın etkisi incelenmiştir. Bu 

gıdalardan biri olan mantıda ancak etli mantı üretiminde TBA değerleri öneme sahip iken 

soya harçlı mantıların TBA değerlerinin ürünün bozunmasında önemli olmadığı tespit 

edilmiştir. Ayrıca bozunma olan TBA değerlerin belirlenmesinde ürünlerin duyusal ve 

mikrobiyolojik kalite kriterlerinin dikkate alınması gerektiğinin sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Geleneksel gıdalar1, Tiyobarbutirik asit 2, bozunma3 
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1. GiriĢ 

Geleneksel gıdalar belirli üretim teknolojisine sahip olmayan karmaĢık özel ürünlerdir 

(ġanlıer, 2005: 225; Gallegos- Infante et al, 2010 : 1540; Türker, 2012: 20). Bu nedenle 

içeriğinde farklılık gösterebilmektedir. Örneğin mantı ürünü hem bitkisel hem de hayvansal 

kaynaklı besin gruplarını içerir (Anonim,2015). Mantının üretim akıĢ Ģeması aĢağıda 

verilmiĢtir (ġekil-1). 

ġekil 1. Mantı üretim akıĢ Ģeması (Anonim, 2017) 

 

Bu nedenle bu tur karmaĢık gıdaların bozulmaları ve raf ömürlerinin belirlenmesinde birden 

çok faktör dikkate alınmaktadır (Uzunlu, 2011:55). Mantı örnekleri dikkate alındığında bu 

faktörler; 

Mantinin kuru ya da taze olarak muhafaza edilmesi; mantının taze olacak tüketilecekse ön 

pastörizasyon iĢlemine tabi tutulur. Böylece bozunma yavaĢlamıĢ olur. Bu iĢlem ile mantıların 

bir kaç hafta raf ömrü olmaktadır.  Ön pastörizasyonda düĢük sıcaklıklarda kısa süre ısıl iĢlem 

yapıldığından raf ömrü çok uzamamaktadır. Bu nedenle bu ısıl isleme tabi tutulan mantılar 

vakum paketlerde ambalajlanarak buzdolabı sıcaklığında depolanırlar (Gökmen, 2015a: 15). 

Mantının içeriğinde dana kıyma ya da soya proteininin kullanılmaktadır (Uzunlu,2011:60).  

Mantıda dana kıymanın kullanılması ürünün hem raf ömrünü kısaltır hem de mikrobiyolojik 

açıdan yüksek risk taĢır bu nedenle dana kıymalı mantıların raf ömürleri soya proteinlilere 

göre daha kısa olmaktadır (Sitti, 2011: 15). Ayrıca dana kıymalı mantılar taze olarak 

tüketilecekse kontaminasyon ve soğuk zincire çok dikkat edilmelidir aksi halde gıda 

zehirlenmeleri kaçınılmaz olur ve ürünün raf ömrü de daha fazla kısalmaktadır (Gökmen, 

2015b: 20 ; Gökmen, 2016:11). 

Mantının sekli mantinin küçük ya da büyük boyutlu olması ürüne uygulanacak iĢlemlerin 

süresini uzatmaktadır.  Bu nedenle manti hamurunda boyut önemlidir. Mantı harcının içeriği 
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soya proteini veya dana kıymayla birlikte mantı çeĢitlerine göre farklılık göstermektedir. Bu 

nedenle manti içeriğindeki baharat ve tuz gibi katkıların miktarı ve niteliği mantının raf 

ömrünü etkilemektedir. Bu nedenle kayseri mantisi gibi küçük boyutlu mantılarda manti 

ağırlığı ve uygulanan ısıl iĢlemin etkinliği farklılık göstermektedir (Sitti et al,  2009: 15; Sitti, 

2011:25). 

Mantının baĢlangıçtaki mikrobiyal yükü hammaddenin mikrobiyal kalitesi ürüne uygulanan 

ısıl iĢlemin etkinliğini ve süresini etkilemektedir.  Mikrobiyal kalite ne kadar yüksek ise 

ürünün raf ömrü o kadar uzun olmaktadır (Gökmen et al, 2014: 10; Gökmen 2015b: 12). 

Mantıda dana kıyma kullanıldığında bu ürünün raf ömrünün tespitini Tiyobarbutirik asit 

(TBA) ve mikrobiyolojik kriterlerinin yanı sıra ürünün duyusal özellikleri de etkilemektedir 

(Öztürk et al, 2009 ; Uzunlu, 2011). TBA tanım itibariyle oksidasyon düzeyinin malonaldehit 

g/ kg cinsinden miktarını ifade etmektedir (Uzunlu, 2011: 55). 

Yönetmelikte mantının bulunması gereken kriterleri ve bu kapsamdaki olması gereken 

özellikleri aĢağıda verilmiĢtir (Tablo-1).  

Tablo1. Mantının Kalite Kriterleri (Öztürk et al, 2009: 30; Anonymous, 2014 ; TGK, 2011; TGK, 

2014). 

FİZİKSEL 

Kendine has renkte taze mantı olacaktır. İç malzeme olarak kullanılan 

malzemeler pişmeden önce ve sonra kendine özgü renk ve görünüşte olacaktır. 

Mantı hamuruna veya iç malzemesine herhangi bir katkı maddesi 

konulmayacaktır. Kaynar suya atılıp kaynatıldığında en çok 20 (yirmi) 

dakikada pişecektir. Piştiği anda kaygan, parlak görünümde olacak, 

dağılmayacaktır. Mantılarda pişmeden önce parçalanma,  iç malzemede 

dışarıya çıkma olmayacaktır. Pişirilmeden önce ve pişirildikten sonra kendine 

has tatta ve kokuda olacak ve acılaşmış, ekşimiş ve doğal olmayan tatta ve 

kokuda olmayacaktır. İçinde insan sağlığına zararlı maddeler, taş, toprak, 

kum, boya ve diğer yabancı maddeler, canlı böcekler, gözle görülebilen veya 

görülemeyen ölü böcekler, bunların ve diğer zararlıların kalıntıları, küf 

bulunmayacaktır.  

KĠMYASAL Kıymalı mantıda TBA değeri ile ilgili veri yoktur. 

BİYOLOJİK 
Salmonella :0-25 g/ml 

Anaerob bakteri: 10
3
-10

4
 

Koagulaz pozitif stafilokok : 10
3
-10

4 

Tablo 1‘de de görüldüğü gibi TBA değerleri mantılarda belirli bir standardı bulunmamaktadır. 

TBA değeri daha çok yaĢ mantılarla ilgili çalıĢmalarda olmaktadır. Yapılan bir çalıĢmada 

TBA değerleri yas mantıda 3 mg/kg iken mantinin duyusal kriterlerinde düĢmeler meydana 

gelmiĢtir (Sitti, 2011: 15; Uzunlu, 2011: 40). Ayrıca mikrobiyolojik kriterleri de oldukça 

düĢüktür. Bunun yanı sıra ürün özelliklerini muhafaza koĢulları ve ambalajlama teknikleri 

etkilemektedir. Yapılan bir çalıĢmada modifiye atmosferde mantılar depolanmıĢ ve raf ömrü 

artmıĢtır. Diğer bir çalıĢmada ise mantılar farklı paketleme teknikleriyle ambalajlanmıĢ ve 

MAP paketleme ile mantıların raf ömürleri artmıĢtır (Sitti, 2011: 45; Uzunlu, 2011:41). 

Mantıların kurutulmasıyla ilgili yapılan çalıĢmada da mantılar infrared mikrodalga ve 

geleneksel yöntemlerle kurutularak 2 aylık bir raf ömürlerine sahip olmaları sağlanmıĢtır 
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(Aslan, 2012: 25; Gökmen, 2016: 32). Tüm bu çalıĢmalarda TBA değerlerinin önem arz ettiği 

özellikle yaĢ mantılarda TBA değerleri çok yüksek olduğu, kuru mantılarda ise daha düĢük 

olduğu rapor edilmiĢ olup kurutulmuĢ mantıların raf ömrü daha uzun olduğu bildirilmiĢtir 

(Uzunlu, 2011: 55; Gökmen, 2015: 20; Gökmen, 2016: 32). 

 

Sonuç 

Mantılarda TBA oksidasyon düzeyini ifade etmektedir ve ürünün raf ömrünü etkilemektedir. 

Bu nedenle mantılarda mikrobiyolojik duyusal kalitelerinin yanında TBA değerlerinin de 

parametre olarak dikkate alınması gerektiği ayrıca mantı sekili, mantının yaĢ ya da kuru 

olması, mantıya uygulanan ısıl iĢlem normları ve hammadde kalitesine uygun olarak mantıda 

TBA, mikrobiyolojik ve duyusal kriterler oluĢturulması gerektiğinin sonucuna varılmıĢtır. 
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CAUSES AND EFFECTS OF CHANGE ORDERS IN CONSTRUCTION PROJECTS: 

AN ANALYSIS FOR EFFECTIVE CHANGE ORDER MANAGEMENT 
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Abstract 

Construction projects are relatively big and complex endeavors that require a relatively big budget 

and a long span of time to complete. Regarding the nature of the projects, changes cannot be avoided, 

thus are a part of any project. Changes cause omission of work or additional work, loss of labor 

productivity, an increase in project management costs, and delays in the completion of the projects. 

Literature review has been used as the primary method in this study and findings point that changes 

can be minimized via certain precautions such as proper preparation of contractual documents, 

effective management of project processes, and sustaining communication between project parties. 

However, as the changes take place, proper documentation and evaluation are required for change 

order management. Change order management includes evaluating and identifying the change, 

assigning the extra cost and delay, and documenting the agreed upon changes to the contract 

documents. 

Keywords: Project management, Construction management, Change, Change management, Change 

order, Change order management, Cost 

1. INTRODUCTION 

Changes are inevitable for construction projects, and should be treated accordingly. The 

success of a project depends on the effective management of changes. This research study 

focuses on the change aspect in the scope of construction projects. After the construction 

projects and contracts are evaluated, changes are defined. Following, the causes and effects of 

changes are listed. Finally, change and change order management are described, and 

suggestions are proposed for effective change management and change order management for 

construction projects to be successfully completed. Literature review has been chosen as the 

primary research method. 

1.1. Construction Projects 

Scope, budget and time are the three main elements that need effective management for the 

success of a project. Since they are directly interrelated, altering one effects at least one other. 

Although defined as the fourth constraint, quality is the factor that needs to be tracked 

throughout the project. Building construction projects are complex, regarding the size and the 

properties of the end product, require relatively big budgets and consume a long period of 

time from the investment decision to the delivery to the facility management (Chui and Bai, 

2010: 119). In addition to definitions and relationships between these constraints, roles and 
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responsibilities of the owner, the designer and the contractor are stated in the contract 

documents. It should also be noted that regarding the importance of risks' effect on cost, 

proper allocation of roles and responsibilities among project stakeholders has a direct effect 

on the success of the project (Ugur, 2010: 105).  

1.2. Construction Contracts 

Construction documents consist of drawings, general specifications, technical specifications, 

and other tender information forms. Drawings state the dimensions and details of the project 

while technical specifications describe the performance. Among the other tender documents 

are the contract, bond, and other forms. General specifications are one of the most important 

documents among the tender documents (Chui and Bai, 2010: 119; Fisk, 2002) because it 

states the roles and responsibilities of the parties (Komurlu and Arditi, 2016a: 431, 2016b: 2). 

In addition to handling administrative topics, this document regulates the relationship between 

the owner, the designer and the contractor (Komurlu and Arditi, 2016b: 2). 

Regarding the size, complexity, cost, and timespan of the construction projects, construction 

documents are complex and detailed. This complexity may lead to confusion and 

misinterpretation. Besides, design is an evolving process and it is either not complete at the 

time of the bidding process, or has flaws and/or contradictions within, which cause changes 

during the construction phase (Komurlu and Arditi, 2017: 31). 

2. Changes 

2.1. Definition of Changes 

Changes in the work cause deviations from project course causing changes in the budget and 

schedule. When a change is inevitable, the success of a project depends on the effective 

management of the change (Molly, 2007: 12). Change orders are documents that are prepared 

when an additional work not included in the contract documents needs to performed 

(Anastasopoulos et al., 2010; Taylor et al., 2012). Change orders are among the main reasons 

for loss of efficiency and cost overruns in building construction projects (Riley et al., 2005). 

Although the effects of change orders on projects vary depending on the type of contract, they 

directly extend the project schedule if activities on the critical path are affected (Gunhan et al., 

2007: 67).  

2.2. Causes of Changes 

Main causes of the change orders are design deficiencies, unforeseen site conditions, and 

weather conditions in addition to type, size and complexity of the project, contract sum, 

contract time limit, and competency during the bid phase (Anastasopoulos et al., 2010). 

Besides, owner‘s changing requirements and design that is not compatible with legal 

requirements may cause changes (Gunhan et al., 2007: 70). A research study conducted by 
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Alnuaimi et al. (2010: 619) lists the 24 major causes for changes, five most frequent of which 

are owner‘s request for additional works (1), owner‘s order for design change (2), unforeseen 

project growth (3), design flaws (4), and contractor‘s misinterpretation of variation conditions 

of the contract (5).  

Nevertheless, Anastasopoulos et al. (2010: 892) prove that change order frequency has a 

linear relationship with project duration, but a non-linear relationship with contract sum. This 

means that when contract sum is relatively small, increases in contract sum result in sharp 

increases in the number of change orders, but when contract sum is relatively large, increases 

in contract sum results in small increases in the number of change orders. The timing of the 

changes is important because the latter the change occurs, the bigger effect it has on the 

project (Chang and Qian, 2015: 2). 

On the other hand, because of the time value of money and similar concerns, project time 

limits are set allowing limited flexibility. Schedules are set with inadequate extra time, which 

points to little or no float. As a result, projects become very sensitive to delays (Cooper, 2015: 

26). 

2.3. Effects of Changes 

As the dictionary meaning of the word project points to, a project is a plan for the future. The 

three constraints of projects are set in the early stages, which sets the success requirements of 

a project. Thus, any change that affect any of these constraints, threaten the success of the 

project. According to Alnuaimi et al. (2010: 620), the six most important effect of changes are 

delaying the completion of the project (1), causing claims and disputes (2), cost overruns (3), 

decreasing labor performance (4), causing additional change costs (5), and affecting the work 

quality (6). Changes in the scope are quantifiable since the scope is defined before the 

commencement. However, determining and quantifying the effect of changes on schedule and 

budget may be compelling because of the interrelated nature of these constraints and the term 

for the effect to take place (Hanna et al., 2004: 762). Goldsmith (2016: 24) lists the labor 

performance losses as conflicting operations of various trades (1), negative attitude caused by 

disruption and competition (2), reassignment of labor (3), inefficient crew size (4), stacking of 

operations (5), dilution of supervision (6), orientation need of the new crew (7). These factors 

cause consequential costs. Additional costs caused by the changes are the main concern since 

it introduces risks to the owner for the investment, and to the contractor for the profitability. 

Thus, determining the true costs of changes and the causes of these are important. Additional 

costs caused by changes may be grouped in two, namely direct and indirect costs (Figure 1). 

Direct costs are relatively easy to determine, since the related expenses can be measured and 

recorded. Indirect costs, on the other hand, are more complicated to identify. Overhead and 

markup percentages are defined in the contract. However, owners assign the contractor to 

check the design documents during the tender, with the intention of transferring the risk of 

changes caused by design flaws to the contractor. Thus, this kind of changes causes debates 
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and negotiations between the owner and the contractor. Additionally, inadequacies occur 

during cost recovery for changes (Syal and Bora, 2016: 1). Because of this, changes generally 

threaten the profitability for the contractor (Goldsmith, 2016: 24). 

Figure 1. Change order costs (Syal and Bora, 2016: 2). 

 

3. CHANGE MANAGEMENT and Effective Change Management 

Since changes affect the three constraints of the projects, they directly threaten the success of 

a project. Additionally, regarding the size, complexity and the time span of construction 

projects, change is inevitable. Thus, efficient management of changes is the key for the 

success of any project. Besides, changes not properly managed cause claims and disputes 

between the owner and the contractor which may cause delays during the commencement of 

the project, or judicial processes after it is finished.  

Taking precautions and minimizing changes is the primary step for change management. First 

of all, the project scope should be well-defined and clearly stated. Misinterpretations of the 

contract documents cause changes. Second, the review of the design documents regarding the 

scope, legal requirements, codes and regulations, and other trades points to problems that will 

emerge during the construction. Finally, hiring consultants for reviewing the documents will 

provide a different perspective and additionally point to constructability issues (Stone et al., 

2011: 238). In addition to these, efficient management of the bidding process, rewarding the 

contract to a competent contractor, efficient communication between the project parties i.e. 

the owner, the contractor, and the architect would prevent the majority of the changes. 

Finally, proper clauses in the contract addressing changes will lead to effective change 

management. 

After a change has taken place, proper steps should be performed for effective management. 

These steps are evaluating the contract for change clauses (1), identifying the change (2), 

timely notification of the parties (3), documentation of the change (4), preparing the request 
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regarding the change (5), and finally, resolving the change request (6) (Molly, 2007: 12). 

Once the change is documented, change order process commences. Change order 

management includes tracking, monitoring, and analyzing the change orders (Stone et al., 

2011: 238) for evaluating its impact on the project. Timely review and responding minimize 

the impact of change orders.  

Properly interpreted and agreed upon contractual documents are crucial for effective change 

order management. Cost determination method for change orders and the fixed fee/fee 

percentage are essential for agreement. Design documents allowing proper definition and 

quantification for the change is required for cost calculations. The parties i.e. the owner and 

the contractor should agree on the cost of the change, and the time impact (Kettlewell, 2003: 

1). Otherwise, claims and disputes arise regarding the changes. 

4. RESULTS  

Construction projects are relatively big and complex, require a relatively big budget, and take 

a relatively long period of time to complete. Regarding these, change is an inevitable aspect of 

any construction project. Because of both extra work and delays in the project completion, 

changes cause loss of profit to the owners whereas the contractors are exposed to losses 

caused by loss of labor productivity and additional overhead burdens. Thus, changes threaten 

the success of projects. Taking precautions, i.e. reviewing the design and contract documents 

before the tender, ensuring proper interpretation of the contract, awarding the contract to a 

competent contractor, sustaining communication between the project parties, and minimizing 

the number and effects of the changes are essential. Nevertheless, successful project 

management and effective management of the project parties are primary requirements for 

minimizing changes. As a result of effective change management, project management costs 

also decrease. However, once the changes take place, proper documentation and effective 

change order management are required for the completion of the project, which includes 

tracking the changes, documenting and analyzing them. Agreeing on the cost and time impact 

of the change order are needed for the successful completion of the project. Unless changes 

are effectively managed, they may lead to claims and disputes, which may cause extra costs 

via legal procedures. 
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TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜ 

Gürkan KALKAN
1
 

Özet 

Türk mutfağı yüzyılların birikimi sonucu oluĢmuĢ bir mutfaktır. Süreçler bazında göz önüne 

alındığında Orta Asya dönemi, Yakın Doğu dönemi/Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi Ģeklinde 

sınıflandırılabilir. Orta Asya Türkleri beslenme alıĢkanlıklarını göçebe yaĢam tarzını 

benimsemelerinden dolayı genellikle hayvansal kaynaklı besinlerden sağlamıĢlardır. Tarımsal 

kaynaklı gıdalar ise Orta Asya Türklerinin beslenmelerinde çok az rastlanan gıdalardandır. 

Yakın Doğu Türkleri ise yerleĢik hayatı benimsemelerinden dolayı tarımsal kaynaklı gıdaları 

daha çok bilmektedirler. Ancak Orta Asya‘dan getirmiĢ oldukları beslenme alıĢkanlıklarını da 

terk etmemiĢlerdir. Osmanlı döneminde ise mutfak kültürünü Saray mutfağı ve Halk mutfağı 

Ģeklinde ikiye ayırabilmek mümkündür. Saray mutfağı çok daha geliĢmiĢ bir özelliğe 

sahipken Halk mutfağı sadelikle öne çıkmaktadır. Cumhuriyet dönemi Türk mutfağı ise 

batılılaĢma sebebiyle eski alıĢkanlıklarından biraz olsun vazgeçme eğiliminde olmuĢtur. Fast 

food beslenme kültürünün yoğun bir Ģekilde Türk mutfağına girmeye baĢlamasıyla birlikte 

kültürel boyutta bazı eksiklikler gözlense de Anadolu halk mutfağı içerisinde Orta Asya 

mutfak kültüründen halen kalıntılar görebilmek mümkündür. 

THE CULTURE OF TURKISH CUISINE 

Abstract 

Turkish cuisine is a kitchen formed as a result of centuries of accumulation. Given the processes, the 

Central Asian period can be classified as the Near East period/Ottoman and Republic period. Central 

Asian Turks generally provided food from animal origin as they adopted the nomadic lifestyle. 

Agricultural foods are one of the very rare foods in the nutrition of Central Asian Turks. The Near 

East Turks are more familiar with agricultural food as they adopt settled life. However, they have not 

abandon the eating habits they brought from Central Asia. In the Ottoman period, it is possible to 

divide the culinary culture into two as Saray cuisine and Halk Cuisine. While the Palace (Saray) 

cuisine has a much more developed feature, the Folk (Halk) cuisine stands out with its simplicity. 

Turkish cuisine in the Republican period tended to give up some of the old habits due to 

westernization. Although there are some deficiencies in the cultural dimension as fast food culture 

starts to enter Turkish cuisine, it is still possible to see the remains of Central Asian cuisine in 

Anatolian folk cuisine. 

 

GĠRĠġ 

Ġlk insanların bir Ģeyler yemek için bizlerden fazla çaba harcadıkları aĢikârdır. Fakat 

zaman içerisinde yapılan buluĢlar yemek yeme iĢini kolaylaĢtırmıĢ fakat daha da önemli hale 

getirmiĢtir. Özellikle ateĢin bulunması insanların kap kacak yapımına yardımcı bir gereç 

olmuĢtur ve bu sayede insanlar yemek yeme kavramına farklı bakıĢ açıları geliĢtirmiĢtir. 

Bununla birlikte insanlar yiyecek maddelerini piĢirme yöntemine gitmiĢler ve bu sayede daha 

yenebilir yiyecekler elde etmeyi öğrenmiĢlerdir (Durlu-Özkaya ve Sarıcan, 2014). 

                                                           
1
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Türk Mutfak Kültürünün temelleri Orta Asya‘ya dayanmaktadır. Orta Asya 

Türklerinin koloniler halinde dağınık yaĢaması ve konar-göçer olmaları birçok toplulukla 

kültür alıĢveriĢi içinde olduklarını gözler önüne sermektedir. Zaman içerisinde bazı nedenlerle 

yapılan göçler Türkleri Anadolu‘ya kadar sürüklemiĢ ve bu süre zarfı içerisinde yine birçok 

topluluk ile etkileĢim halinde geçilmiĢtir. Geçtikleri yerlerde kendilerine uygun olanları 

almıĢlar ve bu hareketler sırasında dini anlamda da değiĢim geçirmiĢler ve bazı yiyeceklerden 

sakınmaları gerekmiĢtir (Gürsoy, 2004) 

Anadolu‘ya yerleĢen Türkler yerleĢik hayatı benimsemiĢlerdir. Geçen zaman 

içerisinde bir çatı altında toplanarak üç kıtaya hükmeden bir imparatorluk kurmuĢlar ve yine 

birçok toplulukla etkileĢim haline geçmiĢlerdir. Ancak unutulmamalıdır ki birçok eski 

alıĢkanlıklarını devam ettirmiĢlerdir. Osmanlı Ġmparatorluğunun son yıllarında ve Cumhuriyet 

dönemi ile günümüze kadar olan sürede geliĢen batıya ayak uydurma çabaları Türk mutfağını 

da etkisi altına almıĢtır (Alpargu, 2008). ―ĠĢte, Türk mutfağının temelini, özelliklerini bu üç 

önemli faktör bu koĢullarda oluĢturdu: 1. Tarihsel birikim ve çeĢitlilik. 2. Coğrafyanın ve 

mevsimlerin zenginliği ve değiĢikliği. 3. Denizlerin ve göllerin çeĢitliliği ve buna bağlı 

ürünleri‖. Bu hususlarda Türk Mutfağının çeĢitliliğinin nelere dayandığı konusunda bilgi 

sahibi olabiliriz (Araz, 1996). 

Orta Asya Dönemi Türk Mutfak Kültürü 

Türkler göçebedirler. Bunun en büyük etkenlerinden birisi Orta Asya‘daki iklim 

Ģartlarıdır. Tarıma pek elveriĢli olmayan topraklar Orta Asya Türklerinin yerleĢik hayata 

geçmelerini engellemiĢtir. Bununla birlikte hayvan yetiĢtiriciliğine büyük önem veren Orta 

Asya Türkleri bir Ģeyler yeme gereksinimlerini de yine hayvansal kaynaklardan 

sağlamıĢlardır. Orta Asya‘daki iklim Ģartlarının iyi olmaması hayvan yetiĢtiriciliğine büyük 

önem veren Türklerin hayvanlarını besleyebilmesi için sürekli hareket etmesi gerektiğini de 

ortaya koymaktadır (Gürsoy, 2004). 

Göçebeliği tanımlayacak olursak; bir topluluğun varlığını ve soyunu sürdürebilmesi 

için belli aralıklarla bulunduğu yerden baĢka yerlere hareket etmesi diyebiliriz. Bu tanıma 

göre yerleĢik hayata geçenlerin varlığını ve soyunu sürdüremeyeceği kanısı ortaya çıkabilir 

fakat Orta Asya Türkleri açısından bakarsak, Onlar yerleĢik hayata geçmenin kendilerini 

tembelleĢtireceğini ve varlıklarının sonu olacağını düĢünmüĢlerdir (Büyükcan-Sayılır, 2012). 

Orta Asya Türkleri göçebe oldukları için çoğu zaman hayvansal gıdalarla 

beslenmiĢlerdir. YaĢadıkları bölgenin Ģartları gereği beslenmelerini ağırlıklı olarak hayvani 

ürünlerden sağlayan eski Türkler, önem sırasına göre, at, koyun, keçi ve diğer büyükbaĢ 

hayvan etlerini mutfaklarında kullanmaktaydılar (Közleme, 2012). Beslenmede kullandıkları 

bu besinlerin yanında Orta Asya Türklerinin az da olsa tarım yaptığı gerçeği yadırganamaz. 

Türklerin dağınık topluluklar halinde yaĢadıkları ve kabile konfederasyonları biçiminde 

(Hunlar, Hazarlar, Göktürkler, Uygurlar, KuĢanlar, Akhunlar) devletler kurdukları bu dönem 

boyunca çevrelerindeki üç büyük yerleĢik kültürle, batıda Ġran, güneyde Hint, doğuda Çin‘le 

sürekli etkileĢim içinde bulunmuĢlardır (Gürsoy, 2004). 

Orta Asya Türklerinin ürettikleri ve tükettikleri hayvansal kaynaklı gıdaları et, süt, 

yoğurt, kımız, yağ ya da iç yağ Ģeklinde sıralayabiliriz. Bu Ģekilde beslenme Onlara büyük 

ölçüde avantaj sağlamıĢtır. Çünkü bu tür yiyecekler yağ oranı yüksek ve enerji verme oranı da 

bir hayli uygundur. Bu sayede Orta Asya Türkleri rahatlıkla yer değiĢtirebiliyor ve güçlü, 

çevik olmuĢlardır. Bunun yanında tarım, hayvancılık kadar öne çıkmasa da yardımcı ürün 

olarak tüketilen yiyecekler tarımdan elde ediliyordu. ― ―Sabanda sandırıĢ bolsa örtkünde irteĢ 

bolmas‖ın günümüz Türkçesine çevirisi de Ģöyledir: ―Tarla ekilip sürülürken kavga olursa, 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

1114 

 

harmanda, çeç zamanında gürültü olmaz‖… Bu da Türklerin Anadolu‘ya gelmeden önce 

göçebe veya yerleĢik olsalar da tarım konusunda belli bir deneyimlerin bulunduğunu açıklıkla 

ortaya koymaktadır (Ünsal, 2003). 

Orta Asya Türkleri sütten ilk olarak yoğurdu türetmiĢlerdir. Süt ürünlerini türetirken 

de temel malzeme olarak yoğurdu kullanmıĢlardır. Ayrıca eskiden yağın yoğurttan yapıldığını 

da belirtirsek yoğurdun önemi daha da öne çıkacaktır. Yoğurt, sütün bekletilmesi ve 

mayalandırılması iĢleminden sonra ortaya çıkmaktadır. ―Yazın sıcaklığın 40ºC‘ye ulaĢtığı 

Orta Asya‘da hayvandan sağılan sütün bir süre sonra ekĢiyip katılaĢtığı gözlenmiĢtir‖ (Baysal, 

2002). Yoğurdun bulunması çok uzun zaman öncelere dayanmaktadır. ―Yoğurt, yağurt, yavurt 

veya buna benzer, daha birçok değiĢik Ģekillerde söylenen bu sözün, türkçedeki ek ve 

köklerini, henüz daha kesin olarak tespit edilememiĢtir―(Ögel, 1991). Yoğurt besleyici değeri 

açısından da çok önemlidir ve özellikle kemik geliĢimi konusunda bir süt ürünü olması 

dolayısıyla bir hayli göze çarpmaktadır. ―Süt, demir ve C vitamini dıĢında insan bedeninin 

gereksinmesi olan tüm besin ögelerini içerir―(Baysal, 2002). 

Kımız kısrak sütünün mayalandırılmasıyla elde edilen hafif alkollü bir içecektir. Orta 

Asya Türklerinin bu ürünü severek tükettikleri kaynaklarda geçmektedir. ―Bozkırda yaĢayan 

Türk toplulukları kımızlarını deri kaplar içinde hazırlarlardı. Bu deri torbalara taze kısrak sütü 

ve bu sütün üçte biri oranında da önceden hazırlanmıĢ mayalık kımız konmaktaydı. Deri torba 

içinde ılık bir yerde tutulan bu kımız, torbanın ağzından sık sık bir sopa ile dövülür, 12 veya 

24 saat sonra kımız içilecek hale gelirdi. Bundan sonra kısrağın her sağılıĢında kımızın bir 

bölümü deri torba içinde maya olarak bırakılır, üzeri de taze süt ile tamamlanırdı. Eski 

Türklerde içki ve kımız su içer gibi içilmezdi. Bunun da bir töresi bulunmaktaydı. Ġçki önce 

kutsal yer ve sonra yurtta bulunan tös ve heykelciklere serpilirdi. Hakan otağında töreler tam 

olarak uygulanırdı (Alpargu, 2008). 

“Sütten yapılan yoğurt taze olarak yendiği gibi, kurutularak kıĢ için saklanırdı. 

―Kurut‖ adı verilen bu uygulama halen bazı yörelerimizde sürdürülmektedir. Yoğurt, ılık su 

katılarak hayvan derisinden yapılan tulumlarda yayılarak tereyağı elde edilirdi. Tereyağı 

ayrıldıktan sonra ―çökelek‖ , ―keĢ‖ , ―lor‖ gibi adlarla anılan bir tür peynir yapılırdı‖(BaĢoğlu, 

Baysal, Ciğerim, Merdol ve Sacır, 2005). 

Et her zaman için Türklerde farklı bir yerde olmuĢtur. ―Çin kaynaklarında, Türklerin 

sefere giderken besin maddesi olarak yanlarında et götürdüklerini, atların ve koyunların bir 

savaĢ erzakı olarak kullanıldığının söylenmesi de bu gerçekliği göstermektedir‖(Közleme, 

2012). Daha sonrasında Orta Asya Türkleri etlerini farklı Ģekilde muhafaza ettiler. Sürekli 

hareket halindeydiler ve bu sebeple yanlarında yiyeceklerini taĢımak zorundalardı. Bu 

uygulamayı ise etlerini kurutarak gerçekleĢtirmiĢlerdir. ―Diğer orduların arkasından hayvan 

sürüleri sevk edilirken, Hun askerinin yanında konserve et bulunmaktaydı. Bunun için, at ve 

sığır etlerini bugünkü pastırma gibi kuruturlar ve at üzerinde yerlerdi‖(Alpargu, 2008). Halen 

sevilerek tüketilen pastırma, sucuk gibi ürünlerin eski çağlarda Orta Asya Türklerinin de 

bildikleri ve kullandıkları kaynaklarda geçmektedir. Ayrıca hayvanları sürekli yanlarında 

taĢımak Onlara ekstra uğraĢlar çıkarabileceği için böyle bir uygulamaya geçmiĢte olabilirler. 

Zaten o zamanlarda yerleĢik hayata geçmemiĢ olan bir toplum için eti bu Ģekilde kullanmak 

çokta zor olmamıĢtır, aksine çokta faydalı olmuĢtur. ―Pastırma kurutulmuĢ bir ettir. Eski 

Türkler buna ―kak et‖ derlerdi‖(Ögel, 1991). 

―Türk toplulukları temel tahıl olarak buğdayı tanımakla birlikte, hayvan yemi olarak 

da kullanılan ve sert iklime dayanıklı arpa tarımına ayrı bir önem vermiĢlerdir. Arpadan 

ekmek yapıldığı gibi arpa yarmasından çorba, arpa aĢı, arpa lapası yapıldığı biliniyor. Gene 

benzer biçimde çavdar ve yulaf da tarımı yapılan tahıllardı. Çin‘den alınan darı ise Türkler‘ce 
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çok sevilmiĢ, birçok türü yetiĢtirilmiĢ, darı özünün suda ya da sütte kaynatılıp üstüne yağ 

dökülmesiyle yapılan ―kürĢek‖ adlı yemek yaygın biçimde yapılır olmuĢtu. Günümüze kadar 

gelen boza ise o dönemde geniĢ anlamda ―darı Ģarabı‖nın karĢılığıydı‖(Gürsoy, 2004). 

Osmanlı Dönemi Türk Mutfak Kültürü 

Türkler yakın doğuya geldikten sonra mutfak kültürlerinde bazı değiĢiklikler meydana 

gelmiĢtir. YerleĢik hayata geçmeleri ve göç ettikleri topraklardaki tarım faaliyetleri bu 

değiĢimin en önemli sebeplerindendir. Yakın doğuya göç eden Türklerde tahıl, sebze, meyve 

ve Ģeker üretimi gözlenmektedir. bu ürünler haricinde balık da tüketilen hayvansal 

ürünlerdendir. Meyve olarak ise Ģeftali, elma, armut, kayısı, erik ve dut gibi meyveler 

tüketilmektedir (Üner, 2014). 

Türkler Orta Asya‘da olduğu gibi Yakın doğuya göç ettiklerinde de baĢlıca yiyecekleri 

hayvansal kaynaklı ürünler olmuĢtur. Büyük ve küçükbaĢ hayvanların sütleri ve etleri ile 

kümes hayvanları en temel beslenme kaynaklarından olmuĢtur. Yiyecek olarak kullanılan 

bitkiler ise tarımsal bitkiler, hububatlar ve sebzeler olarak ayrılmaktadır (Köymen, 1981). 

Osmanlı mutfağını tek bir baĢlık altında incelemek doğru olmayacaktır. Bunun sebebi 

Osmanlı Devletindeki Saray mutfağının çok geliĢmiĢ seviyede olması fakat halk mutfağının 

ise sadelikten yana olması söylenebilir. Genellikle Osmanlı dönemi mutfağı aĢağıdaki gibi üç 

baĢlıkta incelenebilir (Araz, 1996); 

 Aile sofrası (mutfağı) 

 Misafir sofrası (mutfağı) 

 Toplu sofra (ziyafet) 

Büyüyen ve geliĢen Osmanlı Ġmparatorluğu‘nun bu geliĢmeler ile doğru orantılı olarak 

yeme-içme alıĢkanlıkları da geliĢmiĢ ve çeĢitlenmiĢtir. Batıya ve güneye doğru geliĢen 

topraklar diğer topluluklarla etkileĢimi arttırmıĢ aynı etkiyi mutfakta da göstermiĢtir. Bu 

büyük geliĢmenin sonucunda Osmanlıların yediklerine ve içtiklerine çok dikkat ettikleri ve bu 

hususa özen gösterdikleri söylenebilir. Osmanlı mutfağının bol etli, bol yağlı, bol pirinçli ve 

bol tatlı içeren menü zenginliğine rağmen yeme alıĢkanlığı olarak Ģenlikler haricinde genel bir 

sadelik hakim olmuĢtur (Yerasimos, 2005). 

Osmanlı Saray mutfağına bakıldığında mutfakta çok çeĢitli ürünlerin bilindiği ve 

mutfağa alındığı bilinmektedir. Yerel halk ise saray mutfağı alımlarını yaptıktan sonra kalan 

ikinci sınıf malzemeleri alarak tüketmiĢlerdir. Ayrıca halk kendi mahsulünü toplamıĢ, hayvan 

yetiĢtiriciliği yapmıĢ ve geçimini, beslenmesini bu Ģekilde sağlayabilmiĢtir. Osmanlı saray 

mutfağına alınan bazı besin maddeleri Tablo 1‘de verilmiĢtir (Faroqhi ve Neumann, 2006). 
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Tablo 1 Osmanlı Saray Mutfağında Tüketilen Bazı Besin Maddeleri 

Yiyecek Türü Yiyecek 

Baklagiller ve Tahıllar Bulgur, pirinç, un, mercimek, buğday 

niĢastası, nohut 

Sebzeler Pırasa, lahana, ıspanak, pazı, Ģalgam, hıyar, 

soğan 

Yağlar Zeytinyağı, kuyruk yağı, sade yağ 

Otlar ve Baharatlar Misk, safran, zeytin, maydanoz, hardal, 

sarımsak, kiĢniĢ, nane, kimyon, Eflak tuzu, 

sakız, sirke, fülfül (karabiber), tarçın, 

karanfil, anber 

Hayvansal Gıdalar Yumurta, tavuk, peynir, süt, yoğurt, kaymak, 

istiridye, karides, paça, kaz, sığır iĢkembesi, 

bal, av kuĢları, balık 

 

Osmanlı sarayında misafir ağırlamakta çok önemli bir olgudur. Çünkü dost olsun 

düĢman olsun iyi ağırlanmıĢtır. Bunun yanında yapılan ziyafetlerin gösteriĢ amaçlı olduğu da 

düĢünülebilir. Özellikle yabancı elçilerin saraydaki kabul törenleri Osmanlı‘nın ihtiĢamını 

gösterecek biçimde büyük bir özenle hazırlanmıĢtır. GümüĢ sinilerde acemioğlanlar 

tarafından getirilen yemekler, alçak masalar üzerine konulur ve küçük gruplar halinde bu 

sinilerin çevresinde, yere oturularak yemek yenilmiĢtir (Gürsoy, 2004). 

Osmanlıların yeme-içme alıĢkanlıkları Tanzimat dönemi ile birlikte değiĢmeye 

baĢlamıĢtır. Halkın büyük çoğunluğu halen yer sofralarında yemek yerken Saray mutfağı için 

aynı Ģeyleri söylemek pek de mümkün olmayacaktır. Sarayda batı usulü sandalyeye oturarak 

masada yemek yeme anlayıĢı benimsenmiĢtir (Gürsoy, 2013). 

Cumhuriyet Dönemi Türk Mutfak Kültürü 

Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında alafranga sofra usulünün yayılmasına rağmen, 1944 

yılı sonlarına kadar iftar sofraları, Türk geleneğine uygun olarak ―yer sofralarında‖ kurulmaya 

devam etmiĢtir (Gürsoy, 2013). Cumhuriyet dönemi mutfağı Ģu baĢlıklar altında incelenebilir 

(Halıcı, 2009): 

 Saray, konak ve aĢçılar arasında Ġstanbul‘da geliĢen ve artık yalnızca evlerde yaĢayan 

Klasik Türk Mutfağı, 

 Büyük oranda Batı yemekleriyle karıĢmıĢ olan restoran ve otellerde uygulanan karma 

mutfak, 

 Anadolu‘da uygulanarak ve bölgesel ürünler sayesinde bütün canlılığıyla var olan 

Türk Halk Mutfağıdır.  

Cumhuriyet döneminde, konak yaĢamından apartman dairesine geçilirken mutfaklar 

küçülmüĢtür. Mutfak donanımı değiĢmiĢ, çarĢıda bulunan malzemeler eski lezzetini yitirmiĢ, 

yemek yapmaya ayrılan zaman daralmıĢtır. Eskiden birçok evde bulunan aĢçılar, halayıklar, 

bacılar birer birer ortadan kaybolurken, aile bütçesinde yemeğe ayrılan pay da giderek 

düĢmüĢtür (Anonim). 

Son dönemlere kadar bütün Türkiye‘de olduğu gibi Ġstanbul‘da da akĢam yemekleri 

genellikle evde yenilmiĢtir. Restoranlara gitme alıĢkanlığı pek görülen bir durum değildir. 

Bugün ―sosyalleĢme‖ mekânları olarak görülen restoranların profili kozmopolit bir karakter 

kazanarak son 20 -25 yılda değiĢmiĢtir‖(Közleme, 2012). 
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Ġnsanların modernleĢme ve sosyalleĢme kavramları altında geliĢtirmiĢ oldukları 

dıĢarıda buluĢup restoranlarda bir Ģeyler yeme alıĢkanlığı günümüzde aĢırı bir hal almıĢtır. 

Bunu ülkemizdeki bazı yiyeceklerin de ―fast food‖ Ģeklinde sunulması da etkilemiĢtir. 

Özellikle ayaküstü yenilen döner, ekmek arası köfte, simit gibi besinler ülkemiz insanının fast 

food beslenmeyi benimsemesinde zorluk yaĢamamasına sebep olmuĢtur. Tabi ki bunun 

yanında özellikli yemekler sunan restoranlarda bulunmaktadır fakat geliĢen ve değiĢen 

dünyada talebin bu tür restoranlardan çok fast food beslenme hizmeti sunan iĢletmelere 

kaydığı gözlenmektedir. Özellikle gençlerin bir trend olarak gördüğü bu beslenme türü onlar 

için neredeyse vazgeçilmez bir hal almıĢtır. Ülkemizde beslenme alıĢkanlıklarımızın ve 

yemek kültürümüzün değiĢmesinde birçok etkenden söz edilebilir. ―Genel anlamda yemek 

alıĢkanlıklarındaki geliĢme ve değiĢimler Türkiye‘nin dıĢa açıklığını ve önemli bir derecede 

olan endüstrileĢme seviyesini gösterir denebilir‖(Sauner, 2008). 

Arslan‘a (1997) göre Toplumun Beslenme AlıĢkanlıklarını Yemek Kültürünü 

DeğiĢtiren Faktörler aĢağıdaki gibidir. 

 Nüfus artıĢı ve nüfusun yapısal değiĢikliği, 

 YerleĢim yeri ve dağılımındaki değiĢiklikler, 

 Kadının çalıĢma hayatına katılıĢı ile toplum ve aile içindeki rolünün değiĢmesi, 

 Eğitim – Öğretim, 

 Besin endüstrisindeki geliĢmeler. 

Bu sebeplerle ―fast food‖ Türkiye‘de birçok insanın gözdesi olmuĢtur. Bununla 

beraber Türkiye kendi değerleri olan döner vb. yiyecekler bu olayın aĢırı olmamasını engeller 

nitelikte bir rakip olarak yerini korumuĢtur. Ama hangi besin maddesi olursa olsun fast food 

beslenmenin insanları birbirinden uzaklaĢtırdığı ve insanları bencil yaratıklar yaptığı 

yadırganamaz bir gerçektir. Her gün yüz milyonlarca insan, yaptıklarının karmaĢık ya da o 

kadar karmaĢık olmayan sonuçlarından habersiz bir Ģekilde fast food satın almaktadır. Bu 

yiyeceklerin nereden geldiğini, nasıl yapıldığını, bu sürece dahil olan insanları nasıl etkilediği 

pek seyrek olarak akıllarına gelmektedir (Schlosser, 2004) 

Fast food beslenme sisteminde simit, tost, döner, lahmacun, pide, hamburger çeĢitleri, 

soğuk sandviçler, pizza, kızarmıĢ patates, parça tavuk, balık ekmek gibi besinlerle birlikte 

genellikle gazlı içecekler tüketilmesi hem yetersiz beslenmeye yol açmakta hem de bazı 

sağlık problemlerine yol açabilmektedir. McDonaldslaĢtırma aynı zamanda, ıĢıltılı, hazır ve 

hızlı bir hayat tarzının arkasında yıkıcı, yok edici, kazanmak için aile ve bütün toplumsal 

değerlerden yoksun olarak insana sadece tüketici gözüyle bakan akılcı bir sistemin adıdır 

(Közleme, 2012) 

Bütün mutfak kültürlerinde bir yemek yeme usulü bulunmaktadır. Halbuki 

McDonaldslaĢtırılan yeni beslenme anlayıĢının belli bir yeme tarzı yoktur. Yatarken, 

yürürken, direksiyon baĢında, dıĢarıda, evde, iĢte, belli bir öğüne ve herhangi bir inceliğe 

bağlı olmaksızın çoğunlukla tek baĢına tüketilmektedir. Oysa ki evde aile halkı, akraba, ya da 

komĢularla yenilen yemeklerin ve özenle hazırlanan yiyeceklerin fast food ile karĢılaĢtırılması 

bile hata olur. Türk Mutfağı yapısı ile insanları ve aileleri birbirine bağlamaktadır (Közleme, 

2012). 

Sonuç ve Öneriler 

Türk Mutfak Kültürü yıllarca süregelen birikimlerin sonucudur. Günümüzde severek 

tüketilen bazı besin maddeleri neredeyse Orta Asya Türklerine kadar dayanmaktadır. Bununla 

birlikte yıllar boyu göçebe yaĢamaları ve Anadolu‘ya kadar geçirdikleri süre zarfı içerisindeki 
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etkileĢimleri ve birikimleri günümüz mutfak kültürünün oluĢmasında büyük etkenlerden 

biridir. Lâkin değiĢen ve globalleĢen dünyada zevklerin, tatların besinlerin sürekli değiĢeceği 

aĢikârdır. Bununla birlikte bu değiĢimden yararlı olanların alınması her insan için en faydalısı 

olacaktır. Çünkü değiĢimler insanlar için çok fazla yarar getirmemektedir. Görüldüğü üzere 

fast food tüketim hızlı ve kolay ulaĢılabilir olmasına karĢın insanları birbirinden 

uzaklaĢtırmakta, birbirinden soyutlaĢtırmaktadır. 

Hızlı beslenmenin çeĢitli sağlık problemlerine yol açtığı da bilinmekte ve bunun 

baĢında günümüzün en büyük salgını olarak gözüken obezite gelmektedir. Bu hususta fast 

food olarak tüketilen yiyeceklerin yağlı, aĢırı kalori değerine sahip olması ve düzensiz ve 

dengesiz beslenmeye yol açması bu sağlık probleminin oluĢmasını açıklar niteliktedir. 

Günümüzde neredeyse köylerde ve küçük kentlerde kalan toplu yemek yeme ve 

ziyafetler bu gidiĢatın iyi olmadığının göstergesidir. Ġnsanları bu alıĢkanlıktan tamamen 

uzaklaĢtırmak mümkün olmamakla birlikte azami seviyede tüketmeleri gerekmektedir. Bunun 

için iĢletmelerinde bu hususa dikkat çekmeleri ―slow food‖ denilen bu hareketi desteklemeleri 

ve çeĢitli uygulamalarla kendilerini göstermeleri gerekmektedir. Ayrıca meyda ve haberleĢme 

araçları ile de çeĢitli reklamlar yapılarak ―fast food‖ beslenmenin zararlarından 

bahsedilmelidir. Bugün dünyanın en büyük üç mutfağından biri olarak gösterilen Türk 

Mutfağının böylesine bir beslenme sistemi ile ikâme edilemeyeceği bilinmelidir. Yapılan 

araĢtırmada önemli değerlere sahip olan kültürümüzün ve mutfağımızın birbiri ile olan 

etkileĢimi vurgulanmaya çalıĢılmıĢtır. Milletimizin uzun süre ve çeĢitli emeklerle oluĢmuĢ bu 

kültürün önemini kavraması hususunda böyle çalıĢmaların yapılması gereklidir. 

 Türk Mutfağının geliĢtirilmesi ve unutulmaması hususunda devletimizin bu yönde 

kamu spotu adı altında yayınladığı reklamlarda bu konuya da değinmesi 

gerekmektedir. 

 Türk Mutfağını ve Mutfak Kültürü‘nü yansıtan iĢletme sahiplerine çeĢitli devlet 

yardımları ile ön ayak olunması ve kolaylaĢtırmalara gidilmelidir. 

 Mutfak Kültürümüzü yaĢatan iĢletmelerin daha çok talep görebilmeleri açısından 

çeĢitli reklamlar ve kampanyalar sunması gerekmektedir. 

 Milletimizin bu konuda daha bilinçli davranması açısından çeĢitli bilgilendirme 

iĢlemleri ve uygulamalarına katılımları sağlanmalıdır. 

 Hızlı beslenmenin insanlar açısından oluĢturduğu sağlık problemleri hakkında 

insanların daha fazla bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 
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PRE-SERVICE PRESCHOOL TEACHERS‟ PERCEPTION OF 

MULTICULTURALISM 

OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK 

ALGILARI 
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Abstract    

This study is conducted to investigate early childhood teachers‘ perceptions of multiculturalism and 

examine those perceptions according to some variables. The research method is survey. The 

participants were 191 early childhood preservice teacher received education in education department 

of one of the state university in Ankara. The instruments of this study are ‗‗General Information 

Form‘‘ developed by the researchers and ‗‗The Scale of Perceptions of Multiculturalism‘‘ developed 

by Ayaz (2016) to determine preservice teachers‘ perceptions of multiculturalism through questions. 

The results showed that preservice preschool teachers‘ perception of multiculturalism is positive. 

There is no significant difference between multiculturalism and the variables of age, grade level, 

parent education level and having friends from different cultural background. However, there is a 

significant difference between multiculturalism and taking multiculturalism course.   

Keywords: 1
st
 Preservice preschool teacher, 2

nd
 Multiculturalism, 3

rd
 Perception  

 

Özet    

Bu araştırma okul öncesi öğretmen adaylarının çok kültürlülük algıları ve çok kültürlük algısının bazı 

değişkenlere göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Tarama modelinde planlanan araştırmanın 

çalışma grubunu Ankara il merkezindeki bir devlet üniversitesinin eğitim fakültesi bünyesinde bulunan 

okul öncesi eğitimi anabilim dalında öğrenim gören 191 öğretmen adayı oluşturmuştur. Çalışmada, 

veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından oluşturulan ―Genel Bilgi Formu‖ ve öğretmen 

adaylarının çok kültürlülük algılarını belirlemeye yönelik Ayaz (2016) tarafından geliştirilip geçerlik 

ve güvenirliği yapılan ―Çok kültürlülük Algı Ölçeği‖ kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, okul öncesi 

öğretmen adaylarının çok kültürlülük algılarının olumlu yönde olduğu, çok kültürlülük algısında yaş, 

sınıf, anne-baba öğrenim düzeyi, farklı kültürlerden arkadaş sahibi olma değişkenlerine göre anlamlı 

bir farklılaşma olmadığı; çok kültürlülükle ilgili ders alma değişkenine göre ise anlamlı farklılaşma 

olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Öğretmen Adayı 1, Çok Kültürlülük 2, Algı 3 
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1. GĠRĠġ 

Yirmi birinci yüzyılda dünya nüfusunun giderek artması ve sosyo-ekonomik sorunlar 

devletlerin heterojen bir yapıya kavuĢmasını sağlamıĢtır. Bu sonuç değiĢik kültürel öğeleri 

içeren kültürel farklılıkların olduğu insanların bir arada yaĢamasını zorunlu kılmıĢ ve çok 

kültürlük kavramının ortaya çıkmasına neden olmuĢtur.  

Kavramsal olarak çok kültürlülük; ―Irk, etnik yapı, dil, cinsel yönelim, cinsiyet, yaĢ, engelli 

olma, sosyal sınıf, eğitim, dinsel yönelim ve diğer kültürel boyutların farkına varılması ve bu 

boyutların bir arada yaĢanması‖ Ģeklinde tanımlanmıĢtır [American Psychological Association 

(APA), 2017]. Çok kültürlülük kavramının ilk kez 1924 yılında Horraca Kallen tarafından 

kültürel çoğulculuk ekseninde tanımlandığı görülmektedir. Kallen, dönem itibariyle, Amerika 

BirleĢik Devletlerinin asimilasyon politikasını eleĢtirmiĢ ve farklı kültürel grupların 

kendilerini yaĢatabilecekleri bir çeĢit federasyon önerisinde bulunmuĢtur (Kallen, 1924). 

Amerika‘da ortaya çıkan insan hakları hareketi çok kültürlü eğitimin ortaya çıkmasında büyük 

pay sahibi olmuĢtur (Kaya ve Aydın, 2014). 

Farklı kültürlerden ve belirgin farklılıkları olan insanların bir arada yaĢaması eğitim 

kurumlarının farklı dil, ırk ve kültürlerden gelen bireylerin bir araya geldiği yerlere 

dönüĢmesini sağlamıĢtır. Bu durum eğitim anlayıĢının da değiĢmesini beraberinde getirmiĢ ve 

eğitim ortamlarına çoğulculuk, farklılıkların kabulü, çok kültürlülük, çok kültürlü eğitim gibi 

kavramların girmesini sağlamıĢtır.  

Çok kültürlü eğitim, en genel anlamda çok kültürlülük politikalarının eğitimde yer almasını 

savunan düĢünce ve yaklaĢımlar olarak tanımlanabilir (Yazıcı, BaĢol ve Toprak, 2009).  Çok 

kültürlü eğitimde amaç, çocuklara yalnızca farklı grupları ve ülkeleri öğretmek değil, aynı 

zamanda çocuklara farklı yaĢam tarzları, diller, kültürler ve farklı bakıĢ açılarının 

olabileceğini ve çok kültürlülüğünün bir zenginlik olduğunun anlaĢılmasını sağlamaktır.  Çok 

kültürlü eğitimin amacına ulaĢabilmesi için çok kültürlü eğitim uygulamalarının okul öncesi 

dönemden baĢlayarak eğitim programlarına uyarlanması gerekmektedir. Farklı ülkelerde çok 

kültürlü eğitim programları incelendiğinde de ABD, Kanada, Avustralya, Ġsveç, Almanya, 

Ġngiltere gibi çok uluslu ve çok kültürlü ülkelerde okul öncesi dönemden baĢlayarak 

uygulamaya konulduğu ve baĢarıyla uygulandığı görülmektedir (Güven, 2005; Marangoz, 

2014).   

Çocukların okul öncesi dönemden baĢlayarak farklı sosyo-ekonomik ve kültürel özellikteki 

bireylerle bir arada eğitim görmesi ve bu farklılıkların dikkate alınarak hazırlanan eğitim 

programları sayesinde de, farklı özellikteki bireylerle bir arada yaĢamayı öğrenmesi, empati 

kurarak farklılıklara saygı göstermesi ve sosyal kabulünü kolaylaĢtıracağı düĢünülmektedir. 

KüreselleĢmiĢ toplumda çocukların etkili bir birey olarak yetiĢmeleri, çok kültürlü eğitim 

ortamlarında nitelikli bir eğitim almaları ile mümkündür (Gay, 1994).   

Çok kültürlü eğitim ihtiyacı eğitim anlayıĢının değiĢmesine paralel olarak öğretmen rollerinin 

değiĢmesini de zorunlu kılmıĢtır.  Çok kültürlü eğitimin baĢarıya ulaĢabilmesi için anahtar rol 
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öğretmenlerindir (Banks ve Banks, 2009; Cırık, 2008; Gedik ve Bekir, 2018; Gürsoy, 2016; 

Kervan, 2017). Çünkü eğitim programlarının uygulayıcı ve çok kültürlü eğitime uygun sınıf 

iklimi yaratacak kiĢi öğretmenlerdir (Ambe, 2006; Gay, 1994). Öğretmenlerin çok kültürlü 

eğitimi baĢarıyla uygulayabilmeleri için gerekli bilgi, tutum ve beceriye sahip olmaları, çok 

kültürlü eğitime karĢı pozitif bir tutum içerisinde olmaları gerekmektedir (Ladson-Billings, 

1999; Singh, 1996).  Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim süreçleri ile ilgili yapılan 

araĢtırmalarda (Middleton, 2001; Valentiin, 2006), çok kültürlülükle ilgili eğitim alan 

öğretmenlerin meslek hayatlarında çok kültürlü eğitime iliĢkin tutum, inanç ve söylemlerinde 

olumlu düzeyde değiĢikliklerin olduğu belirlenmiĢtir (Brown, 2009; Grace ve Debra, 2005; 

Mysore, Lincoln ve Wavering, 2006; Olson, 2003) 

Farklılıkların bir sorun değil bir zenginlik olduğunu anlamaya ve kabul etmeye ihtiyacımızın 

olduğu günümüz koĢullarında özellikle pek çok tutum ve davranıĢın ilk temellerinin atıldığı 

okul öncesi dönemde çocuklara farklı kültürlere olumlu bir algı ve farkındalık kazandırılması 

önemlidir. Yapılan araĢtırmalarda okulların ve ailelerin bu farklılıklardan kaynaklanan 

problem durumları ile baĢ etmede desteğe ihtiyaçlarının olduğu görülmektedir (Portera, 

2008). Bu nedenle de, öğretmenlerin yetiĢtirilmesinden sorumlu olan kurumlara, öğretmen 

adaylarına çok kültürlülüğe yönelik bilgi ve beceri kazandırılması anlamında önemli 

sorumluluklar düĢtüğü belirtilmektedir (Ambe, 2006; Cırık, 2008). Özellikle çok kültürlü 

eğitime iliĢkin toplumsal beklentilerin artmasının bir sonucu olarak, bazı ülkelerde öğretmen 

yetiĢtirme programlarının çok kültürlülük konularını da içerecek Ģekilde yeniden düzenlendiği 

bilinmektedir (Ensign, 2009; Fox ve Greenberg, 2006). 

Farklı kültürlere karĢı saygı ve olumlu bir algının oluĢturulmasında okul önsesi öğretmen 

adayları kritik bir öneme sahiptir. Okul öncesi öğretmenlerine çok kültürlülüğe karĢı 

takındıkları olumlu tutum ve davranıĢlarıyla çocuklara rol-model olmaları bakımından önemli 

görevler düĢmektedir. Özellikle kültüre duyarlı eğitim programlarına duyulan ihtiyaç, çok 

kültürlü eğitim uygulamalarının okul öncesi dönemden baĢlayarak eğitim programlarına 

uyarlanması gerekliliği ve okul öncesi öğretmen adaylarının çocuklarda erken dönemde 

farklı kültürlere karĢı saygı ve olumlu bir algının oluĢturulmasındaki öneminden yola 

çıkılarak bu araĢtırmada okul öncesi öğretmen adaylarının çok kültürlülük algılarının tespit 

edilmesi amaçlanmıĢtır.  

2. Yöntem 

Okul öncesi öğretmen adaylarının çokkültürlük belirlenmesine yönelik yürütülen araĢtırmanın 

bu bölümde araĢtırmanın modeli, çalıĢma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve 

analizine iliĢkin bilgiler yer almaktadır. 
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2.1. AraĢtırmanın Modeli 

Okul öncesi öğretmen adaylarının çok kültürlülük algılarınbelirlendiği bu çalıĢmada betimsel 

tarama modeli kullanılmıĢtır. Tarama araĢtırmalarında, var olan bir olayı olduğu gibi ortaya 

koymak veya belirli olaylar arasındaki iliĢkileri öğrenme amacıyla veri toplanmaktadır 

(Büyüköztürk vd., 2018).  

 

2.2. ÇalıĢma Grubu 

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu Ankara ilinde bulunan Türkçe eğitim veren bir devlet 

üniversitesinin eğitim fakültesinin temel eğitim bölümü okul öncesi eğitimi anabilim dalı 

birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar 

döneminde öğrenim gören çalıĢmaya katılmaya gönüllü 191 öğrenci oluĢturmaktadır.  

Tablo 1. ÇalıĢmaya Katılan Öğretmen Adaylarının KiĢisel Özelliklerinin Dağılımı 

 

Tablo 1‘e göre çalıĢma grubunu oluĢturan okul öncesi öğretmen adaylarının %92,7‘si kadın 

%7,3‘ü erkektir. Öğretmen adayları arasında yaĢı 21 olanlar (%32,5), birinci sınıfa devam 

edenler (%33,0), annesi (%45,0) ve babası (%29,8) ilkokul mezunu olanlar, farklı 

Cinsiyet Kadın 177 92,7 
Erkek  14   7,3 

YaĢ 18 YaĢ  21 11,0 
19 YaĢ  24 12,6 
20 YaĢ  44 23,0 
21YaĢ  62 32,5 
22 YaĢ ve Üzeri  40 20,9 

Sınıf 1  63 33,0 
2  43 22,5 
3  51 26,7 
4  34 17,8 

Anne Eğitim Okur-Yazar Değil 15   7,8 
Ġlkokul 86 45,0 
Ortaokul 35 18,3 
Lise 36 18,8 
Ön lisans/Lisans 19  9,9 

Baba Eğitim Okur-Yazar Değil   7  3,7 
Ġlkokul 57 29,8 
Ortaokul 37 19,4 
Lise 35 18,3 
Ön lisans/Lisans 55 28,8 

Farklı Kültürlerden ArkadaĢı 

Olma Durumu 
Evet 129 67,5 
Hayır   62 32,5 

Çok Kültürlülükle Ġlgili Ders 

Alma Durumu   
Evet   17  8,9 
Hayır 174 91,1 

Çok Kültürlülükle Ġlgili Ders 

Almayı Ġsteme Durumu 
Evet 169 88,5 
Hayır   22 11,5 
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kültürlerden arkadaĢı olanlar (%67,5), çok kültürlülükle ilgili ders almayanlar (%91,1) ve çok 

kültürlülükle ilgili ders almayı isteyenler (%88,5) en fazla orana sahiptir. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

ÇalıĢmada veri toplama aracı olarak KiĢisel Bilgi Formu ve çok kültürlülüğe yönelik algıyı 

belirlemek için ―Çok kültürlülük Algı Ölçeği‖ (ÇAÖ) kullanılmıĢtır. Ölçek, Ayaz (2016) 

tarafından öğretmen adaylarına yönelik olarak geliĢtirilmiĢtir. Ölçek beĢli likert tipi 

formatında olup katılımcılardan, ölçeğe katılma düzeylerini; ―Hiç katılmıyorum‖, 

―Katılmıyorum‖, ―Kararsızım‖, ―Katılıyorum‖ ve ―Kesinlikle katılıyorum‖ Ģeklinde 

belirtmeleri istenmiĢtir. ÇAÖ tek boyutlu bir ölçek olup sadece çok kültürlülüğe yönelik 

algıyı ölçen 25 maddeden oluĢmaktadır. Ölçeğin gerçerlilik çalıĢmasında toplam varyansın 

%43.127‘sini açıklayan tek boyut altında toplanabildiği, maddelerin faktör yükleri 

incelendiğinde bir madde dıĢında tüm maddelerin belirtilen faktör yüküne sahip olduğu ve 

Cronbach Alpha değeri .942, Spearman-Brown korelasyon değeri .882 ve Guttman Split-Half 

değeri .882 bulunduğu belirtilmiĢtir. Bu çalıĢmada da ölçeğin Cronbach Alpha değeri. .810 

olarak hesaplanmıĢtır. Verilerin analizi SPSS 23 programı ile yapılmıĢ ve %95 güven düzeyi 

ile çalıĢılmıĢtır. Verilerin analizinde katılımcıların kiĢisel özellikleri ile ilgili tanımlayıcı 

analizler için ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıĢtır. AraĢtırma verileri normal 

dağılım göstermektedir.  Ġkili değiĢkenlerdeki farklılığın tespit edilmesinde bağımsız 

örneklem t testi üç ve üzeri değiĢkenlerin farklılığının tespit edilmesinde ise tek yönlü varyans 

(Anova) analizi kullanılmıĢtır.  

2.4. Verilerin Toplanması 

ÇalıĢmada verilerin toplanması Mayıs 2018-Haziran 2018 tarihleri arasında 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Veri toplama aĢamasından önce araĢtırmacılar tarafından öğretmen 

adaylarına araĢtırmanın amacından ve çalıĢmaya katılımda gönüllülüğün esas alındığından ve 

hiçbir kimlik bilgisi istenmediği belirtilmiĢtir. Veri toplama aracının cevaplama süresi üç ile 

beĢ dakika arasında sürmüĢtür.  

2.5. Verilerin Analizi 

Verilerin analizi SPSS 23 programı ile yapılmıĢ ve %95 güven düzeyi ile çalıĢılmıĢtır. 

Verilerin analizinde katılımcıların kiĢisel özellikleri ile ilgili tanımlayıcı analizler için 

ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıĢtır. AraĢtırma verileri normal dağılım 

göstermektedir.  Ġkili değiĢkenlerdeki farklılığın tespit edilmesinde bağımsız örneklem t testi 

üç ve üzeri değiĢkenlerin farklılığının tespit edilmesinde ise tek yönlü varyans (Anova) analizi 

kullanılmıĢtır.  

3. BULGULAr Ve TARTIġMA 

Bu bölümde okul öncesi öğretmen adaylarının çok kültürlülük algılarına iliĢkin betimsel istatistikler ve 

çok kültürlülük algılarının yaĢ, sınıf, kardeĢ sayısı, anne-baba eğitim, farklı kültürlerden arkadaĢ sahibi 

olma, çok kültürlülükle ilgili ders almayı isteme durumu değiĢkenlerine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermeme durumlarına iliĢkin bulgu ve yorumlar yer almaktadır.  
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Tablo 2. Çok Kültürlülük Algı Ölçeğine ĠliĢkin Betimsel Ġstatistikler 

Ortalama 104,59 

Sx  12,38 

Minimum 70,00 

Maksimum 125,00 

Tablo 2‘ye göre okul öncesi öğretmen adaylarının çok kültürlülük algı ölçeği toplam puan aritmetik 

ortalaması    =104,59 ( Sx=12,38) olarak belirlenmiĢtir. Ölçekten alınabilecek en yüksek aritmetik 

ortalama puanının 125 olduğu (Ayaz, 2016) düĢünüldüğünde okul öncesi öğretmen adaylarının çok 

kültürlülük algılarının olumlu olduğu söylenebilir. Gedik ve Bekir (2018) tarafından okul öncesi 

öğretmenleri ile yapılan araĢtırmada öğretmenlerin çok kültürlülük algı ölçeği toplam puan aritmetik 

ortalaması  103,71 ( Sx=10,94) olarak bulunmuĢtur. 

Tablo 3. Çok kültürlülük Algılarına iliĢkin Maddelerin Aritmetik Ortalaması ve Standart Sapması 

  
 

ss 

1 Çevremdeki insanların farklı dille anlaĢmaları beni rahatsız etmez. 3,54 1,18 

2 Ġnsanların dini inançları ne olursa olsun onlara saygı duyarım. 4,43 0,74 

3 

Öğretmenlerin, her öğrencinin kendi kültürel değerlerini yaĢamaları için fırsat vermeleri 

gerekir. 
4,35 0,74 

4 Ġnsanlara sosyal statülerine göre davranılmasının yanlıĢ olduğunu düĢünüyorum. 4,54 0,78 

5 

Farklı kültürlerin bir arada sorunsuz bir Ģekilde yaĢamasını toplumsal bir gereklilik olarak 

görürüm. 
4,45 0,68 

6 

Farklı bölgelerde yaĢayan insanların birbirinden farklı davranıĢlara ve düĢüncelere sahip 

olabileceklerini anlayıĢla karĢılarım. 
4,43 0,72 

7 Çok kültürlü eğitimin farklı etnik kökenli öğrenciler için faydalı olacağına inanıyorum. 4,26 0,84 

8 

Çok kültürlü eğitim ile toplumda farklılıklara bağlı olarak yaĢanan sorunların çözüleceğine 

inanıyorum. 
4,02 0,87 

9 

Okullarda çok kültürlü eğitim programlarının uygulanmasının eğitimde fırsat eĢitliği 

sağlayacağına inanıyorum. 
4,02 0,89 

10 Kendimi birçok kültürlü eğitimci olarak görüyorum. 3,36 1,04 

11 Kültürü, benden farklı olan bireylerle empati yaparım.  4,26 0,76 

12 

Sadece tek bir kültürün hâkim olduğu sınıflardan ziyade, birden fazla kültürün eĢit haklara 

sahip olduğu sınıfları tercih ederim. 
4,10 0,87 

13 

Kültürel farklılıkların öğrencilerin akademik baĢarıları için bir avantaj olabileceğini 

düĢünüyorum. 
3,90 0,92 

14 Öğretmen yetiĢtiren programlarda çok kültürlü eğitimle ilgili derslerin olmasını isterim. 4,28 0,74 

15 

Kültürel farklılıklarla bezenmiĢ bir eğitimin, toplumsal ayrıĢma oluĢturacağını 

düĢünmüyorum. 
3,93 0,91 

16 

Öğretmenlerin, farklı kültürlerden olan öğrencileri kendi kültürel kimlikleriyle kabul etmeleri 

gerektiğini düĢünüyorum. 
4,26 0,84 

17 

Eğitim sistemi, ülkede var olan tüm etnik kimliklerin zenginliğini kapsayacak Ģekilde 

olmalıdır. 
4,21 0,81 

18 Ülkemizde etnik kökene dayalı ayrımcılığın önemli bir sorun olduğunu düĢünüyorum. 3,94 1,05 

19 Ġnsanların yaĢlarına bağlı olarak gerçekleĢtirdikleri davranıĢlara saygı duyarım. 4,06 0,86 

20 Farklı ideolojik fikirlere sahip olan insanlara saygı duyarım. 4,20 0,73 

21 Ġnsanların etnik kökenlerini endiĢe duymadan açıklamaları gerektiğini düĢünüyorum. 4,42 0,67 

22 

Öğretim ortamı, farklı kültürlerdeki öğrencilerin ihtiyaçlarını karĢılayabilecek durumda 

olmalıdır. 
4,39 0,70 

23 

Çok kültürlü eğitimin, günümüzde göz ardı edilemeyecek kadar önemli olduğunu 

düĢünüyorum. 
4,22 0,80 

24 Ġnsanların, dini inançlarını endiĢe duymadan açıklamaları gerektiğini düĢünüyorum. 4,49 0,63 

25 

Öğrencilerin, öğretim ortamında kendilerini kültürlerinden dolayı bir alt sınıf olarak 

görmemeleri gerektiğini düĢünüyorum. 
4,54 0,74 
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Tablo 3‘de maddelerin ortalama puanlarının 3.36-4.54 arasında değiĢtiği görülmektedir. Çok 

kültürlülük algı ölçeğinin 10. maddesindeki ―Kendimi birçok kültürlü eğitimci olarak görüyorum‖ 

ifadesi en düĢük puan ortalamaya sahiptir. En yüksek puan ortalamasına sahip maddeler arasında 

―Ġnsanlara sosyal statülerine göre davranılmasının yanlıĢ olduğunu düĢünüyorum‖ maddesi (4), 

―Öğrencilerin, öğretim ortamında kendilerini kültürlerinden dolayı bir alt sınıf olarak görmemeleri 

gerektiğini düĢünüyorum‖ maddesi (25) ve ―Ġnsanların, dini inançlarını endiĢe duymadan açıklamaları 

gerektiğini düĢünüyorum‖ maddesi (24) yer almaktadır. Mazı (2018) araĢtırmasında maddelerin 

ortalama puanlarının 3.61- 4.69 arasında değiĢtiğini ve ölçeğin 18. maddesindeki ―Ülkemizde etnik 

kökene dayalı ayrımcılığın önemli bir sorun olduğunu düĢünüyorum.‖ ifadesinin 3.61 ile en düĢük 

puan ortalamasına, ikinci maddedeki ―Ġnsanların dini inançları ne olursa olsun onlara saygı duyarım‖ 

ifadesinin ise 4.69 ile en yüksek puan ortalamasına sahip olduğunu belirtmiĢtir. 

Tablo 4. Çok Kültürlülük Algı Ölçeği Puanlarının YaĢ DeğiĢkenine Göre Hangi Alt Gruplar Arasında 

FarklılaĢtığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) 

 

 Anova Sonuçları 

  
Varyans Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd Kareler ortalaması F p 

Çok kültürlülük 
algısı 

 

Gruplar arası 
   1293,05 

4 323,263 

2,161     ,075 
Gruplar 
 içi 27825,09 

186 149,597 

Toplam 
 29118,15 

190 
 

 

Tablo 4‘e göre çok kültürlülük algı ölçeği puan ortalamalarının yaĢ değiĢkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda 

anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (F=2,161; ,075). Buna göre öğretmen adaylarının çok 

kültürlülük algısı yaĢ değiĢkenine göre farklılaĢmamaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

1128 

 

 

Tablo 5. Çok Kültürlülük Algı Ölçeği Puanlarının Sınıf DeğiĢkenine Göre Hangi Alt Gruplar 

Arasında FarklılaĢtığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) Testi 

Sonuçları 

 

 Anova Sonuçları 

  
Varyans Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd Kareler ortalaması F p 

Çok kültürlülük 
algısı 

 

Gruplar arası 
   1191,16 3   115,573  

 

    ,751 

 

 

    ,523 
Gruplar 
 içi 17992,11 187  153,858 
Toplam 
 19183,28 190   

 

Tablo 5‘e göre çok kültürlülük algı ölçeği puan ortalamalarının sınıf değiĢkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda 

anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir (F=,751; ,523). Buna göre öğretmen adaylarının çok 

kültürlülük algısı sınıf değiĢkenine göre farklılaĢmamaktadır.  Öğretmenler, öğretmen adayları ile sınıf 

değiĢkenine göre çok kültürlülük algı ve tutumlarını içeren araĢtırmalar incelendiğinde araĢtırma 

bulgusu ile benzer sonuçların elde edildiği görülmektedir (Güngör, Buyruk ve Özdemir, 2018). 

Tablo 6. Çok Kültürlülük Algı Ölçeği Puanlarının Anne Öğrenim Düzeyi DeğiĢkenine Göre Hangi Alt 

Gruplar Arasında FarklılaĢtığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) Testi 

Sonuçları 

 

 Anova Sonuçları 

  
Varyans Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd Kareler ortalaması F p 

Çok kültürlülük 
algısı 

 

Gruplar arası   1191,16 4   116,104  
 

    ,754 

 

 

     ,557 
Gruplar 
 içi 17992,11 186   154,052 

Toplam 
 190  

Tablo 6‘ya göre çok kültürlülük algı ölçeği puan ortalamalarının anne öğrenim düzeyine göre anlamlı 

bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) 

sonucunda öğrencilerin çok kültürlülük algılarında anne öğrenim düzeyinin istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark yaratmadığı görülmektedir (F=,754; ,557). Erdoğan (2017) yaptığı çalıĢmada da anne öğrenim 

durumu değiĢkenine göre üniversite öğrencilerinin çok kültürlülük algısında anlamlı bir farklılaĢma 

olmadığını belirtmiĢtir. 
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Tablo 7. Çok Kültürlülük Algı Ölçeği Puanlarının Baba Öğrenim Düzeyi Göre Hangi Alt Gruplar 

Arasında FarklılaĢtığını Belirlemek Üzere Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) 

 

 Anova Sonuçları 

  
Varyans Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

ortalaması 
F p 

Çok kültürlülük 
algısı 

 

Gruplar arası 620,14    3 206,71  
 

1,356 

 

 

   ,258 
Gruplar 
 içi 

28498,00 
187 

152,39 

Toplam 
29118,47 190  

 

Tablo 7‘ye göre yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda baba öğrenim durumu değiĢkenine göre 

okul öncesi öğrencilerinin çok kültürlülük algısında anlamlı bir farklılaĢma olmadığı görülmektedir 

(F=1,356; ,258). Baba öğrenim durumu değiĢkeni çok kültürlülük algısında etkili değildir. Literatürde 

bu bulguyu destekleyen çalıĢmalar bulunmaktadır (Erdoğan, 2017).  

Tablo 8. Çok Kültürlülük Algı Ölçeğinin Farklı Kültürlerden ArkadaĢa Sahip Olma DeğiĢkenine Göre 

FarklılaĢma Durumu 

 
Farklı kültürlerden 

arkadaĢa sahip olma 
N 

 

 Sx  

Ortalamanın 

Standart 

Hatası 
t sd 

 
p 

 

Çok kültürlülük 

algısı 
Evet 129 105,48 12,36         1,08 

1,43 189 ,153 
Hayır 62 102,74 12,29         1,56 

 

Tablo 8 incelendiğinde farklı kültürlerden arkadaĢa sahip olan öğretmen adaylarının çok kültürlülük 

algı puan ortalamaları (  =105,48, Sx =12,36) farklı kültürlerden arkadaĢa sahip olmayanların çok 

kültürlülük algı puan ortalamaları ( 102,74, Sx=12,29) ile aralarında anlamlı düzeyde t 

(191)=1,43, p≥ 0.05 bir farklılaĢma olmadığı görülmektedir. Farklı kültürlerden arkadaĢ sahibi olma 

öğretmen adaylarının çok kültürlülük algısında bir farklılığa yol açmamıĢtır. BaĢka bir anlatımla, farklı 

kültürlerden arkadaĢa sahip olan ve olmayan öğretmen adaylarının, çok kültürlülük algıları birbirine 

benzer bulunmuĢtur. Erdoğan (2017) yaptığı çalıĢmada çok kültürlülük algısında farklı kültürlerden bir 

arkadaĢın olup olmamasına göre anlamlı bir farklılık tespit edilememiĢtir.  

Tablo 9. Çok Kültürlülük Algı Ölçeğinin Çok Kültürlülükle Ġlgili Ders Almayı Ġsteme Durumu 

DeğiĢkenine Göre FarklılaĢma Durumu 

 
Çok Kültürlülükle 

Ġlgili Ders Almayı 

Ġsteme Durumu 
N 

 

 Sx  

Ortalamanın 

Standart 

Hatası 
t sd 

 
p 

 

Çok kültürlülük 

algısı 
Evet 169 105,25 12,18        ,93 

2,06 189 ,040 
Hayır 22 99,50 13,00       2,7 
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Tablo 9 incelendiğinde çok kültürlülükle ilgili ders almayı isteyen öğretmen adaylarının çok 

kültürlülük algı puan ortalamaları (  =105,25, Sx =12,18) çok kültürlülükle ilgili ders almayı 

istemeyen öğretmen adaylarının çok kültürlülük algı puan ortalamalarına ( 99,50, Sx=13,00) göre 

anlamlı düzeyde t (191)=2,06, p≤0.05 yüksektir. Çok kültürlülükle ilgili ders almayı isteme 

durumunun öğretmen adaylarının çok kültürlülük algısında anlamlı bir farklılık oluĢturduğu 

görülmüĢtür. BaĢka bir anlatımla, çok kültürlülükle ilgili ders almayı isteyen ve istemeyen öğretmen 

adaylarının, çok kültürlülük algıları birbirinden farklı bulunmuĢtur. Gedik ve Bekir (2018) tarafından 

okul öncesi öğretmenleri ile yapılan araĢtırmada hizmet içi eğitim almayı isteyen öğretmenlerin çok 

kültürlülük algı puan ortalamaları hizmet içi eğitim almayı istemeyen öğretmenlerin çok kültürlülük 

algı puan ortalamalarına göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur.  

4. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

AraĢtırma sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının çok kültürlülük algılarının olumlu yönde 

olduğu görülmüĢtür. Ölçek maddelerinin ortalama puanları 3.36-4.54 arasında değiĢmektedir. Çok 

kültürlülük algı ölçeğinin ―Kendimi birçok kültürlü eğitimci olarak görüyorum‖ maddesi en düĢük 

puan ortalamasına sahiptir. Öğretmen adayları çok kültürlülük konusunda kendilerini yeterli 

görmemektedirler. Ölçeğin en yüksek puan ortalamasına sahip maddeleri arasında ―Ġnsanlara sosyal 

statülerine göre davranılmasının yanlıĢ olduğunu düĢünüyorum‖, ―Öğrencilerin, öğretim ortamında 

kendilerini kültürlerinden dolayı bir alt sınıf olarak görmemeleri gerektiğini düĢünüyorum‖ ve 

―Ġnsanların, dini inançlarını endiĢe duymadan açıklamaları gerektiğini düĢünüyorum‖ yer almaktadır. 

Buna göre okul öncesi öğretmen adaylarının farklı kültürlerin farkında olarak onlara olumlu 

duygularla yaklaĢarak beraber yaĢama algısına sahip oldukları düĢünülmektedir.  

ÇalıĢmada öğretmen adaylarının çok kültürlülük algısının yaĢ, sınıf, anne-baba öğrenim düzeyi, farklı 

kültürlerden arkadaĢ sahibi olma değiĢkenlerine göre anlamlı bir farklılaĢma olmadığı; çok 

kültürlülükle ilgili ders alma değiĢkenine göre ise anlamlı farklılaĢma olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Çok kültürlülükle ilgili ders almayanlar ve çok kültürlülükle ilgili ders almayı isteyenler en fazla orana 

sahiptir. 

 AraĢtırma sonuçlarına göre çok kültürlülük algısının oluĢmasında öğretmen adaylarının farklılıklara 

maruz kalmasının önemli olduğu ve bunun yanı sıra öğretmen adaylarına verilecek eğitimin nitelikli, 

ihtiyacı karĢılayacak düzeyde olması istenen bir durumdur. Bu nedenle öğretmen adaylarının çok 

kültürlülüğü günlük hayatta kullanmaları, uygulama yaptıkları eğitim ortamlarında çok kültürlülüğün 

ilkelerine yönelik eğitim faaliyetleri tasarlamaları için eğitim programlarının düzenlenmesi, 

düzenlenen programlarda çok kültürlülük ile ilgili derslere yer verilmesi, mevcut derslerin 

çeĢitlendirilmesi, araĢtırmanın nicel ve nitel araĢtırma yöntemlerin birlikte kullanıldığı karma 

yöntemin kullanılarak daha geniĢ çalıĢma gruplarıyla yapılması önerilebilir. 
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FACTORS DETERMINING CORPORATE IMAGE IN HEALTH 

ORGANIZATIONS 

Nezihe TÜFEKCĠ
1
 

1. Introduction 

Health institutions need to attach importance to image work and invest in their image to 

maintain competition in the changing and developing world conditions. If hospitals want to 

create a good image for themselves, they should start by doing research on how they are 

evaluated by internal and external target groups, because there are many alternatives for the 

consumer in the global arena. Another important point that needs to be mentioned in relation 

to health services is understanding that "getting health care is a fundamental right from birth 

for people". In addition, quality of health services has become an important criterion in terms 

of showing the development level of the country (Dichter, 1985; Dowling, 1994). The image 

depends on the consumer's knowledge and experience. Therefore, any information about an 

enterprise reaching the public either intentionally or unintentionally affects their image 

(Grönroos, 1984). 

Healthcare enterprises mainly produce healthcare services. In fact, the nature of health care 

provided is that consumers do not have much information about the services offered to them 

in a sense it is quite difficult for them to make a technical assessment (BabakuĢ & Mangold, 

2002:768; Aksoy & Bayramoğlu, 2008: 88). However, when a patient is choosing a hospital, 

a positive image contributes to the frequency of referrals when necessary, patient satisfaction 

and patient commitment.  

Corporate image, although it looks like a one-piece image, is made up of many different 

pieces. Corporate image is a proposal for consumers and from the other side it is also a 

commitment. In other words, it can be defined as a short summary of a marketing proposal. 

Consumers' expectations regarding health services play a key role in the development and 

management of corporate image (Johnson & Zinkhan, 2015; Balmer, 1995). Institutions 

should always take customers‘ requests into consideration while managing their images, and 

should not avoid using the methods and techniques necessary to identify their images. Agency 

image studies should be based on customers‘ requests. 

Knowing which factors play a role in corporate image formation and which factors are more 

important than others is crucial for businesses, because all businesses want their target groups 

to have a positive image about themselves and praise them. In terms of establishments, it is 

important to emphasize which factors are more important in assessing the image of the 

corporation, depending on the characteristics of different segments that are bringing the target 

masses to their place. The fact that organizations have sufficient knowledge in all these 

matters will provide them with significant advantages (Gray & Balmer, 1998).  

When all the effects of corporate image are considered, it can be said that it is very important 

in health institutions. For this reason, factors determining institutional image in health 

institutions have been investigated in this research. Firstly, institutional image was 

conceptually explained and then the method and findings of field research in Denizli were 
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explained. Finally, the findings of the research were interpreted and the result section was 

formulated. 

2. Corporate Image 

An image is an opinion of people about an individual or institution. The image can be positive 

or negative. If there is a positive image, it is necessary for the institutions to carry out 

continuous image enhancement activities (Balmer & Gray, 2000). 

There are many concepts that can be used to describe corporate image. Corporate image can 

be expressed using concepts like: warm, cold, wild, horrible, good, bad, high quality, 

customer focused, innovative, environmentally sensitive, social responsibility conscious, 

participant, strong, modern, high quality, consistent (Bakan, 2005: 38). The image is a 

sequence of meanings that the target group defines, recalls, and associates with. The 

impression of the individual is a result of the internal interactions of beliefs, feelings and ideas 

(Gotsi & Wilson, 2001; Balmer & Greyser, 2002).  

 Corporate image is the whole perception that affects satisfaction and decision for service and 

purchase which varies from person to person (Dowling, 1986; Van Riel, 1995). 

Image is the evaluation and interpretation of information and data obtained by the individual 

through various channels (Markwick & Fill, 1997). It can not be said that the image consisting 

of objective information and subjective judgments is the only determining factor in attitudes 

and behaviors;  there is also a directing influence on decision making (Melewar, 2003). 

Today, due to increasing numbers of experienced and forward-looking managers, increasing 

competition between institutions, the development of communication technologies and many 

other reasons, the concept of image has begun to be defined as an important institutional 

entity directly linked to its competitive success (Delay, 2012: 1). When, Hatch and Schultz 

(1997) conceptualized corporate image, they pointed out two different perspectives. The first 

is related to organizational literature, while the second is related to marketing literature. From 

an organizational perspective, corporate image is the belief that members of the organization 

perceive about institutions of the external target group. From the marketing perspective, the 

corporate image, organizational managers are targeted towards the target group. In both cases, 

the corporate image is a consequence of the external impressions of the community (Pina et 

al., 2006, Connor & Davidson, 1997). 

It is possible for an organization to make impressions of itself in many ways, both in its own 

internal and in the minds of the target groups (Kim & Lee, 2010). Some of the prominent 

features come to the forefront in the definition of corporate image. First of all, it seems that 

corporate image is not a tangible element. The other point is that corporate image is formed 

by rational and emotional attachment. The third characteristic is that the perception of the 

institution already exists in the minds of the segments forming the target group. Another point 

that should not be overlooked here is that the image is an element that is present in the whole 

of an operation, not just a part of the target mass (Johnson et al., 2001; Wu, 2011). 

Factors determining institutional image in health institutions can be grouped into four 

headings. These focuses on; physical factors, social responsibility factors, communication 

factors and quality factors. Institutional branding, writing and typography, color selection, 

architectural design, customer publications, orientation programs, in-house publications, 

information and communication tools, training materials, work place, machinery and 

equipment, room and space arrangements are evaluated in the framework of the institutional 

look. Today, the image of the institution is not enough to be designed, at the same time it must 

be managed (Davies & Chun, 2002; Nguyen & LeBlanc, 2001). The corporate look includes 
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not only the colors of the corporation's colors, design and designs of every other thing but also 

the staff uniforms, the details of how the buildings look, the details of how the used tools 

look, and even the delicate details like the shape of interior doors, the choice of refectory 

doors and everything affecting the appearance of the institution (Andreassen & Lindestad, 

1998; Raj, 1985). 

Social responsibility-based activities that institutions can do to create a positive image are also 

factors that determine the corporate image. It is possible to consider these activities in two 

categories: activities directed towards the natural environment and activities directed towards 

human beings. Activities for the natural environment include; cleaning the environment, 

cleaning the production areas, preventing environmental pollution by wastes from the 

evacuation systems and re-cycling these wastes, attempting to reproduce the green spaces and 

trees and preventing noise pollution. Among the activities directed towards people includes; 

providing facilities for children, disability education, arts and sports organizations, granting 

scholarships to successful students, making economic contributions to people living in 

poverty, establishing facilities for elderly health care and housing, and not being indifferent to 

problems (Kim & Lee, 2010). 

The third factor that determines corporate image is communication. In order for an institution 

to be able to create a positive and effective image, it needs to establish good relationships with 

its target communities using communication channels and techniques. Public relations, 

advertising, sponsorship activities, are some of the communication factors that are effective in 

the formation of corporate image (Melewar, 2003). 

The fourth factor that determines corporate image is the quality. Quality is the degree of 

satisfaction of the person which changes according to time, place and needs. In a narrow 

sense, quality is explained by product quality. In a broad sense, quality is expressed as quality 

of work, service quality, communication quality, process quality and quality of institutional 

attributes. Also quality are innovations made based on the correct prediction of the future 

expectations of the customer. 

3. Research  

3.1. Research Method 

The purpose of the study is to determine the factors that determine corporate image in health 

care enterprises. In this context, it is aimed at determining the level of importance given to the 

factors that are effective in corporate image formation. It also focuses on how the level of 

importance given to the factors influencing image formation will vary depending on which 

variables. A sample was identified based on the purpose of the study. According to this, the 

researcher's population constitutes of patients and their relatives receiving services from a 

State Hospital in the province of Denizli. The sample group of the study consists of 600 

people over the age of 18 who were selected using a simple sample technique from patients 

and their relatives who come to the hospital for hospitalization services. 

A questionnaire formulated by Karaosmanoğlu (2006) was used in the formation of the 

questionnaire form used in this research. The questionnaires were first administered to 40 

patients in a hospital in Isparta and a pilot study was conducted. With the feedback obtained 

from the pilot application, some changes were made in the questionnaire and made ready for 

research. 

In the research, personal information form for determining the demographic characteristics of 

the patient and questions expressing the institutional image to determine the institutional 
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image level of the health institutions were used. Questionnaires were administered in May 

2017. The questionnaire used to determine the image of the institution consisted of three 

parts. In the first part, there are four expressions to determine the general image level; In the 

second part, there are ten expressions about the descriptive attributes of the institution and in 

the third part there are twenty six expressions about the factors that constitute the institutional 

image (physical, communication, quality, and social responsibility factors). Table 1 below 

shows the number of expressions for each section and the sources used when creating sections 

with Cronbach Alpha values. 

Table 1. Psychometric Features of the Corporate Image Questionnaire 

Questionnaires 
Number of 

Expression 

Cronbach 

Alpha 
References  

Questionnaire A: General 

Corporate Image 
3 0,824 Karaosmanoğlu (2006) 

Questionnaire B: 

Institutional Attributes 
10 0,884 Karaosmanoğlu (2006) 

Questionnaire C: 

Corporate Image Factors 

(Total) 

26 0,905 

The data collection form for the study by 

Karaosmanoğlu (2006) was revised using 

the following sources:  

Bayramoğlu (2007), Mckee et al. (1996), 

ġatır (2006), 

Zerenler & Öğüt (2007), Gray and 

Balmer (1998), Fatt et al. (2000), Abratt 

& Mofokeng (2001), Flavian et al. 

(2005), Christensen & Askegaard (1999), 

Smith (1993), Nguyen & Leblanc (2001), 

Karadeniz (2009), Özata & Sevinç 

(2009), Bakan (2005) 

Physical Factors 7 0,764 

Communication Factors 6 0,763 

Quality Factors 9 0,784 

Social Responsibility 

Factors 
4 0,714 

The research is limited to a state hospital in Denizli province. For this reason, it is one of the 

limitations of the research that the results of this research can not be generalized to all other 

hospitals. The Questionnaire was administered to patients and their relatives in four internal, 

and seven surgical wards; including internal patients (internal medicine), plastic surgery, 

infectious diseases, brain surgery, general surgery, chest diseases, otorhinolaryngology, 

physical therapy and rehabilitation, orthopedics, obstetrics and urology services. The fact that 

other services and outpatient services outside these services were excluded constitutes another 

limitation of the research. 

3.2. Results 

Gender, age, marital status and educational status are the demographic characteristics of the 

patients included in the study as shown in Table 2. 
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Table 2. Demographic Characteristics 

  f % 

Gender Male 252 42,00 

Female 348 58,00 

Age Range Less than 20 30 5,00 

21-30  177 29,50 

31-40  159 26,50 

41-50 111 18,50 

Older than 50 123 20,50 

Marital status Single 144 24,00 

Married 438 73,00 

Others  18 3,00 

Education 

Status 

Illiterate 21 3,50 

literate 18 3,00 

Primary / Secondary School 285 47,50 

High school 171 28,50 

Undergraduate Degree 96 16,00 

Masters/ Doctoral Degree 9 1,50 

TOTAL  600 100 

When Table 2 was examined, 58% of the participants were female and 42% were male. The 

age distribution of the sample was 29.5% between the ages of 13-30, 26.5% between the ages 

of 31-40, 18.5% between the ages of 41-50, and 20.5% over 50 years. It indicates that the vast 

majority (73%) of the participants were married, 24% were single, and 3% were in the group. 

When considering the educational status, it is indicated that 47.5% of the participants are in 

primary education, 28.5% are in high school, 16% in undergraduate and 3% in graduate or 

doctoral degree. 3% of the participants were literate despite their lack of education and 3.5% 

were illiterate. When examining these ratios,  it is seen that the majority of the participants 

(76%) are primary and high school graduates. 

Within the scope of the research, there were questions about the institutional image level of 

the hospital where the research was conducted. The findings are shown in Table 3. 

Table 3. Evaluations Towards the Image of the General Corporation 

Expressions 
Very Bad Bad Undecided Good Very Good 

n % n % n % n % n % 

Opinions about the image of 

the hospital 
6 1,00 12 2,00 45 7,50 339 56,50 198 33,00 

Opinions of people around 

the hospital about the image 

of the hospital 

4 0,67 6 1,00 92 15,33 351 58,50 147 24,50 

Opinions on the image of 

this hospital when compared 

to other hospitals. 

3 0,50 21 3,50 68 11,33 318 53,00 190 31,67 

When examining Table 3, it can be said that those who participated in the research are 

generally positive about the institutional image about the hospital. Participants in the survey 

seem to be focusing on very good (33,00%) and good (56,50%) answers regarding the image 

of the hospital. Similarly, the opinions of the people around the the hospital about the image 

of the hospital seemed to be very good (24.50%) and good (58.50%). It is also seen that those 

who participated in the survey were asked to compare the hospital with other hospitals and 

(31.67%) answered very good and (53.00%) answered with good. 

The research includes statements about corporate attributes. The responses given by 

participants in these statements are shown in Table 4. 
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Table 4. Institutional Attributes  

Attributes  
Strongly Disagree Disagree 

Neither 

Agree Nor 

Disagree 

Agree 
Strongly 

Agree 

n % n % n % n % n % 

Reliability 25 4,17 24 4,00 82 13,67 286 47,67 183 30,50 

Respectful 20 3,33 32 5,33 79 13,17 270 45,00 199 33,17 

Sensitive 18 3,00 40 6,67 112 18,67 243 40,50 187 31,17 

Leader 28 4,67 47 7,83 190 31,67 181 30,17 154 25,67 

Responsible 19 3,17 38 6,33 121 20,17 251 41,83 171 28,50 

Competitive 18 3,00 46 7,67 195 32,50 201 33,50 140 23,33 

Dynamic 29 4,83 31 5,17 152 25,33 242 40,33 146 24,33 

Modern 32 5,33 51 8,50 140 23,33 239 39,83 138 23,00 

Successful 15 2,50 26 4,33 108 18,00 284 47,33 167 27,83 

Innovative  17 2,83 19 3,17 148 24,67 239 39,83 177 29,50 

In Table 4, those who participated in the research were asked questions relating to the 

institutional attributes of the hospital where the research was conducted. The evaluation was 

based on an interval of answers between I strongly disagree and strongly agree. According to 

the table, when the answer is ―strongly agree‖ or ―agree‖, it indicates high opinions and, 

shows how strongly the attribute is perceived. If the answers ―strongly disagree‖ or ―disagree‖ 

are high it indicates that the attribute is weakly perceived. According to the results; reliability 

(78.17% - strongly agree and agree), respectful (78.17% - strongly agree and agree) and 

successful (75.17% - strongly agree and agree) were considered as the strongest attributes. 

However, modern (13.83%- strongly disagree and disagree), leader (12.50% -strongly 

disagree and disagree), competitive (10.67% -strongly disagree and disagree) and dynamic 

(10.00%- strongly disagree and disagree) were considered the weakest attributes. 

In the research, corporate image factors were also evaluated in four dimensions (physical 

factors, communication factors, quality factors, social responsibility factors). The findings are 

shown in Table 5. 
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Table 5. Factors Determining Institutional Image 

Dimension Expression Expression % Dimension % 

Physical Factors 

Name approval 78.50 

77,01 

The name of the hospital is easy to remember 81.50 

Logo 63.50 

Color and designs in visual materials 62.00 

Architecture 59.50 

Interior decoration 62.00 

Appearance of staff 76.00 

Communication 

Factors 

Positive communication patient and patient relatives 

by the staff 
75.00 

77,81 

Information is readily available 72.00 

Complaints and problems are easily solved. 62.50 

Satisfactory explanations in diagnosis and treatment. 73.50 

I hear positive news from my neighbors. 73.00 

I hear positive news about this hospital on the media. 60.00 

Quality Factors 

Service quality in all clinics. 70.50 

78,76 

Hospital staff do their best on the job. 78.50 

New diagnostic and treatment methods are used. 66.50 

Medical equipments are sufficient. 68.50 

General cleanliness. 71.00 

The hospital environment is not noisy. 60.00 

Use of laboratory and other medical services. 64.00 

The waiting time is short. 61.00 

Registration is easy. 70.00 

Social 

Responsibility 

Factors 

It is sensitive to environmental issues. 58.50 

76,80 
They respect patient rights. 68.50 

Confidentiality and privacy of patient information. 72.5 

Information about social issues. 63.50 

When examining Table 5, it is seen that the average score of the patients is positive for the 

image of the institution in terms of physical factors. The highest overall percentage for the 

hospital was the physical factors with 77.01%. The expression " the name of the hospital is 

easy to remember" (81,50%) is the highest average expression of the hospital. The expression 

with the lowest average is "I like the hospital's architecture" (59.5%). The communication 

factors of the hospital are also included in the average of the institutional image points in the 

table. The overall average communication factor for the hospital in the study was 77.81%. 

Positive communication with staff and patients' relatives (75.00%) and 'satisfactory 

explanations on diagnosis and treatment' (73.5%) were highly rated in terms of 

communication. The lowest average expression was "I hear positive words about this hospital 

in the media" (60%). Another image factor in the table is the quality. The overall average of 

the quality factor is 78.76%. Expressions with the highest average in the surveyed hospital 

were "Hospital staff perform their duty best" (78.50%) and "Hospital general cleaning is 

sufficient" (71%) respectively. The expression with the lowest average was ―The hospital 

environment is noisy" (60%). Finally, the average score of the institutional image was given 

in terms of the social responsibility factors related to the hospital. The overall average social 

responsibility factor of the investigated hospital was 76.80%. Within the social responsibility 

factor, the expression with the highest average was "Confidentiality and privacy of patient 

information" (72.50%). The expression with the lowest average appears to be "sensitive to 

environmental issues" (58,50%). 
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4. Conclusion  

Hospitals are organizations that provide a wide range of services and differ from other 

institutions in administrative and functional terms. It is the only system that can quickly and 

positively or negatively create an image because of its vital functions. The uninterrupted 

fulfillment of technical and psychomotor skills makes these organizations unique. The fact 

that the hospital's jobs are so difficult and vital makes it necessary to constantly protect and 

develop its corporate image. 

It is very important to create, maintain and sustain corporate image. Establishing reliable and 

realistic perceptions in corporate image is regarded as a basic condition for the long-term 

survival and strengthening of institutions. Institutional image perception plays a decisive role 

in patients' first choice of hospital and their subsequent preferences. In this context, many 

researches on corporate image have been made. Andreassen & Lindestad (1998: 83); Önder & 

Bayin (2014: 120) and Hart & Rosenberg (2004: 92), in their studies found that corporate 

image affects patient satisfaction and patient loyalty and there is a positive relationship 

between corporate image and patient satisfaction. Akbolat et al. (2017) in their study on 

patients' institutional image perceptions on hospital adherence; they studied hospital activities, 

the importance of physical environment and communication. Their results supported the 

findings of this research.  

In the province of Denizli where the factors determining institutional image were researched, 

information was gathered about the factors determining the corporate image in a state 

hospital. As a result of the research, the factors that determine the corporate image were 

emphasized. In the study, it was revealed that the most important factor determining the 

corporate image was the quality factor. Subsequently, communication factors, physical 

factors,  social responsibility factors were measured respectively. The most powerful attribute 

when evaluating corporate attributes was the attribute of reliability, and the weakest attribute 

was leadership. In this context, it should be emphasized that quality and reliability for 

healthcare enterprises are important factors for the image. Strong or high results in corporate 

image in a state hospital is a successful outcome for state hospitals. The obtained results 

indicate that the health systems in Turkey have begun creating images. Although the results 

obtained are satisfactory for the corporate image, these results need to be improved because 

the dynamic nature of the healthcare sector makes it necessary. It is necessary for hospitals to 

strengthen areas where they are strong, and also concentrate more in areas where they are 

weak. When evaluating the findings obtained in the research, it was revealed that it has 

become necessary to improve the innovative and successful images of hospitals. It is also 

revealed that there are some patients who perceive the hospital‘s reliability and respectful 

image as weak even though they have high averages. For this reason, it may be advisable to 

carry out studies that will strengthen the reliability and respectful image of the hospitals in 

order to prevent future threats. 

Depending on the purpose of the research, in light of the analysis made, it is possible to find 

suggestions on the institution's image and future. First of all, it is necessary to focus on the 

activities that will improve the corporate image in order to maintain and develop the 

organization which is not preferred. The most influential institutional image factor on patients 

was quality. It is important for health institutions to give importance to studies on quality in 

order to provide patient potential and continuity. The image factor with the lowest average 

was the social responsibility factor. For this reason, it can be suggested that hospitals should 

attach importance to social responsibility projects and make their plans more effective by re-

evaluating their plans. 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

1146 

 

The research has many limitations. The existence of limitations also points to possible future 

work in this area. The research is limited to a state hospital in the province of Denizli. The 

research could be carried out with examples involving state hospitals, private hospitals and 

university hospitals. Likewise, different outcomes in different provinces and regions could 

differentiate results. A sampling group may be chosen to include the general country in order 

to make generalizations about the country's health system. In this research, the corporate 

image was evaluated within itself. Research can also be associated with different areas that 

affect the image. At this point, the corporate image can be considered both as a dependent 

variable and as an independent variable. 
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TÜRK SAĞLIK ĠNOVASYONU 

Nezihe TÜFEKCĠ
1
 

Özet 

Nüfusun artması ve giderek yaĢlanması sonucunda hastalık yapısı ve buna bağlı olarak sağlık bakım 

ihtiyaçları değiĢmektedir. Gelir seviyesinin yükselmesi, teknolojik ilerlemeler ve toplumun tamamının 

kapsanmasını hedefleyen sağlık sigortası sistemlerinin tüm ülkelerde giderek yaygınlaĢtırılması, daha 

iyi sağlık hizmetine olan talebi artırmaktadır. Taleple birlikte artan sağlık harcamaları, sektörde 

maliyetlerin kontrolü ve verimlilik arayıĢlarını beraberinde getirmektedir. Ġlerleyen teknolojiyle 

birlikte yaratılan yeni ürün ve hizmetler, teĢhis ve tedavi imkanlarını geliĢtirerek, ileride 

karĢılaĢılabilecek maliyetlerin önlenmesini sağlayabilir ve böylelikle uzun dönemde sağlık sisteminde 

verimliliği artırabilir. Ġnovasyon süreci, bilimsel bilginin, pazar değeri taĢıyan ürünlere dönüĢtürülmesi 

olarak tanımlanabilir. Ġnovasyonda araĢtırma, üretim ve pazar iliĢkisinin gözetilmesi, yenilikçi ürünün 

kiĢilerin kullanımına sunulmasını ve ulaĢılabilirliğini sağlayacaktır. UlaĢılabilirlik sosyal politikaların 

temel ilkelerindendir ve sağlık sisteminin en önemli amaçlarından biridir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık inovayonu, ilaç sektörü, e-sağlık 

1. GiriĢ 

Sağlık sektörünün inovasyon ortamını değerlendirmek amacıyla inovasyon yapı ve süreçlerindeki 

farklılıklar nedeniyle sağlık sektörü mallar ve hizmetler olarak iki temel ekonomik kategoride 

incelenmiĢtir. Bu değerlendirme ve öneriler, sağlık sektöründe kullanılan mallar açısından iki ana 

sektör (yenilikçi ürünler) olarak ilaç ve tıbbi cihaz-teknoloji sektörlerinde inovasyon imkanları ile 

sağlık sektöründeki hizmetler açısından yenilikçi hizmet süreçlerine imkan veren eSağlık 

uygulamalarının geliĢtirilmesine yönelik olarak yapılacaktır. Ayrıca baĢarılı uygulamalar ve ülke 

örnekleri değerlendirmeleri çerçevesinde, Türkiye'deki mevcut durum incelenerek, inovasyonun 

desteklenmesi, teĢviki ve yaygınlaĢtırılmasına yönelik değerlendirmeler ve öneriler yapılacaktır. 

2. Ġlaç Sektörü 

Yoğun Ar-Ge faaliyeti gerektiren ilaç sektöründe inovasyon yeni aktif madde, var olan ürünün yeni 

endikasyonları veya aynı ürünün yeni ilaç verme yollarına yol açabilmektedir. Ġlaç sektöründe 

inovasyon karmaĢık bir süreçtir. Bazı durumlarda ürün ve üretim süreci inovasyonlarını birbirinden 

ayırmak kolay olmayabilir. Yeni bir ilaç veya etken madde için uzun ve yüksek maliyetli (yaklaĢık 1.3 

milyar dolar) araĢtırmalar her zaman olumlu sonuç vermeyebilir. Yenilikçi firmalar Ar-Ge 

faaliyetlerine toplam cirolarının ortalama %18'ine ulaĢan kaynaklar ayırmakta, ciroya oranı itibariyle 

en yüksek Ar-Ge harcaması ilaç sektöründe yapılmaktadır (ISPAT-Deloitte, 2010: 97). 

Ġlaç sanayinde inovasyonu bilimsel bilgi düzeyi, mevzuat (patent, ruhsatlandırma, fiyatlandırma ve 

geri ödeme kararları), potansiyel talep, hammaddeye eriĢim, Ģirketlerin teknoloji geleneği ile yüksek 

ve istikrarlı Ar-Ge harcamaları belirler (Achilladelis ve Antonakis, 2001: 98). Ġlaç firmaları Ar-Ge 

yatırımlarını etkileyen faktörler arasında yüksek nitelikli iĢgücü, güçlü klinik deney altyapısı, uygun 
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mevzuat ve kamunun desteği gibi unsurları ön planda görmektedirler (Office of Fair Trading, 2007: 

72). 

Yeni bir molekül bulunması ve ticarileĢtirilmesine kadar geçen süreç birçok aĢamadan oluĢur. Temel 

araĢtırma esnasında birçok alternatif molekül arasından baĢarılı olan için patent baĢvurusunda 

bulunulur. Bundan sonraki aĢamada klinik öncesi deneyler, daha sonra üç aĢamadan oluĢan klinik 

deneyler gerçekleĢtirilir. YaklaĢık 10 yıl süren bu aĢamadan sonra ilaç üretilerek piyasaya girer. 

Yenilikçi ilaçların taklit edilerek hemen üretilmesi olasılığının yüksek olması nedeniyle patent, ilaç 

sektöründe kullanılan koruma yöntemlerinden en önemlisidir ve koruma süresi 20 yıl ile sınırlıdır. 

Diğer sektörlerden farklı olarak, ilaç sektöründe patent korumasından yararlanan yenilikçi çıktı olan 

molekülün bulunması ile piyasaya ilaç Ģeklinde sunulması arasında geçen ortalama sürenin uzunluğu, 

ticari aĢamada patent koruma süresini fiili olarak kısaltmaktadır. 

Ġlaç sanayinde yenilikçi rekabet az sayıda firma arasında gerçekleĢtiğinden, Ar-Ge faaliyetleri ve 

patentin, firmaların nihai karlılık oranları bakımından önemi büyüktür. Yenilikçi firmalar, 

geliĢtirdikleri ilacın üretim ve pazarlamasında patent sayesinde elde ettikleri üstünlüğü, patent süresi 

bitiminde eĢdeğer ilaç üreticileriyle paylaĢmak durumunda kaldıkları bir rekabet ortamıyla 

karĢılaĢırlar. Bu aĢamada tekel yapısı ortadan kalkar ve ilacın fiyatı düĢme eğilimine girer. Patentli 

aktif koruma sürelerinin fiilen kısalması sorunu birçok ülkede, yenilikçi ürünlere yönelik ilave koruma 

araçlarıyla giderilmeye çalıĢılmaktadır. Bu araçlardan ilki, orijinal ilacın patent süresini baĢvuru 

tarihinden itibaren 25 yıla veya ruhsatlandırma tarihinden itibaren 15 yıla uzatan ve fiili olarak beĢ yıl 

ilave patent koruması sağlayan Ek Koruma Sertifikalarıdır. Diğer bir araç olan veri koruması veya veri 

imtiyazı, yeni molekül için ruhsat tarihinden itibaren geçerli olan ve iĢlevi patent korumasından 

bağımsız ek bir koruma süresi sağlar.Jenerik ilaç üreticisi firmalar, pazara eriĢim için kısaltılmıĢ ruhsat 

baĢvurusunda bulunurlar. Veri koruması, bu baĢvurularda kullanılacak orijinal ilaç verilerinin 

kullanımını süre bakımından düzenler. Bu süre ülkeden ülkeye 6-10 yıl arasında değiĢmektedir 

(European Commission, DG Competition, 2008: 54). Patent hakkının uygulanması patent sahibince 

izlenirken, veri koruması devlete uygulama yükümlülüğü getirmektedir. Veri korumasının patent 

süresi öncesinde sona ermesi durumunda, ABD, Kanada, Avustralya ve Japonya gibi bazı ülkelerde 

jenerik üretim için ruhsat baĢvuruları kabul edilmekte, Ġsviçre, Belçika ve Hollanda gibi diğer 

ülkelerde ise edilmemektedir. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Ġspanya, Portekiz ve Yunanistan 

gibi ülkelerde veri imtiyazı patent süresiyle birlikte sona erer. 

AB'de ülkelerin tümünde geçerli olan bir merkezi ruhsatlandırma baĢvuru prosedürü ile karĢılıklı 

tanıma esasına dayanan ulusal prosedürler bulunmaktadır. Ġlaç ürünlerinin değerlendirilmesi için 1995 

yılında kurulmuĢ olan merkezi idare Avrupa Ġlaç Ajansı'dır (European Medicines Agency -EMA). Ġlaç 

ürünlerinin değerlendirilmesi için EMA'dan alınacak ruhsat tüm AB ülkelerinde ilave bir iĢleme gerek 

kalmaksızın geçerli olmaktadır. Esasen EMA'dan ruhsat alınması prosedürü biyoteknoloji ürünleri için 

zaruri, diğer nitelikteki yenilikçi ürünler için ise ihtiyaridir.  

AB, 65/65/EEC sayılı direktifle belirlediği ruhsatlandırma ve veri imtiyazı konusundaki 

düzenlemelerini 2001/83/EC sayılı direktifle güncelleyerek bir araya toplamıĢtır. Bu düzenlemeyle, 

AB'de veri imtiyazının süresini belirleme yetkisi, 6-10 yıl arasında olmak üzere, üye ülkelere 

bırakılmıĢtır. Ancak bu süre, merkezi ruhsatlandırma yoluyla pazara giriĢ izni alan ileri teknoloji 

ürünleri için AB genelinde 10 yıl olarak belirlenmiĢtir. 2003 yılında AB Sağlık Bakanlarınca, veri 

imtiyazı süresinin tüm ülkelerde 10 yıl olarak uyumlaĢtırılması, yeni endikasyon için de bu süreye bir 

yıl daha ilave edilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. 
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Yöntem ise geleneksel yöntemdir ve ürünler için ülkelere tek tek baĢvuru yapılmasını gerektirir. Bu 

yöntemde, ruhsatların karĢılıklı tanınması ilkesi gereğince, bir üye devlette ilk ruhsat alındıktan sonra 

ikinci bir devlete yapılan baĢvuruda, ilk ülkeden alınan değerlendirme raporuyla hızlandırılmıĢ 

biçimde ruhsat almak mümkündür. Her iki durumda da ruhsat baĢvurusu en geç 210 takvim günü 

içinde sonuçlandırılır. 

AB ilke olarak ilaç fiyatlandırma ve geri ödeme politikalarında üye ülkeleri serbest bırakmaktadır. 

Ancak, fiyatlandırma yöntemlerinin Ģeffaf kriterlere dayandırılması esastır. Bu çerçevede ruhsat 

alınmasını takiben yapılan fiyat baĢvuruları 90 gün içinde sonuçlandırılır. Ülkeler bir ilacın geri ödeme 

sistemine dahil edilmesinde yetkili makamlarca uygulanacak kuralları önceden yayımlar. Geri ödeme 

kararlarında ilacın güvenilirliği, kalitesi, etkililiği, bütçeye etkisi ve genellikle maliyet-etkililiği göz 

önüne alınır (European Commission, DG Competition, 2008: 75). 

AB ülkelerinde, üçüncü kuruluĢlar (sosyal güvenlik sistemi ve özel sigorta kuruluĢları) tarafından 

karĢılanan reçeteli ilaçların fiyatı ve geri ödeme esasları, pazara sunulmadan önce belirlenir. Orijinal 

ilaç üreticileri, geri ödeme sürecindeki, kurumlar arası yetki karmaĢası, ayrıntılı tıbbi ve ekonomik 

değerlendirmeler ve referans fiyatlandırmasından kaynaklanan belirsizlik ve gecikmelerin, patent 

koruma süresini kısaltarak gelir kaybına yol açtığını belirtmektedirler.Jenerik ilaç firmaları ise karar 

alma sürecindeki gecikmeler yanında, değerlendirme sürecinde kendi ürünleri için ilave Ģartlar 

getirilmesinden yakınmaktadırlar (European Commission, DG Competition, 2008: 79). 

Patent ve ek koruma sürelerinin sona ermesiyle birlikte pazara giren jenerik ilaç üreticileri inovasyonu, 

imalat süreci ile ürün formu, dozaj ve kombinasyonlarına yönelik Ar-Ge faaliyetleriyle sürdürürler. Bu 

çerçevede, jenerik ilaç firmaları kullanım kolaylığı, salım özellikleri ve hasta uyum sorunlarına 

yenilikçi çözümler bulunmasını hedef alırlar. Yenilikçi ilaç üretiminin altyapısını oluĢturan bilgi 

birikimi ve üretim kapasitesi, bu sektörde "yaparak öğrenme" yöntemini bir geliĢme ve büyüme aracı 

haline getirmektedir. Ġlaç üretme yetenek, kapasite ve deneyiminin geliĢtirilmesinde jenerik ilaç sanayi 

önemli bir rol oynar. Üretime yönelik altyapı yatırımları, sektörde geri-ileri bağlantılar, hammadde 

pazarları ve son ürün pazarı iliĢki ağlarının kurulması sağlanır. Bunların dinamik bir süreç içinde 

birbirini tamamlayan biçimde yapılanmasıyla ortaya çıkan üretim geleneği, inovasyon için gerekli 

altyapı ve beĢeri sermayenin geliĢtirilmesine katkıda bulunur. Bu nedenle jenerik ilaç sektörünün 

geliĢtirilmesi için atılacak adımların, aynı zamanda yenilikçi süreçlere altyapı hazırlığı olarak 

değerlendirilmesi mümkündür. Ancak orijinal ilaç olmazsa, jenerik üretimi de söz konusu 

olamayacağından, piyasa rekabetinin karĢı karĢıya getirdiği bu iki üretim geleneğinin aslında birbirini 

tamamlayıcı iĢlev gördükleri söylenebilir. 

Ġlaç sektöründe yenilikçi ilaçlara yönelik korumaların güçlendirilmesinin bu sektördeki yatırımları 

teĢvik ettiği tespit edilmiĢtir. Örneğin Quebec'te güçlü patent korumasının ek yeni yatırımlara yol 

açtığı gözlenmiĢtir. Ayrıca yurtiçinde yaratılmıĢ yenilikçi ilaçları desteklemek amacıyla kullanılan 

esnek fiyatlama yöntemlerinin baĢarılı olduğuna dair bulgular da mevcuttur. Japonya'da yenilikçi 

ilaçların üretimini artırmak için yeni bir fiyatlama yöntemi önerilmiĢtir. Ġlaç fiyatları her iki yılda bir 

düĢürülmekte, ancak yenilikçi ilaçlar fiyat düĢürmelerinden ilk 8 yıl muaf tutulmaktadır. Bununla 

birlikte, ortalamadan daha düĢük tutulan bu ilaçların fiyat indirimleri, patent süresinin sonlarına doğru 

endüstrinin ortalamasından daha fazla olmak durumundadır (Pharmaceutical Executive, 2009: 67). 

3. Tibbi Cihazlar ve Teknoloji Sektörü 

Sağlık hizmetlerinin her aĢamasında (önleyici, tanı, tedavi ve uzun dönemli bakım) kullanılan tıbbi 

cihaz ve teknoloji ürünlerinin sağlık bakımı ve sağlık harcamalarına olan etkisiyle sağlık sistemleri 

içindeki önemi giderek artmaktadır. Piyasada 300 binden fazla ürünle inovasyona en açık ve dinamik 
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sektörlerden biridir. Yenilikçi tıbbi cihazlar, hastaların yaĢam kalitesini iyileĢtirir, hastalıkların erken 

safhada teĢhis ve tedavisini sağlayarak daha kaliteli, etkili hizmet sunumunu ve verimliliği artırır. 

Tıbbi cihazlarda inovasyon, yeni alet veya mevcut ürünlerin modifikasyonunu, yeni üretim ve 

uygulama yöntem ve süreçlerini içerebilir. Ġlaç sektöründe ürün piyasaya sürüldüğünde tamamlanmıĢ 

biçimdeyken, tıbbi cihaz ve teknolojide inovasyon daha çok artırımsal niteliktedir. Performans ve 

güvenilirliği sürekli geliĢtirilir, yenilikçi özelliği kısa sürede kaybolur. Yenilikçi tıbbi cihazların yaĢam 

ömrü, ilaca göre daha kısa (ortalama iki yıl) olduğundan üreticiler sürekli olarak piyasaya yeni ürünler 

çıkarmak durumundadır (Borgonovis, Busse ve Kanavos, 2008: 69). Ġnovasyon, diğer sektörlerde 

geliĢtirilen yeni teknoloji veya yeni malzemelerle yakından ilgili olduğundan, tıbbi cihaz ve teknoloji 

sektöründe disiplinler arası iĢbirliği özellikle önemlidir. Ürünlerin çeĢitliliği nedeniyle sektör parçalı 

yapıdadır. Ġlaç ve biyoteknoloji sektörlerine nispeten daha küçük firmalarla faaliyet göstermesine 

karĢın, daha fazla disiplinler arası iĢbirliğine ihtiyaç duyar. Kümelenmeler girdi, iĢgücü, enformasyon, 

kurumsal altyapı, kamu hizmetleri ve örnek uygulamaların hızla yaygınlaĢmasını, ayrıca piyasadaki 

rekabetin yakından ve güncel biçimde izlenmesini sağlar. En önemli iĢlevleri, firmaların inovasyon 

fırsatlarını daha iyi algılamalarını sağlamak, bilgi üretimini destekleyen kurumsallaĢmayı 

kolaylaĢtırmak ve giriĢimciliği güçlendirmektir (TÜSĠAD, 2003: 208). 

Tıbbi cihaz ve teknolojide ürün geliĢtirme, ürünlerin kullanımıyla doğrudan iliĢkilidir. Ġnovasyon 

çoğunlukla artırımsal nitelikte olduğundan, kullanıldıkça faydası artmakta ve yeni inovasyonun önünü 

açabilmektedir. Bu nedenle yeni ürünü kullanacak olanlar, özellikle hizmet sunucuları, yenilikçi 

faaliyetlerin yönünü ve hızını belirlemede ağırlıklı bir role sahiptirler (Shaw, 1985: 88). Doktorlar 

genellikle var olan teknolojilerin farklı kullanım alanlarına yönelik yeni fikirlerin kaynağıdırlar. Tıbbi 

cihazların etkinliği çoğunlukla "öncü kullanıcılar" tarafından ortaya konulur. Bu nedenle ürünler, 

tedarikçiler ve hizmet sunucular arasındaki iliĢkinin iĢlevselliği önemlidir. 

Tıbbi cihazlar farklı teknolojik yapıları içerdiğinden, değerlendirilmeleri ilaçlara göre daha 

karmaĢıktır. Geri ödeme ve sigorta kuruluĢları, sağlık sistemine getireceği fayda kanıtlanmadan yeni 

cihaz ve aletleri geri ödemekten kaçınırlar. Çoğu ülkede kalite ve güvenilirliği kanıtlanarak onay almıĢ 

ürünlere iliĢkin geri ödeme değerlendirmelerinde idare tarafından firmalardan ilave veri talep 

edilmektedir (Borgonovis, Busse ve Kanavos, 2008: 108). Bu ilave veri talepleri, kanıta dayalı klinik 

değerlendirmeler, maliyet-etkililiğe dayalı ekonomik analizler, bütçe etki analizleri, uygulama ve 

kullanım koĢullarını içeren sağlık teknolojisi değerlendirmeleri gibi ayrıntılı çalıĢmaları 

gerektirmektedir. Ancak yenilikçi ürünün faydasına iliĢkin veriler, o cihazın uzun süreli ve düzenli 

kullanımıyla ortaya çıkacağından, piyasaya giriĢ aĢamasında bu tür ayrıntılı değerlendirilmelerin 

yapılabilmesi mümkün olamayacaktır. Dolayısıyla ürünlere iliĢkin geri ödeme kararlarında gecikmeler 

yaĢanacaktır. 

Fiyatlandırma ve geri ödemede öngörülebilirliğin ve Ģeffaflığın geliĢtirilmesi, sektörün ticari 

planlamasını destekleyecek kurum ve kuralların oluĢturulması, ilaçta olduğu gibi tıbbi cihaz 

sektöründe de firmaların inovasyon kararlarında etkili olacaktır. Diğer taraftan, artan sağlık hizmeti 

talebi ve kullanımının tıbbi teknolojide inovasyonu tetiklediği belirlenmiĢtir (Pammolli vd., 2005: 67). 

Dolayısıyla idarenin geri ödeme ve kullanıma iliĢkin kararlarından bağımsız olarak, piyasa 

dinamiklerinin yenilikçi faaliyetlere etkisinden bahsetmek mümkün değildir. 

4. e-sağlık 

Teknolojik ilerlemelerle ortaya çıkan yenilikçi ilaçlar ve tıbbi cihaz ve teknoloji ürünleri teĢhis ve 

tedavi imkanlarını, dolayısıyla sağlık hizmeti talebini artırmaktadır. AB ülkeleri ve Türkiye'de nüfusun 

sağlık hizmeti ihtiyacının karĢılanması, sağlık sigortası sistemlerinin yaygınlaĢtırılarak, sağlık 
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politikalarında tüm toplumun kapsanması hedeflenmektedir. AB ülkelerinde yapılan araĢtırmalarda 

yaĢlanan nüfus nedeniyle 2020 yılında çalıĢanların %20'sinin sağlık sektöründe istihdamına ihtiyaç 

doğacağı tahmin edilmektedir (EHTEL, 2008: 45). Ortalama yaĢam süresinin uzamasıyla yaĢlanan 

nüfus ve buna bağlı kronik hastalıkların görülme hızındaki artıĢla birlikte, uzun dönemli sağlık hizmeti 

ihtiyacı ortaya çıkmakta ve bu ihtiyacı karĢılayabilecek hizmet sunum modelleri geliĢtirilmektedir. 

Diğer taraftan gelir seviyesi artan ülkelerde kaliteli ve yenilikçi sağlık hizmeti beklentisi 

güçlenmektedir. Tüm bu faktörler sağlık hizmetlerine olan talebi artırmakta, devlet bütçesindeki sağlık 

harcamaları yükünü ağırlaĢtırmaktadır. Sağlık sistemlerinde öncelik, hizmete ulaĢılabilirliğin 

geliĢtirilmesi yanında, maliyetlerin kontrolü ve verimlilik arayıĢlarına verilmektedir. 

eSağlık uygulamaları, hizmet sunumunda ve finansmanında yenilikçi süreçlerin uygulanmasına imkan 

verir. Bilgi ve iletiĢim teknolojileri kullanılarak hasta bilgisi ve tıbbi verinin paylaĢımı ve kullanımı, 

hizmete bağlı olarak mali bilgilerin takibi, daha kaliteli ve verimli hizmet sunumunu sağlar. Uzaktan 

hizmet sunumuna imkan veren eSağlık uygulamaları artan sağlık hizmeti talebinin karĢılanmasında 

kapasiteyi artırarak, sağlık hizmetlerine ulaĢılabilirliği geliĢtirecektir. eSağlık, sadece hasta ve sağlık 

bilgisi ile mali bilginin elektronik ortamda kaydedilmesi ve paylaĢılmasıyla sınırlı kalmayıp bilgiye 

dayalı sağlık politikası oluĢturulmasına temel teĢkil eder. 

Yeni teknolojinin maliyeti, bu teknolojilerin gerektireceği uzmanlık ve deneyim eksikliği, kamu ve 

özel sağlık hizmet sunucularının eSağlık uygulamalarına geçiĢini güçleĢtirmektedir. Özellikle kamu 

hastaneleri ve özel hastanelerdeki bilgi iĢlemden sorumlu yöneticilerin bilgi düzeyi ve yetkinliği bu tip 

uygulamaların sürekliliğinin sağlanması konusunda yeterli olmamaktadır. Teknik altyapı ve insan 

gücü altyapısı ihtiyacının yanında, sağlık ve hasta bilgisinin ortak dilde paylaĢılabilmesi (standartlar 

ve birlikte çalıĢabilirlik), sağlık bilgisinin mahremiyeti ve güvenliğiyle ilgili mevzuat ile sağlık 

verilerine kimlerin ulaĢabileceği (bilgiye ve kayıtlara ulaĢma hakkı) konuları çözümlenmeden bu 

uygulamaların yaygınlaĢtırılması zaman alacaktır. Tüm olumlu yanlarına rağmen eSağlık 

uygulamalarının faydaları konusunda yapılmıĢ çalıĢmalar sınırlıdır. eSağlık hizmetlerinin potansiyel 

faydaları ortaya kondukça mevzuat, düzenleyici politikalar ve mali düzenlemelerle yeni teknolojiye 

ulaĢılabilirlik yaygınlaĢtırılabilecektir. 

Bu nedenle eSağlık ve yeni tıbbi teknoloji yatırımlarının faydalarının ortaya konması ve kamu-özel 

sektör iĢbirliği ile tüm paydaĢların bir araya gelerek farkındalık ve kapasite oluĢturmalarını, 

bilgilenmelerini sağlayacak bir platformun yaratılması gerekmektedir. Bu süreçte, endüstri ile 

iĢbirliğinin önemi büyüktür. Ancak, eSağlıkta beklenen potansiyelin yaratılması için sektörel 

koĢulların düzenlenmesi gerekmektedir. eSağlık, sağlık sektöründe sadece teknik bir araç olarak 

görülmemeli, aynı zamanda sağlık politikası oluĢturmada da kullanılmalıdır. 

Bu bölümde eSağlığın faydalarıyla birlikte pazar potansiyeli ile bu potansiyelin önündeki engeller 

tartıĢılacak, engelleri ortadan kaldırmak için önerilen yaklaĢımlar, dünya ve AB uygulamaları 

değerlendirmeleri ıĢığında anlatılacaktır. Türkiye'deki eSağlık uygulamalarından kısaca bahsedildikten 

sonra, bu değerlendirmeler ve sağlık sektörü paydaĢları ile iletiĢim ve bilgi teknolojileri sektör 

temsilcilerinin katılımıyla gerçekleĢtirilen SWOT analizi128 sonuçları da dikkate alınarak, eSağlık 

uygulamalarının yaygınlaĢtırılmasına yönelik öneriler tartıĢılacaktır. 

Sonuç 

Ġnovasyon kendiliğinden geliĢen bir süreç değildir. Bu süreci teĢvik eden ve kolaylaĢtıran politikaların, 

altyapı ve kaynakların bulunması, süreçte yer alacak firmaların inovasyonun getirilerine inanmıĢ ve bu 

faaliyete yönelmiĢ olmaları gerekir. 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

1153 

 

Ġnovasyon, bilimsel ve teknolojik Ar-Ge faaliyetlerini içerdiği kadar, sonuçları itibarıyla insan hayatını 

ve toplumsal refahı geliĢtiren, yeni üretim, istihdam ve ticaret imkanları doğuran, ürünler, süreçler ve 

hizmetler anlamına gelir. Ar-Ge faaliyetleriyle baĢlayan yeni bir ürün, hizmet veya sürecin 

geliĢtirilmesinin ötesinde, bu ürün ve hizmetlerin üretimi, piyasaya ulaĢtırılması ve kullanımının 

ekonomik ve toplumsal sonuçları dikkate alınmalıdır. Bu faaliyetler ülkede ihracat, ithalat ve istihdam 

yaratarak sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunur. Dolayısıyla inovasyon, ekonomik ve toplumsal 

getirileri olan bir sanayi projesidir. 

BaĢta AB ve OECD olmak üzere uluslararası örgüt ve kuruluĢlar, büyümeyi destekleyici ve krizlerden 

çıkmayı kolaylaĢtırıcı etkileri nedeniyle, ekonomik koĢulların ağırlaĢtığı dönemlerde dahi inovasyona 

yönelik yatırım ve teĢviklerin sürdürülmesi gerektiği konusunda hemfikirdirler. Ġnovasyonun 

geliĢtirilmesini hedefleyen stratejilerin öncelikle temel politika tercihlerini içermesi, bu tercihler 

doğrultusunda gereken kurumsal yapılanmayı güçlendirmesi ve etkin biçimde iĢlemesini sağlayacak 

kaynak ve paydaĢları harekete geçirmesi esastır. Bu nedenle sanayide inovasyonu önceliklendirecek 

bir stratejiye ihtiyaç vardır. Sağlık sektörü bu stratejide kritik öneme sahiptir. 

Türkiye'de inovasyon son on yılda gündemde ağırlık kazanmıĢtır. Ġnovasyonun önemi Hükümet 

Programlarında ve temel politika belgelerinde yer almakta ve Ar-Ge'ye ayrılan kaynakların artırılması 

hedeflenmektedir. Ekonomik büyüme ve bilimsel teknolojik geliĢme alanlarındaki politika 

belgelerinde ve araĢtırma raporlarında160 inovasyonun önemine vurguda bulunulmaktadır. Bu temel 

politika belgelerine istinaden yapılan çalıĢmalarda, Ar-Ge ve teknolojik geliĢmenin sektörler 

bakımından önemi gösterilmekte, sektörlerin ihtiyaçları son derece ayrıntılı biçimde incelenmektedir. 

Bununla birlikte, inovasyon sürecinde Ar-Ge faaliyetleriyle pazar arasında kurduğu organik iliĢkiyi ve 

bunun sektörel bağlantılarını içeren bir strateji oluĢturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Sağlık sektörü, 

inovasyonun geliĢtirilmesi stratejisinde büyük önem taĢımaktadır. 

Sağlık sektörüne iliĢkin geliĢme stratejisinin yönü AB'yle entegrasyon olmalıdır. Türkiye, AB üyeliği 

hedefi çerçevesinde her sektörde AB'yle uyum sağlanmasını hedeflemektedir. Sağlık sektöründe AB 

mevzuatı ve uygulamalarına uyum büyük oranda tamamlanmıĢ gözükse de, sektörü olumsuz etkileyen 

uygulamadaki eksikliklerin giderilmesi gerekir. AB'yle entegrasyon hedefi, piyasa öngörülebilirliğini 

artıracak ve firmaların yenilikçi faaliyetlerini teĢvik edecektir. 

Ġlaç ve tıbbi cihazlar sektöründe baĢarılı görülen Ġrlanda ve Ġsrail, özgün örneklerdir. Demografik, 

ekonomik ve coğrafi farklılıkları nedeniyle, Türkiye'nin bu sektörlerde sözügeçen ülkelerin 

modellerini bire bir uygulamaya çalıĢmak yerine, bu örneklerdeki doğru uygulamaları uyarlayarak, 

kendi özgün modelini oluĢturması gerekir. 
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ETKĠNLĠK PAZARLAMASINDA SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA 

BÜTÜNLEġĠK PAZARLAMA ĠLETĠġĠMĠ  

Ömer KürĢad TÜFEKCĠ & Selen GÜCÜN 

Özet 

Yoğun rekabet ortamında yeni bir ivme kazanan teknoloji, çevre koĢulları ile birlikte hedef 

kitleye ulaĢmada iĢletmeleri daha güçlü iletiĢim kurmayı Ģart kılmıĢtır. Günümüzün tüketici 

merkezli pazarlama anlayıĢı gereği pazarlama iletiĢimde bütünlüğe yani bütünleĢik pazarlama 

iletiĢimine doğru bir yönelme olduğu görülmektedir. ĠletiĢim kanallarını planlı ve bütünlük 

içerisinde yüretebilme kolaylığı sağlayan sosyal medya, tüketiciler ile iletiĢimde yeni ve 

özgün bir araç olarak karĢımıza çıkmaktadır. Yine son yıllarda ortaya çıkan; hedef kitleyle 

kültür, sanat, bilim, eğlence, spor ve benzeri temalar ile iletiĢim kurup dikkatini çekerek bir 

mal ya da hizmetin tanıtımını sosyal aktiviteler yoluyla gerçekleĢtiren etkinlik pazarlaması, 

bütünleĢik pazarlama iletiĢimi içerisinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu etkinliklerden biri 

de karĢılıklı bilgi ve görüĢ alıĢveriĢinde bulunma ve tartıĢma olanakları yaratan ulusal ve 

uluslararası düzeyde gerçekleĢtirilen toplantılar, konferanslar, kongreler gibi bilimsel 

etkinliklerdir. Bu etkinliklerden doğan hareklilik ise kongre turizmi olgusunu yaratmaktadır. 

Bu çalıĢmada; kongre turizmi kapsamında bütünleĢik pazarlama iletiĢiminin sosyal medyada 

kullanımı, bütünleĢik pazarlama iletiĢiminin etkinlik pazarlaması iliĢkisinin önemi ortaya 

konmaya çalıĢılmıĢtır. ÇalıĢmanın teori kısmında bütünleĢik pazarlama iletiĢimi, sosyal 

medya, etkinlik pazarlaması ve kongre turizmi konuları ile ilgili literatür taraması 

gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırma kısmında ise; bütünleĢik pazarlama iletiĢimi ile kongre turizmi 

kapsamında sosyal medya kullanımı ile etkinlik pazarlaması üzerindeki etkisini ölçmek 

amacıyla anket formu hazırlanmıĢ 387 kiĢiye uygulanmıĢtır. Bulgular SPSS programında 

analiz edilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Etkinlik pazarlaması, sosyal medya, bütünleĢik pazarlama iletiĢimi, 

kongre turizmi 

 

1. GiriĢ 

Dünyada 700 milyon kiĢi turistik seyahat gerçekleĢtirmektedir. Bu kiĢilerin %10‘undan 

fazlası iĢ amacıyla seyahat etmektedir. Dünya‘da 170 milyar dolar olan kongre turizimi hacmi 

Türkiye‘de 300 milyon dolar gelir ile Dünya Kongre Turizmi‘nin % 2‘lik bir kısmını 

oluĢturmaktadır. Kongre turizmi içerinde % 26‘ lık bir oranla ilk sırada tıp kongreleri yer 

almaktadır (Öztürk BaĢpınar ve Keskin, 2011: 128). 

Yemek, konaklama, gezi, alıĢveriĢ gezileri ve diğer etkinlikler için harcanan ilave miktarlar 

nedeniyle ev sahibi olacak yere katkı sağlamaktadır (Oppermann ve Chon, 1997: 183). 
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Konferanslar, oteller için önemli bir gelir kaynağı olabilir. Toplantılar ve konferans davetlileri 

bir otelin kârına genel olarak iĢ için yapılan seyehatlerden daha fazla katkıda bulunur 

(Wootton ve Stevens, 1995: 307). Turizm hareketleri içerisinde önemli bir paya sahip olan 

kongre turizmi için Türkiye'ye gelen turistlerin ortalama kiĢi baĢı harcadağı para (2 bin ila 2 

bin 500dolar), tatil için gelen turistten  3 katı kadar para harcamaktadır (Ekovitrin Dergi, 

2014: 92).  

Kongreyle iliĢkili birincil harcamanın her bir geliri bir bölgenin ekonomisine ve diğer 

sektörlere getirdiği; gelirler, istihdam ve vergiler gibi ikincil harcamalar geniĢ bir ekonomik 

döngüyü beslemektedir (Hu ve Heimstra, 1996: 62). Büyük harcamaların ve doğrudan 

etkisinden dolayı nedeniyle ciddi bir kongre pazarı niteliğindedir (Choi ve Boger 1998). Tatil 

turizminden ayrılan kongre turizmi kârlı konvansiyon ve kongre pazarı giderek daha önemli 

ve rekabetçi bir hedef pazar haline gelmektedir (Lee ve Park, 2002: 70). 

Arz ve talebin karĢılaĢtığı turizm pazarı içerisinde önemli bir yere sahip olan iĢ turizmi, fiyat 

esnekliği düĢük, sezonluk olmayan ve genellikle mega kentler gibi endütrinin ve ticaretin 

canlı olduğu yerleri baz alan bir turizmdir. Kısa aralıklarla ve süreli gerçekleĢen  kongre, 

konferans, fuar, sergi gibi iĢ turizmini canlandırılması istenen bölgelere çekerek kalıĢ 

zamanları uzatılabilir (Akat, 2008: 179). 

2. AraĢtırma 

Kongre etkinliğine katılan 387 katılımcıdan toplanan anket verileri doğrultusunda çıkarılan 

bulgular bu bölümde incelenecektir. Anket cevaplarının analizleri SPSS istatistiksel paket 

programı ile gerçekleĢtirilmiĢ. Ölçeklerin analiz yapmaya uygun olup olmadığı test etmek için 

güvenilirlik analizi uygulandıktan sonra kongreye katılan delegelerin demografik özellikleri 

sınıflandırılmıĢ, kongreye katılımını etkileyen faktörleri, sosyal medyayı kullanımı amaçlarını 

belirlemek amacıyla frekans ve yüzde dağılımları incelenmiĢtir. Sonrasında değiĢkenlerin 

geçerliliğini belirlemek ve  az sayıda faktörle çalıĢmayı yürütmek amacıyla faktör analizi 

yapılmıĢtır. AraĢtırmanın değiĢkenlerine iliĢkin tanımlayıcı istatistikler; standart sapma ve 

ortalamalar incelenmiĢtir. Demografik özelliklerle bütünleĢik pazarlama iletiĢimi bileĢenleri, 

kongre turizmi kapsamında sosyal medya kullanımını ve etkinlik pazarlaması arasındaki 

iliĢkiyi ve derecesini saptamak için korelasyon analizi yapılmıĢtır. BütünleĢik pazarlama 

iletiĢimi bileĢenlerinin kongre turizmi kapsamında sosyal medya kullanımını ve etkinlik 

pazarlaması üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla regresyon analizi yapılmıĢtır. Hipotezler 

regresyon analizinden elde edilen sonuçlara göre değerlendirilmiĢtir. 

3. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

ÇalıĢmanın bu bölümünde araĢtırmaya dahil olan katılımcılara iliĢkin cinsiyet, yaĢ, eğitim 

durumu, medenî durumu, aylık geliri, mesleği bakımından dağılımları tanımlayıcı bilgiler yer 

almaktadır. Tablo 3.2.‘de katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için 

dağılımları frekans analizleri ile değerlendirilmiĢtir. Tablo 3.3‘de katılımcıların günlük 
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internet kullanım bilgileri ve Tablo 3.4‘de sosyal medya araçlarına iliĢkin değerlendirmeler 

yapılmıĢtır. 

 

Tablo. Demografik Özelliklere ĠliĢkin Sonuçlar 

Değişkenler Frekans Oran(%) 

Cinsiyet 

Kadın 206 53,2 

Erken 181 46,8 

Yaş 

25 ve altı 107 27,6 

26-35 176 45,5 

36-45 75 19,4 

46-55 26 6,7 

56-65 3 0,8 

Eğitim Durumu 

Ön Lisans 1 3 

Lisans 113 29,2 

Yüksek Lisans 121 31,3 

Doktora 152 39,3 

Medenî Durum 

Evli 157 40,6 

Bekâr 227 58,7 

Diğer 3 0,8 

Gelir Durumu   

Yanıtlanmayan 109 28,2 

1000 TL ve altı 41 10,6 

1001-3000 TL arasında 51 13,2 

3001-5000 TL arasında 133 34,3 

5001-7000 TL arasında 48 12,4 

7001 TL ve üzeri 5 1,3 

Meslek   

Öğrenci 126 32,6 

Öğretim Görevlisi 47 12,1 

Uzman 26 6,7 

Okutman 5 1,3 

Araştırma Görevlisi 52 13,4 

Doktor 8 2,1 

Yardımcı Doçent 80 20,7 

Doçent 18 4,7 

Profesör 1 0,3 

Diğer 24 6,2 
TOPLAM 387 100 

Demografik özellikleri verilmiĢ olan Tabloda araĢtırmaya katılan 387 kongre katılımcılarının 

% 53,2‘si (206 kiĢi) kadın katılımcılardan % 46,8‘i (181 kiĢi) erkek katılımcılardan oluĢtuğu 

görülmektedir. Katılımcıların yaĢ dağılımları değerlendirildiğinde % 45,5‘i 26-35 yaĢ arası, 

%27,6‘sı 25 ve altı, % 19,4‘ü 36-45 yaĢ arası % 6,7‘si 46-55 yaĢ arasında ve son olarak 

%0,8‘lik gibi küçük bir oranın da 56-65 yaĢ aralığı katılımcılardan oluĢmaktadır. AraĢtırmaya 

katılan kongre katılımcıların eğitim durumu incelendiğinde; %39,3‘ü doktora mezunu, 

%31,3‘ü yüksek lisans mezunu, %29,2 lisans mezunu, %3 gibi bir oranın da önlisans mezunu 
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olduğu görülmektedir. Ankete katılan katılımcıların %58,7‘si bekâr, %40,6‘sı evli, %0,8‘i 

diğer grubunu oluĢturan katılımcılardan oluĢmaktadır. Katılımcılardan 109 (%28,2)'u gelir 

sorusunu yanıtlamamıĢtır. Katılımcıların (%34,3)'si 3001-5000 TL arasında, %13,2‘si 1001-

3000 TL arasında, %12,4‘ü 5001-7000 TL arasında, %10,6‘sı 1000 TL ve altında, %1,3‘ü 

7001 TL‘den daha fazla aylık geliri olduğu görülmektedir. Ankete katılan kongre 

katılımcılarından 126 kiĢinin (%32,6) öğrenci, 261 kiĢinin (%67,4) akademik ünvanı olan ve 

diğer grubu olarak adlandırılan mühendis, yüksek mühendis, avukat gibi katılımcılardan 

oluĢmaktadır. Öğrenci katılımcılardan sonra %20,7‘lik bir oranla en fazla katılımı 

gerçekleĢtiren yardımcı doçentler sonrasında % 13,4‘si araĢtırma görevlisi, %12,1‘i öğretim 

görevlisi, %6,7‘sini uzman, %6,2‘sini yer aldığı diğer meslek grupları olarak adlandırılan 

mühendis, yüksek mühendis, avukat gibi katılımcılardan, %4,7‘si doçent, %2,1‘i doktor, 

%1,3‘ü okutman, en az katımı ise %0,3‘lük bir oranla zaman kısıtı dolayısıyla profesör 

katılımcılar oluĢturmaktadır. 

Bulgular sonucunda; kadın katılımcı sayısının erkek katılımcılara göre az farkla daha fazla 

olduğu görülmektedir. AraĢtırma örnekleminde ankete katılanların büyük çoğunluğunun 26-

35 yaĢ aralığında olduğu görülmektedir. AraĢtırmaya katılanların büyük bir kısmı doktora 

mezunu katılımcılardan oluĢmaktadır. Öğrenci katılımcılardan sonra en fazla katılımı 

yardımcı doçentler sonrasında ve araĢtırma görevlileri gerçekleĢtirmiĢtir. Dolayısıyla 

araĢtırma örnekleminde ankete katılanların büyük çoğunluğunun 3001-5000 TL arasında 

geliri olduğu görülmektedir. AraĢtırmada bekâr katılımcı sayısının evli katılımcıların sayısına 

göre daha fazla olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Tablo. Katılımcıların Günlük Ġnternet Kullanım Bilgileri 

Günlük internet kullanımınız Frekans Oran(%) 

1 saatten az 41 10,6 

1-4 saat 200 51,7 

5-8 saat 110 28,4 

9-12 saat 27 7,0 

13 saat ve üstü 9 2,3 

Toplam 387 100,0 

Tabloda katılımcıların günlük internet kullanımı ile ilgili soruya verdikleri cevaplar 

neticesinde, katılımcıların çoğunluğunun %51,7‘lik bir oranla gün içinde 1-4 saat arası 

internet kullandıklarını belirtmiĢlerdir. Katılımcılardan %28,4' ü 5-8 saat, %10,6‘sı 1 saatten 

az, %7'si 9-12 saat ve %2,3'ü  13 saatin üstünde, günlük internet kullandıklarını 

belirtmiĢlerdir. 
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Tablo. Sosyal Medya Araçlarına ĠliĢkin Değerlendirmeler 

Sosyal medya hesabı kullanımı Frekans Oran(%) 

Evet 378 97,7 

Hayır 9 2,3 

Toplam 387 100,0 

Kullanılan sosyal medya mecraları dağılımı Frekans N=387 Oran(%) 

Bloglar 79 20,4 

Mikrobloglar 135 34,9 

Sosyal Ağlar 315 81,4 

Medya Paylaşım Siteleri 296 76,5 

Sosyal İşaretleme ve Etiketleme 70 18,1 

Sanal dünyalar 5 1,3 

Değerlendirme Siteleri 99 25,6 

Günlük Fırsat siteleri 41 10,6 

Forum Siteleri 108 27,9 

Tablo Katılımcılara, sosyal medya hesaplarının olup olmadığı sorulmuĢ ve 378 kiĢi evet 

yanıtını vermiĢtir. Bu sonuç, sosyal medyanın insanların hayatında önemli yer kapladığını 

söylemeye olanak tanımaktadır. Katılımcıların kullandıkları sosyal medya araçlarını seçmeleri 

istenen soruların cevapları frekans ve yüzde dağılımı Tablo 'te yer almkatadır. Katılımcılara 

birden fazla yanıtı seçebilme hakkı tanınmıĢtır. En fazla katılım gösterilen sosyal medya 

mecrası %81,4'lik bir oranla sosyal ağlar olmuĢtur. En fazla ikinci katılım sağlanan yanıt ise 

%76,5'luk oranla medya paylaĢım siteleri, Üçüncü en çok katılım sağlanan yanıt ise 

%34,9‘luk bir oranla mikrobloglar olarak belirlenmiĢtir. En az katılım gösterilen yanıtlar ise 

sanal dünyalar ve günlük fırsat siteleri olmuĢtur.  

4. Faktör Analizi 

Faktör analizi, birbiri ile iliĢkili veri setinde yer alan değiĢkenlerin arasındaki iliĢkilerinden 

faydalanarak ölçeği en az sayı ile ortaya çıkan faktörlerin anlamlı olması amaçlayan 

istatistiksel bir analiz yöntemidir (AltunıĢık vd., 2012: 264). Faktör yük değerinin 0,45 veya 

üzerinde olması seçim için iyi bir ölçüttür. Fakat uygulamada az sayıda maddeler için bu 

değer, 0,30‗a kadar indirilebilir (Büyüköztürk, 2011: 123-124).  

Faktör analizinin veri seti için uygunluğu KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değerleri ile test 

edilmektedir. KMO‘nun 0,70 ve üzeri olması araĢtırmacılar için iyi olarak 

değerlendirilmektedir (AltuıĢık vd., 2012: 268). KMO oranı ne kadar yüksekse veri seti faktör 

analizi yapmak için o kadar iyidir. Oran 0,80 için çok iyi 0,90 için mükemmel yorumlanır. 

Bartlett testi ile ise veri matrisinin birim matris olup olmadığına, değiĢkenler arasındaki 

korelasyonun yeterli olup olmadığına karar verilir. Bartlett testinin de 0.05‘ den küçük olması 

beklenmektedir (Kalaycı, 2006: 322). 

a) BütünleĢik Pazarlama ĠletiĢimi Boyutlarının Belirlenmesi 

AraĢtırmada Bartlett testi 0,000, KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 0,906 değeri için mükemmel 

olduğunu gösterir. Örneklem büyüklüğü, yapılan testler sonucunda gerekli analizleri 

gerçekleĢtirebilmek için yeterli büyüklükte olduğu sonucuna varılmıĢtır. 
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Tablo . BütünleĢik Pazarlama iletiĢimi Faktör Analizi Yapısına ĠliĢkin Bilgiler 

Boyut KMO Barlett Testi Açıklanan Varyans 
% 

4 0,906 0,000 57,889 

Faktör analizi sonuçları Tabloda gösterildiği üzere araĢtırmada kongre turizmi kapsamında 

bütünleĢik pazarlama iletiĢimi uygulamalarına yönelik 18 ifade faktör analizi ile test 

edilmiĢtir. Faktör analizi sonucunda öz değeri 1‘den büyük 4 faktör belirlenmiĢtir Bu 

faktörler; reklam, halkla iliĢkiler, satıĢ geliĢtirme ve müĢteri iliĢkileri yönetimi olarak 

belirlenmiĢtir. Bu dört faktörün ölçeğe iliĢkin açıkladıkları varyans % 57,889‘ luk bir oranla 

coğunluğunu açıkladığını ve maddelerle ilgili olarak tanımlanan dört faktörün faktör 

yüklerinin 0,463 ile 0,799 arasında değiĢtiği gözlenmektedir.  

 

Tablo. BütünleĢik Pazarlama ĠletiĢimi Faktör Analizi Sonuçları 

İfadeler Faktör 
Yükleri (β) 

Varyans 
Yüzdesi % 

Cronbach 
Alpha (α) 

Faktör 1: Reklam  18,802  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   0,837 

Kongre duyurusu bu kongreye katılmamda etkili olmuştur. 0,696  
Kongre duyurusunun hatırda kalması ve bilgilendirici 
olması 

0,765  

Kongre duyurusunun sosyal medyada duyurular 
yayınlaması 

0,617  

Kongre mesajlarının çarpıcı olması 0,494  
Faktör 2: Halkla ilişkiler  15,057 
Toplumsal ve kültürel değerleri yapacağı faaliyetlerde 
gözetmesi 

0,735  

Doğal çevreye duyarlı bir kongre etkinliği olması 0,760  
Kongrenin sosyal sorumluluk kapsamında desteklerde 
bulunması 

0,630  

Faktör 3: Satış Geliştirme  13,149 
Erken kayıtlarda, iskonto (nakit indirimi) uygulaması 0,549  
Kongre katılımcılarına hediyeler verilmesi 0,799  

Kongrede başarı gösteren katılımcılara ödül verilmesi 0,722  
Kongre katılımcılarına gezi programları düzenlenmesi 0,501  
Faktör 4: Müşteri İlişkileri Yönetimi  10,881 
Kongre organizasyonunun sunduğu imkânların iyi olması 0,457  
Organizasyon komitesinin sorumluluk bilincinde olması 0,691  
Kongre amaçları kapsamında çalışmaların farkındalığı 
arttırıp, literatüre katkı sağlaması açısından önem taşıması 

0,609  

Kongre amacı doğrultusunda, çalışmalar farklı alt dallar da 
geniş ve kapsamlı bir içeriğe sahip olması 

0,463  

Kongre katılımcıların memnuniyetinin her şeyin üzerinde 
tutulması 

0,722  

Kongre katılımcılarının istek ve şikâyetlerine daima duyarlı 
şekilde cevap verilmesi 

0,754  

Kongre sonrasında da katılımcılarla iletişimin devam 
etmesi 

0,613  
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b) Kongre Turizmi Boyutlarının Belirlenmesi 

AraĢtırmada Bartlett testi 0,000, KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 0,913 değeri için mükemmel 

olduğunu gösterir. Örneklem büyüklüğü, yapılan testler sonucunda gerekli analizleri 

gerçekleĢtirebilmek için yeterli büyüklükte olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Tablo. Kongre Turizmi Faktör Analizi Yapısına ĠliĢkin Bilgiler 

Boyut KMO Barlett Testi Açıklanan Varyans 
% 

2 0, 913 0,000 57, 258 

AraĢtırmada kongre turizmi boyutlarını belirlemek amacıyla 14 ifade faktör analizi ile test 

edilmiĢtir. Faktör analizi sonucunda 1 değiĢkenin katsayısı negatif çıktığı için analizden 

çıkarılmıĢtır. Analize alınan 13 değiĢkenin öz değeri 1'den büyük olan 2 faktör altında 

toplandığı görülmüĢtür. Bu faktörler; sosyal medya kullanımı ve etkinlik pazarlaması olarak 

belirlenmiĢtir. Bu iki faktörün ölçeğe iliĢkin açıkladıkları varyans % 57, 258‘ luk bir oranla 

coğunluğunu açıkladığını ve maddelerle ilgili olarak tanımlanan iki faktörün faktör yüklerinin 

0,485 ile 0,838 arasından değiĢtiği gözlemlenmektedir. 

Tablo. Kongre Turizmi Faktör Analizi Sonuçları 

İfadeler Faktör 
Yükleri (β)  

Varyans 
Yüzdesi % 

Cronbach 
Alpha (α) 

Faktör 1: Sosyal Medya Kullanımı  32,806  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  0,868 

Günde en az bir kere sosyal medya kullanıyorum 0,485  
Alışveriş için sosyal medya kullanıyorum 0,560  
Kongrelere katılmak için sosyal medya kullanıyorum 0,838  
Sosyal medyaya, insanların herhangi kurumun kongre ile 
ilgili paylaşımlarını takip etmek için giriyorum 

0,792  

Sosyal medya sayfamda kongre etkinliklerini ve duyurularını 
paylaşmayı severim 

0,667  

Kongreler sosyal medyada gösterildiğinde veya 
desteklendiğinde anında takip ediyorum 

0,746  

Faktör 2: Etkinlik Pazarlaması  24,452 
Kongrelerin dikkat çekmede sosyal medya en etkili yoludur. 0,602  

Sosyal medya çeşitli kongreler için katılımcı toplamaya 
yardımcı olur 

0,615  

Kurumların kendileri ve etkinlikleri hakkındaki duyurularını 
sosyal medya ile yapılmasını istiyorum 

0,642  

Kongreleri tanıtmak için sosyal medya kullanan şirketleri 
tercih ediyorum 

0,572  

Sosyal medya, kongre organizatörleri için büyük önem 
taşımaktadır 

0,762  

Bir kongreyi beğenirsem sosyal medya ağlarımda paylaşırım 0,540  
Kongreler sosyal medyada tanıtıldığı zaman kongre hakkında 
daha fazla şey bilirim 

0,681  

 

Sonuç 
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Çağımızın ileri düzeydeki iletiĢim teknolojileri doğrudan uzmanlardan kazanılan bilginin 

yerini tutamamakta bu doğrultuda kongreler, bilgi ve deneyimlerin iletiminde oldukça önemli 

bir yere sahip olmaktadır. Düzenlenen toplantılar, ulusal ve uluslararası düzeyde 

gerçekleĢmekte dolayısıyla bu da turistik anlamda hareketlilik sağlamakta, kongre turizmi 

olgusunu ortaya çıkarmaktadır. 

Kongre turizmi genel olarak değerlendirildiğinde önemi git gide artan yeni bir sektör olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Bu açıdan kongre düzenleyicileri kendilerini hedef katılımcılara 

tanıtmak için gerçekleĢtirdikleri bütünleĢik pazarlama iletiĢiminin yanı sıra sosyal medya 

kullanımı ve etkinlik pazarlaması stratejilerine ağırlık vermesi gerekmektedir. BütünleĢik 

pazarlama iletiĢimine ve sosyal medyaya yüklenen iletiĢim görevi kongre hizmetinde tek 

baĢına yeterli olmayacaktır. Çünkü kongre düzenleyicilerinin sunmuĢ olduğu hizmet hedef 

katılımcılar için düzenlenen reklam ya da bir satıĢ geliĢtirme (promosyon) bu hizmetin yerine 

getirilmesinde tek baĢına yeterli olmayacaktır. Bunun yanında katılımcılarla iliĢkilerin devamı 

ve kongrenin sürekliliğini için kongre hizmet kalitesi, katılımcı memnuniyeti ve bir sonraki 

kongreye katılıma istek uyandırma baĢlıca etki sebepleri olacaktır. 

Kongre turizmi kapsamında sosyal medya kullanımı ve etkinlik pazarlaması arasındaki 

iliĢkiyi belirleme amacı taĢıyan bu çalıĢmada elde edilen bulgular genel olarak Ģu Ģekilde 

özetlenebilir: 

AraĢtırma 387 kiĢiye yapılan anket sonuçları doğrultusunda değerlendirilmiĢtir. 

Hipotezlerin testi yapılmadan önce ölçeklerin güvenilirlikleri test edilmiĢ ve tüm ölçeklerin 

güvenilir olduğu görülmüĢtür. Katılımcıların kadın ve erkek sayısının birbirine yakın olmakla 

beraber kadın katılımcıların daha fazla, yaĢ aralığının 26-35 olmak üzere doktora mezununun 

daha fazla olduğu görülmektedir. Katılımcılardan akademisyen ve diğer meslek gurupları 

katılımcılarının öğrencilere oranla daha fazla olduğu görülmektedir. 3001-5000 TL arasında 

gelir düzeyi olan katılımcıların daha yüksek olduğunu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Kongre katılımcılarının bütünleĢik pazarlama iletiĢimi, sosyal medya kullanımı ve etkinlik 

pazarlaması hakkındaki görüĢleri ile ilgili sonuçlar değerlendirildiğinde müĢteri iliĢkileri en 

yüksek ortalamaya sahip olmaktadır. MüĢteri iliĢkileri yönetimi içinde yer alan; katılımcılar 

arasında kongre çalıĢmaların konu itibariyle katılımcıların ilgi alanları dahilinde geniĢ 

tutulması ve lüteratüre sağlayacağı katkı düĢüldüğünde kongre katılımının en etkili özellikleri 

oluĢturmaktadır. Diğer ifadelerle kıyaslandığında nispi olarak en düĢük ifadelerin erken 

kayıtlarda, nakit indirimi uygulaması ve kongre katılımcılarına hediyeler verilmesi Ģeklinde 

gerçekleĢtirilecek satıĢ geliĢtirme içerisindeki teĢvik edici unsurların olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. Sosyal medya hayatımızın her alanında vazgeçilmez bir araç olmaktadır. Hemen 

herkesin her gün en az bir kere sosyal medyada bulunuyor olması katılımcıların cevapları 

doğrultusunda en çok ortalamayla ifade edilmiĢtir. Katılımcıların etkinlik pazarlaması ile 

düĢüncelerinde ise organizasyon düzenlenmesi iĢinin süreci yoğun ve maliyetli olmaktadır. 

Ancak bunu en etkili ve hızlı gerçekleĢtirilebilecek ortamolarak sosyal medya görüĢü 

katılımcılar açısından en etkili düĢünce olduğuna ulaĢılmaktadır.  
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MEDĠKAL TURĠZM KAPSAMINDA BÜYÜK VERĠ UYGULAMALARI 

Ömer KürĢad TÜFEKCĠ & Ikhlas Abubaker Ali AWLAQI 

 

Özet 

Büyük veri, farklı sektörlerdeki birçok iĢletmeyi rekabetçi üstünlük sağlamak ve 

ürün/hizmetlerini geliĢtirmek için faaliyetlere uygulanan yeni bir kavram olarak iĢ 

dünyasındayerini almıĢtır. Bu çalıĢmada büyük veri kavramı, önemi ve uygulama alanları 

teorik bir çerçevede vurgulanmıĢtır. Ayrıca, sağlık turizmine genel bir bakıĢ sağlanarak, 

medikal turizm ve sağlık turizmi arasındaki büyük farkın açıklığa kavuĢturulması üzerinde 

durulmuĢtur. Buna ek olarak, sağlık ve medikal turizm sektöründeki büyük veri uygulamaları 

incelenmektedir. Bu araĢtırmanın temel amacı, medikal turizm sektöründe ve özellikle saç 

ekimi sektörüne odaklanarak, büyük veri uygulamaları ve Türkiye'deki büyük veri 

uygulamalarının mevcut durumunu incelemektedir. Bu araĢtırma nitel araĢtırma deseni ile ele 

alınmıĢtır. Bu kapsamda Ġstanbul'da faaliyet gösteren saç ekimi merkezleri ile görüĢmeler 

yapılmıĢtır. AraĢtırmada kapsamında hedef kitleyi seçerken tüketicilerin tercihlerini etkilemek 

için büyük verinin analiz teknikleri ile pazarlama stratejilerinde kullanıp kullanmadıkları 

üzerinde durulmuĢtur. AraĢtırmada elde edilen bulgular, büyük veri uygulamalarının 

Ġstanbul‘daki saç ekim sektöründe yaygın olarak kullanılmadığını ve birçok saç ekim 

merkezinin hizmetleri geliĢtirmek ve yeni müĢteri kazanmak için Facebook analizi ve Google 

Adwords gibi bazı temel veri analizi tekniklerini kullandıklarını göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Büyük Veri, Büyük Veri Teknikleri, Sağlık Turizm, Medikal Turizm, 

Saç Ekim Merkezleri 

1. GiriĢ 

Sağlık ve medikal turizm kavramlarına geçmeden önce, turizm ne demek olduğunu açıklamak 

gerekmektedir. Turizm, ulusal ekonominin temel dayanağından ve hızla büyüyen 

sektörlerinden biridir. Dünyanın en büyük ve en önemli ihracat kaynağı ve istihdamı sağlayan 

sektör olarak kabul edilmiĢtir (Desbiolles, 2006). Turizm, bazı ticari organizasyonların tatil 

günlerinde insanlara kendi boĢ zamanları ve refahı için sundukları tüm etkinliklerdir. 

Turizmin çok çeĢitleri vardır ve bunlardan arasında Ģu Ģekilde belirtilebilir; deniz turizmi, 

kongre turizmi, yat turizmi, mağara turizmi, dağ ve kıĢ turizmi, av turizmi, golf turizmi, inanç 

turizmi, yayla turizmi, akarsu turizmi, tarih turizmi ve sağlık turizmi (Kozak vd., 2000: 21-

31). 

Son yıllarda sağlık turizmin terminolojisi bir tartıĢma alanı haline gelmiĢtir. Sağlık turizm 

sektörü muazzam bir geliĢme göstermiĢ ve turizm sektörünün ve ülke ekonomisinin refahı ve 

geliĢimine katkıda bulunmuĢtur. Sağlık turizm yabancı yatırımın hedefi olarak görülmektedir. 
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Sağlık turizm endüstrisini ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir ve bütün dünyanın bu 

sektörde yer aldığını söylenemez. Sağlık turizmine katılırken bazı çeĢitlilik vardır. Örneğin 

bazı ülkelerde sağlık turizmi kasıtlı olarak kısıtlarken ve en aza indirirken diğer ülkelerde ise 

çok yüksek oranda benimsenmiĢtir (Edel, 2014: 93). Kapsar tanımına göre, sağlık turizmi 

sağlık hizmetlerini kullanırken fiziksel, zihinsel ve sosyal refahı teĢvik, dengelemek, 

iyileĢtirmek amacıyla insanların yer ve ikamet yerlerini değiĢtirdiklerinden kaynaklanan tüm 

iliĢkiler ve fenomenlerin toplamı olarak tanımlamaktadır (Mueller ve Kaufmann, 2000: 5-17). 

Sağlık turizm, dünya sanayii ve ekonomilerinin geliĢmesinde hızlanan bir büyüme 

kaydetmiĢtir. Bu sektöründeki artan büyüme oranları, bazı geliĢmekte olan ülkelere bu alanda 

rekabet avantajı sağlamaktadır. 1997 yılında, BirleĢmiĢ Milletler Ticaret ve Kalkınma 

Konferansıda (UNCTAD) ilk kez sağlık turizminin geliĢmekte olan ülkelerin ticaret 

hizmetlerine birçok avantaj getirebildiğini fark edilmiĢtir (Vega, 1998: 172). Sağlık turizmi 

endüstrisinde yer almak, ülkeler arasındaki döviz, gayri safi yurtiçi hasıla ve ticareti artırmak 

ve her Ģeyden önce turizmi arttırmak için çok akıllı bir yatırım olarak kabul edilmektedir. 

Birçok ülke sağlık turizminin varıĢ noktası olarak sağlık hizmetlerini konumlandırmakta ve 

teĢvik etmektedir. Bunların bazıları Güney Amerika‘da Karayip, Kosta Rika ve Küba'yı; 

Doğu Avrupa'da Macaristan ve Litvanya; Asya‘da Türkiye, Ürdün, Hindistan, Ġsrail, Malezya 

ve Tayland; Afrika kıtasındaki ise Güney Afrika (Woodman, 2007). Türkiye‘de 2003 yılında, 

sağlık turizmi '' Sağlıkta DönüĢüm Programı '' uygulanması ve Sağlık Bakanlığının kamu 

sektörü ve özel sektör ile de yaptığı iĢbirliğiyle birlikte büyümeye baĢlamıĢtır (TC. Sağlık 

Bakanlığı, 2011). 

Yıllar önce, sağlık bakım hizmetlerini almak isteyenler yerel veya ulusal tıbbi kurumlara 

gitmiĢlerdi. Ancak, birkaç yıl önce hastaların sağlık bakımına iliĢkin tercihlerinde yeni bir 

değiĢtirme kaydedilmiĢtir. Ġkamet ettikleri ülkede tıbbi bakım almak yerine, hastalar tıbbi 

tedavilerini alabilmek için baĢka bir ülkeye seyahat edip tedavilerini görmektedir (Ramirez de 

Arellano, 2011: 289-297).  

Sağlık bakım hizmetlerini almak amacıyla baĢka bir ülkeye seyahat veya sınırları aĢmak iki 

yönlü olmasına rağmen bazı ülkeler, daha fazla yabancı hastaların dikkatlarını çekmek için 

sağlık hizmetlerini geliĢtirmektedir. Sağlık hizmetleri almak için baĢka bir ülkeye seyahat 

etmenin çeĢitli nedenler ve etkenlerle tahrik edilmektedir. Bu sebepler Ģu Ģekilde özetlenebilir 

ve sonraki paragraflarda detayli olarak ele alınacaktır; hastalar yeni hizmetlerin ve en ileri 

teknolojilerin farkındalar, haklarına da dair daha önceden daha fazla bilgiye sahip olmuĢlar 

(Keckly, 2009) bazı ülkelerde randevu almak için uzun bekleme listeleri vardır, geliĢmekte 

olan ülkelerde menĢe ülkeyle karĢılaĢtırıldığında tedavi maliyetileri düĢüktür, ve bu ülkeler 

sağlık alanında sürekli geliĢtirmektedir. Buna ek olarak, insanlar artık düĢük kaliteli 

hizmetlerden kurtulmak istiyorlar ve kuĢkusuz ve en iyi sağlık hizmetleri almak isterler. 

Bütün bu sebeplerden dolayı, hastalar sağlık hizmetlerinin maliyetinin arttığını ve 

ihtiyaçlarına uymadığını fark ettiler ve bu gerçeği fark ettiklerinde, baĢka ülkelerde 

seçenekleri aramaya baĢlarlar. 
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2. Büyük Veri  

Birçoğumuz, verilerin ve bilgilerin sadece son yıllarda keĢfedildiğini düĢünüyoruz; ancak 

tarih geriye bakarsak, ortak bir gerçeği bulunmaktadır. Bu gerçeği ise, veriler ve bilgiler en ilk 

yazma biçimlerinden bu yana uzun zaman önce oluĢtuklarını belirtmektedir. Dolayısıyla 

insanlar hep veri toplayıp faydalı bilgilere dönüĢtürürler. II. Dünya SavaĢında bile Nazı 

kodları kırmak için veri tekniklerini kullanılmaktadır ve bu kodlar verilerin ve bilgilerin 

türlerinden biri olduğunu düĢünülmektedir (Grant, 2010).  

Veriler her geçen gün büyüyor bu nedenle daha büyük veri depolama sistemleri gerektirir. 

Giderek artan nüfus oranları ve farklı endüstrilerdeki artan sayıda iĢletmeleriyle birlikte her 

sektör, müĢterileri, piyasaları, rakipleri, ürünleri ve hizmetleri hakkında dev miktarda verileri 

ihtiyacı vardır. Dolayısıyla, bu organizasyonlar, ihtiyaç duyulan ve yararlı bilgileri elde etmek 

için verileri yakalama, saklama, iĢleme ve analiz etmelerini sağlayan merkezi bilgisayar 

sistemi tasarlar, geliĢtirirler ve sonunda uygularlar. Bunun karĢılığında iĢlerini geliĢtirmede 

yardımcı olur ve sürekli baĢarısını vaat eder. Demek oluyor ki, günümüzde küreselleĢme ve 

ülkelerini arasındaki bariyerler kaldırma nedeniyle ülkelerin küçük bir köy haline gelmiĢtir. 

Bundan dolayı, iĢletmeler geniĢ bir alanda çalıĢmak avantaj kazanmaktadır. Ancak sınırların 

kaldırılması nedeniyle yeni ve riskli pazarlarda faaliyetleri sürdürmek için çok zor oldu. Bu 

rekabetçi piyasada müĢterilerin taleplerini karĢılamada esnek olmaya ve uyum sağlamaya 

ihtiyaç da arttırılmıĢtır. Sonuç olarak, veri ve bilgi hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuĢtur.  

Artık büyük veri günlük sohbetlerimizde, uykuya dalmadan önce ve her yerde bizimle birlikte 

bize eĢlik ediyor ve böylece farklı kaynaklardan ve platformlardan gelen verilerle farkında 

olmadan bir gün bile daha fazla geçiremiyoruz. Son yıllarda büyük veri, iĢ analitikleri ve 

akıllı yaĢamaya büyük bir ağırlığı verilmektedir. KuruluĢlar, büyük hacimli verilerin, bireyler, 

iĢletmeler, topluluklar ve hükümetler için değer yaratmak ve bunları yakalamak için nasıl 

kullanılabileceğini keĢfediyorlar.  

Veri, yalnızca bir alanda değil aynı zamanda çok çeĢitli alanlarda da uygulanabilir. ĠĢletme 

sahiplerinin kararları daha hızlı, daha sağlam bir Ģekilde, daha akıllıca ve verilerin sürekli 

analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre karar vermesine yardımcı olmuĢtur. Büyük 

verilerin potansiyel faydaları gerçek ve anlamlı olmasına ve bazı ilk baĢarılara ulaĢılmasına 

rağmen, bu potansiyelin tam olarak gerçekleĢtirilebilmesi için ele alınması gereken birçok 

teknik zorluklar devam etmektedir. Elbette ki, verilerin hacimi büyük bir zorluktur ve en 

kolayca tanınan bir boyuttur. Ancak, diğer zorlukları da vardır. Endüstriyel analiz Ģirketleri 

sadece hacimde değil, aynı zamanda çeĢitlilik ve hız açısından da zorluklar yaĢadığını ve 

Ģirketlerin bunlardan sadece birincisine odaklanmaması gerektiğini belirtmektedir. 
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Büyük verinin kavramına geçmeden ve tartıĢmadan önce, bilgi tanımını ve bilgi ile veri her 

iki kavram arasındaki farklılıklarından bahsetmek ve açıklamak da çok önemlidir.  

3. AraĢtırma 

AraĢtırma, Medikal Turizmde Saç Ektirme Merkezlerin yöneticileri/pazarlamacıları, 

tüketicilerin tercihleri ve karaları etkilemek için veya değerli bilgiler üretmek üzere, veri 

analizleri kullanıp kullanmadıklarına yönelik bir betimsel araĢtırma deseni kullanmaktadır. 

Netice olarak, bu araĢtırmada nitel araĢtırma yaklaĢımı kullanılmaktadır. AraĢtırma, nitel 

yöntemi kullanılarak yapılmaktır ve verileri yarı yapılandırılmıĢ görüĢmeleri kullanılarak 

toplanmaktadır. 

GörüĢmelerden elde edilen veriler, nitel, nicel ve karma yöntem veri analizinde kullanılan 

MAXQDA 12 analiz yazılımı kullanılarak analiz edilmiĢtir. Bu durum çalıĢmadan elde edilen 

veriler, verilerin anlamlı bir tanımını sağlamayı amaçlayan betimsel analiz kullanılarak analiz 

edilmiĢtir.  

Veriler ayrı dosyalarda düzenlenmiĢ ve MAXQDA 12 analiz yazılımına aktarılmıĢtır. Her 

görüĢmeyi ve cevaplayanlardan gelen cevapları inceleyerek kodlar oluĢturulmuĢtur. Kodlar ve 

alt kodları araĢtırmanın temel amacına göre belirlenmiĢtir. MAXQDA 12 verileri analiz 

etmeyi ve tablo ve grafiklerde düzenlemeyi sağlamaktadır. 

Güvenilirlik, tutarlılık veya güvenilirlik bakımından ölçüm kalitesiyle ilgilidir, ve geçerlik 

bulguların yasallığını ifade etmektedir (Venkatesh vd., 2013).  Creswell (2014) nitel 

geçerliliği, bulguların doğruluğunu belirli prosedürler kullanarak kontrol etmek olarak 

tanımlar. Nitel güvenilirlik ise, farklı araĢtırmacılar ve farklı projeler arasında tutarlı bir 

yaklaĢımdır (Gibbs, 2007). Nitel araĢtırmacılar, yaklaĢımlarının geçerli ve güvenilir olup 

olmadığına nasıl karar verirler? (Yin, 2003),  nitel araĢtırmacıların çalıĢmalarının birçok 

adımını mümkün olduğunca belgelemeleri gerektiğini ileri sürmektedir. Ayrıca, ayrıntılı bir 

durum çalıĢmasının protokolü ve veritabanı hazırlamasını önermektedir. 

Geçerlilik, nitel araĢtırmanın güçlü yönlerinden biridir bulguların araĢtırmacı, katılımcı veya 

okuyucular açısından doğru olup olmadığının belirlenmesine dayanmaktadır (Creswell ve 

Miller, 2000). Geçerliliği kontrol etmek için kullanılan bazı stratejiler vardır. Bu stratejiler, en 

sık kullanılan ve uygulanması kolay olanlardan ve daha zor uygulananlara kadar 

düzenlenmiĢtir (Creswell, 2009: 190); 

Kaynaklardan gelen kanıtları inceleyerek ve temalar için tutarlı bir gerekçe oluĢturmak için 

bilgiyi kullanarak farklı veri kaynaklarını değerlendirmek.  

Nihai raporu katılımcılara geri götürerek ve katılımcıların doğru olup olmadığına karar 

vererek nitel bulguların doğruluğunu belirlemek için üye denetim kullanılmalıdır. 

Bulguları aktarmak için zengin, kalın açıklamalar kullanılması gerekmektedir. 

AraĢtırmacının araĢtırmaya getirdiği önyargıyı açıklanmak. 
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ÇalıĢma alanında uzun süre vakit harcanmalı. Bu Ģekilde, araĢtırmacı fenomenin 

derinlemesine bir anlayıĢını geliĢtirir. 

Nitel çalıĢmanın doğruluğunu artırmak için akran görüĢmesi kullanılmalıdır. 

Projenin tamamını incelemek için harici bir denetçi kullanılmalı. Bu denetçi, projenin 

araĢtırmacısına tanımaz ve projenin nesnel bir değerlendirmesini sağlayabilir. 

GörüĢmeler sırasında, soruların tekrarlanması ya da yeniden düzenlenmesi ile yanlıĢ 

yorumlamalar ya da yetersiz bilgi gibi zorluklar ele alınmıĢtır. Ġyi formüle edilmiĢ bir 

araĢtırma sorusu iç geçerliliği artırır. Niteliksel bir araĢtırma yürütürken yüksek düzeyde iç 

güvenilirlik elde etmek kolay bir iĢ değildir, çünkü öznellik ve kiĢisel algılar sürecin bir 

parçasıdır. Yazarın görüĢmelerde bulunması nedeniyle bazı engeller hafifletildi, dolayısıyla iç 

güvenilirliği sağladı. 

4. Sonuç 

Dijital çağında, sosyal medya ve internet ağlarının, iĢletmelerin ürün ve hizmetlerini 

sunabildikleri ve satıĢlarını arttırabilecekleri yeni pazarlama platformu olduğu için, büyük 

veri'nin önemi de hızla artmaktadır. Büyük veri teknikleri ve yöntemlerinin kullanılması, 

iĢletmelerin, tüketicilerini anlamak ve sağlanan ürün ve hizmetleri geliĢtirmek için ek bir 

destek sağlayarak pazarlama stratejilerinde yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda  bu 

araĢtırmanın temel amacı, medikal turizm sektöründe ve özellikle saç ekimi sektörüne vurgu 

yaparak, büyük veri uygulamaları ve Türkiye'nin mevcut durumunu incelemesidir. Bu 

araĢtırma, Ġstanbul'daki saç ekim merkezlerinin pazarlama stratejilerine ve günlük 

operasyonlarına büyük veri uygulayıp uygulamadıklarını incelemektedir. Türkiye'de saç ekim 

sektörü her geçen gün büyüyor ve birçok insan Türkiye'de ameliyat geçirme konusunda büyük 

ilgi göstermekte. Bu nedenle, bu araĢtırmada, pazarlama ve satıĢ departmanında çalıĢanların, 

büyük veri hakkında bilgi sahibi olmaları ve müĢterilerin sayısını artırmak ve sunulan 

hizmetleri geliĢtirmek için pazarlama kampanyalarına büyük veri tekniklerini entegre edip 

etmedikleri yüzdesini araĢtırmayı amaçlanmaktadır. 

AraĢtırma ve görüĢmelerin bulgularına göre, örneklemin % 25‘i hastalarıyla etkileĢim 

kurmaya çalıĢtıklarını tespit edilmiĢtir. GörüĢme yapılan saç ekimi merkezleri için, 

hastalarıyla etkileĢim kurmak, onlara gerekli bilgileri sağlamak, her zaman onlar için müsait 

olmak, beklentilerini aĢmak, ihtiyaçlarını karĢılamak ve onları nasıl tatmin edeceklerini 

bilmek anlamına gelmektedir. GörüĢülen merkezlerin hastalarına, tüm aĢamalarda kendilerine 

sunulan hizmetlerden çok memnun olduklarından emin olduklarını gözlemlemiĢtir. GörüĢülen 

saç ekim merkezleri, hastalarının kendileriyle iletiĢim kurdukları andan itibaren ve Türkiye‘ye 

geldikleri güne kadar ve hatta ülkelerine geri döndükten sonra güvenlerini kazanmak 

istediklerini belirtmiĢtir. 

SatıĢ görevlisi olarak çalıĢan görüĢmecilerin yarısı (%50), müĢterileriyle daha fazla etkileĢim 

kurdukları ve psikolojilerini anladıkları için pazarlama departmanında etkin bir Ģekilde yer 
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aldıklarını belirtmiĢlerdir. Bu nedenle, pazarlama departmanına yeni stratejiler ve 

kampanyalar oluĢturmada yardımcı olmak için toplanan bu bilgileri aktarırlar. 

GörüĢülen saç ekim merkezleri hedef kitlesine ulaĢmak için farklı yöntemleri kullandıklarını 

gözlemlemiĢtir. Bazı merkezler en fazla hasta sayısını elde etmek için birden fazla teknik 

kullanmaktadır. Örneğin, bazı merkezler Google AdWords ve sosyal medya kampanyalarını 

kullanmanın, müĢteri dönüĢüm oranlarını artırmanın en etkili ve en hızlı yolları olduğunu 

belirtmiĢtir. GörüĢme yapılan saç ekim merkezlerinin (%76,9)'unun büyük veri tekniklerini 

uygulamadığı ve müĢterilerine sunulan hizmetleri geliĢtirmek ve tercihlerini etkilemek için 

modern analiz yazılımını kullanmadığı tespit edilmiĢtir. Saç ekimi merkezlerinin çoğu, büyük 

veri'nin ne anlama geldiğini bilmemektedir. AraĢtırmanın bulguları, sosyal medya pazarlama 

kampanyaları, Google Adwords veya web sitelerinden elde edilen verilerin Google tarafından 

sağlanan geleneksel analiz teknikleri veya Facebook ve Twitter gibi bazı sosyal platformları 

kullanılarak analiz edildiğini ortaya koymuĢtur. Sosyal medya ve Google Adwords 

kullanmaya ek olarak, diğer bazı merkezler (%15.38) hedef ülkede bir koordinasyon ofisi 

açmak gibi yöntemleri kullanmakta. Bu merkezler, hedef ülkede bir medikal turism ajans 

veya ofise sahip olmanın, hasta sayısını hızlandırdığını ve artırdığını düĢünmektedir. Bu 

yöntem ayrıca hastaların güvenini kazanmada daha etkilidir. 

GörüĢülen merkezlerin (%15,38)'i, saç ekim doktorlarının hedef ülkeyi Ģahsen ziyaret 

ettiklerini ve ön tanı için ücretsiz randevu verdiklerini belirtmiĢtir. Bu yöntemin çok etkili 

olduğuna inanırlar, böylece hastalar daha güvenli hissedelip buna göre kesin karar verebilirler. 

GörüĢülen merkezlerin (%15,38)'i, önceki hastaların referanslarına ve diğer insanlara 

tavsiyelerine dayanmaktadır. Güçlü bir müĢteri tabanı oluĢturmanın ve onlara sunulan 

hizmetleri ve sonuçlarla tatmin etmenin, hastaların ailelerini ve arkadaĢlarını bu merkezlere 

gelmelerini tavsiye etmelerini sağladığını ifade etmiĢlerdir. 

Verilerin saç ekim merkezleri için değerli bir anlamı taĢımaktadır. Katılımcılara göre veri 

toplama, sunulan hizmetleri geliĢtirmede onlara yardımcı olur, karar verme süreçlerini 

destekler ve yeni startejilerin uygulanmasına yardımcı olur, yeni müĢterileri bulma ve anlama 

konusunda da büyük bir destek sağlar ve pazarlama operasyonlarıyla ilgili maliyetleri 

düĢürür. 

GörüĢmeler, saç ekim merkezlerinin sosyal medyada dikkat çekici bir varlığına sahip 

olduğunu ve pazarlama stratejisinin bir parçası olarak sürekli reklam ve kampanyalar 

oluĢturduğunu göstermesine rağmen, sadece çok az sayıda büyük verilerin ne olduğunu 

bilmekte ve pazarlama iĢlemlerine uygulamaktadır. Birçok merkez, büyük veri teknikleri 

maliyetli bir yöntem olabileceğine inanır çünkü elde edilen verileri analiz etmek için yeni 

becerilere ve uzmanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, maliyetleri en aza indirmeyi tercih 

etmektedirler. GörüĢülen saç ekim merkezlerindeki pazarlamacılar / satıĢ personelleri, büyük 

veri‘nin teriminin Ġstanbul'da bu endüstride hala yaygın bir terminoloji olmadığını 

kanıtlamıĢtır. Bu sonuç, Türkiye'deki medikal turizm sektöründeki büyük veri'nin 

uygulanmasına vurgu yapan sınırlı çalıĢmalar ile de desteklenmektedir. Bu çalıĢma, medikal 
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turizm sektöründe büyük verilerin uygulanmasını gözlemlemek için yapılan yeni bir araĢtırma 

olarak mevcut literatüre katkıda bulunmayı amaçlanmaktadır. 
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Abstract 

In warehouse management system there are number of process to implement and opportune in all kind 

of retailing business based on the flexible inventory counts and automated order workflows. 

Connected devices provide retailers with the opportunity to help optimized operations in the face of a 

more complex supply chain, and a more demanding customer. RFID technologies for instance. Its 

impact on our daily life is very diverse. RFID technology has been gradually used in many fields 

especially in Logistics and Supply, Manufacturing, Marine Terminal Operation, Transportation, 

Retailing, and Warehousing. 

The aim of this paper is to make a framework concerning the IoT (Internet of things) implementation 

in Transportation, Retailing, Warehousing and Distribution Systems. Such implementation of 

connecting the internet based devices to each other will generate cost reduction, saving human power 

and increase asset velocity through enhanced transparency visibility and insights. By the uses of 

sensors, ability to actually monitor goods in a supply chain will go live then a supplier can look at the 

balance sheet much more effectively. As a method, a qualitative approach was used to evaluate the 

results of this paper. Result of this study will evaluate the pros and cons of the IoT process in supply 

chain. 

Introduction  

We are witnessing a huge revolution in the information technology sector especially in the last few 

years in phones and internet connection ways. Now, almost everyone has a device connected to the 

internet and approximately in 7 or 10 years from now, not just the phones, but also almost everything 

will be connected and that‘s the Internet of Things {IoT} technologies. For doing this, we need ways 

to connect the objects together like Wi-Fi, Bluetooth, 4G-LTE wireless and the RFID.  Only in 2011, 

the number of interconnected devices on the planet overtook the actual number of people. Currently 

there are more than 18 billion interconnected devices and it is expected to reach 24 billion devices by 

2020. (Jayavardhana Gubbi, 2013) 

The benefits of RFID are good in industries, such as retail, healthcare, logistics, military, 

manufacturing, and transport. A large range of RFID applications has been used; each industry has a 

special interest in the technological benefits of their business. These features include unique 

identification of each tagged element and status control, traceability and improved inventory visibility 

at any stage of the supply chain, automatic inventory count, increased data accuracy, participation, 

automatic receipt and scanning. (K.Lim, 2013) 

As a leader in RFID adoption, Wal-Mart and the US Department of Defense conducted experiments 

on RFID implementation in their own supply chain and reported promising results. Early adopters 
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include Procter & Gamble and Marks & Spencer UK. Recently, large-scale RFID projects have been 

used. DHL has marked the platforms for delivery to all 89 Metro Cash & Carry in France. (K.Lim, 

2013) 

Some people say in the next few years, eventually everyone will be tagged with chips. These RFID 

chips are small electronic devices consisting of a small chip that is the antenna, and a chip capable of 

storing data, while allowing the antenna to send and receive information. When this object is 

transplanted into the body. It's about convenience that will be marketed and at least everyone will have 

one. There is a company in Wisconsin called Three Square Markets, which offers an offer onto their 

employees to plant an RFID chip the size of a grain of rice. The chip acts as a NFC / NFC multi-

purpose credit card and identification tool, which the company considers the future. (Strickland, 

2017).  This company sells a small market technology that operates more than 2000 cabins and rest 

rooms. In other locations around the world, chips has been received by at least 50 employees from 

chip‘s company, which will allow them to buy in their company's booth market. Sure seems to be an 

alpha test of a potential product, offering as much as an unusual perk employee. Also will be able to 

use the chip implanted between the thumb and index finger to open doors, log into computers, use 

copy machines, share business cards and store health information. The chip contains personal 

information and provides access to IT systems as well corporate headquarters. The microchips fused 

that new fusion will cost around 100 euros,  inserted between the thumb and index finger, very similar 

to thrones made by three square market. In 2015, a Swedish company implanted microchips in its 

staff, which allowed them to use the photocopier, open security doors and even pay for their lunch. 

This has been going on for years. Now it is believed there are now around 10000 people across the 

world, using microchip technology inside their bodies and this number could drastically increase a lot. 

Employees at Three Square Market, a vending service company that makes micro markets, will soon 

have the opportunity to become cyborgs. (Strickland, 2017). Starting on Aug. 1, 2017, workers can opt 

in to getting a special microchip surgically implanted under their skin, between the thumb and 

forefinger. The implant will take mere seconds, says the company's blog post, and it will allow 

employees to make purchases from the break room micro market, essentially a cluster of self-service 

vending machines and kiosks. Employees with the implant also will be able to open electronically 

locked doors and access computers without having to type a password. (Strickland, 2017) 

Connectivity is now the new oxygen and in many ways people say connectivity is now the new opium. 

The internet of things, definitely increases convenience for people. Especially, when it comes to house 

and cultural life wearable devices. For instance, promise accurate health, exercise tracking and work 

efficiency. In this aspect, there will be more people signing up for IoT services, concerning security 

issues. Experts say more advanced security technology such as iris or fingerprint recognition will be 

grafted on to IoT devices in the future, that would include cars quarter of a billion cars, and 250 

million cars are going to be connected by 2020. From four-five years from now, all of those 

communicating predict that by year 2025, there will be no such thing as traffic, we'll have to explain 

this to our grandchildren as a phenomena that we all grew up with and suffered. Some say by 2025-

2030, we'll never wait another red stoplight again. That‘s all enabled by these devices connected with 

one another and producing meaningful intelligence, the other enabler what's setting up IoT is mobile. 

(Arirang news, 2017)   
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1. A brief history of RFID technology 

RFID is cutting-edge technology for inventory management and tracking but it has been around since 

World War two, 

In 1889 RFID technology was emerged as Frederick Hertz.  Found the presence of radio frequency 

during his experience. It was developed for defense during World War II. Radar was usually used to 

detect other aircraft approaches in the 1980s. Many American and European companies realized the 

importance of developing RFID technology and began manufacturing RFID tags. Several years later, 

RFID was used to track hazardous materials and dumping in the last two decades brought further 

progress. RFID technology has been expanded in more friendly uses such as hotel card systems, cattle 

tracking and pre-fee speed system. When two Massachusetts Institute of Technology professors saw 

the possibility of using RFID for supply chain purposes, technology has made a huge leap in the 

manufacturing and retail environment. With the largest retailers in the world embracing a new wave 

information pool. But most of the researcher's report said that the first marketing of RFID technology 

was done by Wal-Mart because it launched RFID in 2005. (Kwangho Jung, 2015) 

A brief history of RFID technology 

Date Event 

1886 The idea of using Radio Frequency to reflect waves from objects was started from 

Frederick Hertz‘s experiment. 

1930–

1940 

American navy research laboratories developed a system known as IFF (Identify Friend or 

Foe). 

1940–

1950 

The first application of RFID consisted of identifying allied or enemy planes during WW2 

through the use of IFF system. 

1973 Charles Walton, a former IBM researcher registered patent using RFID technology, a 

radio-operated door lock. 

1980–

1990 

Many US and European companies started to manufacture RFID tags. 

 

2003 

 

The Auto-ID center for MIT became EPC global, an organization whose objective is to 

promote the use and adoption of RFID technology. 

2005 Wal-Mart launched and RFID pilot. 

(Kwangho Jung, 2015) 

 

2. Limitations and Challenges of RFID  

There are still many issues related to RFID implementation that even Wal-Mart may have problems 

dealing with despite its decision to move forward with the use of new technology. Current Limitations 

and challenges in RFID implementation are: 
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2.1. Global standards: 

A global RFID standard is unlikely to evolve. Like barcode, RFID standards may vary among many 

regions of the world. Multinational companies such as Wal-Mart may need to apply a variety of RFID 

standards and technologies through their global organizations. (lathigara, 2014) 

2.2. Technology problems:  

Problems such as signal distortion, reader accuracy, speed, and tag transmission capabilities persist 

making RFID not practical for widespread use. Some of the major technical limitations are: (lathigara, 

2014) 

2.2.1 Read-range distances are not sufficient to allow for consumer surveillance: 

 Most of the RFID tags currently in use have read ranges of fewer than 5 feet. The read range of the 

RFID tags depends on the antenna size, transmission frequency, and whether they are passive or active 

2.2.2   Limited information contained on tags:  

Although some RFID researchers support this aspect of technology by pointing out that labels 

associated with most consumer products will contain only a serial number. However, this number can 

reveal a lot of information, which is generally used as a reference number that matches information in 

one or more databases connected to the Internet. This means that the data associated with Wal-Mart 

supply chain management at that number is theoretically unlimited, and can be augmented as new 

information is collected.  

2.2.3 Defective and poorly performing RFID tags:  

RFID tag manufacturers continue to produce faulty tags. Failure rates in early RFID pilots have been 

as high as 30%. Unfortunately, "relatively high reliability" is unacceptable if an RFID mandate calls 

for a 100% read rate.  

2.2.4 Imaged RFID tags: 

Reading a tag occurs automatically without a line of sight and without human interaction. May be 

difficult to know when some of the tags are not read. This becomes a serious problem for RFID-based 

business applications if 100% readability is included as part of the core design of business 

applications. (lathigara, 2014)  

2.3   Data management: 

Lack of development of right information management tools to manage the data effectively, making it 

difficult to realize the full potential of RFID in generating a wealth of information. ―Companies 

planning to adopt RFID face technical concerns related to effective data capture (or reading), and to 

data volume (in database management and transmission)‖ 

2.4   Cost:  

Any development technology that is associated with high costs such as RFID interacts, may be very 

expensive. "The cost of individual cards is about 30 cents per person; this will be reduced to between 

one and five cents per mark when billions are produced." Depending on the jobs, readers can borrow 

from several hundreds to hundreds of thousands of dollars. However, the biggest cost problem remains 
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in the required size of the database, their integration with existing company systems and effective 

transmission of information. Associated costs can approach the millions of dollars, but they are 

unavoidable if the full benefits of RFID are to be realized. (lathigara, 2014) 

2.5   Industry Standards: 

Many privacy advocates are insisting the companies to state their intended use of the technology due 

to lack of industry standards regarding the use of personal information that could be encoded on the 

chips.  

2.6   Privacy and civil liberties: 

One of the main positions of RFID technology is to deal with threats to consumer privacy and civil 

liberties. RFID tags can be embedded inside / into objects and documents without knowing the 

individuals that grasp these items. Must be programmed, applied and verified individually, and data 

synchronization is usually required. A final barrier to implementation that may need managing is 

employee acceptance, particularly in light Of potential job losses. (lathigara, 2014) 

3.  Interaction between the Human and the Internet of Things (IoT) 

IoT, deals with the dissemination of information and participation within and between opportunistic 

communities (with pairs of devices) that are formed on the basis of movement and the opportunistic 

nature of man. Various personal devices, such as mobile phones, wearable devices, and vehicles, can 

be the Internet of opportunistic objects when equipped with short-range communication and sensing 

units. Many IoT devices (with short-range communication capabilities and sensors) are woven deeply 

into the fabric of daily life. The diverse features of these devices present unprecedented opportunities 

to understand the aspects of interaction between humans and real-world entities. 

These human-centric interactions has been characterized as human-object, human-environment and 

human-human interactions. By analyzing the collected interaction data with advanced machine 

learning and data mining techniques. (Bin Guo, 2013). IoT Internet technologies will affect 120,000 

jobs in countries by 2012. The Internet will create new jobs and many of these jobs will have roles that 

never existed before. The new functions that IoT will support are: Agricultural Technology, Cloud 

Computing Specialist, Pirate Counter, Robot Coordinator, etc. On the other hand, some current jobs 

will may extend. As a beginning, it may be slow and hard. Some jobs that may extend: Administrator, 

secretarial, finance adviser and online customer serves. Just the way how automated voice solution 

replaced human voice operators over a decade ago. (TBIPI, 2017). 

4. Opportunistic IoT 

With regard to topology properties, a network connection can be broadly classified into two types: an 

infrastructure-enabled connection and a dedicated or opportunistic connection. 

Opportunistic IoT, which addresses information dissemination and sharing within and among 

opportunistic communities (with pairs of devices) that are formed based on the movement and 

opportunistic contact nature of human. Various personal devices, such as mobile phones, wearable 

devices, vehicles, can form opportunistic IoT when they are equipped with the short-range 

communication and sensing modules. (Bin Guo, 2013). The opportunistic IoT is equipped with three 

sensing capabilities: user awareness, ambient awareness, and social awareness. The characterize 

attributes are: User awareness refers to the ability to understand personal contexts and behavioral, in 

addition to the Patterns. Examples include human activity, human popularity, preferences, etc. 
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Ambient awareness concerns status information on a particular space. Examples. Include space status 

and traffic dynamics (e.g., traffic jams). Social awareness goes beyond personal contexts and extends 

to group and. community levels. The objective is to reveal the patterns of social interaction (e.g., 

group detection, friendship prediction, situation reasoning), human mobility, etc. (Bin Guo, 2013) 

 

Figure (1): Everything becomes connected, intelligent, observed, efficient, optimized, etc. 

5. IoT implementation in maritime transportation  

In the past, we were used to ask if the technology can do this and that. But now the question become to 

what else can be done. 

Means the turn of infrastructure from dumb to smart. There has been a major research that if Unilever 

at Procter and Gamble integrates logistics and Internet activities that can provide 50% of the global 

logistics cost. Today there are more than 850 funded companies bringing technology to the rug. (Gerd 

Leonhard, 2015).  90% of the world's shipments are shipped by sea, in an ecosystem where great 

efficiency becomes the name of the game. However, critical maritime transport data from vessel 

location, cargo IDs to maintenance data and the availability of ports are still sent from point to point. 

It‘s time for change. The marine IoT cloud is a complete ecosystem that benefits from the transfer of 

Internet objects from land to sea. Transforming the logistics assets of the shipping industry and 

stakeholders throughout the supply chain can be linked to ensure that every delivery process is 

efficient as possible. Ericsson's marine IoT cloud enables stakeholders to access sophisticated real-

time analysis, where they can transform primary data into executable information when time runs. For 

example, roads can improve fuel efficiency on the go, reducing fuel costs and reducing delays across 

the logistics chain. Ships can communicate automatically with parts manufacturers for faster 

maintenance, shorter delivery times, and faster port delivery. Insurance providers will know that the 

insured vessels are always maintained properly. Cargo and logistics data can also be automatically 

shared at each stage of the journey, helping to simplify the entire Supply Chain. Trucks will spend less 

time working at the port, and cargo will spend less time during transportation. The producers can plan 

their next shipment better and the shipbuilding industry will see more sophisticated and innovative in 

the future automated. Transforming the shipping industry with real-time data n2n brings automation 

and intelligence to the entire ecosystem, when raw data becomes real information won by everyone, it 

will transform under control abroad. (Ericsson, 2015). 
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6. IoT implementation in Railway transportation  

It is one of the fastest and oldest transportation ways. In the present, many companies became to 

specialize on building and manufacturing railway transportation, for example HITACHI. They are 

deploying on creative trains to make maintenance of those trains cheaper and better customer 

experience. IoT will enhance Railway management on the trains and on the infrastructures of it. 

6.1 On the trains:  

With the implementation of (IoT) on trains, it now offers the opportunity to open all the information 

and overview of the comprehensive rail system approach from buying a ticket until arriving at 

terminal access with banned trains and reservations to take off at the final destination. This smart 

technique gives this information to be proactive and the end result is less delay for the passenger. 

Vodafone is a key supplier in this program. It provides cloud-based infrastructure in the solution. The 

second is to provide the mobile phone solution for the program, namely how to get data from trains at 

100-120 mph. They monitor thousands of sensors across all train systems, and these sensors are 

updated five times per second, giving some trillions of data points that can be analyzed to increase 

efficiency. By 2020 there will be 242 of those trains that travel about 120 miles per hour providing 

real-time views of what is happening on this train. (Hitachi-Consulting TV, 2017) 

6.2 On the infrastructures:  

 The safe control of a level crossing; by using the safety control systems will reduce the 

investment and the operation costs. 

 Uninterrupted rail operation 

 Modern communication in interlocking system; the operations will be safe and 

reliable. 

 Industrial safe technology for railway operation, and the benefits will be: 

o Standardized solution.              

o Simple project configuration and programing. 

o Low investment and the operation costs. 

o Compliance with increased environmental requirement: Temperature, EMC, 

Mechanical lode. 

o Standard-complaint control system in accordance with CELENEC allow application 

up to SIL4. 

 (Pilz Belgium, 2014) 

7. IoT implementation in Airway transportation  

The rise of the connected traveler offers multiple opportunities for airports to create a more seamless 

personalized journey. A check-in kiosks are already processing passengers faster and more securely, 

they can also be used to offer other services like priority lane access and since the kiosks are common 

use solutions even a child, enabled deployment is quick and the passengers only pay for what they 

need when they need it, bags are moving faster too. The kiosk‘s self-service bag drop system lets 
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passengers tag and drop bags in around 30 seconds, while the introduction of biometric technology 

into passengers processing is cutting out the time-consuming document checking at security. To create 

a more personalized journey need to connect with passengers, using beacon technology, Airport apps 

can share location-based information as they pass through the airport such as flight details, retail offers 

and way finding maps. Using a common use beacon log to apply kiosks, lighting data can also be 

shared with all airport stakeholders and the best media application booths. Leading to new revenue 

opportunities, offering passengers the option to buy and download movies, magazines or even lance 

passes direct to their own devices. Elsewhere the flight information display system can provide 

accurate timely information and display targeted advertising. But to make a real difference in 

passenger experience, a better understanding of passenger behavior is needed. The kiosks business 

intelligence portal lets the airport aggregate, analyze and access real-time information on the go. Due 

to that, the reacting to passenger flow conditions at hotspots, gate changes and flight disruptions will 

become faster, better and more informed during the real-time. And when there is a need to accelerate 

adaptation to seasonal fluctuations or last-minute gate changes, the kiosks common use in the cloud 

lets to deploy passenger processing solutions anywhere and on demand. Impressively secure biometric 

self-service boarding gates can cut the boarding time of a 240 seater plane by 50%. On arrival 

passengers want to get throughout the airport quickly or to the next flight on time. These technologies 

of common use transfer kiosks give them the quick easy transfer they want while maximizing use of 

space, while the automated gates and passport kiosks can cut waiting times at passport control by up to 

40%. And it can even help reduce the pain of loss or late arriving bags with seater bag journey by 

giving passengers real-time updates on their whereabouts, and if a bag does go missing with the IOT 

applications, world tracer kiosk passengers that need to queue up to create a missing bag report, and 

with world tracer on a tablet staff can proactively process a passenger's missing bag report on the spot. 

By focusing on the passenger at every step of the journey airports can have happier customers. (SITA, 

2015). 

8. The four levels of adoption, usage impact framework of IoT 

8.1. Individual level  

Undeniably, there is a growing reluctance among individuals to adopt location/sensor devices because 

of concerns about privacy and security. In fact, emerging literature on this topic has identified privacy 

and security issues as among the key factors preventing widespread acceptance of applications that 

support Internet objects using large data analytics. (Frederick J. Riggins, 2015) 

8.2. Organization level  

An interesting topic may include the disclosure of the importance of Internet things, despite the 

incentives to adopt large data, analyzes the adoption mandate and regulatory readiness for the value of 

the work done by applications that support Internet objects. Early studies on the adoption of IT found 

that adoption incentives play an important role in the adoption of IT by a potential adoption company. 

From an organizational use perspective, important questions include how organizations use this 

technology to better serve customers, to change the role of employees and how employee privacy can 

be threatened. 

8.3. Industry level  

For the future research questions on this topic are need to be answered at the industry level separated 

by adoption, use and impact issues, what are the best strategies for adapting IoT incentives to embrace 
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massive data analytics across industries? What are the key technical challenges for managing 

applications that support Internet access across multiple partners? 

With regard to industry-wide adoption, it has been found that standards issues and standard-setting 

bodies guide common regulatory regimes. Again, foreign affairs are applied here to the extent that 

incentives are influenced by the adoption and use of other industrial players. (Frederick J. Riggins, 

2015) 

8.4. Society level  

For the future research questions on this topic are need to be answered at the industry level separated 

by adoption, use and impact issues, how will governmental agencies use the IoT to serve citizens in 

the smart city of tomorrow? Can humans keep up with technological changes? The questions here are 

from the perspective of use (policy) and impacts (socio-economic sustainability) perspective. From a 

policy perspective, researchers need to examine governments around the world to develop laws and 

regulations that prevent applications that support Internet things through large data analyzes of 

violating citizens' privacy and rights. The role of the Internet in creating smart cities is of fundamental 

importance in this area. (Frederick J. Riggins, 2015) 

9. Material and method  

The material of this research consist of the experiences and the projects prediction of the companies 

about the IoT in the future. A qualitative approach will be followed for this framework.  

As the IoT continues to grow at a rapid rate, sensors and devices are becoming more commonplace to 

communicate information. In business networks where data such as location, temperature or other 

properties need to be shared, a permissioned block-chain ledger can help create a clear tampering 

record. This opens up new ways to automate business processes between partners without the need for 

costly setup, centralized IT infrastructure, and all participants have access to the same data.  How 

supply chains benefit when data is shared through a permissioned block-chain? Watson IOT enabled 

packages to transmit required status information as it passes through multiple carriers, the business 

contract specifies the conditions that must be met during the shipment from the factory to the grocery 

store and all parties must adhere to the terms of the contract. A temperature sensor embedded in the 

package stores the data locally and sends it to the block chain through the IOT platform add weight 

points upon receiving connectivity.  (IBM Watson IoT, 2017)  

Information is shared across all peers. All the will carriers met the contractual obligations and the 

shipment arrived at its final destination without exposure to access temperatures. Using IoT on block-

chain will allow to all business partners to access the same temperature data without requiring central 

control. (IBM Watson IoT, 2017) 

 Block-chain and its integration with IoT 

Block-chain is the mechanism that allows transactions to be verified by a group of unreliable actors. It 

provides a distributed, immutable, transparent, secure and auditable ledger. The block-chain can be 

consulted openly and fully, allowing access to all transactions that have occurred since the first 

transaction of the system, and can be verified and collated by any entity at any time. The block-chain 

protocol structures information in a chain of blocks, where each block stores a set of Bit coin 

transactions performed at a given time. Blocks are linked together by a reference to the previous block, 

forming a chain. The integration of promising technologies such as cloud computing technologies 

have proven invaluable. Similarly, we recognize Block-chain's enormous potential to revolutionize 
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Internet things. Block-chain can enrich Internet things by providing a reliable sharing service, where 

information is reliable and traceable. Data sources can be selected at any time and data remains 

unchangeable, increasing their security. In cases where Internet information should share things 

securely among many participants, this integration will be a major revolution. All the interactions go 

through block-chain, enabling an immutable record of interactions. This approach ensures that all the 

chosen interactions are traceable as their details can be queried in the block-chain, and moreover it 

increases the autonomy of IoT devices. IoT applications that intend to trade or rent such as Slock can 

leverage this approach to provide their services. Nevertheless, recording all the interactions in block-

chain would involve an increase in bandwidth and data, which is one of the well-known challenges in 

block-chain. On the other hand, all IoT data associated with these transactions should also be stored in 

block-chain. (Ana Reyna, 2018) 

*There are four challenges that have been identified as the combination of IoT and block-chain will 

bring to supply chain management:  

- Continuity of information: Through a cycle of fixed and non-reversible characteristics of the 

block-chain, effective exchange of information among the various stakeholders involved in the 

global supply chain will be key to ensuring traceability and reducing underlying risks 

- Accessibility to information: Block-chains will provide fast and transparent access to essential 

information in the future to effectively increase the huge amount of data produced along the 

supply chain.  

- Link between physical and information flows: Thanks to loT, data will be linked to materials 

and products in the supply chain stages where the material is converted physically 

-  Code of conduct violations and fraud detection: The need to ensure respect for human rights 

and codes of conduct along the chain is essential to reduce reputation risk effective fraud 

detection supported by appropriate technologies will become increasingly important to reduce 

business risk. This will be enabled through the transparent and audio features of the block-chain 

 The Experiences and the Projects Prediction of the Companies about the IoT In the Future 

In the past a few numbers of devices ware connected. Gartner points out that the number of Internet 

devices has increased by 30% in 2016; the installed base of Internet devices will reach things across 

the industry to just over 1 billion devices, while devices with vertical limit will exceed 1.2 billion. At 

present, it‘s around 300,000 developers are contributing to the Internet. A new report from Vision 

Mobile, which offers 4.5 million Internet developers. In 2020, reflecting a 57% CAGR and a huge 

market opportunity. Recently, the blog of the industry's best computer science certification sites found 

96% of senior business leaders said their companies will use Internet technology things within the next 

three years. The new update, added to IDC‘s Worldwide Semiannual Internet of Things Spending 

Guide, predicts that worldwide spending on Internet of Things (IoT) will reach $772.5 billion (€658.3 

billion) in 2018, an increase of 14.6 percent on the $674 billion (€574.4 billion) which will have been 

spent in 2017. In addition, the update expects "Internet spending worldwide to maintain a compound 

annual growth rate (CAGR) of 14.4% over the forecast period 2017-2021 surpassing the $1 trillion 

mark (€ 852 billion), and $ 1.1 trillion (€ 973.2 billion) in 2021.‖The IoTs will be "the largest 

technology category in 2018 with a value of $239 billion (€ 203.6 billion) going significantly towards 

standards and sensors along with some spending on infrastructure and security.  "Services are the 

second largest category, followed by software and then connect. The industry expected most of the 

investment in (IoT) to be manufacturing (189 billion dollars / 160.9 billion euros), transport (85 billion 
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dollars (72.396 billion euros) and utilities (73 billion dollars / 62.175 billion dollars). According to 

IDC, "Internet spending among manufacturers will mostly focus on solutions that support 

manufacturing operations and asset management. Through the transport sector, two-thirds of Internet 

spending will go to shipping control, followed by fleet management. The facilities". Smart networks 

dominate electricity, gas and water. Online spending, which is common for all industries, such as 

connected vehicles and smart buildings, is around $92 billion ($78.357 billion) in 2018, spending 

ranking among the highest areas five years consecutively". ―By 2021, more than 55 percent of 

spending on IoT projects will be for software and services. "Internet spending will reach $ 62 billion 

(€ 52.805 billion) in 2018, making it the fourth largest industrial sector," said Marcus Torchia, 

research director of customer analysis and statistics. "The main consumer use cases will be linked to 

the smart home, "Smart devices will see strong growth in spending over the expected five-year period 

and will help make the consumer the fastest growing segment with a CAGR of 21.0 per cent," he said. 

(INTECH, 2016) 

 

Figure (2): Global IoT spending in 2020 (wespeakiot, 2018) 

 

Figure (3): Connected devices per person (intorobotics, 2018) 
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Figure (4): The number of skilled technicians required to envision, build, implement analyze and 

utilize IoT by 2020.  * Numbers in million (INTECH, 2016) 

IoT supported total services spending of 69 billion in 2015 and 263 billion by 2020. The economic 

impact will be around 11 trillion by 2025, it will reduce the maintenance cost by up to 25%, cut 

unplanned outages by up to 50%, and it will extend the lives of machines by years. (Jordan, 2015).  

Currently there are more than 18 billion interconnected devices and it is expected to reach 24 billion 

devices by 2020. (Jayavardhana Gubbi, 2013).  Experts say more advanced security technology such 

as iris or fingerprint recognition will be grafted on to IoT devices in the future, that would include cars 

quarter of a billion cars 250 million cars are going to be connected by 2020. The 94% of car crashes 

are caused in some way by human error that Couse a 37,000 Americans die each year in car accidents. 

The cars have long collected data, nearly every car for decades has had an event data recorder and an 

onboard diagnostic system, but in the past few years there's been an explosion in the variety the 

connectivity and the volume of data in the car. 

 These new features are enabling Jetson like technologies.  For example: automatic emergency braking 

uses radar or camera based sensors to detect if you're about to hit an object on the road and you haven't 

braked quickly enough, they'll brake automatically.  Eye tracking technologies can tell if a driver is 

falling asleep at the wheel and alert them to get them to wake up. Vehicle the vehicle communication 

can send basic safety messages from your car to nearby cars on the road to notify them if you've had to 

brake suddenly or gotten into a crash so that the driver six cars back can know that he needs to slow 

down before he runs into you what's preventing a pileup (TEDx Talks, 2017). And after that 

eventually the cars will drive themselves like Olli, Olli its self-drive vehicle invented by IBM Watson 

IoT technology, it contain a 12 comfortable seats with ability to communicate with the passengers. 

And it‘s made by 3D printer. They sold the first 10 Ollie's after 3 months, it could be seen in Las 

Vegas, in Miami-Dade County and several other places around the world. (IBM Watson IoT, 2016). 

Not just the cars that drives themselves also the Aircrafts they have the autopilot system but the human 

pilot still need. On the other hand there is another type of the aircrafts the Drone‘s, the Drone‘s started 

as military objects but now there‘s a lot projects for it like delivery Drone‘s specially the aids 
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deliveries for how need help and fast, But because of the distance or location of the accident is not 

easily accessible the Drone‘s become good selection.   

10. The Conclusion  

It became an obvious that IoT is not just like any technology, because it‘s the cooperation between 

many technologies that had been invented, it‘s not a very effective way to enhance the supply chain 

but also in very thing in our daily life in the future. So we need to fulfill the requirement in order to 

help us to collect more data and analyze it that will lead to cost reduction and better work field. The 

autonomies industry spicily the vehicles sector, IoT is a core business.  The transportation mods; 

railway, airway, roadway and even the maritime will be more efficiency and safe. in respect of connect 

all of these devices we need to invent new ways of connection and more sophisticated programs and 

software with patter ways to keep the information‘s and the data in safe from miss using or been 

compromised.   The most important thing is in the process of efficiency should not delete the 

humanity, because Humanity is how the business been done. There is no reason to do business if 

everything is a giant from machine, and a machine buy from another machine will not be good. In the 

process of efficiency, humanity must not be stripped of its humanity. It is important to think about 

work, People must continue to work because they are human, even if companies can replace them. 

Those who replace working people should pay taxes to others who do not work. All these things will 

be discussed in the next few years. 
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 Abstract: 

In this research. the possibility of producing two types of materials that are included in the industry. 

namely the production of maize flour and the production of Glucose Syrup from yellow maize was 

studied. Three species of local maize were used: the first type. which is derived from the type (corn 

syrup). known as dent corn. The second type. which is due to the type known as (flour corn). The third 

species. which is due to the type (maize) known as pop corn. The results showed that 20% 

moisturizing was best suited to remove embryos. And moisturizing 17% gave the proportions of 

extraction of flour by 65-80% depending on the difference of moisturizing and maize class. The 

percentage of protein in the flour was 8-12%. the ash 0.3 - 0.7% and the growth of 65-70% as ranged 

color between 4-6. Acid analysis. enzymatic analysis and mixed starch analysis were used to produce 

starch Syrup. hydrochloric. sulfuric or phosphoric acid was used at a concentration of 0.2% of the 

starch weight. Alpha amylases were extracted from the mullet and the amyloglucosidase source was 

miniscule. The results showed that the use of hydrochloric acid and the best mixed analysis of glucose 

Syrup with DE and monoclonal and binary sugars. as well as enzymatic analysis. were similar in 

physiological qualities with a clear color and good taste. 

Key words : Maize , corn , flour , starch , glucose syrup . 

Introduction : 

Yellow maize is a high-growth. starch-growing crop that is widely used in many human food 

industries and feed industry (Knight. J.W. 1969). Yellow maize was used in the manufacture of masa. 

an important raw material in the manufacture of corn gypsum or in the manufacture of tortella bread. 

which is famous in South America and Mexico and which is currently widespread in many Arab 

countries. Yellow corn flour is also used in the manufacture of ready-made breakfasts and appetizers 

In the manufacture of meat products. and in the manufacture of pastries. pastries and a moisturizing or 

moisturizing substance in some food powders (Navickis 1987). Yellow corn is an important source of 

sugar. which is important in the confectionery industry (Birch G.G. et al 1970). toffee. cake and ice 

cream. which gives it a grainy rubber texture as well as into the whole brewery industry (Brooks. J.R.. 

et al. 1986). The evolution of production of yellow maize and competition of imported starch of Iraqi 

origin necessitates considering the creation of classification niches for this starch to develop to the best 

and is marketed by classification until the improvement of its quality. so this research aims to achieve 

these goals. and that the manufacture of these pills reduce the damage caused by storage. It also 

provides an important product for many local food industries that move the food processing market 

(Radley J.A. 1968). 
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Materials and Equipment Used: 

Corn grains were used to produce starch commercially and of the kind available in the local market. 

The following equipment and tools were used to complete the work: 

1. The first class is the yellow maize. 

2. The second class is the yellow corn. 

3. The third category is maize. 

4. Chemicals. acids and enzymes. 

5. Purification of impurities. 

6. Hydration basins. 

7. Mill. 

8. Insulation machine. 

9. Dried. 

10. Peeling and roasting device. 

Using the Iraqi starch produced in the laboratories of the province of Hindi - Babil province. the 

chemicals were used with high purity Analar equipped with the company BDH and the enzymes are 

equipped with the company Nova of Sweden. The equipment was used by the factory's Tord Re 

sterilization machines. Siphon pull solution. open and coated evaporation machines. centrifuge. 

filtration apparatus. 

The Method of Work 

1. Starch production : 

The corn grain was purified from impurities and dust by entering the grain into  a filtration apparatus 

containing a different size sieve to isolate the impurities. one of which was to pass the grain of the 

corn only with a strong air stream to remove the grain dust and passing the grains to the soaking ponds 

with compressed water to remove dirt and dirt The process of collecting the grains in the ponds can be 

reduced by 14-16% to be easy to grind. After that. the process of transporting the moisturized grain 

was carried through a warm conveyor containing water vapor to gain the grain softness and fragility. It 

reaches a rotary conical device that blocks the grains to break it and isolates the embryo and the crust 

from the Sha passthroughs in the pot drying rotor to reduce the moisture to about 11% and then 

passing bus in the cylindrical rotor. which isolates pure starch. (Dziezak J.D. 1987) and Peplinski A.J. 

et.al (1986). 

2. Production of glucose Syrup 

a. The starch suspension was prepared with a concentration of 20% solids. Use 200 g of starch 

per liter of water and add 0.2% of the starch weight to one of the following acids: hydrochloric acid. 

sulfuric acid. phosphoric acid and put in a copper pot and put it in the sterilizer. 135o and press 5.1 Joe 

for 20-30 minutes. 
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b. In the enzymatic analysis. the starch suspension was prepared using a suspended suspension of 

80 g / L of water. The mixture was gradually heated to 95 ° C and then left for half an hour. The 

temperature was then reduced to 60 o C and added to it 0.2% of the weight of the gel Alpha Beta 

amylases 0.1% The mixture continued with heat stability for 1.5-2 hours until the concentration of 

dissolved solids reached 20 ± 2. after which the solution was filtered using Wattman No filter paper 4. 

The leachate is taken and heated to a temperature of 35 m. The enzyme solution was added 0.1% of 

the total solution volume (0.05% concentration of the enzyme solution) and the strength of the enzyme 

is 150 S The concentration of the sugars is limited to 25-30%. Mixed analysis: Use starch suspension 

20% and add 0.2% hydrochloric acid to acidic water and then heat for 10 minutes. The acid was then 

equated to H = 6 p and the mixture of the former enzymes was added 0.2% It is also known that the 

end of the decomposition using the alcohol test is so that no residue is left in a test tube containing 1 

ml of alcohol with a concentration higher than 70%. The purification steps were then reduced by pH to 

4-5 to precipitate proteins and colloids for 30 minutes and then filtered and equated with acidity. The 

deionization process was then carried out using ion and ion exchangers. using animal charcoal and 

concentrating to 42-45% or more according to the desired product. 

Results and Discussion 

1. Starch production 

The results indicated in Table (1) showed differences in the chemical composition of the maize 

cultivars used. The method of preparation (moisturizing and grinding) had an effect on the quality of 

the flour produced. The results indicated in the same table above. In flour. which means that the 

amount of high fetus has been eliminated by its content of oil. As is known. the increase in oil in 

maize flour causes a decrease in its stability and its balance. Therefore. 20% moisture is the best in this 

capacity. but on the other hand. 

When moisturizing at this rate Of moisture and decreased protein content. while the value of color. ash 

and fiber decreased. which meant flour whiteness and purity. Similar results were reported earlier 

(Brooks. J.R.. et al.. 1986) and Greenwood (1975). As for maize varieties. the superiority of the yellow 

maize cultivar was observed in many traits of the other two varieties with high protein content. 

extraction rate. low fat. ash. fiber and color value. This flour is likely to be suitable for food processing 

on the rest of the maize varieties. (Radley. JA 1968). 
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Table (1) shows the chemical structure and some physical properties of maize flour. 

Chemical and physiological properties of maize flour Hydration 

before 

Grinding 

 

 

Species 
Extraction 

rate 

 

color 

 

fibers 

 

ash 

 

carbohydrates 

 

fat 

 

protein 

 

moisture 

76 .8 6. 0 1. 72 0. 51 74. 27 3. 8 10. 5 9. 2 10  

Dent 

corn 
72. 3 5. 7 1. 55 0. 47 71 .18 3. 5 10. 2 13. 1 14 

70. 9 5. 3 1. 41 0 .42 69. 07 3. 1 9. 9 16. 1 17 

69. 5 5. 1 1. 32 0. 40 66. 28 3. 0 9. 8 19. 2 20 

79. 5 4. 8 1. 55 0 .45 74. 8 2. 8 11. 4 9. 0 10  

Floury 

corn 
76. 4 4. 5 1. 32 0 .42 71 .36 2. 6 11. 1 13. 2 14 

73. 9 4. 2 1. 23 0. 38 69. 39 2. 3 10. 7 16. 0 17 

72. 1 4. 0 1. 15 0. 35 67. 10 2. 2 10. 3 18. 9 20 

73. 4 5. 8 1. 75 0. 49 75. 16 3. 9 9 .5 9 .2 10  

 

Popcorn 
71. 7 5 .2 1. 55 0. 46 71 .89 3. 7 9 .1 13. 3 14 

68. 1 4 .8 1. 50 0. 42 69 .48 3. 4 9 .0 16. 2 17 

65. 5 4 .2 1. 40 0. 37 67 .13 3. 2 8 .7 19. 2 20 

 

The results of Table (2) also showed that the size of the granules of flour which is less than 150 

microns is good for all varieties and different moisturizing percentages. indicating that wheat mills can 

be used after reducing the yellow corn granules using Garosha before grinding the yellow corn grains. 

The large proportion of the large flour granules (wheat). which is a characteristic of wheat wheat. 

which gives the size of granules greater than 45% greater than 150 microns. This is one reason why 

this type of wheat is not suitable in the baking industry While we see that maize For yellow. the 

behavior of bread wheat was followed by a relatively smooth flour that suited the size of  the  granules  

of  some   baked   goods.   These   results   were   similar   to  those of Brekke (O.L. 1972). 

Table (2) shows the distribution of yellow corn flour granules 

 

< 

55M 

 

>55M 
 

> 75 

M 

 

> 

125M 

 

>150 

M 

 

>250 

M 

Hydration 

before 

Grinding 

 

species 

0.75 26.4 55.5 10 7 0.25 10  

 
Dent corn 

1.95 28.7 52.5 9.1 7 0.75 14 

2.05 26 53.5 9.2 8.5 0.75 17 

6.30 24.2 51.5 8.5 8.7 0.8 20 

6.10 17.69 60.0 6.7 9 0.51 10  

Floury 

corn 
5.0 13.09 57.0 6.9 7.5 0.51 14 

4.20 20.78 56.8 7.0 10.5 0.72 17 

2.3 23.25 54.9 7.2 11.5 0.95 20 

2.0 18.15 61.2 1.3 6.3 0.15 10  

 
Popcorn 

1.55 14.0 60.7 14.7 8.8 0.25 14 

1.5 15.7 59.5 13.1 9.7 0.5 17 

1.1 1.3 56.7 15.2 10.2 0.5 20 

 

2. Production of glucose Syrup 

The results shown in Table (3) showed that the use of hydrochloric acid gave the best qualities of 

glucose Syrup. where the rates of DE (30). monoclonal sugars (16) and reduced bipolar sugars (10) 

were found to be mixed with DE (32) 18) followed by values using sulfuric acid which were close to 

the results of use The amyloglucose values were lower in case of use of a. Bamylase. 
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The results of Table (3) show that the use of hydrochloric acid and enzymatic analysis has been 

successfully found in the production of glucose Syrup from maize. The use of sulfuric acid and 

phosphoric acid requires a change in production methods. 

Table 3 shows the chemical composition of glucose juice produced 

from corn starch after purification and before concentration . 

Nitrogen Sugars Reversible binary 

sugars 

Single 

sugars 

DE Treatments 

0.1 4 10 16 30 1-Hydrochloric 

acid 2-Sulphur 

acid 

3-Phosphoric 

4-Analysis of the 

enzyme 

amylase ß-أ 

*-amylase ß.å 

+ amyloglucose 5-

Mixed analysis 

0.1 8 8 12 28 

0.3 7 9 8 24 

0.5 5 7 8 20 

0.6 5 8 15 28 

 
0.5 

 
4 

 
10 

 
18 

 
32 

 

Table (4) shows the physical properties of corn starch Syrup after 

purification and before concentration 

 

Taste Color Material 

Acceptable – good Clear Hydrochlori

c 

Weak Few yellow Sulphur 

Light taste 

residue 

Little pale 

color 

Phosphoric 

Good taste Clear Enzyme 

Good Clear Mixture 

 

Table (4) shows that the physical characterization shows the superiority of hydrochloric acid as taste. 

then enzymatic and mixed. and the three are equal in color. 
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Social engineering practices and their contributions to the 

generation of organizational knowledge: a field study at the 

University of Mosul 

Abstract   

The research dealt with the subject of social engineering and its ability to 

create new organizational knowledge at Mosul University. The aim of the 

research was to determine the nature of the relationship between the two 

variables in the field As well as measuring the level of influence between them. 

Broadly in achieving the objectives of the research was adopted a set of 

hypotheses centered on the existence of relationship  and the impact of social 

engineering practices the generation of organizational knowledge. 

The research was based on the analytical descriptive approach in the 

presentation and discussion of the data. The method is used to combine the case 

description with analysis and draw conclusions. Using a set of statistical 

methods, the data of the practical side were analyzed, which included an 

analysis of the responses and opinions of the surveyed individuals at the 

University of Mosul (74), as well as the analysis of the statistical relations 

between the research variables. A number of conclusions were reached, Social 

engineering in the formation of new organizational knowledge in the field , 

which means that the adoption of social engineering practices contributes to the 

generation of new organizational knowledge in the field .    

ممارسات الهندسة االجتماعية واسهاماتها في تكىين 

: دراسة ميدانية في جامعة المعرفة التنظيمية

 المىصل

 د. آالء عثذ انًٕظٕد انعاَي
يذسط/ ظايعح انًٕصم   

 كهيح اإلداسج ٔااللرصاد / لغى إداسج األعًال

Aalani65@yahoo.com 

 د. إعشاء طاسق انًالغ
 يذسط/ ظايعح انًٕصم

 كهيح اإلداسج ٔااللرصاد / لغى إداسج األعًال
Esraa almalah@yahoo.com 

خصهانً  

خ اىغلٝلح  اىزْظَٞٞ نِ٘ٝ اىَؼوفخٍٗلٙ قلهرٖب ػيٚ راىْٖلٍخ االعزَبػٞخ ٍ٘ػ٘ع  اىجؾش رْبٗه

فؼالً ػِ فٜ اىَٞلاُ اىَجؾ٘س ، ؽجٞؼخ اىؼالقخ ثِٞ اىَزغٞوِٝرؾلٝل  اىجؾش اٍزٖلفو ،عبٍؼخ اىَ٘طفٜ 

ً .ؤصٞو ثَْٖٞب ً ٍَز٘ٙ اىزقٞب  درَؾ٘هٍغَ٘ػخ ٍِ اىفوػٞبد ٜ رجْرٌ  اىجؾش رؾقٞق إٔلاففٜ ٍٗؼٞب

.خَٞٞاىزْظ نِ٘ٝ اىَؼوفخر ٍَبهٍبد اىْٖلٍخ االعزَبػٞخ ٗرؤصٞو ٍؼْ٘ٝخ ثِٞ  اهرجبؽؽ٘ه ٗع٘ك ػالقزٜ   

ؼَو اىَْٖظ ػيٚ فٜ ػوع اىجٞبّبد ٍْٗبقشزٖب ،ام ٝ ى٘طفٜ اىزؾيٞيٜااػزَل اىجؾش ػيٚ اىَْٖظ 

 ٍغَ٘ػخ ٍِ األٍبىٞت اإلؽظبئٞخ ٗثبٍزقلاً اقزواُ ٗطف اىؾبىخ ثزؾيٞيٖب ٗاٍزقالص اىْزبئظ اىقبطخ ثٖب.

mailto:Aalani65@yahoo.com


International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

1195 

 

عبٍؼخ  اىَجؾ٘صِٞ فٜاك عبثبد ٗرها  األفوإل رؼَِ رؾيٞو اىنٛ فقل رٌ رؾيٞو ثٞبّبد اىغبّت اىؼَيٜ 

، ٗقل رٌ جؾشد اىثِٞ ٍزغٞوااإلؽظبئٞخ ؼالقبد اى، فؼالً ػِ رؾيٞو ( فوك74ٗاىجبىغ ػلكٌٕ ) اىَ٘طو

ََبهٍبد اىْٖلٍخ االعزَبػٞخ فٜ ٍغَ٘ػخ ٍِ االٍزْزبعبد ٍِ إَٖٔب رؾقق أصو ٍؼْ٘ٛ ىي اىٚاىز٘طو 

 ٍَبهٍبد اىْٖلٍخ االعزَبػٞخب ٍؼْبٓ أُ رجْٜ ، ثَرنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ اىغلٝلح فٜ اىَٞلاُ اىَجؾ٘س

فٜ اىَٞلاُ اىَجؾ٘س. رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ اىغلٝلحٌَٖٝ فٜ   

اإلطاس انًُٓعيانًحٕس األٔل:   

 أٔالً: يشكهح انثحس

 َٝنِ رؤؽٞو ٍشنيخ اىجؾش ثبىزَبإالد اىجؾضٞخ اٟرٞخ :

 ؟  اىْٖلٍخ االعزَبػٞخ  ٍَبهٍبداىَجؾ٘صخ َخ اىَْظَٝزقلً األفواك اىؼبٍيِٞ فٜ ٕو  .1

ٕو ٝ٘عل ّ٘ع ٍِ اىؼالقخ ثِٞ  ٍَبهٍبد اىْٖلٍخ االعزَبػٞخ ٗرنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ اىغلٝلح  .2

 فٜ اىَٞلاُ اىَجؾ٘س؟

ٕو رزؤصو ػَيٞخ رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ ث٘ع٘ك ٍَبهٍبد اىْٖلٍخ االعزَبػٞخ فٜ اىَٞلاُ  .3

 اىَجؾ٘س؟

ثحسشاَياً : أًْيح ان  

اىنٛ ٝؼل ٍِ اىَفبٌٕٞ  اىْٖلٍخ االعزَبػٞخىَ٘ػ٘ع  ٍِ فاله رؼوػٔ جؾشاىرْجغ إَٔٞخ 

رنوٌٝ اىقٌٞ االعزَبػٞخ فٜ اؽبه اإلفبكح رومي ػيٚ رْبٗىٖب قيخ ٍِ اىجبؽضِٞ فٜ كهاٍبرٌٖ ٗاىزٜ اىَؼبطوح 

  بئق.ٍِ ٍٞو االَّبُ اىٚ اىضقخ ٗاىوغجخ فٜ اىََبػلح، ٗثَب ٝزٞؼ ىٔ فوطخ اىؾظ٘ه ػيٚ اىَؼيٍ٘بد ٗاىؾق

ٝزجْٚ ٍَبهٍبد اىْٖلٍخ االعزَبػٞخ مؼبٍو هئَٜٞ فٜ رنِ٘ٝ اىجؾش ٗرزؼبظٌ األَٕٞخ فٜ مُ٘   

أُ رنِ٘ٝ اىَؼوفخ ٝؼل ػَيٞخ كْٝبٍٞنٞخ رَزْل أٍبٍبً اىٚ ٍب ٕ٘ ٍ٘ع٘ك فٜ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ اىغلٝلح ، ام 

ٍغ اىَؼوفخ مؼَيٞخ رَزطٞغ  مِٕ األفواك ٍٗلٙ هغجزٌٖ فٜ اٍزقالص ٍؼبهف اػبفٞخ ٗثبإلٍنبُ اىزؼبٍو

.اىَْظَخ ٍِ فالىٖب هفل ٍقيّٖٗب اىَؼوفٜ ثقَٞخ ٍؼبفخ ٍِ فاله ٍ٘ع٘كارٖب اىفنوٝخ اىؾبىٞخ  

ثحسشانصاً : أْذاف ان  

رؾقٞق عَيخ إٔلاف رزَؾ٘ه فٜ اٟرٜ: اىٚ اىجؾشوٍٜ ٝ  

 .ْظَٞٞخ اىغلٝلحاىْٖلٍخ االعزَبػٞخ ،ٗرنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزاى٘ق٘ف ػيٚ ثؼغ اىَفبٌٕٞ اإلكاهٝخ ٍضو  .1

 .ساىَجؾ٘ اىْٖلٍخ االعزَبػٞخ اىََزقلٍخ فٜ اىَٞلاُ َبهٍبدرشقٞض ٍ .2

اىْٖلٍخ االعزَبػٞخ ،ٗرنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ فٜ اىزؼوف ػيٚ ؽجٞؼخ اىؼالقخ اىَٞلاّٞخ ثِٞ  .3

 .اىَٞلاُ اىَجؾ٘س

 .اُ اىَجؾ٘ساىْٖلٍخ االعزَبػٞخ فٜ رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ فٜ اىَٞل ؽجٞؼخ رؤصٞو افزجبه .4

ثحسساتعاً : فشضياخ ان  

االعزَبػٞخ رجبؽ ٍؼْ٘ٝخ ثِٞ ٍَبهٍبد اىْٖلٍخ ال ر٘عل ػالقخ اه: انفشضيح انشئيغح األٔنى  .1

  ."ٗرنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ فٜ اىَٞلاُ اىَجؾ٘س

 ٗرزفوع ٍْٖب اىفوػٞبد اٟرٞخ :

 عبٍؼخ اىَ٘طو اىزْظَٞٞخ فٜ ال ر٘عل ػالقخ اهرجبؽ ٍؼْ٘ٝخ ثِٞ ٍٖبهاد االقْبع ٗرنِ٘ٝ اىَؼوفخ.  

 ٜعبٍؼخ  ال ر٘عل ػالقخ اهرجبؽ ٍؼْ٘ٝخ ثِٞ ٍٖبهاد اىز٘اطو اىؼقيٜ ٗرنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ ف

 .اىَ٘طو 

  ٜعبٍؼخ اىَ٘طوال ر٘عل ػالقخ اهرجبؽ ٍؼْ٘ٝخ ثِٞ ٍؾبمبح اىَشبػو ٗرنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ ف. 

 جو اىجوٝل االىنزوّٜٗ ٗرنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ فٜ ال ر٘عل ػالقخ اهرجبؽ ٍؼْ٘ٝخ ثِٞ اىز٘اطو ػ

  .عبٍؼخ اىَ٘طو

  ٜال ر٘عل ػالقخ اهرجبؽ ٍؼْ٘ٝخ ثِٞ اىز٘اطو ػِ ؽوٝق اىفٌٞ ث٘ك ٗرنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ ف

 عبٍؼخ اىَ٘طو.

  ٜال ر٘عل ػالقخ اهرجبؽ ٍؼْ٘ٝخ ثِٞ اىز٘اطو ػجو ٍنبٝت األػَبه ٗرنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ ف

 اىَ٘طو.عبٍؼخ 
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ً ال رئصو ٍَبهٍبد اىْٖلٍخ االعزَبػٞخ :  انفشضيح انشئيغح انصاَيح .2 فٜ رنِ٘ٝ اىَؼوفخ  ٍؼْ٘ٝب

 .عبٍؼخ اىَ٘طواىزْظَٞٞخ فٜ 

 ٗرزفوع ٍْٖب اىفوػٞبد اٟرٞخ :

  ٜال رئصو ٍٖبهاد اىز٘اطو اىؼقي ً  عبٍؼخ اىَ٘طوفٜ رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ فٜ  ٍؼْ٘ٝب

  ٍال رئصو ٍٖبهاد االقْبع ً  عبٍؼخ اىَ٘طوفٜ رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ فٜ  ؼْ٘ٝب

  ال رئصو ٍؾبمبح اىَشبػو ً  .عبٍؼخ اىَ٘طوفٜ رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ فٜ  ٍؼْ٘ٝب

  ّٜٗال ٝئصو اىز٘اطو ػجو اىجوٝل االىنزو ً  عبٍؼخ اىَ٘طو.فٜ رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ فٜ  ٍؼْ٘ٝب

  ال ٝئصو اىز٘اطو ػِ ؽوٝق اىفٌٞ ث٘ك ً  عبٍؼخ اىَ٘طو. فٜ رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ فٜ  ٍؼْ٘ٝب

  ال ٝئصو اىز٘اطو ػجو ٍنبٝت األػَبه ً  .عبٍؼخ اىَ٘طوفٜ رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ فٜ  ٍؼْ٘ٝب
                           ثحسخايغاً: يُٓط ان 

 َفْٖظ ففٜ اىزؼبٍفو ٍفغ ٍؼطٞفبد اىجؾفش ،فَفِ ففاله ٕفنا اىرجْذ اىجؾش اىَْٖظ اى٘طففٜ اىزؾيٞيفٜ  

 َٝنِ عَغ اىجٞبّبد ٗرج٘ٝجٖب ٗرؾيٞيٖب ٍٗقبهّزٖب ٗرفَٞوٕب.

اً: أعانية ظًع انثياَاخعادع  

 : ؾفف٘س رفٌ اٍفزقلاً اىؼلٝفل ٍفِ اىَظففبكه اىؼيَٞفخ اىؼوثٞفخ ٗاألعْجٞفخ ٍفِ مزفت ٗث انعاَبة انُربش

 .اٍزقلاً شجنخ اىَؼيٍ٘بد اىؼبىَٞخ، فؼالً ػِ ػيَٞخ ٗهٍبئو ٗأؽبهٝؼ عبٍؼٞخ

 ام  اٍزَبهح االٍزجٞبُ مؤكاح هئَٞخ فٜ عَفغ ثٞبّفبد اىغبّفت اىؼَيفٜ ، يدعرخذأ  اَي: انعاَة انًيذ

ٗإٔلاففٔ ٗفوػفٞبرٔ ٍزجْفِٞ ثفنىل جؾفش اىجؾش ٗفقبً ىَشنيخ اىثَزغٞواد رٌ اػلاك اىفقواد اىقبطخ 

 (.1مَب فٜ اىغلٗه) ٜقَبٍٍقٞبً)ىٞنود( اى
( يمياط انثحس1انعذٔل )  

تشذج ال اذفك يا َٕعا اذفك ال اذفك  تشذج اذفك اذفك   

1 2 3 4 5 

اً: أعانية ذحهيم انثياَاخ عاتع  

 اىز٘ىٝغ اىزنواهٛ ٗاىَْت اىَئ٘ٝخ: ى٘طف اعبثبد األفواك اىَجؾ٘صِٞ. .1

 : ىزؾلٝل ارغبٕبد اإلعبثبد ػَِ اىَقٞبً اىَؾلك.ٜاىؾَبثاىٍ٘ؾ  .2

 : ىزؾلٝل كهعخ رشزذ اإلعبثبد ػِ ٍٗطٖب اىؾَبثٜ.هٛاىَؼٞبف االّؾوا .3

 فزالف : ىزؾلٝل أٗى٘ٝبد ٗع٘ك ٍزغٞواد اىجؾش فٜ اىَٞلاُ اىَجؾ٘س.ٍؼبٍو اال .4

 االهرجبؽ اىجَٞؾ : ىزؾلٝل ؽجٞؼخ اىؼالقخ ثِٞ اىَزغٞو اىزفَٞوٛ ٗ اىَزغٞو اىََزغٞت. .5

 اىََزغٞت ٍٗؼْ٘ٝخ ٕنا اىزؤصٞو. ػيٚصٞو اىَزغٞو اىزفَٞوٛ االّؾلاه اىجَٞؾ: ىزؾلٝل رؤ .6

االعرثياٌ فمذ شًهد: اعرًاسج أيا األعانية انًغرخذيح في اخرثاس  

اخرثاس انصذق انراْش . 1  

ٌ  اعفوا  افزجفبه اىظفل   جؾفشٍفزجٞبُ ػيفٚ قٞفبً ٍزغٞفواد اىثٖلف اىزؤمفل ٍفِ قفلهح اٍفزَبهح اال رف

االٍزجبّخ ػيٚ ٍغَ٘ػخ ٍِ األٍبرنح اىَزقظظفِٞ ٗاىقجفوا  ففٜ اىؼيفً٘ اإلكاهٝفخ اىظبٕوٛ ، ام رٌ ػوع 

ٌ  األففن  َقٞبً فٜ اىزؼجٞفوٙ قلهح فقواد اىثٖلف رؾلٝل ٍل ػفِ اىَزغٞفواد اىَفواك كهاٍفزٖب ٗقٞبٍفٖب ٗقفل رف

٘  ٍالؽظبرٌٖ ٍٗقزوؽبرٌٖ.ثآها  اىَؾنَِٞ ٗرؼلٝو فقواد االٍزجٞبُ فٜ ػ  

. لياط شثاخ االعرثاَح2  

موّٗجففبؿ أىفففب) ؽوٝقففخ ٍؼبٍففو أٌٍففزقلٍذ     Gronbach Alpha ىزؾلٝففل ٍَففز٘ٙ كهعففخ صجففبد اٍففزجبّخ  (

ػيففٚ اىََففز٘ٙ االعَففبىٜ، فففٜ ؽففِٞ ثيغففذ قَٞففخ ( 2.982ؼبٍففو )ٕففنا اىَ خقَٞففثيغففذ ٗقففل  ٗفقوارٖففب اىجؾففش

( ، 2.965( , ٗىَزغٞفففو رنفففِ٘ٝ اىَؼوففففخ اىزْظَٞٞفففخ  )2.973اىَؼبٍفففو ىََبهٍفففبد اىْٖلٍفففخ االعزَبػٞفففخ )

%(.62قٌٞ ٍقج٘ىخ فٜ اىلهاٍبد اإلكاهٝخ ٗاىَي٘مٞخ ام أُ اىؾل اىَقج٘ه )عَٞؼٖب ٗ  

حس ٔعيُرّشايُاً: يعرًع انث  
ً ٍغزَث٘طفٖب  ٌ افزٞبه عبٍؼخ اىَ٘طو ر ػيٚ فئبد ٍقزيفخ  فقل اشزَيذ انثحس أيا عيُح .جؾشيى ؼب

( فوك .74اىنيٞبد اىزبثؼخ ىيغبٍؼخ ٗقل ثيغ ػلكٌٕ )ِ فٜ ٍِ األفواك اىؼبٍيٞ  
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انُرش  اإلطاسانًحٕس انصاَي :   
يفٕٓو انُٓذعح االظرًاعيح ٔأًْيرٓا أٔالً :  

اىغبكح ىطوػ ٍفًٖ٘ اىْٖلٍخ االعزَبػٞخ ثبػزجبهٕفب ّ٘ػفب ٍفِ اىز٘عفٔ ٝغَفل ٗٝفْظٌ ثلأد اىَؾبٗىخ 

ٗٝئٍِ طؾخ ٍَبهاد اىزطجٞقبد األفوٙ ىيْٖلٍخ، فَفب قَٞفخ اىْٖلٍفخ اىَٞنبّٞنٞفخ اما اقزظفو رؼبٍيٖفب ػيفٚ 

زقبىٞفل اٟالد ٗاىَنبئِ ؽظوا كُٗ ٍواػبرٖب ىيغ٘اّت اإلَّبّٞخ اىزٜ رفظفؼ ػفِ ؽجٞؼفخ اىقفٌٞ ٗاىؼفبكاد ٗاى

ٗاألػواف اىَبئلح ىلٙ األفواك ٗػيٚ ّؾ٘ رئٍِ ر٘عٖفبد عفبكح رغفبٓ كٗهح ؽٞبرٖفب، ٕٗفنا ٍفب ٝغؼيٖفب ٍجؼضفب 

إلؽلاس اىزغٞو ٗاالّفزبػ ّؾ٘ اىََزقجو ثبؽبه ر٘ ٍٔ االعزَبػٞفخ ٗرؾفلك ٍفلآ األفالقٞفخ ػجفو ؽفبالد اىضقفخ 

بػففففففبد ٗاىَْظَففففففبد ٗاىشفففففففبفٞخ ٗفففففففٜ مىففففففل ٍْؾففففففٚ ىزغٞٞففففففو فبهؽففففففخ اىؼالقففففففبد ٍفففففف٘ا  ثففففففِٞ اىغَ

Burnham,2012,1)  .)  

اىجفبؽضُ٘ ففٜ مىفل، ام أمفل  ذ رها ٗفَٞب ٝزؼيق ثبىلالىخ االططالؽٞخ ىٖنا اىَفًٖ٘ فقل رجبْٝف  Gupta 

& Agrawal, 2012, 32) ( ػيفٚ أُ اىْٖلٍفخ االعزَبػٞفخ رَضفو اىَفي٘ك اىفنمٜ اىفنٛ ٝؼزَفلٓ اىَْٖفلً  

به اإلفففبكح ٍففِ ٍٞففو االَّففبُ اىففٚ اىضقففخ ٗاىوغجففخ فففٜ االعزَففبػٜ ثقظففل رنففوٌٝ اىقففٌٞ االعزَبػٞففخ فففٜ اؽفف

 اىََبػلح، ٗثَب ٝزٞؼ ىٔ فوطخ اىؾظ٘ه ػيٚ اىَؼيٍ٘بد ٗاىؾقبئق.

)ٗأشففبه   kenned & Parsons, 2012 ,40 اىٖٞففب ث٘طفففٖب رورٞجففبً ٗرؾففلٝبً ىيقفف٘ٙ     اىجٞئٞففخ )

ػٞفخ أكاح ّفَفٞخ ٗاعزَبػٞفخ رَفٌٖ ٗاالعزَبػٞخ ثغٞخ اؽلاس اىفؼو االعزَبػٜ اىَئصو، ٗرؼفل اىْٖلٍفخ االعزَب

(، أٛ اّٖب رؼل أَّ٘مط ىَغَ٘ػخ ٍِ اىْشبؽبد (Bakhshi, et. al.,2009,53فٜ ر٘ىٞل اىَؼيٍ٘بد اىؾٞخ 

(، ٍَب ٝشٞو إلٍنبّٞخ (Hansson,2006,391االعزَبػٞخ اىَ٘عٔ ّؾ٘ األفواك ثقظل رؾقٞق إٔلاف ٍؼْٞخ 

بع ٗاؽلاس اىزؤصٞو اىْفَٜ ٗمَت اىضقفخ اىفٚ ؽفل اىزؼفبُٗ كُٗ اٍزضَبه اىَٖبهاد اىؼقيٞخ ىإلَّبُ ثقظل اإلقْ

 (.Thompson,2008,54اىؾب  اىؼوه أٗ اىََبً ثبىغ٘اّت األٍْٞخ اىقبطخ ثبإلَّبُ )

ٗثْبً  ػيٚ ٍب رٌ اٍزؼواػٔ ٍِ ٍفبٌٕٞ ٗفٜ ؽلٗك إٔزَبً كهاٍزْب اىؾبىٞخ روٙ اىجبؽضزبُ أُ ٍفًٖ٘ 

ٌ اىَشففبػو ٗاٍففزْجبؽ األفنففبه ثطوٝقففخ ٍلهٍٗففخ ٗػيَٞففخ ىزغففبٗى اىْٖلٍففخ االعزَبػٞففخ ٕفف٘ اىقففلهح ػيففٚ فٖفف

اىفوٗ  االعزَبػٞخ ٗاىَٞطوح ػيٚ اىَفي٘مٞبد ٗر٘عٖٖٞفب ّؾف٘ ثْفب  مٞفبُ اعزَفبػٜ ٍزَبٍفل ٝقفلً إٔفلاف 

 اىَْظَخ.

ٍِ كٗهٕب فٜ رقطٚ رطجٞقٖب ؽلٗك اىؼيً٘ االعزَبػٞخ ٗاىْفَفٞخ  ٔذُثع أًْيح انُٓذعح االظرًاعيح

روٍٞـ ق٘اػلٕب ٗهٌٍ ٍالٍؾٖب ٗاثواى إٌٔ ع٘اّجٖب اىَزَضيفخ ثزطف٘ٝو ٍْظٍ٘فخ ٍفِ اىقفٌٞ  ٗاىزٜ ٍبَٕذ فٜ

اىزٜ رَزقلً ىينشف ػِ اىجٞبّبد ٗاىَؼيٍ٘فبد اىَزؼيقفخ ثَ٘اقفف األففواك ٗرهائٖفٌ ٍٗؼزقفلارٌٖ، ٗاٍفزقلاٍٖب 

اىفٚ عؼفو اىَؼوففخ ىزقٌٞ ٍي٘مٌٖ ٗافزٞبه اىٍ٘ٞيخ األفؼو ىيزؤصٞو ػيٌٖٞ ثبرغبٓ اؽلاس اىزغٞٞفو اىفنٛ ٝفؼفٜ 

ٍزنبٍيخ ٍِ فاله اىؼَيٞبد االعزَبػٞخ ٗاىزؼيٌ االعزَبػٜ ٍٗشبهمخ اىغٖفبد اىفبػيفخ اىزفٜ رَفٌٖ ففٜ ر٘ىٞفل 

ّٗشو االثزنبهاد اىفْٞخ ، ٗاىنٛ ٝؼل أشبهح ؽٞخ اىٚ ػوٗهح روٍٞـ ٍغَ٘ػخ ٍِ اىق٘اػل اىَْظَفخ ىطجٞؼفخ 

الىففٔ ؽففبالد اىزففؤصٞو ثؼَقٖففب اىؾقٞقففٜ ٗرغففبٗى اىؼالقففبد ثففِٞ اىََففز٘ٝبد اىزْظَٞٞففخ ػيففٚ ّؾفف٘ رزؼففؼ ٍففِ ف

. ٗقفففل أمففففل Everett),2006, 13اىؼقجفففبد اىزفففٜ رففففالىً اىفؼبىٞفففبد اإلَّففففبّٞخ ػيفففٚ ٍَفففز٘ٙ اىزْظففففٌٞ )

Thompson&Parsons,2009,1) ػيففٚ مىففل ؽَْٞففب أشففبه ثففؤُ اىْٖلٍففخ االعزَبػٞففخ رجؾففش فففٜ اٝغففبك )

ٜ اىََزْل اىفٚ ّظفبً ٍفِ اىقفٌٞ اىَقج٘ىفخ أفالقٞفب، ٗثَفب اىزظٌَٞ اىَْبٍت ٗاألٍي٘ة االٍضو ىيزغٞٞو االعزَبػ

َْٝغٌ ٍغ اىَ٘اقف ٗاىَؼزقلاد اىَبئلح ىؼَبُ رؾقٞفق األٕفلاف ػيفٚ اىَفلٙ اىط٘ٝفو، ػيٞفٔ ثبرفذ اىْٖلٍفخ 

االعزَبػٞخ  ػوٗهح ٍيؾخ ثبػزجبهٕب اىَجٞو ىَؼوفخ ٍب ٝغوٛ فٜ اىؼبىٌ اىقبهعٜ ٍِ رط٘هاد، ٗثقبطفخ 

ؼيقخ ثبىقجواد اىغلٝلح ٗاىنفب اد اىْبكهح ٗاىؼَو ػيٚ رفؼٞو اىؼالقبد االعزَبػٞخ فَٞب ٝقض اىَغبالد اىَز

اىزٜ رشغغ اىزؼبُٗ ٍغ اىغٖفبد اىَقزيففخ ثٖفلف اىؾظف٘ه ػيفٚ اىَؼيٍ٘فبد اىَفٞفلح ٗر٘ظٞفٖفب ىظفبىؼ ثْفب  

 (.Ciampi, et. al.,2013,3 اىَؼوفخ اىغلٝلح، )

اىْٖلٍفخ االعزَبػٞفخ ثبّٖفب رومٞجفخ ٍزَٞفيح ماد أثؼفبك ثْبً  ػيٚ ٍب رقلً فبّٔ َٝنِ اىْظو اىٚ إَٔٞفخ 

فنوٝخ ٗر٘عٖبد اعزَبػٞخ ٍئؽوح ثبىؾنَخ ٗاىجظٞوح اىْبفنح ٍِ فاله قلهرٖب ػيٚ ٍالٍَخ ع٘اّفت اىفْفٌ 

اىجشوٝخ ثطوائق ػيَٞخ ٗفط٘اد ٍلهٍٗخ، ىََبهٍخ ؽبالد اىزؤصٞو اإلٝغبثٜ ػيٚ ٍفي٘ك األففواك ٗأٍفي٘ة 

ٍ٘اقفٌٖ ثطوٝقخ روػٜ اؽزٞبعبرٌٖ ٗرَْغٌ ٍغ رطيؼفبد اىَْظَفخ ّؾف٘ ثْفب  ؽبىفخ رفنٞوٌٕ إلقْبػٌٖ ثزغٞٞو 
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ٍِ اىز٘افقبد االعزَبػٞخ ٗاىفنوٝخ، األٍو اىنٛ ٝغؼيٖب قبكهح ػيٚ اىزنٞٞف ٍٗ٘امجخ ٍب ٝغوٛ ٍِ رط٘هاد 

 كافو اىَْظَخ ٗفبهعٖب .

يًاسعاخ انُٓذعح االظرًاعيح  شاَياً :  
ٕزَبٍٖفب ٗعٖفلٕب ّؾف٘ ثْفب  رىٞفبد ىيزفبػفو َٝنفِ رغَفٞلٕب ففٜ رنوً اىْٖلٍخ االعزَبػٞخ عٕ٘و أ

اؽبه ػلك ٍِ اىََبهٍبد اىَجبشوح ٗاىزقْٞخ، ام ٝزٌ فٖٞب اٍزؾؼفبه ٍغَ٘ػفخ ٍفِ اىقفلهاد اىفْٞفخ ٗاىَينفبد 

اىفنوٝخ اىزٜ َٝنِ أُ رئٍِ ٍغبالد اىزؤصٞو ثبرغبٓ رٖٞئفخ ٍْفبؿ اعزَفبػٜ رَف٘كٓ ػالقفبد ٗكٝفخ قبئَفخ ػيفٚ 

ؼبُٗ ٗاالؽزواً اىَزجبكه اىزفبٌٕ ٗاىز Burnham,2013,19).) 

ٗثغٞخ ّغبػ ريل اىََبهٍبد ففبُ األٍفو ٝزطيفت ٗعف٘ك أففواك َٝزينفُ٘ ٍٖفبهاد اعزَبػٞفخ ٍْٖٗٞفخ  

ػبىٞخ رَْؾٌٖ اىقلهح ػيفٚ اكهاك ٗاكاهح ٍشفبػو األففوِٝ ىفٖفٌ كٗافؼٖفٌ ٍٗفِ صفٌ كفؼٖفٌ ثبّزٖفبط ٍفي٘مٞبد 

اىفؼففبه ) رشففنو األٍففبً اىظففؾٞؼ ىجْففب  ٍففجو اىز٘اطففو Huitt&Dawson,2011,2 ، َٗٝنففِ  رقَففٌٞ ( 

( 1ٍَبهٍبد اىْٖلٍخ االعزَبػٞخ اىٚ ّ٘ػِٞ ٍِ اىََبهٍبد مَب فٜ اىشنو هقٌ )   

 

 

 

 

 
 

( يًاسعاخ انُٓذعح االظرًاعيح 1انشكم )   

         انًصذس يٍ اعذاد انثاحصراٌ

إَاع انًًاسعاخ انًثاششج نهُٓذعح االظرًاعيح: - 1  

اىََبهٍفففبد اىزفففٜ رفففورجؾ ثبىز٘اطفففو اىَفففبكٛ ٗاىزفبػفففو اىؾفففٜ ٗاىزفففٜ رَفففَؼ ثفففبكهاك  ٕٗفففٜ ريفففل 

.االؽبٌٍٞ ٗاىَشبػو ٍٗواقجخ اىَي٘مٞبد   

  يحاكاج انًشاعش 

رؼل اىَشبػو همٞيح هئَٞخ ىيَي٘ك فٜ اىَْظَبد ثبىوغٌ ٍِ ػؼف كٗهٕب  فٜ ػفبىٌ األػَفبه، ام 

َْظَٞخ، ىنا رنُ٘ قل ؽنَذ ػيٚ ّفَفٖب ثبىفشفو ٗػفلً رَزجؼل اىؼلٝل ٍِ اىَْظَبد اىَشبػو ٍِ ٍؼبكىزٖب اى

ٗاقؼٞخ إٔلافٖب، فبىقفلهح ػيفٚ امزشفبف ٍشفبػو األففواك ثجظفٞوح  ّبففنح رؼْْٞفب ػيفٚ االٍفزَواه ففٜ اىطوٝفق 

,  2226اىَيٌٞ، ام رؼل رىٞبد ّفَٞخ رؼَو ػيٚ اٍلاكّب ثبىزغنٝخ اىؼنَٞخ ىنو ٍِ األففواك ٗاىَْظَفبد )ٕٞنفو,

194.)  

ضزبُ ْٕب ثؤُ ر٘ظٞف اىَْٖلً االعزَبػٜ ىَشبػوٓ ٗػ٘اؽففٔ ٗاؽَبٍفٔ ىنارفٔ َٝفبػلٓ ٗروٙ اىجبؽ

فففٜ اكهاك ٍشففبػو األفففوِٝ ٍٗشففبهمزٌٖ ثنففو ٍففب ٝشففؼوُٗ ثففٔ ٗاىزففؤصٞو فففٌٖٞ ػففِ ؽوٝففق ٍقبؽجففخ قيفف٘ثٌٖ 

ٗاّفؼففبالرٌٖ اىَزغٞففوح اىزففٜ َٝنففِ اىَففٞطوح ػيٖٞففب ثطوٝقففخ ممٞففخ ػجففو اٍففزٞؼبثٖب اىؼففَْٞخ  ٗقففوا ح هغجففبرٌٖ

٘عٖٖٞب ىزؾقٞق إٔلاف اٝغبثٞخ ٗثْب  ػالقبد اعزَبػٞخ رَبػل ػيٚ رَْٞخ اىوقٜ اىؼقيٜ ٗاىَْٖٜ ىيفوك.ٗر  

 يٓاساخ اإللُاع 

( اىٚ أُ اإلقْبع ٝظجؼ أمضو رؤصٞوا ػيٚ األفواك ٗاىغَبػبد (Dunbar,2006,10أشبهد كهاٍخ  

فطفبة طفبك  ٝؾَفو ٍؼيٍ٘فبد  ثبٍزقلاً ػَيٞبد اىز٘اطو ػجفو اىوٍفبئو اىيفظٞفخ ٗغٞفو اىيفظٞفخ ٗر٘عٞفٔ

ؽقٞقٞخ ٗأكىخ ٗاقؼٞخ رغَل اى٘اقغ األٍو اىنٛ ٝؾفي األففواك ىزغٞٞفو ٍف٘اقفٌٖ ٗرؼفلٝو ٍفي٘مٌٖ، ٍَفب ٝفَفو أُ 

ق٘ح اإلقْبع رنُ٘ ثبٍزالك األكىخ اىَقْؼخ اىَلػَخ ثبىزغبهة اىؾٞخ ٗاىقوائِ اىضبثزخ، ٗىٌٞ مَب ٝظفِ اىفجؼغ 

االؽزٞففبه ٗاىقففلاع ٗاىزالػففت ثؼ٘اؽففف ٗأفنففبه األفففواك ىزغٞٞففو  أُ ٍٖففبهاد اإلقْففبع رْطفف٘ٛ ػيففٚ ٍَبهٍففخ

ٍ٘اقفٌٖ ٗارغبٕبرٌٖ، ثو ػيٚ اىؼنٌ فبُ اإلقْبع أشجٔ ٍب ٝنُ٘ ثؼَيٞخ رفبٗػٞخ رزطيفت اىزقطفٞؾ ٗاإلػفلاك 

اىََجق ىٖب، فبىؼلٝل ٍِ ػَيٞبد اإلقْبع  ٝزٌ اىزؾؼٞو ىٖب ٍَجقب ٗقل رَزغو  اىؼَيٞخ  أٍفبثٞغ أٗ أشفٖو قجفو 

 .,Conger,1999) 5  ثٖب )اىجل

أُ اىزؼجٞففو ػففِ ٍٖففبهاد اإلقْففبع رؼففل ٍٗففٞيخ ىيزففؤصٞو فففٜ اىَ٘اقففف ٗفالطففخ اىقفف٘ه رغففل اىجبؽضزففبُ 

ٗاىَؼزقففلاد ٗاىَففي٘مٞبد ثبٍففزقلاً اىؾغففظ اىَْطقٞففخ اىَقوّٗففخ ثبىففلالئو ٗاالٍزشففٖبك ثبى٘قففبئغ اىؾقٞقففخ، ٍففغ 

انُٓذعح 

 االظرًاعيح
نًثاششجانًًاسعاخ ا انًًاسعاخ انرمُيح  
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ت ٗاىزقلٝو ٗاّزقب  اىنيَبد اىَؼجوح ٗاىظبكقخ ىغنة اىزؤمٞل ػيٚ إَٔٞٔ اٍزؾؼبه اىؾ٘اه اىجْب  اىَفؼٌ ثبىؾ

ٗاصبهح اىَزيقٜ ٕٗ٘ ٍب ٌَٖٝ فٜ رؼيٝي اىوٗاثؾ االعزَبػٞخ ٗاىْفَٞخ َٗٝبػل فٜ مَت صقخ األفواك ٗرؤٝٞلٌٕ 

 ٗرَٖٞو اىز٘اطو ٍؼٌٖ ثَالٍخ َٗٝو.

 يٓاساخ انرٕاصم انعمهي 

 وٝزؾقفق اال ثزف٘افو رىٞفبد االرظفبه اىفبػف بد أُ اىْغفبػ اىؾقٞقفٜ ىمػَفبه الأكهمذ اىؼلٝل ٍِ اىَْظَ

ٍ٘ا  كاففو َشبػو ٍغ األؽواف اىَؾومخ ىيؼَو اىزٜ رغَل اىزفبٌٕ ٗاىزْبغٌ ىزجبكه اىَؼيٍ٘بد ٗاألفنبه ٗاى

ٗاإلّظففبد اىغٞففل ىفٖففٌ  ٍَففزْلِٝ فففٜ أكا  مىففل اىففٚ ٍٖففبهاد اىؾففلٝش ٗاالٍففزَبعفبهعٖففب ،اىَْظَففخ أٗ 

فظٞففخ اىففنٛ ٝؼزَففل ػيٞففٔ اىَْٖففلً االعزَففبػٜ فففٜ رفَففٞوٓ ىزظففوفبد ٍففزٞؼبة اىوٍففبئو اىيفظٞففخ ٗغٞففو اىياٗ

 األفواك ٍٗؼوفخ ٍَ٘غبد رفنٞوٌٕ ٍٗب ٝئٍُْ٘ ثٔ ٍِ قٌٞ.

ثْبً  ػيٞٔ ٝزؼؼ أُ ٍٖبهاد اىز٘اطو اىؼقيٜ ٗفٌٖ رىٞبد اىزفبػو ٗاىزؼجٞفو ىَٞفذ ثبىََٖفخ اىَفٖيخ، 

بهاد اإلّظفبد ٗاالٍفزَبع ٗاىزومٞفي ػيفٚ ام ٝزطيت األٍو اىزؾيٜ ثبى٘ػٜ ٗاىَؼوفخ ٍِ فاله اإلىَفبً ثَٖف

ىغففخ اإلشففبهح ٗاىوٍفف٘ى ىزشففقٞض ٗاٍففزٞؼبة ٍزطيجففبد ٗؽبعففبد األؽففواف اىَقزيفففخ، ػيففٚ اػزجففبه أُ فٖففٌ 

ٝؾقفق االٍفزغبثخ اىنمٞفخ ٗؽَفِ اكاهح اىَ٘اقفف ثطوٝقفخ ّبعؾفخ ؾ رفنٞوٌٕ ٗافزالففبرٌٖ هغجبد األفواك َّٗ

ق ثبىؼالقبد االعزَبػٞخ.ٗاىَشبهمخ اى٘اػٞخ ٗاىفبػيخ فٜ مو ٍب ٝزؼي  

انًًاسعاخ انرمُيح نهُٓذعح االظرًاعيح  -2  

 انرٕاصم عثش انثشيذ اإلنكرشَٔي 

َٝضو اىجوٝل االىنزوّٜٗ ٍٗٞيخ فبػيخ ٍٗ٘ص٘قخ ٍٗوٝؼخ االرظبه ىنا شبع اٍزقلأٍ ٗاطجؼ عفي ا  

ىز٘اطفو ٍفغ اقواّٖفب ٍفِ ال ٝزغيأ ٍِ ؽٞبح األففواك اىقبطفخ ٗاىَْٖٞفخ، ٗاػزَلرفٔ اىَْظَفبد ىزفؼٞفو رىٞفبد ا

اىَْظَفففبد ٗثفففِٞ أفواكٕفففب كاففففو اىَْظَفففخ ٍفففِ ففففاله رجفففبكه اىْظففف٘ص ٗاىجٞبّفففبد ٗاىوٍفففبئو اىظففف٘رٞخ 

ٗاىَقبؽجبد اىوٍَٞخ ثِٞ األؽواف اىؼبٍيخ كافو اىَْظَخ اٗ غٞو هٍَٞخ مؼالقبد اىظلاقخ اىزٜ رْشفؤ ثفِٞ 

ذ كهاٍفففففففففخ ٗقفففففففففل مشفففففففففف  (.6Naimisha,2008,5ٕفففففففففئال  األففففففففففواك ففففففففففبهط اؽفففففففففبه اىؼَفففففففففو)

(Almazrouei,2015,34 : ٜػِ ف٘ائل االرظبه ػجو اىجوٝل االىنزوّٜٗ ٗاىَزَضيخ ثَب ٝؤر ) 

 .َٝبػل ػيٚ رفؼٞو رىٞخ اىز٘اطو ٗكػٌ ٍزطيجبد اىؼَو 

  رجبكه األفنبه ٗاىَؼيٍ٘بد ٗاالٍزفَبه ػِ اىقؼبٝب اىغبٍؼخ األٍو اىنٛ ٝ٘ىل اىشؼ٘ه ثبىواؽخ ٗاىوػفب

 ىْبرظ ػِ غَ٘ع االكٗاه.اىْفَٜ ٗٝقيو ٍِ اىظواع ا

 .ٍٖ٘ىخ اىز٘اطو ثِٞ اىَلها  ٗاىَشوفِٞ ٗاألفواك اىؼبٍيِٞ ٗرغبٗى ػجقبد االرظبه اىزقيٞلٝخ 

 .اىَوػخ فٜ اٝظبه ٗاٍزقجبه اىوٍبئو ٍٖٗ٘ىخ ٍزبثؼخ أّشطخ اىؼَو اىٍٞ٘ٞخ 

 انرٕاصم عثش انفيغثٕن 

ّظففوح اىؼففبىٌ ؽفف٘ه ؽففو   أؽففلس اىزقففلً اىففنٛ ؽظففو فففٜ ٍ٘اقففغ اىشففجنبد االعزَبػٞففخ اىففٚ رغٞٞففو

اىز٘اطففو ٍفف٘ا  مففبُ مىففل ػففِ ؽوٝففق اىفَٞففج٘ك ) ٍففبٛ ٍففجٌٞ، ىٞنْففلُ(، ام عففنثذ ٕففنٓ اىَ٘اقففغ األفففواك 

ٗأّشب  ٍيفبد رؼوٝفٞخ رؼجو ٍِ فالىٖب ػِ مارٖب ٗؽجٞؼخ أػَبىٖب ٗهٌٍ شقظٞخ ٗاىَْظَبد ىالّؼَبً ىٖب 

ؼيٝففي ػالقففبد اىز٘اطففو ثففِٞ األفففواك اىؼففبٍيِٞ ٍَٞففيح رؾَففو ٍالٍففؼ ٗطفف٘هح اٝغبثٞففخ رَففٌٖ فففٜ ثْففب  ٗر

ٗاإلكاهاد ٗاىَْظَففبد ماد اىؼالقففخ، ٍففغ ؽوطففٖب اىففلائٌ ػيففٚ رطفف٘ٝو ٗرؾففلٝش طفففؾزٖب ػجففو رغففنٝزٖب 

ثبألفجفففبه ٍٗفففوك اىقظفففض ٗاىظففف٘ه اىَؼجفففوح ىََبهٍفففخ ؽفففبالد اىزفففؤصٞو ٗمَفففت صقفففخ أفواكٕفففب ٗىثبئْٖفففب 

(Scherer,2010,9ٍَٗففب ػففيى ر٘اطففو ريففل اىَ٘اقففغ, ٍفف .) ٖ٘ىخ االّؼففَبً اىففٚ اىَغَ٘ػففبد االعزَبػٞففخ

ٗاّشب  طفؾبد األػَبه اىوٍَٞخ ٗاىزٜ َٝنِ ٍْٖب اىزَ٘ٝق ىيقفلٍبد ٗاىَ٘اقفغ اإلىنزوّٗٞفخ ٗاىشقظفٞبد 

اىََٖفخ ٗاألػَفبه اىزغبهٝففخ، فؼفالً ػفِ اٍنبّٞففخ ػَفو اىزطجٞقفبد اىقبطففخ ٗثوٍغزٖفب ٗاىزَزفغ ثقظبئظففٖب 

 ( . ,66,2013اىفوٝلح، )ؽَ٘كح 

ؤُ مىل األٍو قل أٌٍٖ ثزقوٝت ٗعٖبد اىْظو ٗرجفبكه األفنفبه ٗرفؼٞفو رىٞفخ اىؾف٘اه ٍفغ أففواك ػيٞٔ ف

ٝؾَيُ٘ صقبفبد ٍقزيفخ ٍَٗز٘ٝبد ٍزْ٘ػخ ٍِ اىزؼيٌ ٗاىَؼوفخ ٕٗنا ٍب عؼيٖب رَزؤصو إٔزَفبً أمجفو ٍفِ قجفو 

ٗىثبئْٖفب ػجفو  اىَْظَبد مّٖ٘ب رَضو ٍَز٘كػب غْٞفب ثبىَؼيٍ٘فبد رواقفت ٍفِ فالىفٔ ٍفي٘ك ٍٗٞف٘ه أفواكٕفب

 (.Dhawan, et. al.,2014,1147قوا رٖب اىلقٞقخ ىزؼيٞقبرٌٖ ٗرؾيٞو ٍشبػوٌٕ ٗهكٗك أفؼبىٌٖ )

 انرٕاصم عثش عكاية االعًال  
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Microsoftقبٍذ شفومخ  ثفبؽال  رطجٞفق علٝفل ٝؾَفو اٍفٌ   Skyepfor Business  اىفنٛ ؽقفق

ٍخ ػيٚ ٍَز٘ٙ ػبىٌ األػَبه ىَفب َٝينفٔ ٍفِ ّغبؽب ٗاٍؼب ٗاقجبال مجٞوا مّ٘ٔ ٍِ أفؼو اىزطجٞقبد اىََزقل

اٍنبّٞففبد ٗعفف٘كح ػبىٞففخ فففٜ االرظففبالد اىَوئٞففخ ٗاىََففَ٘ػخ ٗقلهرففٔ ػيففٚ قففوا ح اىوٍففبئو اىيفظٞففخ ٗغٞففو 

Skyep اىيفظٞخ اىَورجطخ ثزؼجٞواد اى٘عٔ ٗىغخ اىغَل ٗاىزٜ رْزقو ػجو شبشفخ  ثطوٝقفخ ٍفٖيخ ٗٗاػفؾخ،  

اىؾبٍ٘ثٞخ اىزفٜ رؼزَفل ػيفٚ اىنيَفخ اىَنز٘ثفخ ٗافزففب  اىنضٞفو ٍفِ  ٗثنىل رف٘  فٜ اٍنبّٞبرٔ ػِ االرظبالد

Casarico,2012,12اإلشبهاد اىغٞو ىفظٞخ ٗاالَٝب اد اىغَفلٝخ ) مفو ريفل اىظففبد عؼيفذ اىز٘اطفو  (.

ػجو ٍنبٝت األػَبه ٝزَزغ ثبىؼلٝل ٍِ اىَٞياد ٗاىقظفبئض اىزطجٞقٞفخ اىَزطف٘هح اىزفٜ رغَفلد ففٜ رف٘فٞو 

ٍشبهمخ اىَيفبد، رقبٌٍ اىشبشخ ) خ، اىزواٍو اىف٘هٛ،)اىَنبىَبد اىغَبػٞ Eaton,2010,8) 

ٗفٜ ٍٞب  ر٘اطو اىَْظَبد ٍغ ىثبئْٖب فقل اؽلس ٍنبٝت االػَبه ّقيخ ّ٘ػٞخ رَضيذ ثقلهرٔ ػيٚ 

االٍزغبثخ اىَفوٝؼخ ىيجٞبّفبد اىف٘اهكح ٍفِ االٍف٘ا  ففٜ ٍفب ٝزؼيفق ثفوكٗك افؼفبه اىيثفبئِ ؽف٘ه ٍْزغبرٖفب ٍفِ 

هاد ٗاٝغبك ؽي٘ه ٍفوٝؼخ ىيَشفنالد ٍفِ ففاله ٍفٖ٘ىخ االرظفبالد اىف٘هٝفخ ٗاّٟٞفخ اىزفٜ شنبٗٙ ٗاٍزفَب

ٍَؾذ ثبىؾفبظ ٗاىجقب  ػيٚ ر٘اطو كائٌ ٍَٗزَو ٍغ اىيثبئِ، ٕنا اىفٚ عبّفت اٍنبّٞبرفٔ ففٜ اكاهح ػالقفبد 

كه اىيثففبئِ ٗثْففب  رىٞففبد ىيؾفف٘اه ٗػقففل اىَففئرَواد فففٜ فؼففب اد افزواػففٞخ رَففَؼ ثَشففبهمخ اىيثففبئِ ٗرجففب

األفنفففبه ٗرؼيٝفففي أؽفففو اىزؼفففبُٗ اىزفففٜ رَفففَؼ ثفففبىزؼوف ػيفففٚ هغجفففبرٌٖ ٗاؽزٞبعفففبرٌٖ اىؾبىٞفففخ اىََفففزقجيٞخ 

(Bolotaeva&Cata,2010,2.) 

 شانصاً: ذكٕيٍ انًعشفح انرُريًيح انعذيذج

رؾزبط اإلكاهح اىٚ اىَ٘اهك ىزؾقٞق إٔلافٖب. ٗاىَْظَبد اىَؼبطوح أطجؾذ رزؼبٍو ٍغ ٍ٘اهك غٞفو 

قَٞخ اىضَِ ٗىؼو ٍِ أثوى ريل اىَ٘اهك ٕٜ اىَؼوفخ.ٍيٍَ٘خ ىنْٖب   

ُ  عفٕ٘و ٍفٖفً٘ اكاهح اىَؼوففخ ٝورنففي ػيفٚ ػَيٞفبد رنفِ٘ٝ اىَؼوفففخ ٍف٘اً  ٍفِ ففاله ر٘ظٞففف  ٗا

اىزوامٌ اىَؼوفٜ اىَ٘ع٘ك فٜ اىَْظَخ ىزنِ٘ٝ ٍؼوفخ علٝلح أٗ اإلفبكح ٍِ ٍغَو رفبػالد أطؾبة اىَؼوفخ 

ٞئزٖفففب اىزْبفَفففٞخ الثزنفففبه ٍؼوففففخ علٝفففلح غٞفففو ٍَفففج٘قخ ٍٗجزنفففوح ففففٜ كاففففو اىَْظَفففخ ٍٗؼٖفففب أٍففف٘اقٖب ٗث

اُ رنِ٘ٝ اىَؼوفخ ػَيٞخ كْٝبٍٞنٞخ رَزْل أٍبٍبً اىٚ ٍب ٕ٘ ٍ٘ع٘ك ففٜ مٕفِ األففواك  ( .93 ،2226)ٝبٍِٞ،

ٍٗلٙ هغجزٌٖ فٜ اٍزقالص ٍؼبهف اػبفٞخ ٗثبإلٍنبُ اىزؼبٍو ٍغ اىَؼوفخ مؼَيٞخ رَفزطٞغ اىَْظَفخ ٍفِ 

-142، 2225ّٖب اىَؼوفٜ ثقَٞخ ٍؼبفخ ٍِ فاله ٍ٘ع٘كارٖب اىفنوٝخ اىؾبىٞفخ، )اىَفبىٌ، فالىٖب هفل ٍقيٗ

141.)  

ٗٝقظل ثزنِ٘ٝ اىَؼوفخ اثلاع اىَؼوففخ، ٗٝفزٌ مىفل ٍفِ ففاله ٍشفبهمخ ففو  اىؼَفو اىلاػَفخ ىز٘ىٞفل 

هأً ٍفبه ٍؼوففٜ عٞفل ففٜ قؼفبٝب ٍَٗبهٍفبد علٝففلح رَفبٌٕ ففٜ رؼوٝفف اىَشفنيخ ٗاٝغفبك اىؾيف٘ه اىغلٝففلح 

ٗٝشٞو ٍظطيؼ رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ اىفٚ قفلهح  (.1952،  2227ثظ٘هح اثزنبهٝخ ٍَزَوح. )اىؼَوٛ،

اىَْظَخ ػيٚ رط٘ٝو أفنبه علٝلح ٍٗجلػخ ٗؽزفٚ روقفٚ ٕفنٓ األفنفبه اىفٚ ٍَفز٘ٙ اإلثفلاع ال ثفل ٗأُ رنفُ٘ 

لٝفلح ففٜ اىَف٘  قبكهح ػيٚ ؽفو ٍشفنالد ؽبىٞفخ ػيفٚ ّؾف٘ أمضفو مففب ح ٗثواػفخ أٗ رفئكٛ اىفٚ اثزنفبهاد ع

(325-293، 2229)موأٍْخ، ٗاىقيٞيٜ،   

(Nonak, 1998, 25)ْٗٝظو    ِ ب اػبكح رن٘ٝ اىٚ ػَيٞخ رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ اىغلٝلح ػيٚ أّٖ 

اىَْظَخ ٗمو فوك ٝؼَو فٖٞب ػَِ ػَيٞخ ٍَزَوح ٍِ اىزغلٝل اىنارٜ اىشقظٜ ٗاىَْظَٜ، فففٜ اىَْظَفبد 

َؼوفخ اىغلٝلح ىٌٞ ّشبؽبً ٍزقظظبً. ثو أّٔ ٗظٞفخ قَفٌ اىجؾفش ٗاىزطف٘ٝو أٗ اىقالقخ ىيَؼوفخ ٝؼل اثزلاع اى

قٌَ اىزَ٘ٝق أٗ اىزقطٞؾ اإلٍزٞوارٞغٜ. امُ ٕٜ ؽوٝقخ ىزؾلٝل اىَي٘ك ٕٜٗ ػَيٞخ رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىغلٝلح 

ضو اصجبد ىي٘عف٘ك ٗٝنفُ٘ مفو ففوك ػبٍفو فٖٞفب َٝضفو ػبٍفو ٍؼوففخ ٗثزؼجٞفو أففو ففبُ مفو ففوك ػبٍفو ففٜ   َ ر

َْظَبد اىَؼوفٞخ ٝنُ٘ هٝبكٝبً.اى  

ُ  اىَؼوفففخ رْطيففق ٍففِ اىزفبػففو ثففِٞ اىؾقففبئق ٗاىَؼففبهف اىَزفف٘فوح ٍففِ عٖففخ ٗثففِٞ ػقففو اإلَّففبُ  ا

ل ػَيٞخ رنِ٘ٝ اىَؼوففخ ػيفٚ 22-1، 2221ٗقلهرٔ ػيٚ اىزفنٞو ٍِ عٖخ أفوٙ )اىشٞـ، ٗػبئشخ،   َ ( ٗرؼز

ظَٜٞ، فبىؼقيٞخ اإلكاهٝخ اىقبئَخ ػيٚ األٍو ٗاإلشواف اىضقبفخ اىَي٘مٞخ اىَبئلح فٜ اىَْظَخ ٗػيٚ ٕٞنيٖب اىزْ

رؾل ٍِ ٍْظت رشنٞو اىفو  ٗاىزفبػو ثفِٞ األففواك ٗاى٘ؽفلاد ٕٗفنٓ ٍفِ اإلػزجفبهاد اىؼفوٗهٝخ ففٜ ّقفو 

 اىَؼوفخ ٗرنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ اىغلٝلح.
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ُ  رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ اىغلٝلح اَّب ٝزَضو ثق141، 2225ٗٝوٙ )اىَبىٌ،  لهح اىَْظَخ ػيفٚ ( ا

ىفلٙ اىؼفبٍيِٞ ٗاىَؼوففخ اىَؼيْخ)اىوٍفَٞخ( اىؼفَْٞخ رنِ٘ٝ هطٞل ٍؼوفٜ علٝل ّزٞغفخ اىزفبػفو ثفِٞ اىَؼوفخ

ضو هطٞل اىَْظَخ ٍِ فجوارٖب ٗرؼبٍالرٖب ٗقواهارٖب ٍٗٞبٍفبرٖب... ٗرؼفل ٕفنٓ اىؼَيٞفخ ٍفِ اىظفؼ٘ثخ   َ اىزٜ ر

ل اىٚ ؽل ثؼٞل ػيٚ رجْٜ اىْظوح اإلقزظب  َ كٝخ ٍِ ؽٞش اىنيفخ ٗاىيٍِ.ثَنبُ ٗرؼز  

رؾزبط ػَيٞفبد رنفِ٘ٝ اىَؼوففخ اىغلٝفلح اىفٚ اىقجفوح ٗاىََبهٍفخ ٗاىلهاٝفخ ٗاىضقبففخ اىزْظَٞٞفخ اىزفٜ 

رشففغغ ػيففٚ مىففل. ام ال رقزظففو ػَيٞففبد ر٘مٞففل اىَؼوفففخ ػيففٚ ٍَففز٘ٙ رْظَٞففٜ ٍؼففِٞ كُٗ غٞففوٓ، فنففو 

و ؽَفت افزظبطفٔ ٗارظفبالرٔ.)ػغبً، اىََز٘ٝبد اإلكاهٝخ ٍوشؾخ ىؼَيٞبد رنفِ٘ٝ اىَؼوففخ اىزْظَٞٞفخ مف

( ،ٗثٖفنا اىظفلك فقفل أشفبه 91، 2227  (Mertins,, Heisig ,Vorbeck , 2001, 48) ِٝ٘رنف  ُ اىفٚ أ

اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ َٝنِ أُ ٝؾلس ػْل ؽو اىَشنالد أٗ ففٜ ػَيٞفبد اػفبكح اإلّزفبط أٗ ػْفل اّغفبى اىَٖفبً، 

ُ  اىقجوح اىؾبىٞخ ٗاىَؼوفخ رَزقلً فٜ ريل اى ؼَيٞبد ٕٗنا ٝشَو ػَيٞبد اىفزؼيٌ، فقجفوح األففواك اىؼفبٍيِٞ ٗأ

 رؼل ٍَٖزٔ ٗػيٞٔ ٝغت أُ ٝزٌ رؾفٞيٌٕ ٗكػٌَٖ.

:نياخ ذكٕيٍ انًعشفح انرُريًيح انعذيذجساتعاً: آ  

ٗٝزطيت رنْٖ٘ٝب ٍْٖغبً  رط٘ه ٗرلاٗه ٍؼوفٜ علٝل كافو اىَْظَخ.ّٖب ػزجبه اىَؼوفخ ػيٚ أاَٝنِ 

طففبً اٍففزٞوارٞغٞخ علٝففلح ٗرجقففٚ اىؾبعففخ قبئَففخ اىففٚ ؽففو اٟىٞففبد اىنبٍيففخ ىيزنففِ٘ٝ أمضففو كْٝبٍٞنٞففخ ٗٝفف٘فو فو

ٞي ثؼؼبً ٍِ ريل اٟىٞبد ٕٜٗ:  َ  اىَؼوفٜ ٗىنِ َٝنِ رشقٞض أٗ ر

(Lynch, 2000, 484) 
 رىٞبد اىزؼيٌ فٜ اىَْظَخ. .1
 اىزنِ٘ٝ اىَؼوفٜ ٗػَيٞبد امزَبثٔ. .2
 ػَيٞبد اىزؾ٘ه اىَؼوفٜ. .3

رىٞخ ٍِ ٕنٓ اٟىٞبد:ٗفَٞب ٝيٜ ر٘ػٞؼ ٍفظو ىنو   

. انرعهى انرُريًي1  

َٝضففو اىففزؼيٌ اىزْظَٞففٜ أؽففل اإلٍففزٞوارٞغٞبد اىٖبٍففخ اىففنٛ َٝنففِ أُ رزجْبٕففب اىَْظَففبد ىَؼبىغففخ 

ٍشنالد، ٍٗ٘اعٖخ ٍزطيجبد اىزغٞٞو ٗاىزط٘ٝو ام ٝشفٞو اىفزؼيٌ اىزْظَٞفٜ اىفٚ قفلهح  اىَْظَفخ ػيفٚ  رنفِ٘ٝ 

ٍِ أعو رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىغلٝلح. مَب َٗٝضو اىزؼيٌ اىزْظَٜٞ ػَيٞخ ٗامزَبة ّٗقو اىَؼوفخ ٗرنٞٞفٖب ىيَي٘ك 

 .(Garvin,1993, 47-80)رؾَِٞ األفؼبه ٍِ فاله اىفٌٖ األفؼو ٗاىَؼوفخ. 
ُ  اىفففزؼيٌ اىزْظَٞفففٜ ٕففف٘ ػَيٞفففخ امزشفففبف ٗرظفففؾٞؼ 841 -803، 3002ٗرشفففٞو )طفففقو،  ( اىفففٚ أ

ُ  اىَْظَفبد رفزؼيٌ ٍفِ ففاله األففواك اىفنِٝ ٝؼَيفُ٘ ثٖفب ٍفٌْٖ ٗمفال   األفطب  فٜ اىَْظَفبد ٕٗفنا ٍؼْفبٓ أ

ىيزغٞٞو فٖٞب، ٗقل ٝنّ٘٘ا ق٘ٙ ٍَٞوح أٗ ٍؼوفخ ىفمكا  ٗمىفل ٍفِ ففاله رففبػيٌٖ ٍفغ األّظَفخ اىجٞئٞفخ ٗاىزفٜ 

 (AL-Hashem & Shaqrah, 1-11)رزنُ٘ ٍِ ػلح ػْبطو ٝطيق ػيٖٞب ّظبً اىزؼيٌ اىزْظَٞفٜ. ٗٝفوٙ 
ُ  اىزؼيٌ اىزْظَٜٞ ٕ٘ اىَؼوفخ ػ ِ اىؼالقبد اىَزجبكىخ ثِٞ أكا  اىَْظَخ ٗاىجٞئخ.أ  

ُ  اىزؼيٌ اىزْظَٜٞ َٝضو اىؼَيٞخ اىزفٜ رٖفلف ٍفِ فالىٖفب اىَْظَفخ ٍ٘امجفخ  ٗثْبً  ػيٚ ٍب ٍجق ّوٙ أ

اىزطفف٘هاد ٗاىزغٞففواد اىزففٜ رؾففلس فففٜ ثٞئزٖففب اىقبهعٞففخ ٗمىففل ػففِ ؽوٝففق ثْففب  ٗرطفف٘ه ٍؼوفففخ اىَْظَففخ 

ؼبٍيِٞ أٛ رط٘ٝو ٍؼبهفٌٖ اىزٜ رؼنٌ ٍفي٘مٞبرٌٖ ففٜ اىَْظَفخ ٍٗفلٙ اىْبعَخ ثبألٍبً ٍِ ٍؼٜ األفواك اى

 ر٘عٖٖب ّؾ٘ رؾقٞق اىْزبئظ.

:.اكرغاب انًعشفح2  

ُ  أٍبٍففٞبد ّظوٝففخ امزَففبة اىَؼوففففخ رزَضففو ثبٟىٞففبد اىَزجؼففخ ففففٜ رنففِ٘ٝ اىَؼوفففخ اىزْظَٞٞفففخ  ا

ُ  رزٌ ػَيٞبد اىزؼيٌ اىزْظَٜٞ ، رؤرٜ ػَيٞخ امزَبة اىَؼوفخ ٍفِ ٗاإلؽزفبظ ثٖب ٗر٘ىٝؼٖب ٗاٍزقلاٍٖب فجؼل أ

ٍضو ٍَز٘كػبد اىَؼوفخ، أٗ ٍفِ ففاله اىَشفبهمخ ففٜ  ْٔزِ انًصادس لذ ذكٌٕ داخهيحٍظبكهٕب اىَقزيفخ، 

اىقجفواد ٗاىََبهٍفبد ٗؽؼفف٘ه اىَفئرَواد ٗاىْفلٗاد ٗاىؾفف٘اه ٗاإلرظفبه ثفِٞ عَبػففبد اىؼَفو ٗاىَففلٝو 

زظبكٝخ ٝزٌ ٍِ فالىٖب ّقو اىَؼوفخ ٗرؾ٘ٝيٖب ٍِ ػَْٞخ ٗاىيثبئِ ٗاىؼبٍيِٞ أٗ ٍِ ثٞبّبد أٍبٍٞخ ٍبىٞخ ٗاق

اىٚ طوٝؾخ ٗاىؼنٌ. ْٗٝفزظ ػفِ مىفل اثفلاع اىَؼوففخ اىزْظَٞٞفخ )أٛ رنفِ٘ٝ ٍؼوففخ رْظَٞٞفخ علٝفلح(. ٗقفل 

رز٘ىٚ اكاهح اىَؼوفخ اؽؼبهٕب ٗرٖٞئزٖب ػجو اىؾلٗك اىزْظَٞٞخ أٗ اىَشبهمخ فٖٞب  يصادس خاسظيحرنُ٘ ٍِ 

زط٘هاد اىزنْ٘ى٘عٞخ ٍٗفب رقلٍفٔ ٍفِ رَفٖٞالد ٍضفو اىَفئرَواد اىفٞلٝ٘ٝفخ ٗاإلّزوّٞفذ َٗٝبػلٕب فٜ مىل اى
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، 3003ٗغٞوٕب. مَفب ٗقفل رنَفت اىَْظَفخ اىَؼوففخ ٍفِ ففاله اإلٍفزقجبهاد اىزَف٘ٝقٞخ ٗرؾيٞيٖفب. )ؽَفِ، 

(. 32-81، 3002( )اىؼَوٛ،32  

ُ  رىٞفخ امزَفبة اىَؼوففخ رَفٖو ػَيٞفخ 33، 3008ٗرشٞو )أث٘ ثنو،  رجفبكه اىَؼيٍ٘فبد ثفِٞ ( اىٚ أ

اىَْظَخ ٗاىؼبٍيِٞ ثٖب، أٗ ثِٞ اىَْظَخ ٗثٞئزٖب اىقبهعٞخ ثَب ٝضوٛ ٍؼبهف اىَْظَفخ ٗٝؼفيى اٍنبّٞبرٖفب ففٜ 

 اىزؼيٌ ٗاىزؼبٍو ٍغ األؽلاس اىؾبىٞخ ٗاىََزقجيٞخ.

 ً ُ  اىزؼيٌ ٗامزَبة اىَؼوفخ فٜ اىَْظَخ ال ٝنُ٘ كائَب  ٍٗغ مو ٍب ٍجق ٝغت األفن ثْظو اإلػزجبه أ

ٍقظ٘ك. فْٖبك ٍؼوفخ ٝزٌ اىؾظ٘ه ػيٖٞب ػِ ؽوٝق اىظلفخ ٗرنُ٘ ّبفؼخ ٍَٖٗخ ىيَْظَخ. ْٕٗب ٝقغ ػيفٚ 

ػبرق اىَْظَخ اىزؼوف ػيٚ إَٔٞخ ٕنٓ اىَؼوففخ، صفٌ رقيْٖٝفب ٗاٍفزوعبػٖب ػيفٚ أفؼفو ٗعفٔ، ٍٗفِ ّبؽٞفخ 

ُ  ػَيٞففخ امزَففبة اىَؼوفففخ رقزيففف ٍففِ ٍْظَففخ ألفففوٙ. فنففو ٍْظَففخ رنزَففت اىَؼوففف خ ٗرفَٖٖففب أفففوٙ فففب

، 3008ثطوٝقزٖب اىقبطخ. ٗثبىزبىٜ رزؤصو اىَؼوفخ اىَقيّخ فٜ اىَْظَخ ثضقبفخ اىَْظَخ مارٖب )ػجفل اىٕ٘فبة،

830  .)  

.انرحٕل انًعشفي 3  

ىٌٞ ٍوعؾبً أُ رْقو اىَؼوفخ اىغلٝلح اٍنبّٞبرٖب ػيفٚ امَفو ٗعفٔ ام ٍفب ثقٞفذ ٍؾظف٘هح ثبىؼفبٍيِٞ  

ُ  ٍضفو ٕفنٓ اىؼَيٞفخ رشفَو  كافو اىَْظَخ. ٗىنىل ال ثل ٍِ ّقيٖب اىٚ االفوِٝ. ٕٜٗ ىَٞذ ثبىََٖخ اىَٖيخ أل

األفواك ٗاىَغَ٘ػبد. ام قل ال ٝفٌٖ األفواك ثؼؼٌٖ اىجؼغ اٟفو فٞشؼوُٗ ثبىزٖلٝفل ٍفِ عبّفت اىزطف٘هاد 

اىغلٝلح ٗهثَب غٞو هاغجِٞ ثبىزَبٍؼ ػِ االفطب  أٗ اىغَ٘ع اىنٛ ال ٍفو ٍِ ؽظ٘ىٔ أصْب  ػَيٞخ اىْقفو. 

ُ  ٗػفؼٖب فؼالً   ػِ مىل قفل رؾَفت ثؼفغ اىَغفبٍٞغ ّفَفٖب ٕفٜ اىَبىنفخ ألّف٘اع ٍؼوفٞفخ ٍؼْٞفخ ٗرؾَفت أ

 ٍٞؼؼف أٗ ْٝقفغ اما ٍب رَذ اىَشبهمخ ثَضو ٕنٓ اىَؼوفخ.

ُ  ػَيٞففخ ّقففو اىَؼوفففخ قففل رزؼففَِ رغٞففواد فففٜ صقبفففخ اىَْظَففخ ٗاىزففٜ ال رففزٌ ػيففٚ ّؾفف٘ ٍففوٝغ  ا

(Lunch, 2000, 486) ؼوفٜ اىزشبهك ثبىَؼوففخ ثفِٞ اىؼلٝفل ٍفِ األففواك ٗثَقزيفف .  ٗٝقظل ثبىزؾ٘ه اىَ

. ٗٝشفٞو (Alsalami, 2010, 1-12)األٍبىٞت ٍضو اىزفبػو، اىزؼيٌٞ أٗ ؽزٚ ٍِ فاله اىزؼيٌٞ األىنزوّٜٗ. 
ُ  رؾ٘ه اىَؼوفخ ٝؼجو ػِ اّزقبالً ىيَؼوفخ ٍفِ ؽبىفخ اىفٚ أففوٙ ٍٗفِ شفنو 283، 3003)اىؼي٘اّٜ،  ( اىٚ أ

ُ  ٕنا اىزؾ٘ه ٝؾزبط اىٚ رورٞجبد رْظَٞٞخ ٗصقبفخ رْظَٞٞخ رلػَٔ ىنٜ ٝزٌ ألفو فٜ اىَْظَخ، .اال أ  

نرحٕل انًعشفح:  SEICًَٕرض   

(Nonake, 1991)ٗػؼ  َّ٘مط فٜ اىزؾ٘ه اىَؼوفٜ ٗأؽيق ػيٚ ٕفنا األَّف٘مط   (SEIC) ٕٗف٘  

اىجففل  ثز٘ػففٞؼ  اشففبهح اىففٚ اىؾففوٗف األٗىففٚ اىزففٜ رزنففُ٘ ٍففِ اىؼَيٞففبد األهثؼففخ فففٜ ٕففنا األَّفف٘مط. ٗقجففو

 ) ٍؼَُ٘ األَّ٘مط ال ثل ٍِ اإلشبهح ثبىزومٞي اىٚ ٍففبٌٕٞ مفو ٍفِ اىَؼوففخ اىؼفَْٞخ ٗاىظفبٕوح ٗمفبٟرٜ:
Baker & Badamshina,2002 ,1-42) 

األففواك ٗػقفف٘ىٌٖ ٍٗفِ مىففل ٕففبُ أمففٜ اىؼفَْٞخ ؽففبالد اإلكهاك اىَ٘ع٘كح اىفٚٗرشففٞو  انًعشفبح انمبًُيح:

َخ ٗاىَؼوفخ اىَْظَٞخ ٗاىَؼوفخ اىشقظٞخ اىزٜ رفْؼنٌ ثشفنو قفٌٞ ٍٗجفبكهاد ؽبالد اىقٌٞ ٗاىؾنَخ اىَزوام

 ٗرظ٘هاد ٗق٘اػل.

ٗاىْظوٝفبد  ٗاىْشفوٝبد ثبىنزفت ٗاى٘صفبئق اىَزَضيفخاألَّفبؽ اىنمبئٞفخ اىَؼوفٞفخ  اىفٚرشفٞو  انًعشفح انراْشج:

عففلاٗه ثٞبّٞففخ ٗهٍففً٘ ٗ ٍٗففب ْٝجضففق ػْٖففب ٍففِ رؼجٞففواد هٝبػففٞخ ط ٗؽففبالد اىَؾبمففبح ٗرفَففٞوارٖببمٗاىَْفف

.ٗق٘اػل ٗثٞبّبد  

Nonaka & Takeuchiٗقل أمل  ُ  ْٕبك أهثغ ػَيٞفبد رؾف٘ه رؾفلس ثفِٞ ٕفنِٝ اىْف٘ػِٞ   ػيٚ أ

 ٍِ اىَؼوفخ ٗاىزٜ رشنو عٕ٘و رنِ٘ٝ اىَؼوفخ ٕٜٗ:

  ٜبػ  َ  .Sociallzationاىزؾ٘ه ٍِ اىَؼوفخ اىؼَْٞخ اىٚ اىَؼوفخ اىؼَْٞخ ٗرََٚ ثبىزؾ٘ه اإلعز

 اىؼَْٞخ اىٚ اىَؼوفخ اىظبٕوح ٗرََٚ ثبىزغَٞلاىزؾ٘ه ٍِ اىَؼوفخExternallization. 

  اىزؾ٘ه ٍِ اىَؼوفخ اىظبٕوح اىٚ اىَؼوفخاىؼَْٞخ ٗرََٚ ثبىزنٗٝذInternalization. 

   اىزؾ٘ه ٍِ اىَؼوفخ اىظبٕوح اىٚ اىَؼوفخ اىظبٕوح ٗرََٚ ثبىوثؾCombinetion. 
              

إنى           انًعشفح انمًُيح  انًعشفح انراْشج                   



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
15-16 December 2018 © Ġstanbul/Turkey  

1203 

 

 انًعشفح انمًُيح

 إنى 

 انًعشفبببببببببببببببببح انرببببببببببببببببباْشج

انرحٕل انًعشفي.( انعًهياخ انثششيح انري ذماتم عًهياخ 2شكم )               

Source: Baker, Kathryn A.& Badamshina, Ghuzal M., (2002), Know-ledge 

Mannagement, www.Wern-neywork/resources/benchmark/05- knowledge mamagemont 

.pdf. 

(Baker & Badamshina,2002,9)ٗقففل أشففبه  ُ  اىزؾفف٘الد ٗاىزفففبػالد ثففِٞ اىَؼوفففخ   اىففٚ أ

ٕوح ٕٜ ػَيٞبد ماد إَٔٞخ فبطخ ام ال َٝنفِ رنفِ٘ٝ اىَؼوففخ اىظفبٕوح اال ثز٘ظٞفف فبػفو اىؼَْٞخ ٗاىظب

ُ  اىَؼوففخ اىظفبٕوح األفؼفو رؼفل ػفوٗهٝخ ىزؾفٞفي رطف٘ٝو ٍؼوففخ ػفَْٞخ  ىيَؼوفخ اىؼَْٞخ، ٗثبىَقبثو ففب

 علٝلح ٗماد ٍَز٘ٙ أػيٚ.

 ٔصف ٔذشخيص يًاسعاخ انُٓذعح االظرًاعيح

( اىنٛ اىَْت اىَئ٘ٝخ ٗاألٍٗبؽ اىؾَبثٞخ ٗاالّؾوافبد اىَؼٞبهٝخ 2غلٗه )ر٘ػؼ اىْزبئظ اى٘اهكح فٜ اى

رشٞو اىٚ ارفبقٌٖ ؽ٘ه اىفقواد أُ ٍ٘اقف غبىجٞخ األفواك اىَجؾ٘صِٞ  مبّذ  ْٖلٍخ االعزَبػٞخ اى ىَزغٞو

: رالرٜاى٘اهكح فٜ اٍزَبهح االٍزجٞبُ ام ٝزؼؼ ٍِ اىقٌٞ اىَجْٞخ فٜ اىغلٗه   

  اطو اىؼقيٍٜٖبهاد اىز٘ثٌؼل ؽقق  ً ً  ٍٗطب (، 0.682) اًـ ٍؼٞبهٝ اً ٗاّؾوافـ( 4.167ػبٍب ثيغ ) ؽَبثٞب

( ّغل أُ اىَْظَخ اىَجؾ٘صخ ىلٖٝب ر٘عٔ ػبه ّؾ٘ اٍزقلاً 3ٗثبىَقبهّخ ٍغ اىٍ٘ؾ اىفوػٜ )

 .اىز٘اطو اىؼقيٍٜٖبهاد 

  االقْبع ثؼل ٍغو ً ً  ٍٗطب بىَقبهّخ ٍغ (، ٗث0.747) اًـ ٍؼٞبهٝ اً ٗاّؾوافـ( 4.138ػبٍب ثيغ ) ؽَبثٞب

 .( ّغل أُ اىَْظَخ اىَجؾ٘صخ ىلٖٝب ر٘عٔ ػبه ّؾ٘ اٍزقلاً ٍٖبهاد اإلقْبع3اىٍ٘ؾ اىفوػٜ )

  (، 0.795) اًـ ٍؼٞبهٝ اً ٗاّؾوافـ( 4.152ػبٍب ثيغ ) ٍٗؾ ؽَبثٜػيٚ  ٍؾبمبح اىَشبػو ثؼلؽظو

 بمبح اىَشبػو.ٕزَبً ػبه ثَؾأ( ّغل أُ اىَْظَخ اىَجؾ٘صخ ىلٖٝب  3قبهّخ ٍغ اىٍ٘ؾ اىفوػٜ )َٗثبى

 ( ً ً ؽَبثٞب ً ثيغ  4.122ؽقق ثُؼل اىز٘اطو ػجو اىجوٝل اإلىنزوّٜٗ ٍٗطب ً ٍؼٞبهٝـب                      ( ٗاّؾوافـب

( ّغل أُ اىز٘اطو ػجو اىجوٝل اإلىنزوّٜٗ فٜ 3( ٗثبىَقبهّخ ٍغ اىٍ٘ؾ اىفوػٜ اىجبىغ )2.663)

 اىَْظَخ اىَجؾ٘صخ مبُ ثََز٘ٙ ٍورفغ.

 ( ٗثبّؾواف ٍؼٞبهٛ 3.846 اىز٘اطو ػجو اىفَٞج٘ك ) جُؼلىٍؾ اىؾَبثٜ ذ قَٞخ اى٘ثيغ

( ّغل أُ اىَْظَخ اىَجؾ٘صخ رَزقلً اىفَٞج٘ك 3(، ٗثبىَقبهّخ ٍغ اىٍ٘ؾ اىفوػٜ اىجبىغ )2.868)

 ثشنو ٍورفغ.

  ثيغ ) اىز٘اطو ػجو ٍنبٝت األػَبه ثُؼلؽقق  ً ً ؽَبثٞب ً ٍؼٞبهٝـبً 2.226ٍٗطب ( ٗاّؾوافـب

 خ اىَجؾ٘صخَْظَ( ّغل اُ اى3َقبهّخ اىٍ٘ؾ اىؾَبثٜ اىَزؾقق ٍغ اىٍ٘ؾ اىفوػٜ )(، ٗث2.998)

 ىلٖٝب ر٘عٔ ػبه ّؾ٘ اٍزقلاً ٕنٓ اىزقْٞخ. ىٌٞ

( انًؤششاخ االحصائيح نًًاسعاخ انُٓذعح االظرًاعيح2ظذٔل )  

 خ

 انًرغيش
َغة 

 االذفاق
 انحياد

َغة عذو 

 االذفاق

انٕعط 

 انحغاتي

االَحشا

ف 

 انًعياس 

يعايم 

 االخرالف

 2.1637 2.682 4.167 3.199 5.2 91.599 يٓاساخ انرٕاصم انعمهي 1

 2.1825 0.747 4.138 3.85 11.68 84.449 فٍ االلُاع 2

 2.191 0.795 4.152 4.59 7.21 88.2 يحاكاج انًشاعش 3

انرٕاصم عثش انثشيذ  4

 االنكرشَٔي
86.3 8.9 4.8 4.102 0.663 2.162 

تٕن انرٕاصم عثش انفيظ 5  79.8 12.8 9.4 3.846 0.868 2.226 

 0.498 0.998 2.006 81.62 14.05 4.32 انرٕاصم عثش عكاية االعًال 6

 0.793 3.735  انًؤشش انكهي

 

اعي           Externalization       انرعغيذ ًّ  Socialization    انرحٕل االظر

 Internalizationانرزٔيد  Combination             انشتط
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ذشخيص آنياخ ذكٕيٍ انًعشفح انرُريًيحٔصف ٔ  

ىَؼٞبهٝخ ( اىنٛ اىَْت اىَئ٘ٝخ ٗاألٍٗبؽ اىؾَبثٞخ ٗاالّؾوافبد ا3ر٘ػؼ اىْزبئظ اى٘اهكح فٜ اىغلٗه )

رشٞو اىٚ ارفبقٌٖ أُ ٍ٘اقف غبىجٞخ األفواك اىَجؾ٘صِٞ  مبّذ  رىٞبد رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخاىزبثغ  يَزغٞوى

: رالرٜؽ٘ه اىفقواد اى٘اهكح فٜ اٍزَبهح االٍزجٞبُ ام ٝزؼؼ ٍِ اىقٌٞ اىَجْٞخ فٜ اىغلٗه   

  اىزؼيٌ اىزْظَٜٞثٌؼل ؽقق  ً ً  ٍٗطب  (،2.966) اًـ ٍؼٞبهٝ اً افـٗاّؾو( 3.852ػبٍب ثيغ ) ؽَبثٞب

 .ثبىزؼيٌ اىزْظَٜٞػبه  إزَبًّغل أُ اىَْظَخ اىَجؾ٘صخ ىلٖٝب (3)ٗثبىَقبهّخ ٍغ اىٍ٘ؾ اىفوػٜ

  امزَبة اىَؼوفخ ثؼل ٍغو ً ً  ٍٗطب (، 2.952) اًـ ٍؼٞبهٝ اً ٗاّؾوافـ( 3.836ػبٍب ثيغ ) ؽَبثٞب

مزَبة ب ر٘عٔ ػبه ّؾ٘ ا( ّغل أُ اىَْظَخ اىَجؾ٘صخ ىل3ٖٝٗثبىَقبهّخ ٍغ اىٍ٘ؾ اىفوػٜ )

 .اىَؼوفخ ٍِ ٍظبكهٕب اىَقزيفخ

  (، 0.948) اًـ ٍؼٞبهٝ اً ٗاّؾوافـ( 3.828ػبٍب ثيغ ) ٍٗؾ ؽَبثٜػيٚ  اىزؾ٘ه اىَؼوفٜ ثؼلؽظو

ػَيٞخ رؾ٘ه ػبه رَبهً ثشنو ( ّغل أُ اىَْظَخ اىَجؾ٘صخ  3قبهّخ ٍغ اىٍ٘ؾ اىفوػٜ )َٗثبى

 .اىَؼوفخ ٍِ اىؼَْٞخ اىٚ اىظبٕوح ٗثبىؼنٌ

يححصائيح نركٕيٍ انًعشفح انرُريً( انًؤششاخ اال3ظذٔل )  

اخانًرغيش خ  
َغة 

 االذفاق
 انحياد

َغة 

عذو 

 االذفاق

انٕعط 

 انحغاتي

االَحشاف 

 انًعياس 
يعايم 

 االخرالف

 25 0.966 3.852 8.11 12.70 79.19 اىزؼيٌ اىزْظَٜٞ 1

 24.8 0.952 3.836 14.59 12.70 72.70 امزَبة اىَؼوفخ 2

ىزؾ٘ه اىَؼوفٜا 3  72.97 11.62 14.38 3.808 0.948 25 

  0.955 3.832 انًؤشش انكهي

 

 شانصاً: االطاس انًيذاَي 

االفزجبهاد  َٝزييً األٍو االٍزؼبّخ ثجؼغ اىوئَٞخ ٗاىفوػٞخاىجؾش  بدثٖلف افزجبه فوػٞ

ٍؼبكىخ فؾ االّؾلاه ٍْٖٗب افزجبه ٍؼبٍو االهرجبؽ، ٗافزجبهاإلؽظبئٞخ   بدفزجبه فوػٞالزقلً  ٍأ  اىنٛ  

:ٝؤرٜ  مَبٗزؤصٞو ثِٞ ٍزغٞوٛ اىجؾش اىََزقو ٗاىَؼزَل اى  

 اخرثاس انفشضيح األٔنى نهثحس .1

الذٕظذ عاللح إسذثاط يعُٕيح تيٍ يًاسعاخ انُٓذعح  " : ٍبٝبرٜ ػيٚ اىفوػٞخ األٗىٚ ىيجؾش ْضر

."فح انرُريًيح في انًيذاٌ انًثحٕزاالظرًاعيح ٔذكٕيٍ انًعش  
ٍَبهٍبد اىْٖلٍخ االعزَبػٞخ ٗرنِ٘ٝ ( اىٚ ٗع٘ك ػالقبد اهرجبؽ ثِٞ 4بد اىغلٗه)رشٞو ٍؼطٞ

خ اىوئَٞاىؼلً فوػٞخ  هفغ( ٕٗنا ٝق٘كّب اىٚ 2.827)َٖب ام ثيغ ٍؼبٍو االهرجبؽ  ثْٞ، اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ 

خ اهرجبؽ ثِٞ ، ام ٍغيذ أق٘ٙ ػالق ٗقج٘ه اىفوػٞبد اىجلٝيخ ػْٖب اىَْجضقخ ٍْٖبجؾش ٗاىفوػٞبد ىي ٗىٚاأل

فَٞب ( 2.947ثَْٖٞب ) االهرجبؽثيغ ٍؼبٍو  ؽٞش، رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ ٗ اىز٘اطو ػجو اىفٌٞ ث٘ك

، ام ثيغ ٍؼبٍو رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ ٗ ٍٖبهاد اىز٘اطو اىؼقيٜثِٞ ٍغيذ أقو قَٞخ ىَؼبٍو اإلهرجبؽ 

(.2.238ثَْٖٞب ) االهرجبؽ  
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يًاسعاخ انُٓذعح االظرًاعيح ٔذكٕيٍ انًعشفح انرُريًيحتيٍ يعايم االسذثاط  (4ظذٔل )  

 انًرغيش انًغرعية

 انًرغيش انرفغيش 

 ذكٕيٍ انًعشفح انرُريًيح

 يًاسعاخ انُٓذعح االظرًاعيح
*2.238 يٓاساخ انرٕاصم انعمهي  

**2.918 يٓاساخ االلُاع  
**2.729 يحاكاج انًشاعش  

 **0.776 انرٕاصم عثش انثشيذ االنكرشَٔي

نانرٕاصم عثش انفيظ تٕ  2.947**  
**2.827 انًؤشش انكهي  

 N=74                                 (          2.21**ٍؼْ٘ٛ ػْل ٍَز٘ٙ )

 ذحهيم عاللاخ األشش تيٍ انًرغيشاخ  .1

 نهثحس اخرثاس انفشضيح انصاَيح .2

ً ىٕنا اىَؾ٘ه رؾيٞو ػالقبد األصو ثِٞ ٍزغٞواد اىجؾش  زْبٗهٝ رٌ  امخ ضبّٞوػٞخ اىوئَٞخ اىيفٗفقب

ٗأظٖو اىزؾيٞو اىْزبئظ اىزبىٞخ:ٗفوػٞبرٖب اىفوػٞخ  افزجبه ٕنٓ اىفوػٞخ  
 

يًاسعاخ انُٓذعح االظرًاعيح ٔذكٕيٍ انًعشفح انرُريًيحتيٍ  رأشيشان (5انعذٔل )  

انًرغيش انرفغيش           

 ذكٕيٍ انًعشفح انرُريًيح انًرغيش انًغرعية

يًاسعاخ انُٓذعح 

ظرًاعيحاال  
R

2
 B T  F انًحغٕتح Sig انرأشيش 

 ٝئصو 0.000 72.696 8.526 2.683 2.495 يٓاساخ انرٕاصم انعمهي

 ٝئصو 0.041 4.318 2.278 2.428 2.257 يٓاساخ االلُاع

 ٝئصو 0.000 384.354 19.625 1.332 2.842 يحاكاج انًشاعش

انرٕاصم عثش انثشيذ 

 االنكرشَٔي
2.531 1.114 9.237 81.667 0.000 

 رئصو

نانرٕاصم عثش انفيظ تٕ  رئصو 0.000 128.823 12.432 1.321 2.622 

 رئصو 2.222 631.922 25.138 1.127 2.898 انرٕاصم عثش انغكاية

 رئصو 0.000 156.298 12.522 1.369 2.685 انًؤشش انكهي

DF(1-73) 

فٜ اىَزغٞو ىْٖلٍخ االعزَبػٞخ ٍَبهٍبد ا( ّزبئظ رؾيٞو رؤصٞو اىَزغٞو اىزفَٞوٛ 5٘ػؼ اىغلٗه)ٝ

رؤصٞواً ٍؼْ٘ٝبً رؾلس  اىْٖلٍخ االعزَبػٞخ د بَبهٍأُ ٍ،ٗمَب ٝالؽع  رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخاىََزغٞت 

،ام مبّذ قَٞخ) رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخفٜ  F ( ٕٜٗ امجو ٍِ اىقَٞخ اىغلٗىٞخ ػْل 156.298( اىَؾَ٘ثخ )

0.05ٍَز٘ٙ كالىخ ) َ و ٍؼبٍو اىزؾلٝل73-1( ٗرؾذ كهعخ ؽوٝخ ) (، ٗف  (R
2
) َّجزٔ ) ٍب  % 69 ٍِ )

، مَب أُ قَٞخ ) رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخٍقلاه االفزالفبد اىؾبطيخ فٜ  β (ٕٜٗ رشٞو 1.369( قل ثيغذ )

ثَقلاه ٗؽلح ٗاؽلح ٝئكٛ اىٚ رغٞو فٜ  اىْٖلٍخ االعزَبػٞخ د بَبهٍٍاىٚ أُ اىزغٞو اىنٛ ٝؾظو فٜ 

ٗثَب أُ قَٞخ اه ) (.1.369) هثَقلا خرنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞ Sig ( ٗأُ قَٞخ 2.22(ثيغذ)  F اىَؾَ٘ثخ

 ال ذؤشش " ٍفبكٕب اىزٜهفغ فوػٞخ اىؼلً اىوئَٞخ اىضبّٞخ  ٕٜ أمجو ٍِ قَٞزٖب اىغلٗىٞخ فٖنا ٝشٞو اىٚ

ً  يٓاساخ انرٕاصم انعمهي في انًيذاٌ انًثحٕز. ٔلثٕل تذيهرٓا. ذكٕيٍ انًعشفح انرُريًيحفي  يعُٕيا  

 صاَيحفشعيح  األٔنى يٍ انشئيغح اناخرثاس انفشضيح ان - أ
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 رنِ٘ٝ فٜ  ٍٖبهاد اىز٘اطو اىؼقيٜ فَوٓر ( ٕٗنا ٝشٞو اىٚ َّجخ ٍب(0.495ثيغ ٍؼبٍو اىزؾلٝل

رؼ٘ك رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ  االفزالفبد اىؾبطيخ فٜ %( 52ٍِ، ثَؼْٚ أُ)  اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ

 .ٍٜٖبهاد اىز٘اطو اىؼقياىٚ  ثبألٍبً

   ٗثبىَْجخ الفزجبهt  ِٞقَٞخ أُثِٞ اىَزغٞوِٝ فقل ثt   أمجو ٍِ قَٞزٖب (8.526) اىَؾَ٘ثخ ٜٕ

رنِ٘ٝ اىَؼوفخ ٌٍٖ فٜ  ٍٖبهاد اىز٘اطو اىؼقيٜ اىَزغٞو اىزفَٞوٛ  أُاىغلٗىٞخ ٕٗنا ٝئشو 

 . اىزْظَٞٞخ

   أٍب فَٞب ٝورجؾ ثبفزجبهF  ( قَٞخ أ72.696فقل ثيغذ قَٞزٖب اىَؾَ٘ثخ ٜٕٗ ) مجو ٍِ قَٞزٖب

 شنو اىؼالقخ ثِٞ اىَزغٞوِٝ ٍقج٘ه . أُاىغلٗىٞخ  ٕٗنا ٝله ػيٚ 

  قَٞخ ٍؼبٍو االهرجبؽ اىقٞبٍٜ أٍبBeta  ( ٕٗنا ٝؼْٜ ٗع٘ك ػالقخ عٞلح ثِٞ 2.683فقل ثيغذ )

 .اىَزغٞوِٝ 

ه ٗقج٘ خّٞبضاىفوػٞخ اىفوػٞخ األٗىٚ ٍِ اىوئَٞخ اى هفغمو ٕنٓ اىَئشواد اإلؽظبئٞخ رئشو ىْب 

.ثلٝيزٖب   

 حاخرثاس انفشضيح انفشعيح  انصاَيح يٍ انشئيغح انخايغ - ة

  رنِ٘ٝ اىَؼوفخ  فٜ ٓ ٍٖبهاد االقْبعفَور( ٕٗنا ٝشٞو اىٚ َّجخ ٍب (0.057ثيغ ٍؼبٍو اىزؾلٝل

رؼ٘ك  رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ االفزالفبد اىؾبطيخ فٜ ٍِفقؾ %( 5، ثَؼْٚ أُ)  اىزْظَٞٞخ

 . ْبعٍٖبهاد االقثبألٍبً اىٚ 

   ٗثبىَْجخ الفزجبهt  ِٞقَٞخ أُثِٞ اىَزغٞوِٝ فقل ثt   أمجو ٍِ قَٞزٖب ( 2.278) اىَؾَ٘ثخ ٜٕ

 .رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ فٜىٖب كٗه  ٍٖبهاد االقْبع أُاىغلٗىٞخ ٕٗنا ٝئشو 

   أٍب فَٞب ٝورجؾ ثبفزجبهF  ( قَٞخ أمجو ٍِ قَٞزٖب 4.318فقل ثيغذ قَٞزٖب اىَؾَ٘ثخ ٜٕٗ )

 شنو اىؼالقخ ثِٞ اىَزغٞوِٝ ٍقج٘ه . أُىٞخ  ٕٗنا ٝله ػيٚ اىغلٗ

  قَٞخ ٍؼبٍو االهرجبؽ اىقٞبٍٜ أٍبBeta  ( ٕٗنا ٝؼْٜ ٗع٘ك ػالقخ 2.428فقل ثيغذ )  ِٞث

 .ٞوِٝاىَزغ

ضبّٞخ.ٞخ اىضبّٞخ ٍِ اىوئَٞخ اىاىفوػٞخ اىفوػ هفغ مو ٕنٓ اىَئشواد اإلؽظبئٞخ رئشو ىْب  

 حَياصصانصح يٍ انشئيغح انفشعيح  اناخرثاس انفشضيح ان - د

 رنِ٘ٝ اىَؼوفخفٜ  ٍؾبمبح اىَشبػوفَوٓ ر( ٕٗنا ٝشٞو اىٚ َّجخ ٍب (0.840ثيغ ٍؼبٍو اىزؾلٝل ،

  ٍؾبمبح اىَشبػورؼ٘ك ثبألٍبً اىٚ  زنِ٘ٝ اىَؼوفخ االفزالفبد اىؾبطيخ فٞ ٍِ %(84ثَؼْٚ أُ)

. 

  ٗثبىَْجخ الفزجبهt  ِٞقَٞخ أُثِٞ اىَزغٞوِٝ فقل ثt  َ٘أمجو ٍِ قَٞزٖب (19.625)ثخ اىَؾ ٜٕ

ً ٍٍَٖؾبمبح اىَشبػو رَبهً رؤصٞواً  أُاىغلٗىٞخ ٕٗنا ٝئشو   . نِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخفٜ ر ب

   أٍب فَٞب ٝورجؾ ثبفزجبهF  ( قَٞخ أمجو ٍِ قَٞزٖب 384.354فقل ثيغذ قَٞزٖب اىَؾَ٘ثخ ٜٕٗ )

 ٘ه .شنو اىؼالقخ ثِٞ اىَزغٞوِٝ ٍقج أُاىغلٗىٞخ  ٕٗنا ٝله ػيٚ 

  قَٞخ ٍؼبٍو االهرجبؽ اىقٞبٍٜ أٍبBeta  ( ٕٗنا ٝؼْٜ ٗع٘ك ػالقخ عٞلح ثِٞ 1.332فقل ثيغذ )

 اىَزغٞوِٝ.

خ.ّٞبضاىفوػٞخ اىضبىضخ ٍِ اىوئَٞخ اىاىؼلً فوػٞخ  هفغمو ٕنٓ اىَئشواد اإلؽظبئٞخ رئشو ىْب   

 

 حَياصح يٍ انشئيغح انانشاتعفشعيح  اخرثاس انفشضيح ان - س

 ٝفٜ اىز٘اطو ػجو اىجوٝل االىنزوّٜٗ  فَوٓٝ( ٕٗنا ٝشٞو اىٚ َّجخ ٍب (0.531لثيغ ٍؼبٍو اىزؾل

رؼ٘ك ثبألٍبً اىٚ  زنِ٘ٝ اىَؼوفخ االفزالفبد اىؾبطيخ فٞ ٍِ %(53، ثَؼْٚ أُ)رنِ٘ٝ اىَؼوفخ

 .اىز٘اطو ػجو اىجوٝل االىنزوّٜٗ

  ٗثبىَْجخ الفزجبهt  ِٞقَٞخ أُثِٞ اىَزغٞوِٝ فقل ثt   أمجو ٍِ قَٞزٖب ٕٜ (9.237)اىَؾَ٘ثخ

ً ٍَٖاىز٘اطو ػجو اىجوٝل االىنزوّٜٗ ه رَبهً رؤصٞواً  أُاىغلٗىٞخ ٕٗنا ٝئشو  نِ٘ٝ اىَؼوفخ فٜ ر ب

 . اىزْظَٞٞخ
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   أٍب فَٞب ٝورجؾ ثبفزجبهF  ( قَٞخ أمجو ٍِ قَٞزٖب 81.667فقل ثيغذ قَٞزٖب اىَؾَ٘ثخ ٜٕٗ )

 قج٘ه .شنو اىؼالقخ ثِٞ اىَزغٞوِٝ ٍ أُاىغلٗىٞخ  ٕٗنا ٝله ػيٚ 

  قَٞخ ٍؼبٍو االهرجبؽ اىقٞبٍٜ أٍبBeta  ( ٕٗنا ٝؼْٜ ٗع٘ك ػالقخ عٞلح ثِٞ 1.114فقل ثيغذ )

 اىَزغٞوِٝ.

خ.ّٞبضخ ٍِ اىوئَٞخ اىواثؼاىفوػٞخ اىاىؼلً فوػٞخ  هفغمو ٕنٓ اىَئشواد اإلؽظبئٞخ رئشو ىْب   

 حَياصح يٍ انشئيغح اننخايغفشعيح  ااخرثاس انفشضيح ان - ط

 رنِ٘ٝ فٜ  كاىز٘اطو ػجو اىفٌٞ ث٘فَوٓ ر( ٕٗنا ٝشٞو اىٚ َّجخ ٍب (0.602ٝلثيغ ٍؼبٍو اىزؾل

رؼ٘ك ثبألٍبً اىٚ  زنِ٘ٝ اىَؼوفخ االفزالفبد اىؾبطيخ فٞ ٍِ %(62، ثَؼْٚ أُ)اىَؼوفخ

 .كاىز٘اطو ػجو اىفٌٞ ث٘

  ٗثبىَْجخ الفزجبهt  ِٞقَٞخ أُثِٞ اىَزغٞوِٝ فقل ثt   أمجو ٍِ قَٞزٖب(12.432)اىَؾَ٘ثخ ٜٕ 

ً ٍَٖرَبهً رؤصٞواً  كاىز٘اطو ػجو اىفٌٞ ث٘ أُاىغلٗىٞخ ٕٗنا ٝئشو  نِ٘ٝ اىَؼوفخ فٜ ر ب

 . اىزْظَٞٞخ

   أٍب فَٞب ٝورجؾ ثبفزجبهF  ( قَٞخ أمجو ٍِ قَٞزٖب 128.823فقل ثيغذ قَٞزٖب اىَؾَ٘ثخ ٜٕٗ )

 شنو اىؼالقخ ثِٞ اىَزغٞوِٝ ٍقج٘ه . أُاىغلٗىٞخ  ٕٗنا ٝله ػيٚ 

  االهرجبؽ اىقٞبٍٜقَٞخ ٍؼبٍو  أٍبBeta  ( ٕٗنا ٝؼْٜ ٗع٘ك ػالقخ عٞلح ثِٞ 1.321فقل ثيغذ )

 اىَزغٞوِٝ.

خ.ّٞبضخ ٍِ اىوئَٞخ اىىقبٍَاىفوػٞخ ااىؼلً فوػٞخ  هفغمو ٕنٓ اىَئشواد اإلؽظبئٞخ رئشو ىْب   

 حَياصح يٍ انشئيغح اندعاغفشعيح  اناخرثاس انفشضيح ان - ػ

 رنِ٘ٝ اىَؼوفخفٜ  ٍؾبمبح اىَشبػوفَوٓ رَّجخ ٍب  ( ٕٗنا ٝشٞو اىٚ(0.898ثيغ ٍؼبٍو اىزؾلٝل ،

اىز٘اطو ػجو رؼ٘ك ثبألٍبً اىٚ  رنِ٘ٝ اىَؼوفخ  االفزالفبد اىؾبطيخ فٜ ٍِ %(84ثَؼْٚ أُ)

 .  ٍنبٝت االػَبه 

  ٗثبىَْجخ الفزجبهt  ِٞقَٞخ أُثِٞ اىَزغٞوِٝ فقل ثt   أمجو ٍِ قَٞزٖب (25.138)اىَؾَ٘ثخ ٜٕ

ً ٍَٖاىز٘اطو ػجو ٍنبٝت االػَبه َٝبهً رؤصٞواً  أُاىغلٗىٞخ ٕٗنا ٝئشو  نِ٘ٝ اىَؼوفخ فٜ ر ب

 . اىزْظَٞٞخ

   أٍب فَٞب ٝورجؾ ثبفزجبهF  ( قَٞخ أمجو ٍِ قَٞزٖب 631.922فقل ثيغذ قَٞزٖب اىَؾَ٘ثخ ٜٕٗ )

 شنو اىؼالقخ ثِٞ اىَزغٞوِٝ ٍقج٘ه . أُاىغلٗىٞخ  ٕٗنا ٝله ػيٚ 

  قَٞخ ٍؼبٍو االهرجبؽ اىقٞبٍٜ أٍبBeta  ( ٕٗنا ٝؼْٜ ٗع٘ك ػالقخ عٞلح ثِٞ 1.127فقل ثيغذ )

 اىَزغٞوِٝ.

خ.ّٞبضخ ٍِ اىوئَٞخ اىَبكٍاىفوػٞخ اىاىؼلً فوػٞخ  هفغمو ٕنٓ اىَئشواد اإلؽظبئٞخ رئشو ىْب   

 

ياالعرُراظاالطاس انًحٕس انشاتع :  

 أٔالً : االعرُراظاخ

د اىَقزيفخ اىْٖلٍخ االعزَبػٞخ ٗفق أُ األفواك اىؼبٍيِٞ فٜ عبٍؼخ اىَ٘طو َٝزقلٍُ٘ اىََبهٍب .8

 .ٍب ثْٞذ ّزبئظ اى٘طف ٗاىزشقٞض

ٗفق ٍب أشود اىْزبئظ االؽظبئٞخ فبّٔ ٝزٌ رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ اىغلٝلح فٜ عبٍؼخ اىَ٘طو  .3

ٗثشنو ٍَزَو ، ٕٗنا ّبعٌ ٍِ ؽجٞؼخ ػَو اىغبٍؼخ اىزٜ رؼٌ ميٞبد ٍقزيفخ ػيَٞخ ٗاَّبّٞخ 

الّشطخ اىؼيَٞخ اىزٜ رز٘ىل فٖٞب اىَؼوفخ ثشنو ٍقظ٘ك أٗ غٞو ٍقظ٘ك ٗرَبهً فٖٞب اىؼلٝل ٍِ ا

ٍِٗ ٕنٓ االّشطخ اىْلٗاد ٗاىَئرَواد ٗٗهُ اىؼَو ٗاىلٗهاد اىزلهٝجٞخ فؼالً ػِ اىجؾش 

 اىؼيَٜ.

فٜ اىَٞلاُ اىَجؾ٘س،  اٍزقلاٍٖب ٍِ قجو االفواكٍِ ؽٞش  اىْٖلٍخ االعزَبػٞخ ٍَبهٍبد رجبْٝذ  .2

ثشنو  اىز٘اطو ػجو اىجوٝل االىنزوّٜٗعبٍؼخ اىَ٘طو َٝزقلٍُ٘ اىؼبٍيِٞ فٜ  ام رجِٞ أُ األفواك

أمجو ٍِ ثقٞخ اىََبهٍبد اىقبطخ ثبىْٖلٍخ االعزَبػٞخ ٗهثَب ٝؼ٘ك األٍو اىٚ أُ اغيت األفواك 
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اىَجؾ٘صِٞ ٌٕ ٍِ االٍبرنح اىزلهَِٝٞٞ ٗاُ ر٘اطيٌٖ ٍغ االؽواف ماد اىؼالقخ ثبىؼَو ٝنُ٘ ػجو 

فَٞب ٍغيذ ٍٖبهاد  زوّٜٗ ّظواً ىَب ٝ٘فوٓ اىجوٝل ٍِ ؽَبٝخ ٍٗوٝخ ىيَؼيٍ٘بد ،اىجوٝل اإلىن

جو األفواك اىَجؾ٘صِٞ ٕٗنا ثبىزؤمٞل ّبعٌ اىز٘اطو اىؼقيٜ اىََبهٍخ اىضبّٞخ ٍِ ؽٞش اٍزقلاٍٖب ٍِ ق

أٍبرنح ػَيٌٖ ثبالٍبً ٍَزْل اىٚ اػطب  اىَؾبػواد اىؼيَٞخ ٗاىَْبقشخ  ػِ مُ٘ اىَجؾ٘صِٞ 

ٍغ األفوِٝ ، فَٞب عب  فِ االقْبع ثبىَورجخ اىضبىضخ ٍِ ؽٞش اٍزقلاٍٖب ٍِ قجو األفواك  ىيز٘اطو

اىَجؾ٘صِٞ  ، ريٖٞب ٍؾبمبح اىَشبػو صٌ اىز٘اطو ػجو اىفٌٞ ث٘ك ٗأفٞواً اىز٘اطو ػجو ٍنبٝت 

 األػَبه.

فٜ  رجبْٝذ ثشنو ؽفٞف ٍِ ؽٞش ر٘افوٕب ٗاٍزقلاٍٖب رىٞبد رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخمَب أُ  .4

اىَٞلاُ اىَجؾ٘س ، فبمزَبة اىَؼوفخ عب  ثبىَورجخ األٗىٚ ٝيٞٔ اىزؼيٌ اىزْظَٜٞ ٗاىزؾ٘ه اىَؼوفٜ 

 ام ٍغال ّفٌ اىَْجخ رقوٝجبً)ٗفقبً ىَؼبٍو االفزالف(.

رنِ٘ٝ اىَؼوفخ  رجِٞ ٗع٘ك ػالقخ اهرجبؽ ٍؼْ٘ٝخ عٞل ثِٞ ٍَبهٍبد اىْٖلٍخ االعزَبػٞخ ٗػَيٞخ .3

ٚ أُ اٍزقلاً ٗاؽلح أٗ امضو ٍِ اىََبهٍبد اىقبطخ ثبىْٖلٍخ ، ٕٗنا ٝشٞو اى اىزْظَٞٞخ

 االعزَبػٞخ اَّب ٌَٖٝ ثشنو ٍجبشو فٜ ر٘ىٞل اىَؼبهف اىغلٝلح ٍ٘ا  مبّذ ػَْٞخ أٗ ظبٕوح.

اىغلٝلح  رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخارؼؼ ٗع٘ك رؤصٞو ٍؼْ٘ٛ رَبهٍٔ اىْٖلٍخ االعزَبػٞخ فٜ ػَيٞخ  .1

اىْٖلٍخ ىََبهٍبد  و يؤشر أهمية الدور المؤثر ثِٞ اىَزغٞوِٝ ، ٕٗنا ٝؼيى ٍِ ػالقخ اىزؤصٞو

 اىغلٝلح. رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخاالعزَبػٞخ اىَقزيفخ فٜ ػَيٞخ 

 مبّذفَٞب ،  رنِ٘ٝ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ ٗ اىز٘اطو ػجو اىفٌٞ ث٘كمبّذ أق٘ٙ ػالقخ اهرجبؽ ثِٞ  .2

 ِ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ. رن٘ٝٗ ٍٖبهاد اىز٘اطو اىؼقيٜثِٞ هرجبؽ ػؼف ػالقخ اأ

ًاتلتوصياً:ثانيا ً
ََبهٍبد اىْٖلٍخ االعزَبػٞخ ٗػوٗهح ػوٗهح قٞبً اكاهح اىَْظَخ اىَجؾ٘صخ ثز٘ػٞخ األفواك اىؼبٍيِٞ ث .1

فٜ اىؼَو ، فٖنا ٍِ شؤّٔ رق٘ٝخ أٗاطو ٗاىز٘اطو االعزَبػٜ ٗاىضقخ فَٞب ثِٞ األفواك  االٍزفبكح ٍْٖب

 .ٍيِٞ ٍؼٌٖاىؼبٍيِٞ ٗاطؾبة اىَظيؾخ اىَزؼب

أُ رقً٘ ٍْظَبد األػَبه ػيٚ افزالف أّ٘اػٖب ثبىجؾش ػِ اىَجو اىنفٞيخ ىَ٘اعٖخ ٍِ اىؼوٗهٛ  .2

رؾلٝبد اىجٞئخ ٍٗزطيجبرٖب اىَزغٞوح ثبٍزَواه ، ٗفٜ ٕنا اىظلك رؼل اىْٖلٍخ االعزَبػٞخ ٍِ أفؼو 

 خ.اىَلافو ٗاىَؼبىغبد اىَؼزَلح مّٖ٘ب رؾبفع ػيٚ اٍزَواهٝخ اىَْظَخ فٜ اىجٞئ

اىقٞبكاد رَْٞخ اى٘ػٜ ثؤَٕٞخ ٗقَٞخ اىَؼوفخ فٜ ٍْظَبد األػَبه ٕٗنا ٝزؤرٚ ٍِ فاله اكاهك ٍِ اىٌَٖ  .3

رشنو ػْظواً ؽٞ٘ٝبً فٜ ّغبػ ٍَبهٍخ االّشطخ فٜ اىَْظَخ ٗثَب اىزٜ فٜ اىَْظَخ ثزيل اىقَٞخ اإلكاهٝخ 

 . خٝز٘افق ٍغ رؾقٞق األٕلاف اىزْظَٞٞ
ىمفواك اىؼبٍيِٞ فٜ ٍغبه رنْ٘ى٘عٞب اىَؼيٍ٘بد ٗاالرظبالد ٗرطجٞقبد رشغٞغ رط٘ٝو اىَٖبهاد اىفْٞخ  .4

 اٍزقلاٍٖب ، مّٖ٘ب أطجؼ أؽل إٌٔ ٍٗبئو اىز٘اطو ثِٞ األفواك فٜ ٍْظَبد االػَبه .

االٕزَبً ثبكاهح اىَؼوفخ ٗرطجٞقبرٖب ٗػَيٞبرٖب ّظواً ىلٗهٕب اىؾوط فٜ ريٗٝل اىَْظَبد ثبىَؼوفخ  .5

 ي٘ثخ ىََبهٍخ اىؼَو ٗاّغبى اىَٖبً.)اىؼَْٞخ ٗاىظبٕوح( اىَط

رشغٞغ األفواك اىؼبٍيِٞ ػيٚ اىَشبهمخ ثبىَؼوفخ ٗاىَؼيٍ٘بد اىزٜ َٝزينّٖ٘ب ، ام أُ اىَؼوفخ اىزٜ ْٝقيٖب  .6

 فوك  اىٚ ٍغَ٘ػخ أفواك رؼل ثَضبثخ ٍؼوفخ ٍنزَجخ علٝلح ىٌٖ .

بػ ٗرؼل ػَيٞخ رنِ٘ٝ ىنٜ رؾقق ٍْظَبد األػَبه إٔلافٖب ػيٖٞب أُ رٖٜ  األهػٞخ اىقظجخ ىيْغ .7

 ٌ اىَؼوفخ اىزْظَٞٞخ أؽل إٌٔ ػَيٞبد اكاهح اىَؼوفخ اىزٜ رٌَٖ فٜ اغْب  اىناموح اىزْظَٞٞخ ثَب ٕ٘ ٌٍٖ ٗقٞ 

ٍِ اىَؼيٍ٘بد ٗاىقجواد ٗاىَٖبهاد ٗاىَؼبهف ، ٗىؼو ٍَبهٍبد اىْٖلٍخ االعزَبػٞخ رؼل ٍِ األهمبُ 

رَؼٚ اىٚ ر٘ظٞفٖب فٜ  ٍغبالد اىؼَو اىَقزيفخ فٜ االٍبٍٞخ اىزٜ رٌَٖ فٜ ر٘ىٞل اىَؼبهف اىغلٝلح ٗ

 اىَْظَخ. 
 

 انًصادس

 أٔالً: انًصادس انعشتيح
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اٝزفواك  َرى اإلداسج انًفرٕحح: يُٓط حذيس نرحميك شفافيح انًُرًباخ (، 3008أث٘ ثنو، فبرِ، ) .1

 ىيْشو ٗاىز٘ىٝغ، اىقبٕوح.
اصفوا   يُرًباخ األعًبال  إعريشاذيعياخ اإلداسج انًعشفيبح فبي(، 3003ؽَِ، ؽَِٞ ػغالُ، ) .2

 ىيْشو ٗاىز٘ىٝغ، ػَبُ.

كٗه اىز٘اطو االعزَبػٜ فٜ رَْٞفخ ٍشفبهمخ اىشفجبة اىفيَفطْٜٞ  ،2213 ،اؽَل ٌّٝ٘ دمحم، ؽَ٘كح .3

 .عبٍؼخ اىقبٕوح ،ميٞخ االػالً ،هٍبىخ ٍبعَزٞو غٞو ٍْش٘هح ،اىقؼبٝب اىَغزَؼٞخ ٜف

 اىؼوثٞخ ىيزَْٞخ اإلكاهٝخ، اىقبٕوح.، اىَْظَخ يُرًاخ انرعهى (،3003اىَبىٌ، ٍئٝل ٍؼٞل، ) .4

ذحهيبم انعاللبح تبيٍ انشيبادج ٔانرغييبش فبي انًُرًباخ (، 3080اىشٞـ، اىلاٗٛ، ٗػبئشفخ، شفزبرؾخ، ) .5

، اىَففئرَو اىؼيَففٜ اىففلٗىٜ اىَففْ٘ٛ اىؼبشففو ىغبٍؼففخ اىيٝزّ٘ٞففخ األهكّٞففخ اىقبطففخ: هٝففبكح األعًببال

 أثوٝو. 34-31األػَبه فٜ رغَٞغ اىَؼوفخ، ىيفزوح 

انًُرًح انًرعهًح ٔانرحٕل يٍ انمعف اإلداس  انى انرًيض فبي إداسج األداء اإلداس  ٕلٙ،   طقو، .6

، اىَئرَو اىَْ٘ٛ اىؼبً اىواثفغ ففٜ اإلكاهح: اىقٞفبكح اإلثلاػٞفخ ىزطف٘ٝو ٗرَْٞفخ اىَئٍَفبد ففٜ نهذٔنح

 .3002أمز٘ثو  81-82اى٘ؽِ اىؼوثٜ، ىيفزوح 

داسج انًعشفح في انًذٌ انعشتيح:دساعح حانبح يذَيبح يرطهثاخ إ(، 3008ػجل اىٕ٘بة، ٍَٞو دمحم، ) .2

 .801شئُٗ ػوثٞخ، اىؼلك  ، انماْشج
شمافبببح انًعهٕيببباخ ٔإداسج انًعشفبببح ٔأششْبببا فبببي إَحيببباص (، 3002ػغفففبً، اثفففوإٌٞ دمحم ؽَفففِ، ) .8

اإلعبببريشاذيعي: دساعبببح ذحهيهيبببح يماسَبببح ألساء عيُبببح يبببٍ يبببذيش  انًصبببادس انعشاليبببح األْهيبببح 

 خ كمز٘هآ غٞو ٍْش٘هح، ميٞخ اإلكاهح ٗاألقزظبك، اىغبٍؼخ اىََزْظوٝخ.، أؽوٗؽٔانحكٕييح

 ، ٍئرَو اىقبٕوح.إداسج انًعشفح: انًفٕٓو ٔانًذاخم انُرشيح(، 3003اىؼي٘اّٜ، ؽَِ، ) .9

دٔس ذكُٕنٕظيبببا انًعهٕيببباخ ٔانًعشفبببح فبببي تُببباء انبببزاكشج (، 3002اىؼَفففوٛ، غَفففبُ ػَٞفففٚ، ) .12

اىَفئرَو اىؼيَفٜ اىضفبّٜ ىغبٍؼفخ اإلٍفوا  اىقبطفخ:  يبح انًُرًيح نرحغيٍ حم انًشبكالخ انرُريً

 اىزفنٞو اإلكاهٛ اإلٍزٞوارٞغٜ فٜ ػبىٌ ٍزغٞو.

يكَٕباخ إداسج انًعشفبح: (، 3004مواٍْخ، ػجل اىفزبػ ػجل اىوؽَِ، ٗاىقيٞيفٜ، ٍفَٞخ دمحم ر٘فٞفق،) .11

ألػَفبه، اىَغيفلح، ، اىَغيخ األهكّٞفخ ففٜ اكاهح ادساعح ذحهيهيح في ٔصاسج انرشتيح ٔانرعهيى األسدَيح

 .2اىؼلك

 .        اىقبٕوح ،كاه اىْشو ٍغَ٘ػخ اىْٞو اىؼوثٞخ ،ٍٖبهاد اىزؼبٍو ٍغ اىْبً ،2226 ،دمحم اؽَل ،ٕٞنو .12

 Quicken.comإداسج انًعشفبببح ٔشبببثكاخ انميًبببح: دساعبببح حانبببح شبببشكح  ٝبٍفففِٞ، ٍفففؼل غبىفففت، .13

اقزظففبك اىَؼوفففخ اىقبطخ"اىَففئرَو اىؼيَففٜ اىففلٗىٜ اىَففْ٘ٛ اىقففبٌٍ ىغبٍؼففخ اىيٝزففُ٘ االهكّٞففخ 

 .3003َّٞبُ  33-32"ىيفزوح  ٗاىزَْٞخ االقزظبكٝخ
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OVER GERM CELL TUMORS: ANALYSIS OF 24 CASES 

OVER GERM HÜCRELĠ TÜMÖRLERĠ: 24 OLGUNUN ANALĠZĠ 

Hülya Ayık Aydın
1
 

1
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Abstract 

In this study, we aimed to determine the epidemiological and clinical data of patients with ovarian 

germ cell tumors in our clinic and to evaluate the surgical methods and chemotherapy protocols. A 

total of 24 germ cell ovarian tumors were included in the study between August 2001 and February 

2017. Age, tumor size, type of operation, histopathological diagnosis, whether or not adjuvant 

treatment was performed in the postoperative period and follow-up characteristics were recorded. The 

mean age of the patients was 32.96 ± 14.19 (17-60) years. When the distribution of histopathological 

diagnoses were examined, it was found that six (25%) patients had immature teratoma and five 

patients (20.8%) had dysgerminoma and five patients (20.8%) followed monodermal teratoma. 

Staging surgery was performed in 18 patients (75%); conservative surgery was performed in six 

patients (25%). The number of patients who did not receive additional treatment in the postoperative 

period was eight (33.3%) and the number of patients receiving chemotherapy was 16 (66.6%). No 

recurrence was observed during follow-up. 

Keywords: Ovarian, cancer, germ cell tumor. 

 

Özet 

Bu çalıĢma ile kliniğimizde tespit edilen over germ hücre tümörlü hastaların epidemiyolojik ve klinik 

verilerini saptamak, uygulanan cerrahi yöntemleri ve kemoterapi protokollerini değerlendirmek 

amaçlanmıĢtır. Ağustos 2001 ve ġubat 2017 tarihleri arasında tanı ve tedavi alarak takip edilmiĢ 24 

adet germ hücreli over tümörü çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. Olguların yaĢları, tümör boyutları, 

operasyon tipleri, histopatolojik tanıları, postoperatif dönemde adjuvan tedavi alıp almadıkları, ve 

takip özellikleri kaydedildi. ÇalıĢmaya katılan hastaların yaĢ ortalaması 32.96±14.19 (17-60) yıl idi. 

Histopatolojik tanıların dağılımına bakıldığında en sık görülen alt grubun altı olgu (%25) ile immatür 

teratom olduğu ve bunu beĢ olgu (%20.8) ile disgerminom, beĢ olgu (%20.8) ile monodermal 

teratomun takip ettiği saptandı. On sekiz olguya (%75) evreleme cerrahisi; altı olguda da (%25) 
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konservatif cerrahi uygulandı. Postoperatif dönemde ek tedavi almayan hasta sayısı sekiz (%33.3) 

iken, kemoterapi alan hasta sayısı 16 (%66.6) idi. Takipler süresince hiçbir hastada nüks gözlenmedi.  

Anahtar Kelimeler: Over, kanser, germ hücre tümörü. 

 

1. GĠRĠġ 

Tüm over kitlelerinin %80-90‘ı iyi huyludur ve genelde belirgin kistik yapısı vardır (Kroeger, 

2017). BaĢvuru yakınmaları ağrı ve giderek artan karın alt bölgesi ĢiĢliğidir. Olguların 

yaklaĢık %10‘u torsiyon veya tümör yırtılmasına bağlı akut karın tablosuyla baĢvurur 

(McKenzie, 2018). Over torsiyonu geliĢen tüm olguların yalnızca %1,8-3‘ünde kötü huylu 

tümörler saptanır (McKenzie, 2018). 

Over kanseri genital kanserlerin %20-25‘ini oluĢturur (Kroeger, 2017). Over kanserinin 

epidemiyolojik verileri ülkeler arasında oldukça büyük farklılıklar gösterse de, en sık 

rastlanan kadın genital kanserleri arasında her zaman ilk beĢ hastalık içinde yer almaktadır. 

Over kanseri, kadın genital kanserleri içinde en çok ölüme neden olan kanserlerden biridir. 

Over kanseri olan hastalar %70-80 oranında evre III ve evre IV‘de iken hekime 

baĢvurmaktadırlar (Mallen, 2018). Bunun nedeni hastalığın uzun bir dönem semptom 

vermeden veya nonspesifik semptomlarla seyretmesidir. Hastayı hekime getiren Ģikayet 

genellikle karın ağrısı ve karın ĢiĢliğidir. Bu yakınmalar ortaya çıktığında da hastalık 

genellikle ileri evrelere eriĢmiĢ demektir. 

Over kanseri; epitelyal (%90-95) ve germ hücreli (%5-10) tümörler olmak üzere ayrılır. 

Epitelyal tümörler genellikle orta ve ileri yaĢ grubunda (50-60 yaĢ) gözlenirken, germ hücreli 

tümörler genellikle genç yaĢ grubunda (30 yaĢlarında) görülür, ancak epitelyal over 

tümörlerine göre çok daha hızlı büyürler (Lockley, 2018). Ovum ya da sperm oluĢumu için 

koĢullanmıĢ germ hücre serilerinden geliĢen tümörler germ hücreli tümörler olarak 

adlandırılır. Germ hücreli tümörler öncül germ hücrelerinden köken alır ve çocukluk çağı 

tümörlerinin %2-3‘ünü oluĢtururlar. On beĢ yaĢ altında malignite tanısı alan olguların %3,5‘i 

germ hücreli tümördür. Ergenlik dönemi ile birlikte özellikle gonadal germ hücreli tümör 

insidansında artıĢ görülür. Bu dönemde germ hücreli tümörler, malignite tanısı alan olguların 

%16‘sını oluĢturur. Tüm germ hücreli tümörlerin %20‘si maligndir (Roth, 2017). 

Bu çalıĢma ile kliniğimizde tespit edilen over germ hücre tümörlü hastaların epidemiyolojik 

ve klinik verilerini saptamak, uygulanan cerrahi yöntemleri ve kemoterapi protokollerini 

değerlendirmek amaçlanmıĢtır.  
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2. METOT 

Ağustos 2001 ve ġubat 2017 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları 

ve Doğum Kliniğinde tanı ve tedavi alarak takip edilmiĢ 485 over kanserli olgu değerlendirilmiĢ, 24 

adet germ hücreli over tümörü çalıĢmaya dahil edilmiĢtir. 

Olguların yaĢları, tümör boyutları, operasyon tipleri, histopatolojik tanıları, postoperatif dönemde 

adjuvan tedavi alıp almadıkları, ve takip özellikleri kaydedildi. 

 

3. SONUÇLAR 

ÇalıĢmaya katılan hastaların yaĢ ortalaması 32.96±14.19 (17-60) yıl idi.  

Tüm olgulara ameliyat öncesi radyolojik değerlendirme yapıldı. 18 hastada solid, 6 hastada kistik 

kitlesel lezyon tespit edildi. Radyolojik olarak kitlelerin boyutları 5 ile 25 cm arasında değiĢmekte idi. 

On sekiz olguya (%75) batın yıkama sıvısı örneklemesi + diafragma sürüntüsü + total abdominal 

histerektomi+ bilateral salpingooferektomi + omentektomi+ apendektomi+ pelvik ve paraaortik lenf 

nodu diseksiyonunu Ģeklinde evreleme cerrahisi; altı olguda da (%25) konservatif cerrahi (fertilite 

koruyucu) uygulandı. 

Histopatolojik tanıların dağılımına bakıldığında en sık görülen alt grubun altı olgu (%25) ile immatür 

teratom olduğu ve bunu beĢ olgu (%20.8) ile disgerminom, beĢ olgu (%20.8) ile monodermal teratom, 

2 olgu (%8.3) ile mixed germ hücreli tümör, 2 olgu (%8.3) ile malign struma ovarii,  2 olgu (%8.3) ile 

endodermal sinüs tümör, ve 2 olgu (%8.3) ile yolk sac tümörü takip ettiği saptandı. 

Postoperatif dönemde ek tedavi almayan hasta sayısı sekiz (%33.3) iken, kemoterapi alan hasta sayısı 

16 (%66.6) idi. Kemoterapi alan gruptan 13 hastaya cisplatin+ etoposid+ bleomisin‘den oluĢan 

kemoterapi protokolü, iki hastaya VIP protokolü (etoposid-sisplatin-ifosfamid-mesna), ve bir hastaya 

da VAC protokolü (vinkristin- actinomycin, siklofosfamid) uygulandı. Takipler süresince hiçbir 

hastada nüks gözlenmedi.  
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