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Zoom Meeting ID: 893 6701 3364 

Zoom Meeting Passcode: 060606 
 

 

 

 

 

 

  6th INTERNATIONAL 

MARDIN ARTUKLU 

SCIENTIFIC RESEARCHES 

CONFERENCE 

Online (with Video Conference) Presentation 

June 25-27, 2021, Mardin/TURKEY 



 

 
IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

✓ To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID instead of “Meeting ID  
or Personal Link Name” and solidify the session. 

✓ The presentation will have 15 minutes (including questions and answers). 
✓ The Zoom application is free and no need to create an account. 
✓ The Zoom application can be used without registration. 
✓ The application works on tablets, phones and PCs. 
✓ Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation time. 
✓ All congress participants can connect live and listen to all sessions. 
✓ During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period 
✓ Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the 

session. 
 

TECHNICAL INFORMATION 
✓ Make sure your computer has a microphone and is working. 
✓ You should be able to use screen sharing feature in Zoom. 
✓ Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress. 
✓ Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the 

session. 
 

Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number, 
exp. Hall-1, Ahmet ÖZBAY 

 

 
ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN 

✓ Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildiriler için online (video 
konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır. 

✓ Sunumlar için 15 dakika (soru ve cevaplar dahil) süre ayrılmıştır. 
✓ Online sunum yapabilmek için https://zoom.us/join sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or 

Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz. 
✓ Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur. 
✓ Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir. 
✓ Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor. 
✓ Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 10 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları 

gerekmektedir. 
✓ Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir. 
✓ Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur. 

 
TEKNİK BİLGİLER 

✓ Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun. 
✓ Zoom'da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz. 
✓ Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir 
✓ Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır 

 
Zoom'a giriş yaparken önce lütfen adınızı, soyadınızı ve SALON numaranızı yazınız 

 Örnek: Salon-1, Ahmet ÖZBAY 

 

 

 



PARTICIPANT COUNTRIES:  

TURKEY, ALGERIA, ETHIOPIA, AZERBAIJAN, NIGERIA, PAKISTAN,  

INDIA, MOROCCO, TUNISIA, FRANCE, IRAQ, NORTH CYPRUS, SAUDI 

ARABIA 

 

Turkey, Mardin Time 
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Zoom Meeting ID: 893 6701 3364 

Zoom Meeting Passcode: 060606 
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Hüseyin MUNGAN 

Zonguldak Bulent Ecevit University 

Member of Organizing Board 

Time 09.20-09.30 
 

 

 

 

 



25.06.2021 

Session-1 Hall-1 

 
Moderator: Berrak DUMLUPINAR 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Dr. Lecturer 
Tayfun GÜROL 

Bahçeşehir University, 
Faculty of Medicine 

MANAGEMENT OF TAKOTSUBO 
CARDIOMYOPATHY BEFORE NON-CARDIAC 

SURGERY 

Assist. Prof. Dr. Burçin ALTINBAŞ 
SANKO Üniversitesi Tıp 

Fakültesi 

CENTRAL LIPOXYGENASE ENZYME 
INTERMEDIATION IN CARDIOVASCULAR EFFECTS 

CAUSED BY NESFATIN-1 

Dr. Özlem Karaca Ocak 
Medicana İnternational 
Samsun Hastanesi, Genel 

Cerrahi Kliniği 

EVALUATION OF METABOLIC PARAMETERS IN 
NONALCOLIC FATTY LIVER 

Ömer Taha Sözer                                        
Mehmet Eskin 

Aydın Adnan Menderes 
Üniversitesi                      

Koç Üniversitesi 

WHAT KIND OF RELIGIOUS EXPERIENCES DO 
CONTRIBUTE TO THE PSYCHOLOGICAL WELL-

BEING? 

Havva Kaçan                                              
Ayfer Öztürk 

Kastamonu University, 
Fazıl Boyner Faculty of 

Health Sciences                                                        
Bartın University, Faculty 

of Health Sciences 

HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS OF ELDERLY 
INDIVIDUALS 

Dr. Ebral YİĞİT                               
Dr. İlhan TAŞ 

Gazi Yaşargil Eğitim 
Araştırma Hastanesi 
Genel Cerrahi A.B.D, 
Diyarbakır.Türkiye 

PROFILE OF EMERGENCY GENERAL SURGERY 
PATIENTS OPERATED IN DİYARBAKIR 

Berrak DUMLUPINAR 
Istanbul Gelisim 

University, Faculty of 
Health Sciences 

SYNERGIC ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF 
PELARGONIUM ENDLICHERIANUM FENZL. 

ESSENTIAL OIL AND CEFEPIME COMBINATION 
AGAINST Streptococcus pneumoniae 

Mustafa Nevzat Firidin 

Department of 
Neurosurgery, Siirt 

University, Faculty of 
Medicine, Siirt, Turkey 

SCORING OF DEGENERATED LUMBAR DISC PAIN 
ACCORDING TO THE SCALES WE WIDELY USED IN 

ROUTINE FOLLOW-UP 

 

  

Time (Mardin)

09:30-12:00
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Session-1 Hall-2 

 
Moderator: Lect. Hüseyin MUNGAN 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Res. Assist. Hasan Kaan BERENT                                       
Assoc. Prof. Dr. Ertuğrul CİHAN 

Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi, Mühendislik 

Fakültesi, Makine 
Mühendisliği Bölümü 

80000, Osmaniye 

KANATÇIK BORULU ISI EŞANJÖRLERİNDE 
KİRLENME FAKTÖRÜNÜN EŞANJÖR KAPASİTESİNE 

ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Assoc. Prof. Dr. Ufuk AYDIN 

Department of Civil 
Engineering, Engineering 

Faculty, Ataturk 
University, Erzurum 

25240, Turkey 

FREQUENCY DEPENDENT CODA ATTENUATION 
FOR MIDDLE BLACK SEA 

Dr. Sinan CANSIZ 
İstanbul Aydin University, 
Construction Technology 

THE EFFECT OF DIFFERENT SOIL CLASSES ON 
EQUIVALENT EARTHQUAKE LOAD BASE SHEAR 

FORCE ACCORDING TO TBDY-2018 AND DBYBHY-
2007 PRINCIPLES 

Dr. Elif GÖREN Çukurova Üniversitesi ADSORPTION OF CESIUM-137 ON KAOLINITE 

Fahri YİYİN                                                
Assist. Prof. Dr. Ayşe Bengü 

SÜNBÜL GÜNER  
Lect. Hüseyin MUNGAN 

Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi, Zonguldak, 

Türkiye 

DEEP FOUNDATİON FABRİCATİON AND 
NUMERİCAL MODEL ANALYSİS 

Ulvi KAYAKESER                                     
Assist. Prof. Dr. Ayşe Bengü 

SÜNBÜL GÜNER                                                           
Lect. Hüseyin MUNGAN 

Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi, Zonguldak, 

Türkiye 

SİTE CHARACTERİZATİON AND ENGİNEERİNG 
PROPERTİES; CASE STUDY 

Berk KAYNAK                                            
Asst. Prof. Ahmet Yiğit ARABUL 

Yildiz Technical 
University                                     

Yildiz Technical 
University, Electrical-

Electronic Faculty 

SIZING, DESIGN AND ANALYSIS OF FIXED WING 
UNMANNED AERIAL VEHICLE’S WING 

Mohamed Bechir BEN HAMIDA 
Ha'il University, Ha'il City, 

Saudi Arabia 

NUMERICAL STUDY OF ENHANCING THE FALLING 
FILM ABSORPTION PROCESS IN VERTICAL PLATE 

ABSORBER USING HYBRID NANOFLUIDS 

Senem AKTAŞ                                            
Asst. Prof. Şafak KAYIKÇI 

Bolu Abant Izzet Baysal 
University, Turkey 

COMPUTİNG TURKİSH MOVİE STARS SCREEN TİME 
USİNG DEEP CONVOLUTİONAL NETWORKS 

Lect. Necip Altay EREN 
Gaziantep Üniversitesi, 

TBMYO, İnşaat Böl., 
Gaziantep, Türkiye 

EFFECTS OF CARBON FIBERS ON THE MECHANIC 
PERFORMANS OF ASPHALT CONCRETE 

 

 

  

Time (Mardin)

09:30-12:00



25.06.2021 

Session-1 Hall-3 

 
Moderator: Assist. Prof. Dr. Mehmet Halit ATLİ 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Asst. Prof. Okay Özdağ 
Iskenderun Technical 

University, Mustafa Yazıcı 
State Conservatory 

SOME DETERMINATIONS REGARDING MUSIC 
NOTATION PROGRAMS IN THE ONLINE 

EDUCATION 

Dr. Ahmet ÖZBAY MEB 
THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TURKISH 
VERSION OF THE SOCIAL-NORM ESPOUSAL SCALE 

Assist. Prof. Dr. Mehmet Halit 
ATLİ 

Fırat Üniversitesi 
SUGGESTED DICTIONARY PORTAL TYPOLOGY IN 

LINE WITH CURRENT DEVELOPMENTS 

Beyza KILIÇ                                            
Assist. Prof. Dr. Menekşe SEDEN 

TAPAN BROUTIN                                                    
Assoc. Prof. Dr. Gül KALELİ 

YILMAZ 

Bursa Uludağ Üniversitesi 
EXAMINATION OF CHALLENGES EXPERIENCED BY 

8th GRADE STUDENTS IN THE PROCESS OF 
CREATING GRAPHS OF LINEAR RELATIONS 

Dr. Murat TURAN 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Ankara 

EXAMINATION OF SPORTS TEAM EVANGELISM 
PERCEPTIONS ACCORDING TO VARIOUS 

VARIABLES OF STUDENTS FACULTY OF SPORTS 
SCIENCES 

Deniz ÇAKAROĞLU                               
İbrahim Halil ÇELİK                                  

Veysel DİREKÇİ                                          
Yaren EZER 

Siirt Üniversitesi, Beden 
Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu 

THE EFFECT OF ERGOGENIC AIDS ON 
PERFORMANCE IN SWIMMING 

Dr. Ali ERDOĞAN                                   
Prof. Dr. Erkan Faruk ŞİRİN 

Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi                                                                        
Selçuk Üniversitesi Spor 

Bilimleri Fakültesi 

ADAPTATION OF STUDENT SATISFACTION SCALE 
TO TURKISH CULTURE IN HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS PROVIDING SPORTS EDUCATION 

 

  

Time (Mardin)

09:30-12:00



25.06.2021 

Session-1 Hall-4 

 
Moderator: Prof. Dr. Mine KAYA KEHA 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Res. Assist. Sara AKDAĞ 
Erzincan Binali Yıldırım 

Üniversitesi 

THE EVALUATION OF THE WORDS OF HIDAYET 
AND DALALET IN THE CONTEXT OF HUMAN'S 

FREEDOM BY THE FICTIONAL SCHOOLS (EXAMPLE 
OF MU’TAZİLAH AND AHL AS-SUNNAH) 

Zafer ÇAYLI 
Çukurova Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 
SAYYID BEY’S UNDERSTANDING OF GOODNESS 

AND EVIL 

Assist. Prof. Dr. Süleyman ÇAM 
Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi 
SHIITE MOTIFS IN AHMED SARBAN’S DIVAN 

Dr. Mustafa SOYCAN Milli Eğitim Bakanlığı 

THE FACT THAT THE BATTLE OF BADR WAS THE 
SUBJECT OF VERSES THAT WERE DESCENDED 

DURING THE MECCA PERIOD AND THE 
REFLECTION OF IT IN TAFSIR, HADITH AND 

PROPHETIC BIOGRAPHY SOURCES 

Prof. Dr. Mine KAYA KEHA 
Ataturk University, 
Faculty of Letters 

ALL SCIENTIFIC THEORIES ARE ASSUMPTION 

Assist. Prof. Dr. Şükrü AYRAN 
Bitlis Eren Üniversitesi 
İslami İlimler Fakültesi 

AN ISHRAKI PHILOSOPHER MOLLA SADRA’S 
IMAGINATION OF PRAYER AND ZAKAT 

Assist. Prof. Dr. Semira KARUKO 
K.K.T.C. Near East 

University Faculty Of 
Theology 

COMMONLY USED PROVERB OF HATAY ARABIC, 
THE REASONS FOR SPEAKING AND THE 

EQUIVALENT OF FASİH ARABIC 

 

 

  

Time (Mardin)

09:30-12:00
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Session-1 Hall-5 

 
Moderator: Assist. Prof. Dr. Gülcan KENDİRKIRAN    

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Lect. Yunus AZBOY 
Iğdır Üniversitesi, Sağlık 

Hizmetleri Meslek 
Yüksekokulu 

EVALUATION OF A CASE WITH HEREDITARY 
SPASTIC PARAPAREZI WITH PHYSICAL THERAPY 

AND REHABILITATION METHODS 

Suna SERDER  
Doç. Dr. Murat ŞAHİN 

Amasya University, 
Institute of Health 

Sciences 

INVESTIGATION OF THE IMPORTANCE OF 
TRIPOPHANE AND THYROZINE LEVELS IN 

MONITORING THE EFFECTIVENESS OF THE 
TREATMENT, DIET HABITS AND THE 

RELATIONSHIP WITH GASTROINTESTINAL 
DISEASES 

Assist. Prof. Dr. Gülcan 
KENDİRKIRAN    
Burcu BATUR 

Haliç Üniversitesi, 
Hemşirelik Yüksekokulu, 

İstanbul 

THE RELATIONSHIP BETWEEN EATING BEHAVIOR 
AND JOB SATISFACTION OF ACADEMIC STAFF 

Res. Assist. Dr. Şerif TÜMER 
Mardin Artuklu 

Üniversitesi 
CURRENT USE OF TRADITIONAL ARCHITECTURE: 
MARDIN MAHMUT FEYZI YEDIKARDEŞ MOSQUE 

Res. Assist. Dr. Şerif TÜMER 
Mardin Artuklu 

Üniversitesi 
AN EXAMPLE OF ARCHITECTURAL SYNCRETISM: 

MARDIN DR. ZEYNEL ABIDIN ERDEM MOSQUE 

R. Gamze Taşkın Şenol                                 
İbrahim KÜRTÜL                                     

Seda SERTEL MEYVACI                            
Murat DIRAMALI 

Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi, Temel Tıp 

Bilimleri 

ANALYSIS OF THE ANGULAR PARAMETERS IN 
MANDIBLE AND CLINICAL SIGNIFICANCE 

Dr. Mehmet AKDENİZ 

The Council of Forensic 
Medicine, Diyarbakir 
Group Chairmanship, 

Diyarbakir, Turkey 

DETERMINATION OF TRITERPEN CONTENT AND 
ENZYME ACTIVITIES OF THE SEDUM SEDIFORME 

(JACQ.) PAU SPECIES 

Humzah Jamshaid                                       
Fakhar ud Din                                            

Gul Majid Khan 

Department of Pharmacy 
Quaid-i-Azam University, 
Nanomedicine Research 
Group 45320 Islamabad, 

Pakistan 

NANOTECHNOLOGY BASED SOLUTIONS FOR ANTI-
LEISHMANIALS ASSOCIATED LIMITATIONS 

 

 

  

Time (Mardin)

09:30-12:00



25.06.2021 

Session-2 Hall-1 

 
Moderator: Lect. Pelin Su ALTAN 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Assist. Prof. Dr. Ozan YILDIRIM                   
Res. Assist. Elif KAHYA 

Niğde Ömer Halisdemir 
Üniversitesi 

THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE 
SATISFACTION AND SOCIAL MEDIA USAGE: AN 

EMPIRICAL STUDY ON DIGITAL NATIVES 

Assist. Prof. Dr. Serhat ERDEM 
Atatürk Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi 
THE POWER OF COLOR: THE COLOR PALETTE 

USED IN THE MOVIES 

Assist. Prof. Gaye Gokalp Yilmaz 
Burdur Mehmet Akif 

Ersoy University, Burdur, 
Turkey 

NEW ASPECT OF SOCIAL CHANGE DEFINED BY 
DIGITAL TRANSFORMATION AND SPACE – TIME 

EROSION 

Mehmet Fatih ARGIN Düzce Üniversitesi 
THE EAST MEDITERRANEAN IN TURKISH FOREIGN 

POLICY WITH CHANGING NATURE IN THE 2000's 

Lect. Kifayet ÖZKUL 
İstanbul Üniversitesi-

Cerrahpaşa 
GEOMETRIC AND MATHEMATICAL EXPRESSION OF 

YUNUS EMRE'S LIFE APPLICATION IN TILE ART 

Lect. Pelin Su ALTAN Bartın Üniversitesi 
CONCEPT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 

AND COMMUNICATION PROCESS 

Sena Kurt                                                   
Assist. Prof. Dr. İhsan Eken 

Giresun Üniversitesi                                              
İstanbul Medipol 

Üniversitesi 
GENDER AND BRAND RELIABILITY 

Research Assistant Dilara Ceren 
Ünal              

Asst. Prof. Nevruz Berna Tatlısu 

School of Applied Science, 
Istanbul Gelisim 

University, Istanbul                                                 
Faculty of Fine Arts, Halic 

University, Istanbul 

MARDIN CULINARY CULTURE: THE IMPORTANCE 
AND SUSTAINABILITY OF SHERBETS 

Res. Assist. Müge DEVEOĞLU 
İzmir Bakırçay 

Üniversitesi, Fen Edebiyat 
Fakültesi 

A NEW PANDEMIC AFTER COVID-19: INFODEMIC 

  

Time (Mardin)

12:30-15:00



25.06.2021 

Session-2 Hall-2 

 
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Cüneyd GÜNAY 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Dr. Mehmet ERTEN 
Malatya Halk Sağlığı 

Laboratuvarı 
COVID-19 and HDL 

Assist. Prof. Dr. Sevil CENGİZ 
Gümüşhane Üniversitesi 

SBF 
EXAMPLE OF “HUMAN” CAUSED DISASTER: 

BHOPAL “ACCIDENT” 

Assoc. Prof. Dr. Hüseyin CİHAN                            
Assist. Prof. Dr. Fatma ATEŞ 

ALKAN            
Assist. Prof. Dr. Denizhan KARIŞ               

Dr. Merve TUNCA                                     
Nihat Can BOZKURT    

Çağla Parkan YARAMIŞ                           
Mehmet Erman OR 

Veteriner Fakültesi, Bursa 
Uludağ Üniversitesi             

Tıp Fakültesi, Beykent 
Üniversitesi                              

Tıp Fakültesi, İstanbul 
Üniversitesi-Cerrahpaşa             

Tıp Fakültesi, İstinye 
Üniversitesi                               

Veterinerlik Meslek 
Yüksekokulu, İstanbul 

Üniversitesi-Cerrahpaşa                                                
Veteriner Fakültesi, 

İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa 

ANALYSIS OF SERUM MANGANESE AND SILICIUM 
IN OBESE DOGS 

Assoc. Prof. Dr. Cüneyd GÜNAY 
Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi, Tıp Fakültesi 

INVESTIGATION OF ACCURACY OF TWO SPECIAL 
TESTS IN DIAGNOSIS OF LONG HEAD OF BICEPS 

TENDON PATHOLOGIES 

Ece Akçay                                                       
Gkionoul Nteli Chatzioglou                         

Özcan Gayretli                                         
İlke Ali Gürses                                              
Adnan Öztürk 

İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Tıp Fakültesi         
İstanbul Üniversitesi, 

İstanbul Tıp Fakültesi, 
Anatomi Anabilim Dalı 

MORPHOMETRIC MEASUREMENTS AND 
MORPHOLOGY OF FORAMEN OVALE IN DRY 
HUMAN SKULLS AND ITS RELATIONS WITH 

NEIGHBORING OSSEUS STRUCTURES 

Dr. Halil BOZ Kızıltepe Devlet Hastanesi A RARE CAUSE OF NECK PAIN: EAGLE SYNDROME 

 
Melisa Uzun 

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Yılmaz ÖNAL 
 

Psikomarin (Atakum/ 
Samsun) 

OBESITY AND MICROBIOTA 

Asist. Prof. Dr. Meltem Kökdener 
Ondokuz Mayıs University, 

Samsun, Turkey 

EFFICACY OF SOME BIOCONTROL AGENTS IN 
CONTROLLING MUSCA DOMESTICA L. (DIPTERA: 

MUSCIDAE) 

Neslinur Merve Büyükçelik                     
Assist. Prof. Dr. Begümhan 

Turhan                    
Res. Assist. Sedat Yiğit 

Kahramanmaraş Özel İlgi 
Özel Eğitim ve 

Rehabilitasyon Merkezi, 
Kahramanmaraş             
Hasan Kalyoncu 

Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi 

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF DUAL-TASK 
BALANCE EXERCISES ON BALANCE AND 

FUNCTIONALITY IN CHILDREN WITH DOWN 
SYNDROME 

  

Time (Mardin)

12:30-15:00



25.06.2021 

Session-2 Hall-3 

 
Moderator: Prof. Dr. Oya Orun 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Assist. Prof. Dr. Dönüş GENÇER                 
Assist. Prof. Dr. Zeynep 

BAYRAMOĞLU  
Prof. Dr. İsmail DEMİR 

Trabzon Üniversitesi                                               
Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesi                        
Karadeniz Teknik 

Üniversitesi 

EFFECTIVENESS OF SOME BACULOVIRUS ISOLATES 
AGAINST THE GREATER WAX MOTH, GALLERIA 
MELLONELLA L. (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) 

Bayram YAVUZ                                       
Asst. Prof. Gökhan YÜRÜMEZ 

Batman University, 
Institute of Natural And 

Applied Sciences                                                                          
Batman University, 

Science and Art Faculty 

NEW DISTRIBUTION LOCALITIES OF EURASIAN 
OTTERS, (Lutra lutra LINNAEUS, 1758), IN BATMAN 

PROVINCE 

Res. Assist. Dr Hatice TUNCA                    
Dr. Tolga ÇETİN                                       

Assoc. Prof. Dr. Tuğba ONGUN 
SEVİNDİK 

Sakarya Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi                  

T.C. Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Su Yönetimi 

Genel Müdürlüğü 

BATI AKDENİZ HAVZASI GÖLLERİNİN DİYATOME 
KOMMUNİTE YAPISI VE TDIL İNDEKSİNE GÖRE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Fakhar ud Din                                             
Muneeba Rafique  

Sidra Bashir                         
Sara Imtiaz                                                        

Muhammad Moneeb                                         
Kainat Nosheen 

Nanomedicine Research 
Group, Department of 
Pharmacy, Faculty of 
Biological Sciences, 

Quaid-i-Azam University, 
Islamabad, Pakistan 

NANOMATERIAL OF THE FUTURE: RECENT 
CONTRIBUTIONS & CHALLENGES 

Berker BAYDAN                                       
Halil Murat ÜNVER                                 

Ali KUMANDAŞ 

Kırıkkale Üniversitesi, 
Mühendislik Fakültesi 
Kırıkkale Üniversitesi, 

Veteriner Fakültesi, Klinik 
Bilimleri Bölümü 

 
EVALUATION OF COMPUTER-AIDED 

TECHNOLOGIES USED IN THE DETECTION OF 
BONE FRACTURES 

Berru Çelikkol                                         
Prof. Dr. Oya Orun 

Prof. Dr. Bala Başak Öven 

Marmara University 
Institute of Health 
Sciences, Istanbul                                                                         

Marmara University, 
Faculty of Medicine             

Bahçeşehir University, 
Faculty of Medicine 

DETERMINATION OF QUALITY OF LIFE CHANGES 
AND RELATED FACTORS RELATED TO THE USE OF 

CDK 4/6 INHIBITORS IN BREAST CANCER 
PATIENTS UNDER 50 YEARS OF AGE AND OVER 

Aslıhan Kurt                                             
Assist. Prof. Dr. Begümhan 

Turhan 

Özel Birecik Hizmet Özel 
Eğitim ve Rehabilitasyon 

Merkezi                                           
Hasan Kalyoncu 

Üniversitesi, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi 

STUDY OF PROPRIOSEPTIVE NEUROMUSCULAR 
FACILITATION TECHNIQUES AND THE EFFECTS OF 
CONNECTIVE TISSUE MASSAGE ON PAIN, QUALITY 

OF SLEEP AND OF LIFE IN MIGRAINE PATIENTS 

 

Time (Mardin)

12:30-15:00



25.06.2021 

Session-2 Hall-4 

 
Moderator: Assist. Prof. Dr. Üyesi Tamer KAŞIKCI 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Dr. Uğur DEMİRCİ                                          
Recep ÇENGEL                                          

Esen AŞKAR                                                  
Semih AKTAŞOĞLU 

Özel Güvenlik Denetleme 
Başkanlığı 

DIGITALIZATION IN PUBLIC SERVICES AND 
IMPACT ON REMOVING ADMINISTRATIVE 

BURDEN: THE PRIVATE SECURITY INFORMATION 
SYSTEM (ÖGNET) SAMPLE 

Assist. Prof. Dr. Tamer Kaşıkcı 
Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi 
ISLAMİC RESİSTANCE MOVEMENT DURİNG THE 

ARAB SPRING PROCESS 

Assist. Prof. Dr. Tamer Kaşıkcı 
Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesi 

“STRATEGIC PATIENCE” OR CONSTRAINED 
ENGAGEMENT: THE OBAMA’S MİDDLE EASTERN 

POLICY 

Koray KADAM 
Milli Savunma 

Üniversitesi 
EXAMINING RELATIONSHIP BETWEEN ART AND 

PROPAGANDA 

Tuğba Gözde YILMAZ 
Zonguldak Bülent Ecevit 

Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü 

BEING DISABLED IN WORKING LIFE 

Muhammed Hasan Fatih ÇAL 
Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi 

UNDERSTANDING FOREIGN POLICY STRATEGIES 
ON THE SYRIAN CIVIL WAR IN THE PERSPECTIVE 

OF NEO-CLASSIC REALISM; “BALANCING AND 
BANDWAGONING STRATEGY” 

Melih MUTLU                                          
Assoc. Prof. Dr. Cenker BİÇER 

Türk Silahlı Kuvvetleri                                            
Kırıkkale Üniversitesi 

A NEW CLASS OF THE PARETO DISTRIBUTIONS: 
STATISTICAL INFERENCE 

Uğur Can Yıldızdal 
İstanbul Medeniyet 

Üniversitesi 
ESCAPES AND PREVENTION IN ISTANBUL PRISONS 

Sevinç SAY                                               
Assist. Prof. Dr. Mehmet Kasım 

KOYUNCU 

Eğitim Yönetimi,İstanbul 
Sabahattin Zaim 

Üniversitesi 

 
THE IMPACT OF CORPORATE TRAINING 

PROGRAMS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT 
AND MOTIVATION IN HOSPITAL EMPLOYEES 

Serkan YİĞİTKAN 

Department of 
Pharmaceutical Botany, 

Faculty of Pharmacy, 
Dicle University 

ANTIOXIDANT AND BIOLOGICAL ACTIVITIES OF 
SIDERITIS LIBONATICA LABILL. subsp. LINEARIS 

(BENTHAM) BORNM 

Dr. Halil BOZ Kızıltepe Devlet Hastanesi 
ACUTE SCHMORL NODULE MIMICKING 

SPONDYLODYSCHITIS IN NON-CONTRAST MR, 
LUMBAR FRACTURE IN CT 

 

  

Time (Mardin)

12:30-15:00



26.06.2021 

Session-1 Hall-1 

 
Moderator: Lect. Gözde SULA                              

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Lect. Gözde SULA                             
Gülenay Çağatay IRISLI 

İstanbul Gelişim 
Üniversitesi, Sağlık 
Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu                                                                   
Altınbaş Üniversitesi (YL 

Öğrenci), Lisansüstü 
Eğitim Enstitüsü 

WOMEN AND BEAUTY FROM ANCIENT 
CIVILIZATIONS TO MODERN TIMES 

Assist. Prof. Dr. Nazlı Özkan 
Medya ve Görsel Sanatlar 
Bölümü, Koç Üniversitesi 

A COMPARATIVE HISTORICAL APPROACH TO NEW 
MEDIA: RADIO, TELEVISION, AND MOBILE DEVICES 

IN TURKEY 

Ecem ÖZEL                                                 
Assist. Prof. Dr. Mehmet Uğur 

KAHRAMAN 

Antalya Bilim Üniversitesi, 
Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü, Mimarlık 
Anabilim Dalı                               

Antalya Bilim Üniversitesi 
Güzel Sanatlar ve 

Mimarlık Fakültesi 

COMPARATIVE EXAMINATION OF THE BUILDING 
MATERIALS COURSE CONTENTS AND TOTAL 

COURSE HOURS IN ARCHITECTURE DEPARTMENTS 
IN TURKEY 

Assoc. Prof. Dr. Filiz GÖLPEK 
Hasan Kalyoncu 

University, 
Gaziantep/Turkey 

HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES AND 
TURKEY: A COMPARATIVE ANALYSIS 

Rahma Farah ADAWEH                           
Dr. Öğr. Üyesi GÜLMİRA KERİM 

T.C. İstanbul Aydın 
Üniversitesi, Lisansüstü 

Eğitim Enstitüsü                                                      
T.C. İstanbul Aydın 

Üniversitesi, İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi 

CURRENT STATE OF WOMEN ENTREPRENEURSHIP 
AND WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP IN DJIBOUTI, 

SUPPORT AND DEVELOPMENT 

Dr. Lec. Leyla KADERLİ                   
Şebnem USLU 

Erciyes University, Faculty 
of Architecture 

BAHÇELİ (EFKERE) WITH ITS ARCHITECTURAL 
VALUES FROM PAST TO PRESENT 

Prof. Oya Sipahioğlu                             
Res. Assist. Emine DALICI                                                          

Dokuz Eylül Üniversitesi                                         
Mardin Artuklu 

Üniversitesi 

DEĞİŞEN ZAMANIN ESKİMEYEN USTASI SUPHİ 
HİNDİ YERLİ 

ŞEYMA NUR TUNÇ 
Ankara Yıldırım Beyazıt 

University 
GDPR ASSESSMENT OF SMART CITY APPLICATIONS 

 

  

Time (Mardin)

09:30-12:00



26.06.2021 

Session-1 Hall-2 

 
Moderator: Lecturer Dr. Yesim AYDOĞAN 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Özkan KÖSE Munzur Üniversitesi 
WOMAN ARTIST FROM OBJECT TO SUBJECT: ROSA 

BONHEUR 

Res. Assist. Hatice Sevde TATIR                  
Res. Assist. Yelda KORKMAZ                     
Assoc. Prof. Dr. Fatih CANAN 

Konya Teknik Üniversitesi 
COMPARISON OF AKSEKI AND TASKENT REGIONS 

IN THE CONTEXT OF VERNACULAR 
ARCHITECTURE 

Lecturer Dr. Yesim AYDOĞAN 
İnönü University Faculty 
of Fine Arts and Design 
Painting Department 

POPULARITY BASE- MUSEUMS 

Assist. Prof. Dr. Aslı Erciyeş Tosun             
Fatma Yaşin 

Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi 

A READING OF GERTRUDE KASABIER’S 
PHOTOGRAPHS WITH IN THE FRAMEWORK OF 

PHOTO PİCTURE İNTERACTİON 

Assist. Prof. Dr. Çetin İlhan 
AKBULUT       

Lect. İlker İNAN                                
Lect. Nazlı Ece GEYİK 

Doğuş Üniversitesi                                                   
Gelişim Üniversitesi                                                 

İzmir Kavram Meslek 
Yüksekokulu 

CARAVANSERAIS AND OLD HOUSES OF 
DİYARBAKIR 

Lect. Hatice Tetik Metin Bitlis Eren Üniversitesi 
NEGLIGENCE OF SEXUAL HEALTH IN THE COVID-

19 PANDEMIC 

Assist. Prof. Dr. Çetin İlhan 
AKBULUT       

Lect. İlker İNAN                                
Lect. Nazlı Ece GEYİK 

Doğuş Üniversitesi                                                   
Gelişim Üniversitesi                                                 

İzmir Kavram Meslek 
Yüksekokulu 

DİYARBAKIR WALLS 

Res. Assist. Şerife DOĞAN 
Selçuk Üniversitesi 

Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi 

EMBROIDERED FELT PRAYING RUGS 

Res. Assist. Şerife DOĞAN 
Selçuk Üniversitesi 

Mimarlık ve Tasarım 
Fakültesi 

NATURALISTIC DECORATION STYLES OF 
EMBROIDERED BAIZE PUŞİDE 

 

 

 

  

Time (Mardin)

09:30-12:00



26.06.2021 

Session-1 Hall-3 

 
Moderator: Dr. FETTOUCH Houari 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Besma FERJANI                                          
Mohamed Bechir BEN HAMIDA 

Preparatory Institute for 
Engineering Studies of 
Monastir (IPEIM),5019 

Kairouan street, 
University of Monastir, 

Tunisia                                                     
Ha'il University, Ha'il City, 

Saudi Arabia 

NUMERICAL STUDY OF HEAT AND MASS 
TRANSFER OF AN ELLIPSOIDAL HGTLI DISCHARGE 

LAMP 
 

Maryame Sabiri                                           
Jamila Fliou                                                  

Ouassima Riffi                                               
Mohammed Elhourri                                               

Ali Amechrouq 

Moulay Ismail University, 
Faculty of Sciences, B.P. 
11201, Zitoune, Meknes, 

Morocco 

CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIOXIDANT 
ACTIVITIES OF THE ESSENTIAL OIL FROM AERIAL 
PART OF MOROCCAN PULICARIA MAURITANICA 

Kübra SARICA                                          
Assoc. Prof. Dr. Menekşe Seden 

TAPAN BROUTIN                                                   
Prof. Dr. Muhammet Emin 

ÖZDEMİR 

Bursa Uludağ Üniversitesi, 
Matematik Eğitimi 

Anabilim Dalı 

EXAMINATION OF SECONDARY SCHOOL 
MATHEMATICS TEACHERS'  EXPERIENCES 

REGARDING DISTANCE EDUCATION COURSES 

Asst. Prof. Şenol TOPRAK 

Amasya University, 
Technical Sciences 
Vocational School, 

Amasya, Turkey 

CALCULATION OF SOME PROPERTIES OF CAFFEINE 
BY QUANTUM CHEMICAL 

Asst. Prof. Şenol TOPRAK 

Amasya University, 
Technical Sciences 
Vocational School, 

Amasya, Turkey 

OZONE GENERATOR AND OZONE GENERATION 

Rania Kara  

Faculty of Sciences and 
Technology, Abbes 

Laghrour University, 
40000 Khanchela, Algeria 

PERFORMANCE OF P-CU 2 O:NA/N-ZNO/FTO 
SOLAR CELLS PREPARED BY TWO STEP 

ELECTROCHEMICAL DEPOSITION 

Dr. Habib Djourdem 

Laboratory of 
fundamental and applied 

Mathematics of Oran 
(LFMO),University of 

Oran1, Ahmed Benbella, 
Oran Algeria 

EXISTENCE RESULTS OF A NONLINEAR 
FRACTIONAL DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH 

NONLOCAL HYBRID HADAMARD INTEGRAL 
BOUNDARY CONDITIONS 

Dr. FETTOUCH Houari 

Laboratory of Pure and 
Applied Mathematics, 

University of  
Mostaganem, UMAB, 

Algeria 

EXPONENT OF CONVERGENCE OF SOLUTIONS OF 
LINEAR DIFFERENTIAL IN THE UNIT DISC 

Dr. Binyam Zigta 
Wolaita Sodo University, 

College of Natural and 
Computational Science 

THE EFFECT OF NANOPARTICLES ON MHD BLOOD 
FLOW IN STRETCHING ARTERIAL POROUS VESSEL 
WITH THE INFLUENCE OF THERMAL RADIATION, 

CHEMICAL REACTION AND HEAT GENERATION 
/ABSORPTION 

  

Time (Mardin)

09:30-12:00



26.06.2021 

Session-1 Hall-4 

 
Moderator: Prof. Dr. Kenan YILDIRIM 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÖZTÜRK               
Res. Assist. Hasan Kaan 

KÜÇÜKERDEM         
Ümran ATAY 

Çukurova Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi                       

Iğdır Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi                             

GAP Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü, 
Recep Tayyip Erdoğan 
Bulvarı No:106 PK:75 

63040 Haliliye/Şanlıurfa 

INVESTMENT AND GENERATION COSTS FOR 
ELECTRICITY PRODUCTION FROM SOLAR AND 

WIND ENERGY 

Prof. Dr. Hasan Hüseyin ÖZTÜRK                  
Ümran ATAY                          

Res. Assist. Hasan Kaan 
KÜÇÜKERDEM    

Çukurova Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi                  

GAP Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü, 
Recep Tayyip Erdoğan 
Bulvarı No:106 PK:75 

63040 Haliliye/Şanlıurfa                                                       
Iğdır Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi                  

ENERGY EFFICIENCY IN TURKEY AND OECD 
COUNTRIES 

Prof. Dr. Kenan YILDIRIM 
Bursa Teknik Üniversitesi 
MDBF Polimer Malzeme 

Mühendisliği 

 
YERYÜZÜ GERÇEKTEN KÜRE VE UZAYDA MI? 

İlkay Özsev YÜKSEK                                
Pelin ALTAY                                             
Nuray UÇAR 

İstanbul Technical 
University, Faculty of 

Textile Technologies and 
Design 

THE MECHANICAL AND SOUND ABSORPTION 
PROPERTIES OF EPOXY COMPOSITE WITH SILICA 

AEROGEL AND EPOXY COMPOSITE WITH 
POLYSTYRENE 

Alican KAYIKCI                                       
Ali Osman KÖKSAL                               
Mehmet AYTEMİZ                                   

Prof. Dr. Ahmet Serdar YILMAZ 

Mühendis, AKEDAŞ 
Elektrik Dağıtım A.Ş.           

Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi 

INVESTIGATION OF PROTECTION AND 
SELECTIVITY IN MICROGRIDS 

Ali Osman KÖKSAL                              
Mehmet AYTEMİZ                                    

Alican KAYIKCI                                       
Prof. Dr. Ahmet Serdar YILMAZ 

Mühendis, AKEDAŞ 
Elektrik Dağıtım A.Ş.            

Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi 

INVESTIGATION OF ACTIVE POWER FREQUENCY 
CONTROL IN MICROGRIDS 

 

Mehmet AYTEMİZ                                  
Ali Osman KÖKSAL                                 

Alican KAYIKCI                                       
Prof. Dr. Ahmet Serdar YILMAZ 

Mühendis, AKEDAŞ 
Elektrik Dağıtım A.Ş.            

Kahramanmaraş Sütçü 
İmam Üniversitesi 

INVESTIGATION OF VOLTAGE CONTROL IN MICRO 
GRIDS 

  

Time (Mardin)

09:30-12:00



26.06.2021 

Session-1 Hall-5 

 
Moderator: Prof. Dr. Arda ARIKAN 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Fəridə Tağıyeva 

Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası 

A.A.Bakıxanov adına Tarix 
İnstitutunun tədqiqatçısı 

QARABAĞ TARİXİ HAQQINDA YAZILAN 
QARABAĞNAMƏLƏRDƏ MİLLİ VƏ DİNİ 

BAYRAMLAR 

Prof. Dr. Arda ARIKAN 
Akdeniz Üniversitesi, 

Edebiyat Fakültesi 

UMBERTO ECO’NUN BAUDOLİNO ROMANINDA 
TÜRKLER VE MÜSLÜMANLARIN TARİH VE ROMAN 

YAZIMI AÇISINDAN OLASI ANLAMLARI 

Prof. Dr. Arda ARIKAN 
Akdeniz Üniversitesi, 

Edebiyat Fakültesi 

TARİH DERS KİTAPLARINDA ORTAÇAĞ AVRUPA 
KÜLTÜRLERİNİN GÖRSEL MATERYALLER 

ARACILIĞIYLA SUNUMU 

Oğuz Kağan BAYRAKDAR                     
Fatma Betül AYDEMİR 

Baku State University, 
Faculty of History 

TAŞKENT KENT KİMLİĞİ OLUŞUMUNDA EMİR 
TİMUR KÜLTÜ 

Raghad Abdulsada Mezaal                    
Assoc. Prof. Dr. Emrah Görgülü 

M.A., Department of 
English Language 

Teaching 

AN INVESTIGATION INTO THE COMMUNICATIVE 
COMPETENCE OF IRAQI ARABIC AND TURKISH 

SPEAKING LEARNERS OF ENGLISH AT THE 
UNIVERSITY LEVEL 

Feyzanur BAYRACI 
Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi 
BETWEEN INDIA AND PAKISTAN DEEPINING 

SECURITY DILEMMA: THE KASHMIR ISSUE 

Eylem ÖZTÜRKCİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi CHOLERA EPIDEMICS IN MARDIN (XIX CENTURY) 

Assist. Prof. Dr. Sedef BULUT 
Ankara Üniversitesi Türk 
İnkılap Tarihi Enstitüsü 

A SYMBOLİC CITY OF THE MOURNING: BURSA 
STARTING FROM OCCUPATION TO FREEDOM 

(1920-1922) 

Assist. Prof. Dr. Mahir KARACAR 
Bitlis Eren University, 

Faculty of Arts and 
Sciences 

FORBIDDEN LOVE IN TURGUT OZAKMAN’S 
ROMANTIKA 

Heba SAYID MOSHWEH                       
Assoc. Prof. Dr. Emrah GÖRGÜLÜ 

Eğitim Yönetimi ve 
Denetimi                                   

İstanbul Sabahattin Zaim 
Üniversitesi, Eğitim 

Fakültesi 

THE EFFECTS OF TEXT-BASED INSTRUCTION ON 
SECONDARY STUDENTS’ LISTENING, WRITING, 

AND SPEAKING SKILLS THROUGH DISTANCE 
LEARNING 

 

  

Time (Mardin)

09:30-12:00



26.06.2021 

Session-2 Hall-1 

 
Moderator: Assist. Prof. Dr. Firdes Ulas 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Assist. Prof. Dr. Şeniz ÖZİŞ 
ALTINÇEKİÇ      

Erdinç ALTINÇEKİÇ 

Bursa Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi                     

Bursa Gıda ve Yem 
Kontrol Merkez Araştırma 

Enstitü Müdürlüğü 

COLOSTRUM AND FAILURE OF PASSIVE TRANSFER 
IN LAMBS 

Dr. Seval ZEYBEK                                      
Prof. Dr. Emine ÇIKMAN 

Denizbank Güneydoğu 
Anadolu Bölge Müdürlüğü                                                                
Harran Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Bitki Koruma 

CONTRIBUTIONS TO THE FAUNA OF DUNG BEETLE 
(SCARABAEIDAE, HISTERIDAE, HYDROPHILIDAE) 

OF MARDIN PROVINCE 

Ayşe Nilüfer GÜLDAMLA               
Assist. Prof. Dr. Seda OĞUR 

Bitlis Eren Üniv., 
Lisansüstü Eğitim Enst., 

Gıda Güv. A.B.D.                                                                         
Bitlis Eren Üniv., Sağlık 

Yüksekokulu, Beslenme ve 
Diyetetik Böl. 

EVALUATION OF PUBLIC PERCEPTION ABOUT 
CONSUMPTION OF GRASSHOPPERS AS FOOD 

Ayşe Nilüfer GÜLDAMLA               
Assist. Prof. Dr. Seda OĞUR 

Bitlis Eren Üniv., 
Lisansüstü Eğitim Enst., 

Gıda Güv. A.B.D.                                                                         
Bitlis Eren Üniv., Sağlık 

Yüksekokulu, Beslenme ve 
Diyetetik Böl. 

NUTRIENT COMPOSITION OF GRASSHOPPERS AS 
AN ALTERNATIVE PROTEIN SOURCE 

Mohammed SABA                                    
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NON KARDİYAK CERRAHİ ÖNCESİ TAKOTSUBO KARDİYOMYOPATİ 

YÖNETİMİ 

 

Dr.Öğr.Ü. Tayfun GÜROL 

Bahçeşehir Üniversitesi  

ORCID: 0000-0001-8200-3747 

 

ÖZET 

Takotsubo kardiyomiyopatisi (sol ventrikül apikal balonlaşma sendromu), apikal sistolik 

disfonksiyona yol açan geçici apikal balonlaşma ile karakterizedir. Bu sendrom genellikle 

elektrokardiyografik değişiklikler ve kardiyak enzim salınımı açısından akut koroner sendromu 

taklit eder. Patofizyolojisi kesin olarak bilinmemekle birlikte, stres kaynaklı katekolaminerjik 

deşarja bağlı olduğu düşünülmektedir. Genellikle postmenopozal kadınlarda gözlenir. Cerrahi 

öncesi bu sendromun yönetimi hakkında konsensüs olmaması nedeniyle, burada femur kırığı 

nedeniyle ortopedik cerrahi kliniğine başvuran ve cerrahi sonrası herhangi bir komplikasyon 

gözlenmeyen 78 yaşında bir kadın olgu üzerinden Takotsubo kardiyomiyopatisinin preop ve 

postop yönetimi tartışıldı. 

Anahtar sözcükler: Akut koroner sendrom, anjina, Takotsubo kardiyomiyopatisi, stres. 

 

MANAGEMENT OF TAKOTSUBO CARDIOMYOPATHY BEFORE NON-

CARDIAC SURGERY 

 

ABSTRACT 

Takotsubo cardiomyopathy (left ventricular apical balloon syndrome) is characterized by 

transient apical ballooning, leading to apical systolic dysfunction. This syndrome typically 

mimics acute coronary syndrome in terms of electrocardiographic changes and cardiac enzyme 

release. Although its exact pathophysiology is still unclear, it is thought to be due to stress 

related to the catecholaminergic discharge. It is usually seen on postmenopausal women. 

Because of there is no consensus about management of this syndrome before noncardiac 

surgery, we discuss the preop and postop management of  Takotsubo cardiomyopathy  in a 78-

year-old female patient admitted to the orthopedic surgery clinic due to a femoral fracture and 

had no complication after surgery. 

Keywords: Acute coronary syndrome, angina, Takotsubo cardiomyopathy,stress 
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NESFATİN-1’İN OLUŞTURDUĞU KARDİYOVASKÜLER ETKİLERDE MERKEZİ 

LİPOKSİJENAZ ENZİM ARACILIĞI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Burçin Altınbaş 

SANKO Üniversitesi, Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep 

ORCID: 0000-0002-9534-736X  

 

 

ÖZET 

Nesfatin-1, Oh ve arkadaşları tarafından 2006 yılında keşfedilmiş beslenmenin kontrolünde rol 

oynayan anoreksijenik bir peptitdir. Beslenmenin yanı sıra, laboratuvarımızda yapmış 

olduğumuz çalışmada, sıçanlarda Nesfatin-1’in merkezi enjeksiyonlarının hem normotansif 

hem de hipotansif koşullarda kan basıncında pressör yanıtlar oluşturduğunu, kalp atımı 

üzerinde ise normatansif sıçanlarda bradikardik/taşikardik, hipotansif sıçanlarda ise taşikardik 

yanıtlara neden olduğunu rapor ettik. Araşidonik asit (AA), prostaglandin ve lökotrien sentezine 

kadar uzanan yolakta kardiyovasküler sistemi de içine alan organizmadaki birçok sistemin 

kontrolünde hem fizyolojik hem de farmakolojik olarak görev almaktadır. Araştırmalar, 

AA’nın merkezi enjeksiyonlarının kan basıncı üzerinde pressör, kalp atımında ise bradikardik 

yanıtlar oluşturduğunu ve oluşan bu yanıtlarda kısmende olsa merkezi lipoksijenaz (LOX) 

yolağının aracılığının olduğu görülmektedir. Buna benzer olarak, yaptığımız bir çalışmada, 

LOX yolağının oreksin tarafından indüklenen kardiyovasküler yanıtlara da aracılık ettiğini 

gösterdik. Elde edilen bu veriler, LOX yolağının kardiyovasküler yanıtların oluşmasında etkili 

bir basamak olduğunu göstermektedir.  

Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz immünohistokimyasal ve western blot çalışmalarında 

merkezi enjekte edilen Nesfatin-1’in hipotalamik siklooksijenaz -1, -2 ve LOX protein 

ekspresyonunda bir artışa neden olduğunu rapor ettik. Ayrıca daha önce ortaya konan veriler, 

Nesfatin-1 ve AA’nın kardiyovasküler sistem üzerindeki etkilerini kolinerjik reseptörler 

üzerinden gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra Nesfatin-1 ve AA’nın 

kardiyovaskiler cevapların düzenlenmesinde ortak periferik mekanizmaları kullandığı ve yine 

solunum ve üreme sistemlerinin kontrollerinde de benzer merkezi cevaplar oluşturduğu 

gösterilmiştir. Ortaya konan bu benzer aracılık mekanizmaları, otonomik cevaplar ve merkezi 

sinir sistemindeki birbirleri ile olan ilişkileri nesfatinerjik sistemin kardiyovasküler olarak 

ürettiği cevaplarda LOX yolağınında bir aracılığa sahip olabileceğini düşündürmektedir. Bu 

bilgiler ışığında bu çalışmada, merkezi olarak enjekte edilen Nesfatin-1’in kardiyovasküler 

etkilerinde olası LOX yolağının aracılığı araştırılmıştır.   

Çalışmalar, Bursa Uludağ Üniversitesi Hayvan Bakım ve Kullanımı Etik Komitesi tarafından 

14/08/2015 tarihinde onaylanan, 2015-10/06 Karar No’lu etik kurul onayı ile gerçekleştirildi. 

Çalışma 28 adet normotansif erkek Spraque Dawley ırkı sıçanlarda (290-350 g) yapıldı. 

İntraserebroventriküler (i.s.v.) olarak Nesfatin-1 200 pmol dozlarında enjekte edildi. Sıçanların 

kan basıncı ve kalp atım sayısını ölçmek için arteria femoralise yerleştirilen arterial katater, 

MP36 fizyolojik kayıt sisteminin volümetrik basınç transdücırına bağlandı. Ortalama kan 

basıncı mmHg olarak kalp atım sayısı ise atım/dakika olarak Acknowledge programı 

kullanılarak kaydedildi. Bazal kan basıncı ve kalp atım sayısı kayıtları alındıktan sonra, 

Nesfatin-1 (200 pmol/5µl, i.s.v.) veya kontrol amaçlı tuzlu su (5µl, i.s.v.) tedavisinden 5 dk 

önce seçici olmayan LOX inhibitörü nordihydroguaiaretic asit (NDGA) (250 µg/5µl, i.s.v.) 

veya dimetil sülfoksit (DMSO) (5 µl; i.s.v.) ön tedavisi uygulandı. Tedavileri takiben 60 dakika 

süre ile kardiyovasküler parametreler kaydedildi. Bütün elde edilen değerler 7 ayrı hayvana ait 

ölçümün ortalama±standart hatası olarak verildi. İstatiksel değerlendirme RM-ANOVA’yı 
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takiben posthoc Bonferroni test ile yapıldı. p < 0,05, istatiksel olarak anlamlı olarak kabul 

edildi. 

Nesfatin-1, ortalama arteriyel kan basıncında artışa, kalp atım sayısında ise 

bradikardik/taşikardik yanıtlara neden oldu. LOX yolağının aracılığını göstermek adına yapılan 

LOX inhibitörü NDGA ön tedavisi, Nesfatin-1 tarafından uyarılan kardiyovasküler yanıtları 

kısmen bloke etti. Çalışmanın sonucu, nesfatinerjik sistemin oluşturduğu kardiyovasküler 

cevaplara merkezi LOX yolağının kısmende olsa aracılık ettiğini göstermektedir. 

Bu çalışma TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir (215S620). 

Anahtar kelimeler: Nesfatin-1, LOX yolağı, intraserebroventriküler, kan basıncı, kalp atım 

sayısı. 

 

 

CENTRAL LIPOXYGENASE ENZYME INTERMEDIATION IN 

CARDIOVASCULAR EFFECTS CAUSED BY NESFATİN-1 

ABSTRACT 

Nesfatin-1 is an anorexigenic peptide that plays a role in the control of nutrition, discovered by 

Oh et al in 2006. In addition to nutrition, in our laboratory study, we reported that central 

injections of Nesfatin-1 in rats produced pressor responses in blood pressure under both 

normotensive and hypotensive conditions, and on heart rate, bradycardic / tachycardic 

responses in normotensive rats and tachycardic responses in hypotensive rats. Arachidonic acid 

(AA) plays a role both physiologically and pharmacologically in the control of many systems 

in the organism, including the cardiovascular system, which extends to the synthesis of 

prostaglandin and leukotriene. Studies established that central injections of AA produce pressor 

responses on blood pressure and bradycardic responses in heartbeat, and these responses are 

partially mediated by the central lipoxygenase (LOX) pathway. Similarly, in our study, we 

suggested that the LOX pathway mediates cardiovascular responses induced by orexin. These 

data supported that the LOX pathway is an effective step in the formation of cardiovascular 

responses. 

In our recent immunohistochemical and western blot studies, we demonstrated that central 

injected Nesfatin-1 caused an increase in hypothalamic cyclooxygenase -1, -2 and LOX protein 

expression. Moreover, the previous data reveal that Nesfatin-1 and AA have their effects on the 

cardiovascular system through cholinergic receptors. In addition, it has been shown that 

Nesfatin-1 and AA use common peripheral mechanisms in regulating cardiovascular responses 

and generate similar central responses in the control of respiratory and reproductive systems. 

These similar mediation mechanisms, autonomic responses and their interrelationships in the 

central nervous system suggest that there may be a mediation of the LOX pathway in the 

cardiovascular responses produced by the nesfatinergic system. In line with this information, in 

this study, the mediation of possible LOX pathway in the cardiovascular effects of centrally 

injected Nesfatin-1 was investigated.  

The studies were carried out with the approval of the Ethics Committee of Bursa Uludağ 

University Animal Care and Use Ethics Committee on 14/08/2015, Decision No. 2015-10 / 06. 

Experiments were performed in 28 male normotensive Spraque Dawley rats (290-350g). 200 

pmol doses of Nesfatin-1 were injected intracerebroventricularly (i.c.v.). In order to measure 

blood pressure and heart rate of rats, the arterial cannula inserted in arteria femoralis was 

connected to a volumetric pressure transducer attached to MP36system. Mean arterial blood 

pressure and heart rate were recorded Acknowledge software as mmHg and bpm, respectively. 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
3



After the baseline blood pressure and heart rate records were taken, the non-selective LOX 

inhibitor nordihydroguaiaretic acid (NDGA) (250 µg/5µl, i.c.v.) or dimethyl sulfoxide (DMSO) 

(5 µl; i.c.v.) pretreatment was administered 5 minutes before Nesfatin-1 (200 pmol/5µl, i.c.v.)  

or control (5µl, i.c.v.) saline treatment. Cardiovascular parameters were recorded for 60 minutes 

following the treatments. Data are given as means±S.E.M. of seven measurements. Statistical 

analysis was performed using RM-ANOVA with posthoc Bonferroni test. p < 0.05 was 

considered significant. 

Nesfatin-1 caused an increase in mean arterial blood pressure and bradycardic / tachycardic 

responses in heart rate. LOX inhibitor NDGA pretreatment to show mediation of the LOX 

pathway partially blocked the cardiovascular responses stimulated by Nesfatin-1. The results 

of the study reveals that the central LOX pathway partially mediates the cardiovascular 

responses generated by the nesfatinergic system. 

This study was supported by TUBITAK (215S620). 

Keywords: Nesfatin-1, LOX pathway, intracerebroventricular, blood pressure, heart rate. 
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NONALKOLİK YAĞLI KARACİĞERDE METABOLİK PARAMETRELERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Op. Dr. Özlem Karaca Ocak 

Medicana İnternational Samsun Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği 

ORCID: 0000-0003-3637-4074 

 

ÖZET 

Giriş: Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı oldukça yaygındır.  Karaciğer steatozunun gelişimi 

bozulmuş metabolik parametrelerle yakından ilişkilidir. Bu bakımdan karaciğer steatoz 

hastaları insülin rezistansı, glukoz intoleransı, hipertrigliseridemi, tiroid disfonksiyonu gibi 

metabolik bozuklukların bir veya daha fazla özelliğini göstermektedir. 

Gereç ve Yöntem: Hastanemiz endokrinoloji ve genel cerrahi polikliniğe başvuran ve üst 

abdominal ultrasonografisinde (US) karaciğer yağlanması tespit edilen 104 hasta çalışmaya 

alındı. Tüm bireylerin biyokimyasal, hormonal değerleri ve abdominal ultrasonografi 

raporaları dosya, elektronik kayıtlarından elde edildi. Çalışmaya aynı radyolog tarafından 

abdominal US (The Philips Affiniti 50 ultrasound; Philips North America Corporation 3000 

Minuteman Road M/S 109 Andover, MA 01810, USA) ile bakılan hastalar üzerinde 

yürütüldü. 

Bulgular: Araştırmaya toplam 104 (78 kadın, 26 erkek) hasta alındı. Hastaların yaşı 56±8.9 

(18-65) yıl idi. Olguların demografik özellikleri, US ile karaciğer tablo 1’de görülmektedir. 

Hastalardan %69,2 (n=72) grade-2 yağlı karaciğer, %30,7 (n=32) grade-3 yağlı karaciğer idi. 

Çalışmamızdaki biyokimyasal ve metabolik parametrelerden ALT, GGT, trigliserid, HOMA-

IR ve TSH değerleri karaciğer yağlanması arttıkça istatiksel olarak anlamlı olarak arttığı tablo 

1’de görülmektedir. 

Sonuç: Çalışmanın sonunda non-alkolik yağlı karaciğer hastalarında metabolik parametreler 

istatiksel olarak anlamlı artmaktadır.  Bu bulgular non alkolik yağlı karaciğer hastaları ile 

metabolik sendrom, metabolik bozukluk arsında çift yönlü bir etkileşim olduğunu 

düşündürmektedir.  Tedavi başarısı için hastalar bütünsel olarak değerlendirilmelidir. 

Anahtar sözcükler: Non-alkolik yağlı karaciğer, metabolik bozukluklar, bütünsellik 

 

 

EVALUATION OF METABOLIC PARAMETERS IN NONALCOLIC FATTY LIVER 

 

ABSTRACT 

Aim: Nonalcoholic fatty liver disease is quite common. The development of liver steatosis is 

closely related to impaired metabolic parameters. In this regard, patients with liver steatosis 

show one or more features of metabolic disorders such as insulin resistance, glucose 

intolerance, hypertriglyceridemia, and thyroid dysfunction. 

Materials and Methods: One hundred and four patients who were admitted to our hospital's 

endocrinology and general surgery outpatient clinic and whose upper abdominal 

ultrasonography (US) had fatty liver were included in the study. Biochemical, hormonal 

values and abdominal ultrasonography reports of all individuals were obtained from files and 

electronic records. The study was conducted by the same radiologist on patients treated with 
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abdominal US (The Philips Affiniti 50 ultrasound; Philips North America Corporation 3000 

Minuteman Road M / S 109 Andover, MA 01810, USA). 

Results: A total of 104 patients (78 females, 26 males) were included in the study. The age of 

the patients was 56 ± 8.9 (18-65) years. The demographic characteristics of the cases are 

shown in US and liver table 1. Of the patients, 69.2% (n = 72) were grade-2 fatty liver, 30.7% 

(n = 32) grade-3 fatty liver. It is seen in Table 1 that ALT, GGT, triglyceride, HOMA-IR and 

TSH values, among the biochemical and metabolic parameters in our study, increased 

statistically significantly as liver fat increased. 

Keywords: Non-alcoholic fatty liver, metabolic disorders, wholenes 

Tablo 1: Hastaların biyokaimyasal, hormonal, US ve demografik özellikleri  

 Parametreler 

 

 Yağlı karaciğer 

grade-2 

n=72 

Yağlı karaciğer 

grade-3 

n=32 

P value 

Cinsiyet 

(kadın/erkek) 

 

78/26    

Yaş 

 

56±8.9    

ALT, U/L 

 

 59±12.6 68±14.5 0,001 

GGT, U/L 

 

 81±11.2 105±13.6 0,001 

Trigliserid, mg/dL 

 

 215±22.8 292±18.6 0,001 

HOMA-IR* 

 

 3.1±1.8 4.8±1.6 0,001 

TSH, mU / L 

 

 3.8±2.1 4.6±1.8 0,035 

HOMA-IR; Homeostatic model assessment- insülin rezistance 
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NE TÜR DİNİ YAŞANTILAR PSİKOLOJİK İYİ HALİNE KATKIDA 

BULUNMAKTADIR? 
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ÖZET 

Ruh sağlığı alanında önde gelen isimlerden bazıları dini inançların ruh sağlığı için olumsuz 

etkilerinin olduğunu ileri sürerken, elli yılı aşkı süredir yürütülen çalışmalar neticesinde ortaya 

çıkan ampirik kanıtlar bu söylemlerin tersine işaret etmektedir. Bununla birlikte bu çalışmaların 

birçoğu Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilmiş olmakla birlikte verilerin 

çoğunluğu Hristiyan inancına sahip kişilerden elde edilmiştir. Bu konu üzerinde yürütülmüş 

çok sayıda araştırma bulunsa da literatürde sıklıkla çelişkili bulgulara da rastlanılmaktadır. 

Bunun bir sebebi dindarlık ve dini yaşantılara ilişkin çok farklı sayıda kavramın ortaya 

konulmuş olmasıdır. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin dindarlık ve dini yönelimleri ile 

psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişki incelenmiştir. Dindarlık dini görevlerin ne ölçüde yerine 

getirildiğinin bir ölçüsüyken, dini yönelim dini yaşantıların altında yatan temel güdüyü ele 

almaktadır. Dini yönelim Allport ve Ross’un (1967) literatüre tanıtmış olduğu içten ve dıştan 

güdümlü dindarlık kavramları ile değerlendirilmiştir. Böylece dindarlık ve iyilik hali arasındaki 

ilişki sadece davranışsal görevler açısından değerlendirilmeyip kişilerin dini hayatlarındaki 

güdüsel faktörlerde ele alınmıştır. Psikolojik iyilik hali kişilerin sadece depresyon ve kaygı gibi 

olumsuz yaşantıları daha az yaşamasının ötesinde özerklik, yaşamda anlam bulma, kaliteli 

sosyal ilişkiler ve kişinin kendisiyle barışık olması gibi özelliklere ve yaşantılara da sahip 

olmasıdır. Elde edilen veriler çoklu regresyon analiziyle analiz edilmesi neticesinde dindarlık 

ile iyilik hali arasında anlamlı bir ilişki elde edilmemesine karşın, içten güdümlü dindarlığı 

yüksek olanların daha fazla iyilik haline sahip olduğu gözlenmiştir (B = .32, p <.0001). Ayrıca 

dıştan güdümlü dindarlık düzeyi yüksek olanlarında iyilik halleri daha düşük düzeyde 

gözlenmiştir (B =-.20, p <.0001). Bu bulgular neticesinde dini yaşantıların ruh sağlığını 

destekleyici yönünün içten güdümlü dindarlığa sahip olanlarda ortaya çıktığı, tam tersi olarak 

da dıştan güdümlü dindarlığın yüksek olduğu kişilerde iyilik halinde düşüş olduğu söylenebilir. 

Bununla birlikte dindarlık/dini yaşantılar ve ruh sağlığı/iyilik hali arasındaki ilişkinin 

yorumlanmasında mütevazı olunması gerektiğini düşünüyoruz. Dini değerler eğitim ve 

müdahale programlarına psikososyal diğer faktörlerle birlikte bütüncül bir perspektifte 

yerleştirilmedir. 

Anahtar Kelimeler: Dindarlık, dini yönelim, iyi oluş, ruh sağlığı 
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WHAT KİND OF RELİGİOUS EXPERİENCES DO CONTRİBUTE TO THE 

PSYCHOLOGİCAL WELL-BEİNG? 

 

ABSTRACT 

While some prominent figures of the profession of mental health claim that religious beliefs 

have negative effects on mental health, emprical proofs obtained from over 50 years of 

empirical studies point to the opposite direction. However, these studies have generally been 

conducted in countries in North America and Europa, and data have been obtained from 

Christians. Although there are a lot of studies conducted on this topic, contradictory findings 

are frequently encountered in the literature.  One reason for this is that many diverse concepts 

have been put forword related to religiosity and religious experiences. In this study, association 

of religiosity and religious motivation of university students with psychological well-being was 

examined. While religiosity is a measure of the extent to which religious duties are fulfilled, 

religious orientation addresses the main motive underlying the religious experiences. Religious 

orientation was evaluated with the concepts of intrinsic and extrinsic religiosity introduced by 

Allport and Ross (1967). Therefore, the relationship between religiosity and well-being was not 

only evaluated in terms of behavioral duties, but also in motivational factors in student’s 

religious experiences. Psychological well-being is not only having less depressive and anxious 

feeling, but also having such characteristic and experiences as autonomy, finding a meaning in 

life, satisfying social relationships and self-acceptance. As a result of testing the data with 

multiple regression analysis, although no significant relationship was obtained between 

religiosity and well-being, it was observed that those with high intrinsically motivated 

religiosity had more well-being (B = .32, p < .0001). In addition, those with a high level of 

externally motivated religiosity had a lower level of well-being (B = -.20, p < .0001). As a result 

of these findings, it can be said that the supportive aspect of religious experiences to well-being 

emerges in those with intrinsically motivated religiosity, and on the contrary, there is a decrease 

in well-being in people with high extrinsic religiosity. However, we think that it is necessary to 

be modest in interpreting the relationship between religiosity/religious experiences and mental 

health/well-being. Religious values should embedded in education and intervention programs 

in a holistic perspective along with other psychosocial factors. 

Keywords: Religiosity, religious orientation, well-being, mental health 
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GİRİŞ 

Yaşlanma her canlıda görülen, anne karnında başlayıp ölüme kadar devam eden doğal ve 

kaçınılmaz bir değişim sürecidir (Öztürk ve Kayıhan,2018). 2019 yılında dünya nüfusunun 

%9,3’ünü yaşlı nüfus oluşturmuştur. Yaşlı nüfus oranı ile Türkiye 167 ülke arasında 66. sırada 

yer almaktadır. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10,2, 2030 

yılında %12,9, 2040 yılında %16,3, 2060 yılında %22,6 ve 2080 yılında %25,6 olacağı 

öngörüldü (Yaşlı Nüfusun Demografik Değişimi (2020). Teknoloji, bilim ve sağlık alanındaki 

gelişmelere paralel olarak tüm dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfus oranı hızla artmaktadır 

(Yılmazer 2013). Yaşlılık dönemi, sağlık, eş, ekonomik, rol, statü, yakın ilişki, sosyal destek 

gibi birçok kayıpların yaşandığı dönem olması ayrıca yaşlılıkta kayıpların olması bir çok alanda 

fiziksel, fonksiyonel, psikolojik ve sosyal yönden bağımsızlıklarını yitirip bağımlılıklarının 

arttırdığı bir dönem olması nedeniyle önemlidir. Yaşlanma ertelenemez bir süreç olup, bu 

süreçte  nasıl bir yaşlanma süreci olmalı merak konusudur. Bu sorunun cevabı ise Sağlıklı 

Yaşlanmadır (Öztürk ve Kayıhan,2018). 

DSÖ’nün aktif ve sağlıklı yaşlanma hedefi kapsamında, yaşlılarda hastalıkları önlemek ve 

yaşam kalitesini geliştirmek için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının geliştirilmesine ihtiyaç 

vardır. Bu hedef için ilk olarak yaşlı bireylerin sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları belirlenmeli 

ve müdahale alanları ortaya konulmalıdır. İkinci aşamada, bu müdahale alanlarına yönelik 

sağlığı koruyucu ve geliştirici önlemler alınmalıdır (Öztürk ve Kayıhan,2018). Sağlıklı yaşam 

tarzının standart olarak kabul edilen bir ölçümü bulunmamakta, yapılan çalışmalarda farklı 

şekillerde tanımlanmakta ve farklı göstergeler kullanılabilmektedir. Türkiye’de yaşlı 

bireylerde yapılan çalışmalarda Walker ve arkadaşları (1987) tarafından geliştirilen ve 52 

maddeden oluşan “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği”(SYBD) kullanılmıştır. 

Bizim çalışmamızda da aynı ölçek kullanılarak yaşlıların sağlıklı yaşam biçimleri 

değerlendirilmiştir. 

Tarih içinde tıp ve sağlık hizmetlerindeki gelişmeye bakıldığında, insanların önce 

hastalananları iyileştirmeye çalıştıkları, daha sonra da hastalıktan korunma yolları aradıkları 

görülür. Tüm çabalar insanı olabildiğince sağlıklı yaşatma amacına yöneliktir. Bunun için 

insanları hastalanmaktan koruyan ve yaşamları boyunca sağlıklı olmalarını sağlayan pek çok 

uygulama geliştirilmiştir. Günümüzde bu uygulamaların hepsine birden“Sağlıklı Yaşam 

Biçimi” (Healthy Life Style) adı verilmektedir (Esin,1999). Yaşam biçimi, basitçe her gün 

bilinçsiz olarak yapılan, sonuçları kabul edilen bireysel yaşam alışkanlıklarıdır. Bu alışkanlıklar 

sağlığımızı olumlu veya olumsuz olarak etkiler. Sağlıklı yaşam biçimi; sağlık davranışlarının 
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sorumluluğunu alma, dengeli beslenme, yeterli ve düzenli egzersiz yapma, sigara kullanmama, 

hijyenik önlemler alma, kişiler arası olumlu ilişkiler kurma ve stres yönetimini kapsar 

(Esin,1999). 

GEREÇ VE YÖNTEM: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma bir il merkezindeki Aile Sağlığı 

Merkezlerine (ASM) başvuran yaşlılar araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Araştırmanın 

örneklemini ise Araştırmaya katılmayı kabul eden 250 yaşlı birey oluşturmuştur. 

Verilerin toplanmasında: Yaşlı bireyin tanıtıcı özelliklerini içeren anket formu, yaş, cinsiyet, 

yaşadığı yer, medeni durum, yaşadığı bireyler, gelir durumu, kronik hastalık olma durumu gibi 

sorulardan oluşmaktadır. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ) kullanılmıştır. 

1987 yılında Walker, Sechrist ve Pender tarafından geliştirilmiştir. Türkiye’de Esin (1999) 

tarafından Türkçe’ye uyarlanarak, geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılmış, toplam 48 

maddeden oluşmuş likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin tamamı için en yüksek puan 192, en düşük 

puanı ise 48’dir (Esin, 1999). 

Verilerin Değerlendirilmesinde: Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences) for Windows 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri 

değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) 

kullanılmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup arasındaki farkı t-testi, ikiden 

fazla grup durumunda parametrelerin gruplararası karşılaştırmalarında Tek yönlü (One way) 

Anova testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Tukey Post Hoc testi kullanılmıştır. 

Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasındaki ilişkiyi Pearson korelasyon analizi 

ile test edilmiştir(Karasar,2013) 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan yaşlıların SYBÖ puan ortalaması 118.77 ± 23.18’dir. ASM’ye başvuran 

yaşlıların %55,2’si kadın, %44,8’i erkek, %38,0’i 65-70 yaş, %37,6’si 77 yaş ve üzerinde, 

%27,6’si okur yazar değil, %7,6’si  lise mezunu olarak dağılmaktadır. Yaşlıların %76,4’ü evli, 

%23,6’si eşini kaybetmiştir. şu anda çalışma durumu değişkenine göre %6,4’ü çalışıyor, 

%84,8’i gelir durumunu orta derecede iyi, %79,6’si sabahları düzenli olarak kahvaltı yapmakta, 

%7,2’si sigara kullanmaktadır. 

ASM’ye başvuran yaşlılar kronik bir hastalığının olma durumu değişkenine göre %50,8’i 

hipertansiyon, %16,0’si diabet, %10,4’ü diğer olarak dağılmaktadır. %71,2’sinin sürekli 

kullandığı bir ilaç kullanmaktadır. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Yaşlıların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının 

Ortalamaları 

  N Ort Ss Min. Max. 

Kendini Gerçekleştirme 250 35,008 9,131 14,000 52,000 

Sağlık Sorumluluğu 250 22,004 5,287 12,000 38,000 

Egzersiz 250 7,344 2,524 5,000 15,000 

Beslenme 250 17,488 3,731 8,000 24,000 

Kişilerarası İlişkiler 250 21,252 4,795 8,000 28,000 

Stres Yönetimi 250 15,676 3,591 7,000 25,000 

Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Genel Puanı 250 118,772 23,185 59,000 168,000 

Yaşlıların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının ortalamaları incelendiğinde, “kendini 

gerçekleştirme (35,008 ± 9,131), “sağlık sorumluluğu” (22,004 ± 5,287), “egzersiz” (7,344 ± 

2,524) “beslenme ” (17,488 ± 3,731) “kişilerarası ilişkiler ”(21,252 ± 4,795); “stres yönetimi” 

(15,676 ± 3,591); “sağlıklı yaşam biçimi davranışları genel puanı” alt boyutu ortalamasının 

(118,772 ± 23,185) düzeyde olduğu görülmektedir(Tablo 1). 
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Araştırmaya katılan yaşlı bireylerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının bazı değişkenlerden 

etkilendiği tespit edilmiştir. Buna göre; Kadınların(x=122,486), erkeklere göre (x=114,196), 

71-76 yaş aralığındaki yaşlıların sağlıklı yaşam biçimi davranışları (108,836 ± 21,901) diğer 

yaş gruplarına göre daha yüksek, evli yaşlıların (x=121,963), dul yaşlılara göre (x=108,441), 

aile tipi çekirdek aile olan yaşlıların (x=122,372), ailesindeki birey sayısı 2-4 kişi olan 

(x=122,475), sosyal güvencesi olan yaşlıların(x=120,310), Sabahları her zaman düzenli olarak 

kahvaltı yapan yaşlıların (123,211 ± 21,264), sağlıklı yaşam biçimi davranışları puan 

ortalamaları yüksek ve anlamlı bulunmuştur. 

Hiç sigara içmeyen yaşlıların sağlıklı yaşam biçimi davranışları genel puanı (119,828 ± 

22,187), ara sıra sigara içen yaşlıların sağlıklı yaşam biçimi davranışları genel puanından 

(102,438 ± 24,590) yüksek bulunmuştur. 

Kronik olarak hipertansiyon hastalığı olan yaşlıların sağlıklı yaşam biçimi davranışları genel 

puanı (125,150 ± 22,154), Kronik olarak başka hastalığı olan yaşlıların sağlıklı yaşam biçimi 

davranışları genel puanından (108,423 ± 22,359) yüksek bulunmuştur. 

Sürekli kullandığı ilacı olan yaşlıların sağlıklı yaşam biçimi davranışları genel puanı 

(x=121,084), sürekli kullandığı ilacı olmayan yaşlıların sağlıklı yaşam biçimi davranışları genel 

puanından (x=113,056) yüksek bulunmuştur (p < .050). 

Tablo.2 Araştırmaya Katılan Yaşlıların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının 

Aralarındaki İlişkinin Korelasyon Analizi ile İncelenmesi 

    Kendini 

Gerçekleştirme 

Sağlık 

Sorumluluğu 

Egzersiz Beslenme Kişilerarası 

İlişkiler 

Stres 

Yönetimi 

Sağlıklı Yaşam 

Biçimi 

Davranışları 

Genel Puanı 

Kendini 

Gerçekleştirme 

r 1,000             

p 0,000             

Sağlık 

Sorumluluğu 

r 0,547** 1,000           

p 0,000 0,000           

Egzersiz r 0,195** 0,586** 1,000         

p 0,002 0,000 0,000         

Beslenme r 0,435** 0,643** 0,366** 1,000       

p 0,000 0,000 0,000 0,000       

Kişilerarası 

İlişkiler 

r 0,807** 0,438** 0,113 0,327** 1,000     

p 0,000 0,000 0,076 0,000 0,000     

Stres Yönetimi r 0,824** 0,656** 0,424** 0,472** 0,696** 1,000   

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

Sağlıklı Yaşam 

Biçimi 

Davranışları 

Genel Puanı 

r 0,905** 0,803** 0,467** 0,660** 0,797** 0,895** 1,000 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Sağlık sorumluluğu arttıkça kendini gerçekleştirme (r=0.547; p=0,000<0.05), Egzersiz arttıkça 

kendini gerçekleştirme ve sağlık sorumluluğunu alma (r=0.195; p=0,002<0.05), Beslenme 

arttıkça, kendini gerçekleştirme ve sağlık sorumluluğunu almada artış, stres yönetimi arttıkça, 

sağlık sorumluluğunu alma, egzersiz artmakta, beslenmede artma, kişilerarası ilişkilerde artış 

olmaktadır. Buna göre sağlıklı yaşam biçimi davranışları genel puanı arttıkça kendini 

gerçekleştirme r=0.905; p=0,000<0.05), sağlık sorumluluğunu alma (r=0.803; p=0,000<0.05), 

egzersiz (r=0.467; p=0,000<0.05), beslenme (r=0.66; p=0,000<0.05), arttıkça kişilerarası 

ilişkiler(r=0.797; p=0,000<0.05), stres yönetimi (r=0.895; p=0,000<0.05) de artmaktadır. 

TARTIŞMA: Araştırmada yaşlı bireylerin SYBÖ puan ortalaması (118.77 ± 23.18) yapılan 

araştırmalara bakıldığında düşük olduğunu söyleyebiliriz. Çelik ve ark. (2018) yaptıkları 

çalışmalarında yaşlı bireylerin SYBD toplam puan ortalamaları (143.8±20.8) orta, Kulakçı ve 

diğerlerinin (2012) yaptıkları çalışmada benzer verilere ulaşılmış, SDBYÖ ölçeği toplam 

puanını (123.74±22.42) orta düzeyin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucumuz 
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yapılan çalışmalardan daha düşük bulunmuş bu nedenle SYBD yönelik eğitim ihtiyaçlarının 

olduğunu göstermektedir. 

Çalışma sonuçlarını literatürle karşılaştırdığımızda kadın, evli, eğitim düzeyi yüksek olan 

yaşlıların SYBDÖ’nı yüksek ve anlamlıdır. Yılmaz ve Çağlayan (2016) çalışmasındaki 

sonuçlar kadınlar, evli olanlar, üniversite mezunları, ekonomik durumu iyi olanlar ve sağlığını 

iyi olarak değerlendirenler arasında sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarına sahip olduğunu 

bulmasıyla benzerlik göstermektedir. Sağlıklı yaşam biçiminde önemli olan sonuçlardan biri de 

sosyal destek sistemi olan yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olan yaşlıların daha sağlıklı yaşlanma 

davranışı gösterdikleri bulunmuştur. Kaçan ve arkadaşlarının (2016) yaşlı bireylerin algılanan 

sosyal destek sistemleri ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkileyen faktörleri incelemek 

için yaptıkları çalışmada, yaşlıların yaş, ekonomik durum, eğitim durumu ve kronik hastalık 

durumu ile Çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği ve SYBDÖ arasında anlamlı ilişki 

bulunduğunu (p<0.05) göstermiştir. Ayrıca yaşlı bireylerin algılanan sosyal destek ile sağlıklı 

yaşam biçimi toplam puan ortalamaları arasında pozitif bir korelasyon bulunmuştur. Çalışma 

sonucunda, yaşlıların sosyal destek sistemlerinin artırılması beraberinde sağlıklı yaşlanmaya 

yönelik önlemler alınması önerilmektedir. 

Çalışmada düzenli kahvaltı yapılması, ilaçlarını düzenli kullanan ve sigara kullanmayan 

yaşlının sağlıklı yaşlanma davranışları göstermesidir. Diğer taraftan ara sıra kahvaltı yapan, 

sigara kullanan ve ilaç kullanımını aksatan yaşlı bireylerin SYBÖ düşüktür. Yapılan 

çalışmalarda sigara kullanımı, alkol tüketimi, fiziksel inaktivite, zayıf diyet gibi sağlıksız 

davranışlarda bulunan bireylerin ölüm, kronik hastalıklar ve zayıf kognitif fonksiyon gibi 

durumlarla karşılaşma riskinin daha yüksek olduğu bildirilmektedir (Sabia vd., 2012). 

Türkiye’de sağlıklı yaşam tarzı davranışlarına yönelik yaşlılar üzerine yapılan çalışmalarla 

çalışma sonuçlarımız paralellik göstermektedir (Yılmaz ve Çağlayan, 2016; Çelik ve ark. 2018; 

Kulakçı ve ark.2012).   

SONUÇ: Çalışmanın bulguları doğrultusunda sağlık sorumluluğunu alam yaşlıların sağlıklı 

yaşlanma davranışı alt boyutlarını stres yönetimi, kişilerarası ilişkiler, beslenme gibi 

davranışlarda olumlu değişiklik olabilmektedir. Aile hekimliğine gelen yaşlıların riskli olan 

gruplarına sağlık çalışanları tarafından yaşlı bireylerin sağlığı koruyucu ve geliştirici 

davranışlarını değerlendirmeye ve artırmaya yönelik girişimler yapmasının gerekliliğini 

göstermektedir. Yaşlıların sıklıkla başvurdukları ve koruyucu sağlık hizmetinde önemli olan 

birinci basamak kurumları yaşlının takibinin sürekliliğinin sağlanmasında önemli bir yere 

sahiptir. Sağlıklı yaşlanmaya yönelik eğitim ve destekleyici yaklaşım kronik hastalıkların 

azaltılması buna bağlı ilaç kullanımlarının azaltılması, yaşlının engellilik durumunun 

azaltılması ve sağlıklı yaşlanmanın sağlanması sonucu sağlık harcamalarının azaltılmasına 

katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, sağlıklı yaşam biçimi davranışı, sosyodemografik değişkenler 

 

KAYNAKLAR 

1. Öztürk M, Kayıhan D. (2018). Sağlıklı Yaşlanma.  Bilim Armonisi, 1(1);51-53 . Retrieved 

from https://dergipark.org.tr/en/pub/bilar/issue/41115/500281 

2. Yaşlı Nüfusun Demografik Değişimi (2020). T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı. 

3. Esin N. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Hemşirelik 

Bülteni 1999; 12 (45), 87-95 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
12



 
 

4.Karasar N (2013) Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 25. Basım, s.136-200, Nobel Yayın 

Dağıtımı. 

5. Çelik A, Kin ÖK, Karadokovan A. Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Yalnızlık Durumu 

ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Dergisi 2017; 2(3): 17-23 

6. Kulakçı H, Ayyıldız TK, Emiroğlu ON, Köroğlu E. (2012). Huzurevinde yaşayan yaşlıların 

öz yeterlilik algılarının ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendirilmesi. Dokuz Eylül 

Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 5(2), 53-64. 

7. Yılmaz F, Çağlayan Ç. Yaşlılarda sağlıklı yaşam tarzının yaşam kalitesi üzerine etkileri, 

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi, Turkish Journal of Family Practice, 2016,20: 4;2016 

8. Kaçan HS, Bayraktar T, Uğuz C. Yaşlı bireylerin algılanan sosyal destek sistemleri, sağlıklı 

yaşam biçimi davranışları ve etkileyen faktörler. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi 2016;9(1): 

1-12 

9. Yılmazer, A. (2013). Dünyada ve Türkiye’de yaşlılarda demografik değişikler. İçinden: 

Yaşlılarda Güncel Sağlık Sorunları ve Bakımı. (Ed.): M. Altındiş. İstanbul: İstanbul Tıp 

Kitabevi 

10. Sabia S, Singh-Manoux A, Hagger-Johnson G, Cambois  E, Brunner  EJ,  Kivimaki M. 

(2012). Influence of individual and combined healthy behaviours on successful aging. Canadian 

Medical Association Journal, 184(18);1985-1992. 

 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
13



DİYARBAKIR’DA OPERE EDİLEN ACİL GENEL CERRAHİ HASTALARIN 
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ÖZET 

Amaç: Bu çalışmada “Hastanemizin acil genel cerrahi hizmet kalitesini nasıl artırabiliriz?” 

sorusuna cevap aramayı amaçladık. 

Material ve Metod: Bu retrospektif çalışma Ocak 2016 – Ocak 2020 tarihleri arasında 

XXXXGenel Cerrahi kliniğinde gerçekleştirildi. Acil servise başvuran ve Genel Cerrahi 

kliniğince acil operasyona alınan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların cinsiyet, yaş, 

anamnez, laboratuar tetkikleri, radyolojik bulguları, preoperatif tanıları, ameliyat notları ve 

postopertatif sonuçları kaydedildi. 

Bulgular: Bu çalışmaya alınan toplam hasta sayısı 2820 idi. Bunların 1201’i (%42,6) kadın, 

1619’u (%57,4) erkek idi. Hastaların ortalama yaşı 37,32 yıl (min:14, max:94) idi. En sık 

karşılaşılan yaş aralığı 21-30 yaş aralığı idi. 

Acil operasyonların çoğunu 2645 (%93,8) hasta ile nontravmatik nedenler oluşturuyordu. 

Bunların 1790’ ı (%67,67) appendisit idi. Diğer nontravmatik acil operasyon nedenleri; apse, 

inkarsere herni, ileus ve perforasyon idi. 

Genel cerrahi acilimize gelen 175 hasta travma nedeniyle opere edildi. Bu hastaların (n:155 

%88,5’ü erkek, (n:20) %11,5’si kadın idi. Erkeklerin yaş ortalaması 29,94 ± 12,3, kadınların 

yaş ortalaması 32,2 ± 16,1 idi. Hastalarda travmanın en yaygın nedenleri %43,4 ile kesici ve 

delici alet yaralanması (KDAY) ve %39,4 ile ateşli silah yaralanmaları (ASY) idi. 

Sonuç: Hastanelerin bulunduğu bölgeye göre acil olguların sıklık ve dağılımı değişmektedir. 

Acil cerrahi ile ilgili epidemiyolojik çalışmalar ve verilerin artması bölgelerin acil cerrahi 

profilinin belirlenmesine ve hastane çalışanlarının gelebilecek hastalara hazırlıklı olmasına 

imkân sağlar. 

Anahtar Kelimeler: Akut karın, travmatik akut karınlar, nontravmatik akut karınlar 
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PROFILE OF EMERGENCY GENERAL SURGERY PATIENTS OPERATED IN 

DİYARBAKIR 

SUMMARY 

Aim:In this study, we aimed to find an answer to the question "How can we improve the 

emergency general surgery service quality of our hospital". 

Material and Method:This retrospective study was conducted in XXXX  Surgery Clinic 

between January 2016 and January 2020. Patients who were admitted to the emergency 

department and taken into emergency operation at the General Surgery clinic were included in 

the study. Patients' gender, age, anamnesis, laboratory tests, radiological findings, 

preoperative diagnoses, surgery notes, and post operative results were recorded. 

Results: The total number of patients enrolled in this study was 2820. 42.6% (n:1201) of them 

were women and 57.4% (n:1619) men. The mean age of the patients was 37.32 years (min: 

14, max: 94). Mostly, those between the ages of 21-30 applied to our emergency. 

Most of the emergency operations were nontraumatic causes with 2645 (93.8%) patients. The 

most common cause of these (67.67%) was appendicitis.Other nontraumatic emergency 

operation reasons; abscess, incense hernia, ileus, and perforation. 

175 patients who came to our general surgery emergency department were operated due to 

abdominal trauma. 88.3% of these patients were male and 11.7% female.. The mean age of 

men was 29.94 ± 12.3, and the mean age of women was 32.2 ± 16.1. The most common 

causes of trauma in the patients were stap wound (SW) with 43.4% and gunshot wounds 

(GSW) with 39.4%. 

Conclusion:The frequency and distribution of emergency cases vary according to the region 

where the hospitals are located. Epidemiological studies and increasing data on emergency 

surgery enable the determination of the emergency surgery profile of the regions and the 

preparation of the hospital staff for the patients who may come. 

Keywords: Acute abdomen, Traumatic acute abdomen, Non-traumatic acute abdomen 
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PELARGONIUM ENDLICHERIANUM FENZL. UÇUCU YAĞI VE SEFEPİM 

KOMBİNASYONUNUN Streptococcus pneumoniae’ye KARŞI SİNERJİK 

ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ 

 

Berrak DUMLUPINAR 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 

İstanbul, Türkiye  

ORCID: 0000-0002-0898-3043 

ÖZET 

Amaç: Ülkemizde halk arasında “solucanotu” adı ile bilinen ve köklerinden hazırlanan 

dekoksiyon ve taze çiçekleri bağırsak parazitlerine karşı kullanılan P. endlicherianum 

Fenzl..’un uçucu yağı, enfeksiyon tedavilerinde kullanılan sefepim antibiyotiği ile kombine 

edilerek sinerjik antimikrobiyal etkisinin ve insan lökosit hücreleri üzerindeki fagositik 

fonksiyonları ortaya çıkarılması çalışmanın amacını oluşturmaktadır.  

Gereç ve Yöntemler: P. endlicherianum uçucu yağı sefepim ile kombine kullanılarak 

bakteriyel gelişim 0,1,2,3,4,5,6 ve 24. saatlerde analiz edilmiş ve antimikrobiyal etki tespit 

edilmiştir. Antimikrobiyal etkisi minimum inhibisyon konsantrasyon ve agar well difüzyon 

yöntemleri kullanılarak ortaya çıkarılmıştır. Time kill yöntemi ile zamana ve antibiyotik 

yoğunluğuna bağlı olarak, uçucu yağ ve antibiyotiğin bakterisidal etkisi dinamik olarak ortaya 

konulmuştur. Uçucu yağın tek başına ve antibiyotik ile kombine kullanıldığında bakteriyel dış 

membrandaki geçirgenliği U.V spektrofotometre ile analiz edilmiştir. In vitro lökosit hücre 

modeli olarak WBC 264-9C ATCC HB-8902 insan lökosit hücreleri kullanılmıştır. S. 

pneumoniae ile uçucu yağ+antibiyotik kombinasyonu inoküle edildikten sonra lökositlerin 

öldürme miktarını bulmak için, 0., 2., 4., 8. ve 12. saatlerde analiz edilerek fagositik aktivite 

tespit edilmiştir.  

Bulgular: Zamana bağlı canlı bakteri sayısındaki azalmanın tespitine yönelik yapılan Time kill 

çalışmasında S. pneumoniae’e karşı sefepim ve uçucu yağ arasında sinerjistik etkileşim 

gözlenmiştir. Bu çalışmada, kullanılan sefepim antibiyotiğinin S. pneumoniae üzerinde etki 

mekanizması P. endlicherianum’dan elde edilen uçucu yağ ile kombinasyon halinde daha da 

genişletilmiş ve bu antibiyotiklerin mebran geçirgenleştirme aktivitesini arttırmıştır. Sefepim 

antibiyotiği ile önceden maruz kalma ile belirlenen lökosit hücrelerinin bakterisit aktivitesinin 

güçlendirilmesine ilişkin bulgulara göre S. pneumoniae’de sadece uçucu yağ kullanımı 

sefepimden ve uçucu yağ kombinasyonundan daha etkili olmuştur.  

Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına göre enfeksiyon tedavisinde kullanılan sefepim antibiyotiğinin 

S. pneumoniae üzerinde etki mekanizması P. endlicherianum’dan elde edilen uçucu yağ ile 

kombinasyon halinde daha da genişletilmiş ve adı geçen antibiyotik aktivitesinin 

kuvvetlendirilmesiyle sonuçlanmıştır. Streptococcus pneumoniae patojeninin kontrolü ve insan 

lökosit hücrelerindeki fagositik aktivitesi için doğal bir ajan olarak kullanılabilmesi mümkün 

olabilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Pelargonium endlicherianum Fenzl., sefepim, time kill, dış membran 

analizi, fagositik etki 
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SYNERGIC ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF OF PELARGONIUM 

ENDLICHERIANUM FENZL. ESSENTIAL OIL AND CEFEPİME COMBINATION 

AGAINST Streptococcus pneumoniae 

ABSTRACT 

Objective: The aim of the study is to reveal its synergistic antimicrobial effect and phagocytic 

functions on human leukocyte cells by combining it with P. endlicherianum essential oil, which 

is popularly known in our country as "wormwood" and is used against intestinal parasites with 

decoction and fresh flowers prepared from its roots, and cefepime antibiotic used in infection 

treatments.  

Material and Methods: By using P. endlicherianum essential oil combined with cefepime, 

bacterial growth was analyzed at 0.1, 2, 3, 4, 5, 6 and 24th hours and antimicrobial effect was 

determined. Its antimicrobial effect was revealed by using the minimum inhibition 

concentration and agar well diffusion methods. The bactericidal effect of essential oil and 

antibiotic is dynamically demonstrated depending on the time and antibiotic intensity with the 

time kill method. When used essential oil alone and in combination with antibiotics, the 

permeability of the bacterial outer membrane was analyzed with a U.V spectrophotometer. 

WBC 264-9C ATCC HB-8902 human leukocyte cells were used as in vitro leukocyte cell 

model. After inoculating S. pneumoniae with essential oil + antibiotic combinations, phagocytic 

activity was determined by analyzing it at 0, 2, 4, 8 and 12 hours to find the killing amount of 

leukocytes.  

Results: A synergistic interaction was observed between cefepime and essential oil against S. 

pneumoniae in the Time kill study, which was conducted to determine the decrease in the 

number of living bacteria depending on time. In this study, the mechanism of action of the 

cefepime antibiotic used on S. pneumoniae was further expanded in combination with the 

essential oil obtained from P. endlicherianum and increased the membrane permeability activity 

of these antibiotics. 

According to the findings regarding the strengthening of the bactericidal activity of leukocyte 

cells determined by prior exposure with cefepime antibiotic, the use of only essential oil in S. 

pneumoniae was more effective than cefepime and essential oil combination. Conclusion: 

According to the results of the study, the mechanism of action of the cefepime antibiotic used 

in the treatment of infection on S. pneumoniae was further expanded in combination with the 

essential oil obtained from P. endlicherianum and resulted in the strengthening of the activity 

of the cefepime antibiotic. It has been possible to use it as a natural agent for the control of the 

Streptococcus pneumoniae pathogen and its phagocytic activity in human leukocyte cells. 

Keywords: Pelargonium endlicherianum Fenzl., cefepime time kill, outer membrane analysis, 

phagocytic effect 
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SCORING OF DEGENERATED LUMBAR DISC PAIN ACCORDING TO THE 

SCALES WE WIDELY USED IN ROUTINE FOLLOW-UP 
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ORCID: 0000-0002-0927-8848 

 

ABSTRACT 

Purpose: Low back pain is accepted as a derivative of multi-origin somatic pain with its 

physical, psychogenic, and social aspects together, and the degenerated lumbar disc problem 

emerges as the most important source of this pain in the lumbar spine. The research analyzed 

the preoperative and postoperative periods of pain by assessing the scoring scales. 

Materials and Methods: All the findings were recorded to clarify the diagnosis and follow-up 

the herniated disc. To evaluate the clinical changes that occurred with surgery, pain, disability, 

and walking distances were measured. Visual Analogue Score Back (VASB) and Leg (VASL), 

Oswestry Disability Index (ODI), and Roland-Morris Disability Questionnaire (RMDQ) were 

all used in this analysis. 

Results: In the pre and postoperative pain analysis, VASB, back pain decreased from 4.23±2 

to 2.2±1.08 with p=0.0002, while VASL altered from 7.8±1.9 to 1.05±0.8 (p=0.0005). ODI 

values came 15±8.8 from 75.9±7 (p<0.00001). However, RMDQ showed a weak difference in 

terms of preoperative and postoperative comparison (12.9±5 to 8±4.9; p<0.05).  

Conclusion: The results of the study showed that our success in surgery was also effective on 

pain. The pain scales are very useful and costless tests in routine applications and helps 

physicians to assess preoperative and postoperative pain and surgical achievements.  

Keywords: Degenered lumbar disc, pain, scale 

 

 

 

 

DEJENERE LOMBER DISK AĞRISININ RUTIN İZLEMDE YAYGIN OLARAK 

KULLANDIĞIMIZ SKALALARA GÖRE SKORLANMASI 

 

ÖZET 

Amaç: Bel ağrısı, fiziksel, psikojenik ve sosyal yönleri ile çok kaynaklı somatik ağrının bir 

türevi olarak kabul edilmekte ve lomber omurgadaki bu ağrının en önemli kaynağı olarak 

dejenere lomber disk sorunu ortaya çıkmaktadır. Araştırma, skorlama ölçeklerini 

değerlendirerek ameliyat öncesi ve sonrası ağrı dönemlerini analiz edildi. 

Gereç ve Yöntem: Fıtıklaşmış diskin teşhisini ve takibini netleştirmek için tüm bulgular 

kaydedildi. Ameliyatla oluşan klinik değişiklikleri değerlendirmek için ağrı, sakatlık ve yürüme 

mesafeleri ölçüldü. Bu analizde Visual Analog Score Bel (VASB) ve  Bacak (VASL), Oswestry 

Disability Index (ODI) ve Roland-Morris Disability Questionnaire (RMDQ) kullanıldı. 
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Bulgular: VASB öncesi ve sonrası ağrı analizinde, sırt ağrısı (p=0,0002) ile 4,23±2'den 

2,2±1,08'e düşerken, VASL 7,8±1,9'dan 1,05±0,8'e gerileme gösterdi (p=0,0005). ODI 

değerleri 75.9±7'den 15±8.8 düştü (p<0.00001). Ancak, RMDQ preoperatif ve postoperatif 

karşılaştırma açısından zayıf bir farklılık gösterdi (12.9±5’den 8±4.9’a; p<0.05). 

Sonuç: Çalışma sonuçları ameliyattaki başarımızın ağrı üzerinde etkili olduğunu gösterdi. Ağrı 

skalaları rutin uygulamalarda oldukça kullanışlı ve masrafsız testlerdir ve hekimlerin ameliyat 

öncesi - sonrası ağrı ve cerrahi başarıları değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Dejenere lomber disk, ağrı, skala 
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KANATÇIK BORULU ISI EŞANJÖRLERİNDE KİRLENME FAKTÖRÜNÜN 

EŞANJÖR KAPASİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 
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ÖZET 

Isı transferi uygulamalarında, ısı eşanjörleri endüstriyel proseslerin vazgeçilmez 

elemanlarındandır. Özellikle kanatçık borulu ısı eşanjörleri sıcak su kullanılarak, hava ısıtma 

ve ısı geri kazanım ünitelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Isı eşanjörü kapasitesini 

etkileyen birçok faktör olup, veriminin artırılması çalışmaları yoğun bir şekilde devam 

etmektedir. Bu çalışmada, kanatçık borulu bir ısı eşanjöründe ısı transferini olumsuz etkileyen 

kirlenme faktörünün toplam eşanjör kapasitesine etkisi araştırılmıştır. Özellikle sanayide kirli 

ortamlarda çalışan eşanjörlerde kirlenmeden dolayı ısıl direncin artmasıyla birlikte kanatçık 

veriminin düşmesiyle birlikte toplam eşanjör verimine olumsuz etkisi olduğu görülmektedir. 

Bu çalışmada aynı zamanda kanatçık üzerinde oluşan kirlilik kalınlığının yanında, kirliliği 

oluşturan parçacık gözeneklilik değeri de dikkate alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Isı eşanjörleri, Isıl verim, Kirlenme faktörü 

 

ABSTRACT 

In heat transfer applications, heat exchangers are indispensable elements of industrial 

processes. In particular, fin tube heat exchangers are widely used in air heating and heat 

recovery units using hot water. There are many factors affecting the heat exchanger capacity, 

and efforts to increase its efficiency continue intensively. In this study, the effect of the 

fouling factor on the heat exchanger capacity, which negatively affects the heat transfer in a 

finned tube heat exchanger, was investigated. It is seen that especially in heat exchangers 

working in dirty environments in industry, due to the increase in thermal resistance due to 

contamination, it has a negative effect on the total heat exchanger efficiency with the decrease 

of the fin efficiency. In the study, besides the pollution thickness on the fins, the particle 

porosity value that constitutes the pollution is also taken into account. 

Keywords: Heat Exchangers, Thermal efficiency, Fouling factor 

 

 

1. GİRİŞ 

Isı eşanjörlerinin kirlenmesi, gerçekleştirilen ısıl işlemler esnasında karşılaşılan yaygın bir 

sorundur. Enerji endüstrisinde kullanılan ısı eşanjörlerindeki kirlenme faktörü, kullanılan 

malzeme, işlemin gerçekleştiği sıcaklık, içerisinden geçen akışkanın özellikleri ve ısı 

eşanjörünün geometrisi gibi birçok parametreden etkilenmektedir. Bu kirlenme olayı zaman 

içerisinde artarak ısı eşanjörünün termal etkinliğinde bir azalma gözlenecektir. Sistem çalışma 

süresince sürekli kirlenme eğilimi göstereceğinden ekipmanlarının belirli aralıklarda 

temizlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle sistemdeki kirlenme faktörünün zamanla birikiminin 
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en aza indirgenmesi için optimum koşulları sağlaması beklenen bir ısı eşanjör tasarımı için 

hem deneysel hem de teorik çalışmalar sürekli devam etmektedir. 

Yapılan bir çalışmada, kanatçıklı ısı eşanjörünün çeşitli geometrilerinin performansının 

kirlenme koşulları altında verimi hesaplanmıştır. Özellikle, temizlik gerektirmeyen kompleks 

bir geometri üzerinde verim açısından düşük fakat kolayca temizlenebilen bir ısı eşanjörü 

seçiminin tercih edilip edilmeyeceği değerlendirilmiştir. Isı eşanjörü sisteminde kirlenme testi 

sırasında herhangi bir basınç düşmesi değişikliği gözlenmemiştir. Bu durumun büyük bir 

ihtimalle kirlenme tabakasının kalınlığının az olması ve toz birikimi sonucu tüplerin 

aerodinamik tasarımını olumlu etkilediği düşünülmektedir [1]. Diğer bir çalışmada ise ısı 

eşanjörlerinin kanatçıklarında, sistemin uzun süre kullanımı durumunda toz parçacıklarının 

kademeli olarak biriktiği belirtilmiştir. Bu nedenle, ısı transferi tahmini için üzerinde parçacık 

biriktirilmiş bir kanatçık modeli tasarımı yapılmıştır. Tasarlanan modellerin, mühendislik 

uygulamalarındaki çoklu kanatçıklı kirli ısı eşanjörlerinin ısı transfer oranını tahmin etmek 

için kullanılabileceği vurgulanmıştır [2]. Faklı bir çalışmada ise günümüz koşullarında 

kullanılan klima evaporatörleri için kanatçıklı ve borulu ısı eşanjörlerinin hava girişi tarafında 

parçacık birikimine bağlı, ısı eşanjöründeki verim düşüşünü kronolojik varyasyonunu 

araştırmak için deneysel bir çalışma yapılmıştır. Tarla, lokanta, restoran ve ofis gibi alanlarda 

kullanılan 30 klima örneği, kronolojik olarak sıralanmıştır. 7 yıl boyunca kullanılan ısı 

eşanjörlerin de hava tarafı parçacık kirlenmesinin sürekli artma eğiliminde olduğu ve 

kullanılan sistemlerde ısı eşanjörünün veriminin % 10-15 azaldığı tespit edilmiştir [3]. Diğer 

bir çalışmada ise ısı transfer katsayısının tahmini için güvenilir bir yöntem oluşturmak 

amacıyla, plakalı ve kanatçık borulu ısı eşanjörleri üzerinde deneyler gerçekleştirilerek bir 

korelasyon modeli oluşturulmuştur. Sonuç olarak, ısı transfer katsayısının tahmini için yapılan 

bu korelasyondan elde edilen istatistiksel parametrelerin ısı transfer katsayısına etkisinin 

verimli olduğu ve bu korelasyonun endüstride kullanılan çok çeşitli geometrik şekillerdeki ısı 

eşanjörlerini de kapsadığı belirtilmiştir [4]. Yapılan bir çalışmada ısı eşanjörlerin de 

kirlenmeye maruz kalan yüzeylerin zamana bağlı performansı ele alınmıştır. Isı transferini 

arttırmak için kullanılan kanatçıkların; sıcaklık, kirlenme direnci ve yüzey özellikleri gibi 

faktörlerinin oldukça karmaşık yapıda olduğu vurgulanmıştır. Üç farklı geometrik şekildeki 

kanatçık konfigürasyonunun tümü için, temizlik verimliliği değerlerinin farkının çok az 

olduğu, bu nedenle geometri bağımlılığını basitleştirdiği gösterilmiştir. Bu çalışmada ortaya 

konan yaklaşımın, kirlenmeye maruz kalan kanatlı ısı eşanjörlerinin tasarımına yardımcı 

olacağına ve böylece geometrik olarak karmaşık tasarımlarının çözümünün basitleşeceği 

vurgulanmıştır [5]. Farklı bir çalışmada ise endüstrilerde çalışan ısı eşanjörlerin de zaman 

içerisinde çalışma koşullarına, yüzey sıcaklığına, ısı eşanjörünün yapı malzemesine, akışkanın 

hızı ve akış geometrisine bağlı olarak kirlenme tabakasının oluştuğu belirtilmiştir. Bu 

kirlenme tabakasının ısı eşanjörünün termal etkinliğinde bir azalmaya yol açtığı belirtilmiştir. 

Dolayısıyla bu çalışmada endüstrilerdeki ısı eşanjörlerin de sık karşılaşılan çeşitli kirlenme 

modellerini belirlemek için basit bir modelleme tasarlanmıştır. Oluşturulan gelişigüzel 

kirlenme büyüme modelleri daha sonra zaman içerisinde termal etkinlik üzerindeki etkiyi 

araştırmak için kullanılmıştır. Son olarak çalışmada tasarlanan kirlenme modellerinin 

genelliğini göstermek için bütün sonuçlar toplu olarak sunulmuştur [6]. Başka bir çalışmada 

ise tipik bir ısı eşanjörünün kirlenme özelliklerini araştırmak için sayısal bir yöntem 

geliştirilmiştir. İlk olarak, kirlenme özelliklerini görselleştirmek üzere biriktirme oluşumu 

işlemi ile bir kirlenme modeli geliştirilmiştir. Biriktirme kriteri, parçacık ve yüzey etkileşimi 

sırasındaki enerji dengesi ile belirlenmiştir. Kirlenme sonuçlarının, büyümenin asimptotik bir 

özelliği olduğunu ve akışkanın giriş hızındaki ve parçacık çapındaki yapılacak olan artışın 

kirlenme tabakasını azaltacağı tahmin edilmiştir [7]. Diğer bir çalışmada ise ev tipi 

buzdolaplarında mikrokanal ısı eşanjörünün (MCHX) performansı kirlenmeden önce ve sonra 

test edilmiştir. 1.5 mm'den 3 mm'ye kadar farklı kanatçık aralıklarında panjur kanatçıklı ve 
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düz kanatçıklı ısı eşanjörleri test edilmiştir. Son olarak kirlenme modelleri analiz edilip iki 

farklı geometri içinde kirlenme önleyici önemli faktörler belirtilmiştir [8]. Başka bir 

çalışmada ise endüstriyel atık ısı geri kazanımında ısı eşanjörlerinin kirlenmesi, acilen 

çözülmesi gereken bir sorun olduğu belirtilmiştir. Endüstriyel atık ısı geri kazanımı için 

kanatçık borulu ısı eşanjörlerin de kirlenme tabakasının oluşumu ve bu tabakanın 

temizlenmesi üzerine sayısal bir araştırma yapılmıştır. Yapılan çalışmalardan elde edilen 

bilgiler sonucunda kirlenme morfolojisi ve kirlenmenin ısı transfer performansı üzerindeki 

etkisi tahmin edilmiştir. Sonuçlar kirlenme miktarının, temizleme mekanizması olmayan ısı 

eşanjöründe zaman içerisinde doğrusal olarak arttığını, temizle mekanizmasına sahip olan ısı 

eşanjöründe ise kirlenme miktarının asimptotik bir davranışa sahip olduğu gözlemlenmiştir 

[9]. Farklı bir çalışmada ise ısı eşanjörlerindeki kirlenme faktörünün yaygın bir sorun 

olduğuna değinilmiştir. Bu nedenle ısı eşanjörleri için kirlenme süreci modellenmiş çalışmalar 

gözden geçirilmiş ve bu modeller termodinamik performanslar açısından değerlendirilmiştir. 

Son olarak daha önce yapılan çalışmalarda modeller göz önüne alınarak ısı eşanjörlerindeki 

kirlenme faktörünü en aza indirmek için daha fazla araştırma yapılması gerektiği 

vurgulanmıştır [10]. 

Bu çalışmada, endüstride farklı amaçlar için kullanılan kanatçıklar için örnek bir çalışma, 

EES programında hesaplanmış ve oluşan kirliliğin zaman içerisinde kanatçık verimine etkisi 

incelenerek ısı eşanjöründe yapılabilecek iyileştirmeler irdelenmiştir. Buna ek olarak program 

içerisinde, ısı eşanjöründe oluşan ısı miktarı LMTD ve  ɛ-Ntu metotları ile hesaplanarak 

mukayese edilmiştir. 

2. MATERYAL ve METOT 

Kanatlı dairesel tüp çapraz akışlı ısı eşanjörünün özellikleri EES programında tanımlanmıştır. 

EES, birbirine bağlı doğrusal olmayan cebirsel ve diferansiyel denklemleri sayısal olarak 

çözebilen genel bir denklem çözme programıdır. Program ayrıca denklem çözme özelliği ile 

birçok malzemenin termodinamik özelliğini veri tabanında bulundurmaktadır.  Kullanılan ısı 

eşanjörünün, program içerisinde verimi hesaplanmıştır. Şekil 1’de hesaplaması yapılan ısı 

eşanjörü gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 1. Kanatlı dairesel tüp çapraz akışlı ısı eşanjörü 

 

Isı eşanjöründe her bir kanaldan geçen havanın kütlesel debisi, havanın yoğunluğuna, 

hacimsel debisine ve kanatçık sayısına göre hesaplanır. Havanın ortalama sıcaklıktaki 

yoğunluğu, program içerisindeki havanın fiziksel özelliklerinden hesaplanmıştır. 

 

�̇�𝑐,ℎ =
�̇�𝑐 ∙ 𝜌𝑎𝑖𝑟

𝑁𝑓𝑖𝑛
                                                                                        [𝑘𝑔 𝑠⁄ ]                     (1) 

 

Akışkanların kapasitans oranları ise aşağıdaki gibi hesaplanır. 
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�̇�𝑐 = �̇�𝑐 ∙ 𝐶𝑐                                                                                              [𝑊 𝐾⁄ ]                    (2) 

 

�̇�𝐻 = �̇�𝐻 ∙ 𝐶𝐻                                                                                            [𝑊 𝐾⁄ ]                    (3) 

 

Isı eşanjöründeki su ve hava arasındaki toplam ısıl direnç, toplam direnç etkinliğinin tersi 

olarak ifade edilir. Toplam direnç, sistemdeki dirençlerin seri olarak toplanmasıyla elde edilir. 

 

𝑅𝑡𝑜𝑡 =
1

𝑈𝐴
= 𝑅𝑖𝑛 + 𝑅𝑓,𝑖𝑛 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝑅𝑜𝑢𝑡                                           [𝐾 𝑊⁄ ]                  (4)  

Isı eşanjöründe zıt akışın gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkan logaritmik sıcaklık farkı; 

∆𝑡𝑙𝑚,𝑐𝑓 olarak ifade edilmiştir. 

 

∆𝑡𝑙𝑚𝑐𝑓
=

[(𝑇𝐻𝑜𝑢𝑡
− 𝑇𝐶𝑖𝑛

) − (𝑇𝐻𝑖𝑛
− 𝑇𝐶𝑜𝑢𝑡

)] 𝑙𝑛[(𝑇𝐻𝑜𝑢𝑡
− 𝑇_𝐶_𝑖𝑛) (𝑇𝐻𝑖𝑛

− 𝑇𝐶𝑜𝑢𝑡
)⁄ ]   ⁄ [°𝐶]    (5)  

 

Logaritmik sıcaklık farkı düzeltme faktörü ile çarpılarak hesaplanacaktır. F düzeltme faktörü 

olarak ifade edilir. 

 

∆𝑇𝑙𝑚 = 𝐹 ∙ ∆𝑇𝑙𝑚,𝑐𝑓                                                                                        [°𝐶]                     (6) 

 

Isı eşanjöründen aktarılan ısı transfer miktarı ise, 

 

�̇� = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ ∆𝑇𝑙𝑚                                                                                             [𝑊]                     (7) 

 

olarak hesaplanır. 

 

ɛ-Ntu metoduyla çıkış sıcaklıkları hesaplanabildiğinden LMTD metoduna göre daha kolay ve 

rahat bir şekilde sonuca ulaşılmaktadır. Etkinlik sayısı aşağıdaki denklemden 

hesaplanmaktadır. Yapılan hesaplamalarda ɛ-Ntu metodu kullanılmıştır. Ancak LMTD 

metodu program içerisinden düzeltme faktörü (F) hesaplanarak ɛ-Ntu metodu ile sadece 

karşılaştırmak için kullanılmıştır. 

 

ɛ = 1 − exp [
𝑁𝑇𝑈0,22

𝐶𝑅

{exp (−𝐶𝑅 ∙ 𝑁𝑇𝑈0,78} − 1 ]                                                           (8) 

 

NTU, geçiş birimi sayısı olarak ifade edilir. Isı eşanjörü içerisinden toplam geçebilecek ısının 

geçen ısıya oranı ile hesaplanır. 

 

𝑁𝑇𝑈 =
𝑈𝐴

�̇�𝑀İ𝑁

                                                                                                                              (9) 

 

Akışkanların minimum ve maksimum kapasitans oranları (�̇�𝑚𝑖𝑛, �̇�𝑚𝑎𝑥) program içerisinden 

hesaplanmıştır. 𝐶𝑅, kapasitans değerlerinin birbirine oranı ile elde edilir. 

 

𝐶𝑅 =
�̇�𝑀İ𝑁

�̇�𝑀𝐴𝑋

                                                                                                                                (10) 
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Isı eşanjöründe gerçekleşebilecek maksimum ısı transferi miktarı ile ısı eşanjöründeki etkin ısı 

transfer miktarı hesaplandıktan sonra verim hesabı yapılabilir. 

 

�̇�𝑚𝑎𝑥 =  �̇�𝑀İ𝑁 ∙ (𝑇𝐻𝑖𝑛
− 𝑇𝐶𝑖𝑛

)                                                                     [𝑊]                   (11) 

 

�̇�𝑒𝑡𝑘𝑖𝑛 = ɛ ∙ �̇�𝑚𝑎𝑥                                                                                           [𝑊]                   (12) 
 

ɳ0 =  
�̇�𝑒𝑡𝑘𝑖𝑛

�̇�𝑚𝑎𝑥
                                                                                                                              (13) 

 

𝜆𝑓, ısı eşanjöründeki kanatçıkların üzerinde zamanla biriken pislik, toz, tortu v.b. malzemenin 

iletim katsayısı olarak tanımlanır ve aşağıdaki gibi hesaplanır.  

 

𝜆𝑓 = 𝜆𝑠 ∙ (1 − 𝜀𝑓) + 𝜆𝑔 ∙ 𝜀𝑓                                                                        [𝑊 𝑚 ∙ 𝐾]⁄      (14) 

 

Denklem içerisinde 𝜆𝑠 kanatçık üzerinde biriken parçacıkların, 𝜆𝑔 ise havanın ısı iletim 

katsayısıdır. 𝜀𝑓 ise parçacık içerisindeki gözenek oranı olarak ifade edilmektedir. 

Kanatçığın iki tarafında da zaman içerisinde biriken tabakanın kalınlığı, kanat üzerinde 

biriken parçacığın alan başına ağırlığının, parçacığın yoğunluğuna oranı ile bulunur. 

Hesaplamalar oluşturulan grafiklerde kanatçığın üst tarafında da biriken tabaka (𝑋1) 

değerlendirilmiştir. 

 

𝑋1 =
𝑅𝑑𝑒𝑝

′

𝜌𝑝
                                                                                                      [𝑚]                    (15) 

 

𝑋2 =
𝑅𝑑𝑒𝑝

′′

𝜌𝑝
                                                                                                      [𝑚]                    (16) 

 

Kanatçık parametresi ilk olarak Taylor Serisi ile ifade edilmiştir. Her iki yüzey içinde 

kanatçık parametresi (𝑚1, 𝑚2)aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 

 

𝑚1 = √
ℎ ∙ 𝜆𝑓

(𝜆𝑓
2 + 𝜆𝑓𝑖𝑛 ∙ ℎ1 ∙ 𝑡 − 𝜆𝑓 ∙ ℎ1 ∙ 𝑡)𝑋1 + 𝜆𝑓𝑖𝑛 ∙ 𝜆𝑓 ∙ 𝑡

                                               (17) 

 

𝑚2 = √
ℎ ∙ 𝜆𝑓

(𝜆𝑓
2 + 𝜆𝑓𝑖𝑛 ∙ ℎ1 ∙ 𝑡 − 𝜆𝑓 ∙ ℎ1 ∙ 𝑡)𝑋2 + 𝜆𝑓𝑖𝑛 ∙ 𝜆𝑓 ∙ 𝑡

                                               (18) 

 

Kirlenme faktörü ile hesaplanan kanatçık verimi ɳ1, Bessel fonksiyonları kullanılarak 

hesaplanacaktır. 
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     ƞ1

= 

 

 

   
  

 
𝑟𝑏

𝑟𝑒
2−𝑟𝑏

2  ×  

{
1

𝑚1
∙

𝐾1 ∙ (𝑚1 ∙ 𝑟𝑏) ∙ 𝐼1 ∙ (𝑚1 ∙ 𝑟𝑒) − 𝐼1 ∙ (𝑚1 ∙ 𝑟𝑏) ∙ 𝐾1 ∙ (𝑚1 ∙ 𝑟𝑒)

𝐼0 ∙ (𝑚1 ∙ 𝑟𝑏) ∙ 𝐾1 ∙ (𝑚1 ∙ 𝑟𝑒) + 𝐾0 ∙ (𝑚1 ∙ 𝑟𝑏) ∙ 𝐼1 ∙ (𝑚1 ∙ 𝑟𝑒)

× [cos(𝑚1 ∙ 𝑥1) +
tan(𝑚1 ∙ 𝑡) ∙ 𝜆𝑓 − 𝑚1 ∙ 𝜆𝑓𝑖𝑛 ∙ 𝑡

tan(𝑚1 ∙ 𝑡) ∙ 𝑚1 ∙ 𝜆𝑓𝑖𝑛 ∙ 𝑡 + 𝜆𝑓
∙ sin(𝑚1 ∙ 𝑥1)]×

1

𝑚2

∙
𝐾1 ∙ (𝑚2 ∙ 𝑟𝑏) ∙ 𝐼1 ∙ (𝑚2 ∙ 𝑟𝑒) − 𝐼1 ∙ (𝑚2 ∙ 𝑟𝑏) ∙ 𝐾1 ∙ (𝑚2 ∙ 𝑟𝑒)

𝐼0 ∙ (𝑚2 ∙ 𝑟𝑏) ∙ 𝐾1 ∙ (𝑚2 ∙ 𝑟𝑒) + 𝐾0 ∙ (𝑚2 ∙ 𝑟𝑏) ∙ 𝐼1 ∙ (𝑚2 ∙ 𝑟𝑒)

× [cos(𝑚2 ∙ 𝑥2) +
tan(𝑚2 ∙ 𝑡) ∙ 𝜆𝑓 − 𝑚2 ∙ 𝜆𝑓𝑖𝑛 ∙ 𝑡

tan(𝑚2 ∙ 𝑡) ∙ 𝑚2 ∙ 𝜆𝑓𝑖𝑛 ∙ 𝑡 + 𝜆𝑓
∙ sin(𝑚2 ∙ 𝑥2)]} 

 

 

 

 

 

   
 

 

(19) 

    

Sırasıyla 𝑟𝑏, kanatçık tabanı ile borunun merkezi arasındaki mesafe, 𝑟𝑒 ise kanatçığın uç kısmı 

ile borunun merkezi arasındaki mesafe olarak tanımlanır. Zaman içerisinde üzerinde parçacık 

birikimi meydana gelen kanatçığın verimi (19) eşitliğinden hesaplanmıştır [11].  

3. BULGULAR 

Çalışmada kullanılan kanatlı dairesel tüp çapraz akışlı ısı eşanjörünün ön yüzünün genişliği ve 

yüksekliği sırasıyla W=0,2 m, H=0,26 m’dir. Kalınlığı 0,33 mm olan kanatçıklar bakırdan 

yapılmış olup iki kanat arası boşluk 3,18 mm’dir. Kanatçıklar iki sütun boyunca on sıra 

olacak şekilde seri bağlanmıştır. Yan yana bulunan tüplerin yatay ve dikey mesafesi sırasıyla 

25,4 mm, 22 mm’dir. Hava akımının olduğu taraftaki ısı eşanjörü uzunluğu L=0,06 m’dir. 

Bakır malzemeden yapılmış olan tüplerin dış çapı 10,2 mm ve duvar kalınlığı 0,9 mm’dir. 

Tüpün iç yüzeyinin pürüzlülük katsayısı 1 μm’dir. Arıtılmış su, tüpe 0,03 kg/s kütlesel debi ve 

60 °C giriş sıcaklığı ile girmektedir. Temiz-kuru hava, tüplere dik (çapraz akışla) 0,06 

m
3
/s’lik hacimsel debi ile ısı eşanjöründe akmaya zorlanmaktadır. Havanın giriş sıcaklığı ve 

basıncı sırasıyla 20 °C, 101,3 kPa’dır. Şekil 2’de kanatçığın şematik gösterimi bulunmaktadır. 

 

 
Şekil 2. Isı eşanjöründe bulunan kanatçığın şematik gösterimi [12] 

 

 

 

 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
25



 

 

Tablo 1. Kirlenme eğilimine göre ısı eşanjörü değerlerinin değişimi 

𝑿𝟏 (m) 𝑿𝟐 (m) ɳ𝒄 ɳ𝟏 �̇� (W) 𝑵𝑻𝑼 𝑼𝑨 (W/K) 

0 0 0,9776 0,9776 1407 0,9284 63,23 

0,0003951 0,0002963 0,9776 0,8957 1360 0,8744 59,55 

0,0007902 0,0005927 0,9776 0,8266 1317 0,8271 56,32 

0,001185 0,000889 0,9776 0,7676 1277 0,7851 53,47 

0,00158 0,001185 0,9776 0,7165 1239 0,7477 50,92 

0,001976 0,001482 0,9776 0,6719 1204 0,714 48,63 

0,002371 0,001778 0,9776 0,6325 1172 0,6837 46,56 

0,002766 0,002074 0,9776 0,5976 1141 0,6561 44,68 

0,003161 0,002371 0,9776 0,5663 1113 0,6309 42,97 

0,003556 0,002667 0,9776 0,5381 1086 0,6079 41,4 

 

 
Şekil 3. Kirlilik ısı transferi ile gözeneklilik oranının değişimi 

 

𝜆𝑓, ısı eşanjöründeki kanatçıkların üzerinde zamanla biriken malzemelerin gözenek oranı 

azaldıkça ısı iletim katsayısında Şekil 3’te görüldüğü üzere belirgin bir artış 

gözlemlenmektedir. Zaman içerisinde gözenek oranı büyük olan malzemelerin ısı eşanjörü 

üzerinde birikmesi zamanla ısı iletim katsayısını düşürerek sistem performansını olumsuz 

etkilemektedir.  
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Şekil 4. Kirlenme faktörü ile kanatçık veriminin değişimi 

 

Isı eşanjöründe bulunan kanatçıkların zaman içerisinde kirlenme faktörü arttıkça veriminin 

düşme eğiliminde olduğu Şekil 4’te gösterilmiştir. Kanatçık yüzeylerinin her iki tarafına da 

kirlenme faktörleri eklenerek fiziksel koşullar göz önünde bulundurulmuştur. Sırasıyla 

ɳ𝑐, zaman içerisinde kirlenmeye maruz kalmayan kanat, ɳ1  ise kirlenme faktörü ile 

hesaplanan kanatçık verimidir. 

 

 
Şekil 5. Parçacık gözenek oranının ısı transferi miktarına etkisi 

 

Isı eşanjöründe kanatçıklar üzerinde kirlenme meydana geldiğinde verimi etkileyen diğer bir 

parametre ise kirliliği oluşturan parçacıkların gözenek oranlarıdır. Şekil 5’te etkin ısı transfer 

miktarının aynı kirlenme eğiliminde fakat farklı gözenek oranları için değişimi gösterilmiştir. 

Parçacık gözenek oranının etkin ısı transfer katsayısına etkisi net bir şekilde 

gözlemlenmektedir. 
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Şekil 6. Kirlenme faktörünün ısı transferi miktarı ve kanatçık verimine etkisi 

 

Isı eşanjöründe kanatçıklar üzerinde zaman içerisinde kirlenme eğilimi oluşmaktadır. Bu 

durum zaman içerisinde ısı eşanjörünün verimine etki eden bir faktör haline gelmektedir. 

Kirlenme faktörü sistemin performansını düşürmekte ve etkin ısı transfer miktarını 

azaltmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmadaki kirlenme faktörünün zaman içerisinde etkin ısı 

miktarı ile kanatçık verimine etkisi Şekil 6’da gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 7. ‘UA’ değerinin kirlenme faktörü ile değişimi 

 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

1100

1200

1300

1400

1500

h1

q
 [W

]

0,001 0,002 0,003 0,004

40

45

50

55

60

65

X1  [m]

UA
  [

W
/K

]

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
28



 
Şekil 8. Kirlenme faktörünün ‘UA’ ile kanatçık verimi üzerine etkisi 

 

Yapılan çalışmada, ısı eşanjöründe gerçekleşen ısı transferi miktarı, LMTD ve ɛ-Ntu 

yöntemleriyle hesaplanmıştır. Tüm durumlar için kirlenme faktörü etkisi hesaba katılarak elde 

edilen kanatçık verimi için ‘UA’ değerinin kirlenmeye bağlı değişimi Şekil 7’de, bu değişimin 

kanatçık verimi üzerine etkisi ise Şekil 8’de gösterilmiştir. 

4. SONUÇ 

Örnek ısı eşanjöründe, kanatçığın iki yüzeyine de fiziksel koşullara göre kirlenme büyüme 

modelleri tanımlanmıştır. Kanatçık üzerinde tanımlanan kirlenme büyüme modellerinin, 

zaman içerisinde kanatçıkların ısıl performansına etkisi analiz edilmiştir.  Hesaplamalar 

neticesinde kirlenme faktörü dahil edilmeden bulunan kanatçık verimi  ƞ𝑐 = 0,9776, her iki 

tarafta da zamanla oluşan kirlenme faktörü ile yapılan hesaplamalarda kanatçık veriminin 

kademeli olarak ƞ1 = 0,5381 değerine kadar düştüğü görülmüştür. Isı eşanjöründe kirlenme 

süresi arttıkça tipik olarak ısı transfer katsayısında düşüş meydana gelmektedir. Kanatçık 

üzerinde kirlenme faktörünün oluşması, zaman içerisindeki büyümenin asimptotik bir özelliği 

olup ısı eşanjörlerine temizleme mekanizması eklenerek ısıl verim iyileştirilebilir fakat ısı 

eşanjörlerine temizleme mekanizması eklemek için kompleks kanat geometrilerinden uzak 

durmak gerekmektedir. Temizleme mekanizmasına sahip olmayan kanatçıklarda ise bu faktör 

zaman içerisinde doğrusal olarak artmaktadır. Kanatçık verimini arttırmak için diğer bir 

durum ise zaman içerisinde kanatçık üzerinde oluşan büyüme faktörlerini engellemek için 

akışkanların giriş hızı ve parçacık çapını arttırmaktır. Bu durum gerçekleştirildiğinde kanatçık 

üzerindeki kirlenmenin azalabileceği tahmin edilmiştir. Ayrıca kanatçık üzerinde kirlenme 

eğilimi gösteren parçacıkların gözenek oranının artması, ısı transfer miktarının azalmasına 

neden olmaktadır. 0,3-0,7 arasında gözenek oranı değişimi ile gerçekleştirilen çalışmada 

gözenek büyüklüğünün artması etkin ısı transfer miktarında düşüşe neden olmaktadır. 

Bununla birlikte ısı eşanjöründeki kanatçıkların gözenek oranı 0,1-0,9 arasında incelendiğinde 

gözenek oranının azalmasıyla birlikte ısı iletim katsayısında belirgin bir artış 

gözlemlenmektedir. Isı eşanjörlerindeki bu kirlenme eğilimi; malzemenin yapısı, çalışma 

sıcaklığı ve kanatçıkların geometrisine göre değişmektedir. Bu nedenle, ısı eşanjörünün 

kullanılacağı endüstriye göre uygun parametrelerin seçilmesi önem taşımaktadır. 
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ABSTRACT 

This study aimed to confirm or disprove possible correlations between the tectonic activity, 

lateral tectonic discontinuous and crustal heterogeneity and coda quality factor in the study 

field. The selected study field included Nort Anatolian Fault Zone (NAFZ) and its south area, 

which are very active and well defined tectonic characteristics in the Middle Black Sea. The 

Frequency-dependent attenuation properties of middle Black Sea have been investigated using 

118 local earthquakes recorded at three stations. The frequency dependent quality factor has 

been determined using S waves. The quality factor of coda waves (QC) has been estimated using 

the single scattering model in the frequency range from 1.5 Hz to 20 Hz. The obtained results 

show the geotechnical complexity of the study area as a result of the pushing of Anatolia to the 

north. This study approved correlations between the coda quality factor dependency and the 

tectonic activity and tectonic structures in the study field. 

Keywords: Earthquake, Coda attenuation, Geotechnical properties. 

 

1. INTRODUCTION 

Seismic waves circulating on the earth are subject to absorption, attenuation and dispersion due 

to the flexibility and heterogeneity of the environment (Ricker, 1953; White, 1983). The code 

wave recorded on a seismogram of local earthquakes is considered as the overlap of the 

backscattered wavelets formed by numerous inhomogeneities randomly distributed over the 

crust and upper mantle (Aki, 1969). The local values of the coda (QC) and its spatial variations 

are directly related to tectonics and seismicity, playing a vital role in seismic risk analysis and 

engineering seismology (Jin & Aki, 1988; S. Singh & Herrmann, 1983). A powerful 

relationship between the rating of frequency dependence (η) and the grade of seismotectonics 

was also observed by the other researches in different parts of the world (Aki, 1980, 1980a; 

Akinci, Taktak, & Ergintav, 1994; Aydın, 2015; Eck, 1988; Pulli & Aki, 1981; Roecker, 

Tucker, King, & Hatzfeld, 1982). 
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Figure 1. The simplified tectonic map of the area used in the study and the earthquakes used. 

 

2. TECTONICS, DATA AND METHOD 

NAFZ is one of the widest active strike-slip faults that is generated with a dominant deformation 

band to be formed by mid-level strike-slip (Ketin, 1948; Sengor, 1996; Sengör, 1979). Black 

sea is a Mesozoic-Early Cenozoic aged back-arc basin which is built behind northbound Tethys 

Ocean (Finetti, Bricchi, Del Ben, Pipan, & Xuan, 1988; Robinson, Rudat, Banks, & Wiles, 

1996). Fig. 1 shows a map of the investigated area with the locations of the epicenter.  

Data used for this study were seismic records of the events recorded by three stations from 

Bogaziçi University Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute (KOERI) (Fig. 1). 

The selected data set consists of 118 recorded with focal depth between 1 and 14.5 km, 

epicentral distance between 14 and 195 km and magnitude ranging between 3 and 4.9. In the 

study, 118 events and 175 data were used.  

This study, Qc is calculated following the single scattering model of (Aki & Chouet, 1975) 

developed by Sato (Sato, 1977). The frequency dependent code is defined by the following 

formula. Finally, the function can be fit for the attenuation-frequency dependency for the 

frequency range used in this study (1.5-20 Hz). 

 

𝑄 = 𝑄0 𝑓𝜂         (1) 

 

The coda reduction analysis can provide a better understanding of the factors affecting scatters 

in space. Q0 (Qc at f= 1 Hz) values allow a more quantitative comparison from station to station 

and with other studies (R. Singh, Sharma, Mitra, & Khan). 
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3. RESULT AND DISCUSSION 

Using the vertical component of the seismogram, I estimated the Coda (QC) values for each of 

the three sub-regions. Coda values obtained from RSDY, TOKT and SVSK stations are given 

in Table 1 and Figure 1.  Although the TOKT and SVSK values were close to each other, the 

RSDY value was higher than the other two values. The highest Qc values were obtained in 

RSDY station, while the lowest Qc values were obtained in the south of the study area. The low 

Qc values indicate that the environment is tectonically active (Formula 1.). 

Table 1. Qc quality factor and standard deviation values predicted as a function of frequency. 

 

Event 54 45 76 
Hz RSDY SVSK TOKT 
1.5 162 151 130 
3 201 191 175 
6 309 295 272 
12 502 476 451 
20 869 748 702 
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Figure 3. Coda values and frequency graphs in RSDY, SVSA and TOKT regions. 

 

4. CONCLUSION 

The Qc values obtained were relatively low and close to each other. The differences between 

these Qc values indicate the lateral seismodynamic heterogeneity of the region and hence the 

degree of anisotropic structure differences within the upper crust. The comparison of Qc values 

obtained from three study areas and all study areas have shown that big and high-density fault 

zones are characterized with low QC. This study results show features that correlate well with 

the geology and the active tectonics of the region.    
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ÖZET 

Türkiye’de son yıllarda yaşanan depremler sebebiyle ağır can kayıpları meydana gelmiştir. 

Deprem bölgelerinde yapılan incelemelerde yıkılan binaların çoğunlukla yönetmeliğe 

uyulmadan inşa edilen binalar olduğu görülmüştür. Özellikle İzmir-2020 depremi sonrasında 

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe (DBYBHY-2007) göre inşa 

edilmiş yeni yapılarında depremde hasar alması Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin (2018) 

önemini ortaya çıkarmıştır. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde önceki deprem 

yönetmeliğinden farklı olarak sahaya özel depremsellik tanımlanmıştır. Deprem Bölgelerinde 

Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelikte (DBYBHY-2007) ise tanımlanmış dört zemin 

sınıfına özel üretilmiş tasarım spektrumu kullanılarak spektral ivme hesaplanmaktadır. 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği bu yaklaşım yerine sahaya özel tasarım spektrumunu 

kullanmaktadır. Bu sebeple deprem hesabı önceki yönetmeliklere göre marjinal değişiklik 

göstermiştir. Bu çalışma kapsamında konut kullanım amaçlı farklı kat sayısına sahip beş 

binanın eşdeğer deprem yükü metoduna göre hesaplanan deprem taban kesme kuvvetleri 

TBDY-2018 ve DBYBHY-2007 esaslarına göre hesaplanarak karşılaştırılması yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Deprem yönetmeliği, zemin sınıfı, deprem kuvveti 

 

 

THE EFFECT OF DİFFERENT SOİL CLASSES ON EQUİVALENT EARTHQUAKE 

LOAD BASE SHEAR FORCE ACCORDİNG TO TBDY-2018 AND DBYBHY-2007 

PRİNCİPLES 

 

ABSTRACT 

Due to earthquakes in Turkey in recent years, heavy casualties have occurred. In the 

examinations made in earthquake zones, it was observed that the destroyed buildings were 

mostly those that were built without complying with the codes. Especially after the Izmir-

2020 earthquake, the earthquake damage in the new structures built according to the Code on 

Buildings to be Constructed in Earthquake Zones (DBYBHY-2007) revealed the importance 

of the Turkish Building Earthquake Code (2018). Unlike the previous earthquake code, site-

specific seismicity is defined in the Turkish Building Earthquake Code. In the Regulation on 

Buildings to be Constructed in Earthquake Zones (DBYBHY-2007), spectral acceleration is 

calculated using the design spectrum produced specifically for the four soil classes defined. 

The Turkish Building Earthquake Code uses the site-specific design spectrum instead of this 

approach. For this reason, the earthquake calculation showed a marginal change compared to 

the previous codes. Within the scope of this study, the earthquake base shear forces calculated 

according to the equivalent earthquake load method of five buildings with different floors for 

residential use were calculated and compared according to the principles of TBDY-2018 and 

DBYBHY-2007. 

Keywords: Earthquake code, soil class, earthquake force 
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Giriş 

1995-Kobe ve 1999-Kocaeli depreminden sonra performansa dayalı tasarım yaklaşımı ulusal 

ve uluslararası deprem yönetmeliklerinde yer bularak önem kazanmıştır. Kobe depremi 

sonrasında kuvvet esaslı yaklaşımlarla tasarlanmış yapıların deprem sonrası can güvenliğini 

sağlamasına rağmen, yapıların kullanılamaz veya onarılamaz hale gelmesi ağır ekonomik 

kayıplara sebep olmuştur. Bu durum kuvvet esaslı yaklaşımlar yerine şekil değiştirme esaslı 

yaklaşımların yaygınlaşmasına neden olmuştur. Ülkemizde 1999-Kocaeli depreminden sonra 

2007 yılında Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY-

2007) kullanılmaya başlanmıştır. Mevcut yapıların değerlendirilmesinde şekil değiştirme 

esaslı yaklaşımlar ilk kez yönetmelikte yer bulmuştur. DBYBHY-2007 yönetmeliğinde yeni 

yapıların tasarımında kuvvet esaslı yaklaşımların kullanımına devam edilmiştir. Ayrıca 

Türkiye 4 deprem bölgesine ayrılarak, bu bölgeler için hazırlanmış tasarım spektrumuna göre 

deprem hesabında kullanılan spektral ivme hesaplanmaktadır. Sonrasında ise 2018 yılında 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) yayınlanarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği önceki yönetmeliklerden en önemli farkı yapıların birden 

fazla performans hedefine göre tasarımına izin vermesidir. Önceki yönetmeliklerde kullanılan 

deprem haritalarında Türkiye deprem bölgelerine ayrılarak deprem hesabı yapılırken, Türkiye 

Bina Deprem Yönetmeliğinde noktasal lokasyona bağlı olarak deprem tehlikesi 

hesaplanmaktadır.  Bu açıdan standart ivme spektrumunu oluşturan deprem tehlikesi ve zemin 

etki parametreleri önemli derecede değişmiştir. İlk kez düşey tasarım spektrumu tanımlanarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Deprem tehlikesi tek bir yer hareketi düzeyinde değil dört farklı 

düzeyde tanımlanmaktadır. Konut kullanım amaçlı tasarlanan, farklı kat sayısına sahip 5 

binanın DBYBHY-2007 ve TBDY-2018 esaslarına göre eşdeğer deprem yükü yöntemine 

göre hesaplanan taban kesme kuvvetleri araştırılmıştır. Ayrıca binaların farklı zemin 

sınıflarının taban kesme kuvvetine etkisi belirlenmiştir. 

Materyal ve Metod 

Çalışma kapsamında DBYBHY-2007 ve TBDY-2018 esaslarına göre eşdeğer deprem yükü 

yöntemine göre farklı zemin sınıfları için taban kesme kuvvetinin hesabı incelenecektir. Bu 

bağlamda DBYBHY-2007’e göre taban kesme kuvvetinin hesabı 1 numaralı bağıntı ile 

hesaplanmaktadır. 

𝑉𝑡 =
𝑊.𝐴(𝑇1)

𝑅𝑎𝑇1
≥ 0.1𝐴0. 𝐼.𝑊 

(1) 

 

Burada; Vt eşdeğer deprem yükü taban kesme kuvvetini, W bina ağırlığını, A(T) spektral 

ivme katsayısını, Ra deprem yükü azaltma katsayısını, T1 binanın birinci periyodunu, I bina 

önem katsayısını göstermektedir. TBDY-2018 esaslarına göre taban kesme kuvvetinin hesabı 

ise 2 numaralı bağıntıda gösterilmektedir. 

𝑉𝑡𝐸
(𝑥)

= 𝑚𝑡𝑆𝑎𝑅(𝑇𝑃
(𝑥)
) ≥ 0.04𝑚𝑡𝐼𝑆𝐷𝑆𝑔 (16) 

Burada; 𝑉𝑡𝐸
(𝑥)

 deprem taban kesme kuvvetini, 𝑆𝑎𝑅(𝑇𝑃
(𝑥)
) azaltılmış tasarım spektral 

ivmesini, 𝑚𝑡 binanın toplam kütlesini, I bina önem katsayısını, SDS kısa periyot tasarım 

spektral ivme katsayısını, g yerçekimi ivmesini ifade etmektedir. Çalışma kapsamında 

incelenen yapılara ait özellikler Tablo 1’de sunulmaktadır. 
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Tablo 1. Yapılara ait özellikler 

Yapı Adı 
Zemin Sınıfı-

TBDY 

Zemin Sınıfı-

DBYBHY 

Kullanım 

Amacı 

Yapı Ağırlığı 

(Ton) 

Y-1 ZD Z3 Konut 1622 

Y-2 ZD Z3 Konut 1788 

Y-3 ZC Z2 Konut 710 

Y-4 ZA Z1 Konut 1533 

Y-5 ZC Z2 Konut 695 

 

İncelenen yapıların kat planları Tablo 2’de sunulmaktadır. 

Tablo 2. Yapılara ait kat planları 

Yapı Adı Kat Planı 

Y-1 

 

Y-2 
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Y-3 

 

Y-4 

 

Y-5 

 

 

İncelenen yapılar Türkiye’nin farklı bölgelerinde, farklı zemin sınıfına sahip yapılardır. Bu 

yapıların sahip olduğu zemin parametreleri ve TBDY-2018 esasları için gerekli bilgiler Tablo 

3’de sunulmaktadır. 

Tablo 3. Yapılara ait TBDY-2018 esaslarına göre zemin parametreleri 

Yapı 

Adı 

Kat 

Sayısı 

Zemin 

S. 
Ss S1 SDs SD1 PGA PGV Ta Tb 

Y-1 5 ZD 1.047 0.288 1.132 0.582 0.431 26.3 0.1 0.51 
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Y-2 6 ZD 0.874 0.274 1.00 0.51 0.361 22.54 0.1 0.52 

Y-3 6 ZC 1.226 0.338 1.471 0.507 0.498 33.77 0.07 0.34 

Y-4 5 ZA 0.824 0.239 0.659 0.191 0.34 21.94 0.06 0.29 

Y-5 3 ZC 0.959 0.204 1.150 0.306 0.41 20.24 0.05 0.27 

 

DBYBHY-2007 esaslarına göre Eşdeğer deprem yükü yöntemi için taban kesme kuvvetinin 

hesabında kullanılacak yapılara ait bilgiler Tablo 4’de sunulmaktadır. 

Tablo 4. Yapılara ait DBYBHY-2007 esaslarına göre zemin parametreleri 

Yapı Adı Kat Sayısı Zemin S. Ta Tb A0 

Y-1 5 Z3 0.15 0.60 0.4 

Y-2 6 Z3 0.15 0.60 0.4 

Y-3 6 Z2 0.15 0.40 0.4 

Y-4 5 Z1 0.10 0.30 0.3 

Y-5 3 Z2 0.15 0.40 0.4 

 

Yapıların sahip olduğu zemin parametrelerine göre hesaplanan yapı periyotları ve taban 

kesme kuvvetleri Tablo 5’de özetlenmektedir. 

Tablo 5. Yapılara ait hesaplanan taban kesme kuvvetleri 

Yapı Adı 

Yapı Hakim 

Periyodu 
DBYBHY-2007 TBDY-2018 

Tx Ty Vtx Vty Vtx Vty 

Y-1 0.98 0.95 161.05 170.31 138.12 143.22 

Y-2 1.12 1.14 135.51 131.26 113.22 111.35 

Y-3 1.15 1.12 48.36 50.71 56.73 58.25 

Y-4 0.79 0.76 98.10 120.33 54.25 64.35 

Y-5 0.62 0.61 140.56 144.74 61.06 62.07 
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Sonuçlar ve Değerlendirme 

Yapılara ait taban kesme kuvvetleri incelendiğinde zemin sınıflarının etki ettiği 

görülmektedir. Yapıların taban kesme kuvvetlerinin X ve Y yönü için zemin sınıflarına bağlı 

değişimi Şekil 1-2’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1. X yönünde hesaplanan taban kesme kuvvetlerinin karşılaştırılması 

 

Şekil 2. Y yönünde hesaplanan taban kesme kuvvetlerinin karşılaştırılması 
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Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar maddeler halinde sıralanmıştır. 

• Zemin sınıfı sağlam olan zeminlerde TBDY-2018 belirgin şekilde taban kesme 

kuvvetini DBYBHY-2007’e göre daha düşük hesaplamaktadır. 

• Zemin sınıfı zayıf olan zeminlerde ise her iki yönetmelikte taban kesme kuvvetini 

yaklaşık eşit veya yakın hesaplamaktadır. 

• ZC zemin sınıfı için taban kesme kuvvetleri kat sayısı yüksek olan binalarda her iki 

yönetmelikte de yaklaşık eşit olarak hesaplanmaktadır. Kat sayısı düşük olan binalarda 

ise TBDY-2018’e göre hesaplanan taban kesme kuvveti daha düşük olmaktadır. 
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ADSORPTION OF CESIUM-137 ON KAOLINITE 
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ÖZET 

Nükleer enerji gerçekte temiz bir enerjidir. Nükleer enerji santrallerinden çıkan radyoaktif 

atıklar Çeşitli zincirleme reaksiyonlardan geçirilerek miktarları en küçük düzeye indirilebilir. 

Radyoaktif atık depolama sistemlerinde, radyoaktif atıkların yer altı sularına ve çevreye zarar 

vermemesi için iyi izole edilmiş depolama sistemlerinde muhafaza edilmesi gerekir. 

Depolama sistemlerinin iç yüzeylerine adsorpsiyon kapasitesi yüksek olan kil materyali belirli 

kalınlıklarda yerleştirilir. Killerin türleri ve boyutları değiştirilerek çok çeşitli deneyler 

yapılmaktadır. Bu çalışmada, kaolinit türü kilin adsorpsiyon çalışması yapılmıştır. Kil boyutu 

25’den 250 mikrometre boyutuna kadar değiştirilerek adsorpsiyon değerleri elde edilmiştir. 

Radyoaktif madde olarak sezyum-137 kullanılmıştır. Sezyum-137 fisyon ürünüdür ve yarı 

ömrü 30 yıldır. Sonuç olarak kaolinitin sezyum-137 radyonüklidini kil boyutuna bağlı olarak 

en küçük kil boyutunda %78 oranında, en büyük kil boyutunda ise %37 oranında adsorpladığı 

tespit edilmiştir. Bu çalışmada Kaolinitin radyoaktif atık depolama sistemlerinde, radyoaktif 

sezyum-137'yi kil boyutuna bağlı olarak yüksek oranda adsorplandığı sonucu elde edilmiştir.   

Anahtar kelimeler: Kaolinit, adsorpsiyon, sezyum-137 

 

ABSTRACT 

Nuclear energy is actually clean energy. Radioactive waste from nuclear power plants can be 

minimized by passing through various chain reactions.. In radioactive waste storage systems, 

radioactive waste must be stored in well-isolated storage systems to avoid damage to 

groundwater and the environment. Clay material with high adsorption capacity is placed in 

certain thicknesses on the inner surfaces of storage systems. A wide variety of experiments 

are carried out by changing the types and sizes of clays. In this study, an adsorption study of 

kaolonite-type clay was conducted. Adsorption values were obtained by changing the clay 

size from 25 to 250 micrometers. Cesium-137 was used as a radioactive substance. Cesium-

137 is a fission product and its Half-Life is 30 years. As a result, it was found that kaolinite 

adsorbed cesium-137 radionuclide by 78% in the smallest clay size and 37% in the largest 

clay size depending on the clay size. In this study, it was obtained that Kaolinite adsorbed 

radioactive cesium-137 in radioactive waste storage systems at a high rate depending on the 

size of the clay.  

Key words: Kaolinite, adsorption, cesium-137 
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ÖZET  

Çalışmanın konusu olan derin temel imalatı, yapının zeminle olan bağlantısını güçlendirmek 

ve meydana gelebilecek olan oturma değerlerini minimize etmek için kullanılan bir imalat 

türüdür. Oturma değerinin fazla olduğu kil zeminlerde kullanımı yaygın olan bu yöntemin 

hesaplanması teorik ve analitik olmak üzere iki türden yapılabilmektedir. Teorik yöntemler 

daha çok ampirik formüllere dayalı olanlar ile, analitik yöntemde ise geoteknik alanda 

kullanılan ve sonlu/sonsuz elemanlar metodunu içinde barındıran programlar ile analiz 

yapılanbilmektedir. Derin temel imalatının taşıma gücü hesabı teorik yöntemlerle yapılmış 

olan bir uygulama problemi için; sayısal modelleme ile yer değiştirme/deformasyon geoteknik 

mühendisliğinde yaygın kullanım alanı bulan Plaxis 2D programı ile elde edilmiştir. 

Çalışmanın sonucunda analizi yapılan derin temel imalatının güvenli tarafta kalınarak imal 

edildiği ve inceleme alanı için hazırlanan sayısal modelde elde edilen oturma değerinin de 

kabul edilebilir seviyede olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Derin temel, taşıma gücü, oturma değeri. 

 

 

DEEP FOUNDATION FABRICATION AND NUMERICAL MODEL ANALYSIS 

 

ABSTRACT 

Deep foundation manufacturing, which is the subject of the study, is a type of manufacturing 

used to strengthen the connection of the structure with the ground and to minimize the 

settlement values that may occur. The calculation of this method, which is widely used in clay 

soils with high settlement values, can be calculated in two ways, theoretical and analytical. 

Theoretical methods are mostly based on empirical formulas, and in the analytical method, 

analysis can be made with the programs used in the geotechnical field and including the 

finite/infinite element method. For an application problem in which the bearing capacity 

calculation of deep foundation fabrication was made with theoretical methods; The 

displacement/deformation was obtained with the Plaxis 2D program, which is widely used in 

geotechnical engineering by numerical modeling. As a result of the study, it was concluded 
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that the deep foundation fabrication analyzed was produced by staying on the safe side and 

the settlement value obtained in the numerical model prepared for the study area was at an 

acceptable level. 

Keywords: Deep foundation, bearing capacity, settlement value. 

 

GİRİŞ 

Bu çalışma kapsamında seçilen inceleme alanı ve uygulama projesi için  halihazırda yapılmış 

zemin etütleri geoteknik raporlar ve bölgenin jeolojik verilerinden yararlanılmıştır.  

Zemin araştırma çalışmalarından  arazi deneylerinen elde edilen, SPT verilerini kullanarak 

yapılan analizler; derin temel taşıma gücü hesabı, binadan gelen yük ile gereken kazık 

sayısının hesabı, derin temel imalatının modellemesi, sayısal modelleme ile oturma hesabı, 

imalatı yapılacak olan derin temelin oturma değerinin derinlik ve çapa göre değişiminin 

incelenmesini içermektedir.  

Konuyla ilgili yapılan literatür çalışmaları kısaca özetlenirse;  

Sebahat Gök ve Ergün Toğrol tarafından 2009 yılında yapılan bu çalışmada yapı yükünün 

radye temel ve kazık temel arasında paylaştırılarak oturma değerlerinin aynı olduğu paylaşım 

oranının bulunması ve bu paylaşımın oturma değerine olan etkisinin analiz edilmesi 

hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda Poulos tarafından 2001 yılında elde edilen 3 

yöntemden biri olan basitleştirilmiş hesap yöntemleri kullanılarak hesaplanan oturma 

değerleri, Plaxis programında elde edilen oturma değerleriyle karşılaştırılmıştır. Çalışmanın 

sonucunda radye ve kazık temelin, yapı yükünü paylaşarak birlikte çalıştığı temellerde elde 

edilen oturma değerlerinin ayrı ayrı çalışmaları durumunda elde edilen oturma değerinden 

daha düşük olduğu ve yapıyı daha güvenli hale getirdiği iki ayrı örnekle açıklanmıştır [1]. 

Zeynep Merve Özbey tarafından 2009’da yapılan çalışmada konsolidasyonu tamamlanmamış 

zemin tabakaların oturma hesabı, kazıklarda meydana gelen negatif çevre sürtünmesi, sayısal 

model analiz yöntemiyle kazık temel tasarımı ve kazık aralık – çaplarının değişiminin negatif 

çevre sürtünmesine olan etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir. Çalışmada yer alan analizler 

yumuşak kil zemin içinden geçen ve çok sıkı kum zemine uygulanan 17 m uzunluğundaki 

kazık grubundan yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda kazık çapının artmasıyla negatif çevre 

sürtünmesinin de arttığı gözlemlenmiştir [2]. 

Ozan Alver ve Gürkan Özden tarafından 2014 yılında yapılan çalışmada kazıklı radye temelin 

oturma değerinin Eşdeğer Radye Yöntemi, Randolph Yöntemi ve Sonlu Elemanlar Yöntemi 

kullanılarak hesaplanması, kazık sayısının ve kazık uzunluğunun oturma değerindeki 

değişime olan etkisinin gösterilmesi ve temel sisteminin davranışının en ekonomik şekilde 

gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu analiz sonucuyla birlikte kazık uzunluğunun artmasıyla 

oturma değerinin azaldığı açıkça görüllmüştür. Çalışmanın sonucunda kazık uzunluğu ve 

sayısının artmasının temel davranışını iyileştirdiği sonucuna ulaşılmıştır [3]. 

Emrah Dağlı vd. 2015;  yılında yapılan bu çalışmada kohezyonsuz zemin üzerine oturan şerit 

temellerin analitik ve sayısal yöntemler olmak üzere taşıma gücünün hesaplanması, sayısal ve 

analitik yöntemlerin karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıklarının analiz edilmesi 

hedeflenmiştir. Sonlu eleman programlarından biri olan Geostudio 2012 üzerinden elde edilen 

gerilme – şekil değiştirme eğrileri ile sayısal yöntemler kullanılarak taşıma gücü hesabı 

yapılmıştır. Temel genişliğinin artmasıyla temelin taşıma gücünün arttığı bundan dolayı da 

farklı yöntemlerle hesaplanan değerler arasındaki yüzdesel farkın arttığı, sayısal ve analitik 

yöntemler ile sonuçlandırılmıştır [4]. 

Ali Ergün tarafından 2016 yılında yapılan bu çalışmada kazıklı radye temel sisteminin 

tasarımı, kazık grubunun ve radye temel sisteminin uygulama aşamalarının değerlendirilmesi 

ve tasarımı yapılan temel sisteminin kazık yükleme deneyi ile performansının incelenmesi 

hedeflenmiştir.  
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Yapı yükünün tamamının kazıklar üzerinde taşındığı projede kullanılan hesap yöntemi, killi 

zeminler için Toğrol ve Tan (2009) tarafından önerilen yöntemdir. Çalışmanın sonucunda fore 

kazık sayısının azalmasıyla kazıklı radye temellerin kazık temellere göre daha ekonomik 

olduğu gözlemlenmiştir. Yapı yükünün tamamının fore kazıklar tarafından taşındığı temel 

sisteminde elde edilen güvenlik katsayısının, kazıklı radye temel uygulamasında elde edilen 

güvenlik katsayısına oranla daha düşük bir değere sahip olduğu elde edilmiştir [5]. 

Halil Kabaca ve İsa Vural tarafından 2018 yılında yapılan bu çalışmada Standart Penetrasyon 

Deneyi’nden elde edilen verilerle nihai kazık taşıma gücünün teorik yöntemler ve 

matematiksel modellerle hesaplanması, kazık yükleme deneyi değerlendirme yöntemlerinin 

karşılaştırılması ve teorik yöntemler ile matematiksek modelleme sonuçlarının 

karşılaştırılması hedeflenmiştir. 

Çalışmada nihai kazık taşıma gücüne ait teorik yöntemlerden Meyerhof (1963), Bazaara ve 

Kurkur (1986) ve Decourt (1995) olmak üzere üç tanesinden bahsedilmiştir. Matematik 

modele dayalı yöntemlerden Chin – Kondner Yöntemi (1970), Decourt Yöntemi (1999) ve 

Özkan – Alku Yöntemi (2006) olmak üzere üç yöntem üzerinde çalışma yapılmıştır. Yapılan 

analizler neticesinde güvenli tarafta kalınması için Bazaara ve Kurkur (1986) yönteminin en 

düşük taşıma gücü değerini vermesi sebebiyle tercih edilebileceği, Decourt (1995) ile Decourt 

(1999) yöntemlerinin yakın taşıma gücü değerleri vermesinden dolayı teorik yöntemler ile 

analitik yöntemlerin birbirleriyle uyumlu olduğu, en az göçme yükü değerinin ise Bazaara ve 

Kurkur (1986) ile Özkan – Alku (2006) yöntemlerinden elde edildiği sonuçlarına ulaşılmıştır 

[7]. 

Çalışma  Yöntemi 

Çalışma alanında yapılan zemin inceleme çalışmalarından; jeolojik, jeofizik, arazi ve 

laboratuvar çalışmaları sonuçlarından bölge ile ilgili yapılanlar özetlenmiştir.  Bu kapsamda 

toplam uzunluğu 478.20 m olan 26 adet sondaj çalışması; 4 adet MASW çalışması, 10 adet 

sismik kırılma çalışması, 4 adet rezistivite çalışması yapılmış, arazi ve laboratuvar deneyleri 

uygulanarak gerekli veriler toplanmıştır. Derin temel imalatında bu verilerden Standart 

Penetrasyon Deneyi verileri oldukça önem arz etmektedir. İnceleme alanında açılmış olan 

sondaj kuyularında 19.5 m’ye kadar Standart Penetrasyon Deneyi yapılmış olup sonuçları 

çizelge olarak sunulmuştur (Çizelge A.1, çizelge A.2, çizelge A.3).  

Yapı–zemin ilişkisi kapsamında irdelenen tüm hesaplar aşağıdaki şekilde belirtilen ve sahayı 

en uygun şekilde gösteren modellemeye göre yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+68.54 

+68.04 

A BLOK 

±0.00 = +66.94 

 

+64.14 

+64.40 

T.A.K. 

+63.64 

Katı siltli kil birimler 

SPT-Nort = 20  cu = 65 kPa 

c' = 6 kPa ; ϕ’= 26.0º E = 20.0 MPa 

γn = 19.0 kN/m
3
 

a 

 

Şekil 1 İdealize zemin 
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Söz konusu inceleme alanında yapılan sondaj çalışmaları verilerine istinaden; yüzeyden 0.50 

m derinliklerine kadar dolgu birimler ve devamında 9.00 m ~ 13.50 m derinliklerine kadar 

Kılıç Formasyonu’na ait siltli kil (katı-çok katı-sert) birimlere rastlanılmıştır. Bu birimlerin 

devamında kuyu sonuna kadar Kılıç Formasyonu’na ait sert kil-kiltaşı birimler varlığı tespit 

edilmiştir. İnceleme alanında açılmış olan sondaj kuyularında yeraltı suyu ölçümü yapılmıştır. 

Periyodik ölçümler sonucunda yeraltı suyu tespit edilmemiştir. Yeraltı suyu durumu yapı için 

olumsuzluk teşkil etmemektedir. 

Standart Penetrasyon Deneyi, zemin sıkılığını/kıvamını belirleyen bir deney olmasıyla 

beraber kazık taşıma gücü hesabına da yardımcı olmaktadır. Deney verilerinin kullanılıp 

taşıma gücünün bulunması Bazaara ve Kurkur Yöntemi ile hesaplanacaktır. TBDY 2018 

yönetmeliğinde, derin temellerin geoteknik tasarımı için taşıma gücü ilkesi esas alınmıştır. Bu 

ilkeye göre alınacak güvenlik sayıları sırasıyla çevre sürtünmesi (basınç) ve uç direnci için 1.5 

ve 2.0’ dır. 

Bazaara ve Kurkur uç taşıma gücü aşağıda ifade edilmiştir. 

 

𝑄𝑏,𝑢𝑙𝑡 (𝑀𝑃𝑎) = 𝑛𝑏 ∙ 𝑁𝑏 ∙ 𝐴𝑝 

Burada Nb kazık ucundaki ortalama arazi SPT değeri, nb “0.10” değerinde ampirik katsayı, Ap 

ise kazık kesit alanıdır.  

Bulunan bu nihai uç taşıma kapasitesi 2.0 güvenlik sayısına bölünerek; 

𝑄𝑘𝑢 =
𝑄𝑏,𝑢𝑙𝑡

2.0
⁄  

kazığın karakteristik uç taşıma kapasitesi hesaplanmıştır.  

Yine Bazaara ve Kurkur nihai sürtünme direnci denklemi; 

𝑄𝑏,𝑢𝑙𝑡 (𝑘𝑃𝑎) = 𝑛𝑠 ∙ 𝑁𝑠 ∙ 𝐴𝑠 

denklemi ile ifade edilmiştir.  

Burada Ns kazık çevresindeki belirlenen katmanın ortalama SPT değeri, ns “3” değerinde 

ampirik katsayı, As ise kazık çevresindeki belirlenen katmanın yanal alanıdır. Bulunan bu 

nihai çevre sürtünme kapasitesi 1.5 güvenlik sayısına bölünerek; 

𝑄𝑘𝑠 =
𝑄𝑠,𝑢𝑙𝑡

1.5
⁄  

kazığın karakteristik çevre sürtünme taşıma kapasitesi hesaplanmıştır. Kazık toplam 

kapasitesi ise karakteristik uç taşıma kapasitesi ve karakteristik çevre sürtünme kapasitesi 

toplanarak bulunmuştur. 

?? 
?? 

 

Sert kil-kiltaşı birimler 

SPT-Nort > 50   cu = 130 kPa 

c' = 17 kPa ; ϕ’= 26.0º  E = 75.0 MPa 

γn = 19.0 kN/m
3
 

 

 

+55.14 +55.04 
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Sahada yapılan SPT deneylerinin ortalaması alınarak kazık taşıma gücü aşağıdaki tabloda 

hesaplanmıştır. 

Şekil 2 Kazık taşıma gücü hesabı 

 

 

Ø65 cm çaplı ve L=11.50 m uzunluğundaki tekil kazığın toplam güvenli taşıma kapasitesi 

1180.42 kN olarak hesaplanmıştır. Bu değer güvenli tarafta kalınarak 120 ton alınmıştır. 

Modellemesi yapılacak olan yapı için kullanılan program, geoteknik mühendisliği alanında 

sonlu eleman analiziyle hesaplama yapan Plaxis 2D (1987) programıdır. Modelleme için 

gerekli olan bütün parametreler tablo halinde sunulmuştur. 

 

Çizelge 1 Programa girilecek olan parametreler 

Zemin 

parametreleri 

Dolgu kohezyon (c’/cu, kPa) 25 

Katı siltli kil kohezyon (c’/cu, 

kPa) 
65 

Sert kil birimler kohezyon (c’/cu, 

kPa) 
130 

Dolgu elastise modülü (E,MPa) 10 

Katı siltli elastise modülü 

(E,MPa) 
20 

Sert kil birimler elastise modülü 

(E,MPa) 
75 

İçsel sürtünme açısı (ϕ, °) 0 

Birim hacim ağırlık (γn, kN/m
3
) 19.0 

Geçirgenlik katsayısı (k) 1x𝟏𝟎−𝟒 

Hacimsel sıkışma katsayısı (𝑚𝑣) 2x𝟏𝟎−𝟒 

Yeraltı suyu derinliği (m) 50 

Poisson oranı (v) 0.35 

Temel Gömme derinliği (Df, m) 0.00 

Toplam Güvenli 

Sürtünme Taşıma 

Kapasitesi (kN)

Toplam Güvenli Uç 

Taşıma Kapasitesi 

(kN)

Toplam Güvenli 

Taşıma Kapasitesi 

(kN)

Kazık Çapı (m)
Kazık Kesit Alanı 

(m²)
Katman Kalınlığı (m) Kazık Boyu (m) Ortalama SPT-N (-)

Katman Sürtünme 

Kapasitesi (kN)

0,65

0,65

0,65

0,65

0,65

0,3318

0,3318

0,3318

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

1,50

0,3318

0,3318

0,3318

0,3318

0,3318

1,00

11,50

11,50

11,50

11,50

11,50

11,50

11,50

11,50

1180,42

108

139,5

114

20

24

24

31

38

85,5

90

90

90

108
630,42550,00

20

20

19

0,65

0,65

0,65
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parametreleri Temel genişliği (B, m) 25.10 

Temel uzunluğu (L, m) 28.40 

Yük açısı (α, °) 0 

Arazi eğimi(β, %) 10 

Temel kalınlığı (h,m) 0.50 

Fore kazık çapı (d,m) 0.65 

Yapı 

parametreleri 

Yaklaşık yapı yükü (kN) 36300 

Alana etkiyen yayılı yük 

(kN/𝑚2) 
51 

Yapı yüksekliği (m) 12,50 

 

Derin temel imalatının uygulanması esnasında 0,50 m’lik bir kazı gerçekleştirilmiştir bu 

yüzden dolgu tabakası modelleme hesaplarına dahil edilmemiştir. Yeraltı suyu imalatın 

yapılacağı kısımda tespit edilmediğinden analiz aşamasında taban alanın altında Y.S.S. 

işaretlenmiştir. Zemin deney sonuçları 19.00 m’ye kadar elde edildiğinden modelleme -19.00 

kotuna göre yapılacaktır.  

Modelleme için programa girilen parametreler sırasıyla gösterilmiştir. Öncelikle temelin 

boyutlarına göre programda koordinatlar girilir. Oluşturulan temel alanı 25.1 m x 28.4 m 

boyutlarındadır. Sonlu elemanlar yöntemiyle analiz yapılacağından programa x yönünde 

100.00 m, y yönünde ise 19.00 m girilmiştir. Ardından zeminde yapılan deneyler sonucunda 

derinliğe göre zemin tipleri programa işlenir. 0,0-9,0 m arası siltli kil ; 9,0 – 13,5 m arası sert 

kile rastlanmıştır. Yeraltı su seviyesine kadar sert kil tabakası devam etmektedir. 

Zemin tiplerinin girilmesinin ardından temelin uzun kısmı olan 28.4 m modelleme üzerinde 

çizilerek belirtilir. Modelleme 100 m’lik alanda çizilmişti. Bu yüzden temel soldan ve sağdan 

35.8 m içeri doğru gidilerek çizilmelidir. Bir diğer önemli nokta ise derin temel 0.50 m kazı 

işleminin ardından uygulanmıştır. Bu yüzden modellemeye dolgu kısmı eklenmemiştir. Temel 

kalınlığı d = 0.5 m olarak programa işlenmiştir. 

Fore kazıkların programa aktarılması aşamasında kazıkların konumları önem arz etmektedir. 

Temelin uzun tarafı olan 28.4 m’den başlanarak içeri doğru 1.40 m gidildikten sonra çapı 0.65 

m, boyu 11.5 m olan kazık yerleştirilir. Ardından 3.20 m x 3.20 m karelajla bu işlem 

tekrarlanır. Modelleme iki boyutlu olarak yapılacağından uzun kenara göre dizayn edilecektir. 

Bu tarafta toplamda 9 adet kazık bulunmaktadır. Temel alanının tamamında ise önceki 

hesaplamalara dayanarak 72 adet kazık bulunmaktadır. Kazıklar temele uygulandıktan sonra 

zemin etkileşimi için programlamada negative interface uygulaması yapılmıştır. Kazık çapı 

0.65 m olduğundan programda ‘d’ parametresine bu değer işlenmiştir. 

Modellemenin son aşaması olan yükleme durumu için, alana etkiyen yük hesabı yapılmıştır. 

36300 kN / 712,84 m² = 51 kN/m² olarak elde edilir.  
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Şekil 3 Nihai oturma değeri 

 
 

Programdan elde edilen en büyük oturma değeri 3.56 cm’dir. 

 

Son aşamada ise oturma değerinin kazık boyuna ve çapına göre değişimi incelenmiştir. Kazık 

çapının 0.65 m, 0.85 m, 1.05 m ve 1.25 m olduğu durumlarda elde edilen oturma miktarları 

analiz edilmiştir. Kazık boyunun 11.5 m, 12.5 m, 13.5 m ve 14.5 m olduğu durumlarda 

meydana gelen oturma değerleri analiz edilmiştir. Sonuçlar bu aşamada şekillerle gösterilecek 

olup bitirme çalışmasının son aşaması olan sonuç kısmında detaylandırılacaktır.  

 

Şekil 4 Kazık çapına göre oturma değeri değişimi 

 

 

Şekil 5 Kazık boyuna göre oturma değeri değişimi 

 

 

 

 

Yüzdesel Değişim (%)

-

0,84

1,40

1,69

Kazık Çapı (cm) Oturma Değeri (cm)

65

85

105

125

3,56

3,53

3,51

3,50

2,36 33,71

1450 2,08 41,57

Oturma Değeri (cm) Yüzdesel Değişim (%)

1150 3,56 -

1250 2,64 25,84

Kazık Boyu (cm)

1350
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SONUÇLAR 

 

 SPT verilerine göre elde edilen taşıma gücü değeri her bir fore kazık için 120 tondu. 

Uygulamada imalatı yapılan fore kazık sayısı ise 72 idi. 72 adet fore kazığın 

oluşturacağı toplam taşıma gücü değeri 72 x 120 ton = 8640 ton olarak hesaplanır. 

Yapı ağırlığı 3630 ton olduğundan yapılan imalatın taşıma gücü açısından güvenli 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

 TBDY 2018’e göre yapı yüksekliğinin %0.3 oranında olan oturma değerinin kabul 

edilebilir olduğu görülmüştür. Terzaghi (1943) teoremine göre ise kazık çapının 1/10 

oranına kadar olan oturma değerlerinin kabul edilebilir olduğu belirtilmiştir. Kazık 

çapı 65 cm olduğuna göre izin verilebilir oturma değeri Terzaghi (1943) teoremine 

göre 6.5 cm olarak hesaplanmıştır. TBDY 2018’e göre ise bu değer 3.75 cm olarak 

bulunmuştur.  Modellemesi ve analizi yapılan yapıya ait nihai oturma değeri 3.56 cm 

olarak elde edilmişti. Elde edilen oturma değerinin TBDY 2018’de ve Terzaghi (1943) 

yönteminde belirlenen sınır değerden küçük olmasından dolayı, oturma değerinin 

kabul edilebilir seviyede olduğu sonucuna ulaşılarak bitirme çalışmasının ikinci 

aşaması tamamlanmıştır. 

 Kazık çapının oturma değerine etkisini gösteren tablo incelendiğinde kazık çapının % 

30 ile %93 oranında arttırılmasıyla oturma değerlerinde maksimum %2’lik bir azalma 

olduğu görülmüştür fakat kazık çapının arttırılmasıyla beraber karelaj mesafesinin 

değiştiği ve kazık grubunun çalışmasında da değişim olabileceği sonuçlarına 

ulaşılmıştır. 

 Modelleme ve analiz sonucunda elde edilen verilere göre kazık boyunun yaklaşık 

olarak %8 ile %26 oranında arttırılması durumunda elde edilen oturma değerlerinde 

%42’ye kadar azalma olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla kazık boyunun oturma 

değerine etkisinin oldukça fazla olduğu söylenebilir. Bitirme çalışmasının bu 

aşamasında TBDY 2018’e göre izin verilebilir oturma değerinin aşılması durumunda 

öncelikli olarak kazık boyunun arttırılmasının daha verimli sonuçlar vereceği 

görülmüştür. Kazık boyunun arttırılmasıyla birlikte kazık ucundaki ortalama SPT 

vuruş sayısının değişebileceği buna bağlı olarak toplam güvenli taşıma kapasitesi 

verisinde de farklı sonuçlar elde edilebileceği görülmüştür.  

 Kazık çapının arttırılmasıyla birlikte kazık kesit alanının artacağı buna bağlı olarak 

toplam güvenli uç taşıma kapasitesi ile toplam güvenli taşıma kapasitesi verilerinde de 

farklılık olabileceği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

 Kazık çapının veya boyunun değiştirilmesi durumunda ilk olarak taşıma gücündeki 

değişimin gözlenmesi gerektiği ardından ise oturma değerindeki azalma veya 

artmaların incelenmesi gerektiği anlaşılmıştır. 
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ÖZET  

Bu çalışmada; topoğrafya olarak batıdan doğuya eğimli göl havzasında yer alan mevcut yapı 

için bölgesinin jeolojik ve geoteknik özellikleri incelenmiştir. İncelenen temel zemininde 

daneler ve daneler arasındaki boşluklarda bulunan su ve hava oranları değerlerine bakılarak 

zemin türü ve olası davranışlarını tahmin edilmeye çalışılmıştır. Yapılan arazi ve laboratuvar 

deney sonuçlarına göre bölgeyi yüzeyleyen formasyonlar incelenerek mühendislik özellikleri 

belirlenmiştir. Bu kapsamda inceleme alanının göl havzası olması ve bu çevresel koşullarına 

bağlı yüzeye yakın yeraltı suyu ( 2.90 m.-3.45 m. ) etkisinde olması sebebiyle; en önemli 

özelliği zemindeki şişme etkisi olduğu görülmüştür. Zeminlerdeki şişme basıncının miktarı 

zemin içindeki kil minerallerine, zemin yapı ve dokusuna ve katyon değerliliğine, tuz 

konsantrasyonuna, çimentolanma ve organik madde varlığı gibi fizikokimyasal faktörlere 

bağlı olduğu bilinmektedir. Bu etkinin yerüstü ve yeraltı yapılara zarar verdiği bilinmekte ve 

temel zeminde şişmeye karşı önlemler alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır. İnceleme 

alanında zemin profilinin, zemin yapısının ve mühendislik parametrelerinin belirlenmesi 

amacıyla toplam derinliği 532 metre olan ve her birinin derinliği 12 metre ile 25 metre 

arasında değişen 39 noktada sondaj kuyusu açılmıştır. İnceleme alanı temel zemini genellikle 

siltli killi orta sıkı ince taneli kum, ince orta ve iri taneli boylanmış çakıl arabantlı alüvyonel 

orta sıkı kum, orta katı yüksek plastisiteli kil ve siltli deniz kabukları içerikli katı-çok katı orta 

plastisiteli kil birimlerden oluşmaktadır. Ayrıca inceleme alanında üst yapıdan gelen yükler 

dolayısıyla temel zemininde oluşan gerilme durumuna bağlı olan temel zemini uygunluğu; 

zeminde iyileştirme yapılması ve yapılmaması durumunda araştırılmıştır. Mevcut üst yapıdan 

gelen yüklerden dolayı yapı zemin etkileşimin incelenmesi kapsamında; sondajlar, arazi 

çalışmaları ve laboratuvar deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak taşıma gücü ve 

oturma hesapları TBDY 2018’e göre yapılmıştır. Sonuçları bu çalışma kapsamında 

sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Şişme potansiyeli, zemin sınıflandırma deneyleri, yeraltı su seviyesi, 

zemin iyileştirme. 
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 SITE CHARACTERIZATION AND ENGINEERING PROPERTIES; CASE STUDY 

 

ABSTRACT 

In this study; sloping from west to east as topography, geological and geotechnical properties 

of the region are examined for the existing structure in the lake basin. It is tried to predict the 

soil type and possible behaviors by looking at the values of water and air ratios in the grains 

and the spaces between the grains, in the examined soil of foundation. According to the 

results of the field and laboratory tests, engineering properties are determined by examining 

the formations surfacing the region. In this scope, because the examine area is a lake basin 

and under the influence of groundwater ( 2.90 m.-3.45 m. ) close to the surface due to these 

environmental conditions; it has been observed that the most important feature is the swelling 

effect in the soil. It is known that the amount of swelling pressure depends on in soils clay 

minerals in the soil, soil structure and texture and cation valence, salt concentration, 

cementing and the presence of organic matter such as physicochemical factors. It is known 

that this effect damages the aboveground and underground structures and it come out that 

measures should be taken against swelling in the foundation soil. For the purpose of 

determine the soil profile, soil structure and engineering parameters in the examine area; 

drilling wells is drilled at 39 points, which is total depth 532 meters and each one depth 

changing to between 12 meters with 25 meters. The foundation soil of the examine area is 

generally consist of silty clayey medium-tight fine-grained sand, fine medium and coarse-

granied sorted gravel interband alluvial medium-tight sand, medium-solid high-plasticity clay 

and with silty seashell content solid-very solid medium plasticity clay units. In addition, 

foundation soil suitability, which is dependent on the stress condition in the foundation soil 

due to the loads from the superstructure in the examine area; it is investigated in case of 

making improvement and not being made in the soil. Within the scope of examining the 

structure-ground interaction due to the loads from the existing superstructure; bearing 

capacity and settlement calculations are made according to TBDY 2018 by using the data 

obtained from drillings, field studies and laboratory tests. The results are presented in this 

study. 

Keywords: Swelling potential, soil classification tests, groundwater level, soil improvement. 

 

I. GİRİŞ  

Günümüze kadar deneyimlemiş olduğumuz bilgiler dahilinde yeraltı ve yerüstü yapılarda 

sadece yapının sağlamlığı yeterli değildir. Bir yapı ne kadar sağlam olursa olsun problemli bir 

zemin üzerine inşa edilmişse o yapının hasar alıp zarar görmesi veya yapı zarar almadan 

temelden devrilmesi, yan yatması gibi sorunlarla karşılaşılması su götürmez bir gerçektir. Bu 

yüzden yapılacak bir projenin zemini iyi tanınmalıdır. 

Zemin incelemesi, mevcut ya da inşa edilecek bir yapının güvenliği için zeminin yapısından 

kaynaklı bir sorunun varlığını veya potansiyel bir tehlikeyi önceden tespit edilmesi ve gerekli 

önlemlerin alınıp gerekli müdahaleleri yapabilmek için büyük önem taşımaktadır. 

Bir zemin hakkında detaylı bilgiye sahip olabilmek için çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. 

Arazi çalışmaları kapsamında sondaj çalışmaları, jeofizik çalışmalar, arazi deneyleri gibi 

çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Topografik özellikler kapsamında inceleme yapılacak 

bölgenin jeolojik özellikleri iyi bilinmelidir. Bölgedeki zemini oluşturan katmanların ve bu 

katmanların kalınlıkları hakkında önemli bilgiler elde etmemizi sağlamaktadır.  
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Arazi çalışmaları sayesinde araziden alınan örselenmiş ve örselenmemiş numuneler üzerinde 

laboratuvar deneyleri yaparak zeminin mühendislik özellikleri belirlenebilmektedir ve bütün 

bunlar inceleme yapılacak zemini daha iyi tanımamızı, daha ekonomik ve daha güvenli 

projeler ortaya koyulmasını sağlamaktadır. 

Bu çalışma kapsamında; İncelenen arazinin zemin türü ve olası davranışları tahmin edilmeye 

çalışılmıştır. Yapılan arazi deneyleri ve laboratuvar deneyleri sonuçlarına göre zeminin 

mühendislik parametreleri belirlenmiştir. 

Sondajlar, arazi çalışmaları ve laboratuvar deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak 

TBDY 2018’e göre taşıma gücü ve oturma hesapları yapılmıştır. Zeminde iyileştirme 

yapılması ve yapılmaması durumu araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirilip bu 

çalışma kapsamında sunulmuştur. 

II. İNCELEME ALANININ TANITILMASI 

İnceleme alanının kuzeyinde, batısında ve güneyinde yerleşkeler mevcut ve doğusunda göl 

bulunmaktadır. Yerleşke sınırları içerisinde ve göl havzasında yer alan inceleme alanı 

topografik olarak batıdan doğuya eğimli bir yapısı olan sahada yer almaktadır. İnceleme 

alanının uydu görüntüsü “Şekil 1” de gösterilmiştir. Bu başlık altında çalışma sahasıyla ilgili 

jeolojik, jeomorfolojik ve iklim bilgileri sunulmuştur. 

 

 

Şekil 1İnceleme alanı uydu görüntüsü 

Göl havzasında birçok litolojik birimler mevcuttur. Havzanın çevresinde bulunan yüksek 

yerleri yaşlı birimler oluştururken alçak kesimleri yüksek kesimlere nazaran daha genç yaşlı 

birimler oluşturmaktadır. Gölün kuzeyinde yer alan bir bölgede Kuzeybatı-Güneydoğu 

doğrultusunda faylarla düzenlenmiş alanda en eski litolojik birimler magmatik şist ve 

Prekambriyen döneminden olan gnays görülmektedir. Gölün kuzeyinde Paleozoik döneme ait, 

güneyinde Mezozoik döneme ait, göl kıyısına yakın alanlarda Senozoik döneme ait birimler 

yer almaktadır. Gölün doğusunda ve batısında yaygın olarak alüvyal alanlar bulunmaktadır. 

Çalışma alanı genel olarak Kuvaterner alüvyonlardan oluşmaktadır. 

Bölgede izlenen tektonik hatlara bakıldığında, Miyosen dönemde gelişmiş olan Doğu–Batı 

veya kuzeybatı-güneydoğu yönlü normal faylar Miyosen sedimanların çökelmesini sağlayıp 

bugünkü morfolojinin elde edilmesinde önemli bir etken olmuştur. Bindirmelerle beraber 

gelen doğru atımlı faylar Kuzey Anadolu Fay (KAF)’ın oluşumu ile alakalıdır. Bölgede 

Kuzey Anadolu transform fayının etkisinde kalmakla beraber, batıya doğru olan bir sıkışma 

sonucu Kuzey-Güney doğrultulu bindirmeler ve Doğu-Batı doğrultulu normal faylarla Kuzey-

Güney yönünde açılmıştır. Çalışma alanı bulunduğu göl havzasının aktif fay hattı kuşağında 

olmasından dolayı 1. Dereceden deprem riski taşımaktadır [2]. 
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Göl havzasında var olan ovalar, platolar, dağlık alanlar ve alüvyal tabanlı vadilerden 

jeomorfolojik birimleri oluşturmaktadır ve bu birimler eğim ve havza yükselti değerleri 

bakımından değişiklik göstermektedir. Havzadaki en alçak kesim deniz seviyesi (0m) iken en 

yüksek kesimler ise 1200 metre ile 1300 metre arasında olduğu müşahede edilmektedir. 

Çalışma alanında en geniş yerleri kapsayan ve çalışma alanının %24,38 ‘ini oluşturan 0-200 

metre aralığındaki yükselti değerlerdir. Çalışma alanının %22,26‘sını 200-400 metre 

aralığındaki yükselti değerleri, %23,95’ini 400-600 metre aralığındaki yükselti değerleri, 

%16,96’sını 600-800 metre aralığındaki yükselti değerleri, %9,8’ini 800-1000 metre 

aralığındaki yükselti değerleri ve %2,65’ini 1000-1300 metre aralığındaki yükselti değerleri 

oluşturmaktadır.  

Çalışma alanındaki eğim değerlerine bakıldığında dağlık bölgeler neredeyse dik, göl kıyısı ve 

çevresi düz yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Havzanın %20’si düz ve düze yakın (00-

50), %18,9’u az eğimli (50-100), %19,1’i eğimli (100-150), %18’i eğimli (150-200), %12’si 

eğimli (200-250) ve %12’si 250’den fazla olan neredeyse dik yamaçların bulunduğu 

alanlardan oluşmaktadır. En yüksek eğim değeri 600’e kadar çıkabildiği gözlemlenmiştir. Bu 

durum birçok etkenden dolayı havzanın problemli bir yapısının olduğunu göstermektedir. 

İnceleme alanında topografik kotlar 90,57metre ile 93,30 metre arasında değişmektedir ve 

ayrıca inceleme alanının eğimi %0 ile %5 arasında değiştiği gözlemlenmiştir. 

İnceleme alanı bulunduğu konum itibariyle Karadeniz iklimi ile Akdeniz iklimi arasında geçiş 

hususiyeti göstermektedir [4]. Havzanın iklimi yazları çok sıcak ve kışları ılık olarak 

sınıflandırılmaktadır [3]. Göl havzasındaki sıcaklığın yıl içindeki ortalama değeri 14
o
 

dolaylarında olduğu fakat göl havzasında çevredeki yüksek kesimlere doğru bu değer 8
o
 

dolaylarında olduğu gözlemlenmektedir. İnceleme alanında donlu günler Kasım ve Nisan 

aylarında olduğu ve bu geçen donlu günlerin sayısı 24 gün ile 30 gün arasında değiştiği 

gözlemlenmektedir. Havzadaki yıl içinde görülen ortalama yağış miktarı bölgesel olarak 550 

mm ile 690 mm arasında olduğu gözlemlenmektedir.  

III. ZEMİN ARAŞTIRMALARI VE SONUÇLARI 

Proje alanında zemin profilinin ve zemin profilini oluşturan birimlerin özelliklerin 

belirlenebilmesi için 39 farklı noktada sondaj kuyusu açılmıştır. Açılan bu sondaj kuyularının 

toplam derinliği 532,00 metredir ve sondaj kuyularının her birinin derinliği 12,00 metre ile 

25,00 metre arasında değişmektedir. Ayrıca zemin türlerinin dinamik özellikleri (Yoğunluk, 

Kesme Modülü, Bulk Modülü, Poisson Oranı, Young Modülü, Zemin Hakim Titreşim 

Periyodu) yerinde saptaması için 10 adet sismik MASW (Multichannel Analysis of Surface 

Waves) ölçümü yapılmıştır [10]. Sondaj kuyularında arazi deneyleri kapsamında Standart 

Penetrasyon Deneyi (SPT) ve Presiyometre Deneyleri yapılmıştır. 
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Şekil 2 İnceleme alanında yapılan sondaj çalışmalarına ait görüntüler 

 

             SK-1                                         SK-2 

 

             SK-18                                        SK-36 

 

Şekil 3 Sondaj kuyularından alınan bazı numune örnekleri 

 

A. Arazi Deneyleri 

1) Standart penetrasyon deneyi (SPT) 
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İnceleme alanında açılan sondaj kuyularında zeminin mukavemet ve yoğunluk durumlarını 

belirlemek ve örselenmiş numuneler elde etmek maksadıyla her 1,5 metre derinlikte bir SPT 

deneyi yapılmıştır [5]. 45cm boyunca yapılan deneyde 2. 15cm ile 3. 15cm de yapılan vuruş 

sayıları toplanarak SPT-N değeri elde edilmektedir. Bir 15cm boyunca vuruş sayısı 50’den 

fazla ya da 2. 15cm ile 3. 15cm deki vuruş sayılarının toplamı 100’den fazla olması 

durumlarında bulunan değer R olarak adlandırılmıştır. Bu deney sonucunda SPT-N değerleri 2 

ile R arasında değişmektedir [9]. Sondaj kuyularında yapılan SPT deneylerinden elde edilen 

SPT-N değerlerinin derinlikle değişimi “Şekil 2” de gösterilmiştir ve bazı SPT-N sonuçları 

“Tablo 1” de sunulmuştur. 

 

 

Şekil 4 SPT-N değerlerinin derinlikle değişimi 

 

Tablo 1 SPT-N değerleri 

Derinlik 

(m) 

SK-

1 

SK-

8 

SK-

17 

SK-

25 

SK-

33 

SK-

36 

1,50-

1,95 
13 

6 - 10 15 8 

3,00-

3,45 
14 

11 18 17 20 R 

4,50-

4,95 
24 

26 21 8 27 10 

6,00-

6,45 
25 

27 14 11 13 4 

7,50-

7,95 
15 

24 17 22 16 12 

9,00- 25 31 13 24 24 10 
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9,45 

10,50-

10,95 
41 

29 22 31 45 20 

12,00-

12,45 
36 

- - 44 - 22 

13,50-

13,95 
20 

- - 25 - 15 

15,00-

15,45 
41 

- - 23 - 10 

16,50-

16,95 
47 

- - 35 - 17 

18,00-

18,45 
16 

- - 21 - 21 

19,50-

19,45 
14 

- - 18 - 24 

21,00-

21,45 
26 

- - 16 - 41 

22,50-

22,95 
24 

- - 13 - 38 

24,00-

24,95 
30 - - 18 - 31 

 

1) Presiyometre deneyi 

İnceleme alanında açılan sondaj kuyularına Presiyometre deneyi için indirilen 76mm çapında 

ilk hacmi V0=800 olan sondalar kullanılarak ölçümler alınmıştır. Farklı derinliklerde yapılan 

Presiyometre deneylerinde Elastisite Modülü ve Limit Basınç değerleri elde edilmiştir. Elde 

edilen bu değerlerle Net Limit Basınç ve Em/PL değerleri hesaplanmıştır [5]. Bu deney 

sonucunda hesaplanan bazı sonuçlar “Tablo 2” de sunulmuştur. 

Tablo 2 Presiyometre Deneyi Sonuçları 

Sondaj 

No 

Derinlik 

(m) 

Elastisite 

Modülü, 

Em 

(kg/cm
2
) 

Limit 

Basınç, 

PL 

(kg/cm
2
) 

Net 

Limit 

Basınç, 

PL* 

(kg/cm
2
) 

Em/PL 
 

 
SK-4 

3,00 87 7,25 5,90 12,00 
 

6,00 317 15,50 13,76 20,45 
 

SK-13 4,50 391 18,32 14,68 21,34 
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9,00 673 16,94 11,41 39,73 
 

SK-20 
1,50 113 10,82 8,14 10,44 

 
6,00 318 14,10 11,42 22,55 

 

SK-28 
3,00 216 19,59 15,20 11,03 

 
7,50 684 24,37 18,80 28,07 

 

SK-32 
3,00 175 17,09 13,46 10,24 

 
18,00 1497 27,96 24,37 53,54 

 

SK-39 
3,00 208 14,47 11,99 14,37 

 
6,00 491 20,09 16,85 24,44 

 
 

 
 

Şekil 5 İnceleme alanında yapılan Presiyometre deneyi görüntüleri 

 

1) Jeofizik deneyler 

İnceleme alanında yeraltı yapısının görülmesi, zeminin yerinde dinamik parametrelerinin 

belirlenmesi ve statik hesaplar için çalışma alanında uygun olan 10 farklı noktada sismik 

MASW ölçümü yapılmıştır. Kayma dalga hızının (Vs) derinlikle değişimi “Şekil 7”de 

gösterilmiştir. 

Yapılan MASW ölçümlerinde boyuna (P) dalga hızı 450-1650 m/s arasında, enine (S) dalga 

hızı 194-598 m/s arasında değerler aldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca hesaplanan (Vs)30 hızlarının 

261-335 m/s arasında olduğu görülmüştür. Vp ‘nin bulunduğu aralıkta zeminin sökülebilirlik 

derecesinin kolay, orta zor olduğu, Vs  ’nin bulunduğu aralıkta jeolojik birimlerin gevşek ve 

sıkı yapıda olduğu görülmüştür [7-12].  

İnceleme alanın yoğunluk değeri 1,59-1,69 gr/cm
3
 aralığında ve yoğunluk tanımlamasının orta 

olduğunu, Poisson oranı 0,41-0,43 aralığında ve çok gevşek bir yapıda olduğunu, Kesme 

modülü 998-1672 kg/cm
2
 aralığında ve malzeme durumunun orta sağlam olduğunu, Young 

modülü 2581-4769 kg/cm
2
 aralığında ve birimlerin orta sağlam olduğunu, Bulk modülü 6608-

10678 kg/cm
2
 aralığında ve zeminin sıkışma özelliğinin az-orta olduğunu, Sismik güvenlik 

sayısının (Vp/Vs) 2,56-2,96 arasında ve zeminin sıkılık özelliğinin çok gevşek olduğunu 

göstermektedir. Yapılan sismik çalışmalar sonucunda Zemin Hakim Titreşim Periyodu (T0) 

0,40-0,58sn aralığında değerler aldığı hesaplanmıştır [13]. 
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Şekil 6 İnceleme alanında yapılan sismik ölçümlere ait görüntüler 

 

 

Şekil 7 Kayma dalga hızının derinlikle değişimi 

İnceleme alanında açılan sondaj kuyularına yeraltı su seviyesi için ölçümler elektronik 

kuyumetre ile yapılmıştır. Yeraltı su seviyesinin 2,90 metre ile 3,45 metre arasında değiştiği 

gözlemlenmiştir. 
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Şekil 8 Yeraltı su seviyesi ölçümlerine ait görüntüler 

A. Laboratuvar Deneyleri 

İnceleme alanında uygulanan sondajlar sonucunda elde edilen örselenmiş ve örselenmemiş 

numuneler doğal özellikleri kaybedilmeden laboratuvar ortamına taşınmış ve bu numuneler 

üzerinde deneyler yapılmıştır. Numuneler üzerinde zeminin mühendislik parametrelerinin 

belirlenmesi amacıyla elek analizi, kıvam limitleri (Atterberg limitleri), su muhtevası tayini, 

doğal ve kuru birim hacim ağırlıkları için özgül ağırlık deneyleri yapılmıştır. Ayrıca bu 

deneylere ek olarak zemin numuneleri üzerinde üç eksenli, direk kesme ve konsolidasyon 

deneyleri de yapılmıştır. Elek analizi deneyinin bazı sonuçları “Tablo 3”te, Atterberg 

limitlerinin bazı sonuçları “Tablo 4”te ve su muhtevası, doğal ve kuru birim hacim 

ağırlıklarının bazı sonuçları “Tablo 5”te sunulmuştur. 

 

Tablo 3 Elek Anlizi Deneyi Sonuçları 

Sondaj 

No 

Derinlik 

(m) 

Çakıl 

(%) 

Kum 

(%) 

Silt 

(%) 

Kil 

(%) 

 SK-2 2,50 
    

4,50 25,20 73,49 1,31 
 

5,00 
    

7,50 25,12 67,61 7,27 
 

10,50 20,16 73,10 6,74 
 

SK-10 2,50 
    

3,00 3,73 77,44 18,83 
 

4,00 
    

6,00 10,93 81,28 7,79 
 

9,00 9,88 85,14 4,98 
 

SK-19 4,50 0,00 76,73 23,27 
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6,00 
    

7,50 30,72 56,22 13,06 
 

10,50 0,00 95,48 4,52 
 

SK-26 1,30-

1,50     

3,00 20,59 51,42 27,99 
 

4,50 0,00 56,73 43,27 
 

6,00 0,00 20,07 79,93 
 

7,00-

7,50     

SK-29 3,00 21,24 60,01 18,75 
 

6,00 0,00 26,03 73,97 
 

6,50-

7,00     

9,00 39,12 54,10 6,78 
 

11,60-

11,80     

SK-38 5,00 
    

6,00-

7,50 
0,00 62,75 37,25 

 

9,00 0,00 82,84 17,16 
 

10,50-

12,00 
43,78 29,09 27,13 

 

 

Tablo 4 Atterberg Limitleri Deneyi Sonuçları 

Sondaj 

No 

Derinlik 

(m) 

Atterberg Limitleri 

LL 

(%) 
PL (%) PI (%) 

SK-1 4,50 
 

NP 
 

7,50 
 

NP 
 

13,50 
 

NP 
 

17,00 
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19,50 24,30 14,00 10,30 

24,50-

25,00    

SK-4 2,50 
   

3,00 24,80 14,00 10,80 

6,00 
 

NP 
 

9,00 
 

NP 
 

15,00 
 

NP 
 

24,00 
   

SK-26 1,30-

1,50    

3,00 
   

4,50 22,20 16,00 6,20 

6,00 
   

SK-33 4,50 
 

NP 
 

8,00 
   

7,50 42,50 25,00 17,50 

9,00 
   

10,50 
 

NP 
 

SK-38 5,00 
   

6,00-

7,50  
NP 

 

9,00 
 

NP 
 

10,50-

12,00 
25,90 15,10 10,80 

SK-39 3,50 
   

4,50 
 

NP 
 

6,00 
   

7,50 27,80 14,10 13,70 

10,50   NP   
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Tablo 5 Su Muhtevası-Doğal ve Kuru Birim Hacim Ağırlıkları 

Sondaj 

No 

Derinlik 

(m) 
w (%) 

γd 

(gr/cm3) 

γk 

(gr/cm3) 

 SK-6 5,00 11,1 1,813 1,631 
 

8,50 12,2 1,825 1,623 
 

10,50 
    

SK-17 2,50 9,6 1,805 1,644 
 

4,50 
    

8,50 22,1 1,893 1,551 
 

SK-24 4,00-

4,50 
9,2 1,826 1,662 

 

6,00 10,0 1,810 1,653 
 

8,60-

9,00 
8,4 1,812 1,677 

 

9,00 
    

13,00-

15,00 
21,1 1,844 1,531 

 

SK-27 2,00-

2,50 
25,0 1,871 1,498 

 

3,00 
    

5,00-

5,50 
10,4 1,839 1,651 

 

7,80-

9,00 
11,6 1,795 1,617 

 

9,00 
    

SK-31 3,50 10,6 1,810 1,638 
 

4,50 
    

7,00 13,6 1,812 1,579 
 

SK-35 2,50-

2,80 
19,1 1,888 1,587 

 

8,00-

8,10 
16,4 1,817 1,560 

 

SK-39 3,50 15,1 1,902 1,659 
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4,50 
    

6,00 12,4 1,802 1,618 
 

10,50       
 

 

İnceleme alanından elde edilen numuneler üzerinde yapılan üç eksenli ve direk kesme 

deneyleri sonucunda kohezyon değerleri bulunmuştur. Üç eksenli deneyler sonucunda bulunan 

kohezyon değerleri 40,38 kPa ile 102,73kPa arasında; direk kesme deneyi sonucunda elde 

edilen kohezyon değerleri 2,73 kPa ile 52,67 kPa değerleri arasında çıkmıştır ve bu deneyler 

sonucunda içsel sürtünme açısı 13,78
o
 ile 29,33

o
 aralığında bulunmuştur [6]. Üç eksenli ve 

direk kesme deneylerinin bazı sonuçları “Tablo 6”da sunulmuştur. 

Kil tabakası üzerinde farklı yük miktarlarına göre ve farklı derinliklerde konsolidasyon 

deneyleri yapılmıştır. Zemine uygulanan 399 kPa yük etkisinde hacimsel sıkışma katsayısı 

0,000038 – 0,000113 m
2
/kN olarak elde edilmiştir [6]. 

Sondaj kuyularından elde edilen numuneler üzerinde yapılan Atterberg Limitleri deney 

sonuçlarından bulunan Plastisite indisi 6,2 ile 17,5 değerleri arasında olduğu için şişen 

zeminlerin sınıflandırması tablosu “Tablo 7”ye göre düşük şişme potansiyeline karşılık 

gelmektedir. 

Tablo 6 Üç Eksenli ve Direk Kesme Deneyi Sonuçları 

Sondaj 

No 

Derinlik 

(m) 

Üç Eksenli  
Direk 

Kesme 

c 

(kPa) 
ϕ (o) 

c 

(kPa) 
ϕ (o) 

SK-1 5,00 
  

2,73 27,20 

17,00 40,38 13,56 
  

SK-8 2,50-

3,00 64,11 8,02 

  4,00 

  

8,22 24,14 

10,50 

  

8,47 25,26 

SK-12 2,00 73,40 11,99 

  4,50 

  

11,72 23,04 

SK-18 3,00 54,76 15,33 

  6,00 

  

10,47 27,23 

9,00 

  

8,72 26,22 

18,00 46,42 11,50 

  22,50 

  

9,97 26,52 
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SK-23 2,50-

3,00 

  

52,16 16,60 

7,00 42,13 7,06 

  9,80-

10,00 

  

3,73 20,28 

10,50 

  

4,48 20,68 

SK-29 6,50-

7,00 

  

6,48 21,82 

11,60-

11,80 76,83 16,86 

  SK-35 2,50-

2,80 

  

38,19 14,78 

8,00-

8,10 58,68 11,18 

  SK-36 2,70-

3,00 102,73 17,58 

  10,00-

10,30     48,67 13,78 

 

Tablo 7 Şişen Zeminlerin Sınıflandırılması 

Likit 

Limit 

Plastisite 

İndisi 

Şişme 

Potansiyeli 

Şişme 

Potansiyeli 

Sınıflaması 

 < 50 < 25 < 0,50 Düşük 
 

50 - 

60 
25 - 35 0,50 - 1,50 Orta 

 

> 60 > 35 > 1,50 Yüksek 
 

 

A. Jeolojik Kesit 

İnceleme alanında açılan sondaj kuyularında zemin yüzeyinden 1,00-1,50m derinliğine dek 

farklı seviyelerde kontrolsüz dolgu görülmektedir. Bazı sondaj kuyularında ise yüzey ile 6,50 

metre derinlik arasında rengi kahverengi olan siltli killi kum görülürken 6,00 metre ile 25,00 

metre arasında bölgesel olarak farklılık gösteren ince-orta, bazı yerlerde iri taneli çakıl içerikli 

kil arabantlı kum tabakası görülmektedir. 25,00 metre derinliğe sahip sondaj kuyuların 

çoğunda 16,50 metre derinlikten sonra yeşilimsi mavi ve bazı bölgelerde açık sarı renkli siltli 

kil birimler görülmüştür.  
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Şekil 9 İnceleme alanına ait B-B’ Jeolojik kesit 

IV. DEPREMSELLİK 

Proje alanının yerel zemin sınıfı Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) 2018’e göre 

belirlenmiştir. Jeofizik çalışmalar sonucunda elde edilen (Vs)30 (m/s) değeri kullanılarak 

incelenen alanın yerel zemin sınıfı TBDY 2018’e göre belirlenmiştir. Jeofizik çalışmalardan 

elde edilen (Vs)30 değerlerinin 261-335 m/s arasında olması TBDY 2018 yerel zemin sınıfı 

tablosuna göre sahanın doğal zemin sınıfı ZD (Orta sıkı-sıkı kum, çakıl veya çok katı kil 

tabakaları) olarak belirlenmiştir [1]. 

Çalışma sahasında deprem yer hareketi ile ilgili bilgiler “Türkiye Deprem Tehlike Haritası” 

baz alınarak “Tablo 8”de sunulmuştur [2]. 

Tablo 8 TBDY 2018’e göre Belirlenen Parametreler 

Tasarım Depremi 
DD-2 (475 

yıl) 

Yerel Zemin Sınıfı ZD 

En Büyük Yer İvmesi PGA 0,455 

En Büyük Yer Hızı (cm/sn) PGV 28,990 

Kısa Periyot Harita Spektral İvme 

Katsayısı 
SS 1,095 

1,0sn Periyot Bölgesi için Harita 

Spektral İvme Katsayısı 
S1 0,298 

Kısa Periyot Tasarım Spektral 

İvme Katsayısı 
SDS 1,163 

1,0sn Periyot için Tasarım Spektral 

İvme Katsayısı 
SD1 0,597 

Yatay Elastik Tasarım İvme 

Spektrum Köşe Periyodu 
TA  0,103 

Yatay Elastik Tasarım İvme 

Spektrum Köşe Periyodu 
TB 0,514 

Düşey Elastik Tasarım İvme 

Spektrum Köşe Periyodu 
TAD 0,034 
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Düşey Elastik Tasarım İvme 

Spektrum Köşe Periyodu 
TBD 0,171 

Yatay Elastik Spektral İvmesi Sabit 

Yer Değiştirme Bölgesine Geçiş 

Periyodu 

TL 6,00 

 Düşey Elastik Spektral İvmesi 

Sabit Yer Değiştirme Bölgesine 

Geçiş Periyodu 

TLD 3,00 
 

  

I. YAPI ZEMİN ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ 

Bu bölümde inceleme alanında bulunan yapılara yönelik temel zemininin taşıma gücünü ve 

zeminde oluşan oturma hesapları ve sonuçları sunulmuştur. İnceleme alanında yapılan sondaj 

çalışmalarından yapılara denk gelen sondajlar dikkate alınmıştır. Taşıma gücü kontrolleri üst 

yapıdan gelen G+Q+E yükleme durumu için yapılmıştır. Ek olarak oturma hesapları G+Q 

yükleme durumu için yapılmıştır.  

A. Taşıma Gücü Hesabı 

Taşıma gücü hesabı G+Q+E yüklemesi altında TBDY 2018 dikkate alınarak yapılmıştır [1]. 

B : temel genişliği = 4 m 

L : temel uzunluğu = 4 m 

c : kohezyon = 6,48 kPa 

ϕ : kayma mukavemet açısı = 19,6
o
 

Df : temel gömme derinliği = 1,5 m 

γ : özgül ağırlık = 18 kN/m
3
 

σD : düşey gerilme = 27 kPa 

β : yer eğim açısı = 0
o
 

k = 0,375 

Taşıma gücü faktörleri; 

                                      Nc = 14,25 

                                      Nq = 6,01 

                                      Nγ = 3,52 

Yük eğim faktörleri; 

                                      ic = 1,00 

                                      iq = 1,00 

                                      iγ = 1,00 

Derinlik faktörleri; 

                                      dc = 1,15 

                                      dq = 1,12 
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                                      dγ = 1,00 

Taban eğimi faktörleri; 

                                      bc = 1,00 

                                      bq = 1,00 

                                      bγ = 1,00 

Yer eğim faktörleri; 

                                      gc = 1,00 

                                      gq = 1,00 

                                      gγ = 1,00 

Şekil faktörleri; 

                                      sc = 1,42 

                                      sq = 1,35 

                                      sγ = 0,60 

Temel taşıma gücünün karakteristik dayanımı, qk ‘nın hesabı “(1)”de gösterilmiştir [8]. 

qk=cNcscdcicgcbc+qNqsqdqiqgqbq+0,5γB’Nγsγdγiγgγbγ       (1) 

qk= 472 kPa = 4,8 kp/cm
2
 = 48 t/m

2
 

 

Statik ve deprem etkisi bulunan yükleme durumlarının her biri için “2” eşitsizliği ve “3” 

eşitliği sağlanmalıdır. 

q0 ≤ qt                                               (2) 

qt = qk / γRv                                          (3) 

q0 : temel seviyesine etkiyen itkilerden (düşey yük, kesme ve moment) dolayı oluşan taban  

basıncı 

Rv : tasarım dayanımı = 1,4 

qt : temel taşıma gücüne ilişkin basınç = 472/1,4 = 337 kPa 

Taşıma gücü hesabında temel zemini emniyetli taşıma gücü 337 kPa olarak bulunmuştur.  

Proje kapsamında G+Q+E yüklemesi durumunda temele iletilen zemin gerilmesi 150 kPa 

olduğu için temel zemini taşıma gücü bakımından yeterli olduğu görülmüştür. 

A. Oturma Hesabı 

1) Kil birim için oturma hesabı 

İnceleme alanındaki üst yapıdan iletilen yüklerin etkisiyle temel zeminindeki temel taban 

basınç gerilme dağılımı Boussinesq (1885) yaklaşımına “Şekil 10” göre hesaplanmıştır. 

B : temel kısa kenarı = 4 m 

L : temel uzun kenarı = 4 m 

Δσ : üst yapıdan gelen gerilme = 85 kPa 
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mv : hacimsel sıkışma katsayısı = 0,00016 m
2
/kN 

Toplam oturma = 3,18 cm 

 

Şekil 10 Gerilme dağılımı 

 

2) Kum birim için oturma hesabı 

Kum birim için oturma hesabında SK-29 verileri kullanılmıştır. Oturma hesabı Schultze ve 

Sherif (1973) formülüyle hesaplanmıştır [11]. Proje kapsamında G+Q yükleme durumu için 

zemin gerilmesi 85 kPa kabul edilmiştir. 

qnet = 85 kN/m
2
 

N = 11,6 

D= 1 m ; B = 4 m ; L = 4 m 

s : oturma katsayısı = 0,60 mm/kN/m
2
  

S=(s*qnet) / [N
0,87

 * (1+ (0,4 + D/B))]              (4) 

S=(0,6*85)/[11,6
0,87

 * (1+ (0,4 + 1/4))] = 3,66 mm 

B. Sıvılaşma  

Zemin sıvılaşması, deprem etkisiyle kohezyonsuz ya da düşük kohezyona sahip yeraltı su 

seviyesinin altında bulunan zeminlerdeki boşluk suyu basıncının artması sonucunda kayma 

mukavemeti ve rijitliğin ciddi ölçüde azalmasıdır. İnceleme alanında genellikle 1,30 metre ile 

16,50 metre derinlikleri aralığında kum birimler bulunmaktadır. SPT değerlerinin genellikle 

düşük olması ve yeraltı su seviyesi 3 metre seviyelerinde olması göz önünde bulundurulup 

TBDY 2018 sıvılaşma değerlendirmeleri dikkate alındığında inceleme alanında sıvılaşma riski 

beklenmektedir [1]. 
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II. TARTIŞMA VE ÖNERILER 

 Birleştirilmiş zemin sınıflandırma sistemine göre inceleme alanındaki zemin gurubu; 

kum birim (SaU), kumlu düşük plastisiteli killer (SaCIL), çakıllı kumlu düşük plastisiteli killer 

(GrSaCIL), kumlu yüksek plastisiteli killer (SaCIH), çakıllı killi kum (GrCILSa), çakıllı kum 

(GrSa), kumlu çakıllı düşük plastisiteli kil (SaGrCIL), killi kum (CILSa), killi kumlu çakıl 

(CILSaGr), çakıllı kumlu orta plastisiteli kil (GrSaCIM), kumlu çakıllı yüksek plastisiteli kil 

(SaGrCIH), orta plastisiteli kil (CIM), yüksek plastisiteli kil (CIH), killi çakıllı kum 

(CILGrSa), kumlu orta plastisiteli kil (SaCIM), kumlu çakıllı düşük plastisiteli kil (SaGrCIL), 

kumlu çakıl (SaGr), çakıllı kumlu düşük plastisiteli silt (GrSİL) ve kumlu çakıllı orta 

plastisiteli kil (SaGrCIM) olarak tanımlanmıştır [6]. 

 İnceleme alanında arazi çalışmaları kapsamında yapılan sismik MASW ölçümünden 

elde edilen Vs sonuçları dikkate alındığında siltli killi-kum birim için TBDY 2018 yerel zemin 

sınıfları tablosuna göre yerel zemin sınıfı ZD olarak belirlenmiştir. 

 İnceleme alanındaki zeminin Atterberg limitleri deneyinin sonuçlarına göre şişmeye 

karşı düşük potansiyelde çıkmıştır. Fakat killerin suyu emmeden kaynaklı şişme özelliğinin 

kötü sonuçlara yol açmasından dolayı ve inceleme alanının zemininde bulunan kil birimlerin 

fazla olmasıyla beraber inceleme alanının bulunduğu göl havzasının aldığı yıllık yağış 

miktarının fazla olması ile yıl içinde değişiklikler göstermesi sebebiyle şişmeye karşı ciddi 

önlemler alınması gerektiği görülmüştür. 

 İnceleme alanında yeraltı su seviyesinin 2,90 metre ile 3,45 metre arasında olmasından 

kaynaklı çalışma alanında temel ve çevre drenajı sağlanmalıdır. Çalışma alanında toplanan 

yağmur suyu ve yüzey suları drenaj kanalları yardımıyla bölgeden uzaklaştırılmalıdır. 

 Zemin yapı etkileşiminin incelenmesi kapsamında TBDY 2018’ göre yapılan taşıma 

gücü ve oturma hesaplarında; 337 kPa olarak hesaplanan taşıma gücü, temel zemini emniyetli 

taşıma gücü açısından yeterli olup üstyapıdan gelen yükleri güvenle taşıdığı anlaşılmıştır 

ayrıca elde edilen oturma değerlerinin (3,18cm ve 3,66mm) müsaade edilen sınır değerleri 

(4,5-5cm ve 2-2,5cm) aşmadığı görülmüştür. 

 Yapılan çalışmalar ve deneyler sonucunda TBDY 2018 sıvılaşma değerlendirmeleri 

göz önünde bulundurularak, temel zemininde bulunan kumlu birimlerin deprem durumunda 

ciddi bir sıvılaşma problemi olduğu görülmüştür. Bu sıvılaşma problemine karşı önlem 

alınması gerektiği görülmüştür. Öneri kapsamında sıvılaşma problemlerine karşı zeminde 

iyileştirme yapılması gerektiği ve bu gibi problemlerde yaygın olarak kullanılan Jet Grout 

yönteminin kullanılması ciddi anlamda fayda sağlayacaktır. 
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ABSTRACT 

Aviation is a significant field that is developing from the past to the present with a wide range 

of various vehicles. Airplanes, are vehicles that are frequently used both in civil service areas 

such as transportation, and in the military service area where operations are carried out, due to 

their great potential. Along with the technological progress in autonomous systems, efforts to 

reduce the share of the human factor in systems have also increased. The fact that these studies 

accelerated the operation in the sectors and reduced the error rates and casualties in the military 

field accelerated the developments in this field. Aviation has also been one of the pioneers of 

this change as an area that serves large masses and important sectors. 

Unmanned aerial vehicle (UAV) systems are a critical area where the latest technology is used 

and increasingly becoming widespread, creating a paradigm break in the world. In these 

vehicles, which have different systems and regulations than manned aircraft, technologies that 

have not yet been discovered and developed enough create some disadvantages. Although the 

human factor has a significant share in the mistakes made in aviation, the disappearance of this 

factor also contains different risks. In these state-of-the-art vehicles, where people are not 

personally involved; intelligent autonomous systems are needed to best represent human 

intelligence, critical decision-making skills and reflexes. In reducing the burden of these 

systems, it is important that the aircraft can meet the current requirements and allow efficient 

and stable flight at the highest level. One of the factors affecting this is the performance of the 

wings, which is one of the most important parts of the aircraft. In order to bring the systems 

developed in the relatively new UAV industry to a near-perfect state, it is essential to conduct 

new research, tests and analyzes regardless of their scale. The results, which are interpreted 

together with the new designs and analyzes made, play a critical and beneficial role in this 

important transition in aviation. 

This study will include sizing, flow analysis and design of a fixed-wing UAV wing. Wing 

configurations determined according to the flight characteristics of the aircraft will be analyzed 

on the program based on computational fluid dynamics methods, and an optimization study will 

be carried out in accordance with the requirements. As a result of these stages, it is planned to 

perform a three-dimensional design of the wing according to the selected wing profile and wing 

sizing. With the interpretation of the obtained data, the conclusion part will be passed and 

inferences will be made about the critical effects of wing sizing on flight performance. It is 

aimed to make concrete contributions to both the field of aviation and aircraft design, together 

with the design and analysis results obtained using scientific methods. 

Keywords: Unmanned aerial vehicle, flow analysis, wing design, performance optimization 
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SABİT KANATLI İNSANSIZ HAVA ARACI KANADININ BOYUTLANDIRILMASI,  

TASARIMI VE ANALİZİ 

 

ÖZET 

Havacılık, geniş bir yelpazede çeşitli araçlarla geçmişten günümüze gelişmekte olan gözde bir 

alandır. Uçaklar ise sahip olduğu büyük potansiyelden ötürü hem ulaşım, taşımacılık gibi sivil 

hizmet alanlarında hem de operasyonların gerçekleştirildiği askeri hizmet alanında sıklıkla 

kullanılan araçlardır. Otonom sistemlerdeki teknolojik ilerleme ile beraber, insan faktörünün 

sistemlerdeki payının azaltılmasına yönelik çalışmalar da artmıştır. Bu çalışmaların sivil 

sektörlerdeki işleyişi hızlandırıp hata oranlarını düşürmesi ve askeri alandaki zaiyatları 

azaltması, bu alandaki gelişmeleri hızlandırmıştır. Havacılık da geniş kitlelere ve önemli 

sektörlere hizmet eden bir alan olarak bu değişimin öncülerinden olmuştur.  

İnsansız hava aracı (İHA) sistemleri, en son teknolojinin kullanıldığı ve giderek yaygınlaşarak 

dünyada paradigma kırılımı yaratan kritik bir alandır. İnsanlı uçaklardan daha farklı sistemlere 

ve regülasyonlara sahip bu araçlarda, henüz keşfedilmemiş ve yeterince geliştirilmemiş 

teknolojiler bazı dezavantajlar yaratmaktadır. İnsan faktörü havacılıkta yapılan hatalarda 

önemli paya sahip olsa da, bu faktörün ortadan kalkması da beraberinde farklı riskler barındırır. 

İnsanın bizzat dahil olmadığı bu son teknoloji araçlarda; insan zekasını, kritik karar verme 

becerisini ve reflekslerini en iyi şekilde temsil edecek akıllı otonom sistemlere ihtiyaç vardır. 

Bu sistemlerin yükünün azaltılmasında hava aracının güncel isterleri sağlayabilmesi, verimli ve 

stabil uçuşa en yüksek seviyede imkan tanıması önemlidir. Bunu etkileyen faktörlerden biri de 

hava aracının en önemli kısımlarından biri olan kanatların performansıdır. Görece yeni 

sayılabilecek İHA endüstrisinde geliştirilen sistemlerin mükemmele yakın bir duruma 

getirilmesi için ölçeğine bakılmaksızın yeni araştırmalar, testler ve analizler yapılması 

elzemdir. Yapılan yeni tasarımlar ve analizlerle beraber anlamlandırılan sonuçlar havacılıktaki 

bu önemli geçişte kritik ve faydalı bir rol oynamaktadır.  

Bu çalışma sabit kanatlı bir İHA kanadının boyutlandırılmasını, akış analizini ve tasarımını 

içerecektir. Hava aracının uçuş karakteristiğine göre belirlenen kanat konfigürasyonları 

hesaplamalı akışkanlar dinamiği metotlarını baz alan program üzerinde analiz edilecek, isterlere 

uygun olacak şekilde optimizasyon çalışması yapılacaktır. Bu aşamaların sonucunda seçilen 

kanat profili ve kanat boyutlandırmasına göre kanadın üç boyutlu tasarımı gerçekleştirilmesi 

planlanmaktadır. Elde edilen verilerin anlamlandırılması ile sonuç kısmına geçilecek ve kanat 

boyutlandırmasının uçuş performansındaki kritik etkilerine dair çıkarımlarda bulunulacaktır. 

Bilimsel metotlar kullanılarak ortaya çıkarılan tasarım ve alınan analiz sonuçlarıyla beraber, 

hem havacılık hem de hava aracı tasarımı alanına somut katkılar sunulması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İnsansız hava aracı, akış analizi, kanat tasarımı, performans 

optimizasyonu 

 

1. Introduction 

Today, unmanned aerial vehicles (UAVs) are advanced devices that carry payloads for a 

specific purpose, are controlled simultaneously by the pilot at the ground station or fly 

according to a predefined flight instruction [1]. The Wright brothers' first flight in 1903 with a 

heavier-than-air, sustainable and controllable engine marked the beginning of a new era in 

aviation history. Airplanes, which are a new breakthrough in terms of both military and manned 

transportation, have shown remarkable development in a short period of time. Although the 

history of the first UAVs dates back to 1916, it takes the 1980s for them to reach a level that 
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can make a difference in critical areas and to be used effectively [2]. The fact that there is no 

loss of pilots who have undergone very long and skillful training, and the low cost compared to 

manned aircraft and the lack of procedures to meet are critical factors in the development of 

UAV technologies in the world. 

Although UAVs are heavily involved in military activities, their areas of use are expanding day 

by day and today they are one of the favorite areas where the latest technology is used together 

with intense research and development activities. The increased useful load carrying capacity 

with the weight reduction brought about by not having a pilot is a great advantage especially 

for UAVs used in reconnaissance and observation activities. Although the concept of the 

aircraft varies according to the purpose of use, it is important that the UAVs to be used for 

reconnaissance activities have a long stay in the air at high altitude and a low cruise flight speed. 

The prolongation of the time and the decrease in speed also have a positive effect on the engine 

of the aircraft, reducing the power requirement and consumption [3]. Ensuring the lift force that 

meets the weight of the aircraft with the most optimum values; it is an engineering problem in 

terms of time, cost and flight performance. For this reason, wing dimensioning, which is 

decisive in all aerodynamic forces of the aircraft, has a critical importance in flight performance. 

In this study, it is aimed to determine the appropriate wing dimensions with analytical 

calculations and flow analysis for a fixed-wing unmanned aerial vehicle with a take-off mass 

of 8,5 kg, which will perform observation and target detection missions. In the second part of 

the study, the methodology of flow analysis along with the wing design is presented. The 

simulation study, results and wing design are given in the third part, the outputs of the study 

and inferences are stated in the fourth and the last part. 

2. Methodology 

In this section, formulas containing the aerodynamic parameters affecting the cruising speed of 

an unmanned aerial vehicle and the forces acting on the aircraft are included. Since the aircraft 

is required to fly at the target cruise speed of 15 m/s due to the mission requirements, the lift 

and its coefficient are of great importance.  

 

Figure 1. Four Basic Forces of Aircraft 

Lift force is the component of this force that is perpendicular to the oncoming flow direction 

[4]. Lift is met by the weight of the aircraft, while the drag force is met by the thrust of the 

aircraft. These forces balancing each other are shown in Figure 1. 

                                                              𝐿 =  
1

2
𝐶𝐿𝜌𝑉2𝑆                                                      (1)  

In the above equation, which forms the basis of flight calculations in aviation, the lift coefficient 

is expressed as 𝐶𝐿. ρ is the density of the air at flight altitude, V is the cruise speed, and S is the 

wing area. The 𝐶𝐿 coefficient depends on the airfoil type of the wing and the angle the wing 
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makes with the oncoming air, that is, the angle of attack. Other variables in the formula vary 

according to ambient conditions or design parameters. The three-dimensional design of the 

wing was made using the SolidWorks drawing program, and the flow analyzes were made with 

the Vortex-VLM2 method in the XFLR5 analysis program. 

3. Simulation Study and Wing Design 

The wings are the part of the aircraft that provides the lift force. Wing design in line with the 

requirements of the aircraft is critical for the aircraft to achieve the targeted flight performance. 

In wing design, the first step after determining the characteristics of the aircraft is to determine 

the airfoil. In the most basic terms, an airfoil is the cross-sectional shape of a wing [4]. Among 

the profiles it was compared, the E214 airfoil profile was chosen because of the lift coefficient 

it provides at 0 degree angle of attack and its superiority in the 𝐶𝐿/𝐶𝐷 ratio. The E214 is a 

humped airfoil model with a high lift coefficient at low Reynolds numbers. The span ratio, 

which is one of the most important choices after the wing profile, is the ratio of the wing's span 

to the average vetery value [5]. Since this ratio is directly related to aerodynamic efficiency, it 

has important effects on flight performance and power consumption. More lift force is obtained 

from wings with a higher aperture ratio than wings with the same surface area. According to 

the determined characteristics of the aircraft, the recommended clearance rate for this study is 

between 8-10 [6]. While providing this value, a trapezoidal wing type was chosen since the 

wing strength will decrease with the increase in wing length and the drag force at the wing tip 

will increase. Graphics of the analysis of the E214 airfoil are shown in Figure 2 and Figure 3. 

 

Figure 2. C𝐿-Alpha Graph 

When comparing and evaluating airfoil data, it is necessary to infer values at 0 degree angle of 

attack. In addition to the positive effects of the increase in the angle of attack, the negative 

effects on other parameters cannot be ignored. 
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Figure 3. C𝐿/C𝐷-Alpha Graph 

At 0 degree angle of attack, the 𝐶𝐿 value of the airfoil is 0.584 and the 𝐶𝐿/𝐶𝐷 ratio is 67.3. The 

𝐶𝐿 value of each airfoil is different. This value changes according to the angle of the leading 

edge of the wing, called the angle of attack, with the incoming air flow to the wing [7]. As the 

angle of attack increases, the lift coefficient and aerodynamic efficiency are positively affected, 

but this creates a disadvantage in terms of drag force and stall. This negatively affects power 

consumption and range. This is valid for every airfoil, but when the angle of attack reaches a 

certain value, the air flowing over the wing cannot hold on to the wing and it becomes unable 

to gain lift force. This critical angle is called the stall angle. When the angle of attack reaches 

this angle, which also changes according to the airfoil, the aircraft loses its flight capability. 

In the wing analysis, in addition to sizing, the incidence angle was determined. This angle 

allows the wing to have an angle of attack equal to the angle of incidence even in level flight, 

and increases the lift force [9]. However, it should be kept in mind that this angle brings the 

wing closer to the angle of attack that it cannot hold in the air when determining the angle of 

incidence [10]. In order for an 8.5 kg aircraft to have a maximum cruise speed of 15 m/s, the 

values and analyzes of the wing variations compared at the last stage in line with the selected 

characteristics are presented in Table 1 and Figure 4. 

Table 1. Values of Wing Variations 

 
Wingspa

n (mm) 

Root 

Chord 

(mm) 

Tip 

Chord 

(mm) 

Aspec

t 

Ratio 

Taper 

Ratio 

Incidenc

e Angle 

(°) 

𝑪𝑳 
𝑪𝑳/

𝑪𝑫 

Cruise 

Speed 

(m/s) 

1 2400 320 200 8.57 1.60 3 0.71 25.97 16.86 

2 2400 340 200 8.18 1.70 4 0.79 24.06 15.63 

3 2600 330 220 8.90 1.50 4 0.80 25.11 14.94 

4 2400 350 200 8 1.75 4 
0.78

3 
23.75 15.54 

5 2600 340 200 8.91 1.7 3.5 
0.75

9 
25.88 15.38 
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(a)                                                                        (b) 

Figure 4. (a) 𝐶𝐿-Alpha Graph (b) C𝐿/C𝐷-Alpha Graph 

The red line in the graph represents the selected variation. When all the graphs containing the 

important parameters were examined, the variation that gave the best results was selected. In 

addition to providing the best lift coefficient with 0.80, it also provides a very sufficient result 

in aerodynamic efficiency [11]. 

 
(a)                                                                        (b) 

Figure 5. (a) 𝐶𝐿
3/2

/𝐶𝐷-Alpha Graph (b) Cruise Speed-Alpha Graph 

In Figure 5, the left graph shows the range, and the graph on the right shows the cruise speed. 

The specified variation performed best on both charts. As the variations were analyzed, the 

dimensions became final with the optimization work. The wing design realized as a result of all 

these studies is shown in Figure 6. 

 

 
     (a)                                                                        (b) 

Figure 6. (a) Isometric View (b) Top View 
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The work, which proceeds only with measurements, was made more concrete by being 

embodied after the 3D design. 

4. Conclusion 

In this study, wing analysis and design were performed for an unmanned aerial vehicle that is 

expected to have a mass of 8.5 kg and a cruising speed of 15 m/s. As a result of the studies 

carried out, the analysis results were improved with the optimization studies of the wings, which 

are the main carrier of the aircraft, and the targeted values were achieved. The speed was 

adjusted to the desired level, and the best result was achieved among the compared variations 

in power consumption efficiency and lift coefficient. In addition to the evaluation of all the 

graphs obtained, the focus is on the lift coefficient, cruise speed and power consumption 

efficiency. Achieving the desired result through analysis on the wings, which is the most 

important part in the design of an aircraft as a whole, will form a strong basis for aircraft design. 

Although optimization is a long and open process in the analysis that guides the design, the 

importance of optimization is quite high considering the cost and time savings it makes in both 

production and testing stages [12]. 

In aviation, there are situations where the advantage in one direction causes a disadvantage in 

another direction, not a one-way gain. Determining the aircraft requirements and concept at the 

outset plays a critical role in obtaining advantage from the right parameters and in revealing the 

most optimum design [13]. The effect of wing sizing and design on critical flight performance 

parameters in an aircraft has been revealed by optimization based on analysis. 
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ABSTRACT 

The aim of this paper is to enhance the absorption for falling film absorption process in 

vertical plate absorber using hybrid nanofluids. For this, we created a two-dimensional code 

that uses the commercial software Comsol Multiphysics 5.4 to solve all the governing 

equations. The cooling water in this model flows in the opposite direction of a solution of 

concentrated lithium bromide. The effects of several parameters such as: Reynolds number, 

solid volume fraction of copper nanoparticles, inlet concentration, and inlet temperature of 

solution on the absorption efficiency are presented and discussed after the model has been 

validated. The important findings show that mass and heat transfer in hybrid nanofluid is 

enhanced more than in base fluids, and that the hybrid nanofluid's efficiency is higher than the 

base fluid's for a lower Reynolds number and inlet concentration, as well as a higher inlet 

temperature of solution. 

Keywords: Heat and mass transfer Enhancement; Absorption process; Falling film; Water-

Lithium bromide; Hybrid nanofluid; Comsol Multiphysics.  
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ÖZET 

Teknolojinin gelişmesi sinema sektörünün de gelişmesine katkı sağlamıştır. Gelişmiş 

ekipmanlarla yüksek çözünürlüklü ve kaliteli üretimler yapılmaya başlanmıştır. Bu üretimler 

sadece yapıldığı ülke ile sınırlı kalmayıp tüm dünyaya da ulaşmaktadır. Böyle dünyaca ünlü 

yapımlarda yer almak sinema oyuncuları için çok önemlidir. Aynı zamanda ekranın süresine 

bağlı olarak aldıkları ücretleri de etkilemektedir. Bu çalışmada, Türk sinema oyuncularının 

ekrandaki sürelerini tahmin ve analiz etmek için derin evrişimsel ağlarla kullanılmıştır. Türk 

sinema oyuncularından Türkan Şoray ve Kemal Sunal'ın rol aldığı filmler konu olarak 

kullanılmıştır. Hazırlanan film karelerine karşılık gelen belirli kare adlarını ve bu adlara 

karşılık gelen ikili değerleri içeren virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyası hazırlanmıştır. 

Filmin karelerinde ekran süresi hesaplanacak sanatçı bulunursa etiketleme “1” olarak 

kodlanmıştır. Diğer durumda, “0” olarak etiketlenmiştir. Etiketleme işlemi sırasında, resmin 

küçük bir bölümünde sanatçının varlığı genellikle 0 olarak etiketlenmiştir. Çünkü bu gibi 

durumlarda doğru bir tahmin yapmak oldukça zor olmaktadır. Dört farklı film incelenmiş ve 

sonuçlar beş farklı Keras uygulamasıyla tablolaştırılmıştır. Önerilen modeli oluşturmak için 

VGG16, InceptionV3, Xception, MobileNet ve DenseNet derin öğrenme modelleri 

kullanılmıştır. Model tahminleri ve gerçek tarama süresi sonucunda değerler 

karşılaştırılmıştır. Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filmi Xception ile Türkan Şoray'ın ise Selvi 

Boylum Al Yazmalım filmi InceptionV3 ile en iyi puanı almıştır. MobileNet ise Hababam 

Sınıfı ve Kara Gözlüm için en iyi puanı almıştır. Geliştirilen bu sistem, reklamlarda aktörlerin 

gösterim sürelerine göre ücret politikasının ayarlanması, oyuncuların spor karşılaşmalarında 

ne sıklıkta yer aldığı veya politikacıların tartışma programlarında ne kadar süreyle 

konuştuklarının hesaplanması gibi çok çeşitli alanlarda kullanılma potansiyeline sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: Evrişimli Sinir Ağları, OpenCV, Keras, Film İşleme 

 

 

COMPUTING TURKISH MOVIE STARS SCREEN TIME USING DEEP 

CONVOLUTIONAL NETWORKS 

 

ABSTRACT 

The development of technology has also contributed to the development of the cinema sector. 

High resolution and quality productions started to be achieved with the advanced equipment. 

These productions are not only limited to the country in which they are made, but also reach 
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all over the world. Taking part in such world-famous productions is very important for movie 

actors. At the same time, it also affects the fees they take depending on the duration of the 

screen. The purpose of this study was carried out with deep convolutional networks to predict 

and analyze the duration of Turkish cinema actors on the screen. Films featuring Türkan 

Şoray and Kemal Sunal, who are Turkish film actors, were used as subjects. A comma-

separated values (CSV) file containing specific frame names corresponding to the prepared 

frames and binary values corresponding to these names was prepared. If the artist whose 

screen duration is to be calculated is found in the frames of the movie then the labeling is 

coded as ”1”. In the other case, it is labeled as ”0”. During the tagging process, the artist’s 

presence in a small part of the image is usually tagged as 0. Because in such cases, making an 

accurate prediction can be quite difficult. Four different films were studied and the results 

were tabulated with five different Keras applications.  VGG16, InceptionV3, Xception, 

MobileNet, and DenseNet deep learning models were used to construct the proposed model. 

The values are compared as a result of the model estimates and the actual screening time. For 

Kemal Sunal’s Çöpçüler Kralı movie Xception and for Türkan Şoray’s Selvi Boylum Al 

Yazmalım movie InceptionV3 has the best score. On the other hand, MobileNet has the best 

score for Hababam Sınıfı and Kara Gözlüm. This system has the potential to be used in a wide 

variety of areas, such as adjusting the wage policy according to the screening times of the 

actors in commercials, calculating how often the players appear in sports events, or how long 

the politicians speak in the discussion program. 

Keywords: Convolutional Neural Networks, OpenCV, Keras, Movie Processing 

 

1.  INTRODUCTION 

The development of technology has also contributed to the development of the cinema sector. 

With the advanced equipment, high resolution and quality productions started to be achieved. 

These productions are not only limited to the country in which they are made, but also reach 

all over the world. Taking part in such world-famous productions is very important for movie 

actors. At the same time, it also affects the fees they take depending on the duration of the 

screen. The fees charged depending on the effect of various variables can be calculated 

according to the time they duration on the screen. 

The purpose of this study was carried out with Deep Convolutional Networks to predict and 

analyze the duration of Turkish cinema actors on the screen. In this study, films featuring 

Türkan Şoray and Kemal Sunal, who are Turkish film actors, were used. With 5 different 

Keras Applications, 4 different films were studied and the results were tabulated. Türkan 

Şoray is a Turkish actress, screenwriter, and director born in 1945 in Istanbul. Türkan Şoray, 

who played a role in 222 films in total, is the most actress in the world with this number. In 

this study, the films ”Karagözlüm” and ”Selvi Boylum Al Yazmalım” played by Türkan 

Şoray, were used. Ali Kemal Sunal, known as Kemal Sunal, is a Turkish television, cinema, 

and theater actor born in 1944 in Istanbul. In the study, the films ”Hababam Sınıfı” and 

”Çöpçüler Kralı”, played by Kemal Sunal, were used. Both stars have been awarded several 

prizes. Datasets from the above-mentioned films were prepared for use in models. 

2.  DATASET 

Movies can be defined as structures with continuous streaming, resulting from the serial 

playback of images (frames). An image is a two-dimensional number of pixels ranging from 0 

to 255. In order to prepare the dataset, OpenCV, a platform-independent, open-source image 

processing library, was used to extract the frames from the films. With OpenCV, one frame is 

taken from the movies every second and labeled. Since color films are used, the images 
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obtained are three-channel structures with the addition of red, green, and blue (RGB) light in 

7 varying proportions. A location in color space is demonstrated by a 3D vector matching a 

color [1]. 

A comma-separated values (CSV) file containing specific frame names corresponding to the 

prepared frames and binary values corresponding to these names was prepared. If the artist 

whose screen duration is to be calculated is found in the frames of the movie then the labeling 

is coded as ”1”. In the other case, it is labeled as ”0”. During the tagging process, the artist’s 

presence in a small part of the image is usually tagged as 0. Because in such cases, making an 

accurate prediction can be quite difficult. 

The number of usable frames extracted from the films; It is 4677 for the ”Çöpçüler Kralı”, 

5141 for the ”Hababam Sınıfı”, 5474 for the ”Karagözlüm” and 5044 for the ”Selvi Boylum 

Al Yazmalım”. In the Figure 1 below, examples are given of the frames taken from the films 

Kara Gözlüm-Selvi Boylum Al Yazmalım-Çöpçüler Kralı –Hababam Sınıfı. 

 

 
Figure 1. Examples of frames from movies 

 

In order to obtain high accuracy rates from machine learning models and to reduce transaction 

costs and resource usage, various pre-processes appropriate to the applications should be 

performed. Resize, denoise and normalization processes were applied to pre-process the 

images. Images are resized as 224×224 pixel 3-channel (RGB) to keep fixed input integrity 

between the features of training and test image data. 

The second process performed in the pre-processing phase is the denoise process. Image noise 

is the undesirable indiscriminate variety of luminosity or hue data in digital images. Noise 

makes undesired consequences like artifacts, irrational sides, hidden stripes, corners, blurry 

substances, and background setting distributions [2]. The ”FastNlMeansDenoisingColored” 

function of OpenCV is used for denoising. This function removes the Gaussian noise from a 

color image using the Non-local Means Denoising algorithm 1. 

In the equation below, Ω is image region and points p and q rely inside image where u(p) is 

the filtered value of the image at point p, v(q) is the unfiltered value of the image at point q , f 

(p, q) is the weighting function, and the integral is evaluated over ∀q ∈ Ω [3]. 

 

υ(p) =
1

C(p)
∫ ν(q)f(p, q)dq

 

Ω

 
(1) 

 

Noice extraction is very significant because most of the processes like edge detection, pattern 

identification, and classification are based on the effectiveness and qualification of it [4]. 

After denoising, the normalization process is performed in the preprocessing phase. 

Normalization in image processing is a process that changes the range of pixel density values. 

In order to transform the model quickly, scaling is done to normalize the values of pixels 

during data importing. Keras provides functions that preprocess the input and normalizes 
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color for Keras Applications. With this function, it outputs the average RGB channels of the 

ImageNet dataset. 

3. MATERIAL AND METHOD 

Keras applications use pre-trained and weighted deep application models. The trained model 

consists of model architecture and model weights. Model weights are downloaded and 

features are extracted from the ImageNet database [5]. These systems can be applied for 

estimation, attribute extraction, and optimization. Each movie is analyzed by using five 

different Keras architectures which are all adaptable with primary frameworks like 

TensorFlow, Theano, and CNTK [6].  The following Figure 2 shows the process steps in this 

study. The processes are divided into subbranches. 

 

 
Figure 2. Performed process steps 

 

3.1. VGG16 

VGG has been considered as one of the strongest deep-convolutional neural networks. Karen 

Simonyan and Andrew Zisserman studied the impact of convolutionary net deepness on the 

precision of extensive image recognition adjustment by using 3×3 convolution filters [7]. 

They enhanced the depth of the model to 16 and 19 layers and named as VGG16 and VGG19. 

The input layer has 224×224 RGB image size. The model employs a 1×1 filter as a linear 

transformation and a fixed 1 pixel is used for convolution stride. Pooling is achieved by five 

max-pooling layers over 2×2 pixel window. 

 

 
Figure 3. VGG16 system architecture 

 

As shown in Figure 3, the first and second fully connected layers consist of 4096 and the third 

layer consist of 1000 channels. Softmax classifier is used at the last layer. Every hidden layer 

implements ReLU for non-linearity. 

3.2. Inception V3 

The Inception v3 model has 48 convolutional layers with 299×299 input image size [8]. The 

framework consists of symmetric and asymmetric building blocks, average/max pooling, fully 

connected layers, and dropouts. Batch normalization is broadly implemented all along with 

the architecture. Softmax algorithm is used for loss computation. The inception module with 

different versions is the principal forming block of the inception-style model. This module 

mainly operates simpler and much productive by resolving it into transaction sets which 

individually consider cross-channel and spatial correlations [8]. 
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3.3. Xception 

Xception is a new deep convolutional neural network architecture built by Google that has 

been proposed inspired by Inception [9]. It is a deep CNN model that consists of depthwise 

separable convolutions. In this context, depthwise separable convolution can be defined as an 

inception module that has the furthest size of towers. Although the Xception model has equal 

parameter count with Inception V3, performance earnings depend on much effective usage of 

them. Theoretically, the cross-channel and partial correlations that reside in feature maps of 

CNN can entirely be disassociated. Since this hypothesis is much stronger then underlying 

elementary conjecture, it is named as Extreme Inception (Xception). This model is built with 

36 convolutional layers that form the feature extraction foundation of the framework. These 

layers are organized into linear residual connected 14 modules except for initial and ending 

ones. 

3.4. MobileNet 

MobileNets are set on an advanced architecture that implies depth wise separable 

convolutions to construct light deep neural nets. It uses a sequence of two hyper-parameters to 

form many minors, low latency types that can comfortably suit design needs for mobile and 

embedded implementations [10]. MobileNet is an adaptable model that can be applied for 

various use cases. Its input layer and factor size can be changed according to the underlying 

use case. In this way, distinct width architectures decrease the number of multiple extensions 

and decrease the outcome expense on mobile appliances. MobileNet works with any input 

dimension larger than 32x32. Its performance increases in direct proportion to the increase in 

image size. The parameter and multiply-adds number can be changed by an alpha parameter 

which modifies the filter count in every layer. 

3.5. DenseNet 

Dense Convolutional Network (DenseNet) has a feed-forward connection type. Convolutional 

networks can be essentially deeper, precise, and effective if they store compendious 

connections among layers near to input and near to output. Classical CNN with N layers have 

N connections which are one with every layer and its next layer. DenseNet has N(N+1)/2 

straight connections. The features of all previous layers are input for every layer and its self 

features are input to the next layers [11]. Major advantages of DenseNets are reducing 

vanishing-gradient issues, reinforcing feature distribution, and essentially decreasing the 

number of parameters. Another major benefit of DenseNets is advanced information flow and 

network bias which performs easy training. Every layer can reach loss function gradients and 

principle input information directly. This assists training for deeper network models. Also, 

dense connections apply regularization that prevents overfitting with less training amount of 

data. 

3.6. Convolutional Neural Network Model (CNN) 

Convolutional Neural Networks (ConvNets/CNN) are deep learning models that are mostly 

preferred for image processing, video processing, and object identification. Their performance 

gains in classification problems have the potential to be used in the diversity of 

implementation areas as they are efficient in terms of time and resource usage. Structural 

developments in deep convolution networks can be applied to advance productivity for further 

different upper-grade quality computer vision applications [12]. CNN is structured by 

multiple convolution, pooling, and dense layers. Convolution layer transforms input image for 

feature extraction to determine characteristics appropriately by applying a kernel. Kernel 

specializes to extract particular features. Sometimes, multiple kernels can be used on a single 

image to get multiple features. The operation is performed by shifting the image on the matrix 
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values with the specified kernel. The number of pixels that the filter moves on the matrix is 

called stride, and increasing the stride reduces the size of the original image much faster. RGB 

values are converted when scanning the image. This conversation is done by multiplying the 

RGB values by the weights of the filter. Finally, the multiplied values are then summed up in 

all channels. The capacity of convolutional neural networks can be adjusted by changing their 

deepness and wideness. Consequently, CNNs have excessively a small number of connections 

and parameters in contrast to classical feed-forward neural networks. Thus, they are effortless 

to train whereas their highest performance is probably a lightly worse [13]. Deep neural 

network’s purpose is to get high-level features at every layer from preceding ones [14]. To 

deepen the network, our model structure layers are added as shown in Figure 4. 

 

 
Figure 4. Architecture of the convolutional network model 

 

The concept of overfitting is called to make the model memorize as a result of not making 

sense from the training data, that is, not creating an algorithm between the input and output 

data. When the data sets are sent to the created network, high accuracy values are obtained in 

the training data [15]. However, by sending test data to the network as input, it means that the 

model created as a result of a low accuracy value has failed, and overfitting occurs. Even if it 

is not possible to prevent overfitting completely, it can be reduced by some techniques. In this 

study, Dropout layers have been added in all Keras Applications to try to minimize 

overfitting. In some applications, L2 regularizer has been used to assist dropout layers. 

Dropout is applied by reducing both hidden and visible components along with its incoming 

and outgoing connections in the neural network as shown in Figure 5 [13]. It varies depending 

on to an application that the output of each unit is arranged with 0.4 to 0.5 probability or zero. 

The dropped-out neurons do not take part in feed-forward and back-propagation. Thus, when 

a new input is submitted, the model exemplifies another architecture but all of these variations 

share weights. This method brings down the complicated co-adaptations of neurons whereby a 

neuron cannot depend on the existence of others [16]. For that reason, existing neurons are 

compelled to learn many strong features that are beneficial associated with numerous distinct 

subsets of alternative neurons. 

 
Figure 5. Standard network structure - Dropout added network structure 
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Another technique used to reduce overfitting is regularization. There are two kinds of 

regulation methods: L1 (Lasso) and L2. In this study, L2 regularization is used. It aims to be 

the sum of squares of the parameters to be small [17]. The L2 penalty norm wanes the 

network parameters of corresponding features towards each other with getting weight from 

another. In the extreme case of k equally discriminating features, each model parameter would 

get an identical weight of 1/k th the size that any single one would get if fit alone [18].   

 

The L2 penalty norm is defined as below: 

||𝑄|| 2 
2 = ∑  

𝑛

𝑖=1

𝑄 𝑖
2

 

 

 
(2) 

 

4. RESULTS AND DISCUSSION 

 

Table 1. Prediction Screen Time(s)- (test+train data) 

Movie     VGG16     Xception    InceptionV3     MobileNet    DenseNet 

Çöpçüler Krali       1983        1960          1946          1978        2022 

Hababam Sınıfı       1276        1276          1257          1325        1383 

Kara Gözlüm       3093        3152         3090          3074       3108 

Selvi Boylum Al 

Yazmalım 

      1864        1938         1894          1875       1882 

 

Table 1 demonstrates the predicted screen times including test and train data for all movies. 

Whereas Table 2 shows the real screen times. For Kemal Sunal’s Çöpçüler Kralı movie 

Xception has the best score (19601961) and for Türkan Şoray’s Selvi Boylum Al 

Yazmalım movie InceptionV3 nearly has a direct shot (1894 1896). On the other hand, 

MobileNet has the best score for Hababam Sınıfı (1325 1315) and Kara Gözlüm (3074 

2060). 

 

Table 2. Real Screen Time(s) 

Movie                                                         Values 

Çöpçüler Krali               Total screen time: 4677, The screen time of Kemal Sunal: 

1961 

Hababam Sınıfı               Total screen time: 5141, The screen time of Kemal Sunal: 

1315 

Kara Gözlüm               Total screen time: 5474, The screen time of Türkan Şoray: 

3060 

Selvi Boylum Al 

Yazmalım 

              Total screen time: 5044, The screen time of Türkan Şoray: 

1896 
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In engineering, industry, and statistics, the accuracy of a measurement system is the degree of 

proximity of a quantity’s measurement value to its original (true) value. Sensitivity, precision, 

and F1 criterion were used to determine the success of the classification using the confusion 

matrix. Accuracy is an expression of how close the analysis result is to the true value, and 

sensitivity is an expression of how close the measurements made are to each other. In an 

analysis, the sensitivity of the measurements can always be calculated as close to the truth. 

However, if the true value is not known exactly, the accuracy of the result can only be 

predicted. In a measurement, very good sensitivity does not indicate that its accuracy is very 

good, but it can give an idea of its closeness to reality. Accuracy is defined as the proximity of 

the arithmetic mean of the measurements to the true value and is expressed as an error. 

Sensitivity, on the other hand, is defined as the proximity of measurements and expressed as a 

deviation. Sensitivity is also defined as the ability to regain the same value. Because there 

may be an unbalanced distribution between the classes in the data set, it may not be enough to 

look at the results of accuracy. Accuracy and loss values are shown in Figure 6. 
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Figure 6. Accuracy and loss values for movies 

 

The precision of a measuring system is the degree to which measurements under the same 

conditions give the same result. The precision concept here is generally denoted by the letter p 

and is calculated as the ratio of the correct results in the retrieved information to all the 

information retrieved. The concept of recall is also usually denoted by the letter r and is 

calculated by the ratio of the correct results to the correct results that must be brought. 

 

Precision(p) = TP / (TP + TF) (3) 

Recall(r)  = TP / (TP + FN) (4) 

F1-Score(F) =2×(Precision×Recall) / (Precision + Recall) (5) 

 

                                            
Figure 7. Precision and recall values for test datasets 

 

 

Based on these definitions above, the F1-score is the harmonic mean of precision and recall. 

In the statistical analysis of binary classification, F parameter in the equation takes a value 

between 0 and 1, and if it is 1, it means that all samples are classified correctly. 
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Figure 8. F1-Scores for test datasets 

 

The precision and recall values of the model are shown in Figure 7 and F1-score is shown in 

Figure 8. 

5.CONCLUSION 

In this study, the movie dataset is constructed from the films that Turkish movie stars Türkan 

Şoray and Kemal Sunal take part in. The proposed deep learning model is created by using 

Keras Applications in different architectures. For training, ”Kara Gözlüm” made in 1970, 

”Selvi Boylum Al Yazmalım” made in 1977, ”Hababam Sınıfı” made in 1975, and ”Çöpçüler 

Kralı” made in 1978 were used. Since these films are made over 40 years ago, the image 

quality was lower. Image quality can be determined by precision grade in which various 

visualization frameworks seize, operate, preserve, transfer, and show the image signals. It is 

measured by the values of properties such as sharpness, noise, dynamic range, distortion, 

contrast, color, etc. Therefore, the technological equipment used affects the quality of the 

images. This affects the accuracy rates of the models in the same direction. Although RGB 

image/video classification and image processing has been a wide research area, even now it is 

dealing with lots of drawbacks like background complexity, brightness variation, and 

occlusion. It is shown that integrating image processing and deep learning in image/video 

classification operations can expressively increase efficiency. Deep Convolutional Neural 

Networks can be used comfortably to obtain high accuracy rates and accurate predictions. 

This system has the potential to be used in a wide variety of fields, such as the actors’ wage 

policy adjustment according to the duration of their screenings in advertising films, the 

calculation of how often football players appear in sports events, or the amount of time that 

politicians speak in discussion programs 
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ÖZET 

Asfalt beton dünyada karayolları, havalimanı pistleri ve otoparklarda esnek kaplama veya 

aşınma tabakası olarak en çok kullanılan malzemelerden biridir. Asfalt betonun sürüş konforu, 

dayanıklılık ve suya dayanıklılık gibi mekanik özelliklerinden dolayı kaplama malzemesi 

olarak en çok tercih edilen seçenek haline getirmektedir. Ekonomik koşulların ve yaşam 

standartlarındaki atışla beraber trafikteki motorlu araç sayısının artmasına neden olmaktadır. 

Ayrıca, dingil yüklerin artmasından, üretim hatalarından, yetersiz bakımdan ve iklim 

şartlarında meydana gelen değişikliklerin etkisinden dolayı asfalt betonun üzerinde oluşacak 

çatlaklar, suya karşı dayanıklılık gibi hasarlar arttırmaktadır. Bundan dolayı, asfalt betonun 

servis ömrü ve konfor seviyesi azalmaktadır.  Bilim adamları ve mühendisler asfalt betonda 

oluşacak hasarları azaltmak, mekanik performansını geliştirmek, üzerinde oluşacak 

çatlamaları önlemek, kalıcı olarak iyileştirmek ve dayanıklılığını arttırmak için yeni teknikler 

ve yeni malzemeler geliştirmeye çalışmaktadır. Bu malzemelerden biride, son yıllarda yüksek 

dayanımlı beton elde etmek için kullanılan yöntemlerden biri olan fiberlerdir. Betonda fiber 

kullanılması betonun mekanik performansını arttırmaktadır. Fiber, betonun mekanik 

özelliklerine sağladığı olumlu etkilerden dolayı, asfalt betonun mekanik özelliklerini 

geliştirmek için, asfalt karışımlarda fiber kullanımı artmaktadır. Asfalt beton içinde kullanılan 

fiberler asfalt betonda oluşacak çatlakları azalttığı için, asfalt betonun mekanik özelliklerini 

arttırmaktadır. Fiberlerin asfalt betonun mekanik özelliklerini geliştirici etkisinden dolayı 

diğer yöntem ve malzemelere göre daha fazla ilgi görmektedir. Bundan dolayı, fiberin asfalt 

betonun mekanik performansı üzerindeki etkilerini belirlemek için çeşitli araştırmalar 

yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda, asfalt betonun mekanik performansını geliştirmek için 

kullanılan fiber türlerinden biride karbon fiberlerdir. Bu çalışmanın amacı, asfalt betonların 

mekanik performansını geliştirmek için kullanılan karbon fiberlerin asfalt betona etkilerini 

incelemiş, yapılan bazı çalışmalardaki önemli veriler özet olarak verilmiştir. Bu konunun 

önemi göz önüne alındığında öncelikle, mevcut literatürün güncel ve kapsamlı bir incelemesi 

yapılmıştır ve yapılan incelemelerin neticesinde bu konuyla ilgili yapılan çalışmaların önemli 

verileri tablo şeklinde özetlenmiştir. Daha sonra karbon fiberli asfalt betonun mekanik 

performansını geliştiren faktörler araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki; asfalt 

beton içinde karbon fiber kullanılması asfalt betonun mekanik performansın geliştirmiştir. Bu 

gelişme, karbon fiberin özelliklerine ve karışımda kullanılan miktarlarına göre farklılıklar 

göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Asfalt beton, karbon fiber, mekanik performans 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
95



EFFECTS OF CARBON FIBERS ON THE MECHANIC PERFORMANS OF 

ASPHALT CONCRETE 

 

ABSTRACT 

Asphalt concrete is one of the most used materials in the world as a flexible coating or wear 

layer on highways, airport runways and parking lots. Due to its mechanical properties such as 

driving comfort, durability and water resistance,  asphalt concrete is the most preferred 

material as a coating material. With the increase in economic conditions and living standards, 

it causes an increase in the number of motor vehicles in traffic. In addition, due to the increase 

in axle loads, production errors, insufficient maintenance and the effect of changes in climatic 

conditions, damages such as cracks and water resistance on asphalt concrete increase. 

Therefore, the service life and comfort level of asphalt concrete decreases. Scientists and 

engineers try developing new techniques and new materials to reduce damage to asphalt 

concrete, improve its mechanical performance, prevent cracking, permanently improve it and 

increase its durability. One of these materials is fibers, which is one of the methods used to 

obtain high-strength concrete in recent years. The use of fiber in concrete increases the 

mechanical performance of concrete. Due to the positive effects of fiber on the mechanical 

properties of concrete, the use of fiber in asphalt mixtures is increasing to improve the 

mechanical properties of asphalt concrete. Fibers used in asphalt concrete increase the 

mechanical properties of asphalt concrete as it reduces cracks that will occur in asphalt 

concrete. Due to the effect of fibers improving the mechanical properties of asphalt concrete, 

it attracts more attention than other methods and materials. Therefore, several studies were 

conducted to determine the effects of fiber on the mechanical performance of asphalt 

concrete. In the researches, one of the fiber types used to improve the mechanical 

performance of asphalt concrete is carbon fibers. The aim of this study is to examine the 

effects of carbon fibers on asphalt concrete, which are used to improve the mechanical 

performance of asphalt concrete, and the important data in some studies are summarized. 

Considering the importance of this subject, first of all, a current and comprehensive review of 

the existing literature was made, and as a result of the examinations, the important data of the 

studies on this subject were summarized in table form. Then, the factors that improve the 

mechanical performance of carbon fiber reinforced asphalt concrete were investigated. 

Studies were shown that the use of carbon fiber in asphalt concrete was improved the 

mechanical performance of asphalt concrete. This improvement was differed with the 

properties of carbon fiber and the amount used in the mixture. 

Keywords: Asphalt concrete, carbon fiber, mechanical performans 

 

1.Giriş: 

Bitüm ve agregaların karışımından oluşan asfalt beton, inşaat mühendisliğinde kullanılan 

diğer malzemelere göre daha duyarlı bir malzemedir. Üstyapı altındaki nem, yolun altındaki 

zemini yumuşatır ve üstyapının yapısını bozarak kapasitesini zayıflatır [1-4]. Bununla 

beraber, araç yoğunluğundan dolayı üstyapıdaki trafik yükü artar ve üst yapıda çatlaklara ve 

hasarlara sebep olmaktadır [4-6]. Bu nedenle, asfalt betonun performansını geliştirmek için 

bilim adamları ve mühendisler asfalt betonun karışımına çeşitli malzemeler katarak 

araştırmalar ve çalışmalar yapmaya devam etmektedir [7]. Son zamanlarda, asfalt betonun 

performansını iyileştirmek, üzerinde oluşacak bozulmaları önlemek, geciktirmek ve asfalt 

betonun servis ömrünü arttırmak için yeni teknikler ve yeni malzemeler geliştirilmektedir. Bu 

teknolojik malzemelerden biride fiberlerdir. Fiberlerin asfalt betonu geliştirici etkisinden 
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dolayı diğer yöntem ve malzemelere göre daha fazla ilgi görmektedir. Bundan dolayı, fiberin 

asfalt betonun üzerindeki etkilerini belirlemek için çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Yapılan 

araştırmalarda, asfalt betonu geliştirmek için faklı türlerde fiberler kullanılmıştır. 

Temel olarak, takviye malzemesi olarak kullanılan fiberin temel işlevleri, gerilme 

mukavemetini güçlendirmektir; bu sayede karışımın yorulma ve kırılma sırasında enerji 

emme kapasitesi artmaktadır [8]. Bazı fiberler asfalt karışımlara göre daha yüksek çekme 

dayanımına sahiptir, bu nedenle fiberlerin asfalt beton içinde kullanılmasıyla asfalt betonun 

gerilme mukavemetini arttırma potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, bu fiberler 

asfalt karışımlarda fiziksel değişiklikler olmaktadır [9]. Yapılan araştırmalar ve edinilen 

tecrübeler göstermiştir ki; asfalt betonlarda fiberlerin tercih edilmesinin en büyük sebebi, 

asfalt betonda oluşan boşluğu, fiberler polimerlere göre daha fazla azaltmaktadır [10]. Asfalt 

karışımlara fiber eklenmesi asfaltın mukavemetini ve yorulma özelliklerini geliştirir. Ayrıca, 

fiberlerin asfaltla doğal uyumluluğu ve asfaltın mekanik özelliklerini geliştirdiği için asfaltın 

sünekliliğini arttırdığı düşünülmektedir [7]. Fiberler yük kapasitesini arttırmak, çatlak 

oluşumunu ve oluşan çatlakların yayılmasını önlemekten ziyade çatlak bariyeri olarak 

kullanılmaktadır [11]. Öte yandan, fiber takviyeli asfaltın servis ömrünü uzattığı, yorulmaya 

karşı direnci geliştirdiği, oluşacak çatlakları ve hasarları azalttığı araştırmalar göstermektedir 

[12].  

Bu makalede, asfalt beton içinde kullanılan fiberlerden biri olan karbon fiberlerin asfalt 

betona etkisi incelenmiş ve bu konuyla ilgili yapılan çalışmalardaki önemli veriler tablo-1’de 

özet olarak verilmiştir. Bundan dolayı, ilk olarak kapsamlı literatür incelemesi yapılmış ve 

daha sonra karbon fiberli asfalt betonun performansını geliştiren faktörler araştırılmıştır. 

2. Fiber Takviyeli Asfalt Betonlar Üzerine Yapılan Çalışmalar: 

Aşağıdaki tablo-1 de karbon fiber takviyeli asfalt betonlar üzerine yapılan çalışmaların önemli 

verileri verilmektedir. 

 

Tablo-1 Çeşitli Çalışmalardan Elde Edilen Verilerin Özeti 

Yazar 

Fiber 

Oranı 

(%) 

Fiber 

Uzunluğu Sonuç Özeti 

Mussa 

ve 

diğerleri 

[13] 
0–1.5 12mm 

Tamamlanan deneysel çalışmalar doğrultusunda, 

yoğun dereceli asfalt beton karışımlarına karbon 

fiberlerin dahil edilmesinin mekanik özelliklerini 

iyileştirebileceği sonucuna varılmıştır. 
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Hayder  

ve 

diğerleri 

[14] 

0-0.2-0.3-

0.4-0.5-0.6 
19mm 

12.5mm 

Yapılan çalışma sonucunda; karbon fiber kullanımı, 

karışımdaki hava boşluklarını arttırır ve karışımın 

akışkanlığını azaltır. Karbon fiber ilavesi, asfalt 

karışımlarının çatlamaya ve kalıcı deformasyona karşı 

direncini artırarak yorulma ömrünü arttırır. Ayrıca, 

yapılan çalışmada karışımda %0.4’lük karbon fiber 

kullanıldığında Marshall testi, sertlik, kalıcı 

deformasyon dirençi, tekerlek izi ve yorulma 

açısından sıradan karışıma kıyasla en yüksek 

performans elde edilmiştir. Buna ek olarak 19mm’lik 

fiberler kullanıldığında daha iyi mekanik 

performanslar elde ediliştir. 

 

Liu ve 

diğerleri 

[15] 

0-1.0-2.0 
5mm 

Yapılan çalışma göstermiştir ki; asfalt karışımlara %0 

ile %2 oranlarında karbon fiber ekledikten sonra, 

karışımın Marshall stabilitesi, 12,8 kN'den 13,5 kN'ye 

yükseldi. 

Jahromi 

ve 

diğerleri 

[16] 

0-0.1-0.2-

0.3-0.4-0.5 
12.5mm 

20mm 

Yapılan çalışma göstermiştir ki; karbon fiber 

ilavesinin esnek kaplamada yorulma ve deformasyon 

gibi bazı mekanik özellikleri iyileştireceğini 

göstermektedir. 

Geçkil ve 

diğerleri 

[17] 

0-0.3-0.5-

0.7 12.5mm 

Yapılan çalışma sonucunda; karbon fiberin asfaltın 

performans özelliklerine olumlu katkı sağladığını 

göstermiştir. 

 

3.Sonuçlar: 

Yapılan çalışmalar genel olarak göstermiştir ki;  

Asfalt beton içinde karbon fiber kullanılması, asfalt betonun karışımın akışkanlığını 

azaltmaktadır ve bu yüzden karışımın boşluk yapısını arttırmasına sebep olmasına rağmen 

asfalt betonda oluşacak çatlakları azalttığı için mekanik performansını geliştirmiştir. Ayrıca, 

karbon fiber takviyeli asfalt betonun mekanik performansını etkileyen önemli faktörler: 

kullanılan karbon fiberlerin malzeme özellikleri, fiberlerin boyutları, fiberin miktarı ve fiberin 

asfalt karışım içindeki homojen dağılımıdır. 
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HEREDİTER SPASTİK PARAPAREZİ’Lİ OLGUNUN FİZİK TEDAVİ VE 
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Öğr. Gör. Yunus AZBOY
 

Iğdır Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  

ORCID: 0000-0002-0360-4681 

 

ÖZET  

Bu çalışmanın amacı, sıklıkla serebral palsi ile karıştırılan herediter spastik paraparezinin 

fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerine göre değerlendirilmesidir. Bu amaçla herediter 

spastik paraparezi tanılı olgu 8 ve 10 yaşlarında olmak üzere iki defa fizyoterapi ve 

rehabilitasyon yöntemleriyle değerlendirildi. Değerlendirmeler sırasında olgunun öyküsü için 

ailesiyle görüşüldü. Daha sonra sırasıyla postür analizi, kas kısalık değerlendirmeleri, normal 

eklem hareketleri, kas kuvvet değerlendirmeleri, kas tonusunun değerlendirilmesi, duyu 

değerlendirmesi, kontraktürlerin var olup olmadığı, ambulasyon düzeyi, el becerilerin 

değerlendirilmesi, ağrı düzeyi, denge değerlendirmesi, günlük yaşam aktiviteleri ile beraber 

bilgisayarlı videolu yürüme analizi yapıldı. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda herediter 

spastik parapareziye (HSP) bağlı, kortikospinal yol ve medulla spinalisin arka kordunun 

retrograd akson dejenerasyonu ile ilerleme gösteren spastisite durumu, kas kuvvetinde 

azalma, yürüme ve denge bozukluğu, tendon reflekslerinin artışının olgumuzda olduğu 

belirlendi. Herediter spastik paraparezi genetik heterojen özellik göstermesinden dolayı ve 

olgunun analiz edilmesini zorlaştırdığı için özellikle de spastik tip serebral palsi ile 

karıştırılmaması için ayırıcı tanının yapılması ciddi önem taşımaktadır. Serebral palsi, gelişme 

durumunda olan bir beynin doğum öncesi, doğum sırasında ve doğum sonrasında oluşan 

sebeplerle meydana gelen hasarın bireyin postürünün, kas-iskelet sisteminin, denge ve 

yürümenin, bilişsel fonksiyonların etkilenmesidir. Serebral palsi’de beyindeki hasar ilerlemez, 

fakat hastada ortaya çıkan klinik bulgu ve belirtiler ilerleyicidir. Herediter spastik 

paraparezi’nin başlangıç durumu erken çocukluk ile birlikte erişkin çağ olabilirken, serebral 

palsi’de erken çocukluk çağında olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Herediter spastik paraparezi, serebral palsi, fizyoterapi 

 

 

EVALUATION OF A CASE WITH HEREDITARY SPASTIC PARAPAREZI WITH 

PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION METHODS 

 

ABSTRACT  

The aim of this study is to evaluate hereditary spastic paraparesis, which is often confused 

with cerebral palsy, according to physical therapy and rehabilitation methods. For this 

purpose, the patient diagnosed with hereditary spastic paraparesis was evaluated twice, at the 

ages of 8 and 10, using physiotherapy and rehabilitation methods. During the evaluations, his 

family was interviewed for the history of the case. Then, respectively, posture analysis, 

muscle shortness assessments, normal joint movements, muscle strength assessments, 

assessment of muscle tone, sensory assessment, presence of contractures, ambulation level, 

assessment of hand dexterity, pain level, balance assessment, daily living activities and 

computerized video gait analysis was performed. As a result of all these evaluations, it was 
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determined that our patient had spasticity due to hereditary spastic paraparesis (HSP), 

progressing with retrograde axon degeneration of the corticospinal tract and posterior cord of 

the medulla spinalis, decreased muscle strength, gait and balance disorder, and increased 

tendon reflexes. Since hereditary spastic paraparesis has genetic heterogeneity and makes it 

difficult to analyze the case, it is of great importance to make a differential diagnosis, 

especially in order not to be confused with spastic type cerebral palsy. Cerebral palsy is a 

condition in which the postnatal, natal and postnatal damage of a developing brain affects the 

posture of the individual, the musculoskeletal system, balance and walking, and cognitive 

functions. In cerebral palsy, the damage to the brain does not progress, but the clinical signs 

and symptoms that occur in the patient are progressive. While the onset of hereditary spastic 

paraparesis may be in early childhood and adulthood, cerebral palsy occurs in early 

childhood. 

Keyword: Hereditary Spastic Paraparesis, cerebral palsy, physical therapy. 

 

GİRİŞ 

HSP (Herediter spastik paraparezi), kliniksel olarak alt ekstremitelerin ilerleyici kas zayıflığı 

ve spastisite ile beraber kortikospinal yollardaki distal aksonal dejenerasyona sebep olan 

genetik bozukluklarla karakterize doğuştan veya hayatın herhangi bir döneminde ortaya 

çıkabilen heterojen nörodejeneratif bir hastalıktır (1, 4). HSP, genetiksel olarak kalıtım 

biçimine, kromozomal lokusa ve nedensel mutasyona göre sınıflandırılır (1). Klinik olarak ise 

saf ve komplike olmak üzere iki tipe ayrılmaktadır (5). Komplike tip HSP’de dejeneratif süreç 

sinir sisteminin birçok bölümünü etkilemekle beraber nöbetler, ekstrapiramidal tutulum, 

ataksi, optik atrofi, kas atrofisi ve nöropati, bilişsel bozukluklar gibi birçok nörolojik problem 

ortaya çıkmaktadır (6, 7). HSP otozomal dominant, otozomal resesif, X’e bağlı resesif veya 

mitokondriyal kalıtım modeli gösterebilir (1). HSP’nin genel olarak görülme sıklığı 1.8/10000 

olarak ifade edilmekle beraber farklı yaşlarda hastalığın görülmesi klinik olarak da çok farklı 

belirtileri ortaya çıkarır (2, 3). HSP ile beraber ortaya çıkan ilerleyici bozuklukları 

önleyebilecek, ilerleyişini durdurabilecek ve tersine çevirecek özel bir tedavi metodu 

bulunmamaktadır (4). HSP’de tedavi semptomatiktir ve temel olarak kas zayıflıkları ve 

spastisite ile beraber bireylerin idrar kontrolünü geliştirmeye yönelik tedaviler yapılmaktadır 

(4). Bu amaçla fizik tedavi, oral antispastik ilaçlar (baklofen, progabide, dalfampridin), 

botolinum toksin tedavisi ve cerrahi baklofen implantasyonu tedavileri uygulanabilmektedir 

(4). HSP’de fizik tedavi ile ilgili olarak yürüyüş paternleri, fonksiyonel değerlendirmenin 

ölçümü ve hastalık şiddetinin belirlenmesi başlıca ilgi alanı olmuştur (8). Literatüre 

bakıldığında HSP’ye yönelik fizik tedavi ile ilgili birkaç çalışma yapılmış olmasına rağmen 

değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiği, alt ektstremite fonksiyonlarının ve günlük yaşam 

aktivitelerinin sürdürülmesi için fizik tedavinin sıklığını, yoğunluğunu ve programın 

içeriğinin nasıl olması gerektiği üzerine yayınlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Bizde 

çalışmamızda HSP tanılı 12 yaşında bir olan bir olguyu 8 ve 10 yaşlarında olmak üzere fizik 

tedavi ve rehabilitasyon yöntemleriyle değerlendirmesini yaptık. Değerlendirme sonuçlarına 

bakıldığında mobilite seviyesi ve spastisite şiddetinde anlamlı değişiklik tespit edilirken; 

normal eklem hareketleri açıklığı, kas kuvveti, postüral değerlendirmelerde, proksimal ve 

distal motor kontrol düzeyinde, proksimal ve distal kas tonusunda, temporal ve spatial 

parametrelerde anlamlı bir değişiklik saptanmamıştır. 

OLGU SUNUMU 

Annenin yirmi iki yaşındaki planlı rutin hekim kontrolündeki ilk gebeliğiydi. Annenin gebelik 

dönemi boyunca herhangi bir strese maruz kalmadığı kendisi tarafından ifade edildi. 

Gebeliğin 32. haftasında annenin alerjik reaksiyon geçirmesi sebebiyle gebeliğin 38. 
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haftasında sezaryen doğum ile 3500 gram ağırlığında zor bir doğum yapıldığı tespit edildi. 

Ebeveynler, çocuk 3 yaşına geldiğinde parmak ucu yürüdüğünü farkedince A hastanesi 

pediatrik nöroloji bölümüne başvurduğu tespit edildi. Yapılan tetkik, değerlendirme ve klinik 

muayene sonucunda serebral palsi tanısı konulmuş. 6 aylık düzenli periyotlarla gittikleri 

doktor kontrolleri sırasında 8 yaşında serebral palsi olmadığına karar verildi ve genetik 

testlerin yapılması adına B hastanesi moleküler biyoloji ve genetik bölümüne yönlendirildi. B 

hastanesinde yapılan genetik tetkikler sonucunda serebral palsi olmadığı herediter spastik 

paraparezi hastası oldupu tespit edildi. Olgumuz destekli olarak 12. ayda desteksiz olarak da 

18. ayda yürümeye başladı. Olgumuz düzenli olarak 3 yaşından beri haftada 2 gün ve her biri 

45 dakika olmak üzere fizik tedavi seansı almakta. Olgumuza 7 yaşında iken gastrocnemius 

kasına yönelik bilateral botolinum toksini uygulaması yapıldı. 

Değerlendirme Sonuçları 

1. Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 

Olgumuzun 8 ve 10 yaşlarında yapabildiği ve yapamadığı aktiviteler tablo 1.'de 

gösterilmektedir. 

Tablo 1. Olgumuzun günlük yaşam aktivitelerinin karşılaştırılması 

 8 yaş  10 yaş 

Bağımsız çift sıçrama + + 

Koşma  + + 

Çömelme-kalkma + + 

Yürüme  + + 

Oturma ve geçiş aktiviteleri + + 

Üst ekstremite yardımıyla 

tek ayak üzerinde durma 

+ + 

Merdiven inme-çıkma + + 

Sağ üst ekstremite dominant 

kullanma 

+ + 

+: yapabilmektedir; -: yapamamaktadır 

2. Postür Analizi Verileri 

Olgumuzun anteriyor, posteriyor ve lateral yönlerden postür analizi değerlendirilmesi yapıldı. 

Olgumuzun 8 ve 10 yaşlarındaki postür değerlendirme verileri tablo 2.'de gösterilmektedir. 

Tablo 2. Olgumuzun 8 ve 10 yaş postür değerlendirmesinin karşılaştırılması 

Antero-posteriyor 

Değerlendirme 

8 yaş 10 yaş 

Baş  Salınımlar artmış Sağa devie 

Omuz  Dengede fakat salınımlar 

artmış 

Sağ omuz sol omza göre 

deprese 

Gövde salınımları ve lateral 

fleksiyonları 

Artmış  Artmış  

Asimetrik üst ekstremite 

salınımları 

Artmış  Artmış  

Pelvis  Dengede  Dengede  
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Patella  Her iki patellada içe bakış 

mevcut 

Her iki patellada içe bakış 

mevcut 

Ayak ilerleme açısı Her iki tarafta internal 

rotasyon mevcut. 

Her iki tarafta 10 derece 

internal rotasyon mevcut. 

Lateral Değerlendirme   

Baş  Önde Önde  

Gövde  Fleksiyonda  Fleksiyonda  

Lumbal lordoz Normal  Artmış 

Kalça  Ekstansiyonda  Fleksiyonda  

Diz  Fleksiyonda  Fleksiyonda  

Ayak bileği Ekine yönelim mevcut Ekine yönelim mevcut  

 

3. Fiziksel Ölçümler 

Olgumuzun 8 ve 10 yaşlarındaki boy, kilo ve bacak uzunluk ölçümleri tablo 3.'de 

gösterilmektedir. 

Tablo 3. Olgumuzun boy, kilo ve bacak uzunluk ölçümlerinin karşılaştırılması 

 8 yaş 10 yaş 

Boy  123 cm 131 cm 

Kilo  24.5 kg 30 kg 

Sias-malleol sağ bacak 

uzunluğu 

65 cm 71.5 cm 

Sias-malleol sol bacak 

uzunluğu 

65 cm 71.5 cm 

Umblicus-malleol sağ bacak 

uzunluğu 

67.5 cm 75 cm 

Umblicus-malleol sol bacak 

uzunluğu 

67.5 cm 75 cm 

 

Cm=Santimetre, kg=kilogram 

4. Mobilite Düzeyleri 

Olgumuzun kaba motor ve ince motor fonksiyonları sırasıyla Gmfmc ve Macs ile 

değerlendirildi. Olgumuzun Gmfmc ve Macs verileri tablo 4.' de gösterilmektedir. 

Tablo 4. Gmfmc ve Macs verilerinin karşılaştırılması 

 8 yaş 10 yaş 

GMFMC II III 

MACS I I 

 

GMFMC=Kaba motor fonksiyon sınıflandırma sistemi; MACS=El becerileri sınıflandırma 

sistemi 
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5. Normal Eklem Hareketlerinin Değerlendirilmesi 

Normal eklem hareketlerinin değerlendirilmesinde universal gonyometre kullanıldı. 

Olgumuzun 8 ve 10 yaşlarındaki eklem hareket açıklıklarının karşılaştırılması tablo 5.'de 

gösterilmektedir. 

Tablo 5. Olgumuzun eklem hareket açıklıklarının karşılaştırılması 

 8 yaş  10 yaş  

 R L R L 

Kalça Aktif Pasif Aktif Pasif Aktif Pasif  Aktif  Pasif  

Fleksiyon  113° 125° 117° 125° 114° 125° 110° 125° 

Ekstansiyon 7° 15° 10° 15° 12° 20° 10° 20° 

Thomas 

Testi 

+ - - - 

Adduksiyon. 

kalça 0°- Diz 

0° 

25° 45° 28° 45° 21° 35° 25° 30° 

Adduksiyon. 

Kalça 0°-Diz 

90° 

40° 45° 40° 45° 25° 35° 28° 35° 

Abduksiyon 37° 45° 30° 45° 12° 32° 19° 37° 

Femoral 

Anteversiyon 

70° 75° 75° 70° 

İnternal 

Rotasyon-

prone 

22° 65° 8° 65° 28° 62° 13° 65° 

Internal 

rotasyon-

oturma 

18° 60° 8° 60° 12° 45° 10° 45° 

External 

rotasyon-

prone 

23° 50° 13° 54° 19° 50° 18° 50° 

External 

rotasyon-

oturma 

6° 45° 7° 50° 9° 45° 7° 45° 

DİZ 

Ekstansiyon  -10° 0° -5° 0 -18° 15° -16° 10° 

Fleksiyon  142° 150° 140° 150° 140° 155° 145° 155° 

Popliteal açı 

unilateral/bil

ateral 

50° 45° 60° 60° 35° 45° 

Tibo-femoral 

açı 

3° eksternal 3° eksternal 3° eksternal 3° eksternal 

Duncan-ely - - - - 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
104



Testi 

Ayak Bileği 

Dorsifleksiy

on- Diz 90° 

2° 7° 3° 7° -10° -5° -7° -3° 

Dorsifleksiy

on- Diz 0° 

1° 6° 2° 5° -18° -8° -9° -4° 

Plantar 

fleksiyon 

18° 44° 24° 41° 32° 52° 26° 45° 

Inversiyon  0° 8° 2° 7° 6° 8° 4° 8° 

Eversiyon  2° 4° 2° 4° 3° 4° 2° 5° 

Silver skiold 

testi 

- - - - 

Thigh-foot 

angle 

13° eksternal 9° eksternal  8° internal 5° internal 

 

6. Spastisite şiddetinin değerlendirilmesi 

Spastisite şiddetinin değerlendirilmesinde spastisite şiddetini 0-4 arasında sınıflandıran 

modifiye aswort skalası kullanıldı. Olgumuzun spastisite şiddetlerinin karşılaştırılması tablo 

6.'da gösterilmektedir.  

Tablo 6. Olgumuzun spastisite şiddetlerinin karşılaştırılması 

 8 yaş 10 yaş 

Kalça R L R L 

Fleksör  2 1 - - 

Ekstansör  - - - - 

Addüktör kalça 0°-diz 0° 2 2 - - 

Addüktör kalça 0°- diz 90° 1+ 1+ - - 

Abduktör  - - - - 

Internal rotatör - - - - 

Eksternal rotatör  - - - - 

Phelps Testi + + + + 

Diz  

Hamstring  2 2 2 2 

Ayak Bileği 

Plantar fleksörler  3 3 3 3 

Klonus  + + + + 

 

7. Kas kuvvetinin değerlendirilmesi 

Kas kuvvetinin değerlendirilmesinde 0-5 arası bir sınıflandırma sistemi olan manuel kas testi 

kullanıldı. Olgumuzun 8 ve 10 yaşlarındaki kas kuvvetlerinin karşılaştırılması tablo 7.'de 

gösterilmektedir. 

Tablo 7. Olgumuzun kas kuvvetlerinin karşılaştırılması 
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  8 yaş 10 yaş 

Kalça R L R L 

Ekstansör  4 4 4 4 

Fleksör  4 4 4 4 

Adduktör  5 5 5 5 

Abduktör  5 5 5 4 

Internal rotatör 5 5 5 5 

Eksternal rotatör 5 5 5 5 

Diz  

Ekstansör  5 5 5 5 

Fleksör  5 5 4 4 

Ayak Bileği     

Dorsifleksör  4 4 4 4 

Plantar fleksör 5 5 5 5 

Invertörler  3- 3+ 4 4 

Evertörler  3+ 3+ 4 4 

Gövde  

Abdominaller  5 5 

Sırt kasları  5 5 

 

8. Denge değerlendirmesi 

Hem 8 yaş hem de 10 yaşında yapılan değerlendirmeler sonucunda statik dengede herhangi 

bir problem görülmezken; olgunun dinamik dengede problem yaşadığı belirlenmiştir. 

TARTIŞMA 

HSP’nin serebral palsi veya başka nörodejeneratif hastalıkla karıştırılmaması için kliniksel ve 

genetik olarak bütüncül bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Literatüre baktığımızda 

HSP’li hastalarda fonksiyonel olarak gelişim sağlayabilmek için egzersiz programının haftada 

iki seans olacak şekilde planlanılması gerektiği görülmüştür. HSP’li hastalarda herhangi bir 

fonksiyonel eğitim uygulanmadığı zaman fonksiyonel olarak düşüş beklenmektedir. Yapılan 

araştırmalar HSP’li hastaların fizik tedavisinde düşük egzersiz sıklığının yararlı etkileri 

olduğunu ortaya koymaktadır (8) . 

SONUÇ 

HSP’nin hem değerlendirme ve hem de tedavi programnın nasıl olması gerektiği konusunda 

daha fazla araştırma yapılması gerektiğini düşünüyoruz. 

KAYNAKÇA 

1. Parodi L, Coarelli G, Stevanin G, Brice A, Durr A. Hereditary ataxias and 

paraparesias: clinical and genetic update. Curr Opin Neurol. (2018) 31:462–71. doi: 

10.1097/WCO.0000000000000585. 

2. Ruano L, Melo C, Silva MC, Coutinho P. The global epidemiology of hereditary 

ataxia and spastic paraplegia: a systematic review of prevalence studies. 

Neuroepidemiology (2014) 42:174–83. doi: 10.1159/000358801. 

3. Fink JK, Hedera P. Hereditary spastic paraplegia: genetic heterogeneity and genotype-

phenotype correlation. Semin Neurol. (1999) 19:301–9. doi: 10.1055/s-2008-1040846. 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
106



4. Bellofatto M, De Michele G, Iovino A, Filla A and Santorelli FM (2019) Management 

of Hereditary Spastic Paraplegia: A Systematic Review of the Literature. Front. 

Neurol. 10:3. doi: 10.3389/fneur.2019.00003. 

5. Reid E: The hereditary spastic paraplegias. J Neurol, 1999, 246: 995–1003. 

6. Harding AE: Hereditary “pure” spastic paraplegia: a clinical and genetic study of 22 

families. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 1981, 44: 871–883. 

7. Harding AE: Classification of the hereditary ataxias and paraplegias. Lancet, 1983, 1: 

1151–1155. 

8. Mamoru Sato, Kazuya Kanari, Makiko Tomari, Tohru Kawaguchi: Physical therapy 

intervention with a low frequency of exercise for a patient with a complicated form of 

hereditary spastic paraplegia: a case report, J. Phys. Ther. Sci. 31: 545–549, 2019. 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
107



KRONİK AĞRILI HASTALARDA TRİPTOFAN VE TİROZİN 

DÜZEYLERİNİN TEDAVİNİN ETKİNLİĞİNİ TAKİP ETMEDE ÖNEMİ, 

DİYET ALIŞKANLIKLARI   VE GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLARLA 

İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 
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ÖZET  

Ağrı kişinin yaşamını olumsuz yönde etkileyen hoş olmayan bir durum olarak tanımlanabilir. 

Kronik ağrı etkili bir şekilde tedavi edilmediği sürece sedanter bir yaşam, obezite, psikolojik 

problemler kaçınılmaz olmaktadır. Amaç; Kronik ağrı kontrolünde beslenmenin, yaşam tarzı, 

bağırsak hastalıklarının varlığı, uyku düzeni, vücut kitle indeksi ve vücut kas/yağ miktarlarının 

etkisinin olup olmadığını araştırmaktır.18-50 yaş arası kronik ağrı nedeniyle tedavi gören ya da 

görmeyen 50 erkek ve 50 kadın hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların seçiminde ciddi kalp 

rahatsızlığı, diabet, hipertiroidi, hipotiroidi, hipertansiyon, alzeimer, demans, parkinson, inme 

hastalığı, psikiyatrik hastalığı olanlar, ağrısı haricinde ilaç kullanımı olanlar çalışmaya dahil 

edilmedi. Bu nedenle 2 kadın 8 erkek, toplam 10 hastada yukarıda saydığımız çeşitli ek kronik 

hastalıklar tespit edildiğinden çalışmadan çıkarılmışlardır. Bu nedenle 48 kadın, 42 erkek 

hastayla çalışmaya devam edildi.   Çalışma Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin 

Eğitim ve Araştırma Hastanesine ağrı sebebiyle başvuran veya kronik ağrısı olan kişilerde 

yapıldı. Çalışmaya katılan hastalar en az 12 saat aç bırakılarak antekubital venden skan 

örnekleri alındı. Alınan kan örnekleri Amasya Üniversitesi Merkez Laboratuarında 20 dakika 

süre ile santrifüj edilerek -80 0C’de 1 hafta süre ile tüm örnekler alınıncaya kadar saklandı. 

Çalışmamızda triptofan kan konsantrasyon değerleri 0,58-1,57 µg/ml, tirozin kan 

konsantrasyon değerleri 35-102 µg/ml normal olarak kabul edildi. Bu değerlerin üstü değerler 

yüksek olarak kabul edildi. Çalışmamızda elde edilen anket bilgileri (egzersiz, uyku, yeme 

alışkanlıkları, kronik ağrısı, barsak rahatsızlığı varlığı, yaş, cinsiyet, aldığı tedaviler), vücut 

analiz tartısı sonuçları (vücut kitle indeksi, vücut kas/yağ oranları) ve alınan kan örneklerinin 

(plazma triptofan ve tirozin düzeyleri) birbirleri ile karşılaştırmaları istatistiksel anlamlılık 

açıdan değerlendirildi. Sonuç olarak kronik ağrı kontrolünde diyet ve vücut kitle indeksinin 

önemli olduğunu fakat triptofan ve tirozin değerlerinin tek başına anlam ifade etmediği 

saptanılmıştır. Sağlıklı yaşam için gerekli olan spor tedavinin seyrinde olumlu etkiler 

göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Ağrı, Beslenme Triptofan, Trozin, Vücut kitle indeksi 

 

INVESTIGATION OF THE IMPORTANCE OF TRIPOPHANE AND THYROZINE 

LEVELS IN MONITORING THE EFFECTIVENESS OF THE TREATMENT, DIET 

HABITS AND THE RELATIONSHIP WITH GASTROINTESTINAL DISEASES 

 

ABSTRACT 

Pain can be defined as an unpleasant situation that negatively affects a person's life. Unless 

chronic pain is treated effectively, a sedentary life, obesity, and psychological problems are 

inevitable. Goal; To investigate whether diet, lifestyle, presence of intestinal diseases, sleep 

patterns, body mass index and body muscle / fat amount have an effect on chronic pain control. 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
108

https://orcid.org/0000-0003-3758-062X


50 male and 50 female patients aged 18-50 who were or were not treated for chronic pain were 

included in the study. were. Patients with serious heart disease, diabetes, hyperthyroidism, 

hypothyroidism, hypertension, alzheimer's, dementia, Parkinson's disease, stroke, psychiatric 

disease, and those who used medication other than pain were excluded from the study. For this 

reason, 2 females and 8 males were excluded from the study, as various additional chronic 

diseases were found in a total of 10 patients. Therefore, the study continued with 48 female and 

42 male patients. The study was conducted on people who applied to Amasya University 

Sabuncuoğlu Şerefeddin Training and Research Hospital due to pain or had chronic pain. 

Patients participating in the study were fasted for at least 12 hours and scan samples were taken 

from the antecubital vein. The blood samples taken were centrifuged for 20 minutes in the 

Central Laboratory of Amasya University and stored at -80 0C for 1 week until all samples 

were taken. In our study, tryptophan blood concentration values were considered to be 0.58-

1.57 µg / ml, and tyrosine blood concentration values 35-102 µg / ml as normal. Values above 

these values were considered high. Survey data obtained in our study (exercise, sleep, eating 

habits, chronic pain, presence of bowel disease, age, gender, treatments), body analysis weight 

results (body mass index, body muscle / fat ratios) and blood samples taken (plasma tryptophan) 

and tyrosine levels) were evaluated in terms of statistical significance. As a result, it was 

determined that diet and body mass index are important in chronic pain control, but tryptophan 

and tyrosine values alone do not make sense. It shows positive effects in the curse of sports 

treatment, which is necessary for a healthy life. 

Key Words: Pain, Nutrition Tryptophan, Trosine, Body mass index 
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ÖZET 

Amaç: Bu çalışma, akademik personelin iş tatmini ile yeme davranışı arasındaki ilişkiyi 

incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Bu çalışma, İstanbul ili Avrupa bölgesinde bir vakıf üniversitesinde görev alan 

akademisyenler ile tanımlayıcı tasarımda gerçekleştirilmiştir. Üniversitede görev alan ve 

çalışmaya katılmayı kabul eden 147 akademisyen ile çalışma tamamlanmıştır. Çalışmanın 

verileri, Kişisel Bilgi Formu, İş Tatmini Ölçeği, Hollanda Yeme Davranışı Anketi (HYDA) 

ile toplanmıştır. Çalışmanın analizlerinde, istatistiksel program ile parametrik yöntemlerden t-

testi, ANOVA, nonparametrik yöntemlerden Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H test, 

Bonferroni düzeltmesi ve Spearman korelasyon katsayısı kullanılmıştır. 

Bulgular: Bu çalışmada, katılımcıların %36,1’inin 31-40 yaş aralığında, %52,4’ünün kadın, 

%40,1’inin çalışma süresinin 2-5 yıl aralığında olduğu, %51,7’sinin ders yükünün 10 saatten 

fazla olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada, 31-40 yaş arasında bulunanların, çalışma süresi 5 yıl 

üzeri olan çalışanların iş tatmin düzeyi anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Cinsiyet 

açısından bakıldığında da erkeklerde iş tatmini anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. 

Kadınlarda, 41-50 yaş arası akademisyenlerde ve özel diyet uygulayanlarda dışsal yeme ve 

kısıtlayıcı yeme puanları anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Yeme davranışı toplam puanı 

ve iş tatmini arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir (r=-

0,199; p=0,016). 

Sonuç: Akademisyenlerde, iş yükünün artması ve çalışma yıllarının artması iş tatmininde de 

artış göstermektedir. Duygusal yeme, kısıtlayıcı yeme ve dışsal yeme davranışları ile iş 

tatmini arasında da negatif ilişki ortaya konmaktadır. Kurumların, bünyelerinde çalışan 

akademik personellerin iş tatmin düzeylerinin üzerinde daha çok durmaları ve belirli 

aralıklarla çalışanların iş tatmin düzeylerini ölçmeleri gerekmekte, ayrıca literatürde 

akademisyenlere yönelik yeterli miktarda çalışma olmaması kaynaklı olarak bu konuda daha 

fazla çalışma yapılması önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Akademisyen, iş tatmini, yeme davranışı 
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THE RELATİONSHİP BETWEEN EATİNG BEHAVİOR AND JOB SATİSFACTİON 

OF ACADEMİC STAFF  

 

ABSTRACT 

Objective: This study is conducted with the aim of investigating the relationship between the 

job satisfaction and eating behaviors of the academic staff. 

Method: The descriptive study is conducted with academicians working at a university in the 

European side of Istanbul. The study was completed with a total of 147 academicians who 

work at the university and agreed to participate in the study. Personal Information Form, Job 

Satisfaction Scale, Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) were used for data 

collection. Statistical programs, parametric methods (t-test, ANOVA) and nonparametric 

methods (Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H test, Bonferroni correction and Spearman 

correlation coefficient) were used for data analysis. 

Results: In the study, %36.1 of the participants were aged between  31-40, %52.4 were 

female, %40.1 were working for 2-5 years, %51.7 had a course load of more than 10 hours. 

Job satisfaction level of the participants aged 31-40 and who have been working for more than 

5 years was found significantly high. Considering gender, job satisfaction level of the males 

were significantly higher. External and restrictive eating scores of the females, academicians 

aged 41-50 and those who follow a special diet were found significantly high. A statistically 

significant negative relationship was found between the eating behaviors total score and job 

satisfaction (r=-0.199; p=0.016). 

Conclusion: For academicians, increase in the work-load and years of working also increase 

job satisfaction. A negative relationship is present between job satisfaction and emotional 

eating, restrictive eating and external eating behaviors. It is recommended that the job 

satisfaction levels of the academic staff should be considered more and measured regularly. It 

is also recommended that further studies should be conducted on this subject due to the 

inadequate number of studies on academicians in literature.  

Keywords: Academician, job satisfaction, eating behaviors 
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ÖZET 

Konuşma ve çiğneme gibi olgularda önemli fonksiyonu olan mandibulanın corpus ve 

ramusunun birleşme yerinde oluşan açıların klinik açıdan önemli olduğu bilinmektedir. Bu 

nedenle bu çalışmada mandibular açısal parametreleri değerlendirmeyi amaçladık. Bu amaçla 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalına ait kemik 

koleksiyonunda bulunan mandibula kemikleri kullanılarak gonial açı, coronoideal açı ve 

gnathial açı ölçüleri değerlendirildi. Çalışmada incelenen parametrelerin ortalama ve standart 

sapma değerleri, sağ ve sol taraf olmak üzere sırasıyla mm cinsinden; gonial açı 125,27±10,41 

ve 123±8,57, coronoideal açı 89,67±11,48 ve 100,40 ± 11,61, gnathial açı 56,53±5,96 olarak 

hesaplandı. Sonuç olarak çalışmada belli referans noktaları arasındaki açılar ölçülerek analiz 

edilmiş ve açılarda yaşa bağlı değişimler değerlendirilmiştir. Son yıllarda klinik bilimlerde ve 

çeşitli branşlarda mandibula ve çevresel anatomik yapıların detaylı morfometrisinin 

bilinmesinin klinik açıdan öneminin arttığını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Anatomi, Mandibula, Gonial Açı, Coronoideal Açı, Gnathial Açı 

 

 

 

 

ANALYSIS OF THE ANGULAR PARAMETERS IN MANDIBLE AND CLINICAL 

SIGNIFICANCE 

ABSTRACT 

It is known that the angles formed at the junction of the corpus and ramus of the mandible, 

which have important functions in cases such as speaking and chewing, are clinically important. 

Therefore, in this study, we aimed to evaluate the mandibular angular parameters. For this 

purpose, gonial angle, coronoideal angle and gnathial angle measurements were evaluated by 

using the mandible bones in the bone collection of Bolu Abant İzzet Baysal University, Faculty 

of Medicine, Department of Anatomy. The mean and standard deviation values of the 

parameters examined in the study are in mm, respectively, on the right and left sides; The gonial 

angle was 125.27±10.41 and 123±8.57, the coronoideal angle was 89.67±11.48 and 100.40 ± 

11.61, and the gnathial angle was 56.53±5.96. As a result, in the study, the angles between 

certain reference points were measured and analyzed and the age-related changes in the angles 
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were evaluated. We think that the clinical importance of knowing the detailed morphometry of 

the mandible and peripheral anatomical structures in clinical sciences and various branches has 

increased in recent years. 

Keywords: Anatomy, Mandible, Gonial Angle, Coronoideal Angle, Gnathial Angle 

 

Giriş  

Alt çenenin temel iskeleti konumundaki mandibula, kafatasını oluşturan ve neurocranium ve 

viscerocranium olarak iki bölümde incelenen toplam 22 kemik arasında yer alan tek 

kemiklerdendir. Viscerocranium sınıflandırmasında bulunan en kuvvetli ve en büyük kemik 

olan mandibula, kafatasındaki tek hareketli eklemin, çene eklemi, yapısına katılmaktadır [1]. 

Sadece temporal kemikle eklem yapan mandibula, corpus mandibulae denen bir gövde ve 

ramus mandibulae denen iki kola sahiptir. İskelette clavicula’dan sonra ilk kemikleşmeye 

başlayan kemiktir [2,3].  

Klinik olarak bakıldığında ise günlük aktivitelerde önemli bir role sahip olan mandibula kırık 

olgularının en çok görüldüğü ikinci kemiktir [4]. Mandibulanın corpus ve ramusunun birleşim 

yerinde oluşan açıların ortodontik analizlerde büyük önem arz ettiği bilinmektedir. Daha hızlı 

ve kuvvetli çiğneme olayı bu açıların görece dik olmasıyla paralellik göstermektedir. Açı 

küçüldükçe çiğneme kuvvetinin arttığı bilinmektedir [5–8]. Ayrıca gonial açı büyüdükçe 

kondilin posterior gelişim gösterdiği ve sonuç olarak posterior rotasyona gittiği, açı küçüldükçe 

vertikal büyüme göstererek kondili anterior rotasyona yönlendirdiği bilinmektedir [9]. 

Mandibula morfolojisinin ve açısal parametrelerinin iyi bilinmesi, mandibular 

rekonstrüksiyonlar sonrası estetik açıdan bütünlüğün yeterli düzeyde korunabilmesi ve cerrahi 

girişimler sonrası ortaya çıkabilecek komplikasyonların önlenebilmesi açısından önemlidir. Bu 

düşünce çerçevesinde bu çalışmada, gonial açı, processus condylaris - incisura mandibulae - 

processus coronoideus arası ‘coronoideal açı’ ve processus condylaris - gnathion - processus 

coronoideus arası ‘gnathial açı’ açıların analiz edilmesi ve sonuçların kliniğe sunulması 

amaçlandı. 

Materyal ve Metod 

Bu çalışmada, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalına 

ait kemik koleksiyonunda bulunan, yaşı ve cinsiyeti bilinmeyen 15 adet yetişkin kuru 

mandibula kemiği dijital kumpas (0.1 mm) ve osteometrik tahta kullanılarak belirlenen açısal 

parametreler değerlendirildi. Açısal parametrelere ait en küçük, en büyük, ortalama ve standart 

sapma değerleri belirlendi. Çalışmada değerlendirilen açı ölçümleri aşağıda belirtildiği gibi 

uygulandı: 

Gonial Açı: Lateral yaklaşımda, processus condylaris’in en üst noktası, gonion ve gnathion 

arasında oluşan açı (Şekil 1). 

Coronoideal Açı: Lateral yaklaşımda, processus condylaris’in en üst noktası, incisura 

mandibulae’nın en derin noktası ve processus coronoideus’un en üst noktası arasında oluşan 

açı (Şekil 2). 

Gnathial Açı: Inferior yaklaşımda, mandibulanın processus condylaris’leri ile gnathion 

arasında oluşan açı (Şekil 3).  
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Şekil 1. Gonial açı. 

 

 
Şekil 2. Coronoideal açı. 

 

 

 
Şekil 3. Gnathial açı. 
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Bulgular 

 

Çalışmamızda incelenen parametrelerin minimum-maksimum (min.-max.), ortalama ve 

standart sapma(ort.±ss.) değerleri, sırasıyla mm cinsinden tablo 1’de gösterildi. 

 

Tablo 1. Gonial, coronoideal ve gnathial açı değerleri. 

Parametreler Min.-Max. Ort.±Ss. 

Gonial Açı  

Sağ 99-142 125,27 ± 10,41 

Sol 103-141 123 ± 8,57 

Coronoideal Açı  

Sağ 71-109 89,67 ± 11,48 

Sol 81-131 100,40 ± 11,61 

Gnathial Açı 43-69 56,53 ± 5,96 

 

Tartışma 

Kafatasının tek hareketli eklemini oluşturan ve klinik vakalarda en fazla travma-kırılmanın 

gerçekleştiği mandibulanın makroanatomik ve morfometrik özelliklerinin ortaya konması, 

özellikle bu vakalara tedavi yaklaşımı açısından önem arz etmektedir. Bu çalışma, 

mandibulanın belirli kısımları arasında mevcut olan açıların (gonial açı, coronoideal açı ve 

gnathial açı) ölçülerek mevcut verilerin analiz edilmesini ve klinik yaklaşımlarda kullanılacak 

bir veri haline getirilmesini amaçlamıştır. Çalışma sonucunda elde edilen veriler mevcut 

literatür ile karşılaştırılmış ve veriler literatürle uyumlu bulunmuştur.  

Endo ve ark.’larının obstruktif uyku apneli bireylerde 2003 yılında Japonya’da yaptıkları bir 

çalışmada, gonial açı değerinin uyku apnesi ve horlama olgusuyla paralellik gösterdiğini, ısırma 

kuvvetiyle ise ters ilişkili olduğunu bildirmişlerdir [6]. Dişli bireylerde gonial açı daraldıkça 

çiğneme kaslarının maksimum kuvvetinin arttığı bilinmektedir. Fakat diş kaybıyla beraber 

gonial açıda genişleme olmaktadır. Bu amaçla düzenli ortodontik tedavi alan bireylerde açının 

düzeldiği literatürde çeşitli çalışmalarda gösterilmektedir. Gonial açının bu klinik öneminden 

dolayı farklı materyallerle birçok çalışma yapılmıştır (Tablo 2). Gonial açıya ait literatür verileri 

incelendiğinde bizim değerlerimize en yakın sonuçların Shenoy ve arkadaşlarının yaptıkları 

çalışmaya ait olduğu görülmektedir [7,8,10–14]. Bunun nedeninin çalışmanın yönteminden 

kaynakladığını düşünmekteyiz. 

Tablo 2. Gonial Açı (panoramik radyografi P.R., bilgisayarlı tomografi B.T.). 

YAZAR 

 

Populasyon 

 

Yöntem  
Gonial Açı  

Sağ – Sol 

Sarısoy ve Güngör 

(2001) 

Türkiye 
P. R. 119,64 - 119,80  

Xie ve Ainamo (2004) Çin P. R. 128,4  
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De Sousa ve ark (2006)  Brezilya Kuru kemik  127,68 - 128,25  

Yavuz ve ark (2007) Türkiye P. R. 117,91 

Kharoshah ve ark (2010) Mısır B. T. 122,8 

Shenoy ve ark (2012)  Hindistan Kuru kemik  124,42 - 124,14  

Chole ve ark (2013) Hindistan P. R. 119,97 - 121,08 

Mevcut çalışma Türkiye Kuru kemik 125,27 - 123  

 

Coronoideal ve gnathial açı ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, Uysal ve ark.’ın 2003 

yılında fetuslarda yaptıkları bir çalışmada, coronoideal açıyı üçüncü trimesterde 84º, gnathial 

açıyı ise 81,7 º olarak belirtmişlerdir [15]. Direk F.’nin yaptığı çalışmada kadınlar ve erkekler 

yaş gruplarına ayrılarak değerlendirilmiştir. Coronoideal ve gnathial açı değerleri sırasıyla 

erkeklerde ort. 101,01º ve 50,82º ± 3,33º, kadınlarda ort. 100,96º ve 51,65º ± 3,13º olarak 

hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda coronoideal açı değerleri için erken-kadın ve yaş 

grupları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunamamış olmasına rağmen 

gnathial açı değerlerinde 60 yaş üstü bireylerde istatistiksel anlamlı sonuç elde edilmiştir [5].  

Bu çalışmada ise coronoideal açı değerleri sağ taraf ort. ± ss. 89,67º iken sol taraf ort. ± ss. 

100,40º iken gnathial açı değeri ort. ± ss. 56,53 ± 5,96 olarak belirlendi. 

Sonuç 

Son yıllarda artan tedavi yöntemleri ve estetik ihtiyaçlara temel bilgi katkısı sağlamak amacıyla 

anatomi, antropoloji, diş hekimliği ve çeşitli cerrahi branşlarda mandibula ve çevresel anatomik 

yapıların detaylı morfometrisinin bilinmesinin klinik açıdan önemi artmıştır. Dolayısıyla, bu 

çalışmada belli referans noktaları arasındaki açılar ölçülerek analiz edilmiş ve açılarda yaşa 

bağlı değişimler değerlendirilmiştir.  
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ABSTRACT 

Sedum sediforme (Jacq.) Pau is a genus of Crassulaceae family, is commonly known as pale 

stonecrop. It is a widespread plant in the Mediterranean climatic zone. The genus Sedum is the 

largest genus in the Crassulaceae family. İt is comprises approximately 428 species in the 

world and 34 species in Turkey. Sedum sediforme (Jacq.) Pau is known as Kayakoruğu, 

Yalıkoruğu and Damkoruğu in our country. Sedum sediforme (Jacq.) Pau is named Altın otu 

(goldherb) due to its yellow flowers and is used as a food and ornamental globally. It is have 

been known as both vegetables and folk medicines and used in the treatment of many diseases 

such as hemorrhoids, wounds, constipation, foot fungi and epilepsy. In this study, triterpene 

contents of methanol and acetone extracts prepared from mixed parts of Sedum sediforme 

species collected from Istanbul province were determined by GC/MS. In addition, antiuerase, 

antithyrosinase, antielastase and anticolegenase activities of the extracts were determined. 

According to GC-MS results, it was determined that both methanol and acetone extracts of the 

species were generally poor in terms of triterpene content. When the enzyme activity results 

of the species are evaluated; In general, it was determined that methanol extracts showed 

better activity than acetone extracts in four enzymes studied. The studied methanol extract of 

the strain has high urease enzyme activity (inhibition %78,98±0.78) and high elastase enzyme 

activity (inhibition %66,53±0.57), moderate tyrosinase enzyme activity (inhibition 

%56,94±0.12) and low collagenase enzyme activity (inhibition %: 24.39±0,62). It was 

determined that the acetone extracts of the studied species did not have elastase enzyme 

activity, but urease, tyrosinase and collegeenase enzyme activities were low. 

Keywords: Sedum sediforme (Jacq.) Pau., GC/MS, Triterpen content, Enzym activities 
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ABSTRACT 

As a neglected tropical disease, Leishmaniasis, is significantly instigating morbidity and 

mortality, across the globe because of being endemic to 100 states. Its clinical spectrum varies 

from ulcerative cutaneous lesions to systemic immersion causing hyperthermic hepato-

splenomegaly. Curbing leishmanial parasite is tough attributable to myriad obstacle in existing 

chemotherapy and immunization. Since 1990s, extensive research has been conducted for 

ameliorating disease prognosis, by resolving certain obstacles of conventional therapeutics viz. 

poor efficacy, systemic toxicity, inadequate drug accumulation inside macrophage, scarce 

antigenic presentation to body’s immune cells, protracted length and cost of the treatment. 

Mentioned hurdles can be restricted by designing nanosystems of extant anti-leishmanials, 

phytonanosystems, surface modified- mannosylated and thiolated nanosystems. Likewise, 

antigen delivery with co-transportation of suitable adjuvants would be achievable through 

nanovaccines. In past decade, researcher have engineered nanosystems to improve safety 

profile of existing drugs by restricting their release parameters. Polymerically-derived 

nanosystems were found as suitable option for oral delivery as well as SLNs due to 

pharmacokinetic re-modelling of drugs. Mannosylated nanosystems have upgraded 

macrophagial internalizing of nanosystem and their entrapped content, provided with minimal 

toxicity. Cutaneous leishmaniasis was tackling by utilization of nanosystem designed for 

topical delivery including niosomes, liposomes and transferosomes. Transferosomes, however, 

appears to be superior for this purpose. The nanotechnology-based solution to prevent parasitic 

resistant is the use of Thiolated drug loaded and multiple drugs loaded nanosystems. These 

surfaces amended nanosystems possess augmented IC50 values in comparison to conventional 

drugs and un-modified nanosystems. Phytonanosystems, another obscure horizon, have also 

evaluated for their anti-leishmanial response, however, more intense assessment is prerequisite. 

Impoverished Cytotoxic T-cells response followed by Leishmanial antigen proteins delivery 

have also been vanquished using nano-adjuvants. Eminence of nanosystems for curtailment of 

anti-leishmanial chemotherapy and immunization associated challenges are extensively 

summed up in this review. This expedited approach is ameliorating the leishmaniasis 

management successfully. Alongside, total to partial eradication of this disease can be sought 

along with associated co-morbidities.   

Keywords: Leishmaniasis; Nanotechnology; Nano-DDS; Nano-adjuvants; Drug delivery; 

Mannosylated thiolated nanosystem; Transferosomes; Nanovaccines; Phyto-nano-DDS.    
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ÖZET 

''Yaratılanı sevdik, yaratandan ötürü'' diyen ve hoşgörünün önemini vurgulayan Yunus Emre, 

Anadolu’da düzenin bozulmuş olduğu, Moğol akınlarının Türkleri tehdit ettiği, kıtlık ve 

kuraklık gibi birçok doğal afetin yaşandığı bir dönemde yaşamıştır. Türk tasavvuf 

edebiyatında kendine özgü tarzı olan Yunus Emre, Ahmed Yesevî ile başlayan tekke şiiri 

geleneğini özgün bir söyleyişle dile getiren Anadolu'daki ilk temsilcilerindendir. Tasavvuftan 

beslenen dizelerinde insanın kendisiyle, nesnelerle, Allah'la olan ilişkisini işlemiş; ölüm, 

doğum, yaşama bağlılık, İlahi adalet, insan sevgisi gibi konuları ele almıştır. Yaşadığı çağa 

hakim olan Yunus Emre düşünüş biçimi ve kültürünü yalın ve akıcı bir söyleyişle dile 

getirmiştir. Taptuk Emre'nin dergahında derviş olan ve hayatının bir kısmını da Hacı Bektaşi 

Veli’nin yanında geçiren Yunus Emre, 1321 yılında hayata gözlerini yummuştur. Bu 

çalışmada Yunus Emre’nin hayatı, eserleri, hayata bakış açısı, kısacası hayatının özetini 

sembollerle, geometrik ve matematik anlatımla ifade edilmesi ve çini sanatında uygulanması 

incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Tasavvuf, Çini Sanatı, Simgeler ve Semboller. Geometri 

ve Matematik. 

 

 

GEOMETRIC AND MATHEMATICAL EXPRESSION OF YUNUS EMRE'S LIFE 

APPLICATION IN TILE ART 

 

ABSTRACT 

Saying "We loved what was created, because of the creator" and emphasizing the importance 

of tolerance, Yunus Emre lived in a period when the order in Anatolia was broken, the 

Mongol raids threatened the Turks, and many natural disasters such as famine and drought 

were experienced. Yunus Emre, who has a unique style in Turkish Sufism literature, is one of 

the first representatives in Anatolia to express the tradition of tekke poetry, which started with 

Ahmed Yesevi, with an original style. In his verses that feed on Sufism, he wrote about the 

relationship of man with himself, with objects and with God; He dealt with issues such as 

death, birth, commitment to life, Divine justice, and human love. Dominating the age he lived, 

Yunus Emre expressed his way of thinking and culture in a simple and fluent manner. Yunus 

Emre, who was a dervish in Taptuk Emre's lodge and spent part of his life with Hacı Bektashi 

Veli, passed away in 1321. In this study, Yunus Emre's life, works, perspective on life, in 

short, expressing the summary of his life with symbols, geometric and mathematical 

expression, and its application in tile art will be examined. 

Keywords: Yunus Emre, Sufism, Tile Art, Symbols and Symbols, Geometry and 

Mathematics. 
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“Ben gelmedim da'vî için benüm işim sevi için, Dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya 

geldüm” diyen Yunus Emre, Selçuklu döneminin sonunda yaşamıştır. Yaşamış olduğu 

yıllarda Anadolu’da Moğol istilasının etkisiyle ortaya çıkan iç karışıklıklar, siyasi kargaşalar, 

kıtlık, kuraklık gibi zor günler geçirmiştir. Yunus Emre böyle bir zamanda Allah sevgisini, 

dini ve ahlaki değerleri yaymaya çalışmış ve Türk İslam Medeniyetinin teşekkülünde büyük 

bir rol oynamıştır. Onun fikir ve sözleri Anadolu'nun dört bir yanında yankılanmış, insanların 

gönlünde ayrı bir yer edinmiştir. O şairliğin ötesinde sözün de sultanı olmuştur. 2021 Yunus 

Emre yılı ilan edilmesiyle birlikte bu gönül ve söz sultanı Yunus Emrenin hayatı incelenmiş, 

simgelerle ve sembollerle, geometrik ve matematiksel denklemlerle sır altı çini olarak 

uygulanmıştır. 

YUNUS EMRE’NİN HAYATI 

Yûnus Emre, Anadolu Selçuklu Devleti dağılmaya ve Anadolu'nun farklı bölgelerinde Türk 

beylikleri kurulmaya başladığı zaman, yani 13. Yy. ortalarından, 14. Yy. ilk çeyreği, Osmanlı 

Beyliği'nin filizlenmeye başladığı dönemde, Anadolu’da doğup yaşamıştır. Türk dünyasının 

en çok bilinen Türkmen kocası, şair ve gönül dostlarından birisidir. Yaşadığı dönemde, 

Anadolu Moğol istilası, iç kavgalar ve çekişmeler, kıtlık ve yoksulluktan dolayı perişan bir 

durumdadır. 13. Yy. ikinci yarısında da farklı inanç ve anlayışlar yayılmaya başlamıştır. 

Böyle bir ortamda, Yûnus Emre, dönemin ilim ve irfan kutuplarıyla beraber Allah sevgisini, 

sağlam bir imanla ve aşkla dile getirip, İslâm tasavvufunu anlatarak, döneminin ve insanlığın 

çehresinin aydınlanmasında önemli rol üstlenmiştir (Erkmen, 2014, s.1). 

Risâletü'n-Nushiyye isimli eserinde «Söze târîh yidi yüz yidi-y-idi,Yûnus cânı bu yolda fidî-

yidi” beytinde geçen Hicri 707/Miladi 1308 tarihinden dolayı, Yunus Emre'nin bu zaman 

diliminde yaşadığı düşünülmektedir (Erzi, 1950). Yûnus Emre’nin ölüm tarihi olarak da, 

Beyazıt Umumi Kütüphanesinde bulunan mecmuada: "Vefât-ı Yûnus Emre Müddet-i -Ömr, 

Sene 720" diye ifade edilmiştir. Bu bilgilerle, Yûnus Emre’nin Hicri 648/Miladi 1240 yılında 

doğup, seksen iki yıl yaşadıktan sonra Hicri 720/Miladi 1320 yılında vefat ettiği 

söylenmektedir (Erkmen, 2014, s.2). 

Yûnus Emre'nin doğum yeri ile ilgili verilen bilgiler net olmamakla birlikte, Hacı Bektaş-ı 

Velî’nin Vilâyetnâme’si, Yûnus Emre'nin Sivrihisar/Sarıköy adında bir köyde doğmuş 

olduğunu göstermektedir. Aynı eser, mezarının bu köy civarında bir yerde olduğunu da 

yazmaktadır (Gölpınarlı, 1958, s.48,49). 

Bektaşî Vilâyetnâme'sinde Yûnus’un, Hacı Bektaş-ı Velî'nin yanına gittiği ondan buğday 

istediği ve  Hacı Bektaş-ı Velî'nin buğday değil de himmet, nefes vermek istemesi üzerine: 

"Ben nefesi neyleyeyim; ehil-ıyâlim var!" diyerek nefesini reddettiği yazılıdır. Bu sözlerden, 

evlenmiş ve çocuklarının da olduğu varsayılmaktadır. Başbakanlık Arşivinde, 871 sayılı 

Konya Defterinde (Hicri 924/Miladi 1519) tarihli bir belgede, Yûnus'un oğlu olduğu ve adının 

İsmail olduğu geçmektedir. Bu belgede ismi geçen Yûnus, Yûnus Emre ise, evlenmiş ve 

çocukları da bulunmaktadır (Tatcı, 1997, s.46,47). 

Yûnus Emre'nin hayatını anlatan eski kaynaklarda, onun ümmî olduğu da yazılmıştır. Âşık 

Çelebi, Yûnus'un medresede başarısız olup, manevi mektepden ders aldığını; "Eğerçi ümmîdir 

amma debistân-ı kuds sebak-hândır" (Çelebi, 1971, s.98) cümleleriyle anlatmaktadır. 

İsmail Hakkı Bursavî; "Çıktım erik dalına" şerhinde "Yûnus Emre, evveilinde sakin olduğu 

şehrin müftüsü imiş. Kenar müftüleri gibi diyen bilmedi" sözleriyle Yunus’un tahsil etmiş 

olduğunu da belirtmiştir (Tatcı, 2008, s.198; Ceylan, 2000, s.418). 

Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar kitabında Köprülü; "O dönemin ilîm ve felsefe 

sistemlerine Yûnus Dîvânı'nda yer yer beliğ işaretler bulunmaktadır. O işaretleri görünce, 

Yûnus'un ümmîliği hakkındaki an'anenin hiçbir zaman tarihî bir gerçek sayılamayacağı 
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tamamen anlaşılır" sözleriyle, Yunus Emre’nin eğitimli olduğunu beyan etmiştir (Köprülü, 

1976). 

Yunus Emre, Anadolu'nun doğusuna, "Yukaru iller" dediği İran ve Azerbaycan'a yolculuk 

yapmıştır. Kayseri, Sivas, Maraş, Nahçıvan, Tebriz, Bağdat, Şiraz, Şam, Nahcivan gibi kültür 

merkezlerine gitmiştir, buralarda tasavvufi fikirleri yaymaya çalışmıştır. Tapduk Emre’nin 

sırrını ifşa eden Yûnus: “ Vardığımız illere şol safa gönüllere, Baba Tapduk manâsın sacdık 

elhamdülillah” demiştir. Yûnus’un, ilden ile gidip gerçek dost aradığını, Urum'da, Şam'da 

bulamadığını, gurbet illerinde Mecnûn gibi dolaştığını, Şam ve Yukarı İller; Nahcivan, 

Tebriz, Şirvan, Şamahı, Gâh bölgelerin hepsini gördükten sonra, Anadolu'da gittiği bazı 

illerde kışları kalıp, bahar aylarında memleketine geri döndüğünü anlatan şiirler de yazmıştır 

(Tatcı, 2012, s.13). 

Yunus Emre, şeyhin Tapduk Emre olduğunu "Tapduk'un tapusında, kul olduk kapusında" gibi 

pekçok mısralarında ifade etmiştir. Bir şiirde kendini "Taptuklu Yunus" olarak dile 

getirmiştir. Gölpınarlı, "Yûnus'a Tapduğu Saltuğ ve Barak'tandır nasîb" mısrasından yola 

çıkarak Yunus Emre’nin silsilesinin; Taptuk Emre, Barak Baba, Sarı Saltuk şeklinde olduğu, 

Sarı Saltuk'un da Seyyid Mahmûd Hayrânî'nin halifesi olduğu ve bu zatın Mevlana'ya mensup 

olduğunu belirtmiş, Yunus Emre'nin manevi yolculuğunun Mevlânâ'ya kadar uzandığını 

beyan etmiştir (Gökpınarlı, 1965). 

Bazılarına göre de Yunus Emre'nin yolculuğu Hacı Bektaş-ı Veli'ye dayanmaktadır. Bektaşi 

menkibelerine göre, Hacı Bektaş Anadolu'ya geldiğinde buradaki büyük zatlar içerisinde 

Emre adlı biri bulunmaktadır. Bütün Rum erenleri Hacı Bektaş-ı Veli'nin davetine uyarak 

ziyaretine gittiklerinde Emre gitmemiştir. Hacı Bektaş, Emre'yi başka bir şekilde kendisini 

çağırarak gelmemesindeki hikmeti sormuştur. Emre, bir erenler meclisinde perdenin ardından 

bir elin uzanıp kendine nasip verdiğini, o mecliste Hacı Bektaş isminde bir eren görmediğini 

söylemiştir. Bunun üzerine Hacı Bektaş o elde bir işaret olup olmadığını sormuştur. Emre ise 

elin ayasında yeşil renkli bir ben olduğunu söylemiştir. Hacı Bektaş elini uzattığında 

avucundaki yeşil renkli beni görüp şaşıran Emre, üç defa "Taptuk padişahım!" demiştir ve o 

andan sonra adı Taptuk Emre olmuştur (Tatcı, 2013, s.600-601). 

Yûnus Emre, şiirlerinde doğrudan Hacı Bektaş-ı Veli’den bahsetmez. Ancak Vilâyetnâme'de, 

Yûnus'un mürşidi Tapduk Emre'nin, Hacı Bektaş’ı Veli’nin halifesi olduğu yazılmıştır. 

Yûnus, bu esere göre, önce Hacı Bektaş-ı Velî'ye, sonrasında Tapduk Emre'ye gitmiştir ve 

orada kemâl bulmuştur. Yûnus Emre'nin bağlı bulunduğu silsile dört kapı, kırk makam 

esasına dayanmaktadır. Yûnus, Dîvân'ındaki beyitleriyle fikr olarak Hacı Bektaş'a ve 

Yesevî'ye bağlı olduğu işaret edilmektedir:  

“Şerîat tarikat yoldur varana Marifet hakikat ondan içeri 

Kırk bin kırk dört tabakât meşâyıh evliyalar 

Dört kapıdır kırk makam dem evliya demidir 

Evvel kapı şerîat geçse andan tarikat 

Gönül evi marifet aşk hakîkat içinde” (Erkmen, 2014, s.11). 

Yûnus Emre, Tapduk Emre isminde bir gönül ehline bağlandığını, Dîvân’ının on yedi ayrı 

beyitinde dile getirmiştir. Yûnus'un, Tapduk Emre'nin dervişi olduğunu şu beyitler 

ispatlamaktadır:  

“Tapdugun tapusunda kul olduk kapusunda 

Yûnus miskin çiğ idik pişdik elhamdülillah” (Tatcı, 2012, s.22). 
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Yûnus Emre'yle ilgili konulardan diğeri mezarın nerede olduğudur. Bayezıd Devlet 

Kütüphanesinde tarihî belgede Yunus, 82 yaşında vefat etmiştir, lakin nerede vefat ettiği ve 

mezarın nerede olduğu kesin olarak bilinememektedir. Bazı kaynaklarda ve halk 

rivayetlerinde farklı illerde bulunduğu belirtilmiş, Yûnus'u sevenler, kudsiyetinden 

faydalanmak adına birden çok makam oluşturmuşlardır. Bunlar; Sivrihisar (Sarıköy), 

Karaman ve Ortaköy'deki mezarları, Kula'da, Erzurum Dutçu (Düzcü) Köyünde, İsparta 

Keçiborlu'da, Afyon Sandıklı'da, Ünye'de, Sivas'ta yol üzerinde ve Azerbaycan'ın Gâh 

bölgesinin Oncallı kentinde dahi makamları bulunmaktadır (Tatcı, 1997, s.66-67). 

Yûnus Emre’nin Eserleri  

Yûnus Emre'nin Risâletun-Nushiyye ve Dîvân-ı İlahiyat adlı iki eseri bulunmaktadır. 

Risâletü'n-Nushiyye; Hicri 707/Miladi 1307 yılında, mesnevi tarzında yazılmış tasavvufî bir 

nasihatnamedir (Tatcı, 2012, s.41). Bu eser 13. ve 14. Yy. Türk edebiyatında ilk ve en güzel 

örneklerdendir. Didaktik bir tahkiye olan Risâletü'n-Nushiyye, insanı, insân-ı kâmil olma 

yolunda yaşanılan nefsiyle mücadelesini anlatmaktadır. Yûnus eserinde manâ yolculuğunu, 

dönemin sosyal ve kültürel değerlerini, aşk, muhabbet, kanâat, ıstırap, ledünnî ilmi hâlleri ve 

evrensel kavramları kaynaştırarak sembolik bir mesnevi halîne getirmiştir. Eserde; ruh, nefs, 

kanaat, gazab, sabır, haset ve cimrilik, akıl gibi altı adet temel konu işlenmiştir (Gölpınarlı, 

1991, s.45). 

Dîvânı İlahiyat; Yûnus'un düşünce dünyasını anlatttğı eseridir. Bu eserde, aruz ölçüsü 

kullanılarak, gazel şeklinde yazılmış şiirleri de bulunmaktadır. Lakin en güzel şiirleri hece 

ölçüsünde, dörtlükler halinde söylenmiş olunan ilâhileridir (Erkmen, 2014, s.34). 

Yûnus Emre'nin Menkıbeleri 

Yunus Emre'nin hayatının iki ayrı kaynağı bulunmaktadır: Biri Hacı Bektaş-ı Velî 

Vilâyetnâmesi'dir. Diğeri 18. Yy. İstanbul'da yaşayan İbrahim Hâs tarafından yazılmış olan 

Tczkiretü'1-Hâs adlı menâkıbnâmedir (Erkmen, 2014, s.36).  

Vilâyetnâme'ye göre Yûnus Emre fakir ve ümmi bir köylüdür. İbrahim Has'ın rivayetine göre 

ise şehirli, medrese eğitiminden geçmiş ve müftülük yapmıştır. Vilâyetnâme'de şöyle 

geçmektedir; "Hacı Bektaş-ı Velî, Horasan'dan Rûm'a geldikten sonra veli kişiliği ve 

kerametleri etrafta duyulmuştur. Her bir yönden mürid ve muhibler gelmeye, büyük meclisler 

kurulmaya başlanmıştır. Sivrihisar'ın Şimal tarafında Sarıköy 'de, Yûnus derler biri varmış, 

Fakîrdir ve ekincilik yaparmış. Bir dönem kıtlık olmuş, ekinden hiç birşey hâsıl olmamıştır. 

Yûnus, Hacı Bektaş-ı Velî'nin vasıflarını işitmiştir. Kapısından boş dönülmemesi sebebiyle 

bir bahane bulmuş, gidip yeterli derecede bir şeyler istemeği düşünmüştür. Eli boş gitmemek 

için de öküze alıç yüklemiş Sulucakarahöyük'e doğru yola çıkmıştır. Karahöyük'e varınca, 

Hacı Bektaş-ı Velî’nin huzuruna çıkmış, armağan sunup: "Ben fakîr biriyim, bu sene 

ekinimden bir şey alamadım, ümîddir ki, bu ardıçı kabul eyleyip karşılığında buğday 

verirseniz, aşkınıza kifâf edelim" demiştir. Hacı Bektaş: "Öyle olsun" diyerek abdallara işaret 

etmiş, alıcı alıp, paylaşmışlardır. Yûnus bir kaç gün orada kalıp, gideceği zaman Hacı 

Bektaş'a haber vermişler, O da: "Sorun bakalım, buğday mı, nefes mi verelim?" demiştir. 

Yûnus "Ben nefesi ne yapayım, bana buğday gereklidir " diye cevap vermiştir. Yûnus'un 

cevâbını Hacı Bektaş'a bildirmişler, Hacı Bektaş: "Gidin Yûnus'a söyleyin, her bir alıç 

tanesine nefes verelim" buyurmuştur. Yûnus: "Ehil-ıyâlim var, nefes karın doyurmaz, lütfuyla 

buğday versin kifâf edelim" demiştir, bu söz Hacı Bektaş'a iletilmiştir. Bu defa Hacı Bektaş: 

"Gidin söyleyin, alıcının her bir çekirdeğine on nefes verelim" demiştir. Yûnus: "Ben nefesi 

napayım, benim çoluk çocuğum var, bana buğday gerekir" diye ısrar etmiştir. Hacı Bektaş-ı 

Veli, dilediği kadar buğday verilmesini emretmiştir (Erkmen, 2014, s.38). 
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Yûnus Emre veda edip yola çıkmış,biraz ilerleyince aklı başına gelip de: "Vilâyet erine gittim, 

bana nasîb sundular, alıcımın her çekirdeğine on nefes verdiler, kabul etmedim. Ne 

olmayacak iş eyledim, gafil oldum. Şimdi bu buğday bir zaman sonra biter, nefes ise ölünceye 

kadar tükenmez. İnşallah himmet ettikleri nasîbi verirler!" demiş ve yoldan dönerek tekkeye 

gelmiştir. Buğdayı öküzün sırtından indirirken Hacı Bektaşi Veli’nin halîfeleri görüp Yûnus'a: 

"Neden geri geldin" diye sormuşlar, Yûnus: "Bana buğday gerekmiyor, o himmet olunan 

nasîp verilsin" demiştir. Yûnus'un hali Hacı Bektaş'a arzedilmiştir. Hacı Bektaş: "O artık 

olmaz. Biz o kilidin anahtarını Tapduk Emre'ye verdik, gistin nasibini ondan alsın" demiştir. 

Bu söz üzerine Yûnus yola çıkmış ve Tapduk Emre'ye gelmiştir. Hacı Bektaş'ın selâmını 

söyleyerek, durumu anlatmıştır. Tapduk Emre: "Hoş geldin, hâlin bize malûm olmuştur; 

hizmet edip, emek verirsen, nasîbini alırsın" demiştir. Yûnus: "Ne hizmet varsa yapalım!" 

demiştir. Tapduk Emre’nin dergahının ardında bir dağ bulunmaktadır, Yûnus'a dağdan odun 

getirme hizmeti verilmiştir. Yûnus her gün dağdan odun getirmeye başlamıştır. Odunların yaş 

olanını ve eğrisini kesmeyerek: "Erenler meydanına eğri yakışmaz!" demiştir. Tam kırk yıl 

boyunca bu hizmeti yapmıştır. Bir zaman diliminde Anadolu’dan erenler Tapduk Emre'nin 

dergahına gelmişler, Meclis kurulmuş, O mecliste Yûnus-ı Gûyende diye biri de varmış, 

Yûnus da orada hazır bulunmaktaymış, Tapduk Emre cezbe hâline gelince Gûyende'ye: 

"Yûnus, söyle!" demiştir. Gûyende duymamıştır. Yine "Yûnus şevkimiz var, sohbet eyle, 

işitelim!" demiştir, Yûnus-ı Gûyende yine duymamış, Üçüncüsünde Gûyende'den yine ses 

çıkmayınca, bu sefer Yûnus Emre'ye dönerek: "Yûnus, vakit geldi, o hazînenin kilidi açıldı, 

nasîbini aldın, sen söyle! Bu mecliste sohbet eyle. Hünkâr varlığının nefesi yerine geldi" 

demiştir. Yûnus'un gönlü açılmış, gözlerinden perde kalkmış, şevk denizine düşmüş ve 

ağzından inci ve cevahir saçmıştır. İlâhî hakikat sırlarından, inceliklerinden öyle bir sohbet 

etmiştir ki, işitenler hayran olmuşlardır. Sonra o ne söyledi ise hepsini yazmışlardır (Erkmen, 

2014, s.39). 

Yûnus'un hayatının bir kısım rivayetlerini de 16. Yüzyılda Bursa'da yaşamış olan Mehmed 

Üftâde (ö. 1580) anlatmıştır. Azîz Mahmûd Hüdâyî (ö. 1628) Vâkıât isimli eserde derlemiştir. 

Vâkıât'taki bulunan rivayetler Yûnus Emre'nin Vilâyetnâme’deki menkıbesini 

tamamlamaktadır. Azîz Mahmûd Hüdâyî'nin notlarına göre Yûnus'un mürşidi Tapduk Emre, 

altı telli bir saz olan "şeştâ" çalarmış. Bir gün yanında birileri var iken Tapduk gene şeştâ 

çalmaya başlamıştır. Şeştânın sesi Yunus’a dokunmuş, coşmuş, sanatını bırakıp Tapduk'a 

dervîş olmuştur. Vâkıât'taki rivayetlerin birinde, Yûnus Emre'nin, Tapduk Emre'ye kırk yıl 

hizmet edip, tekkeye odun taşıdığı ve sonunda şeyhinin kızıyla evlendiği yazılmıştır: "Yûnus 

Tapduk'a kırk sene sadakâtla hizmet etmiştir. Odun taşımaktan sırtında yara oluşmuş, ancak o 

kimseye belli etmemiştir. Şeyh onu severmiş, bu durum diğer dervişlere ağır gelmiş, 

Yunus’un ardından: "Şeyhin kızını seviyor, ondan dolayı bu ağır hizmetlere katlanıyor” 

demişler. Bu dedikoduyu Tapduk duymuştur. Yûnus'un hâlini bildiğinden, konuşanları doğru 

yola getirmek, şüphelerini gidermek adına, Yûnus'a tekkeye niçin hep düz odun getirdiğini 

sormuştur. Yûnus: "Doğru olmayan odun, bu kapıya lâyık değildir" diye cevap vermiştir. 

Tapduk: "Söyle Yûnus'um söyle!" demiştir. Yûnus bu nefesin bereketiyle şâir olmuş, 

Tapduk’da, dervişler yalancı çıkmasın ve utanmasınlar diye kızını da Yûnus'a vermiştir 

(Tatcı, 2012,  s.3-10). 

Üftâde'nin Vâkıât'ında bulunan bir başka rivayette, Yûnus, kırk yıl hizmetten sonra manevî 

yolculuğunu tamamlayamadığını düşündüğünden dolayı tekkeden ayrılmıştır, lakin yolda 

rastladığı yedi kişi ve onlarla birlikte yaşamış olduğu üstün hâller sayesinde gafletinden 

uyanmıştır. Üftâde bunu şöyle anlatmıştır: "Yûnus, Tapduk'a kırk yıl hizmet ettikten sonra, 

kendine bâtın âleminden bir kapı açılmadığı için, kendini dağlara, kırlara vurmuştur. Bir gün 

bir mağarada yedi kişiye rastlamış, onlarla arkadaş olmuştur. Her akşam ilerinden biri duâ 

edip, bereketiyle bir sofra yemek getirtmiştir. Sıra Yûnus'a geldiğinde duâsında: "Yâ Rabbi, 
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benim yüzümü kara çıkartma. Bu kimseler kimin hürmetine duâ ediyorlar ise, Onun hürmetine 

beni utandırma" demiştir. Bu duanın ardından o gece iki sofra yemek gelmiştir. Orada 

bulunanlar: "Kimin yüzü suyu hürmetine duâ ettin" diye sormuşlardır. Yunus: "önce siz 

söyleyin" demiştir. Onlar: "Biz Tapduk Emre dergah kapısında otuz sene hizmet etmiş olan 

erin hürmetine duâ ederiz" demişler. Yûnus bunun üzerine hemen geri dönüp Ana Bacıya: 

"Âmân beni bağışlat." demiştir. Ana Bacı: "Tapduk, sabah namazına abdest almak için dışarı 

çıkar. Kapının eşiğine yatıver. Üstüne basmca da: "Bu kim?" diye sorar, ben Yûnus" dersin 

"Hangi Yûnus?" derse bil ki, gönlünden çıkmışsın! "Bizim Yûnus mu?" derse, ayaklarına 

kapanıp, kendini bağışlat" demiştir. Yûnus Ana Bacı'nm dediği gibi eşiğe yatmıştır. Tapduk 

Emre'nin gözleri görmemeye başlamış, Ana Bacı koluna girip, abdest almağa giderken ayağı 

Yûnus'a değmiştir: "Bu kim” diye sormuş, Ana Bacı: "Yûnus!" demiştir, Tapduk: "Bizim 

Yûnus mu?" deyince, Yûnus Tapduk'un ayaklarına kapanarak kendini bağışlatmıştır" 

(Erkmen, 2014, s.39-41). Ancak Tapduk, Yunus’a: "Mertebeni öğrendin artık burada 

duramazsın, asamı attığım yere gidip orada ruhunu teslîm edeceksin" demiştir. Asasını 

fırlatmış, Yûnus asayı beş sene aramış, nihayet Sarıköy'de bulmuş ve orada da ölmüştür. 

Yûnus'un Mevlânâ'yla ilgili bir rivayeti de bulunmaktadır. Yûnus birgün Mevlânâ'ya: 

"Mesnevî'yi sen mi yazdın" demiştir, Mevlânâ: "Evet!" deyince, Yunus: "Uzun yazmışsın! Ben 

olsaydım; "Ete kemiğe büründüm/Yûnus diye göründüm" derdim, olur biterdi!" demiştir 

(Tatcı, 2012, s.3-13).  

İbrahim Hâs’ın (ö. 1762) Tezkiretü'1-Hâs adlı menâkıbnâmesinde ise; "Rivayet edilir ki; Şeyh 

Emrem Yûnus, Tapduk'un halîfesidir. Tapduk Emre’nin gözleri görmemektedir ve ümmîdir. 

Tasavvufta ve bilgisinde devrinde benzeri yaşamamıştır. Emrem Yûnus önceleri bilgin ve 

fazîlet sahibidir. Müftülük yapmaktadır. Tevbesine sebep o ki, Tapduk Yûnus'un 

dervişlerinden biri için fetva gerekmiş, derviş Müftü'den fetva talep etmiş, Müftü de fetva 

vermiştir. Derviş, Şeyh'e gelip: "Müftü'den fetva aldım" deyince, Tapduk: "Müftü fetvayı 

yanlış vermiş, git fetvasını düzeltsin" demiştir. Derviş, Müftü'ye gelip Tapduk’un söylediğini 

iletmiştir. Müftü: "Senin Şeyh'in okuma yazma bilmez, ümmidir, fetvayı ne bilir?, ben yanına 

gideyim, fetva yanlıştır demek ne demekmiş, görsün!" demiştir. Hemen dergaha gidip 

dervişlere: "Şeyhiniz burada mıdır?" diye sormuştur. Dervişler: "Buradadır" demişler, o da  

hiddetle Tapduk’un huzuruna girmiştir. Tapduk: "Hoş geldin, bizim bir dervişe yanlış fetva 

vermişsiniz. Onu düzeltiniz!" demiştir. Müftü: "Siz Ümmîsiniz. Öyle anlaşılıyor ki, size fetvayı 

okumamışdırlar! Nereden bildin yanlış olduğunu? Fetvaya senin gibi birinin yanlıştır, demesi 

ne demekdir?” deyince, Tapduk: "Bu mesele falanca kitabın falanca yerinde yazılmıştır. 

Mesele şu şekildedir, bu şekilde değildir, bu fetva yanlıştır, kaynağına bakıver" demiştir. 

Müftü'nün de o durum hatırına gelmiş, verdiği fetvanın yanlış olduğunu kabul edip; "Fetva 

sizin buyurduğunuz gibidir. Verdiğim fetvada hatâ etmişimdir" diyerek Tapduk Emre'den özür 

dilemiş, mürîdi olmak istemiştir. Yûnus Emre: "Yâ Şeyh bana biat verin!", Tapduk ise: "Sen 

müftüsün, senin ilmin var, biz ümmîyiz. Ve senin hizmetin ve hışmın var, biz dervişiz!" 

demiştir. Bundan dolayı Yûnus müftülük ve fetva makamını terk etmiş, çevresindeki insanlara 

mâlını dağıtmıştır, daha sonra Tekke'ye gelmiş ve Tapduk'a: "Hiç bir şeyim kalmadı" 

demiştir. Tapduk: "Zahirî bilgilerini de terk etmelisin" deyince, Yûnus: "Nasıl terkedilir?", 

Tapduk: "Sen söz dinler misin?", Yûnus: "Emredin", Tapduk: "Yûnus sen bundan gayrı 

bilmem diye zikr ediver! Bilmem lafzı, günlük duan olsun!" şeklinde aralarında geçen bir 

diyaloğun ardından artık: "Ben Bilmem" diye zikretmeye başlamıştır. "Yûnus, adın nedir?" 

diye sorduklarında: "Ben bilmem" diye cevap vermiştir. Şeyh'in kimdir?" diye sorduklarında 

dahi: "Ben bilmem" demiştir. Tapduk sonraları Yûnus'a: "Yûnus, sen odun kesip, tekke'ye 

getir!" diye buyurmuş, Yûnus da her gün dağdan eğik olmayan doğru odun kesip getirmiştir. 

Tapduk, odunları yoklayıp: "Yûnus sen hep doğru odun getirirsin!" deyince, Yûnus: 

"Efendimin ocağına eğri odun girmez!" demiştir (Erkman, 2014, s.43-44). 
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Yûnus günün birinde dağda odun keserken bir atlının geldiğini görmüştür. Bu atlının pâdişâh 

olduğunu anlamıştır. Padişah Yunus’a: "Derviş ne yaparsın?" diye sorunca, Yûnus: "Odun 

keserim" diye cevap vermiştir. Pâdişâh, Yûnus'a bir miktâr altın vermiş, Yûnus: "Pâdişâhım o 

nedir?" deyince, Pâdişâh: "Altındır" demiş,  Yûnus: "Bu dünyâda Allahu Taâlânın öyle kulları 

var ki, dağlara taşlara, altın ol ! deyince, altın olur" diye etrafını işaret etmiştir. Oradaki 

taşlar ve ağaçlar altın olmuşlar ve şöyle devam etmiş: "Pâdişâhım, bunlar dünyâlıktır, neye 

yarar ki? Yine taşın taş, ağacın ağaç olması hoştur" diyerek dünya malına tamah etmediğini 

anlatmıştır. Yûnus, Tapduk Emre’ye on yıl odun taşımıştır (Erkman, 2014, s.44). 

Yûnus Emre Hacı Bektaş-ı Velî, Ahî Evrân Tapduk Emre gibi ilim ve irfan sahipleriyle 

Allah sevgisini, aşkı ve güzel ahlâğı, İslam tasavvufuna işlemişlerdir. Yunus Emre hakkında 

anlatılan rivayetleri inceledikten sonra Yunus Emre’nin hayatından yola çıkılarak Yunus 

Emre Kültür Merkezine asılma üzere bir pano tasarımı hazırlanmış ve uygulaması yapılmıştır.  

YUNUS EMRE’NİN HAYATININ GEOMETRİK VE MATEMATİK ANLATIMLA 

ÇİNİ SANATINDA UYGULANMASI 

Yunus Emre’nin hayatını anlatmak adına uygulanacak olan çini pano için araştırmalar 

yapılmıştır ve önemli tarihi noktalar ve mekanlar tespit edilmiştir. Tasarımda bu önemli 

noktalar ve mekanlar kullanılarak sade ve vurgulayıcı bir çizim yapılmıştır. Kullanılan her 

simgenin bir anlamı ve panoya kattığı bir değer vardır. Hiç bir şey gayri çizilmemiş, 

kompozisyon içerisinde olması gereken yerlere yerleştirilmiştir. 

Tasarıma evvela küçük bir eskiz çalışması yapılarak başlanılmıştır. Eskiz çalışmasında 

sonsuzluğun sembolü sekiz şeklinde oluşan bir hayat çizgisi kullanılmıştır (Resim 1).  Eskiz 

çalışmasının ardından tam boyutlarında bir eskiz kağıdına orjinal büyüklükte kompozisyon 

çalışması yapılmıştır. Daha sonra Autocat programına aktarılarak yapılan düzeltmelerle son 

hali verilmiştir (Resim 2-4). Çini bisküvi karoların üzerine tasarım geçirildikten sonra sır altı 

tahrir boyası ile konturler çekilmiştir. Renk skalası yapılarak, renklendirmenin nasıl 

uygulanacagına karar verilip, renklendirmeye geçilmiştir (Resim 5). Hem dönemine uygun, 

hem sade anlatım, hem de tasarımın kendini ortaya koyacak olan renkler kullanılmıştır (Resim 

6-15). 

Bu tasarımda Selçuklu dönemini anlatan renk ve geometrik desenler, Yunus Emre’nin Tapduk 

Emreyle buluşma süreci, tasavvuf etkileri, şiirlerine atıflar ve kulağımızda küpe olarak kalan 

bir kaç hikayesi sade ve yalın bir şekilde anlatılmıştır. Tasarım sürecinde kullanılan geometrik 

bezemeler, sayılar, semboller, simgeler ve kullanılan renkler Yunus Emre’nin yaşamındaki bir 

kareyi ifade etmektedir. Tasarıma ait detaylarla birlikte, tasarımın başlangıcından sonuna 

kadar bütünü anlatılacak olursa;  

Tasarımda Yunus Emre’nin kendisi mekân değiştirse dahi; şiirleri, sözleri ve davası ile hala 

aramızda sonsuza kadar gezdiğini ifade etmek anlamında, hayat hikâyesi bir bütün olarak 

sonsuzluk işareti üzerine yerleştirilmiştir (Resim 16). Yunus Emre’nin 1965 yılında Karaman 

Kız Sanat Enstitüsün resim öğretmeni Ayhan Pilton KAYALI tarafından çizilmiş ve 

01.01.2009 itibarıyla dolaşıma çıkan 200 TL bir yüzüne basılmış olan ilk portresi
1
 ile 

başlayan sonsuzluk işaretinde, baş kısmının hemen ardında yer alan yarım daireyle hem kendi 

dünyasını hem de yaşadığı Selçuklu Dönemi anlatılmıştır (Resim 17). Başında taşıdığı kefeni 

ile Tasavuf ehli olan Yunus’un, keskin bakışlı, Türk bıyıklı, buğday tenli, içi doldukça eğilen 

bir başak gibi oldukça mütevazi olan, ancak gerektiğinde bir bıçak gibi keskin bakışı ve 

kişiliği, yüz profiline işlenmeye çalışılmıştır (Resim 18).  

                                                      
1
 https://www.karamandauyanis.com/kartap-tan-yunus-portresini-ilk-karaman-da-yapan-ayhan-pilten-ile-

soylesi/56208/  
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Allah ismini zikretmek maksadıyla tekrar edilen kısaca “hû” zikri; Yunus’un, Hacı Bayram 

Veli’nin huzuruna çıktığında kendisine verilmek istenilen himmeti, nefesi almayıp sonra 

pişman olduğuna değinmek amacıyla, dudaklarıyla sanki zikrediyormuş gibi uyulanmıştır. 

İçten gelen bir nefes ile çıkan “hu” ifadesi verilmek amacıyla da mavi renkle 

renklendirilmiştir (Resim 19). 

Tasavvuf düşüncesinde kamış, ney ve arif insan arasında benzerlikler bulunmaktadır.
2
 

Tasarımda kullanılmış olan buğday başakları, Yunus Emre’nin kıtlıkdan dolayı Hacı Bayram 

Veli’den istediği buğdayı ifade etmektedir. Başaklardan bir tanesinin vav harfi olarak 

uygulanmış olması, hem kamil İnsana hem de Yunus’un ayrıldıgı Hacı Bayram Veli’nin 

dergahına yaptığı hatayı anlayarak, tekrar geri dönmesine ithafen düşünülmüştür. Başaklar 

oniki adettir, bu da bir senenin oniki ayının bereketle geçmesinin temennisi ve duası adına 

yapılmıştır (Resim 20).  

Kültür ve sanatın ana sembollerinden biri olan sekiz köşeli yıldız, hem Müslümanlar için hem 

de Selçuklu Türkleri için özel bir anlam taşımaktadır. Selçuklu Devleti kurulduğunda dini 

inançları, yaşantıları, saygı ve hoşgörü gibi bazı temel ilkeleri şiar edinmişlerdir; merhamet ve 

şefkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat, fakirliğini ve acizliğini bilmek, cömertlik, 

Rabbine şükretmek ilkelerini simgelediğinden dolayı her alanda sekiz köşeli yıldızı 

kullanmışlardır.  İç içe geçmiş iki kareden oluşan Selçuklu yıldızında karelerden biri maddi 

dünyayı, diğeri manevi dünyayı ifade etmektedir. Bazı kaynaklarda da İslamiyet’in sekiz 

temel esasa dayalı olduğu, cennetin sekiz kapısının bulunduğu, sekiz köşeli yıldızın cennetin 

sekiz kapısını simgelediği belirtilmektedir. Sekiz köşeli yıldızın diğer bir anlamı da zaferdir. 

Dört ana yön ve dört ara yönü bünyesinde toparlayan sekiz köşe ve bu yönlerde girişilen 

bütün işlerde zafer kazanılacağı anlamını da taşımaktadır.
3
 Bu anlamlar doğrultusunda 

tasarımda uygulanan Selçuklu Yıldızı ile Yunus’un hem Anadolu Selçuklu döneminde 

yaşadığı, hem tasavvufi olarak insanlara Allah’ı anlatıp, onlara doğru yolu göstermeye 

çalıştığı, hem de kendi yaşam biçimiyle cenneti arzuladığı ifade edilmiştir. Kullanılan iki 

Selçuklu yıldızı üzerine Yunus Emre’nin sözleri de yazılmıştır (Resim 21). 

Yıldızlara gelince; gizli bilgilere, efsanelere, kutsal metinlere, bayraklar üzerine, tapınaklara 

ve önemli yapıtlara işlenmiştir. Ayrıca beş köşeli yıldız beş elementin; Ateş ile İrade, Hava ile 

Zekâ, Su ile Duygular, Toprak ile Madde âlemi ve Esir ile Ether birleşimi ve uyumunu da 

göstermektedir.
4
 Tasarımda kullanılan iç içe geçmiş olan yıldızlar aynı zamanda tasavvufta 

İslam’ın beş şartını da anlatmaktadır. Panonun üst kısımda bulunan beş adet yıldız Yunus 

Emre’nin hayatında yolunun buluştuğu; Hacı Bektaşi Veli, Tapduk Emre, Hoca Ahmet 

Yesevi, Ahî Evrân ve Mevlana Hazretlerini; panonun alt kısımdaki iki yıldız ise Risâletü'n-

Nushiyye ve Divan-i İlahi adlı eserlerini temsil etmektedir. Mavi ve Turkuaz renk ile 

renklendirilmelerinin nedeni ise Yunus Emre’nin yaşadığı Selçuklu Döneminde, Mavi ve 

Turkuaz rengin manevi önemi olduğu, dönemin mimari yapılarında bezeme unsuru olarak 

sanatsal alanda da kullanıldığına gönderme yapılmıştır (Resim 22). 

Kullanılan Notalar ve nota renklerine gelince: kamışın içerinden çıkan üç nota çizgisi ve sarı 

renk Yunus Emre’nin Tapduk Emre dergahına gelmeden evvel daha ham olduğu, dergahda 

piştiğini; notanın beş çizgisi ve yeşil rengi ile de Yunus Emre’nin artık tam olduğunu ifade 

etmek amacıyla kullanılmıştır. Kırklık makamı ve kırk yıl Tapduk Emre’ye yaptığı hizmet 

anlatılmak istendiğinden sol anahtarı ile birlikte kırk adet nota yapılmıştır. Burada Yunus 

Emrenin “Durmaz yanar vücudum illallah hu, Yunus gibi düşküne” ilahisinin kırk adet notası 

işlenmiştir (Resim 23-24). 

                                                      
2
 https://okuryazarim.com/ney/  

3
 https://dilhane.net/anadoluya-naksedilen-selcuklu-yildizi/  

4
 https://yuvayayolculuk.com/yildiz-sembollerinin-dili.html  
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Nallıhanda bulunan Tapduk Emre’nin Dergahı, Yunus Emre’nin yaşamında önemli bir yer 

tutmaktadır. Tapduk Emre’ye olan sevgisi ve bağlılığı, ormandan taşıdığı odunlara dahi 

sirayet etmiştir. Tasarımda Kapının önünde bulunan kırk adet düz odun dergaha bir tane dahi 

eğik odun getirmemiş olmasını, aynı zamanda kırk sene dergahta kaldığını anlatmıştır (Resim 

25). 

Lale motifine gelince; Lale, ebced hesabında Allah kelamına denk gelmektedir. Allah’ı ifade 

etmektedir. Tek saptan çıkması ve bir sapta tek olması sebebiyle, Allah’ın varlığının ve 

tekliğinin sembolü olmuştur.  Tasarımda lale yaprakları içerisine özgün bir şekilde lalenin 

yaprakları kullanılarak Arapça Allah yazılmıştır. Her insanın öleceği, ölümden gayri yol 

olmadığı, bütün yolların ona çıkacağına vurgusu yapılmıştır. Yunus Emre’nin Allah’ı 

anlatmak adına yol aldığı ve bu yoldaki başarılarına atıf yapmak amacıyla da Lale motifinde 

bayrak kırmızı kullanılmıştır. Diğer vurgulanmak istenen konu ise; geçmişten günümüze 

kadar hiçbir şehidimizin de, ilim irfan sahibi Yunus gibi büyüklerimizin de ölmedikleri, 

zaman ve mekân değiştirdikleri anlatılmak istenmiştir (Resim 27). Lalenin yapraklarından 

birisinin, kırılmış, katlanmış ve dergah kapsına kadar uzamış olmasıyla; Tapduk Emre’nin 

mana büyüklerinden olması, dergahın önemi ve Yunus Emre’nim Allah ile arasındaki manevi 

bağ işlenmiştir (Resim 28). 

Nallıhanda pişdikten, kalp ve gönül gözü açıldıktan, “Bizim Yunus” olduktan sonra, diyar 

diyar gezen Yunus Emre’nin vefatının ardından bir çok yerde temsili türbesi yapılmıştır. 

Tasarımda kullanılmış olan Türbe Eskişehir’de bulunmaktadır (Resim 26). Türbenin önüne 

dizilmiş taşlı yollardan heybesini ve asasını almış, sırtını dönmüş giden Yunus Emre ile; 

zaman ve mekan kavramının aslında olmadığı, gönüllerde yaşayan, bıraktığı ilim ve eserlerle 

ardından gelenlere ışık olduğu, ölmediği, yine diyar diyar gezer iken gönüllere dokunmaya 

devam ettiği anlatılmıştır (Resim 29).  

Turkuaz renk dostluğun ve Türklüğün rengidir. Aynı kalp ile konuşulan kelimeler arasındaki 

iletişimi açmaya da yardımcı olmaktadır. Hayattan zevk almayı, samimiyeti, mutluluğu, 

huzuru, sakinliği sunmaktadır. Yunus Emrenin hem hayatında bulunduğu makam, hem 

bulunduğu ortama kattığı huzur, hem halk ile arasındaki dostluk duyusuna vurgu yaparken, 

aynı zamanda Selçuklu Döneminde yaşadığına da gönderme yapılmıştır. Siyah renk ise sırları 

ve sınırları temsil etmektedir (Resim 30). 

Tasarımın uygulanmasında, matematiksel denklem, geometri gibi bir çok farklı kavram 

kullanılmıştır. 3 x 1.40 m. olan pano, sır altı çini olarak uygulanmış ve 900 derce fırında 

fırınlanmıştır (Resim 31). 
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Resim 1: Yunus Emre Panosu İçin Eskiz Çalışması. 

 

 

Resim 2: Yunus Emre Pano Tasarımının Autocat Programında Çizimi. 
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Resim 3: Yunus Emre Pano Tasarımının Autocat Programında Çizimi, Detay 1. 

 

 

Resim 4: Yunus Emre Pano Tasarımının Autocat Programında Çizimi, Detay 2. 
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Resim 5: Tasarımın Çini Bisküvi Üzerine 

Geçirilmiş ve Renk Skalasının Belirlenmiş 

Hali. 

 

Resim 6: Tasarımın Çini Bisküvi Üzerine 

Geçirilmiş ve Renk Skalasının Belirlenmiş 

Hali. 

 

  

Resim 7: Panonun Renklendirilmesi. Resim 8: Panonun Renklendirilmesi. 
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Resim 9: Panonun Renklendirilmesi. Resim 10: Panonun Renklendirilmesi. 

 

  

Resim 11: Panonun Renklendirilmesi.  Resim 12: Panonun Renklendirilmesi. 
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Resim 13: Panonun Renklendirilmesi. Resim 14: Panonun Renklendirilmesi. 

 

 

Resim 15: Yunus Emre Panosunun Sırlanıp Fırınlanmaya Girmeden Evvel Son Hali. 

 

 

Resim 16: Sonsuzluk İşareti. 
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Resim 17: Yunus Emre’nin Ardındaki 

Yarım Daire. 

 

Resim 18: Yunus Emre ve Başındaki Kefeni. 

 

 

Resim 19: Huu Resim 20: Buğdaylar, Vav Harfli ve Kamışlar. 

  

  

Resim 21: Selçuklu Yıldızı. Resim 22: İç İçe Beşgen Yıldızlar. 
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Resim 23: Sarı Renk ve Notalar. Resim 24: Yeşil Renk ve Notalar. 

 

  

Resim 25: Dergah ve 40 Odun. Resim 26: Türbe. 

 

  

Resim 27: Lale ve Allah Lafzı. Resim 28: Lale Yaprakları. 
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Resim 29: Yunus Emre’nin Gidişi. Resim 30: Turkuaz ve Siyah Renk.  

 

 

Resim 31: Panonun Son Hali. 

 

SONUÇ 

Yalnız Türk edebiyatında değil dünya edebiyatında da bir klasik olan Yûnus Emre, günümüze 

kadar birçok yönden farklı yönlerle irdelenmiştir, inceleme ve araştırmalara konu olmuştur. 

Hayatı ile alakalı bulunan mevcut bilgiler menkıbelerin dışına çıkmamakta, hakkında edinilen 

her bir bilgi hazine niteliği taşımaktadır.  

2021 yılının Yunus Emre yılı ilan edilmesiyle birlikte; semboller, geometrik düzenlemeler, 

renkler, simgeler kullanılarak farklı bir tasarım da hayatı anlatılmıştır. Yapılan bu tasarım çini 

sanatında uygulanmıştır. Mehmet Gürsoy; “Hiç İnsan sevdiğini bir ateşe atar mı?” demiştir. 

Bu panonun oluşum aşamaları da tıpkı Yunus Emre’nin oluşum aşamaları gibi; hamdı, pişti, 

yandı ve pano son halini aldı. Yunus Emre Kültür Merkezine asılacak olan bu pano, Yunus 

Emre’nin hayatını meraklılarına, sanatseverlere, gençlere kolay ve basit bir şekilde 

anlatabilmek için özet bir formatta uygulanmıştır.  
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ÖZET 

Milletlerin mutfak kültürünün gelişmesinde, göçler ve ticari ilişkiler en büyük paya sahiptir. 

Tüccarların mutfağı diye anılan Mardin mutfak kültürü ticaretin yoğun olması ve farklı 

milletlere ev sahipliği yapması sebebiyle çeşitli hammadde, ekipman ve tekniklerle mutfağını 

zenginleştirmiştir. Özellikle Selçuklu dönemi itibariyle şerbetler, Mardin mutfak kültüründe 

önemli yere sahiptir. Bugün hâlâ, yöre halkı tarafından bazı özel günlerde tüketilen tarih şerbeti 

ve nişan (kelle) şerbeti, Mardin geleneklerinin devamlılığının göstergesidir. Ayrıca  Ava Susê 

olarak bilinen meyan kökü şerbeti, pekmez, sumak ve reyhan şerbetlerinin de özellikle sağlığa 

çeşitli faydaları nedeniyle tercih edilmesi, kültürel  mirasın bir yansımasıdır. Yüzyıllık 

medeniyetlerin oluşturduğu kültürün devamlılığının sağlanması ve yörenin turizm açısından da 

beslenmesi için coğrafi işaretli ürünlerin varlığı önemlidir. Mardin bulguru, İmlebbes (badem 

şekeri), Mardin ikbebet, Kaburga dolması, Mardin kibe gibi yiyecekler Mardin mutfağının 

coğrafi işaretli tescillenmiş gıdalarıdır. Buna karşın mutfak kültürünün önemli bir parçası olan 

şerbetin coğrafi işaretli olmaması dikkat çekmektedir. Şerbetlerin yapım aşamaları yöreye özgü 

inceliklerle doludur.  Özellikle Selçuklu döneminde tüketilen ama bugün üretim ve tüketimi 

oldukça az olan bal, nardenk, limon ve sirkencübin gibi şerbetlerin tekrar mutfak kültürüne 

kazandırılması, meyve, çiçek ve baharatlarla elde edilen nice tarifin tescillenmesi, restoran ve 

otel menülerinde şerbete yer verilmesi ve tarif çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılması gerekliliği öne çıkmaktadır. 

Mutfak kültürünün sürdürülebilirliğinin sağlanmasında bilginin korunması ve gelecek nesillere 

aktarılması esastır. Kültürel bir miras olan şerbetlerin yöreye özgü tescillenmesi, sürdürülebilir 

mutfak kültürüne hizmet edecektir. Pazar çeşitliliğinin artması, gastroturizme ve beraberinde 

yöresel sürdürülebilir kalkınmaya etki edebilir. Besinsel bileşen içeriği 

zenginleştirilebildiğinden dolayı sağlıklı içecek ve yöresel gastronomik bir unsur olarak kabul 

edilen şerbetin tüketimi arttıkça katma değeri yüksek ürünler haline gelebilme potansiyeli 

bulunmaktadır. Bunlara ilaveten şerbet yapımında kullanılan gıda hammadde ihtiyacına olan 

taleple, olağandan daha fazla tarımsal faaliyet uygulaması, yöre halkı için istihdam oluşturma 

potansiyeli ve sürdürülebilir tarım faaliyetleri beklenen çıktılardır 

Anahtar Kelimeler: Şerbet, mutfak kültürü, sürdürülebilirlik, coğrafi işaret. 
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MARDİN CULİNARY CULTURE: THE IMPORTANCE AND SUSTAİNABİLİTY OF 

SHERBETS 

ABSTRACT 

Migration and commercial relations have the biggest share in the development of the culinary 

culture of the nations. The cuisine of Mardin, which is called the cuisine of the merchants, has 

enriched its cuisine with various raw materials, equipment and techniques due to the intense 

trade and hosting different nations. Especially as of the Seljuk period, sherbets have an 

important place in the culinary culture of Mardin.date sherbet and engagement (head) sherbet, 

which are still consumed by the local people on some special occasions, are the indicators of 

the continuity of Mardin traditions. 

It is also a reflection of cultural heritage that licorice sherbet, molasses, sumac and basil sherbet, 

known as Ava Susê, are preferred especially for their various health benefits. The existence of 

geographically marked products is important in order to ensure the continuity of the culture 

created by centuries-old civilizations and to feed the region in terms of tourism. Foods such as 

Mardin bulgur, Imlebbes (almond sugar), Mardin ikbebet, Pot roasted, Mardin kibe are the 

registered foods of Mardin cuisine with geographical indication. On the other hand, it is 

noteworthy that sherbet, which is an important part of the culinary culture, is not geographically 

marked. The production stages of sherbets are full of local delicacies. The need for studies to 

reintroduce sherbets such as honey, nardenk, lemon and sirkencubin which were consumed a 

lot especially in the Selcuk period, but whose production and consumption is very low today 

into the culinary culture, to register recipes obtained with fruits, flowers and spices, to include 

sherbet in restaurant and hotel menus and to increase the variety of recipes is highlighted. 

It is essential to protect the knowledge and transfer it to future generations in ensuring the 

sustainability of culinary culture. The regional registration of sherbets, which is a cultural 

heritage, will serve the sustainable culinary culture. Increasing market diversity may affect 

gastrotourism and local sustainable development. Since the nutritional component content can 

be enriched, sherbet, which is considered a healthy beverage and a local gastronomic element, 

has the potential to become products with high added value as the consumption increases. In 

addition to these, the demand for food raw materials used in making sherbet, the application of 

more agricultural activities than usual, the potential to create employment for the local people 

and sustainable agricultural activities are expected outputs. 

Key Words : Sherbet, culinary culture, sustainability, geographical indication. 
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ÖZET 

Yeni koronavirüs (COVID-19) salgını Aralık 2019'da Wuhan'da başladı. COVID-19 başta 

akciğer ve üst solunum yolları olmak üzere çoklu organ hasarına neden olabilir. Hastalığın 

tanısı özel laboratuvar testleriyle konulsa da rutin testler de hastalığın seyri hakkında önemli 

faydalar sağlar. Vücuttaki en küçük hacme ve en yüksek yoğunluğa sahip lipoprotein HDL’dir. 

HDL partikülünün yüzeyi başlıca serbest kolesterol, gliserofosfolipidler, sfingolipidler ve 

apolipoproteinlerden (A1, A2) oluşur. Ancak HDL partiküllerinin yapısı ve işlevi fizyolojik, 

patolojik ve akut inflamatuar koşullara yanıt olarak sürekli olarak değişir. Esas olarak 

kolesterolü periferik dokulardan karaciğere kolesterol esterleri şeklinde geri taşınmasında 

görevlidir. Son yıllarda HDL’nin bu görevinden başka vücudun inflamatuvar yanıtını da geniş 

ölçüde etkilediğini gösteren çalışmalar mevcuttur. HDL'nin periferik kanda monositler ve 

makrofajlardan TNF-alfa ve interlökin 1β sentezini ve salgılanmasını azalttığı gösterilmiştir. 

Ayrıca endotoksinin ana bileşenini oluşturan lipopolisakkarit (LPS) ile HDL kompleks 

oluşturur. Bu kompleks LPS’nin oluşturacağı toksisiteyi ve inflamasyonu azaltır fakat sonuçta 

HDL seviyeleri de düşer. HDL tüketimindeki artış, inflamasyonun kontrol edilmesini zorlaştırır 

ve sonunda çoklu organ yetmezliğine hatta ölüme yol açabilir. Ayrıca bakteriyel toksinlerin 

yanısıra HDL'nin insan immün yetmezlik virüs (HIV), kızamıkçık virüsü, herpes simpleks 

virüsü, poliovirus gibi çok sayıda zarflı ve zarfsız DNA ya da RNA virüslerine karşı koruyucu 

olabileceğini gösteren çok sayıda çalışma vardır. HDL, antiviral aktiviteyi esas olarak virüsün 

hücrelere girmesini engelleyerek sağladığına dair görüşler vardır. İnfluenza A ile enfekte olmuş 

farelerden izole edilen HDL'nin işlevinin bozulduğu ve antiinflamatuvar ve antioksidan 

özelliklerinin azaldığı gösterilmiştir. Aynı çalışmada D-4F ApoA1 mimic peptide’in enfekte 

farelerde akciğerlerdeki iltihabı ve IL-6 üretimini engellediği raporlanmıştır. Yine başka bir 

çalışma da D-4F ApoA1 mimic peptide’in influenza virüs titresini %50 oranında azaltabildiği 

bulunmuştur. 

 Huang ve arkadaşları, salgının ilk günlerinde COVID-19’lu hastaların HDL düzeyinin sağlıklı 

kontrol grubundan önemli ölçüde düşük olduğunu ve aynı zamanda ağır seyirli COVID-19 

grubundaki HDL düzeyinin hafif seyirli COVID-19 grubundan önemli ölçüde az olduğunu 

göstermişlerdir. Ayrıca COVID-19'lu hastalarda kan lipid düzeylerinin, özellikle de HDL 

düzeylerinin değişiklik gösterdiğini bu nedenle, HDL düzeyindeki değişikliklerin COVID-19 

seyrinin belirteçi olarak kullanılabileceğini öne sürmüşlerdir. Poynard ve arkadaşlarının ABD 

ve Fransa’da yaklaşık yarım milyon hastanın kayıtlarının tarandığı bir çalışmalarında ortalama 

serum apolipoprotein-A1 seviyelerinin 2019'un aynı dönemine kıyasla Ocak 2020'de düştüğünü 

buldular. Ayrıca takip eden 34 haftada Covid-19 vakalarındaki günlük artışla ters orantılı 

olduğunu ortaya çıkardılar. Esas olarak HDL ile taşınan güçlü bir antioksidan olan Paraoksonaz 

1(PON1), antibakteriyel ve antiviral özellik gösterir. Ayrıca PON1, hücre zarından HDL 

partiküllerine kolesterol çıkışına katılarak kolesterol seviyelerini düşürmeye ve viral 

enfeksiyonu önlemeye katkıda bulunur.  

Kolesterol taşınmasında önemli bir rol oynayan, anti-inflamatuar, antiviral ve antioksidan 

özelliklere sahip olan HDL partiküllerinin bu çok yönlü özellikleri, HDL’yi enfeksiyöz 

materyalin uzaklaştırılmasında rol oynayabilecek olası bir patojen temizleyicisi yapar. Bu 

bilgilere dayanarak COVID-19 tedavisinde antiviral tedaviye HDL düzeylerini artırıcı 
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seçeneklerin eklenmesinin faydalı olabileceği düşünülebilir. Ayrıca önceki çalışmaların 

sonuçları HDL seviyelerinin değişimlerinin COVID-19 şiddetinin göstergesi olabileceğini 

düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  COVID-19, HDL, Apo-A1 

 

 

COVID-19 and HDL 

 

ABSTRACT 

The novel coronavirus disease (COVID-19) outbreak began in December 2019 in Wuhan. 

COVID-19 can cause multiple organ failure, particularly the lung and upper respiratory tract. 

Although the diagnosis of COVID-19 is made with special laboratory tests, routine tests also 

provide precious benefits about clinical survey. The lipoprotein with the smallest volume and 

highest density in the body is HDL. The surface of HDL particle is mainly composed of free 

cholesterol, glycerophospholipids, sphingolipids and apolipoproteins (A1, A2). However, the 

structure and function of HDL particles can change in response to physiological, pathological, 

and acute inflammatory conditions. It is mainly responsible for transporting cholesterol back 

from peripheral tissues to the liver in the form of cholesterol esters. Its main function is the 

reverse transport of cholesterol from peripheral tissues to the liver. In recent years, there are 

studies showing that HDL also affects the inflammatory response. HDL has been shown to 

reduce TNF-alpha and interleukin 1β synthesis and secretion from monocytes and macrophages 

in circulation. In addition, HDL forms a complex with lipopolysaccharide (LPS), which is the 

main component of endotoxin. This complex reduces the toxicity and inflammation of LPS, but 

ultimately lowers HDL levels. The increase in HDL consumption makes inflammation harder 

to control and can eventually lead to multiple organ failure and even death. In addition to 

bacterial toxins, there are many studies showings that HDL may be protective against many 

enveloped and non-enveloped DNA or RNA viruses such as human immunodeficiency virus 

(HIV), rubella virus, herpes simplex virus, and poliovirus etc. There are opinions that HDL 

provides antiviral activity mainly by preventing the virus from entering the cells. HDL isolated 

from influenza A-infected mice was shown to have impaired function and reduced anti-

inflammatory and antioxidant properties. In the same study, it was reported that D-4F ApoA1 

mimic peptide inhibited inflammation and IL-6 production. Yet another study found that D-4F 

ApoA1 mimic peptide could reduce influenza virus titer by 50%.  

Huang et al. showed that in beginning of the epidemic, HDL levels of COVID-19 patients wer 

significantly lower than healthy ones, and HDL levels in the severe COVID-19 group were 

significantly lower than in the mild COVID-19 group. They also suggested that blood lipid 

levels, especially HDL levels, vary in COVID-19, therefore, changes in HDL levels can be used 

as a marker of COVID-19 clinical severity. In a study by Poynard et al., which scanned the 

records of nearly half million patients in the USA and France, they found that average serum 

apolipoprotein-A1 levels decreased in January 2020 compared to the same period in 2019. They 

also found that it was inversely proportional to the daily increase in Covid-19 cases over the 

following 34 weeks. Paraoxonase 1 (PON1), a powerful antioxidant mainly transported by 

HDL, shows antibacterial and antiviral properties. In addition, PON1 contributes to lower 

cholesterol levels and prevent viral infection by participating in cholesterol efflux from cell 

membrane to HDL particles. 
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As a result, HDL particles, which play an important role in cholesterol transport, have anti-

inflammatory, antiviral and antioxidant properties. Thus, HDL pretends like a pathogen 

scavenger. Based on this knowledge, adding options to increase HDL levels may be beneficial 

in the treatment of COVID-19. In addition, the previous studies results suggest that changes in 

HDL levels may be an indicator of COVID-19 progression. 

Keywords: COVID-19, HDL, Apo-A1 
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ÖZET 

 İnsanlara fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, normal yaşamı durdurarak 

ve/veya kesintiye uğratarak toplumları etkileyen ve yerel imkânlar ile baş edilemeyen her 

türlü doğal, teknolojik veya insan kaynaklı tüm olaylara  afet denilmektedir. Afetlerin olma 

nedenleri incelendiğinde çoğunlukla “insan”, ve doğa kaynaklı olmak üzere iki başlık altında 

incelense de doğal kaynaklı olayların bile afete dönüşmesi aslında insanların yaptığı 

hatalardan kaynaklanmakta olduğu yatsınamaz bir gerçektir. Afet öncesi gerekli, gerekli 

tedbirlerin, alınması, anı ve sonrasında doğru planlama ve yönetim ile afetin vehametininin 

azalacağı bilinse de, aksi durumların afetlerin sonuçlarının daha vahim hale getirdiği tarihteki 

birçok olayla, gözler önüne serilmiştir.  

Bu çalışmada bu bir afetin nasıl oluşabileceği, nasıl kötü yönetilebileceği ve nelere sebep 

olacağına bir örnek olarak, kimyasal “kaza” olarak lanse bir olayı Bhopal Kazasını incelemeyi 

amaçladım. 

Resmi açıklamalara göre 3 Aralık 1984 günü Hindistanın Bhopal şehrinde ABD kökenli 

Union Carbide firmasının hükümetle beraber kurduğu kurduğu böcek ilacı üreten fabrikadan 

yanlışlıkla 42 ton metil isosiyanat gazının yanlışlıkla dışarı sızması sonucu, meydana gelen 

Bhopal felaketi toplamda 18.000 kişiden fazla kişinin ölümüne, 150.000'den fazla insanın 

zehirlenmesine neden olduğu açıklanmıştır. Bu bir kazadır. Olabilir. Kasıt yoktur. Kaderi 

ilahi.??? Oysa yapılan ayrıntılı incelemeler bu kazanın sadece basit anlık bir sızıntı hatasından 

dolayı değil bir dizi “insan” kaynaklı hatalardan oluştuğunu ortaya koymuştur. Gerek afet 

öncesi; fabrikada sağlandığı söylenen standartların, alındığı söylenen, önlemlerin,verildiği 

söylenen eğitimlerin yetersizliği, afet anı ve sonrası, yapılan yanlış müdahaleler ve yanlış afet 

yönetimi ve eksik adalet afetin boyutunu oldukça büyütmüştür. 

Halen etkileri gelecek nesiller için bile tehlike devam eden bu afetlerin, doğru bir şekilde ele 

alınarak incelenmesi,gereken derslerin alınması ve suçluların adil bir şekilde cezalandırılması 

belki de ileride oluşabilecek bu “insan” kaynaklı “kazaların” afetlere dönüşmesini 

engelleyebilir yada etkilerini azaltabilir. 

Anahtar Kelimeler: Afet, Bhopal Kazası, Metil İzo Siyanat (MIC) 

 

 

EXAMPLE OF “HUMAN” CAUSED DISASTER: BHOPAL “ACCIDENT” 

 

ABSTRACT 

All kinds of natural, technological or man-made events that cause physical, economic and 

social losses to people, affect societies by stopping and/or interrupting normal life, and cannot 

cope with local opportunities are called disasters. When the causes of disasters are examined, 

it is an undeniable fact that even natural events turn into disasters, although they are mostly 

examined under two headings as "human" and nature-based. Although it is known that the 
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severity of the disaster will decrease with the necessary precautions before and after the 

disaster, the right planning and management during and after the disaster, it has been revealed 

by many events in history that the consequences of the disasters are worsened by the contrary 

situations. 

 In this study, I aimed to examine the Bhopal Accident, an event that was touted as a chemical 

“accident” as an example of how this disaster can occur, how it can be mismanaged and what 

it will cause. According to official statements, the Bhopal disaster, which occurred as a result 

of the accidental leakage of 42 tons of methyl isocyanate gas from the pesticide-producing 

factory established by the US-based Union Carbide company with the government in Bhopal, 

India, on 3 December 1984, caused the death of 18.000 people and the poisoning of more than 

150.000 people., This is an accident. Maybe. There is no opposition. His destiny is divine.??? 

However, detailed investigations revealed that this accident was not only caused by a simple 

momentary leak, but also by a series of "human" errors. Before the disaster; The inadequacy 

of the standards said to be provided in the factory, the measures said to be taken, the trainings 

said to be given, the wrong interventions made during and after the disaster, the wrong 

disaster management and the incomplete justice greatly increased the size of the disaster.  

These disasters, the effects of which are still dangerous even for future generations, should be 

handled and examined correctly, the necessary lessons should be taken, and the criminals 

should be punished fairly, perhaps, may prevent these "human"-induced "accidents" from 

turning into disasters or reduce their effects. 

Keywords: Disaster, Bhopal Accident, Methyl Iso Cyanate (MIC)  

 

GİRİŞ 

Afet, Birleşmiş Milletlerin kabul ettiği en genel tanımıyla “insanlar için fiziksel, ekonomik ve 

sosyal kayıplara neden olan, normal yaşamı durdurarak veya kesintiye uğratarak toplumları 

etkileyen ve yerel imkânlar ile baş edilemeyen her türlü doğal, teknolojik veya insan kaynaklı 

tüm olaylara denilmektedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere bir olayın afete neden 

olabilmesi için, toplumları ve yerleşim birimleri üzerinde kayıplar meydana getirmesi veya 

insan faaliyetlerini bozarak veya kesintiye uğratarak bir yerleşme birimini etkilemesi 

gerekmektedir. Başka bir deyişle afet, bir olayın kendisi değil; bazen beklenen bazen de 

aninden doğurduğu bir sonuçtur.  

 Her afetin meydana getireceği etki büyüklüğü ve cinsine göre farklılıklar gösterir. Olası bir 

afetin büyüklüğünü etkileyen faktörler genel olarak bakıldığında gerçekleşen olayın;  

 fiziksel büyüklüğüne,  

 insanların yaşam alanlarına olan uzaklığına, 

 Bölgenin gelişmişlik düzeyine, 

 Bölgenin nüfusuna, 

  Bölgenin plansız ve denetimsiz kentleşme ve sanayileşmesine,  

  İnsanlığın çevreye vermiş olduğu tahrip düzeyine,  

 Bölgede bulunanların eğitim düzeyine,  

  Afet öncesi alınacak tüm önleyici ve koruyucu tedbirlerin düzeyine bağlı olarak 

değişkenlik gösterdiği  söylenebilir. 

Bir olayın kaza olarak tanımlanması için Türk dil Kurumu sözlüğüne göre; istem dışı veya 

umulmadık, bir şekilde bir kimsenin, bir nesnenin veya bir aracın zarara uğraması 

gerekmektedir. 
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Bhopal Kazası 

3 Aralık 1984 günü Hindistanın Bhopal şehrinde Amerkan menşeli tarım ilaçları içeren bir 

fabrikada 42 tonun üstünde zehirli kimyasal gazın “yanlışlıkla sızması” sonucu meydana 

geldiği bildirilen Bhopal kazasını incelemek için afetin öncesini, anını ve sonrasını incelemek 

gerekmektedir. 

Afet Öncesi  

Gerek olay anında gerekse olay sonrası etkileri devam eden Bhopal felaketinden sonra birçok 

iddia öne atıldı. İddialar daha çok fabrikanın büyük ortağı Amerikan menşeli Union Carbide 

Corparation (UCC) firması, Fabrika standartlarının düşüklüğü, uygun teknoloji ile ürün elde 

edilmemesi, önlem ve eğitimlerin yetersizliği gibi başlıklarda toplandı.Bütün bu iddialara 

karşı firma bu iddiaları kabul etmedi. 

Fabrika, 1969 yılında, Union Carbide Corparation (UCC) firması ile, Hindistan Hükümetinin 

(GOI) ortaklaşa olarak kuruldu. UCC bu ortaklığa daha sonra Union Carbide India Limited 

(UCIL), katıldığını bildirdi. (Bu şirketin % 50 sine sahip olmaları ve haklarını 1994 yılında 

tamemen devrettiklerinden bahsetmemeleri oldukça manidar) 

Fabrikanın kurulma amacı özellikle peptisit olarak kullanılan ticari adı “Sevin” maddesinin 

klor, fosgen, hidrojen sülfür ve metil iyosiyonat gibi neme karşı hassas ile oldukça tehlikeli 

kimyasallardan üretilmesi amacıyla kuruldu.Bu üretim sırasında daha az tehlikeli maddeleri 

içeren metodlar yerine maliyeti düşük olan oldukça tehlikeli bir kimyasal olan metil izo 

siyanat (MIC) kullanılmasına karar verildi. 1979 yılında maliyeti daha düşürmek için MIC’ 

kendileri üretecek tesis eklendi. 

UCC firması Amerik Birleşik Devletlerinde bazı büyük eyaletlerinde (Teksas, Batı Virginya 

gibi) eyaletlerde oldukça teknolojik fabrikaları olması rağmen Hindistanın gelişmemiş kente 

yakın kast sisteminde alt tabakalardan olan fakir halkın yaşadığı gecekonduların yoğun 

olduğu bir yer olan Bhopal’a fabrika açmak istemesi daha o yıllarda birçok tartışmalara sebep 

olmuştu. Sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere halkın büyük bir kısmı UCC firmasınının 

bu bölgeyi seçmesinin; Hindistan’da fabrika kurma standartlarının daha düşük seviyelerde 

olması, ucuz üretim için ucuz teknoloji ve malzeme kullanıldığı iddia etselerde bu iddialar 

firma tarafından rededildi.  

Olması Gerekenler ve Gerçekler 

 Olası tehlikelere karşı bu tür fabrikalar insanların yaşadığı alanlardan uzakta, gerekli 

önlemler alınarak kuruluş amacına uygun teknoloji ile standartlara uygun bir şekilde 

kurulması gerekmektedir. 

 Çalışan personel vasıflı ve olası tehlikelere karşı bilgilendirilmeli Acil Durum ve Kriz 

Müdehale talimatları hakkında bilgilendirilmeli. İlgili kurumlar bilgilendirilmeli ve 

tatbikatlarla pekiştirilmelidir. 

 Kimyasal maddeler maddelerin üretimi sırasında oluşabilecek tehlikelerin önlenmesi 

için olabilecek en güvenli yöntemin ve kimyasalların kulanılması ve uygun bir taşınması 

depolanması gerekmektedir. 

 Sevin maddesi üretimi daha ucuz olduğu için Klor, fosgen, H2S ve MIC gibi 

kimyasalların kullanıldığı yöntem tercih edildi. Kimyasallar IUU firması tarafından 

karşılanacaktı. 1979 yılında MIC fabrikada üretilmesi ile maliyet biraz daha düşürüldü.Bu 

kimyasallarla deri, solunum yoluyla teması, suyla oluşabilecek ekzotermik reaksiyonları 

oluşabilecek tehlikeler dönüşü olmayan birçok hastalıklara, ikincil afetlere neden olduğu 

bilinmektedir.  

 Oluşabilecek yangın ve sıcak tehlikesine karşı soğutma için sürekli bir suyla sağlanan 

özel bir soğutma sistemine ihtiyaç bulunmaktadır.  
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 MIC olası tehlikelere karşı 60 tonluk paslanmaz çelik, soğutmalı, inert örtülü, negatif 

basınç tahliyeli ve temizlenmiş, tahliye valfli, basınç testi yapılmış (> 75 psig) kurşun 

korumalı beton bir sığınakta,sadece bu amaç için kullanılacak tanklar içinde depolanması 

gerekmektedir.  

 ICC’nin kendi iç talimatnamesine göre acil durumlara karşı yedek tanklar hazır halde 

bekletilmeli, bu tanklar, genleşmeye neden olabilecek bir olay karşısında ekstra hacim 

gerektiği için maksimum % 60 doldurulmalıdır. 

 Tankların temizliğinin buharla yapılması ve su tahliyesi sırasında MIC suyla temas 

etmemesi için valflerin sürekli kontrol edilmeleri, temiz ve sıkı bir şekilde disklerle, 

kapatılmaları gerekmektedir.  

 Olası kaçak gaz temizleme kulesi, gazın tutularak, dışarı sızmasını engellemek üzere 

kostik soda (sodyum hidroksit) ile dolu olmalıdır.  

 Acil durum ve kriz müdehale planları hazır hale getirilmeli, personel bilgilendirilmeli, 

olası afetlere karşı ilişkili hastaneler gibi kurumlar bilgilendirilmeli ve beraber tatbikatlar 

yapılmalı idi.  

Bunlar gereklilikler ama gerçeklerin gereklilerle karşılayamaması afete yol açar zaten. 

Gerçekler; 

 Fabrikanın kuruluş yeri bir milyoona yakın kişinin yaşadığı kente çok yakındı. Kimi 

fabrika çalışanlarının yaşadığı, kimi de fabrikada iş bulma umuduyla gelenlerin yaptığı çok 

sayıda gecekondu hemen yakındaydı.  

 Daha fabrika yapım aşamasında dizynı yapan mühendis mühendis T. D'Silva, 

fabrikanın yerel malzemeler kullanabilmek için “Hintlileştirildiği”ni, Hindistan’da bazı 

elektronik parçaların bulunması zor olduğu için, Hintli mühendislerin fabrikada kendilerince 

çok ciddi yapısal değişiklikler yaptığını belirtsede dikkate alınmadı. 

 Gerek ekonomik nedenler gerekse iş gücü alımı (İstihdam) kaygılarıyla Hintli 

yetkililer fabrikada daha çok ucuz, yeterli eğitim almamış vasıfsız Hintli personeleri 

çalıştırıldı. Güvenlik ve diğer kaygılarla Amerikalı uzmanların çalışmasına sürekli olmaması 

ve vardiyalı olması şartıyla izin veriliyordu. 

 Eğitimler ingilizce olarak üst idarede çalışanlara veriliyor, güvenlik talimatnameleri, 

işaret ve tabelalarının çoğu İngilizce olmasına karşın, fabrikada çalışanların (özellikle gece 

vardiyasında) çoğu İngilizce bilmiyordu. Vasıfsız işçiler çalıştırılıyordu ve eğitimler 

yetersizdi. (Valflerin temizliğinden sorumlu olan işçiye neden güvenlik diskini takmadın 

dendiğinde bunu O’na kimsenin söylemeğini kendi görevi olmadığını düşündüğünü 

söylemesinden de anlaşıldığı gibi) 

 O gece sızıntı meydana gelen tank %75 doluydu 

 Acil bir durum için hazırlanmış ve daima boş olması gereken yedek tank, başka 

kimyasallarla doluydu. 

 Temizlik amacıyla basınçlı buhar yerine, daha ucuz ve kolay elde edildiği için su 

kullanılıyordu.  

  Temizlik amacıyla kullanılan suyun tanklara engelleyecek olan valflar temizleyen işçi 

tarafından sıkıca kapatılmış, ama güvenlik diskleri yerine takılmamıştı. Daha sonra alınan 

ifadesinden, işçinin bunun kendi görevi olmadığını düşündüğü anlaşıldı. 

 Suyun tahliyesini sağlayacak dört vanadan iki tanesi tıkalıydı. Bu da basıncın 

yükselerek suyun tankın içine sızmasına neden oldu.  

 MIC suyla karşılaştığında egzotermik reaksiyon meydana gelmesi ve bu ısınmanın da 

genleşmeye yol açması ihtimaline karşı kurulmuş olan soğutma sistemi, finanssal tasarruf 

amacıyla 5 ay önce devre dışı bırakılmıştı. Bu sistem aynı zamanda MIC gazının normal 

zamanlarda da soğuk saklanmasını sağlamaya yönelikti, ama işletim maliyeti yüksekti. Gerek 

duyulmadı. 
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 Olası kaçak gaz için gerekli sodyum hidroksit seviyesi yeterli olmamasını yanısıra bu 

sistemle tankların bağlantısı da kesikti. Çünkü o sırada gece olması dolaysıyla fabrikada 

üretim durmuştu ve çalışanlar üretim olmadığı zaman bu sistemin devrede olmasını gerekli 

görmemişlerdi!  

Bu iddiaların hepsi firma tarafından rededildi. 

Afet anı 

Aslında felaket geliyorum demişti ve gelmişti. Fabrika 1969 da kurulduğu andan itibaren 

sürekli gündemde idi. Gerekli tedbirlerin ve denetlemelerin yapıldığı iddia edilse de 1976 

yılında başlayan, fabrikanın yarattığı artan çevre kirliliği şikayetlerine, 1981 yılında meydana 

gelen ölümlü ilk iş kazasının resmi kaynaklarda geçmesine, 1982 yılında inceleyen Amerikalı 

uzmanlarının rapor ettikleri güvenlik açıklarına, çeşitli kuruluşlar ve yerel yetkililer, 

tarafından uyarılmalarına rağmen fabrika yönetimi tarafından, hiçbirini dikkate alınmadı.1984 

yılına gelinceye kadar onlarca iş kazası meydana gelmişti.  

2 Aralık 1984 gününü 3 Aralık 1984‘e, bağlayan gece saatlerinde bir milyona yakın  

Hindistanın Bhopal şehri sakinleri uyurken; çoğu ingilizce bilmeyen, gerekli eğitimleri eksik 

almış /almamış, acil durum talimatlarından bihaber personelin çalıştığı tesiste saat 21:00 

civarında suyla çalışan temizleme sistemi devreye girdi. Yaklaşık bir saat sonra, bu sistemden 

gelen suyun 610 numaralı, içinde 42 tonun üstünde MIC bulunan tanka sızmasıyla reaksiyon 

başlayınca çalışanlar basınç yükselmesini fark ettiler. Kaçak gazı kaçmasını engelleyecek 

sodyum hidroksit seviyesi yetersiz gelmiş, saat 22:30’da gaz, VGS (Vent gas scrubber = 

Kaçak gaz temizleyicisi) adı verilen güvenlik sisteminin ikinci kademesi olan, birinci 

sistemden kaçan gazları etkisiz hale getirmek üzere tasarlanan yangın kulesinden sızmaya 

başladı. Ancak bu kulenin güvenlik sistemi ana sistemle bağlantısını sağlayan boru bakım 

amacıyla sökülmüştü ve yedeği de olmadığından devre dışıydı. Sıcaklık 200 
0
C üstüne çıktığı 

için MIC oldukça zehirli hidrojen siyanüre (HCN) dönüştü.Buna rağmen bir üçüncü kademe 

güvenlik önlemi daha vardı. Gazın sızdığı yerlerde su perdesi oluşturarak, çıkan gazın yere 

indirilmesi ve havaya karışması engellenerek, zararının azaltılması düşünülmüştü. Su 

perdesinin basıncı ancak 30 m. yükseğe çıkmasına yeterliydi, ama gaz 36 m. yüksekten 

fışkırıyordu. Amerika’da benzeri fabrikalarda bulunması şart olan otomatik dörtlü alarm 

sistemi, bu fabrikada yoktu. Sadece elle çalıştırılan bir sistem vardı ve o çalıştırıldığında da iş 

işten geçmişti. 

Saat 00:30 civarında büyük bir siren sesi duyuldu ve derhal kesildi. Bundan 20 dakika sonra 

sadece fabrika içinde duyulan bir siren çalmaya başladı ve işçiler kaçtı. Aynı saatlerde fabrika 

yakınlarında yaşamakta olan insanlarda öksürük, solunum güçlüğü, gözlerde yanma, kusma 

gibi belirtiler görülmeye başlandı. Saatlerin 01:00’i gösterdiği sıralarda polis alarma geçti ve 

evleri boşaltmaya başladı. Ancak görüşüne başvurulan fabrika müdürü bir gaz kaçağı 

olabileceğini reddetti. Saat 02:00’de şehir merkezinde bulunan (Hamidia Hospital) Hamidiye 

Hastanesi’ne ilk hastalar gelmeye başladı. Şikâyetler görme bozuklukları ve körlük, solunum 

güçlüğü, ağızda köpürme ve kusmaydı. Bunun üzerine saat 02:10’da fabrika dışından da 

duyulabilecek bir alarm devreye girdi. Ancak 04:00 sırlarında kaçak kontrol altına alınabildi. 

Ama uygulamaları gereken acil durum prosedürlerini bulamadılar. Kentte bulunan iki büyük 

hastanenin de kimyasalın niteliğinden (Firmanın ticari sır diyerek kimyasalın niteliği 

hakkında bilgi vermediği iddia edildi, firma kabul etmedi) etkilerinden tedavi yöntemlerinden 

haberinin olmaması afetin vehametini kata kat artıran nedenlerden sadece bir kaçı idi. 

Afet sonrası 

Bundan sonra soru işaretleriyle dolu bir süreç başladı. Sadece bir kaç saat içinde Bhopal 

sokakları insan, kuş, köpek, büyük ve küçük baş hayvan esetleri cesetleri ile dolmasına 

rağmen yetkililer duruma kayıtsız kaldı.Sabah 06:00’da polis sözcüsü her şeyin yolunda(!) 
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olduğunu açıkladı. Ölenlerin ve etkilenenlerin sayısı sürekli değişkenlik gösterdi. Resmi 

kaynaklarca ölenlerin sayısı sayısı önce 2.000 civarında açıklansada daha sonra da (1991 

yılında) 3.928 olarak açıklansada bağımsız kaynaklara göre, ilk gün ölenlerin yaklaşık 8.000 

kişi olduğu ve bu rakamın ilerleyen günlerde 20.000’e yükselmişti. Yine bu kaynaklara göre 

yaklaşık 200.000 kişide ciddi ve kalıcı sakatlıklar meydana geldi. Şehirde bulunan iki büyük 

hastane ve oluşturulan geçici bakım merkezlerinin kayıtlarından anlaşıldığına göre olaydan 

etkilenenler çoğunluğu 15 yaş altındaki nüfus ve bağışıklık sistemi problemlerinden dolayı 

hamile kadın ve, yaşlıların oluşturduğu 520.000 civarı, kişi oluşturuyordu. Sızan 

kimyasalların havadan ağır olması nedeniyle yere yakın konsantrasyonu artar bu da, boyları 

kısa olan çocukların gaza daha çok maruz kalmasına neden oldu. Hastaneler yetersiz kaldı ve 

kimyasalın türünün ve etkilerin ve maruziyette tedavi şeklinin bilinmemesi dolaysıyla 

müdehale ve tedavide geç kalınması afetin morbilitesi ve mortalitesini arttırdı. Ayrıca yine 

tahminlere göre 100–200 bin arası insan kalıcı sakatlıklara yenik düştü. Birkaç gün sonra da 

civardaki ağaçlar sarararak, kurumaya başladılar. Hayvan cesetleri imha edildi. Sulardaki 

kirlilik nedeniyle balık tutmak yasaklandı.İddialar red edildi.  

Hintli yetkililerin bilimsel çalışmalara sıcak bakmamaları ve hatta çevrede çalışma yapmak 

üzere örnek toplayanları hapse atmaları kesin bilgilere ulaşılmasını engellemelerine rağmen 

olayın oküler, solunum, sindirim, fizyolojik, nörolojik ve genetik üzerine etkilerinin, olaydan 

sonra süre bile hala devam ettiği çeşitli çalışmalarla ortaya konuldu. Ölü doğumlar %300, 

neonatal ölümlerin ise % 200 arttığı kanıtlandı.  

UCC Firması her ne kadar iddiaları red etse de kendi laboratuarlarının yaptığı 1989 ve 1994 

yılındaki ölçümler ile su ve toprak kirliliğinin yüksek olduğunu gösterdi. Greenpeace 

örgütünün olaydan 20 yıl sonra 2004 yılında yaptığı çalışmalardan çıkan sonuçlar buz dağının 

altıda daha birçok bilinmeyen olduğunu düşündü. Fabrikanın yarattığı çevre kirliliği bu 

kazayla sınırlı olmayıp, çok daha ciddi boyutlardaydı. Örneğin artezyen kuyularından 

sağlanan su ve toprakta civanın da katı toksik madde miktarı normal limit değerlerin 20 bin ila 

6 milyon kat üzerinde olduğunu belirlediler. 2002 yılında yapılan bir çalışmada; olayın 

gerçekleştiği bölgede yaşayan emziren annelerin sütlerinde cıva, kurşun, triklorobenzen, 

kloroform gibi çok sayıda kimyasallara, rastlandı. 

UCC şirketi yetkilileri ilk anda olayın kaza olmadığını, işten çıkarılan bir işçi tarafından 

yapılan bir sabotaj olduğunu iddia ettiler. Daha sonra Şirketin bir diğer iddiası da güvenlik 

standartlarının Amerika’daki fabrikalarıyla birebir aynı olduğu idi. Şirketin resmi internet 

sitesinde, bu iddiaların yanında, olayın meydana geldiği fabrikanın kendilerinin de ortak 

olduğu UCIL (Union Carbide India Limited) isimli bir firmaya ait olduğunu, bu firmanın daha 

sonra satılmasıyla (birkaç el değiştikten sonra en son 2001’de Dow Company) yeni 

sahiplerinin olayla ilgisinin kalmadığı gibi pek çok sav ileri sürülmektedir. Ayrıca şirket 

yetkilileri olaya derhal müdahale ettiklerini, ilk aşamada tıbbi yardımlara, daha sonra da 

dekontaminasyon faaliyetlerine hem maddi, hem de insan gücü katkısında bulunduklarını öne 

sürmektedirler. Son olarak da 1989 yılında ödedikleri 470 milyon dolarlık tazminatla 

sorumluluklarını tam olarak yerine getirdiklerini belirtmektedirler. Ancak Hindistan devletine 

ödenen paranın çok azı gerçek mağdurlara dağıtılabildi. Bu miktar hayatta kalanlar tarafından 

paylaşıldığında, kişi başına 500 dolar civarı para düştü. 

 TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu afet engellenebilir miydi? Evet. Fabrika uygun standardlarda yapılsaydı, uygun 

teknolojilerle donatılsa, kimyasallar uygun bir şekilde taşınıp, depolanıp,, uygun yöntemlerle 

üretilse, personel vasıflı olsa yada en azından anlaşılır, doğru dürüst eğitilse, acil durum ve 

kriz müdehale talimatları bilinse, kurumlar bilgilendirilse, tabikatlar yapılsa gibi kısaca 

yapılması gerekenler yapılsa idi etkileri hala doğmamış çocuklarda bile devam eden tamamen 
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“insan “, hatasından meydana gelen afet oluşmayacak adına “kaza” denilen tarihin kara lekesi 

yaşanmayacaktı. 

 1984 ‘de meydana gelen bu olayın etkileri hala devam etmektedir. Greenpease 20 yıl sonra 

yaptığı bir çalışmada gerek su gerekse toprakta normalin 6 milyon katına kadar tehlikeli 

kimyasallar tespit edilmiştir.  Yapılan başka bir çalışmada da  bu bölgede yaşayan annelerin  

sütünde bile yüksek miktarlarda tehlikeli maddeler tespit edildi. Kansorajenik etkileri üzerine 

yapılan bir çalışmada UCC fabrikasında çalışanlarda oldukça yüksek oranda kanser hastası 

vakasına rastlandı.Söz konusu kimyasalların  mutajenik etkileri de saptanmıştır. 

Murthy  2014 yılında yaptığı bir çalışmada , Bhopal felaketinin, afetlerin ruh sağlığı 

boyutlarını anlamak için önemli bir dönüm noktası olduğunu, günlük aktivitelerde işlev 

bozukluğuna yol açan psikopatolojik belirtilerde bir artış olduğu gözlemledi. Akut psikotik 

belirtiler, konfüzyonel durumlar, anksiyete-depresyon reaksiyonları, reaktif psikozlar ve yas 

reaksiyonları olan kişiler için klinik yardım ve bakıma ihtiyaç duyulduğunu, engellilik, 

geleceğin belirsizliği, bozulan sosyal birimler ve rehabilitasyon sorunlarından kaynaklanan 

psikolojik sorunlar için uzun süreli bakıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Afetle doğrudan ve 

dolaylı olarak karşılaşan mağdurların, psikolojik rehabilitasyon gerektiren uzun süreli 

davranışsal ve bilişsel belirtiler gösterdiğini vurguladı. 

2021 yılında yapılan bir çalışmada hopal gaz trajedisi dünyanın en kötü endüstriyel kimyasal 

sızıntı felaketlerinden biri olduğu, bu olaydan kurtulanlar hala artan kanser oranı, tüberküloz 

gibi kronik hastalıklar gibi çeşitli komplikasyonlardan muzdarip olduğu, Bhopal gaz 

trajedisinden kurtulanların COVID-19 ile ilgili olumsuz sonuç geliştirme riski daha yüksek 

olduğu iddia edildi. Buna metilizosiyanatın (MIC) uzun vadeli etkisi olabileceği öne sürüldü. 

MIC maruziyeti, genetik, epigenetik ve genetik olmayan faktörler üzerinde olası toksik 

etkilere yol açarak  Bhopal kurbanı olan COVID-19 hastalarında olumsuz sonuçlara neden 

olabileceği öne sürüldü. 

Bizlerin yaşanan bu olaylardan çıkaracağımız birçok ders bulunmaktadır. Uygun bir şekilde 

denetlemeler ve ağırlaştırılmış adalet belki bu olayları engelleyebilse de bu olayları kaza, 

kader, olarak görülmesi olayların ciddiyetini azaltığını düşündürmektedir. Bir afetin kaza 

olması onun kasten olmadığını göstermez. Afet öncesi alınan önlemler, anında yapılan uygun 

müdehale ve yönetim, sonrası yapılan çalışmalar, afetlerin oluşturduğu can, mal ve diğer 

yıkımları azaltır.Son olarak, afetler her ne kadar kaynağına göre doğal ve insan kaynaklı 

afetler ikiye ayrılırsa da afetler sonrası oluşan ikincil afetler sadece insan kaynaklı olmaktadır. 
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ÖZET 

Obezite, genetik, enerji alımı ve tüketimindeki dengesizlik ve fiziksel hareketsizlik gibi çok 

faktöre bağlı olarak vücutta aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanan yaygın inflamatuar metabolik 

bozukluktur. Eser elementler, obezitenin de dahil olduğu birçok fizyolojik ve patolojik süreç 

için önemli role sahiptir. Manganez (Mn) birçok enzimatik reaksiyonda ve lipit 

peroksidasyonunda görev alan anti-oksidan elementtir. Silisyumun (Si) toksik bir element 

olduğu kabul edilse de, son yıllarda Si’nin aterosklerozda koruyucu rolü olduğunu öne süren 

çalışmalar vardır. İnsanlarda görülen obeziteyle ile eser elementler arasındaki ilişkiyi gösteren 

birçok çalışma vardır. Fakat, köpeklerde eser elementlerin obezite patogenezindeki etkileri 

henüz detaylı olarak aydınlatılamamıştır. Bu yüzden, bu çalışmanın amacı obez köpeklerde 

serum Mn ve Si değişimlerinin etkilerini incelemektir. Tüm köpekler Bursa Uludağ 

Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Eğitim Hastanesi'nde muhafaza edilerek kuru ve/veya 

yaş mama ile beslendi. Çalışma grupları farklı yaş, ırk, cinsiyete sahip sağlıklı kontroller (n:10) 

ve obez köpekler (n:20) olarak sınıflandırıldı. Köpeklerin yaş dağılımı 3-7 idi. Serum Mn ve Si 

düzeyleri indüktif olarak eşleştirilmiş plazma-optik emisyon spektrofotometresi (ICP-OES) ile 

analiz edildi. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edildi. Obez köpeklerin serum Mn 

düzeyleri sağlıklı kontrollere göre anlamlı yüksekti (p<0.001), buna karşın obez köpeklerde 

serum Si düzeyleri ise sağlıklı kontrollere göre anlamlı düşüktü (p<0.001). Bu pilot çalışma, 

Mn'nin biyolojik organizmayı obezite kaynaklı oksidatif stresten korumak amacıyla dokulardan 

kan dolaşımına yeniden dağıtılması nedeniyle serum Mn'nin artışını göstermektedir. Bu 

çalışmanın ikinci sonucu ise obeziteyle ilişkili inflamasyon sürecinde harcanan serum Si’nin 

aterosklerozdaki koruyucu olduğuna işaret etmektedir. Köpeklerde eser ve toksik elementlerin 
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obezite patogenezindeki etkileri açısından moleküler ve fizyopatolojik yolakları belirlemek için 

daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Köpekler, Obezite, Manganez, Silisyum 

 

 

ANALYSIS OF SERUM MANGANESE AND SILICIUM IN OBESE DOGS 

 

ABSTRACT 

Obesity is a common inflammatory metabolic disorder defined as excess fat accumulation 

within the body based on multifactorial factors like genetics, imbalance in energy intake and 

consumption, and physical inacitivity. Trace elements play a vital role in many physiological 

and pathological inflammatory process including obesity. Manganese (Mn) is an anti-oxidant 

element functioning in many enzymatic reactions and lipid peroxidation. Although silicium (Si) 

has been accepted as a toxic element, studies in recent years have postulated its protective role 

in atherosclerosis. There have been several studies based on the relationship between trace 

elements and human obesity. Nevertheless, the effect of trace elements in pathogenesis of dog 

obesity have not been elucidated in detail yet. Thus, the aim of the present study is to evaluate 

alterations of serum Mn and Si in obese dogs. All the dogs were kept at Bursa Uludag 

University, Faculty of Veterinary Medicine, Animal Teaching Hospital and fed with dry and/or 

wet food. The study groups were classified as healthy controls (n:10) and obese dogs (n:20) 

with different ages, breeds and genders. The dogs were aged between 3-7 years. Serum Mn and 

Si levels were analyzed bu utilizing inductively coupled plasma-optical emission 

spectrophotometer (ICP-OES). p<0.05 was accepted as significant. Obese dogs had statistically 

higher serum Mn compared with healthy controls (p<0.001), whereas serum Si levels in obese 

dogs were statistically lower than healthy controls (p<0.001). This is a pilot study that pointed 

out the increment of serum Mn due to re-distribution of Mn from tissues to blood circulation to 

prevent the biological organism from obesity induced oxidative stress. The second outcome of 

the study was the proposal of the protective of serum Si via its consumption in inflammation 

process in obesity. Further studies should be warrented to determine the effect of multiple trace 

and toxic elements in obesity pathogenensis by means of molecular and physiopathological 

pathways in dogs.     

Keywords: Dogs, Obesity, Manganese, Silicium 
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ÖZET 

Biseps tendonunun uzun başının (BTUB) bozuklukları yaygındır ve sıklıkla diğer omuz 

hastalıkları ile ilişkilidir. Diğer omuz rahatsızlıklarında olduğu gibi, BTUB hastalığı 

karmaşıktır ve teşhis edilmesi zordur. Bisipital hastalığı olan hasta geleneksel olarak anterior 

ağrı, bisipital olukta proksimal BTUB' nın ağrılı palpasyonu, üst ekstremitede eksantrik 

yavaşlamayı gerektiren aktivitelerde ağrı ve biseps yüklenmesi ile ağrı şikayetleri ile başvurur. 

Çok sayıda klinik muayene testi tanımlanmıştır. Bu testler literatürde %53 ile %85 arasında 

değişen bir duyarlılığa ve %17 ile %87 arasında değişen bir özgüllüğe sahiptir. BTUB’ na 

yönelik olarak kabul edilen geleneksel testler, Speed ve Yergason testleridir. 

Bu çalışmadaki amacımız, BTUB patolojilerini teşhis etmek için en doğru geleneksel testlerin 

(Speed ve Yergason testleri) klinik faydasını araştırmaktı. Çalışmaya dahil edilen 46 hasta (26 

kadın ve 20 erkek), ortalama ameliyat yaşı 55.11.7 yıldı. Çalışmaya alınan 46 hastanın 30'u 

(%65,2) sağ omuzdan ameliyat oldu. 37 (%80.4) hastada dominant omuz etkilenmişti. Hastalar 

rotator manşet yırtığı (30 [65.2%]), labral lezyon (4 [%8.7]) veya subakromiyal sıkışma (12 

[%26.1%]) nedeniyle ameliyata alındı. Speed testi, hastanın dirseği uzatılmış ve önkol 

supinasyonu ile omuzunu 90 derece öne getirerek gerçekleştirildi. Ön kola direnç uygulandı ve 

ağrı bisipital oluğa lokalize ise pozitif sonuç kaydedildi. Başka bir bölgedeki ağrı sonuçsuz 

olarak not edildi. Yergason testi, hastanın dirseği 90 derece fleksiyonda ve toraksa karşı 

stabilize edilerek yapıldı; önkol pronasyondayken, muayene eden kişi supinasyona doğru 

direndi. Bisipital oluğa lokalize ağrı ile pozitif bir test sonucu gösterildi. Başka bir bölgedeki 

ağrı sonuçsuz olarak not edildi. 

Artroskopinin tanı aşamasında, BTUB hastalığı arka portalden girilerek değerlendirildi. BTUB 

hastalığı tam yırtılma veya eklem içi lezyonlar olarak sınıflandırıldı (biseps ankorunun 0,5 cm 

distalinden çekme testinden sonra görülen tendonun en distal kısmına kadar, dolayısıyla SLAP 

lezyonları hariç tutuldu), tendinopati, tendon kalınlığı <%50'nin bozulması olarak alt 

sınıflandırıldı, veya tendon kalınlığının >%50'sinin bozulması olarak sınıflandı. Tendinopati, 

BTUB' nın iltihaplı veya yıpranmış görünümüyle teşhis edildi. İki klinik test için, duyarlılık, 

özgüllük, doğruluk, pozitif tahmin değeri, negatif tahmin değeri belirlemek için gerçek 

pozitiflerin, gerçek negatiflerin, yanlış pozitiflerin ve yanlış negatiflerin sayısını hesapladık. 

Ayrıca BTUB patolojisine göre tanının değerlendirilmesinde EAA (Eğri Altındaki Alan) 

değerleri %95 güven aralığı ile hesaplandı. Analizler Stata / MP 14.1 yazılımı kullanılarak 

yapıldı. 

Speed testinin ve Yergason testinin duyarlılığı sırasıyla %61 ve %37 olarak bulundu. Aynı 

testlerin özgüllüğü sırasıyla %71 ve %83 olarak bulundu. Speed testinin doğruluğu 0.65, 

Yergason testinin doğruluğu 0.54 olarak bulunmuştur. Pozitif prediktif değer sırasıyla Speed 

ve Yergason testi için 0.78 ve 0.79 idi. Aynı testler için negatif prediktif değer sırasıyla 0.52 ve 

0.43 olarak bulundu. Sonuçlarımız, BTUB patoloji tespiti için bir tarama testi olarak Speed ve 
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Yergason testlerinin kullanılması gerektiğini göstermektedir. Ayrıca bu test sonuçları, omuz 

artroskopisi altın standart olarak alındığında BTUB patolojilerini saptamak için literatürle 

uyumludur. 

Anahtar Kelimeler: Biseps Tendon Uzun Başı, Omuz Testleri, Klinik Muayene, Speed Testi, 

Yergason Testi 

 

 

INVESTIGATION OF ACCURACY OF TWO SPECIAL TESTS IN DIAGNOSIS OF 

LONG HEAD OF BICEPS TENDON PATHOLOGIES 

 

ABSTRACT 

Disorders of the long head of the biceps tendon (LHBT) are common and often associated with 

other diseases of the shoulder. As with other shoulder conditions, LHBT disease is complex 

and difficult to diagnose. The patient with bicipital disease traditionally presents with 

complaints of anterior pain, painful palpation of the proximal LHBT in the bicipital groove, 

pain with activities that require eccentric deceleration of the upper extremity, and pain with 

loading of the biceps. Numerous clinical examination tests have been described. These tests 

have a sensitivity ranging from 53% to 85% and a specificity ranging from 17% to 87%. The 

traditional tests regarded as directed to the LHBT is the Speed and Yergason tests. 

Our objective with this study was to investigate the clinical utility of the most accurate 

traditional tests (Speed and Yergason tests) to diagnose LHBT pathologies. There were 46 

patients included in the study (26 women and 20 men), with a mean age at surgery of 55.11.7 

years. Of the 46 patients included in the study, 30 (65.2%) patients had surgery on the right 

shoulder. The dominant shoulder was affected in 37 (80.4%) patients. Patients were submitted 

to surgery for rotator cuff tear (30 [65.2%]), labral lesion (4 [8.7%]), or subacromial 

impingement (12 [26.1%]). The Speed test was performed by having the patient forward flex 

the shoulder to 90 degrees with the elbow extended and the forearm supinated. Resistance was 

applied to the forearm, and a positive result was recorded if pain was localized to the bicipital 

groove. Pain in another area was noted as inconclusive. The Yergason test was performed with 

the patient’s elbow flexed to 90 degrees and stabilized against the thorax; with the forearm 

pronated, the examiner resisted supination. A positive test result was indicated by pain localized 

to the bicipital groove. Pain in another area was noted as inconclusive. 

During the diagnostic phase of arthroscopy, LHBT disease was assessed through the posterior 

portal. LHBT disease was classified as complete tear or intra-articular lesions (from 0.5 cm 

distal to the biceps anchor to the most distal portion of tendon visualized after the pull test, thus 

excluding SLAP lesions), subclassified as tendinopathy, disruption of <50% of tendon 

thickness, or disruption of >50% of tendon thickness. Tendinopathy was diagnosed by an 

inflamed or frayed appearance of the LHTB. For two clinical tests, we calculated the number 

of true positives, true negatives, false positives, and false negatives to determine sensitivity, 

specificity, accuracy, positive predictive value, negative predictive value. Also, AUC (Area 

Under Curve) values were calculated with 95% confidence interval in evaluating the diagnosis 

according to the LHBT pathology. Analyzes were performed using Stata / MP 14.1 software. 

The sensitivity of the Speed test and Yergason test were found to be 61% and 37% respectively. 

The specificity of the same tests were found to be 71% and 83% respectively. The accuracy of 

the Speed test was found 0.65 and accuracy of the Yergason test was found 0.54. The positive 

predictive value was for Speed and Yergason test respevtively, 0.78 and 0.79. The negative 
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predictive value for the same tests were found 0.52 and 0.43 respectively. Our results suggest 

that the Speed and Yergason tests should be used as a screening test for LHBT pathology 

detection. Also, these test results are compatible with the literature in order to detect the LHBT 

pathologies when the shoulder arthroscopy taking as a gold standard. 

Keywords: Long Head Of Biceps Tendon, Shoulder Tests, Clinical Examination, Speed Test, 

Yergason Test 
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ÖZET 

Giriş ve Amaç: Foramen ovale'nin (FO) lokalizasyonu, özellikle kafa tabanına dış 

yaklaşımlarda büyük önem kazanmaktadır. Trigeminal nevralji (perkütanöz trigeminal 

rizotomi) için kullanılan yaklaşımlar, tümörün perinöral yayılmasında transfasiyal ince iğne 

aspirasyonu ve elektroensefalografik analiz gibi cerrahi müdahalelerde komşu yapılar büyük 

önem taşımaktadır. Bu çalışmada FO'nin morfometrisi, morfolojisi ve anatomik 

komşuluklarının ortaya konulması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'nda 

bulunan tek taraflı 80 cranium çalışmaya dahil edildi. Çalışmada FO'nin morfolojik özellikleri 

ve çevresindeki anatomik yapılara uzaklıkları ölçüldü. 

Bulgular: Çalışmamızda FO; oval (70%), bademsi (18,75%), yarık (6,25%), yuvarlak (5%) 

şeklinde görüldü. Sağ tarafta FO uzunluğu 7,09 + 1,07 mm ve sol tarafta 7,06 + 1,01 mm, 

genişlik 4,16 + 0,79 mm ve 4,15 + 0,5 mm, sırasıyla sağ ve sol tarfata görüldü. FO'nun 

posterolateral kenarından tuberculum articulare’ye transvers mesafe 33,06 + 3,25mm, FO'nun 

processus mastoideus’a transvers ve vertikal mesafeleri 17,36 + 3,09mm ve 32,40 + 3,43mm 

olarak bulundu. Son olarak, FO’nin canalis caroticus’a, fissura orbitalis inferior’a ve fossa 

pterygopalatina’ya ortalama ölçümleri sırasıyla 16,70 + 1,9 mm, 27,94 + 3,2 mm ve 14,88 + 

1,91 mm olarak kaydedildi. 

Sonuç ve Öneriler: FO'nin morfometrik ve morfolojik analizindeki bölgesel farklılıklar, 

nöroşirürji prosedürlerinde, trigeminal nevraljinin tedavisinde ve tümörlerin tanısal tespitinde 

tıp pratisyenleri için klinik ve anatomik öneme sahiptir. 

Anahtar Kelimeler: foramen ovale, kafatası, kranyum, trigeminal nevralji 
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MORPHOMETRİC MEASUREMENTS AND MORPHOLOGY OF FORAMEN 

OVALE IN DRY HUMAN SKULLS AND ITS RELATİONS WİTH NEİGHBORİNG 

OSSEUS STRUCTURES 

 

ABSTRACT 

Introduction and aim: The importance of the location of the foramen ovale (FO) is 

particularly evident in external approaches to the skull base. Neighboring structures are of 

great importance in surgical interventions such as approaches used for trigeminal neuralgia 

(percutaneous trigeminal rhizotomy), transfacial fine needle aspiration in perineural spread of 

the tumor, and electroencephalographic analysis for seizures. This study aimed to investigate 

the morphometry, morphology and anatomical relations of the foramen ovale. 

Method: Eighty hemicraniums of osteological collection of the Department of Anatomy, 

Faculty of Medicine, Istanbul University, Turkey were investigated. In the study, the 

morphological features of the foramen ovale and their distance to the surrounding anatomical 

structures were measured. 

Findings: Oval (70%), almond (18,75%), slit (6,25%), round (5%) shaped FO were observed. 

The average lenght of FO on the right side was 7,09+1,07mm and 7,06+ 1,01mm on the left 

side, while the widht was 4,16+0,79mm and 4,15+0,5mm, right and left respectively. The 

transverse distance of posterolateral edge of FO to lateral edge of articular tubercle was 

33,06+3,25mm, the transverse and vertical distances of FO to mastoid proccess were, 

17,36+3,09mm and 32,40+3,43mm. Finally, measurements of FO to the carotid canal, the 

inferior fissure orbita, and the pterygopalatine fossa were 16,70+1,9mm, 27,94+3,2mm and 

14,88+1,91mm, respectively. 

Conclusion and Suggestions: Regional differences in morphometric and morphological 

analysis of foramen ovale are of clinical and anatomical significance for medical practitioners 

in neurosurgical procedures, treatment of trigeminal neuralgia, and diagnostic detection of 

tumors. 

Keywords: cranium, foramen ovale, skull, trigeminal neuralgia 
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INTRODUCTION 

Eagle syndrome refers to symptomatic elongation of the styloid process or calcified stylohyoid 

ligament . It is often bilateral. In most cases, the cause is unknown; however, the condition is 

sometimes associated with disorders causing heterotopic calcification such as abnormal 

calcium/phosphorus metabolism and chronic renal failure. Eagle syndrome is characterized by 

recurrent pain in the middle part of the throat (oropharynx) and face. "Classic Eagle syndrome" 

is typically seen in patients after throat trauma or tonsillectomy. Symptoms include dull and 

persistent throat pain that may radiate to the ear and worsen with rotation of the head. Other 

symptoms may include difficulty swallowing, feeling of something stuck in the 

throat, tinnitus, and neck or facial pain. A second form of Eagle syndrome unrelated to 

tonsillectomy causes compression of the vessel that carries blood to the brain, neck, and face 

(carotid artery). This form can cause headache and dizziness. 

CASE REPORT 

A 62-year-old patient presented with neck pain. Although he did not know exactly how long he 

had neck pain, he stated that his complaint was for a long time. The patient, whose anamnesis 

and physical examination were unremarkable, was sent home with muscle relaxants and 

painkillers. However, the patient was admitted to our hospital again with the same complaint 1 

month later. Neck ultrasonography and cervical MRI did not reveal any feature that could 

explain the clinic. Therefore, it was thought that neck tomography could be useful. CT of the 

patient showed that the bilateral styloid processes were prominently elongated to extend to the 

hyoid bone (Picture). Our patient was diagnosed with Eagle syndrome in the light of imaging 

findings. There was no sign of compression on the carotid arteries or cranial nerves among the 

patient's physical examination and imaging findings. After the diagnosis of the disease, the 

patient was offered surgery for treatment (styloidectomy).  The patient refused surgical 

treatment. Therefore, he was discharged with pain reliever and local steroid treatment. The 

mainstay treatment for Eagle syndrome is surgery to shorten the styloid process 

(styloidectomy). Medical management may include the use of pain and anti-inflammatory 

medications, antidepressants, and/or steroids. The overall success rate for treatment (medical 

or surgical) is about 80%. 

CONCLUSION 

The differential diagnosis of neck pain is broad, but includes trauma and non-musculoskeletal 

disease processes that can be classified as neoplastic, inflammatory, infectious, vascular, 

endocrinological, or neurological. We would like to emphasize eagle syndrome, which is a rare 

entity that can be overlooked in this broad differential diagnosis. 

Keywords: eagle, syndrome, neck pain, calcified stylohyoid ligament. 
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Picture: On CT images, bilateral styloid processes are observed to extend to the small cornus 

of the hyoid bone. 
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ÖZET 

Obezite, çok faktörlü bir etiyolojiye sahip ciddi bir kronik hastalıktır. Sedanter yaşam tarzı, 

kötü beslenme alışkanlığı, bireyin genetik özelliği, stres, çevresel faktörler, yağ dokusu 

iltihabı ve daha fazlasını içeren küresel olarak en önemli sağlık sorunlarından biri olarak 

kabul edilmektedir. Ancak sadece beslenme, genetik ve yaşam tarzının obezite tedavisinde 

yeterli gelmemektedir. Obeziteyle ilgili yapılan son çalışmalarda, mikrobiyotanın 

multidisipliner yaklaşımındaki tedavi rolü yer almaya başlamıştır. Beslenme 

alışkanlıklarının, probiyotik ve prebiyotik kullanımının mikrobiyotayı etkilediği 

görülmektedir. Mikrobiyotanın, kısa zincirli yağ asitlerinin etkinlikleri, adenozin 

monofosfatla aktive kinaz fosforilasyonu (AMPK), açlığa bağlı yağ faktörü (FIAF) ve 

Endokannabinoid (eCB) sistemindeki mekanizmalar obeziteyle ilişkilendirilmektedir. Ayrıca 

bu etki mekanizmaları üzerinden iştahın düzenlendiği görülmüştür. Bu bildiride 

mikrobiyotanın obezite üzerindeki etkisini anlamak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Beslenme alışkanlığı, mikrobiyota, obezite 

 

 

OBESITY AND MICROBIOTA 

 

ABSTRACT 

Obesity is a serious chronic disease which has multifunctional etiology. Obesity is accepted 

one of most important health issues in the world. Sedantary life style, unhealthy nutrition 

habits, genetic susceptibility, stress, environmental factors, steatisis and more health issues 

causes of obesity. In obesity treatment nutrition, genetics and changing life style is not 

enough. Recent study on obesity shown that, microbiota is affective on treatment of 

multidisciplinary approach. Microbiota is effected of nutritional habits, using prebiotics and 

probiotics. The systematization of short chain fatty acids of the microbiota must 

accommodate the motors in adenosine fatty acids with active kinase phosphorus (AMPK), 

protein-fasting-induced adipose factor (FIAF) and Endocannabinoid system (eCB). In 

addition, this influence mechanisms effected by controlling appetite mechanisms. In this 

paper, the aim is to give meaning to microbiota on obesity. 

Keywords: Nutrition habits, microbiota, obesity 

 

 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
161



Giriş 

Vücudumuza aldığımız besinlerin miktarının fazla olması ve/veya enerji alımının harcanan 

enerjiden daha çok olmasıyla obezite meydana gelmektedir. Obezite, Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ)’nün yaptığı açıklamada en riskli 10 hastalık arasında olduğunu belirtmiştir (Balci ve 

Küçükkendirci, 2019). Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde obezite ve aşırı 

kilonun yaygınlığı artmakta; sağlık ve ekonomik kaynaklar üzerinde büyük bir yük 

oluşturmaktadır (Harakeh vd.,2016). 

İnsan gastrointestinal (GI) sistemi, bağırsak mikrobiyotası olarak adlandırılan; özellikle 

sağlıklı sindirim ve bağışıklık fonksiyonu açısından karmaşık bir rol oynadığı, çok çeşitli 

bakteri topluluklarını barındırmaktadır (Tehrani vd., 2012). 

İnsan bağırsağındaki mikrobiyal değişikliklerin, obezitenin olası bir nedeni olabileceği 

öne sürülmüştür (Million vd., 2013). 

Mikrobiyota 

İnsan vücudunda çok sayıda bakteri, arkeler, virüsler ve tek hücreli ökaryotlar 

bulunmaktadır. Konakçılarıyla barış içinde bir arada yaşayan mikroorganizmaların tümüne 

mikrobiyota, mikroflora veya normal flora denilmektedir. Bu topluluğun bir parçası olan 

bakterilerin bileşimi ve rolleri, son birkaç yılda yoğun bir şekilde incelenmiştir. 

Gastrointestinal sistemin (GIT); tek başına insan vücudundaki tüm mikropların%70'inden 

fazlasını içerdiği tahmin edilmektedir. İnsan bağırsağı bir tenis kortunun tahmini yüzey 

alanına (200 m2) sahiptir (Sekirov vd.,2010). 

İnsanlarda bağırsak mikrobiyotası (mikroorganizmaların toplu genomik içeriği) yaklaşık 

olarak 40 trilyon mikroorganizma içermektedir. Bağırsak mikrobiyotasının %90'ını oluşturan, 

insanlardaki 2 baskın filum Firmicutes ve Bacteroidetes'tir. Bacteroidetes, insan 

gastrointestinal kanalında en bol bulunan cinsi olan Bacteroides, yaklaşık 20 cinsi 

içermektedir (De Clercq vd.,2016). 

Gram-negatif Bacteroidetes filumu, Bacteroides, Prevotella, Parabacteroides ve Alistipes 

cinslerini içerirken, gram-pozitif Firmicutes, Faecalibacterium prausnitzii, Eubacterium 

rectale ve Eubacterium hallii türleri ve diğer birçok türü içermektedir (Schoeler ve Caesar, 

2019). 

Bağırsak mikrobiyotası son zamanlarda metabolik hastalıkların gelişimi için önemli bir 

faktör olarak kabul edilmiştir. Ayrıca; enerji homeostazı, glikoz metabolizması ve lipid 

metabolizması dahil birçok metabolik süreci düzenleyen bir endokrin organ olarak kabul 

edilmektedir. Çevresel faktörlerden dolayı bağırsak mikrobiyotasının bileşimindeki 

değişiklikler bakteri ve konakçı arasındaki ilişkide bir değişiklik meydana getirmektedir. Bu 

değişiklik, düşük dereceli bir kronik enflamatuar sürece ve obezitede mevcut olanlar gibi 

metabolik bozukluklara neden olabilmektedir (Schoeler ve Caesar, 2019). 

Sağlıkta, bağırsak mikrobiyotası vücudumuzda önemli bir rol oynamaktadır. Esas olarak 

bağışıklığın gelişmesinde, büyümesinde ve birkaç temel metabolik yolun düzenlenmesine 

katkıda bulunmaktadır. Bağırsak mikrobiyotasının kantitatif ve / veya kalitatif değişiklikleri, 

metabolik yolların bozulmasına neden olarak; fonksiyonel gastrointestinal hastalıklar,
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bağırsak enfeksiyon hastalıkları, enflamatuar bağırsak hastalığı, karaciğer gibi çeşitli bağırsak 

mikrobiyotası ile ilgili hastalıkların gelişmesine yol açmaktadır. Mikroorganizmaların büyük 

bir kısmı, özellikle anaeroblar, geleneksel mikrobiyoloji teknikleriyle yetiştirilemediğinden, 

bağırsak mikrobiyota anlayışımız büyük ölçüde sınırlı kalmaktadır. Şu anda, dört ana 

mikrobiyal filumun, bağırsak mikrobiyotasının bakteriyel bileşeninin %90'ından fazlasını 

temsil ettiği bilinmektedir: Firmicutes, Bacteroides, Proteobacteria ve Actinobacteria. İnsan 

bağırsak mikrobiyotasını barındıran "iyi" bakterilerin çoğu Firmicutes ve Cytophaga-

Flavobacterium-Bacteroides (CFB) ile temsil edilmektedir (Bibbò vd., 2016). 

Obezite 

Beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler ve yüksek kalorili gıdalara erişimin kolaylaşması, 

aşırı kilo ve obeziteyi çağımızın en ciddi sağlık sorunlarından biri haline getirmektedir 

(Abenavoli vd., 2019). 

Son istatistikler, aşırı kilolu / obezitenin durmak bilmeyen küresel yükselişini sürdürdüğünü 

ve fazla vücut ağırlığına sahip insan sayısının 2 milyardan fazla, yani dünya nüfusunun 

yaklaşık %30'una ulaştığını göstermektedir. Çocuklarda UNICEF, 2017 yılında “15 yıldan 

fazla bir süredir aşırı kilo oranını düşürmek için ilerleme kaydedilmediği” sonucuna 

varmıştır (Caballero, 2019). 

Dünya Sağlık Örgütü yetişkinler için vücut kitle indeksini (BMI) 19,5 ila 24,9 kg / m2 

arasını normal ve 25 ila 29,9 kg / m2 fazla kilolu olarak tanımlamaktadır, BMI’si 30 kg / 

m2'den büyükse obez, 40 kg / m2'den büyükse morbid obez ve 50 kg / m2'den büyükse 

süperobez olarak tanımlanmaktadır (Bookman vd., 2018). 

Obezite ve Mikrobiyota İlişkisi 

Bağırsak mikrobiyotasının obezite patogenezinde ilgili bir çevresel faktör oluşturabileceği 

hipotezi, fazla kilolu bireylerde bağırsak mikrobiyal topluluklarının araştırılmasına yol 

açmıştır. Obezite ve bağırsak mikropları arasında bir ilişki olduğunu gösteren ilk kanıt, tüm 

bağırsak mikrobiyomunun taranmasına izin vermek için DNA sıralama yöntemlerini geniş 

ölçekte uygulayan çalışmalar yapılmıştır. Bağırsak mikrobiyal ortamı ile obezite arasındaki 

ilk bağlantı Ley ve ark. leptin eksikliği olan farelerin bağırsak mikrobiyotasını majör filum 

düzeyinde analiz etmiştir. En bol iki bakteri filumu olarak gösterilen fare modellerinde 16S 

rRNA gen dizilemesinden elde edilen sonuçlar Firmicutes (%60-%80) ve Bacteroidetes (%20-

%40) idi ve farelerin anormal bir leptin geni için nasıl baskın olduğunu göstermiştir. Özellikle 

obez farelerde, Bacteroidetes popülasyonunda %50 azalma ve Firmicutes'de orantılı bir artış 

görülmüştür (Abenavoli vd., 2019). 

Çoğu çalışma, obez hastalarda veya metabolik sendromlu hastalarda mikrobiyotanın 

bileşimini araştırmış olsa da mikrobiyotadaki değişikliklerin zaman süreci henüz 

belirlenmemiştir. Bununla birlikte, Tip2 diyabetli hastalarda, mikrobiyotada aynı 

değişiklikler görülmektedir. Karlsson ve ark. ve Qin ve ark, sağlıklı deneklere kıyasla Tip2 

diyabetli hastaların bağırsak mikrobiyotasında bütirat üreten bakteri olan Roseburia ve 

Faecalibacterium prauznitzii yüzdesinde bir azalma olduğunu göstermiştir. (Saad vd., 2016). 
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Esas olarak karaciğer ve iskelet kaslarında eksprese edilen önemli bir enzim olan adenozin 

monofosfat kinaz (AMPK), hücresel enerji homeostazında çok önemli bir rol oynamaktadır. 

AMPK ekspresyonunu artıran ilaçlar, karaciğer ve kas dokularında yağ asidi 

oksidasyonunda artışa neden olur, enerji kaybını teşvik eder ve obeziteyi olumsuz 

etkilemektedir. AMPK'nin aktivasyonu, açil-CoA karboksilaz (Acc) aktivitesi yoluyla 

karnitin palmitoiltransferaz-1'i (Cpt-1) tetikler, bu da mitokondriyal yağ asidi oksidasyonunu 

ve glikojen depolama ve gelişmiş insülin duyarlılığı gibi anabolik yolların inhibisyonunu 

artırmaktadır. AMPK'nin bağırsak mikrobiyotası tarafından inhibisyonu, hedef organlarda ve 

dokularda yağ asidi oksidasyonunu olumsuz yönde etkiler, kolesterol ve trigliserit sentezini 

destekler ve aşırı yağ depolanmasına ve obeziteye yol açan lipogenezi desteklemektedir. 

Bäckhed ve ark. bağırsak mikrobiyotasının AMPK aktivitesi üzerinde baskılayıcı bir etkiye 

sahip olduğu ve bunun da yağ asidi oksidasyonunu etkilediği ve konakçıyı obeziteye duyarlı 

hale getirdiğini belirtmektedir (Dahiya vd., 2017). 

Bağırsak mikrobiyotası; diyet lifi, protein ve peptitlerin anaerobik parçalanmasını içeren 

kolonik fermantasyonla üretilen kısa zincirli yağ asitleri (KZYA) üretimi yoluyla enerji 

metabolizmasına katkıda bulunmaktadır. Çoğu KZYA türü asetat, propiyonat ve bütirattır. 

Asetat ve propiyonat çoğunlukla Bacteroidetes phylum tarafından üretilirken, bütirat 

Firmicutes filumu tarafından üretilmektedir. Vücut ağırlığı, glikoz homeostazı ve insülin 

duyarlılığı üzerinde faydalı etkileri olduğu gösterilmiştir. Bütirat diyet takviyesinin farelerde 

diyetle indüklenen insülin direncini, muhtemel enerji tüketimini ve mitokondri 

fonksiyonunu artırarak azalttığını göstermiştir. Bütirat ve propiyonat beslenmeyle oluşan 

obeziteye karşı koruyucu olduğu bulunmuştur. Asetatın oral uygulaması da glukoz 

toleransını iyileştirmiştir (Baothman vd., 2016). 

KZYA ayrıca sinyal molekülleri olarak hareket edebilir ve kolesterol, lipid ve glukoz 

metabolizmasında yer alan anahtar faktörlerin aktivasyonunu tetikleyen karaciğer ve kas 

dokularında AMP ile aktive edilmiş protein kinazın (AMPK) aktivasyonu gibi çeşitli yolları 

aktive edebilmektedir. Ek olarak, KZYA'nin aynı zamanda serbest yağ asidi reseptörü 2 

(FFAR2) olarak da bilinen G-protein bağlı reseptör 43 (GPR43) aracılığıyla Glukagon benzeri 

peptid-1'i (GLP-1) aktive ettiği de gösterilmiştir (Ang vd., 2018). Özellikle FFAR1 (GPR40) 

ve FFAR4 (GPR120), uzun zincirli doymuş ve doymamış yağ asitleri ile aktive edilirken; 

FFAR3 (GPR41) ve FFAR2 (GPR43)’nin başta asetat ve bütirat ile aktive edildiği 

görülmüştür. KZYA bakımından zengin diyetler, farelerde ve insanlarda gelişmiş metabolik 

fonksiyon gösterdiğinden, diyet liflerinin fermentasyonu ile KZYA arasında doğrudan bir 

nedensel ilişki kurulmuştur (Kimura vd., 2020). FFAR2'ye benzer şekilde FFAR3, bağırsak 

hormonu peptidi YY (PYY) ve GLP-1'i indükleyebilmektedir. Ayrıca bağırsak mikrobiyotası 

tarafından üretilen KZYA yoluyla insülin sinyalini iyileştirebilmektedir (Baothman vd., 

2016). Propiyonat ve bütirat ayrıca bağırsak-beyin ekseni aracılığıyla bağırsak 

glukoneogenezini teşvik etmektedir. Butirat, kas ve karaciğer dokularında peroksizom 

proliferatör ile aktive edilen reseptör gama koaktivatör-1α (PGC-1α) ve adenozin 

monofosfatla aktive kinaz (AMPK) fosforilasyonunu ve PGC-1α ve mitokondriyal ayırıcı 

proteinin ekspresyonunu teşvik ederek FFA oksidasyonunu ve termojenezini artırmaktadır 

(Kimura vd., 2020). 

Açlığa bağlı yağ faktörü (Fiaf), bağırsak florasını yağ dokusu ile bağlayan aracılardan 

biridir. Fiaf, trigliseridlerin dolaşımdaki şilomikronlardan ve VLDL'den salınmasından 

sorumlu olan endotelyal lipoprotein lipazı inhibe etmektedir. Bakteriyel lipopolisakaridlerin 

(LPS) 
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enflamatuar tepkilere neden olduğu bilinmektedir. Bu yanıtlara, LPS reseptörü olarak hizmet 

eden CD14 molekülü aracılık etmektedir.. Bağırsak florası, dolaşımdaki LPS'nin ana 

kaynağını oluşturmaktadır. Bağırsak florasındaki değişiklikler LPS seviyelerini 

etkileyebilmektedir. 4 haftalık yüksek yağlı diyetten sonra farelerde LPS seviyeleri, 

bağırsakta LPS üreten bakteri sayısı ile orantılı olarak artmıştır. Antibiyotikler, yüksek yağlı 

diyetle beslenen farelerde LPS seviyelerini düşürmüştür. Antibiyotikler glukoz intoleransını 

iyileştirmiş, kilo alımını azaltmış ve visseral yağ dokusunu azaltmıştır (Telega, 2000). 

Yağ asidi sentezi, insülin direnci, C-reaktif protein seviyeleri ve VLDL üretimi bağırsak 

florasındaki değişikliklerle ilişkilendirilmiştir. GPR43 reseptörü aracılığıyla hareket eden 

mikrobiyotanın ürettiği kısa zincirli yağ asitleri, insülin aracılı yağ birikiminde iyileşmede rol 

oynayan ana mekanizmalardan biridir. Benzer şekilde kardiyovasküler hastalık için risk 

faktörleri, probiyotikler ve bağırsak florasının bileşimi ile ilişkilendirilmiştir. Mikrobiyotanın 

bileşimi, insülin direnci ve artmış HOMA indeksi ile ilişkilendirilmiştir (Telega, 2000). 

Endokannabinoid (eCB) sistemi, birkaç biyoaktif lipid, enzim ve farklı reseptör tiplerinden 

oluşan bir komplekstir. Lipitlerin en çok çalışılanları N-araşidoniletanolamid (anandamid; 

AEA) ve 2-araşidonoilgliseroldür (2-AG). Monoaçilgliserol lipaz (MAGL) ve yağ asidi amid 

hidrolaz (FAAH), hücre uyarılmasından sonra hücre zarı fosfolipidlerinden sırasıyla AEA ve 

2-AG'nin üretimini ve bozulmasını düzenleyen birincil enzimlerdir. Çeşitli çalışmalar, 

eCB'nin enerji homoeostazının düzenlenmesinde ve çeşitli düzeylerde lipit ve glukoz 

metabolizmasının kontrolünde anahtar bir rol oynadığını doğrulamıştır. Obezite, hem artmış 

eCB seviyeleri ve CB1 aktivitesi hem de türe ve dokuya bağlı bir şekilde azalmış enzim 

seviyeleri ile karakterize edilen düzensizliğin bir sonucu olarak eCB'nin hiperaktivitesiyle 

ilişkilidir. Bu düzensizlik, dengesiz enerji alımına yol açar, aşırı karın içi yağ birikimine 

katkıda bulunur ve obezite ve Tip2 diyabette gözlenen metabolik değişikliklerin gelişimi ile 

ilişkilendirilmektedir. CB1'in aşırı ekspresyonu veya karaciğerde spesifik aktivasyonu, eCB 

ile indüklenen hepatik insülin direncine aracılık ediyor gibi görünen karaciğerde uzun 

zincirli seramidlerin birikmesine ve azalmış insülin klirensi sonucunda hiperinsülineminin 

gelişmesine yol açmaktadır (Kobyliak vd., 2016). 

CB1 aktivasyonu mide hareketliliğini azaltırken, CB2 aktivasyonu bir enflamatuar yanıtı 

azaltmaktadır. Yapılan çalışmalar, genetik olarak obez ve Tip2 diyabetli farelerde CB1 

reseptör antagonistlerinin bağırsak geçirgenliğini azalttığını göstermiştir. Bu sonuçlar, kolonik 

AEA'da (endojen CB1 ligand) seviyelerindeki değişim ile ilişkili bulunmuştur. Bu çalışmalar, 

bağırsak mikrobiyotasının eCB sistemi aracılığıyla obezite ve obezite ile ilişkili metabolik 

yolun düzenlenmesinde gerçekten bir rol oynadığını göstermektedir (Patterson vd., 2016). 

Bağırsak mikrobiyomu ve obezite arasında birkaç bağlantı bildirilmiş olmasına rağmen, 

mikrobiyomun obez durumu nasıl ve ne zaman etkilediğini açıklayan mekanizmalar henüz 

anlaşılmamıştır (Gomes vd., 2018). 

Probiyotik, Prebiyotik ve Sinbiyotikler 

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre probiyotikler, yeterli 

miktarlarda uygulandığında konakçıya sağlık yararları sağlayan canlı mikroorganizma 

türleridir. Günümüzde çoğu probiyotik ürün Bifidobacteria, Lactobacilli ve Lactococci ve 

Streptococci gibi diğer laktik asit bakterileri ile geliştirilmiştir. Diğer ümit verici probiyotik 
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türler arasında bakteri cinsi Bacillus, Escherichia ve Propionibacterium ile Saccharomyces 

olmak üzere diğer bazı maya cinsleri bulunmaktadır. Probiyotiklerin genellikle sınırlı yan 

etkileri ile insan sağlığı için güvenli olduğu düşünülmektedir. Lactobacillus acidophilus, 

Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus ve Lactobacillus helveticus dahil olmak 

üzere birçok Lactobacilli türü ve suşu, insan ve hayvan hastalıklarının önlenmesinde 

kapsamlı bir şekilde çalışılmıştır. Bu probiyotik türler, bağırsak mikrobiyotasındaki 

mikroorganizma popülasyonunu değiştirebilir ve bağırsak mikrobiyotasının ekosisteminin 

işleyişini kontrol edebilir (Azad vd., 2018). 

Prebiyotikler, Birleşmiş Milletler ve WHO Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 

"halihazırda bir veya sınırlı sayıda bakteri türünün büyümesini ve / veya aktivitesini seçici 

olarak uyararak konağı faydalı bir şekilde etkileyen sindirilemeyen gıda bileşenleri" olarak 

tanımlanmıştır. Prebiyotiklerin avantajları arasında kalsiyum, demir ve magnezyum gibi iyon 

ve eser element emiliminin teşvik edilmesi ve İmmünoglobulin A'yı artırarak bağışıklık 

sisteminin düzenlenmesi yer almaktadır. Prebiyotikler, mikrobiyom içinde daha fazla 

mikrobiyal çeşitlilik üretebilen Bifidobacteria ve Lactobacillus türlerinin büyümesini seçici 

olarak uyarmaktadır. Bu prebiyotik substratlar, yararlı mikrobiyota tarafından uyarılarak ve 

fermantasyonu takiben, bağırsağın birincil enerji kaynakları olan ve konakçı üzerinde 

metabolik etkilere sahip olan bütirat, propiyonat ve asetat gibi KZYA üretmektedir. Tokluk ve 

gıda tüketiminin düzenlenmesi üzerindeki prebiyotik etkiler, GLP-1, PYY ve ghrelin 

üretimini iyileştiren daha yüksek KZYA seviyesinin üretilmesinden kaynaklanmaktadır. Ek 

olarak, prebiyotikler ayrıca modüle edilmiş bağırsak mikrobiyotası ile lipid metabolizmasının 

iyileştirilmesinde rol oynayan anti-obezite etkilerine sahiptir. Çeşitli klinik denemeler, 

prebiyotik olarak değiştirilmiş bağırsak mikrobiyotası ve obezite arasında güçlü bir ilişki 

olduğunu göstermiştir (Kimura vd., 2019). 

Deneysel çalışmalar, prebiyotikler açısından zengin gıda tüketiminin, farklı etki 

mekanizmaları yoluyla obeziteye karşı yararlı etkilerle güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu 

göstermiştir. Bunlar arasında, prebiyotik bazlı tedavinin bağırsak mikrobiyota 

kompozisyonunu değiştirdiğine, obez hayvanların gastrointestinal kanalında Lactobacillus ve 

Bifidobacterium'un büyümesini uyardığı görülmüştür. Bazı çalışmalar, bu değişikliklerin, 

oligofruktoz ile tedavi edilen hem obez hem de diyabetik farelerde ve prebiyotik 

karbonhidratlarla tedavi edilen ob / ob farelerde gelişmiş entero-endokrin hücre aktivitesi, 

glikoz homeostazı ve leptin duyarlılığı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. İlginç bir şekilde bu 

değişiklikler aynı zamanda, bağırsak geçirgenliğinde rol oynayan bir intestinotrofik pro-

glukagon türevi peptid olan, artan endojen glukagon benzeri peptid-2 (GLP-2) üretimi ile 

bağlantılıydı ve böylece hem obeziteyi hem de hepatik enflamatuar bozuklukları azaltmıştır 

(Cerdó vd., 2019). 

Bağırsak mikrobiyotası kompozisyonunu modüle etmenin yanı sıra, prebiyotiklerin anti-

obezojenik etkileri ayrıca lipid ve glikoz metabolizmasının iyileştirilmesini de içermektedir. 

Yapılan çalışmada, oligofruktoz ile tedavi edilen hayvanların; daha düşük trigliserit 

seviyeleri, yağ dokusu kütlesi ve kas lipit infiltrasyonu ile karakterize, obez olmayan 

metabolik fenotipler gösterdiğini bildirmiştir. Kısa zincirli frukto-oligosakarit tedavisinin, 

diyetle indüklenen obez farelerin bağırsak mikrobiyotasının bileşimi ve aktivitesindeki 

değişikliklerle ilişkili olan plazma lipid metabolizması ve insülinemi üzerinde de yararlı 

etkileri olmuştur. Son zamanlarda Nihei ve ark., α-siklodekstrinlerle takviyenin sadece 

bağırsak mikrobiyotasını modifiye etmekle kalmayıp, aynı zamanda obez farelerde laktik asit 
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ve KZYA seviyelerini artırdığını bulmuşlardır. Bu etkiler, peroksizom proliferatör ile aktive 

edilmiş reseptör (PPAR) γ ve PPARα'nın yukarı regülasyonu ve sterol düzenleyici element 

bağlayıcı protein-1c (SREBP-1c) ve a-siklodekstrinlerin anti-obezojenik etkisini kısmen 

açıklayabilen yağ asidi sentazını göstermektedir (Cerdó vd., 2019). 

Yukarıda belirtildiği gibi, bağırsak mikrobiyota bileşimindeki prebiyotik kaynaklı 

değişiklikler, gıda alımı, enerji homeostazı ve vücut ağırlığının modülasyonunda rol alan 

hormonları serbest bırakan entero-endokrin hücrelerin aktivitesinde iyileşmeye yol 

açmaktadır. Sonuç olarak, prebiyotiklerin anti-obezite özelliklerinin tokluk hormonlarının 

kontrolü ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, inülin ve 

oligofruktoz da dahil olmak üzere prebiyotik lif bakımından zengin bir diyetle beslenen obez 

sıçanlarının daha yüksek dolaşımdaki Glukagon benzeri peptid-1 (GLP-1) seviyelerinin yanı 

sıra gelişmiş pro-glukagon ekspresyonu gösterdiğini bulmuşlardır. Bununla birlikte, 

prebiyotik tedavi, enerji alımı azalmasına rağmen vücut ağırlığını ve yağ kütlesini azaltmada 

başarısız olmuştur. Başka bir çalışma, tokluk ve gıda alımının kontrolü üzerindeki prebiyotik 

etkilerin, doğrudan GLP-1, PYY ve ghrelin üretimini iyileştiren ve sonuç olarak hipotalamik 

ödül mekanizmalarını tetikleyen daha yüksek KZYA seviyelerinden meydana geldiği ileri 

sürülmektedir. (Cerdó vd., 2019) 

Prebiyotiklerdeki etki, kapsül formuna kıyasla en çok fermente süt veya yoğurtta, en az 8 

hafta tüketimde ve tek bir bakteri suşu yerine çoklu kullanımda görülmüştür. Hem prebiyotik 

hem de probiyotikler kullanımıyla mikrobiyotada değişim gözlenmiştir. Salamura ve fermente 

edilmiş gıdalar, özellikle sebzeler, probiyotik ve sinbiyotik kaynağı olarak kullanılmıştır. 

(Barengolts, 2016) 

Polifenollerin, bağırsak mikrobiyotasını modüle ederek yüksek yağlı bir diyetle ilişkili 

konakçı obeziteyi iyileştirdiği bildirilmiştir. Potansiyel prebiyotik ajanlar olarak, klorojenik 

asidin obezite önleyici özellik sergilediği, özellikle lipit ve glikoz metabolizmasını 

iyileştirdiği bulunmuştur. Ayrıca Zhengyu ve ark. yaptığı çalışmalarda obezitenin önlenmesi 

ve tedavisinde klorojenik asidin bağırsak mikrobiyotasının düzenlenmesindeki rolüne 

yakından bağlı olabileceği olasılığını göstermiştir. (Wang vd., 2019) 

Sinbiyotikler, prebiyotikler ve probiyotiklerin bir kombinasyonudur. Sinbiyotikler, bağırsak 

mikrobiyomundaki bir disfonksiyonun yerini almak için kullanılabilmektedir. Özellikle, 

obezite tedavisi ile ilgili çok sayıda çalışmada, karmaşık bakteri suşları karışımları ve farklı 

prebiyotik lif dozajları kullanılmıştır. In vitro çalışmalar, sinbiyotiklerin bağırsak 

mikroflorasını modüle etmede prebiyotikler ve probiyotiklere göre daha etkili olduğunu 

göstermiştir. Sinbiyotiklerin, konakçı tokluk yollarını aktive ederek ve konakçının iştahını 

etkileyerek, bağırsak-beyin ekseni yoluyla kilo kontrolü üzerindeki etkilerini 

uygulayabileceğini göstermektedir. (Vallianou vd., 2020) 

Sonuç ve Öneriler 

Son yıllarda yapılan araştırmalarda mikrobiyotanın çoğu hastalığa etki ettiği görülmektedir. 

Mikrobiyotanın vücudumuzdaki birçok mekanizmalarla obeziteyi etkilediği bilinmektedir. 

Yapılan çalışmalarda diyet uygulamalarının, prebiyotik ve probiyotik takviyelerinin 

mikrobiyotada değişiklik yapıldığı görülmüştür. Bu konuyla ilgili kesin bir kanıya varmak 

için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
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ABSTRACT 

Musca domestica Linnaeus 1758 (Diptera: Muscidae) is a major insect pest and found in close 

association with the activities of humans and domestic animals throughout the world. Musca 

domestica L. causes spoil food, stress and irritations to livestock, and poultry leading to 

reduced efficiency in many ways. Therefore, it is paramount to control them. In recent years, 

several non-chemical approaches has been employed for controlling insect pests, such as 

virüs, nematode, entomopathogenic agents, fungi, essential oil.  

The present study was performed to evaluate the effect of the some commercially biocontrol 

products against Musca domestica Linnaeus 1758 (Diptera: Muscidae) at Department of 

Zoology, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey. The experiment was conducted 

against the pupae, and larvae of Musca domestica, with different commercially biocontrol 

products (Bio Magic, Nibortem, Priority SL Nostalgist, Neemazal-T/S, Proteus). Each 

experiment was carried out in five replicates. Dead larvae and pupae were counted, and 

checked daily. Standard probit analysis was used to analyze LT50 and LT90 with a 95% 

confidence interval (CI).  

Larval and pupal mortality rates in each commercial products were analyzed by one way 

ANOVA, using the SPSS package programme (SPSS, Version 21). Larval mortality increased 

significantly with the increase of time of exposure. The highest pupal mortality (98%) was 

recorded from pupae treated with Bio magic and the highest percentage of adult emergence 

(20%) was recorded from pupae treated with Priority and Azadirachtin. Nostalganist showed 

the lowest mortality of 5% in 24 h for third instar, and 50% in 24 h. for first instar larvae. For 

first instar larvae, the highest mortality of 61.25% was recorded at the Nibortem at 24 days 

postexposure. The highest lethal time of third instar larvae (LT50 and LT90) was obtained 

Azaldactrin (AZA), 4.030 and 9.738 respectively. Nostalganist had the highest LT50 and LT90 

values (4.090 and 7.104, respectively) for first instar larvae. All commercial bioinsecticides 

were indicated to be potent efficient on development stage. Our results showed that the use of 

bioinsecticid has a significant alternative in the management of Musca domestica. 

Key words: Biological control, commercial bioinsecticides, entomopathogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
170

https://orcid.org/0000-0002-0107-3274


MUSCA DOMESTİCA L. (DİPTERA: MUSCİDAE) KONTROLÜNDE BAZI 

BİYOKONTROL AJANLARININ ETKİNLİĞİ 

ÖZET 

Musca domestica Linnaeus 1758 (Diptera: Muscidae) önemli bir böcek zararlısıdır ve 

dünyanın her yerinde insanların ve evcil hayvanlarının faaliyetleri ile yakın ilişki içinde 

bulunur. Musca domestica L., gıdaların bozulmasına, çiftlik hayvanları ve kümes 

hayvanlarında stres ve tahrişe neden olarak verimliliğin birçok yönden azalmasına neden olur. 

Bu nedenle, onları kontrol etmek çok önemlidir. Son yıllarda böcek zararlılarını kontrol etmek 

için kimyasal olmayan çeşitli yaklaşımlar uygulanmaktadır; virüs, nematod, entomopatojenik 

ajanlar, mantarlar, uçucu yağlar gibi.  

Bu çalışma, Samsun, Türkiye’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı'nda 

Musca domestica Linnaeus 1758'e (Diptera: Muscidae) karşı ticari olarak kullanılan bazı 

biyokontrol ürünlerinin etkisini değerlendirmek için yapılmıştır. Deney, Musca domestica'nın 

pupa ve larvalarına karşı ticari olarak farklı biyokontrol ürünleri (Bio Magic, Nibortem, 

Priority SL Nostalgist, Neemazal-T/S, Proteus) ile gerçekleştirilmiştir. Her deney beş 

tekerrürlü olarak yapılmıştır. Ölü larvalar ve pupalar günlük olarak kontrol edilmiş ve 

sayılmıştır. LT50 ve LT90'ı %95 güven aralığı (CI) ile analiz etmek için standart probit analizi 

kullanılmıştır. Her ticari üründeki larva ve pupa ölüm oranları, SPSS paket programı (SPSS, 

Versiyon 21) kullanılarak tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile analiz edilmiştir.  

Maruz kalma süresinin artmasıyla larva ölümleri önemli ölçüde artmıştır. En yüksek pupa 

ölüm oranı (%98) Bio magic ile muamele edilen pupalardan ve en yüksek yetişkin çıkış 

yüzdesi (%20), Priority ve Azadirachtin ile muamele edilen pupalarda görülmüştür. 

Nostalganist, en düşük mortaliteyi göstermiştir; üçüncü evre larvalar için 24 saatte %5 ve 

birinci evre larvalar için 24 saatte %50 dir.  Birinci evre larvalar için, maruziyetten 24 gün 

sonra Nibortem'de %61,25 ile en yüksek ölüm oranı kaydedilmiştir. Üçüncü evre larvaların 

(LT50 ve LT90) en yüksek öldürücü süresi sırasıyla Azaldactrin (AZA), 4.030 ve 9.738 olarak 

elde edilmiştir. Nostalganist, birinci evre larvaları için en yüksek LT50 ve LT90 değerlerine 

(sırasıyla 4.090 ve 7.104) sahiptir. Tüm ticari biyoinsektisitlerin, gelişme aşamasında güçlü 

etkili olduğu görülmüştür. Sonuçlarımız, biyoinsektisit kullanımının Musca domestica 

yönetiminde önemli bir alternatif olduğunu göstermiştir. 

Anahtar kelime: Biyolojik control, ticari biyoinsektisitler, entompatojen.  
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Bölümü, Gaziantep 

 

Amaç: Down Sendromu en sık görülen otozomal kromozom anomalisidir. Çalışmanın amacı, 

çift görev denge egzersizlerinin Down Sendromlu çocuklarda denge ve fonksiyonellik 

açısından yararlı olup olmayacağını araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma, 7-18 yaş arasındaki Down Sendromlu bireylerde, çok merkezli bir 

takip çalışması olarak gerçekleştirildi. On altı Down Sendromlu birey randomize olarak iki 

gruba ayrıldı. Bireylerin demografik bilgileri kaydedildi. Bireylere Pediatrik Fonksiyonel 

Bağımsızlık Ölçeği (PFBÖ) ve Pediatrik Berg Denge Ölçeği (PBDÖ) uygulandı. Çift Görev 

Performansını değerlendirmek için Zamanlı Kalk Yürü Testi (ZKY), Tek Ayak Üzerinde 

Durma Testi (TAÜD), Tandem Duruş Testi, 30 Saniye Kalk Otur Testleri görevsiz, kognitif ve 

motor ek görev olmak üzere her parametre üç farklı şekilde değerlendirildi. Çalışma grubuna 

rehabilitasyon programı kapsamında çift görev temelli denge egzersizleri (motor ve kognitif ek 

görev ile birlikte ayrı ayrı) uygulandı. Kontrol grubu herhangi egzersiz programına dahil 

edilmedi. 

Bulgular: Bireylerin yaş ortalaması 11.62±3.09 yıldı. Tedavi öncesi değerlerde gruplar arası 

fark görülmedi (p>0.05). Tedavi sonrası gruplar arası karşılaştırıldığında PBDÖ, TAÜD 

görevsiz, TAÜD kognitif ek görevli, Tandem Duruş Testi görevsiz ve kognitif ek görevli, ZKY 

kognitif ve motor ek görevli, 30 saniye Kalk Otur Testi görevsiz, kognitif ve motor ek görevli 

skorlarında fark belirlendi (p<0.05). Belirlenen farklar tüm parametrelerde tedavi grubu 

lehineydi. ZKY görevsiz, TAÜD ve Tandem Duruş Testinde motor ek görevle gruplar arası 

anlamlı bir fark görülmedi (p>0.05). Ayrıca iki grup arasında PFBÖ değerlerinde anlamlı bir 

fark belirlenmedi (p>0.05). 

Tartışma: Kognitif ve motor ek görev içerikli çift görev temelli egzersiz eğitiminin denge-

koordinasyon üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır. Down Sendromlu bireylerde değişen 

çevre koşullarında, verilen ek görevleri senkronize etmede ve ortama uyum sağlamada 

yetersizlikler görülebilmektedir. Rehabilitasyon programına çift görev temelli denge 

egzersizlerinin eklenmesinin yararlı olacağını düşünmekteyiz. 

Anahtar kelimeler: Down Sendromu, çift görev, denge 
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INVESTİGATİON OF THE EFFECTS OF DUAL-TASK BALANCE EXERCİSES ON 

BALANCE AND FUNCTİONALİTY İN CHİLDREN WİTH DOWN SYNDROME 

 

Purpose: Down Syndrome is the most common autosomal chromosome abnormality. The aim 

of the study is to investigate the effect of dual-task balance exercises on balance and 

functionality in children with Down Syndrome. 

Material-Method: The study was designed as a multicenter follow-up study in children with 

Down Syndrome aged between 7-18 years. Sixteen children with Down Syndrome were 

randomly divided into two groups. The demographic information of the individuals were noted. 

Pediatric Functional Independence Scale (WeeFIM) and Pediatric Berg Balance Scale (PBBS) 

were implemented to the individuals. In order to evaluate Dual-task performance, each 

parameter was evaluated in three different ways: Timed Up and Go Test (TUG), Single-Leg 

Stance Test (SLST), Tandem Stance Test, 30-Second Stand and Sit Test without task, with 

cognitive and motor task. Dual-task based balance exercises (with motor and cognitive tasks) 

were performed to the study group during the rehabilitation program. The control group wasn’t 

included in any exercise program. 

Results: The mean age of the individuals was 11.62±3.09 years. There was no difference 

between the groups in pre-treatment values (p>0.05). When the groups were compared after the 

treatment, differences were found in the scores of PBBS, SLST without task, SLST without 

task and with cognitive task, Tandem Stance Test without task and with cognitive task, TUG 

with cognitive and motor tasks, 30-Second Stand Up and Sit Test without task, with cognitive 

and motor tasks scores (p<0.05). The determined differences were in the  favour of treatment 

group in all parameters. There was no significant differences between the groups with motor 

task in the SLST and Tandem Stance Test, TUG without task (p>0.05). Also, there was no 

significant difference between the groups in terms of WeeFIM scores (p>0.05). 

Discussion: Dual-task based exercise training with cognitive and motor tasks has positive 

effects on balance-coordination. In individuals with Down Syndrome, inadequacies in 

synchronizing the additional tasks and adapting to the environment conditions. We think that it 

would be beneficial to insert dual-task based balance exercises to the rehabilitation program.  

Keywords: Down Syndrome, dual task, balance 
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ÖZET  

Büyük balmumu güvesi Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae), dünyada ekonomik 

açıdan önemli balmumu zararlılarından biridir. Larva döneminde petek mumuyla beslenerek 

arılar tarafından gözetimsiz bırakılan peteklere ciddi zararlar vermektedirler. Son zamanlarda, 

kimyasal pestisitlere karşı ekolojik olarak daha güvenli alternatiflere duyulan ihtiyaç, arılara, 

doğal düşmanlara, hayvanlara ve insanlara karşı daha az zararlı olan entomopatojenik 

mikroorganizmaların birçok lepidopteran zararlısı ile mücadelede olağanüstü başarısıyla dikkat 

çekmektedir. Bu çalışmada, farklı konakçıların ölü larvalarından izole edilen bazı 

nükleopolihedrovirüs izolatlarının (2 Spodoptera exigua MNPV, 4 Lymantria dispar MNPV ve 

Autographa californica MNPV) laboratuvar koşullarında G. mellonella üzerindeki patojenitesi 

ve etkinliği araştırıldı. Tarama testlerinde, virüs izolatları 1  108 OBs / ml konsantrasyonda G. 

mellonella 3. dönem larvaları üzerinde 25 ± 1 °C'de uygulandı. Bu denemeler sonucunda 

AcMNPV’nin G. mellonella üzerinde %30’luk öldürücü etkiye sahip olduğu belirlendi. Diğer 

izolatlar SeMNPV ve LdMNPV’nin ise ortalama %7-8’lik ölüm oranına sahip olduğu tespit 

edildi. Tarama testleri sonucunda etkili olduğu düşünülen AcMNPV virüsünün 1,3  105-9 

OBs/ml konsantrasyonlarda zararlı üzerinde doz denemeleri gerçekleştirildi. AcMNPV 

tomurcuk virüsü üçüncü instar G. mellonella larvalarının hemolenfine enjekte edildi. Doz 

denemesi sonucunda, 10. günde en yüksek dozda %75 ölüm oranı gözlendi. Hesaplanan LC50 

değeri ise 5,6  107 OBs/ml (1  107 – 108, 2 = 0,828) olarak belirlendi. Elde edilen verilerle 

birlikte hedeflenen ileri çalışmaların tamamlanması ile kimyasal mücadeleye karşı güvenli bir 

alternatif olarak AcMNPV’nin kullanımı depolanmış balmumu ürünlerini korumak için 

önerilebilecektir. 

Anahtar kelimeler: Galleria mellonella, bakülovirüs, viral pestisit, virulans 
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EFFECTIVENESS OF SOME BACULOVIRUS ISOLATES AGAINST THE 

GREATER WAX MOTH, GALLERIA MELLONELLA L. (LEPIDOPTERA: 

PYRALIDAE) 

 

ABSTRACT 

The greater wax moth, Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) is one of the most 

economically important pests of wax in the world. During the larval stage, they feed on 

honeycomb wax and cause serious damage to the combs left unattended by the bees. Recently, 

the need for ecologically safer alternatives to the chemical insecticides drew the attention 

through the remarkable success of using entomopathogenic microorganisms in controlling 

many lepidopteran pest larvae with minimum or without harm to bees, natural enemies, animals, 

and human. In this study is to investigate the pathogenicity of some nuclear polyhedrosis virus 

isolates (2 Spodoptera exigua MNPV, 4 Lymantria dispar MNPV, and Autographa californica 

MNPV) isolated from dead larvae of different host and its pathogenicity and efficacy in 

controlling this pest in the laboratory conditions. In screening test, 1  108 OBs/ml 

concentration of viruses was used at 25 ± 1 °C against 3rd instar larvae of G. mellonella.  As a 

result of these trials, it was determined that AcMNPV has a 30% lethal effect on G. mellonella. 

Other isolates SeMNPV and LdMNPV were found to have an average mortality rate of 7-8%. 

Dose response of the AcMNPV virus, which was thought to be effective because of the 

screening tests, were carried out on the pest at concentrations of 1,3  105-9 OBs/ml. AcMNPV 

budded virus was injected into the hemolymph of third instar G. mellonella larvae. As a result 

of the dose response, 75% mortality was observed at the highest dose on the 10th day. Calculated 

LC50 value was determined as 5,6  107 OBs/ml (1  107 – 108, 2 = 0,828). The results in this 

study show that it has the potential to be used in G. mellonella control. With the completion of 

the targeted further studies with the obtained data, the use of AcMNPV as a safe alternative 

against chemical control can be recommended to protect the stored wax products. 

Keywords: Galleria mellonella, baculoviruses, viral pesticide, virulence 
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ÖZET 

Ekolojik indikatör olan yaban hayatı biyoçeşitliliği, habitatın yapısal durumu hakkında bilgi 

sahibi olmamızı sağlarken aynı zamanda, ekolojik sistemin başarısını da ortaya koymaktadır. 

Gelişen teknoloji, artan nüfus, çevre kirliliği, orman yangınları, aşırı su kullanımı, tarımsal 

ilaçlar, habitat parçalanmaları yaban hayatı ekosistemini olumsuz etkilemektedir. Yaban 

hayatı memeli hayvanlarının popülasyonlarının büyüklüğü, habitat tercihleri ve yayılış 

alanlarının bilinmesi biyoçeşitlilik ve ekolojik dengenin sürdürülmesi bakımından gereklidir.  

Su samurlarının da içinde yer aldığı memeliler sınıfı omurgalıların en gelişmiş sınıfıdır. Halen 

yeryüzünde yaşayan 27 takıma ait 6213 memeli türü bulunmaktadır. Ülkemizi de kapsayan 

Palearktik bölgede 13 takım, 42 familyaya ait 843 memeli türü yayılış gösterirken Türkiye’de 

170 memeli türü yayılış göstermektedir. 

Porsuklar, sansarlar ve su samurlarının dâhil olduğu Mustelidae familyası 25 cins ve 65 türle 

temsil edilmektedir. Mustelidae familyasına dâhil olan ve dünyada yaşayan 13 türü bulunan 

su samurlarından Türkiye’de sadece Lutra lutra (Linnaeus, 1758) türü dağılış göstermektedir. 

Avrasya su samuru (L. lutra), Asya, Avrupa ve Kuzey Afrika’yı kapsayan Palearktik bölgede 

yayılış göstermekte olup diğer su samuru türleri arasında en geniş yayılış alanına sahip türdür. 

2018-2020 tarihleri arasında Batman il sınırları içerisinde gerçekleştirilen bu çalışmada 

biyoçeşitlilik açısından indikatör bir tür olan Avrasya su samurunun Batman ilindeki yayılış 

alanları belirlenerek türe yönelik tehditlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. İl sınırları içinde 

bulunan Dicle nehri, Batman çayı, Sason çayı, Han deresi, Garzan çayı ve Pisiyar çayı ile 

baraj ve göletlerde doğrudan ve dolaylı gözlem yöntemleri kullanılarak arazi çalışmaları 

yapılmıştır. Ön gözlem çalışmaları sonucunda su samurlarının bulunma ihtimali olan yirmi 

dört lokalite belirlendi. Gözlem yapılan bu lokalitelerin altısında su samuruna ait ayak izleri, 

dışkı, yuva girişi, fotokapan görüntüsü ile su samurunun varlığı tespit edilmiştir. Ayrıca su 

samurunun yayılış gösterdiği lokalitelerde türe yönelik tehditler tespit edilerek çözüm 

önerileri ortaya konuldu. Su samurlarına yönelik tehditler tarımda kullanılan ilaçlar, 

kemirgenlerle mücadelede kullanılan ilaçlar, su sistemlerinde yapılan değişiklikler, su 

sistemlerinin kirletilmesi, habitat daralması, insanlar tarafından çeşitli nedenlerle 

öldürülmeleri gibi genellikle insanlar tarafından yapılan etkilerdir. Uluslararası çeşitli 

sözleşmelerle koruma altına alınan Avrasya su samuru, IUCN kriterlerine göre küresel ölçekte 

tehdide yakın kategorisinde bulunmaktadır.    

Anahtar Kelimeler: Batman, Biyoçeşitlilik, Lutra lutra.  
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(Lutra lutra LINNAEUS, 1758), IN BATMAN PROVINCE 

 

ABSTRACT 

Wildlife biodiversity, which is an ecological indicator, allows us to have information about 

the structural status of the habitat, while at the same time revealing the success of the 

ecological system. Developing technology, increasing population, environmental pollution, 

forest fires, excessive water use, pesticides, habitat fragmentation negatively affect the 

wildlife ecosystem. Knowing the size of the populations of wildlife mammals, their habitat 

preferences and distribution areas is necessary for sustaining biodiversity and ecological 

balance. 

Classis Mammalia, including the otters, are the most advanced classis of the vertebrates. 

There are still 6213 mammal species belonging to 27 orders on Earth. While 843 mammal 

species belonging to 42 families and 13 orders are distributed in the Palearctic region, 170 

mammal species are distributed in Turkey. 

The Mustelidae family, which includes badgers, martens and otters, is represented by 25 

genera and 65 species. While there are 13 otter species in the world, which are included in the 

Mustelidae family, only Lutra lutra (Linnaeus, 1758) species is distributed in Turkey. The 

Eurasian otter is distributed in the Palearctic region, which includes Europe, Asia and North 

Africa, and has the widest distribution among other otter species.  

In this study, which was carried out in Batman province between 2018-2020, it was aimed to 

determine the distribution areas and the threats of the Eurasian otter, which is an indicator 

species in terms of biodiversity, in Batman province. Field studies were carried out using 

direct and indirect observation methods at dams, ponds, Batman, Sason, Han, Garzan and 

Pisiyar streams and Tigris river in the Batman province. As a result of preliminary 

observation studies, twenty-four localities with the possibility of finding otters were 

determined. In six of these 24 localities where the observations were made, the presence of 

otter was detected by footprints of otter, stools, nest entrances, photo-trap images. In addition, 

the threats in the localities where the otters are distributed were determined and solutions 

were suggested. Threats on the otters are generally human-made effects such as pesticides, 

rodenticides, changes in water systems, pollution of water systems, shrinkage of habitat, 

killing by humans for various reasons. The Eurasian otter, which is protected by various 

international conventions, is in the near-threatened category according to IUCN criteria. 

Key words: Batman, Biodiversity, Lutra lutra.  
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ÖZET 

Göllerde birincil üretici olan diyatomların komunite yapısını belirlenmesini amaçlayan bu 

çalışma Türkiye Batı Akdeniz havzasındaki Referans İzleme Ağından seçilen 6 istasyonda 

yapılmıştır. Epilitik ve epifitik diyatomlar Mayıs 2017, Ağustos 2017 ve Ekim 2017 aylarında 

Türkiye Referans İzleme Ağının Kurulması projesi esnasında toplanılan taşlar veya bitkiler 

üzerinden elde edilmiştir. Örnekler fırça yardımıyla distile su ile yıkanmış ve 100 mL örnek 

%4’lük formaldehit solüsyonu ile fikse edilmiştir. Fikse edilen örnekler mezürler içerisinde 50 

mL olacak şekilde dökülmüş ve 24 saat sürenin sonunda mezürün üst kısmında yer alan 45 

mL’lik kısmı sifonlanmıştır. Diyatomlar KI+I ve +4’lük formaldehit solüsyonu damlatılarak 

çöktürülen su örneklerinin hidrojenperoksit (H2O2) ile kaynatılması ve hidroklorik asit (HCl) 

ile uzaklaştırıldıktan sonra saf su ile yıkanması sonucu teşhis edilmiştir. Her istasyondan 400 

diyatom tür sayılmış ve Olympus CX23 ışık mikroskobu kullanılmıştır. Mayıs 2017 ayında 

sırasıyla Cyclotella krammeri Håkansson, Fragilaria capucina Desmazières 

Navicula radiosa Kützing bol olarak bulunurken; Ağustos 2017 ayında sırasıyla Nitzschia recta 

Hantzsch ex Rabenhorst Staurosira venter (Ehrenberg) Cleve & J.D.Möller, Epithemia adnata 

(Kützing) Brébisson en çok bulunan alglerdir. Ekim 2017 ayında en bol bulunan türler ise 

Navicula radiosa Kützing ve Staurosira venter (Ehrenberg) Cleve & J.D.Möller’dir. Shannon–

Weaver indeksine göre tür çeşitliliğinin ortalaması 1,38±0,67; türlerin düzenlilik ortalaması 

0,48±0,19 ve tür sayısının ortalaması 19,13±9,22’dir. TDIL indeksi ortalaması ise 

3,29±0,40’dır. Toplamda ise 6 istasyonda 97 tür bulunmuştur. Batı Akdeniz havzasındaki bu 

göller TDIL indeksi verilerine ve türlerin çeşitlilik durumuna göre mezotrofiktir. 

Anahtar kelimeler: Göl diyatom indeksi, Diyatom, Referans İzleme Ağı 
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THE EVALUATION OF WESTERN MEDITERRANEAN BASIN LAKES 

ACCORDING TO THE DIATOME COMMUNITY STRUCTURE and TDIL INDEX 

 

ABSTRACT 

This study aims to determinate the structure of the diatoms communuties being primary 

producers in lakes and the stations selected from Reference Monitoring Network in the Western 

Mediterranean basin of Turkey. Epilitic and epiphytic diatoms were obtained over stones or 

plants that are collected during the project of “Reference Monitoring Network in Turkey” in 

May 2017, August 2017 and October 2017. The samples were washed with distilled water with 

brush and 100 mL of sample was fixed with 4% formaldehyde solution. The fixed samples were 

poured in 50 ml cylinders and 45 ml of the upper part on the cylinder was siphoned at the end 

of the 24 hour period. Diatoms were identified by boiling of water samples, which was 

precipitated by dropping KI + I and +4 formaldehyde solution, with hydrogen peroxide (H2O2) 

and washing them with distilled water after being removed with hydrochloric acid (HCl). 400 

diatom species were counted from each station and an Olympus CX23 light microscope was 

used. In May 2017, Cyclotella krammeri Håkansson, Fragilaria capucina Desmazières, 

Navicula radiosa Kützing were found abundantly; In August 2017, Nitzschia recta Hantzsch 

ex Rabenhorst, Staurosira venter (Ehrenberg) Cleve & J.D.Möller, Epithemia adnata (Kützing) 

Brébisson were the most abundant algae, respectively. The most abundant species were 

Navicula radiosa Kützing and Staurosira venter (Ehrenberg) Cleve & J.D.Möller in October 

2017. The average of species diversity was 1.38 ± 0.67; the regularity average of the species 

was 0.48 ± 0.19 and the average of the number of species was 19.13 ± 9.22 according to the 

Shannon – Weaver index. The average of TDIL index was 3.29 ± 0.40. In total, 97 species were 

found at 6 stations. The lakes in the western Mediterranean basin are mesotrophic according to 

the TDIL index data and the diversity of the species. 

Keywords: Diatom index for lakes, Diatom, Reference Monitoring Network 
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ABSTRACT 

Human struggle against the deadly disease conditions is continued since ages. The contribution 

of science and technology in fighting against this disease cannot be ignored exclusively due to 

the invention of novel procedure, equipment’s and products, extending their size ranges from 

micro to nano. Nanotechnology has grabbed substantial consideration from the scientists all 

around the globe owing to its wide-range applications in controlled and targeted drug delivery, 

bio imaging and preventive measurements. Several nano-devices and nano-materials have been 

invented and utilized for the identification and management of various diseases including 

cancer and cardiovascular disease. In this regards it is important to understand the principal 

features of the nanomedicine, particularly the invivo imaging and drug delivery while 

emphasizing the current innovations and future investigations. Incredible developments have 

lately been perceived utilizing the nano technological tools for the imaging predominantly of 

the cancer cells. To achieve the site specific and targeted delivery of various therapeutic agents, 

nano carriers are used as more appropriate medium to achieve adaptations at molecular stage 

counting the site-specific imaging and targeted delivery. Development of Solid Lipid 

Nanoparticles (SLN), liposomes, polymeric nanoparticles, hybrid particles, magnetic 

nanocarriers, gold nano particles, carbon nano-tubes and utilization of quantum dots has 

brought a revolution in the fields of imaging and drug delivery. It has not only resulted in 

understanding the pathophysiology of diseases, but also enhanced the chances of diagnosing 

and targeted delivery of the drugs. This extraordinary specific and selective nature of the 

nanomedicine is significant, and therefore, the modern progressions in this arena is essential to 

be considered for a prosperous today and an affluent future. 

Keywords: Nanotechnology; Future medicine; Drug Delivery; Challenges, Disease diagnosis; 

Treatment  
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ABSTRACT 

Nowadays, many studies have been conducted on the diagnosis of health diseases with 

computer technologies. Especially bone fractures are one of the important health problems that 

are frequently encountered in both humans and animals. Technologies such as Image 

Processing and Deep Learning provide significant benefits for the detection of bones. It was 

observed that detection of fractures of human femur bone using Gray-Level Co-Occurrence 

Matrix (GLCM) method, detection of tibial human bone fractures by preprocessing, 

segmentation and feature extraction, detection of femoral and radius human bone fractures with 

femoral neck-shaft angle (NSA), Gabor filter, Markov Random Field (MRF) and intesity 

gradient (IGD) were made in image processing area. In the field of deep learning, it was 

observed that fractures in humerus, spine, wrist and different parts of the body were detected 

using the convolutional neural network method. Although the bone fracture detection studies 

related with artificial intelligence were quite limited in animals, fracture detection in the tibia 

of the dog and cat was made using the Mask R-CNN and SSD methods, which were among the 

deep learning technologies. Detection of bone fractures can be done faster and more accurately 

through smart systems on X-ray and Computer Tomography images. It is seen that both human 

and animal welfare has increased with these technologies. In this article, researches on the 

detection of bone fractures in humans and animals using computerized systems have been 

comparatively examined in terms of system architecture and performance. 

Keywords: Bone Fracture,  Computer Aided Technology, Detection, Evaluation 

 

 

KEMİK KIRIKLARININ TESPİTİNDE KULLANILAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ 

TEKNOLOJİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

ÖZET 

Günümüzde bilgisayar teknolojileri ile sağlık alanındaki hastalıkların teşhisine yönelik pek çok 

çalışma yapılmıştır. Özellikle kemik kırıkları hem insan hem de hayvanlarda sıklıkla 

karşılaşılan önemli sağlık problemlerinden biridir. Görüntü İşleme ve Derin Öğrenme gibi 

teknolojiler kemik kırıklarının tespiti için önemli fayda sağlamaktadır. Görüntü İşleme alanında 

Gray-Level Co-Occurrence Matrisi (GLCM) yöntemi kullanılarak femur insan kemiğine ait 

kırıkların tespiti, önişleme, segmentasyon ve özellik çıkarımı ile tibia insan kemiğine ait 

kırıkların tespiti, femoral neck-shaft angle (NSA), Gabor filtresi, Markov Random Field (MRF) 
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ve intesity gradient (IGD) ile femur ve radius insan kemiği kırıklarının tespiti yapıldığı 

görülmüştür. Derin öğrenme alanında ise evrişimsel sinir ağı yöntemi kullanılarak insanlarda 

humerus, omurga, el bileği ve vücudun farklı bölümlerindeki kırıkların tespitinin yapıldığı 

görülmüştür. Hayvanlarda ise bu alanda yapılan çalışmalar oldukça sınırlı olmakla birlikte derin 

öğrenme teknolojilerinden Mask R-CNN ve SSD yöntemleri kullanılarak köpek ve kedi 

tibia’sındaki kırık tespiti yapılmıştır.  Röntgen ve Bilgisayar Tomografi görüntüleri üzerinden 

akıllı sistemler vasıtasıyla kemik kırıklarının tespiti daha hızlı ve daha doğru şekilde 

yapılabilmektedir. Bu teknolojiler sayesinde hem insan hem de hayvan refahının arttığı 

görülmektedir. Bu makalede bilgisayarlaştırılmış sistemler kullanılarak insan ve hayvanlarda 

yapılan kemik kırıklarının tespitine ilişkin araştırmalar sistem mimarisi ve performans 

yönünden karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

Anahtar Kelime: Bilgisayar Destekli Teknoloji, Değerlendirme, Kemik Kırığı, Tespit 

 

1. INTRODUCTION 

Artificial intelligence (AI) belongs to computer science and refers that its extensive reflection 

on machines as distinct from humans and pets [11]. The acquisition of these skills is possible 

through learning algorithms that try to imitate the learning method of the human brain [6]. 

Machine learning and deep learning are subsets of artificial intelligence [11]. Operations such 

as classification, estimation, diagnosis and image separation can be done through deep learning 

in different areas of life, especially in engineering and health [20]. In the healthcare field, gene 

selection and classification, drug design [12], diagnosis of diseases such as intracranial 

abnormalities, diabetic retinopathy from fundal photos, malignant melanoma from skin photos 

can be done with the help of computer aided designs (CAD) [12;24]. Briefly, interpretation 

methods have started to progress with the evolution of Computer Aided Diagnosis (CAD) [1]. 

CAD systems not only aid in accurate diagnosis but also aid in rapid analysis of large numbers 

of medical data [10]. 

2. MAJOR COMPUTER AIDED TECHNOLOGIES USED IN DETECTION OF BONE 

FRACTURES 

Rapidly developing technologies are used in different fields such as medicine. However, some 

old technologies still cannot be abandoned, such as X-Ray used in the detection of bone 

fractures. However, sometimes fractures are not easily detected. Therefore, efficient and 

intelligent systems must be designed [7;15]. In a study in which the detection of wrist fractures 

using the heat map-based deep learning method and the classical method was compared, it was 

reported that there was a 47.0% reduction in the rate of misinterpretation by the help of a 

clinician's deep learning method [15]. X-Ray images used in these smart systems are used in 

DICOM format. There are many CADs using AI developed for the detection of fractures in 

humans [5;7;9;17;18]. Some of these studies are evaluated in terms of method and performance 

below, based on the last 20 years chronologically. 

To calculate the femoral Neck-Shaft Angle on fracture detection of digital image, software 

calculated neck-shaft angle which is the performance 94.4% on training data and 92.5% for test 

data [22].  

Interface agents that is software application to provide assistance. Interface agents interest 

communication between client and application [21]. Syiam et al. (2004) developed an 

interactive applicats that cooperates with other clients and minimizes these problems), and this 

interface agent, called AdAgen, is x -Tested on ray break detection. Combination of this 

method, which extracts different types of features, has been used in the determination of 

fractures in the femur and radius on data. Two types of classifiers, Bayesian classifier and 
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Support Vector Machine, have been tested. As a result, in femur fracture detection, fracture 

detection rate for NSA, Gabor, IGD, MRF and combined were found 61.5%, 53.9 (Bayes) and 

69.2 (SVM), 38.5% (Bayes) and 53.9% (SVM), 14.3 (SVM) and 100% (1 of 5),100% (1 of 6), 

92.2 (2 of 6), 76.9% (2 of 4), respectively. The outcome of this test indicates combined approach 

can enhance both fracture detection rate and the classification accuracy when compared to any 

single method. [14].  

In the study titled “Combining classifiers for bone fracture detection in X-ray images”, that 

consist of Gabor, MRF, and IGD. Because of variety of gender and age, the shape and size’s  

same bone may differ in different patients. To address these differences, an sampling technique 

was used for sample.  The outcome of tests were 100.0%, 99.3%, 100.0 as accuracy, 

respectively and as sensitivity, all of them were 100.0%. In the testing set (femur), the values 

for the same parameters were determined as 89.8%, 98.1%, 90.7% for accuracy and 58.3%, 

100.0%, 17.0% for sensitivity, respectively. Performance of Gini-SVM in training set (radius) 

for GO, MRF, IGD were 100% for all of them as accuracy and sensitivity.  For testing data 

(radius), reulst were determined as 90.5%, 86.5%, 96.0% for accuracy and 87.0%, 91.3%, 

87.0% for sensitivity, respectively [16]. 

X-Ray images were used in computed aided diagnosis (CAD), where Gray-Level Co-

occurrence Matrix was taken to detect fractures in long bones (femur). The process flow is in 

the form of preprocessing (X-ray image, binary conversion, bone border edge detection, fine 

particles elimination, respectively), K-means based shaft segmentation and bone fracture 

classification using GLCM. Accuracy of developed algorithm for bone fracture classificaiton 

is 86.67 % [5] 

Ekşi et al (2012) were performed a study on “computer aided bone fracture detection”. 

"Artificial neural network (ANN) based automatic bone fracture detection system" was used by 

considering necessity. First, data was used. After that, data are enriched. At last, data was 

trained. Result obtained according to “Correct Detection Rate” and “Incorrect Detection Rate”.  

Success rate is 89% [8]. 

Diaphyseal Fracture was performed inthis study. First-stage is to generate image preprocessing 

using image improvement (Resizing and converting to grayscale), and cropping as final step of 

preprocessing. The second step was extracted feature by scanline method, that finds the highest 

value of the difference distance from right and left margins of the image to the nearest pixels. 

The performance of application is 100% for images and 90% for fractures, within about 2.33 

seconds [9]. 

In the technique developed for faster and more accurate fracture determining in humans using 

images. As a result, the bone fracture fixation performance was found to be 85%. Precision is 

76.9%, sensitivity is 100% and specificity is 70% [17]. 

Two traditional BPNN were used in IBFDS, which was developed by Dimililer (2017) for 

human bone fracture detection. Training and test image sets are used in the study. In BPNN 

architecture, the original image passes. After passing through IBFDS, the final image is 

obtained. 

In the study by Öztürk and Kutucu (2017), X-ray images with jpg extension were used as data, 

because they take up little space and increase performance. The study basically consists of two 

parts as image processing and artificial neural networks. In the image processing part, median 

filter is used as filtering. K-mean was used as segmentation. For the digitization process, the 

segmented images were reduced to the appropriate size and digitized and saved with Microsoft 

Excel. The digitized data are separated as input and output values to be used in ANN using 
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MATLAB and used for ANN parameters. In the analysis, the results (for education) are 0.88, 

(for provided) 0.92, (for test) 0.90, (for all) 0.89 ratios were determined [19]. 

"Radius Bone Fracture Detection Using Morphological Gradient Based Image Segmentation 

Technique" that is name the study, provide a “fracture” or “no fracture” output. Test was 0.954.  

Sensitivity is 0.9. Specificity is 0.88 [13]. 

 Leg bone (tibia) fracture detection and classification on digital images were studied. The 

processing flow of system is X-Ray image input, the preprocessing, feature extraction, and  

classification. MATLAB was used for development. Overall performance of system is 82%. 

Accuracy is 83% for classification of fracture [18]. 

Break determining schemes were developed that is called break detection. The purpose of this 

study is to detect broken lines from digital images using patterns to compare broken lines from 

unbroken lines. The performance result is 0.7425 [23]. 

A computer automated technique has been developed for effective and reliable detection of 

bone fracture. In this study an intelligent bone fracture classification is proposed with three 

phases such as preprocessing,  classification and optimization. Diagram of the proposed 

intelligent fracture detection scheme consists of fracture image Acquisition, enhanced Haar 

Wavelet and SIFT-based feature extraction, K-means clustering, Bag of words, MLP-based 

Back propagation neural network and comparison and investigation, respectively. The 

classification rate is 93.4%. The results showed computer aided method is preferable than 

traditional SIFT technique [1]. 

Last but not least, there are three studies on bone fracture detection on animals. First study 

which is first retrospective study of bone fracture with artificial intelligence on animals, bears 

upon the detection fracture on dog tibia using SSD framework [2]. Second study relates to 

classify tibia which is fracture or no fracture on whole/partial body digital x-ray image of cat 

and dogs, and localize the fracture on fracture tibia with using Mask R-CNN and SSD 

frameworks [3]. Third study is pertinent to detect fracture location in dog and cat tibia with 

hybridized Mask R-CNN [4]. The detection performance of first study was 68% [2]. The 

detection performance of second study was 84.5% [3].  The detection performance of third 

study was 85.8% [4]. In order to calculate this performance of  tibia fracture detection, F-score 

was used. 

3. CONCLUSION 

Many retrospective studies using radiological images indicate that CAD applications will be 

useful in the detection and classification of fractures, as in many areas. However, it is thought 

that these will never replace the diagnosis of the radiologist, but will play a supportive role in 

their decisions [11]. In animals, there were no retrospective study about bone fracture detection 

using deep learning methods until 2020. In 2020 and 2021, three retrospective studies [2;3;4] 

were made  regarding to the computer aided detection of dog and cat tibia fractures. These three 

studies results were promising. Veterinarian will benefit from  this computer aided dog and cat 

tibia fracture detection software application for making a decision. It was thought that especially 

the use of these techniques in the field of veterinary medicine would have a privileged 

importance in the treatment and therefore welfare of animals that do not have the ability to 

speak, but whose diagnosis is made with the help of information and analytical examinations 

obtained from the animal owner. 
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Amaç: Bu çalışmada metastatik meme kanseri olan ve CDK4/6 inhibitörlerini kullanan 50 

yaş altı ve 50 yaş üstü gönüllü meme kanseri hastalarında yaşam kalitesindeki değişiklikleri 

ve yan etkilerinin değerlendirmesi hedeflenmektedir.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park Hastanesi 

Tıbbi Onkoloji Ünitesi’nde tedavisi süren gönüllü meme kanseri hastaları alınmıştır. 

Çalışmaya alınan gönüllü hasta sayısı 30 olarak belirlenmiştir ve çalışma yüz yüze yöntem ile 

Onkoloji doktoru tarafından yapılıp, işlenmiştir. Gönüllülere araştırmada herhangi invaziv bir 

işlem yapılmamıştır. Çalışmada gönüllü hastalara, ilk olarak sosyodemografik özelliklerini 

belirleyen 9 soruluk bir anket yapılmıştır. Bu ankette hastanın yaşı, öngörülen tedavi süresi, 

tanı tarihi ve aldığı doz bilgileri toplanmıştır. Sonrasında Rolls Royce yaşam kalitesi ölçeğinin 

Özyılkan ve arkadaşları tarafından düzenlenen ve 8 başlık altında, 42 sorudan oluşturulan bir 

anket uygulanmıştır. Bu ölçekte; hastaların genel iyilik durumları, fiziksel belirtiler ve 

aktivite, uyku bozukluğu, iştah, cinsel işlev, mental durumlar, tıbbi etkileşim, sosyal ilişkiler 

ve iş yapabilme durumları değerlendirilmiştir. Gönüllü hastalardan, birden fazla seçenek 

sunan Likert ölçeğinde, birden beşe kadar numaralandırılmış ve önceden belirlenmiş beş sabit 

seçenekten sadece birini seçmeleri istenmiştir. Hastaların verdiği olumlu ve olumsuz cevaplar 

puanlanmış, analizi yapılmıştır.  

Bulgular: Kullanılan Ribosiklib ve Palbosiklib ilaçları sonrası hastaların ≤50 yaş ve >50 

yaşlarına göre hayat kalitesi ölçeğindeki puan ortalamaları sırası ile 166.9±21.4 ve 153.4±27’ 

dur ve bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. >50  yaşında olan  hastaların daha çok 

menapozda olduğu ve daha sık ek kronik hastalıklara sahip oldukları belirlendi.  ≤50 yaş 

hastalarda uyku kalitesi puanı, >50 yaş hastalardan istatistiksel olarak anlamlı derecede 

yüksek bulundu. Yaşam kalitesinin CDK4/6 inhibitör tipine ve menapoz durumuna bağlı 

olmadığı görüldü. 

Sonuçlar: Hormon pozitif metastatik meme kanseri hastalarında CDK4/6 inhibitörü kullanımı 

yaş ile hayat kalitesini kısmen değiştirmektedir. İleri yaşta postmenapozal hastalarda genç 

hastalara kıyasla özellikle uyku düzeninde bozulma olduğu saptanmıştır. Yaşam Kalitesi 

hastaların kullandıkları ilaca bağlı değildir. 

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, CDK4/6 inhibitörleri, Yaşam Kalitesi 
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DETERMINATION OF QUALITY OF LIFE CHANGES AND RELATED FACTORS 

RELATED TO THE USE OF CDK 4/6 INHIBITORS IN BREAST CANCER 

PATIENTS UNDER 50 YEARS OF AGE AND OVER 

 

Objective: In this study, it is aimed to evaluate the changes in quality of life and side effects 

in volunteer breast cancer patients under the age of 50 and over the age of 50 who have 

metastatic breast cancer and use CDK4/6 inhibitors.  

Material and method: Volunteer breast cancer patients who were treated in Bahçeşehir 

University Medical Faculty Medical Park Hospital Medical Oncology Unit were included in 

the study. The number of volunteer patients included in the study was determined as 30, and 

the study was conducted and processed by the Oncology doctor with face-to-face method. No 

invasive procedures were performed on the volunteers in the study. In the study, a 9-question 

questionnaire was first administered to the volunteer patients, which determined their 

sociodemographic characteristics. In this questionnaire, the patient's age, anticipated duration 

of treatment, date of diagnosis, and dose received were collected. Afterwards, a questionnaire 

consisting of 42 questions collected under 8 headings of the Rolls Royce quality of life scale 

organized by Özyılkan et al. was applied. In this scale; The general well-being of the patients, 

physical symptoms and activity, sleep disturbance, appetite, sexual function, mental states, 

medical interaction, social relations and ability to work were evaluated. Volunteer patients 

were asked to choose only one of the five predetermined fixed options numbered from one to 

five on the Likert scale, which offers multiple options. 

Results: After Ribociclib and Palbociclib drugs used, the mean scores of the patients in the 

quality of life scale for ≤50 years and >50 years of age are 166.9±21.4 and 153.4±27, 

respectively, and this difference is not statistically significant. It was determined that patients 

aged >50 years were more in menopause and more frequently had additional chronic diseases. 

Sleep quality score in patients aged ≤50 years was found to be statistically significantly higher 

than patients aged >50 years. It was observed that quality of life was not dependent on 

CDK4/6 inhibitor type and menopause status. 

Conclusions: The use of CDK4/6 inhibitors in hormone positive metastatic breast cancer 

patients partially changes the quality of life with age. It has been determined that especially in 

elderly postmenopausal patients, sleep patterns are disturbed compared to younger patients. 

Quality of Life is not dependent on the drug patients use. 

Key Words: Breast cancer, CDK4/6 inhibitors, Quality of Life 
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TEKNİKLERİNİN VE KONNEKTİF DOKU MASAJININ AĞRI, UYKU VE YAŞAM 

KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

 

 

Fzt. Aslıhan Kurt 

ORCID: 0000-0003-4001-5891   

Özel Birecik Hizmet Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi 

Dr. Öğr. Üyesi Begümhan Turhan 

ORCID: 0000-0003-0842-2059  

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü, Gaziantep 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı hekim tarafından kronik aurasız migren tanısı almış hastalarda 

proprioseptif fasilitasyon teknikleri ve konnektif doku masajının migren ağrısı, uyku ve 

yaşam kalitesi üzerine etkinliklerini karşılaştırarak incelemektir. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma, 18-65 yaş arasındaki hekim tarafından kronik aurasız migren 

tanısı almış kadın hastalar ile gerçekleştirildi. 40 kronik aurasız migrene sahip birey 

randomize olarak iki gruba ayrıldı. Bireylerin demografik bilgileri kaydedildi. Bireylere 

Vizüel Ağrı Skalası (VAS), Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ) ve Yaşam Kalitesi Ölçeği 

(SF-36) uygulandı. Basınca dayalı ağrı eşiğini değerlendirmek için algometre cihazı ile ölçüm 

alındı. Birinci gruba konnektif doku masajı uygulandı. İkinci gruba proprioseptif 

nöromuskuler fasilitasyon teknikleri uygulandı. 

Bulgular: Tüm katılımcıların yaş ortalaması 35.07±9.83 yıldır. Her iki tedavi sonrası ağrıda 

azalma ve uyku kalitesinde artış gözlemlendi (p<0.05). Ağrı (VAS) ve uyku açısından 

sonuçlar gruplar arası karşılaştırıldığında tedavi öncesi ve tedavi sonrası sonuçlar benzer 

bulundu (p>0.05). Her iki grupta tedavi sonrası basınca dayalı ağrı eşiği değerlerinde artış 

gözlemlendi (p<0.05). Gruplar arası basınca dayalı ağrı değerleri karşılaştırıldığında her iki 

grubun tedavi öncesi ve sonrası sonuçları benzerdi (p>0.05). Hastalar yaşam kalitesi açısından 

değerlendirildiklerinde tedavi öncesi ve sonrası SF-36 değerlerinin alt parametrelerinin 

çoğunluğunda (fiziksel fonksiyon ve genel sağlık algısı alt parametreleri hariç) her iki grupta 

da artış gözlemlendi (p<0.05). Tedavi öncesi ve sonrası gruplar arası değerler 

karşılaştırıldığında SF-36’nın alt parametrelerinden sadece emosyonel rol güçlüğü 

parametresi açısından fark bulundu (p<0.05). 

Tartışma: Konnektif doku masajı ve proprioseptif nöromuskuler fasilitasyon tekniklerinin 

migren ağrısı, uyku ve yaşam kalitesi üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır. Migren 

tedavisine yönelik girişimlerde bu iki tedavi birbiri yerine uygulanabilir veya farklı tedavilerle 

kombine edilerek uygulanabilir. 

Anahtar kelimeler: Aurasız migren, proprioseptif nöromusküler fasilitasyon, konnektif doku 

masajı 
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STUDY OF PROPRİOSEPTİVE NEUROMUSCULAR FACİLİTATİON 

TECHNİQUES AND THE EFFECTS OF CONNECTİVE TİSSUE MASSAGE ON 

PAİN, QUALİTY OF SLEEP AND OF LİFE İN MİGRAİNE PATİENTS 

 

Objective: The aim of this study is to examine proprioceptive facilitation techniques and the 

efficacy of connective tissue massage on migraine pain, quality of sleep and of life in patients 

diagnosed with chronic aura-free migraine by the physician. 

Material and Methods: The study was carried out female patients between the ages between 

18-65 and diagnosed with chronic aura-free migraine by physican. The participants were 

randomly divided into two groups. Demographic information of individuals was recorded. 

Individuals were evaluated by the Visual analog Scale (VAS), Pittsburgh Sleep Quality Index 

(PUKI) and Quality of Life Scale (SF-36). An algometer device was used to assess the 

pressure-based pain threshold. Connective tissue massage was applied to the first group. 

Proprioceptive neuromuscular fasiliation techniques were applied to the second group. 

Results: The mean age of all participants was 35.07±9.83 years. A decrease pain and increase 

in sleep quality were observed after both treatments (p<0.05). Results in terms of pain (VAS) 

and sleep quality were found to be similar before and after the treatment when compared 

between groups (p>0.05). Pressure-based pain threshold values increased in both groups 

(p<0.05). Pre- and post-treatment outcomes of both groups were similar when comparing 

pressure-based pain threshold values between groups (p>0.05). When patients were evaluated 

for quality of life, an increase was observed in both groups in the majority of sub-parameters 

of SF-36 values before and after the treatment (excluding physical function and overall health 

perception sub-parameters) (p<0.05). When we compared to the values between groups before 

and after the treatment, only the emotional role difficulty sub-parameter of SF-36 was found 

different (p<0.05). 

Discussion: The connective tissue massage and proprioseptive neuromuscular facilitation 

techniques have positive effects on migraine pain, quality of sleep and life. In the 

interventions for migraine treatment, both treatment methods can be applied interchangeable 

or combined with different treatments. 

Keywords: Aura-free migraine, proprioceptive neuromuscular facilitation, connective tissue 

massage 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, sanat ve propaganda arasındaki ilişkiyi incelemek ve tek başına 

kullanıldığında olumsuz bir izlenim yaratan propaganda sözcüğünün sanat öğeleriyle beraber 

bir eylem haline dönüştürüldüğünde, nasıl bir değişim içerisinde kitlelere sunulduğunun 

incelenmesidir. İnsanlık tarihinin ilk yıllarından beri çeşitli medeniyetler tarafından sanat, 

insanlığın kendilerini ve içinde bulundukları toplumu öncelikli olarak görsel öğelerle ifade 

biçimi olarak kullanılırken, zihinde oluşturduğu imgeler yoluyla nesnenin düşünsel olarak 

kurgulanmasını ve somut bir biçimde dışa yansımasına aracılık etmiştir. Teknolojinin 

gelişmesiyle birlikte resim ve heykel gibi öğelerin yanı sıra fotoğraf, afiş, grafik, video ve 

sinema gibi yeni alanların da ortaya çıkması ile birlikte sanat daha geniş bir kavramı temsil eder 

hale gelmiştir.  

İlk özgün kullanımı 17.yüzyılda dinsel amaçlarla olan propaganda sözcüğü ilerleyen yıllarda 

birçok Avrupa dilinde politik, dini ve ticari amaçlarla tarafsız bir anlamda kullanılmaya devam 

etmiştir. Dünya tarihinin ilk küresel savaşı olan I. Dünya Savaşının başlaması ve kitle iletişim 

araçlarında yaşanan gelişmeler ile birlikte büyük kitleleri etki altına alma yöntemlerine 

profesyonel yaklaşımlar sergilemek isteyen devletler bu alanda yaptıkları çalışmalar ile resmi 

kurumlar oluşturmaya başlamış, Sovyet Rusya ve Nazi Almanya’sı gibi devletlerin 

öncülüğünde propaganda kelimesi bu devletlerin resmi terminolojilerinde yer almıştır. 

Kullanılan birçok propaganda yöntemine ek olarak çeşitli sanat öğelerinin kullanımı da 

insanların zihninde daha etkili bir imge yaratma açısından önemini göstermiştir. Sanat yoluyla 

propaganda kullanımı sadece devletlerin ve onlara bağlı kurumların değil, bireylerin ve 

şirketlerin de kullandığı bir yöntem haline gelmiştir. Bu çalışmada, geçmişten günümüze çeşitli 

örnekler yoluyla sanatın propaganda içerisinde nasıl yer bulduğu, hangi öğelerin kullanıldığı ve 

bu yöntemlerle hangi anlamların ifade edilmeye çalışıldığı incelenecek ve sanat yoluyla 

anlatılan propagandanın kitlelere oluşturduğu etkiler üzerinde tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sanat, Propaganda, Resim, Afiş, İmge, Savaş 

 

 

EXAMINING RELATIONSHIP BETWEEN ART AND PROPAGANDA  

 

ABSTRACT                                                                                                                                                                                    

The aim of this study is to examine the relationship between art and propaganda and to examine 

how the word propaganda, which creates a negative impression when used alone, is presented 

to the masses in a change when it is turned into an action with art elements. Since the first years 

of human history, art has been used by various civilizations as a way of expressing themselves 

and the society they live in primarily with visual elements, while mediating the intellectual 

construction of the object and its concrete reflection through the images it creates in the mind. 

With the development of technology, art has come to represent a broader concept with the 
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emergence of new fields such as photography, posters, graphics, video and cinema, as well as 

items such as painting and sculpture. 

The word propaganda, which was originally used for religious purposes in the 17th century, 

continued to be used in a neutral sense for political, religious and commercial purposes in many 

European languages in the following years. With the start of the First World War, the first 

global war in world history, and the developments in the mass media, the states that wanted to 

display professional approaches to the methods of influencing large masses began to establish 

official institutions with their work in this field, under the leadership of states such as Soviet 

Russia and Nazi Germany. The word propaganda took place in the official terminology of these 

states. In addition to many propaganda methods used, the use of various art elements has also 

shown its importance in creating a more effective image in people's minds. The use of 

propaganda through art has become a method used not only by states and their affiliated 

institutions, but also by individuals and companies. In this study, through various examples 

from the past to the present, how art has been included in propaganda, which elements are used 

and what meanings are tried to be expressed with these methods will be examined and the 

effects of propaganda on the masses will be discussed. 

Keywords: Art, Propaganda, Painting, Poster, Image, War 

 

Giriş                                                                                                                                                                                                        

Sanat kelimesi sözlük anlamı ile bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan 

yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık olarak tanımlanır 

(TDK, 2021). İnsanlar henüz ilk çağlarda mağara duvarlarını basit motifler ve ağırlıklı olarak 

avladıkları hayvan resimleri ile süslemişlerdir. Yapılış sebepleri hala net olarak bilinmese de, 

1876’da arkeolog Marcelino Sanz de Sautuola tarafından keşfedilen İspanya’daki Altamira 

mağarasındaki 35.000 yıllık resimlerin bulunuşundan itibaren sadece Avrupa’da bu tür 300’den 

fazla mağara bulunmuştur (Grzymkowski, 2021, s.245). İlerleyen tarihlerde Antik Yunan, Mısır 

ve Sümer gibi uygarlıklar tarafından resim, heykel, papirüs, duvar kabartmaları vb. çalışmalar 

ile savaşlar, liderler ve etkili kişiler, tahta çıkış usulleri ve yaşam şartları hakkında bilgi sahibi 

olunmuş ve yorumlanabilmiştir. Sanat eserleri görseldir ve imgesel bir dili vardır. Her imge 

belli bir toplumda, belli bir dönemde, belli bir anlayış biçiminin, inancın, maddi ve manevi 

değer yargılarının sanatçı aracılığıyla somut bir biçimde dışa yansımasıdır (Arnold, 2018, s.XI). 

Shiner, genel olarak anladığımız haliyle sanatın, hemen hemen iki yüz yıllık bir geçmişi olan 

bir Avrupa icadı olduğunu ve bunun öncesinde, iki bin yıldan fazla bir ömür sürmüş olan daha 

geniş çevreli ve daha faydacı bir sanat sisteminin egemen olduğunu belirtir (Sarı, 2018/2). 

Teknolojinin gelişimi ile birlikte sanat, günümüzde resim ve heykel gibi öğelerin yanı sıra 

fotoğraf, sinema, afiş gibi öğelerle de insanların yaşam alanlarında yer bulmaktadır.   

20. yüzyıldan itibaren yoğun bir biçimde kullanılmaya başlayan propaganda, kitlelerin ya da 

bireylerin duygularını, görüşlerini ve davranışlarını etkilemeye yönelik planlı bir çabadır ve 

ideolojik, siyasi ya da ticari amaçlar için başvurulan bir yöntemdir. 1622’de, Otuz Yıl Savaşları 

(1618-1648) sırasında Papa XV. Gregory tarafından Katolik propagandasının organize bir 

biçimde yapılması amacıyla kurulan “Sacra Congregatio de Propaganda Fide” (İnancın 

Yayılması İçin Kutsal Topluluk) oluşum birkaç yıl sonra 1627 yılında bu tür misyonlara 

girişecek olan papazları eğitmek için kurulan Propaganda Okulu (Collegium Urbanum) 

biçimini almıştır (Welch, 2019, s.17). Propaganda sözcüğü ilerleyen yıllarda birçok Avrupa 

dilinde politik, dini ve ticari amaçlarla tarafsız bir anlamda kullanılmaya devam etmiştir. I. 

Dünya Savaşı’nın başlaması ile birlikte devletlerin hem kendi hemde düşman ülkelerin 

kamuoylarını etki altına alma ihtiyacından doğan kamuoyu yönetimi gereksinimi nedeniyle, 

çeşitli taktikler ve stratejilerin kullanımı gündeme gelmiştir. Propaganda teknikleri olarak 
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adlandırılabilecek bu teknikler, çeşitli yöntemlerin kimi zaman tek tek, kimi zaman ise beraber 

kullanımlarıyla bireyler ve kitleler üzerinde ikna amaçlı etki yaratma hedefini gütmüştür.  

Dünya tarihinin ilk küresel savaşı olan I. Dünya Savaşının başlaması ve kitle iletişim 

araçlarında yaşanan gelişmeler ile birlikte büyük kitleleri etki altına alma yöntemlerine 

profesyonel yaklaşımlar sergilemek isteyen devletler bu alanda yaptıkları çalışmalar ile resmî 

kurumlar oluşturmaya başlamış, Sovyet Rusya ve Nazi Almanya’sı gibi devletlerin 

öncülüğünde propaganda kelimesi bu devletlerin resmi terminolojilerinde yer almıştır.  

Bu çalışmada sanat ve propaganda ilişkisi tarihsel gelişimi hakkında kısa bilgiler ile birlikte 

örneklem olarak belirlenen uygulama ve yöntemlerin ve bu uygulamalarda kullanılan sanat 

öğelerinin göstergebilim yöntemiyle incelenmesi hedeflenmektedir.  

Sanat ve Propaganda İlişkisi 

Clark’a göre propaganda sözcüğü etkileme, sindirme, yanıltma yöntemlerini içeren olumsuz bir 

izlenim yaratırken sanat fikri ise birçokları için hakikate, güzelliğe ve özgürlüğe ulaşmayı 

amaçlayan bir etkinlik alanını ifade eder (Clark, 2017, s.11). İkna amaçlı kullanılan birçok 

propaganda yöntemine ek olarak çeşitli sanat öğelerinin kullanımı da insanların zihninde daha 

etkili bir imge yaratma açısından önemini göstermiştir. Sanat ve propaganda ilişkisi Nazi 

Almanyası’nda öncelikli olarak liderlik imgelerini halkın bilincine yerleştirmek amaçlı yapılan 

çalışmlar ile başlamıştır. Adolf Hitler’in kişisel fotoğrafçısı olan Heinrich Hoffmann tarafından 

başarılı bir çalışmayla yaratılan “iyi adam” ve lider imajları Hitler’in halkın gözündeki yerini 

sağlamlaştırmıştır. Ayrıca bu çalışmalarda savaş öncesinde Hitler’in çocuklarla da olan 

fotoğraflarına yer verilerek sorumlu bir lider algısı yaratılmıştır (Bie, 2016). II. Dünya Savaşı 

sırasında ise askerlerle olan fotoğrafları halka ve askerlere moral vermek amacıyla 

kullanılmıştır. Ayrıca bu dönemde kullanılan askeri üniformaların ve Hitler tarafından dizayn 

edildiği iddia edilen gamalı haç içeren Nazi bayrağının kullanımının da propaganda faaliyetleri 

içerisinde değerlendirilebilmesi söz konusudur. Nazi partisi yaptığı çalışmalar ile kendi sanat 

algısını yaratmak amacıyla çaba gösterdiği görülmektedir. Nazi Almanyasının en büyük 

kültürel sanat etkinliği olarak görülen, orijinal ismiyle; Die Ausstellung "Entartete Kunst" 

“Dejenere Sanat Sergisi”, Hitler’in emriyle dejenere ve yozlaşmış olarak görülen 650 sanat 

eserinin toplatılması ve 1937 yılında Münih’te sergilenmesiyle başlar. İddiaları, halka bu 

eserlerin yarattığı çöküşü ve oluşturduğu kirliliği göstermektir. Daha sonra gezici hale gelen 

sergi 5 aydan fazla sürede gösterimde kalmış ve toplamda 2 milyondan fazla ziyaretçi 

tarafından ziyaret edilmiştir (Levi, 1998). 

Sanat yoluyla propaganda kullanımı sadece devletlerin ve onlara bağlı kurumların değil, 

bireylerin ve şirketlerin de kullandığı bir yöntem haline gelmiştir. Sanat öğelerinin propaganda 

amaçlı kullanılması özellikle I. ve II. Dünya Savaşı yıllarında önemini artırmıştır. Bu dönemde 

özellikle liderlik, kitle ruhunun örgütlenmesi, kahramanlık hikayeleri, toplumlara motivasyon 

ve ilham verici öğelerin sıklıkla kullanıldığı görülmüştür. Sanatın propaganda amaçlı 

kullanımında, bu dönemde özellikle afiş ve poster kullanımı öne çıkmıştır.  

Afiş ve Poster Kullanımı 

Afiş ve posterler özellikle I. Ve II. Dünya Savaşları’nda kitlelere ulaşmanın ve onları harekete 

geçirmenin en etkili yollarından biri olarak görülmüştür. Zamanının ruh halini yansıtması, 

politikacıların ve propagandacıların fikirleri için bir araç olarak kullanılması afiş ve posterleri 

daha değerli kılmıştır. Afiş ve posterlerin işlevleri; bilgilendirmek, talimat vermek, savaşa dair 

yeni bakış açıları önermek olarak açıklanabilir. Bu sebeple, belirli bir yöne dikkat çekmek 

amacıyla çarpıcı bir biçimde hazırlanmaları ve mesajı açık bir biçimde vermeleri gerektiği 

vurgulanmaktadır. (Chambers, 1983) 
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Şekil 1 A- Alfred Leete, Ülkenin Sana İhtiyacı Var, Asker toplama afiş tasarımı, 1914. Kraliyet 

Savaş Müzesi, Londra. (URL-1) B- Britanya’nın Kadınları Gidin Diyor, 1914-19. Afiş. Kraliyet 

Savaş Müzesi, Londra. (URL-2) C- Erkekler Çalışırken Çiftlikleri Devam Ettirin, Kadın Kara 

Ordusu, II.Dünya Savaşı. (URL-3) 

 

Birleşik Krallık Ordusu tarafından hazırlatılan ilk afişte savaş bakanı Lord Kitchener’in halkı 

işaret eden hali görüntülenmiş ve direkt olarak afişe bakan kişiye seslenilmiştir. I. Dünya 

Savaşı’nın en çok bilinen afişlerinden olan bu afişte “Ülkenin Sana İhtiyacı Var” mesajı afiş 

içinde yer almış olup sen kelimesinin büyük bir şekilde belirtildiği mesaj, askere katılıp 

katılmama konusunda kararsız olan insanları etkilemek amacı taşımıştır. Ayrıca bu afiş daha 

sonra Amerika’da “Sam Amca” olarak bilinen afişe de esin kaynağı olmuştur. İkinci afişte, 

“Britanya’nın Kadınları Gidin Diyor” mesajı ile birlikte uzaklaşan askerleri izleyen kadınlar ve 

bir çocuk resmedilmiş, yine askere gidip ailelerini bırakma konusunda kararsız kalan erkekleri 

ikna etmek amacıyla böyle bir mesaja başvurulmuştur. Üçüncü afişte ise, 1917 yılında kurulan 

“Kadın Kara Ordusu” (WLA) isimli sivil örgütün “Erkekler Çalışırken Çiftlikleri Devam 

Ettirin” mesajı yer almıştır. Kadın Kara Ordusu erkekler savaşta iken azalan iş gücü açığını 

kapatmak ve yetiştirilen gıda miktarını artırmak amacıyla kurulan ve gönüllülük esasına 

dayanan bir sivil örgüttür (Anderson, 2014). 

Kullanılan afişlerin bir diğer dikkat çekici noktası düşmanı kötülemek amacıyla yapılmış 

olanlardır. Bu afişlerde genel olarak düşmana dair nefret aşılama ve halkta düşman korkusu 

yaratma amaçları taşımaktadır.  
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Şekil 2 A- Amerikan karşıtı bir İtalyan afişi. (URL-4) B- Nazi karşıtı bir Amerikan afişi(URL-

5) 

Şekil 2’de İtalya tarafından hazırlanan ilk afişte, boynunda Amerikan bayrağı dolanmış olan 

Amerikan savaş pilotu silahını yerde yıkıntılar içerisinde yatan bir çocuğa doğrulturken 

görülmektedir. B-17 tipi bir bombardıman uçağının da resmedildiği afişte, Amerikan pilotu 

elinde makineli tüfeği ve ağzında purosu ile bir “gangster” olarak tanımlanmıştır. Bu afişte 

kullanılan kanlar içerisindeki çocuk imajı düşmana olan nefreti artırmak amacıyla etkili bir 

mesaj verilmesini sağlama hedefi taşımaktadır. Ayrıca afiş içerisindeki İtalyanca mesajda, 

insanlık dışı suçlar işleyen Amerikalı pilotlar hedef gösterilmişken, medeni dünyadan 

uzaklaştırılmaları istenmiştir. İkinci afişte ise Nazi botları altında ezilen bir kilise imajı 

yaratılmıştır. Afişte yazan “Bunu Engellemek İçin Savaşıyoruz” yazısıyla halka verilmek 

istenen mesaj, Amerika’nın kilise ve din düşmanı olarak belirttiği Nazilere karşı korku 

yaratmak ve kendi halkının desteğini elde etmektir.  

Sanat yoluyla yapılan propaganda çalışmaları muhalif olmak ya da eleştirmek amacıyla da 

kullanılmıştır.  
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Şekil 3 John Heartfield, Yaşasın, Tereyağının Hepsi Bitmiş. 19 Aralık 1935. Fotomontaj. 

(URL-6) 

Şekil 3’de Nazi Almanyası’nın hava kuvvetleri komutanı olan Hermann Göring’in yaşanan 

yiyecek kıtlığı üzerine söylediği “Demir bir ülkeyi her zaman güçlendirir. Tereyağı ve domuz 

yağı ise sadece insanları şişmanlatır” sözleri Alman sanatçı John Heartfield tarafıdan 

eleştirilmiş ve gamalı haç duvar motifli bir odada yemek masasında oturan bir ailenin bir 

bisikletin çeşitli parçalarını ve çeşitli demirden aletleri yediği teması işlenmiştir (Clark, 2017, 

s.69). 

Özellikle Sovyetler tarafından sıklıkla kullanılan kahramanlık simgelerine dair afiş ve resimler 

propaganda yapma amacına büyük oranda hizmet etmiştir. Başarı, eğitim, güç ve sağlıklı 

bireyler üzerine odaklanan bu çalışmalar halkın moral ve birlik beraberlik düzeyini artırma 

amacı taşımıştır. Kullanılan resimlerde sporcuların başarılı ve sağlıklı görünmelerine dikkat 

edilmiş, mutlu ve sağlıklı birey portreleri çizilmiştir. Asker figürlerinde ise güç, dayanıklılık ve 

cesaret gibi özellikler ön plana çıkartılmıştır.  
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Şekil 3 Aleksandr Deineka, “B” Pisti Etrafında Vardiya Yarışı, 1947. (URL-7) 

 

Şekil 4 Sovyet spor afişi. (URL-8) 

Şekil 3’deki çalışmada bir bayrak yarışı resmedilmiş olup kadın ve erkeğin eşitliğine ve iş 

birliği halinde olunmasına vurgu yapılmıştır. Şekil 4’deki çalışmada ise güçlü sporcu imajı, 

elinde bir kitap tutan çocuk ile resmedilmiş olup, “böyle olmak istiyorsan spor yap” mesajıyla 

Sovyetler’deki spor ve eğitim konularının önemine dikkat çekilmiştir.  

Duvar Resimleri 

Çoğunlukla Latin Amerika ve post kolonyal Afrika ülkeleri, milli tarih ve bağımsızlık bilinci 

oluşturmak amacıyla daha geniş kitlelere erişebilme imkanı sağladığından dolayı duvar 

resimlerini tercih etmiştir. Müzelerde bireysel olarak ziyaret edilebilen sanat eserleri büyük 

kitlelerin erişimi konusunda yetersiz kalınca “kamusal sanat” olarak adlandırılan kamu fonuyla 

satın alınan ya da kamusal alana koyulabilen bütün sanat eserlerini kapsayan bir şemsiye terim 

olarak kullanılmaktadır. Bu sanat türünün içine, yere özel kamusal sanat, duvar resimleri, 

çevresel sanat gibi sanat alttürleri girmektedir (Grzymkowski, 2021, s.153).  
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Şekil 5 Diego Rivera, Meksika’nın Tarihi-Geleceğin Fethinden adlı duvar resminin merkez 

kemerindeki Bağımsızlığın Mirası. 1929-35. Duvar resmi. Milli Saray Mexico. (URL-9) 

 

Meksika tarihini geçmiş ve gelecek öğeleriyle anlatan şekil 5’deki duvar resmi, Mexico 

şehrindeki milli sarayın 3 büyük duvarını kaplamaktadır. Sanatçı Meksika tarihini ülkenin 

geçmişi ve geleceği öğeleriyle anlatarak ulusal tarih bilincine katkıda bulunmak amacıyla bu 

çalışmayı gerçekleştirmiştir. Duvarın sağ tarafında Aztek uygarlığının yaşantısından örnekler 

veren sanatçı ayrıca dini ritüelleri de bu eserinde işlemiştir. Sanatçı, Meksika’daki Kolomb 

öncesi hayatı basit ve mutlu bir biçimde anlatmıştır. Resmin üst kısımlarında Hristiyanlaştırma, 

savaş, iş ve eğitim gibi konular işlenmiştir. Resmin merkez bölümünde, İspanyol rahipler 

tarafından engizisyon sırasında yerlilerin dini ve kutsal imgelerini yok etmeye çalışmaları 

konusu da işlenmiştir. Resmin alt kısımlarında ise XVI. Yüzyılda Meksika’nın İspanya 

tarafından fethedilmesinin etkilerine değinilmiştir. Resimde ayrıca, o dönemdeki hükümetin ve 

de ressamin siyasi eğilimlerinden dolayı, Karl Marx, Sovyet bayrağı ve fabrikalara yer 

verilmiştir.  

Muhalif Sanat ve Propaganda 

Sanat yoluyla propaganda kullanımı sadece devletlerin değil, sanatçıların, organizasyonların ve 

şirketler için de çeşitli biçimlerde uygulama alanları bulmuştur. Genellikle eleştirmek, 

bilinçlendirmek ya da farkındalık yaratmak amaçlı yapılan bu çalışmalar özellikle 1960’lardan 

sonra yoğunluk kazanmıştır. Bunlardan en dikkat çekenleri genellikle özgürlük ve bireysellik 

amacıyla yapılan çalışmalardır. Özellike I. Dünya Savaşı yıllarında doğan Dadaizm akımıyla 

savaş karşıtı propagandanın yapıldığı görülmüştür. Anlamsız bir sözcük olan Dada akımı, I. 

Dünya Savaşı yıllarında bu savaşa tepkilerini dile getirmek için 1916 yılında Zürih’deki Cabaret 

Voltaire adında bir kafede bir araya gelen bir grup sanatçı tarafından oluşturulmuştur. Herhangi 

bir üslup ya da teknik önermeyen bu akım, yanlış buldukları savaş zihniyetine karşı meydan 
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okuma amacı içermektedir (Grzymkowski, 2021, s.28). 1960’lı yıllardan sonra özellikle 

Vietnam Savaşı sonrası artış gösteren muhalif sanat, Fransa tarihinin kırılma noktalarından biri 

olan ve Paris’te başlayıp sonrasında tüm Fransa’ya yayılan 1968 Mayıs olayları, öğrenci ve işçi 

eylemleri, Feminizm gibi hareketlerin de etkisiyle büyük bir etki alanı yaratmıştır.  

 

Şekil 7 Fransa 68 olaylarından bir afiş “Genç Ol ve Sus” (URL-10) 

Şekil 7’deki poster, Paris Güzel Sanatlar Okulu’nun “Popüler Atölyesi” tarafından 68 yılında 

üretilen 76 posterden biridir. Daha sonra müzeye bağışlanan bu posterde dikkat çekici nokta 

Charles De Gaulle olarak tasvir edilen karanlık bir gölgenin bir gencin ağzını eliyle kapatarak 

konuşmasını engellemeye çalışmasıdır. Posterdeki slogan ise “Genç Ol ve Sus” mesajıyla 

dönemin Fransız yönetiminin gençlere söz hakkı vermediğini belirtmektedir. (Arts&Culture, 

2021) 

Sonuç 

Sanat yoluyla propaganda, özellikle kelimelerin anlamlarının yeterli olamadığı, etkisinin kısa 

olduğu veya duyguları harekete geçirmede yavaş kaldığı durumlarda daha çok önem kazanarak 

kitleleri ikna etme amacına etkili bir biçimde faydalı olmuştur. İlk uygarlıklardan başlayarak, 

özellikle 20. yüzyılın başlarından itibaren devletletin de özellikle savaş dönemlerinde çeşitli 

ihtiyaçlarından dolayı profesyonel bir biçimde yön bulan sanat ve propaganda ilişkisi, sanatın 

kitleleri etkileme ve zihinlerde güçlü imgeler oluşturma etkisinden faydalanalarak modern sanat 

akımlarının kullanıldığı günümüze kadar var olmaya devam etmiştir. Özellikle teknolojik 

gelişimler sayesinde internetin etkileşimli ve çok hızlı bir biçimde geri bildirim sağlayan 

ortamında resim, afiş ve posterlerin yerlerini dijital fotoğraflar, videolar ve de grafikler almış 

olsa da sanat ve propaganda arasındaki ilişki her iki kavramın da birbiriyle etkileşimi devam 

ettikçe, içerikte değinilen amaçlarla sürmeye devam edecek gibi gözükmektedir.  
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ABSTRACT 

Turkey is a gene center for the Lamiaceae family, which consists of many aromatic plants. The 

family includes 546 species, 45 genera and 731 taxa in total. The rate of endemic plants in the 

family is 44.2%. The genus Sideritis, a member of the Lamiaceae family, is a plant with a height 

of 20-75 cm, widely distributed in subtropics and central regions. The genus Sideritis has more 

than 150 species, most of which are in the Mediterranean. This genus is represented by 46 

species and 55 taxa in Flora of Turkey. 42 of these taxa are endemic. Since Turkey is one of the 

2 main gene centers of the genus Sideritis, the endemism rate (79.5%) is quite high. Sideritis 

libanotica Labill. subsp. linearis (Bentham) Bornm is endemic to the flora of Turkey. The genus 

Sideritis grows naturally in Western Anatolia and has an important export capacity. Species of 

this genus are annual or biennial small shrubby plants. It has been used as a medicinal plant for 

the treatment of some daily diseases by the people for centuries. It is known as "dağ çayı" and 

"adaçayı" in Turkey. It is also widely used as an herbal tea in folk medicine. In folk medicine, 

it is used as a nervous system sedative, anti-inflammatory, antispasmodic, carminative, 

analgesic, sedative, cough suppressant, stomach pain reliever, anticonvulsant, and digestive 

complaints. 

In this study antioxidant activities, elastase, collagenase urease and tyrosinase inhibition 

activities of Sideritis libanotica subsp linearis species were determined. S. libanotica subsp. 

linearis species was found to have a high antioxidant potential in DPPH (IC50: 60.76±0.49 

μg/mL) free radical scavenging activity and ABTS (IC50: 21.26±0.55 μg/mL) cation radical 

scavenging activity methods. Elastase, collagenase, urease and tyrosinase inhibition activities 

were found to be quite low. 

Keywords: Lamiaceae, Sideritis, antioxidant, enzymes activities 
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INTRODUCTION 

Schmorl nodes, also referred as intravertebral disc herniations, refer to protrusions of the 

cartilage of the intervertebral disc through the vertebral body endplate and into the 

adjacent vertebra. The protrusions may contact the marrow of the vertebra, leading to 

inflammation. Quiescent Schmorl nodes are extremely common found in around 75% of 

autopsies, at all ages, more frequently in males. It is believed that Schmorl nodes develop 

following back trauma, although this is incompletely understood. Chronic Schmorl nodes are 

usually asymptomatic, and their etiological significance for back pain is controversial. Acute 

Schmorl nodes, in contrast, are uncommon and are associated with inflammation and 

symptoms. Chronic Schmorl nodes are usually asymptomatic, and their etiological significance 

for back pain is controversial. Acute Schmorl nodes, in contrast, are uncommon and are 

associated with inflammation and symptoms. 

CASE REPORT 

An 40-year-old female patient was presented with three day history of lower back pain. Physical 

examination of the patient revealed lower back tenderness.  The patient was afebrile. MRI was 

requested for differential diagnosis. There was no feature in her laboratory. Modic type 1 bone 

marrow edema in L5 vertebra and mild enlargement in L5-S1 disc were observed in MRI. 

Spondylodiscitis and lumbar fracture were considered in the differential diagnosis and  

therefore gadolinium contrast MRI imaging was requested. Lumbar CT was taken at the same 

time. Patient images were evaluated along with broad biochemical markers, including c-

reactive protein and sedimentation rate. Contrast-enhanced MRI revealed no contrast 

enhancement in the disc, and homogeneous nodular enhancement in the end-plates. Computed 

tomography revealed that there was no fracture in the L5 vertebra. C-reactive protein and 

sedimentation rate were normal. No leukocytosis or any other abnormality was observed in 

blood parameters. A diagnosis of acute schmorl nodule was made by combining the patient's 

history, physical examination, blood findings, lumbar contrast-enhanced MRI and lumbar CT 

findings. Bed rest was recommended in addition to a combination of muscle relaxants and pain 

relievers for treatment. The patient was called for control 2 weeks later. The patient's symptoms 

disappeared in the follow-up. 

CONCLUSION 

In conclusion, Acute schmorl nodules, which can mimic pathologies such as spondylodiscitis 

and lumbar fracture, should be kept in mind in acute low back pain. We wanted to show that 

although chronic schmorl nodules are common in the community, acute schmorl nodules can 

also be encountered, although rarely. 

Keywords: schmorl, nodule, mimicking 
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ÖZET 

Cinsiyet ayrımı olmaksızın tüm insanlar için, onaylanmak, toplumda kabul görmek ya da 

beğenilmek bir ihtiyaçtır. Kadınlar için ise güzel olmak çoğu zaman diğer ihtiyaçlarından bile 

önce gelebilmektedir. Kadınların bu denli ‘güzel’ olma ihtiyacı aslında çok eskilere 

dayanmaktadır. Geçmişten günümüze, toplumlara ait kültürlerin, dinlerin, sosyal yaşamın 

veya normların etkisi ile güzellik anlayışı değişmekte ve kadınlar o dönemin kriterlerine 

uyabilmek için pek çok zahmete katlanmaktadır. Güzellik kavramı, büyük oranda toplumun 

etkisi ile oluşan ve her dönemde kadını kontrol eden ve belli ölçütlere uygun olamaya 

zorlayan bir etkiye sahiptir. Dinin, sosyal statünün, kabul görme veya sadece beğenilmek 

arzusunun etkisinde kadınlar değişmeye devam etmektedir. Antik çağda, kendisini ölüme 

götürdüğünü bile bile Romalı kadınların ciltlerini beyazlatmak için üstübeç kullanmasından, 

Orta çağ’da kaburga kırıkları ve organ zedelenmelerine yol açan korselerin kullanılmasına 

kadar kadınlar varoluşlarından beri hep belirli ölçütlere uyabilmek adına kendilerini tehlikeye 

atmıştır. Bu ölçütler ise asırlar boyunca değişim göstermiştir. Modern zamanda dahi halen 

farklı kültürlere sahip toplumların güzellik anlayışlarının birbirinden ayrıldığını görmek 

mümkündür.  Günümüzde çoğu zaman artık güzellik ölçütlerine uyabilmek daha bilinçli 

yöntemler ile sağlansa dahi, kadınlar, istedikleri beden ve yüz güzelliğine sahip olabilmek için 

hiç düşünmeden pek çok harcamasından kısarak bıçak altına yatabilmektedir. Tüm bunlar göz 

önüne alındığında çoğu zaman hayati riskleri alan kadınların dürtülerini tartışmak önemli bir 

hale gelmiştir. Bu çalışma, yerli ve yabancı birçok kitap, makale ve bilimsel araştırmaların 

incelenerek derlenmesi ile oluşturulmuştur. Aynı zamanda Uluslararası Estetik 

Plastik Cerrahi Derneğinin sektör analizleri ve raporları ikincil veriler olarak kullanılmıştır. 

Eski medeniyetlerdeki güzellik ritüellerini belirleyen etmenler, güzellik ölçütünün asırlar 

boyu gösterdiği değişim ile günümüzde kadınların maddi ve manevi birçok bedel ödeyerek 

güzel olabilmek adına katlandığı uygulamalar incelenerek, kadınların tarihten günümüze 

güzellik mücadelesi araştırılacaktır. Ayrıca, güzellik kavramının tarihsel değişimi ve 

günümüzde daha güzel olmak uğruna bıçak altına yatan kadınları hangi sebeplerin motive 

ettiğinin ortaya konması amaçlanmıştır. 

 Anahtar Kelimeler: Kadın, Güzellik, Estetik, Güzellik Tarihi, Kozmetik 
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WOMEN AND BEAUTY FROM ANCIENT CIVILIZATIONS TO MODERN TIMES 

 

ABSTRACT 

Regardless of gender, to be approved, accepted or admired in society is a need for all people. 

For women, urge of being beautiful often comes before other needs. Women's need to be so 

‘beautiful’ actually goes back to ancient times. From the past to the present day, beauty 

concept changes with the influence of societies' cultures, religions, social life or norms, and 

women undergo many inconveniences to meet the criteria of that time. The concept of beauty 

has an effect, which is largely formed by the influence of society, controls women in every 

period and forces them to be in compliance with certain criteria. Women will continue to 

change under the influence of religion, social status, and desire to be accepted or liked. In 

ancient times, women had always endangered themselves in order to meet certain criteria 

since their existence. The Roman women used a white lead to whiten their skin, knowing that 

it led to death, and the use of corsets that led to rib fractures and organ injuries in the Middle 

Ages. These criteria had been changed over the centuries. Even in modern times, it is possible 

to see that beauty criteria of societies and cultures are still separated from each other. 

Nowadays, although most of the time it is provided with more conscious methods to comply 

with the beauty criteria, without any doubt women can undermine many of their spending in 

order to have the beauty of their body and face. Given all these results, it has become 

important to discuss the impulses of women who often take vital risks. This study has been 

formed by examining and compiling many local and foreign books, articles and scientific 

researches. At the same time, sectorial analyzes and reports of the International Society for 

Aesthetic Plastic Surgery were used as secondary data. The factors that determine the beauty 

rituals in the ancient civilizations, the changes that the criterion of beauty has displayed over 

the centuries, and the applications that women endure in order to be beautiful by paying many 

tangible and moral costs will be examined and the struggle of women from history to today 

will be investigated. Furthermore, it is aimed to reveal the historical change of beauty consept 

and the reasons that motivate women to go many cosmetic surgeries for the sake of being 

more beautiful. 

Keywords: Women, Beauty, Aesthetic, Beauty History, Cosmetics 
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ABSTRACT 

Introduction 

This paper is an extended version of the presentation delivered at the “6th International Mardin 

Artuklu Scientific Research Conference” in June 2021. The paper is based on the research 

funded by the European Commission’s Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie Actions 

Widening Fellowship and it has three parts. The first part describes the research project and the 

historical and scholarly background through which the research questions have emerged. The 

second part details the methods used in order to answer these questions. The third and the final 

part introduces some initial findings of the project. So far, the major finding of the research 

project is that technology users have been approached as active producers well before the 

expansion of digital platforms. During the age of radio in the 1920s and 1930s, radio listeners 

were also addressed as active producers. Based on this finding, the paper concludes by asking 

a new question: How do we see the capacity to produce that is attributed to the users of 

technology has changed from the early 1900s to the early 2000s?  

Keywords: History of new media, digital media, radio 

 

I. Description of the Project  

This project historically traces the ideas about new media technologies in Turkey by focusing 

on three major periods: 1920s and the early 1930s when radio was first introduced in Turkey; 

1950s and the early 1960s; when television first started its broadcasts; and the 2000s, our current 

era, when mobile devices has become widespread. While tracing this history, the research builds 

on the scholarly approaches that move beyond limiting new media to digital media and suggest 

that each medium was new at the moment of their introduction.1 This study approaches new 

media as a historical concept and turns it into an analytical tool to understand the interaction 

between global political-economic dynamics and people’s constructions of the newness of new 

media. It then traces how these constructions of new media change as these political economic 

dynamics change.  

There is a relationship between Turkey’s dominant mode of economic production and features 

attributed to new technologies. Here, the mode of economic production refers to the shift we 

have been observing globally since the 1970s; from industrial-developmentalist economy to 

neoliberalism. An example of this comes from the 1950s when television was a novelty in 

Turkey. In this period, there were worries about productivity if television had turned into a new 

medium of entertainment. An article on the Milliyet Newspaper, that appeared on January 24, 

1953 was a case in point.2 The article first explains the amazement around television by 

underlining how this new device merged radio and cinema. Then the author continues by stating 

his worries about productivity in an age defined by television. He suggests that unlike radio, 

 
1 Gitelman, L. (2006) Always Already New: Media, History, and the Data of Culture. Cambridge, MA: MIT 

Press; Manovich, L. (2001) The Language of New Media. Cambridge, MA: MIT Press. 
2 “Karaköy’de Seyredilen Televizyon Neşriyatı,” Milliyet, 24 Ocak 1953, Sayfa 2. 
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television requires one to sit in front of it with full attention and prevents one from focusing on 

the tasks one needs to finish. Television requires the attention of both “eyes and ears,” making 

it impossible for people to enjoy it while also doing some household tasks.  

The project questions the relation between these worries about productivity and the dominant 

mode of capital accumulation of the era, that is industrial-developmentalist. One of the main 

features of industrial-developmentalist mode of accumulation was its emphasis on production. 

With the shift to neoliberalism, consumption habits became much more visible, while 

production was rendered more invisible albeit it continued to form the backbone of capital 

accumulation. The study questions if these worries about productivity, shaped around 

television, were informed by the dominant mode of economic accumulation of the era—that is, 

the production oriented industrial developmentalism. It then contrasts this situation to the 

current era of neoliberalism when consumption became much more visible and how this 

informs the constructions of media novelty. Early research on the use of mobile devices in 

Turkey in the 2000s highlights that owning the most recent version of mobile devices has 

become an important sign of upward mobility for lower classes.3 Hence, the new technology in 

the neoliberal era was adopted as a sign of class status through its consumption—not through 

its links to productivity. Drawing on these changing constructions of media novelty vis-à-vis 

economy, the project examines how neoliberalization turned newness of mobile devices into 

tools that foster particular styles of (conspicuous) consumption whereas in an earlier economic 

mode, productivity was the major concern that rendered a medium new. 

The overall research questions of the project are: 1) As new political economic conditions 

transform gender, class based, and global inequalities, how do these newly reframed hierarchies 

make visible a medium’s novelty? 2) How does this perceived novelty inform the ways that 

lower and middle classes, different gender groups, and state officials use new technologies to 

challenge or reproduce inequalities?  

II. Methods 

For both radio and television, the project focuses on a time period before each of these mediums 

were nationalized and came under the direct control and sponsorship of the state. In so doing, 

the research aims to better understand the very first conceptions about what made radio and 

television new in the early days of these devices. For the radio, this was the period between 

1927 and 1936 when the Telsiz Telefon Türk Anonim Şirketi (Turkish Radio Telephone 

Company) or by its acronym TTTAŞ was the only responsible actor for producing radio 

content. Archival research was carried out in the Cumhuriyet and Milliyet newspapers’ website 

and radio periodicals published in the late 1920s and early 1930s, such as Telsiz, Radyo Amatör, 

Ses, Radyo Programı were collected. 

For television, the project similarly focuses on the period before the state-owned Turkish Radio 

and Television Company, TRT was founded in the 1950s and the 1960s. In 1952, a television 

station was established by İstanbul Technical University, namely, İTÜ TV. For almost ten years 

İTÜ TV aired television content to a limited number of viewers mostly living in İstanbul. Here, 

in addition to newspaper research, periodicals such as Radyo-Televizyon Elektroteknik, 

Resimli Radyo (Radio with Pictures), Televizyon, and Renkli Televizyon (Colored Television) 

were collected. There are also oral history interviews conducted with people who know the 

founders and producers of İTÜ TV.  

For the mobile devices part, the research includes digital ethnography of Instagram. Here, the 

project focuses on different gender and class groups’ uses of digital media by exploring women 

 
3 Özcan, Y.Z. and Koçak, A. (2003). A need or a status symbol? Use of cellular telephones in Turkey. European 

Journal of Communication (18):241-254. 
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who became Instagram famous. There is a particular group of women who started their Internet 

journey by blogging about their motherhood experiences. They then turned to Instagram, as the 

platform became much more widespread. The online content they produced about motherhood 

had the purpose of challenging the perfectionist motherhood myth, that put women into a 

position of an endless giver to their infants. These women mostly posted their failures, 

challenges in the process of raising a kid. A closer look at these women reveal that they are 

highly educated, or has cultural capital, with prestigious high school diplomas and university 

degrees. Hence, the project compares these women’s Instagram use with that of lower-class 

women’s Instagram use. Ethnographic data, will examine how women use social media—in 

relation to their class position—in order to navigate new economic hierarchies of the neoliberal 

era both in their homes and outside. The research asks how different classes’ navigation of new 

technologies inform the ways that digital media is constructed as new in the 2000s. 

III. Initial Findings: How to Make Your Own Radio 

Archival research into the radio magazines of the 1930s reveal that radio listeners in this era 

were not addressed as passive receivers. Major radio magazines, such as Radyo Alemi, Ses, 

included detailed instructions about how to build a radio at home so they addressed their 

listeners as builders or producers of the very technology of radio. Radyo Alemi magazine, for 

example,  

 

 

Radyo Alemi Magazine – August 5, 1934 

 

Ses Magazine – September 4, 1932 

 

had a section devoted to the amateurs in which the editors explained how people could build 

crystal detectors, which were essential for building radio. This section continued to detail other 

basic parts necessary for radio building in its next volumes. Another radio magazine, Ses, 

similarly included information on how to build bobbins and other technical parts of the radio 

device.  

Given the economic conditions of the era, it makes sense for radio magazine publishers to teach 

ways for building a radio. Radios were usually very expensive luxury items only the upper 

classes could afford. In fact, a list of radio owners in Turkey in 1935 revealed that radio owners 

were mostly living in upper class neighborhoods of the country’s urban areas.4 In order to reach 

out to lower classes, teaching how to build a radio was essential. In so doing, radio magazines 

of the early 1930s addressed their followers not as passive receivers but as builders or producers 

who were capable of building their own machines.  

 
4 Kocabaşoğlu, U. (2010) Şirket Telsizinde Devlet Radyosuna: TRT Öncesi Dönemde Radyonun Tarihsel 

Gelişimi ve Türk Siyasal Hayatı İçindeki Yeri. Ankara: İletişim. 
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If we compare this with digital media—the new media of the contemporary moment—we see 

that especially with the expansion of social media platforms, we are now also talking about 

users who are no longer simple consumers but also active producers. There are even new names 

attributed to the users of digital media, such as prosumer—that emphasizes this intensified 

aspect of media production. A quick research into the early days of the radio, however, reveals 

that radio listeners in this era were not addressed as passive receivers either. Radio listeners in 

the 1920s were also approached as active producers, not maybe as content producers—as is the 

case in digital media—but as builders who can put together the radio machine itself. This 

situation complicates today’s well-established perception of digital platforms as the first venues 

that turned people into active producers—or prosumers. Comparing people’s such responses to 

new technology in different periods permits us to dismantle ideologies surrounding digital 

media and endows us with the capacity to ask more compelling research questions, such as: 

How do we see the capacity to produce that is attributed to the users of technology has changed 

from the early 1900s to the early 2000s?  

In today’s digital media world, users’ capacity to produce is usually attributed to the content 

itself. They are not very frequently approached as builders of technology as it was the case 

during the times of radio. Technology for digital media users is rather something users can only 

“mess with” to a certain extent. Freidrich Kittler, for example, in one of the early accounts of 

digital technology suggests that “the apparent ‘user-friendliness’ of commercial software and 

systems is achieved at a cost,” as “pre-defined ‘priorities, prohibitions, privileges and 

handicaps’” “burnt into the kernel of the system” in such a way that “they are immune to user 

intervention or ‘hacking’, and place restrictions on what the user may or may not alter or even 

see: ‘one can no longer examine the operands of the operations.’”5 

Here, I read Kittler’s explanation as a symptom of the changing ideologies surrounding 

technology with the rise of digital media. With digital media, users may create their own content 

and that makes them active producers but they are also very much bounded by the limits of the 

operating systems of digital technology. Software often “hides a whole machine from its users”6 

and explaining how this machine is built is no longer an area of interest. From the times of radio 

when the magazines invited their listeners to understand the intricacies of machine building and 

encouraged them, quite directly with titles such as “you yourself can build your own bobbins,” 

we see a shift toward a new understanding of technology where one can mess with a working 

machine only to a certain extent. This rough comparison shows us that in the times of radio, 

users were also approached as producers—as builders of machines themselves, even if not the 

content. And today, users are approached mainly as content creators. In other words, creative 

capacity of technology users lays not anymore in their ability to build machines. The creativity 

is rather attributed to the content creation itself.  

 

 
5 Kittler, F. (1997) Literature, Media, Information Systems. Amsterdam: G+B Arts, p.158. 
6 Ibid., p.158. 
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ÖZET 

Mimarlık, temelinde tasarım etkinliği olan, fiziksel çevreyi şekillendiren kullanıcı, işlev, 

sanat, teknoloji ve maliyet gibi birçok etkeni göz önüne alan bir disiplindir. Günümüzde, 

mimarlık eğitimi ve pratiği gelişen bilgi düzeyinden etkilenmekte; dönemin koşulları ile 

kullanıcı isteklerine çözümler bulabilmek için daha fazla bilgi alt yapısı oluşturmaya ihtiyaç 

duymaktadır. Mimarlık öğrencilerinin çağın gelişmelerinden etkilenmesiyle birlikte, mimarlık 

mesleğini yerine getirmek için gerekli bilgi ve becerilerinin tanımlanması ve mimarlık 

programların mesleki uygulama alanıyla iş birlikleri kurması gerekmektedir. Ancak, 

Türkiye’deki mimarlık eğitiminde uygulama alanı ile eğitim alanının birbirini destekleyici 

nitelikte olmaması ve eğitimin uygulamaya göre daha ağır basması teorik bilginin pratiğe 

dönüşme sürecinin uzamasına, dolayısıyla meslek yaşantısına olumsuz etkiye neden 

olmaktadır. Sözü edilen durumların önüne geçebilmek için teorik derslerde kazanılan 

bilgilerin pratikle ilişkisini kuracak bir şekilde mimarlık eğitimi gerekmektedir. Bu 

doğrultuda, mimarlık eğitiminin amaçları içerisinde; çağdaş, tarihi ve kültürel değerleri, 

malzeme ve teknoloji ile birlikte birleştirerek tasarımlar yapabilme öğretisi sağlanmalıdır. Bu 

amaçlara bağlı olarak, yapının niteliğini tanımlayan, tasarımda bütünlük sağlayan uygun 

malzemenin ve bileşenlerinin seçilebilmesi için bir mimarın malzeme bilgisinin olması 

gerekmektedir. Dolayısıyla, mimarlık öğrencesine yapı malzemeleri hakkında ayrıntılı teorik 

bilginin yanı sıra uygulama ile birleştirme mimarlık öğrencisinin malzeme bilgisinin 

arttırılmasında ve konu ile ilgili yeterli bilgi sahibi mimarların yetişmesinde büyük önem 

taşıyan durumların başında gelmektedir. Araştırma konusu olarak belirlenen ‘Yapı 

Malzemeleri’ dersinin bina, malzeme ve tasarım ilişkisinde günümüz teknolojilerini içeren 

geniş bir teorik bilginin yanı sıra uygulama ile bütünleşmesi konu belirlenmesindeki temel 

amaç olmuştur. Mimarlık eğitiminde yapı malzemeleri dersinin Türkiye’deki bazı 

üniversitelerin mimarlık bölümlerinde yer almaması ya da lisans eğitimi sürecinde diğer 

derslerin ilgili alanlarında yapı malzemeleri hakkında bilgi aktarımı yapılması ile incelenen bu 

dersin ders içeriğinde, uygulama ve teorikte yeterli düzeyde verilmemesi mesleki alandaki 

verimliliği olumsuz etkilemektedir. Oysaki malzeme bilgisi geçmişten günümüze, nitelik ve 

nicelik bakımından kaliteli ve gerçekçi yapılar tasarlanmasında önemli rol oynamaktadır. Bu 

noktadan hareketle, Türkiye’de mimarlık programı bulunan tüm doksan dokuz üniversitenin 

‘Yapı Malzemeleri’ dersi içeriği ve toplam saatleri karşılaştırmalı olarak ele alınmış, bu 

irdelemeler ile ders içeriği, dersin verildiği yıl ile toplam ders saatinin teorik ve uygulama 

olarak farklılığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Yapı malzemeleri dersinin mimarlık eğitimine 

ve meslek yaşantısına etkisinin belirlenmesi amacıyla mimarlık öğrencilerine, yeni mezun 

mimarlara ve mimar işverenlere anket uygulanmıştır. Bu irdelemeler ve uygulanan anket 

sonuçları değerlendirilerek, Türkiye’deki mimarlık bölümlerinde ‘Yapı Malzemeleri’ dersinin 

bulunduğu nokta tespit edilmeye çalışılmış, varılan sonuçlar doğrultusunda önerilerde 

bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Mimarlık, Mimarlık Eğitimi, Yapı Malzemeleri, Yapı Malzemeleri 

Dersi 
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COMPARATIVE EXAMINATION OF THE BUILDING MATERIALS COURSE 

CONTENTS AND TOTAL COURSE HOURS IN ARCHITECTURE DEPARTMENTS 

IN TURKEY 

 

ABSTRACT 

Architecture is a discipline that takes into account many factors such as user, function, art, 

technology and cost, which are based on design activity and shape the physical environment. 

Today, architectural education and practice is influenced by the developing level of 

knowledge; It needs to create more information infrastructure in order to find solutions to the 

conditions of the period and user requests. As architecture students are affected by the 

developments of the age, it is necessary to define the knowledge and skills necessary to fulfill 

the architectural profession and to establish cooperation with the professional application field 

of architectural programs. However, the fact that the field of practice and the field of 

education in architectural education in Turkey does not support each other and education 

outweighs the practice causes the prolongation of the process of theoretical knowledge 

turning into practice, thereby causing a negative effect on professional life. In order to avoid 

the aforementioned situations, architectural education is required in a way to establish the 

relationship of the knowledge gained in theoretical courses with practice. Accordingly, within 

the aims of architectural education; The teaching of making designs by combining 

contemporary, historical and cultural values with materials and technology should be 

provided. Depending on these purposes, an architect must have material knowledge in order 

to select the appropriate material and components that define the nature of the building and 

provide integrity in the design. Therefore, in addition to detailed theoretical knowledge about 

building materials, combining with practice is one of the most important situations in 

increasing the material knowledge of the architectural student and training architects with 

sufficient knowledge on the subject. The main purpose of determining the subject has been 

the integration of the "Building Materials" course, which is determined as the research 

subject, with a broad theoretical knowledge including today's technologies in relation to 

building, material and design, as well as application. In architectural education, the building 

materials course is not included in the architecture departments of some universities in 

Turkey, or in the course of the undergraduate education, which is examined by transferring 

information about building materials in the related fields of other courses, in the course 

content, practice and theory, not being given at a sufficient level in the professional field 

negatively affects the efficiency in the professional field. Yet, material knowledge plays an 

important role in designing quality and realistic buildings in terms of quality and quantity 

from past to present. From this point on, 'Building Materials' course content and total hours of 

all ninety-nine universities with architectural programs in Turkey have been handled 

comparatively, with these examinations, the difference between the course content, the year 

the course is given and the total course hours have been tried to be revealed. In order to 

determine the effect of building materials course on architectural education and professional 

life, a questionnaire was applied to architecture students, newly graduated architects and 

architect employers. By evaluating these examinations and the results of the applied 

questionnaire, the point where the "Building Materials" lesson is located in the architecture 

departments in Turkey has been tried to be determined, and suggestions have been made in 

line with the results. 

Keywords: Architecture, Architectural Education, Building Materials, Building Materials 

Course 
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GİRİŞ  

Somut ve soyut değerlerin bir arada bulunduğu mimarlık; toplum ve insan bakımından 

bilimsel ağırlığı olan; yapısal kurgu, strüktür ve malzeme yönünden tekniğe ve mühendisliğe 

dayanan; biçim, kütle ve mekân olgusu açısından sanatsal etkinliği amaçlayan karmaşık bir 

sentezin sonucunda meydana gelmektedir (Erbil, 2009). Bir ülkenin kültürünü, uygarlık 

seviyesini gösteren etkenlerden birisidir. Yüzyıllardır farklı iklim ve yaşam koşullarına, 

kültüre ve en önemlisi yerel malzemelere göre biçimlenerek gelişmiştir. Bu sürecin ana 

faktörü ise malzeme, teknik ve kültür ile çevreye biçim veren, tasarlayan mimardır (Tekin ve 

Oğuz, 2011). 

Mimarlık, bulunduğu döneme ait olaylardan ve yaklaşımlardan etkilenen, sürekli gelişim ve 

dönüşüm içerisinde olan bir bilim dalıdır. Mimarlık eğitimi de bu gelişmeler doğrultusunda 

kendini güncellemek ve döneme ayak uydurmak durumundadır. Günümüzde, mimarın 

toplumsal, çevresel, ekonomik ve teknolojik gelişmelerden etkilenmesiyle birlikte, mimarlık 

mesleğini gerçekleştirebilmek için gerekli bilgi ve becerilerin tanımlanması, akademik 

programların mesleki uygulama alanıyla iş birlikleri kurması gerekmektedir (Yorgancıoğlu, 

2017). Ancak, Türkiye’deki mimarlık eğitiminde uygulama alanı ile eğitim alanının birbirini 

destekleyici nitelikte olmaması ve eğitimin uygulamaya göre daha ağır basması teorik bilginin 

pratiğe dönüşme sürecinin uzamasına neden olmaktadır (Yurtsever, 2011). Bu duruma engel 

olabilmek için mimarlık eğitiminin amaçları içerisinde; çağdaş, tarihi ve kültürel değerleri, 

malzeme ve teknoloji ile birlikte birleştirerek tasarımlar yapabilme öğretisi sağlanmalıdır.  

Bu süreçte, mimarlık eğitiminde teorik ve uygulamanın bütünleştiği ‘Yapı Malzemeleri’ dersi 

ön plana çıkmaktadır. Yapı tasarımı ve uygulamasında malzeme bilgisi büyük önem 

taşımaktadır. Bu doğrultuda hem teknik hem de sanatsal yönü olan mimarın, geniş bir yapı 

malzemesi bilgisine ihtiyacı bulunmaktadır. Yapı malzemelerinin özelliklerinin, yapıdaki 

kullanım yerlerinin, uygulamasının ve bakımının mimar tarafından iyi tanınması 

gerekmektedir. Bu bağlamda, mimarlık öğrencesine yapı malzemeleri hakkında ayrıntılı 

teorik bilginin yanı sıra uygulama ile birleştirme mimarlık öğrencisinin malzeme bilgisinin 

arttırılmasında büyük önem taşıyan durumların başında gelmektedir. Her mimarın yapı 

malzemeleri konusunda uzman olması beklenmemekle birlikte, malzeme ile ilgili temel 

bilgilere sahip olması ve tasarım projelerinde uygulaması gerekmektedir. Mimarların yapı 

malzemeleri ile ilgili temel bilgileri öğreneceği ve tasarıma aktarma becerisini kazanabileceği 

alanlardan öncelikli olanı ise mimarlık eğitimi sürecidir. Ancak, Türkiye’deki bazı 

üniversitelerin mimarlık bölümlerinde yapı malzemesi dersinin yer almaması ya da ders 

içeriğinde, uygulama ve teorikte yeterli düzeyde verilmediği, dolayısıyla bu konuda yetki ve 

sorumlulukları üstlenebilecek mimar adaylarının yetişmediği saptanmıştır. 

Bunlara ilaveten, geçmişe göre mimarlık okullarına alınan öğrenci sayısının artması yapı 

malzeme dersinin kısıtlı olanaklar ile yapılmasına yol açmış, bu dersin verimliliğini 

düşürmüştür. Geçmişte teori, uygulama ve gözleme dayalı olan eğitimde uygulamaya yönelik 

eksiklikleri atölye, şantiye ya da fabrika gezileriyle tamamlanmaya çalışılmaktaydı (Ersoy, 

2006). Günümüzde ise özellikle uygulama saatinin ve ders içeriğinin yeterli olmaması mimar 

adayının malzeme konusundaki eksikliğini stajlar vasıtasıyla kapatmaya çalışmasına neden 

olmaktadır. Sözü edilen yetersizliğin giderilmesinde öğrencilerin mesleki uygulama alanıyla 

etkileşimini sağlayan staj uygulamaları önem kazanmaktadır (Yorgancıoğlu, 2017). Fakat 

ülkemizde staj sürelerinin genelde 4-6 haftada kısıtlı kalması, staj yapılan birçok yerin 

öğrenciye gerçek anlamda faydası olamaması veya öğrencilerin yapı uygulama, detay bilgisi 

konusunda yetersiz olması gibi nedenlerden dolayı stajların genel kalitesi üzerine olumsuz 

etki yaratmaktadır. Uygulama alanı ile teorik bilginin bütünleşebilmesi adına öğrenciler 

tarafından yapılmakta olan stajlar sadece kullanılan teknolojinin öğrenilmesi ile kısıtlı 

kalmaktadır (Yürekli ve Yürekli, 2004). 
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Bu nedenle, çalışma konusu olarak belirlenen ‘Yapı Malzemeleri’ dersinin, malzemelerin 

fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerini, üretim şekillerini ve mimaride kullanım yerlerini 

hem teorik hem de uygulama ile tanıtmayı amaçlaması konu belirlenmesindeki temel amaç 

olmuştur. İncelenen bu dersin hem uygulama hem de teorik olarak yeterince olmaması, 

öğrencilere yeterli düzeyde aktarılmaması yapılan projelerde tasarım ve malzeme 

becerilerinin bütünleşmemesine neden olmakta, üniversitelerin hedeflediği mezun donanımını 

olumsuz etkilemektedir. Bu bağlamda, mimarlık eğitiminin verildiği okullarda yapı 

malzemeleri dersinin zorunlu derslerden olması, doğru ve yeterli bilginin öğretim üyeleri 

tarafından öğrencilere aktarılıp, öğrencilerin bu konuda temel bilgileri öğrenmesi 

gerekmektedir.  

Bu noktadan hareketle, Türkiye’de mimarlık programı bulunan tüm doksan dokuz 

üniversitenin ‘Yapı Malzemeleri’ dersi içeriği ve toplam saatleri karşılaştırmalı olarak ele 

alınmış, bu irdelemeler ile ders içeriği, dersin verildiği yıl ile toplam ders saatinin teorik ve 

uygulama olarak farklılığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Yapı malzemeleri dersinin mimarlık 

eğitimine ve meslek yaşantısına etkisinin belirlenmesi amacıyla mimarlık öğrencilerine, yeni 

mezun mimarlara ve mimar işverenlere anket uygulanmıştır. Bu irdelemeler ve uygulanan 

anket sonuçları değerlendirilerek, Türkiye’deki mimarlık bölümlerinde ‘Yapı Malzemeleri’ 

dersinin bulunduğu nokta tespit edilmeye çalışılmış, varılan sonuçlar değerlendirilerek 

önerilerde bulunulmuştur. 

YÖNTEM 

Çalışmada; yapı malzemeleri dersinin mimarlık eğitimindeki dolayısıyla, meslek yaşantısına 

etkisini değerlendirmek, mimarlık eğitiminin yapı malzeme dersi açısından günümüzdeki 

durumunu ortaya koymak, Türkiye’deki mimarlık bölümlerindeki bu dersin içerik, toplam 

ders saatinin teorik ve uygulama olarak farklılığını saptamak amacıyla gözlem, karşılaştırma 

ve anket teknikleri kullanılmıştır. Araştırmada çok geniş kapsamlı bir veri toplanması söz 

konusudur.  

Çalışmanın amacına bağlı olarak, öncelikle konu olarak belirlenen ‘Yapı Malzemeleri’ 

dersinin Türkiye’de mimarlık programı bulunan vakıf ve devlet üniversitelerinin ders 

içeriğine göre iyi tanımlanması ve net bir şekilde anlaşılması gerekliliği görülmüştür. Bu 

bağlamda, Türkiye’de mimarlık programı bulunan elli beş devlet üniversitesi, kırk dört vakıf 

üniversitesinin web sitelerinde yer alan güncel ders içerikleri araştırılmış, yapı malzemeleri 

dersi titizlikle incelenmiş, karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. İlk aşamada üniversitelerin 

ders bilgi paketlerinde yer alan ‘amaç’ ‘içerik’ ‘haftalık ders saati’ ana başlıkları irdelenmiş; 

oluşturulan grafikler ve tablolar yardımıyla farklılıkların belirlenmesi amaçlanmıştır. İkinci 

aşamada malzeme kavramıyla ilişki kurulabilecek diğer derslerin ‘ders öğrenme çıktıları’ ve 

‘haftalık ayrıntılı ders içerikleri’ incelenmiştir. Derslerin malzeme kavramıyla ilişkilendirilip 

ilişkilendirilmediği veya ne şekilde ilişkilendirildiği bahsedilen başlıklar kapsamında 

değerlendirilmiştir. Teorik bilgilerin, uygulamalı derslerle pekiştirileceği şekilde birbirini 

destekleyen ve tamamlayan yapıda olmasından dolayı özellikle uygulamalı dersler de gözden 

geçirilmiş, bu sayede yapı malzeme kavramının eğitim sistemi içindeki yeri daha geniş 

kapsamda sorgulanmıştır. Son aşamada ise,  ‘Yapı Malzemeleri’ dersinin mimarlık eğitimine 

ve meslek yaşantısına etkisinin belirlenmesi amacıyla mimarlık öğrencilerine, yeni mezun 

mimarlara ve mimar işverenlere anket uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen bilgiler ile 

ankete katılan mimarlık öğrencilerine, yeni mezun mimarlara ve işverenlere ait kişisel bilgiler, 

incelenen bu dersin eğitimi hakkındaki memnuniyet durumları, stajların malzeme bilgisine 

olan etkileri, eğitim müfredatlarındaki malzeme ile ilgili derslerin içeriği ve ders saati ile ilgili 

eksiklikler, malzeme bilgisinin iş hayatına etkileri saptanmıştır. Çalışmanın sonunda, literatür 

taraması, yapılan analizler ve anket sonuçları doğrultusunda mimarlık eğitiminde ‘Yapı 

Malzemeleri’ dersinin bulunduğu nokta tespit edilerek, Türkiye’deki üniversiteler arasında 
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görülen farklıların giderilerek ortalama bir ders saati ve ders içeriği oluşturması için sonuç ve 

önerilerde bulunulmuştur. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Türkiye’deki Mimarlık Okullarının Müfredatlarında ‘Yapı Malzeme’ Dersinin Yeri 

Mimarlık, insanların yaşamlarını kolaylaştırmak ve barınma, dinlenme, çalışma, eğlenme gibi 

eylemlerini sürdürebilmelerini sağlamak üzere gerekli mekânları, işlevsel gereksinimleri ve 

yapıları ekonomik ile teknik imkânlarla bütünleştirerek estetik yaratıcılıkla inşa etme sanatı ve 

bilimidir (Kuban, 1998). Günümüz dünyasının sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel 

sorunları dikkate alındığında, mimarlık eyleminin gerçekleştirilmesinde tüm bu etkenlerin 

tasarım ve üretim süreçlerinde değerlendirilmesi; tasarlanan yapının sistemi ve kullanılan 

malzemelerin ise tasarımın ilk aşamasından başlayarak mimar tarafından sürece dâhil 

edilmesi ve performans odaklı olması gerekmektedir (Karadağ, 2012). 

“…mimar, her seferinde yeniden başlamalıdır… Doğal ya da kompozit malzemelerin 

hepsini, doğal şekilleriyle görebilmeyi öğrenmelidir. Tüm malzemeler güzeldir; güzellikleri 

mimarın onları nasıl kullandığına bağlıdır.” (Wright, 1943). 

Mimarlık detay üzerine kurulan bir bilim dalıdır ve her detayda malzeme bilgisi oldukça 

önemlidir. Bir yapının strüktüründe, fonksiyonunda, üç boyutlu algılanışında malzemenin 

önemli bir etkisi bulunmaktadır. Malzemeler, tasarımlara performansıyla olduğu kadar 

doğasıyla ve etkisiyle, biçimleri, yapıları, strüktürü, dokuları gibi özellikleri sayesinde mimari 

kavramları ve yapıların çıkış noktalarını etkilemektedir (Gezer, 2012, 92).  Bu bağlamda, 

mimari biçimleri etkileyen malzeme bilgisi, istenilen nitelikte yapıların tasarlanmasında 

kolaylık sağlamaktadır. Bir malzemenin iyi tanınması, genel ve fiziksel özelliklerinin, üretim 

aşamalarının, yapıdaki olası uygulama yerleri ile kullanılmasında göz önünde bulundurulacak 

etkenlerin iyi bilinmesi anlamına gelmektedir (Perker, 2011, 83). 

Mimarların malzeme ile ilgili temel bilgileri öğreneceği ve tasarıma aktarma becerisini 

kazanabileceği alanlardan öncelikli olanı ise mimarlık eğitimi sürecidir. Mimarın bu konudaki 

bilgi birikimi mimarlık eğitimi ve eğitim sonrası çalışmaları sonucu meydana gelmektedir. Bu 

doğrultuda, çalışma konusu olarak belirlenen ‘Yapı Malzemeleri’ dersinin, malzemelerin 

fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerini, üretim şekillerini ve mimaride kullanım yerlerini 

hem teorik hem de uygulama ile tanıtmayı amaçlaması ve tasarımlarda gerçekçi düşünmeyi 

sağlaması konu belirlenmesindeki temel amaç olmuştur. Çalışmanın amacına bağlı olarak, 

Türkiye’de mimarlık programı bulunan elli beş devlet, kırk dört vakıf üniversitesinin web 

sitelerinde yer alan ders bilgi paketleri titizlikle incelenmiş ve karşılaştırmalı olarak ele 

alınmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, üniversitelerin, mimarlık eğitiminin nasıl 

yürütüleceğine dair farklı anlayışa sahip olması, Türkiye’deki mimarlık okullarında farklı 

sistemlerin uygulanmasına yol açtığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla üniversitelerdeki yapı 

malzeme dersinin; ders saati, ders içerikleri veya dersin verildiği yıl farklılık göstermektedir 

(Tablo 1).  

Tablo 1: Üniversitelerin Fakülte Türü ve Yapı Malzeme Dersinin Verildiği Yıl 

Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri 

Ünv. Adı Fakülte Türü Dersin 

Verildiği 

Yıl 

Ünv. Adı Fakülte Türü Dersin 

Verildiği 

Yıl 

Abdullah Gül 

Ünv. / Kayseri 

Mimarlık 

Fakültesi 

- 

 

Alanya 

Hamdullah 

Emin Paşa Ünv./ 

Antalya 

Mimarlık 

Fakültesi 

I-II. Sınıf 
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Adana 

Alparslan 

Türkeş Bilim Ve 

Teknoloji Ünv. / 

Adana 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

- 

 

Altınbaş Ünv. 

(İng) / İstanbul 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

I. Sınıf 

Akdeniz Ünv./ 

Antalya 

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf Antalya Bilim 

Ünv. / Antalya 

Güzel Sanatlar ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

- 

Aksaray Ünv. / 

Aksaray 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

II. Sınıf Atılım Ünv. / 

Ankara 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

- 

Alanya 

Alaaddin 

Keykubat Ünv./ 

Antalya 

Sanat, Tasarım 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

I-II Sınıf Avrasya Ünv./ 

Trabzon 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

- 

Ankara Yıldırım 

Beyazıt Ünv./ 

Ankara 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

II. Sınıf Bahçeşehir 

Ünv./ İstanbul 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

I-II Sınıf 

Artvin Çoruh 

Ünv. / Artvin 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

II. Sınıf Başkent Ünv. 

/Ankara 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf 

Atatürk Ünv. / 

Erzurum 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

II. Sınıf Beykent Ünv./ 

İstanbul 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf 

Balıkesir Ünv. / 

Balıkesir 

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf Beykoz Ünv. / 

İstanbul 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

I-II-III. 

Sınıf 

Bingöl Ünv. / 

Bingöl 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf Çankaya Ünv. 

(İng) / Ankara 

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf 

Bolu Abant 

İzzet Baysal 

Ünv. / Bolu 

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf Doğuş Ünv. / 

İstanbul 

Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

- 

Burdur Mehmet 

Akif Ersoy Ünv. 

/ Burdur 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

I-II Sınıf Fatih Sultan 

Mehmet Vakıf 

Ünv./ İstanbul 

Mimarlık ve 

Tasarım Fakültesi 

II. Sınıf 

Bursa Teknik 

Ünv. / Bursa 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

I-II-III. 

Sınıf 

Haliç Ünv./ 

İstanbul 

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf 

Bursa Uludağ 

Ünv./ Bursa 

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf Hasan Kalyoncu 

Ünv./ Gaziantep 

Güzel Sanatlar ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

I. Sınıf 

 

Çukurova Ünv./ 

Adana 

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf Işık Ünv. (İng) / 

İstanbul 

Mimarlık ve 

Tasarım Fakültesi 

I. Sınıf 

Dicle Ünv. / 

Diyarbakır 

Mimarlık 

Fakültesi 

I. Sınıf İhsan 

Doğramacı 

Bilkent Ünv. / 

Ankara 

Güzel Sanatlar ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf 
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Dokuz Eylül 

Ünv. / İzmir 

Mimarlık 

Fakültesi 

I-II. Sınıf İstanbul Arel 

Ünv./ İstanbul 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf 

Düzce Ünv./ 

Düzce 

Sanat, Tasarım 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

I. Sınıf İstanbul Aydın 

Ünv. / İstanbul 

Mimarlık ve 

Tasarım Fakültesi 

III. Sınıf 

Erciyes Ünv. / 

Kayseri 

Mimarlık 

Fakültesi 

III. Sınıf İstanbul 

Ayvansaray 

Ünv. / İstanbul 

Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

III. Sınıf 

Eskişehir 

Osmangazi Ünv. 

/ Eskişehir 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

- İstanbul Bilgi 

Ünv. / İstanbul 

Mimarlık 

Fakültesi 

I-II. Sınıf 

Eskişehir 

Teknik Ünv. / 

Eskişehir 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

II. Sınıf İstanbul 

Esenyurt Ünv./ 

İstanbul 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

- 

Fırat Ünv. / 

Elazığ 

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf İstanbul Gedik 

Ünv./  İstanbul 

Güzel Sanatlar ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

I-II. Sınıf 

Gazi Ünv. / 

Ankara 

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf İstanbul Gelişim 

Ünv./ İstanbul 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

- 

Gebze Teknik 

Ünv. / Kocaeli 

Mimarlık 

Fakültesi 

- İstanbul Kültür 

Ünv. / İstanbul 

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf 

Harran Ünv. / 

Şanlıurfa 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 

II. Sınıf İstanbul 

Medipol Ünv. 

/İstanbul 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

- 

Hatay Mustafa 

Kemal Ünv. / 

Hatay 

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf İstanbul Okan 

Ünv. / İstanbul 

Sanat, Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

- 

İskenderun 

Teknik Ünv. / 

Hatay 

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf İstanbul Rumeli 

Ünv./ İstanbul 

Mühendislik ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

- 

İstanbul Teknik 

Ünv. / İstanbul 

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf İstanbul 

Sabahattin Zaim 

Ünv./ İstanbul 

Mühendislik ve 

Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

II. Sınıf 

İstanbul Ünv. / 

İstanbul 

Mimarlık 

Fakültesi 

I-II. Sınıf İstanbul Ticaret 

Ünv. / İstanbul 

Mimarlık ve 

Tasarım Fakültesi 

II. Sınıf 

İzmir 

Demokrasi 

Ünv./İzmir 

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf İstanbul Yeni 

Yüzyıl Ünv./ 

İstanbul 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

- 

İzmir İleri 

Teknoloji 

Enstitüsü / İzmir 

Mimarlık 

Fakültesi 

I. Sınıf İstinye Ünv. / 

İstanbul 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

II- III. 

Sınıf 

Karabük Ünv./ 

Karabük 

Mimarlık 

Fakültesi 

I. Sınıf İzmir Ekonomi 

Ünv. / İzmir 

Güzel Sanatlar ve 

Tasarım Fakültesi 

II. Sınıf 

Karadeniz 

Teknik Ünv. / 

Mimarlık 

Fakültesi 

I. Sınıf Kadir Has Ünv./ 

İstanbul 

Sanat ve Tasarım 

Fakültesi 

II. Sınıf 
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Trabzon 

Kırklareli Ünv. / 

Kırklareli 

Mimarlık 

Fakültesi 

I-II. Sınıf KTO Karatay 

Ünv. / Konya 

Güzel Sanatlar ve 

Tasarım Fakültesi 

I. Sınıf 

Konya Teknik 

Ünv. / Konya 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

II. Sınıf Maltepe 

Ünv./İstanbul 

Mimarlık ve 

Tasarım Fakültesi 

II. Sınıf 

Manisa Celal 

Bayar Ünv. / 

Manisa 

Güzel Sanatlar 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

I. Sınıf MEF Ünv. / 

İstanbul 

Sanat, Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

- 

Mardin Artuklu 

Ünv. / Mardin 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf Nişantaşı Ünv. / 

İstanbul 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

III. Sınıf 

Mersin Ünv. / 

Mersin 

Mimarlık 

Fakültesi 

I-II. Sınıf Nuh Naci 

Yazgan Ünv. / 

Kayseri 

Güzel Sanatlar ve 

Tasarım Fakültesi 

- 

Mimar Sinan 

Güzel Sanatlar 

Ünv. / İstanbul 

Mimarlık 

Fakültesi 

- Özyeğin Ünv. / 

İstanbul 

Mimarlık ve 

Tasarım Fakültesi 

II. Sınıf 

Muğla Sıtkı 

Koçman Ünv./ 

Muğla 

Mimarlık 

Fakültesi 

- TED Ünv. / 

Ankara 

Mimarlık 

Fakültesi 

- 

Munzur Ünv. / 

Tunceli 

Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

I. Sınıf TOBB Ekonomi 

ve Teknoloji 

Ünv. / Ankara 

Mimarlık ve 

Tasarım Fakültesi 

I-II. Sınıf 

Necmettin 

Erbakan Ünv. / 

Konya 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf Toros Ünv. / 

Mersin 

Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf 

Niğde Ömer 

Halisdemir Ünv. 

/ Niğde 

Mimarlık 

Fakültesi 

I. Sınıf Yaşar Ünv. / 

İzmir 

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf 

On Dokuz 

Mayıs Ünv. / 

Samsun 

Mimarlık 

Fakültesi 

- Yeditepe Ünv. / 

İstanbul 

Mimarlık 

Fakültesi 

III. Sınıf 

Orta Doğu 

Teknik Ünv./ 

Ankara 

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf  

Pamukkale Ünv. 

/ Denizli 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

II. Sınıf 

Sakarya Ünv./ 

Sakarya 

Sanat, Tasarım 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

- 

Siirt Ünv. / Siirt Güzel Sanatlar 

ve Tasarım 

Fakültesi 

III. Sınıf 

Sivas 

Cumhuriyet 

Mimarlık, 

Güzel Sanatlar 

II. Sınıf 
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Ünv. / Sivas ve Tasarım 

Fakültesi 

Süleyman 

Demirel Ünv./ 

Isparta 

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf 

Tekirdağ Namık 

Kemal Ünv. / 

Tekirdağ 

Güzel Sanatlar, 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

- 

Trakya Ünv. / 

Edirne 

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf 

Van Yüzüncü 

Yıl Ünv./ Van 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

I. Sınıf 

Yıldız Teknik 

Ünv. / İstanbul 

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf 

Yozgat Bozok 

Ünv./ Yozgat 

Mühendislik- 

Mimarlık 

Fakültesi 

II. Sınıf 

 

Yapılan incelemeler sonucunda, malzeme derslerinin farklı adlarda yaklaşık olarak aynı 

içerikte bulunduğu veya eğitim müfredatlarında ‘Yapı Malzemesi’ adı altında ders bulunmasa 

da lisans eğitimi sürecinde diğer derslerin ilgili alanlarında bu konu hakkında bilgi aktarımı 

yapıldığı tespit edilmiştir. Ancak çalışma kapsamı içerisinde sadece ‘Yapı Malzemeleri’ adı 

altındaki ders değerlendirilmiştir.  

Bu doğrultuda, Türkiye’deki üniversitelerin yaklaşık olarak 38% oranında Mimarlık 

Fakültesi, 17% oranında Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 15% oranında Mühendislik ve 

Mimarlık Fakültesi, 10% oranında Güzel Sanatlar, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 5% 

oranında Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 4% oranında Güzel Sanatlar ve Mimarlık 

Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 3% oranında Sanat ve Tasarım Fakültesi, 

2% oranında ise Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olduğu saptanmıştır.  

Mimarlık projelerini hem görsel hem de mimari açıdan daha cazip hale getirebilmek; okumak, 

araştırmak ve mümkün olduğu kadar fazla malzeme bilgisiyle, uygun malzemeyi uygun yerde 

kullanabilmekle sağlanır. Üniversitelerin ders bilgi paketlerinde yer alan başlıklar ile ‘Yapı 

Malzemeleri’ dersi analizi doğrultusunda; Türkiye’de mimarlık programı bulunan on iki 

üniversitenin ( dokuz devlet, üç vakıf ünv.) birinci sınıf; on bir üniversitenin ( altı devlet, beş 

vakıf ünv.) bir- ikinci sınıf; otuz üç üniversitenin (yirmi sekiz devlet, beş vakıf ünv.) ikinci 

sınıf; beş üniversitenin ( bir devlet, dört vakıf ünv.) üçüncü sınıf; iki üniversitenin ( bir devlet, 

bir vakıf ünv.)bir-iki-üçüncü sınıflarda sadece bir tane üniversitenin ( vakıf ünv.) ise iki ve 

üçüncü sınıflarda ‘Yapı Malzemeleri’ dersi eğitimi verildiği tespit edilmiştir. Ancak bazı 

üniversitelerde, yapı malzeme dersinin mimarlık eğitimindeki dolayısıyla meslek yaşantısına 

etkisi hafife alınarak dersin doğru zamanda ve düzeyde verilmediği yorumu yapılmıştır. En 

erken ikinci yarıyılda, en geç dördüncü yarıyılda verilmesi proje derslerinde öğrencilerin 

uygun malzeme ile tasarımlara yön verebilmeleri açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

Bunlara ilaveten, ‘Yapı Malzeme’ dersinin Türkiye’deki yaklaşık 79% oranında 

üniversitelerde bulunduğu, bu oranı ise kırk altı devlet üniversitesi ile otuz bir vakıf 

üniversitesi oluşturduğu tespit edilmiştir. Mimarlık eğitimi sürecinde müfredatlarında ‘Yapı 

Malzeme’ dersi bulunmayan öğrencilerin; uygun malzemeyi, tasarladıkları yapılarda doğru 
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yerde kullanma becerisinin gelişmediğine inanılmaktadır. Mimari tasarımlarda hangi 

malzemeyi nerede ve nasıl kullanılması gerektiği hakkındaki bilgi eksikliği, projelerin yarım 

kalmasına neden olacaktır. Bu durumun önüne geçebilmek amacıyla bazı üniversitelerde, 

‘Yapı Malzemesi’ adı altında ders bulunmasa da lisans eğitimi sürecinde diğer derslerin ilgili 

alanlarında yapı malzemeleri hakkında bilgi aktarımı yapıldığı belirlenmiştir. Oysaki 

malzeme bilgisinin geçmişten günümüze, nitelik ve nicelik bakımından kaliteli ve gerçekçi 

yapılar tasarlanmasında önemli rol oynadığı, dolayısıyla bu konuya daha ağırlık verilmesi 

gerektiği saptanmıştır. Bu doğrultuda, Lisans programlarında verilen yapı malzeme dersinin 

zorunlu ders grubunda yer alması, öğrencilerin mesleki hayata başlamadan önce malzeme 

önemini kavramaları ve temel bir malzeme bilgisi ile donanabilmeleri açısından yerinde 

olacağı çıkarımına varılmıştır. 

‘Yapı Malzeme’ dersinin mimarlık öğrenimi sırasında hem teorik hem uygulama olarak 

alınması, konu ile ilgili yeterli bilgi sahibi mimarların yetişmesinde büyük rol oynamaktadır. 

Teorik bilgilerin uygulamalı dersler ile birbirini destekleyen ve tamamlayan yapıda olması 

gerekmektedir. Bu noktadan yola çıkarak, Türkiye’de mimarlık programı bulunan elli beş 

devlet üniversitesi ile kırk dört vakıf üniversitesinin haftalık ders saatinin teorik ve uygulama 

olarak farklılığı ortaya konmaya çalışılmıştır (Tablo 2). 

Tablo 2: Türkiye’deki Mimarlık Bölümlerindeki Yapı Malzeme Dersi: Haftalık Ders Saati 

Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri 

Ünv. Adı Fakülte 

Türü 

Teorik 

Ders 

Saati 

Uygulama  

Ders 

Saati 

Ünv. Adı Fakülte 

Türü 

Dersin Verildiği 

Yıl 

Abdullah 

Gül Ünv. / 

Kayseri 

Mimarlık 

Fakültesi 

‘Yapı Malzeme’ 

Adı Altında Ders 

Bulunmamaktadır. 

Alanya 

Hamdullah 

Emin Paşa 

Ünv./ 

Antalya 

Mimarlık 

Fakültesi 

3 - 

Adana 

Alparslan 

Türkeş 

Bilim Ve 

Teknoloji 

Ünv. / 

Adana 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

‘Yapı Malzeme’ 

Adı Altında Ders 

Bulunmamaktadır. 

Altınbaş 

Ünv. (İng) / 

İstanbul 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

2 2 

Akdeniz 

Ünv./ 

Antalya 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 - Antalya 

Bilim Ünv. / 

Antalya 

Güzel 

Sanatlar ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

‘Yapı Malzeme’ 

Adı Altında Ders 

Bulunmamaktadır. 

Aksaray 

Ünv. / 

Aksaray 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

2 2 Atılım Ünv. / 

Ankara 

Güzel 

Sanatlar 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

‘Yapı Malzeme’ 

Adı Altında Ders 

Bulunmamaktadır. 

Alanya 

Alaaddin 

Keykubat 

Ünv./ 

Antalya 

Sanat, 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

3 - Avrasya 

Ünv./ 

Trabzon 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

‘Yapı Malzeme’ 

Adı Altında Ders 

Bulunmamaktadır. 

Ankara Mimarlık ve 2 - Bahçeşehir Mimarlık 2 2 
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Yıldırım 

Beyazıt 

Ünv./ 

Ankara 

Tasarım 

Fakültesi 

Ünv./ 

İstanbul 

ve Tasarım 

Fakültesi 

Artvin 

Çoruh Ünv. 

/ Artvin 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

2 1 Başkent Ünv. 

/Ankara 

Güzel 

Sanatlar 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 2 

Atatürk 

Ünv. / 

Erzurum 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

2 2 Beykent 

Ünv./ 

İstanbul 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

2 - 

Balıkesir 

Ünv. / 

Balıkesir 

Mimarlık 

Fakültesi 

3 1 Beykoz Ünv. 

/ İstanbul 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

2 2 

Bingöl 

Ünv. / 

Bingöl 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

2 - Çankaya 

Ünv. / 

Ankara 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 2 

Bolu Abant 

İzzet 

Baysal 

Ünv. / Bolu 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 - Doğuş Ünv. / 

İstanbul 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

‘Yapı Malzeme’ 

Adı Altında Ders 

Bulunmamaktadır. 

Burdur 

Mehmet 

Akif Ersoy 

Ünv. / 

Burdur 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

2 - Fatih Sultan 

Mehmet 

Vakıf Ünv./ 

İstanbul 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

2 2 

Bursa 

Teknik 

Ünv. / 

Bursa 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

1 2 Haliç Ünv./ 

İstanbul 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 - 

Bursa 

Uludağ 

Ünv./ 

Bursa 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 - Hasan 

Kalyoncu 

Ünv./ 

Gaziantep 

Güzel 

Sanatlar ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

3 - 

Çukurova 

Ünv./ 

Adana 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 2 Işık Ünv. / 

İstanbul 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

3 - 

Dicle Ünv. 

/ 

Diyarbakır 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 - İhsan 

Doğramacı 

Bilkent Ünv. 

/ Ankara 

Güzel 

Sanatlar ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

3 2 

Dokuz 

Eylül Ünv. 

/ İzmir 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 - İstanbul Arel 

Ünv./ 

İstanbul 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

3 - 

Düzce 

Ünv./ 

Düzce 

Sanat, 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

1 2 İstanbul 

Aydın Ünv. / 

İstanbul 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

3 - 

Erciyes Mimarlık 2 - İstanbul Güzel 3 1 
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Ünv. / 

Kayseri 

Fakültesi Ayvansaray 

Ünv. / 

İstanbul 

Sanatlar, 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Eskişehir 

Osmangazi 

Ünv. / 

Eskişehir 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

‘Yapı Malzeme’ 

Adı Altında Ders 

Bulunmamaktadır. 

İstanbul Bilgi 

Ünv. / 

İstanbul 

Mimarlık 

Fakültesi 

3 1 

Eskişehir 

Teknik 

Ünv. / 

Eskişehir 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

2 - İstanbul 

Esenyurt 

Ünv./ 

İstanbul 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

‘Yapı Malzeme’ 

Adı Altında Ders 

Bulunmamaktadır. 

Fırat Ünv. / 

Elazığ 

Mimarlık 

Fakültesi 

3 - İstanbul 

Gedik Ünv./  

İstanbul 

Güzel 

Sanatlar ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 - 

Gazi Ünv. / 

Ankara 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 1 İstanbul 

Gelişim 

Ünv./ 

İstanbul 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

‘Yapı Malzeme’ 

Adı Altında Ders 

Bulunmamaktadır. 

Gebze 

Teknik 

Ünv. / 

Kocaeli 

Mimarlık 

Fakültesi 

‘Yapı Malzeme’ 

Adı Altında Ders 

Bulunmamaktadır. 

İstanbul 

Kültür Ünv. / 

İstanbul 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 - 

Harran 

Ünv. / 

Şanlıurfa 

Güzel 

Sanatlar 

Fakültesi 

3 - İstanbul 

Medipol 

Ünv. 

/İstanbul 

Güzel 

Sanatlar 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

‘Yapı Malzeme’ 

Adı Altında Ders 

Bulunmamaktadır. 

Hatay 

Mustafa 

Kemal 

Ünv. / 

Hatay 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 - İstanbul 

Okan Ünv. / 

İstanbul 

Sanat, 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

‘Yapı Malzeme’ 

Adı Altında Ders 

Bulunmamaktadır. 

İskenderun 

Teknik 

Ünv. / 

Hatay 

Mimarlık 

Fakültesi 

3 - İstanbul 

Rumeli Ünv./ 

İstanbul 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

‘Yapı Malzeme’ 

Adı Altında Ders 

Bulunmamaktadır. 

İstanbul 

Teknik 

Ünv. / 

İstanbul 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 2 İstanbul 

Sabahattin 

Zaim Ünv./ 

İstanbul 

Mühendislik 

ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

3 - 

İstanbul 

Ünv. / 

İstanbul 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 2 İstanbul 

Ticaret Ünv. 

/ İstanbul 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

3 - 

İzmir 

Demokrasi 

Ünv./İzmir 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 - İstanbul Yeni 

Yüzyıl Ünv./ 

İstanbul 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

‘Yapı Malzeme’ 

Adı Altında Ders 

Bulunmamaktadır. 

İzmir İleri 

Teknoloji 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 - İstinye Ünv. / 

İstanbul 

Güzel 

Sanatlar 

2 2 
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Enstitüsü / 

İzmir 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Karabük 

Ünv./ 

Karabük 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 - İzmir 

Ekonomi 

Ünv. / İzmir 

Güzel 

Sanatlar ve 

Tasarım 

Fakültesi 

2 4 

Karadeniz 

Teknik 

Ünv. / 

Trabzon 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 2 Kadir Has 

Ünv./ 

İstanbul 

Sanat ve 

Tasarım 

Fakültesi 

2 2 

Kırklareli 

Ünv. / 

Kırklareli 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 - KTO Karatay 

Ünv. / Konya 

Güzel 

Sanatlar ve 

Tasarım 

Fakültesi 

2 - 

Konya 

Teknik 

Ünv. / 

Konya 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

2 - Maltepe 

Ünv./İstanbul 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

3 - 

Manisa 

Celal Bayar 

Ünv. / 

Manisa 

Güzel 

Sanatlar 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 1 MEF Ünv. / 

İstanbul 

Sanat, 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

‘Yapı Malzeme’ 

Adı Altında Ders 

Bulunmamaktadır. 

Mardin 

Artuklu 

Ünv. / 

Mardin 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

2 2 Nişantaşı 

Ünv. / 

İstanbul 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

3 - 

Mersin 

Ünv. / 

Mersin 

Mimarlık 

Fakültesi 

1 2 Nuh Naci 

Yazgan Ünv. 

/ Kayseri 

Güzel 

Sanatlar ve 

Tasarım 

Fakültesi 

‘Yapı Malzeme’ 

Adı Altında Ders 

Bulunmamaktadır. 

Mimar 

Sinan 

Güzel 

Sanatlar 

Ünv. / 

İstanbul 

Mimarlık 

Fakültesi 

‘Yapı Malzeme’ 

Adı Altında Ders 

Bulunmamaktadır. 

Özyeğin 

Ünv. / 

İstanbul 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

2 4 

Muğla Sıtkı 

Koçman 

Ünv./ 

Muğla 

Mimarlık 

Fakültesi 

‘Yapı Malzeme’ 

Adı Altında Ders 

Bulunmamaktadır. 

TED Ünv. / 

Ankara 

Mimarlık 

Fakültesi 

‘Yapı Malzeme’ 

Adı Altında Ders 

Bulunmamaktadır. 

Munzur 

Ünv. / 

Tunceli 

Güzel 

Sanatlar, 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

3 - TOBB 

Ekonomi ve 

Teknoloji 

Ünv. / 

Ankara 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

Dönemlerine göre 

değişiklik 

göstermektedir. 

Necmettin 

Erbakan 

Ünv. / 

Mühendislik 

ve Mimarlık 

Fakültesi 

3 - Toros Ünv. / 

Mersin 

Güzel 

Sanatlar, 

Tasarım ve 

2 - 
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Konya Mimarlık 

Fakültesi 

Niğde 

Ömer 

Halisdemir 

Ünv. / 

Niğde 

Mimarlık 

Fakültesi 

3 - Yaşar Ünv. / 

İzmir 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 4 

On Dokuz 

Mayıs Ünv. 

/ Samsun 

Mimarlık 

Fakültesi 

‘Yapı Malzeme’ 

Adı Altında Ders 

Bulunmamaktadır. 

Yeditepe 

Ünv. / 

İstanbul 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 - 

Orta Doğu 

Teknik 

Ünv./ 

Ankara 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 2  

Pamukkale 

Ünv. / 

Denizli 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

2 4 

Sakarya 

Ünv./ 

Sakarya 

Sanat, 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

‘Yapı Malzeme’ 

Adı Altında Ders 

Bulunmamaktadır. 

Siirt Ünv. / 

Siirt 

Güzel 

Sanatlar ve 

Tasarım 

Fakültesi 

2 - 

Sivas 

Cumhuriyet 

Ünv. / 

Sivas 

Mimarlık, 

Güzel 

Sanatlar ve 

Tasarım 

Fakültesi 

2 - 

Süleyman 

Demirel 

Ünv./ 

Isparta 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 2 

Tekirdağ 

Namık 

Kemal 

Ünv. / 

Tekirdağ 

Güzel 

Sanatlar, 

Tasarım ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

‘Yapı Malzeme’ 

Adı Altında Ders 

Bulunmamaktadır. 

Trakya 

Ünv. / 

Edirne 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 1 

Van 

Yüzüncü 

Yıl Ünv./ 

Van 

Mimarlık ve 

Tasarım 

Fakültesi 

3 - 

Yıldız 

Teknik 

Ünv. / 

İstanbul 

Mimarlık 

Fakültesi 

1 2 
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Yozgat 

Bozok 

Ünv./ 

Yozgat 

Mühendislik- 

Mimarlık 

Fakültesi 

2 - 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere, Türkiye genelinde hem teorik hem uygulama olarak eğitim veren 

on yedi devlet ve on dört vakıf üniversitesinde uygulama alanı ile eğitim alanı birbirini 

destekler niteliktedir. Ancak bu sayıların az olduğu düşünülerek, teorik eğitimin 

uygulamalarla beslenmesi gerektiği, aksi takdirde teorik eğitimin uygulamaya göre daha ağır 

basması bu bilginin pratiğe dönüşme sürecinin uzamasına neden olacağı çalışmalar 

doğrultusunda belirlenmiştir. Çalışma kapsamı içerisinde, mimarlık eğitiminde teorik ve 

uygulamanın bütünleştiği ‘Yapı Malzeme’ dersinde; yapı malzemeleri hakkında ayrıntılı 

teorik bilginin yanı sıra uygulama ile birleştirme mimarlık öğrencisinin malzeme bilgisinin 

arttırılmasında büyük önem taşıyan durumların başında gelmektedir. ‘Yapı malzeme’ dersinde 

verilen bilginin diğer derslerde de kullanılma beklentisi; toplam ders saatinin bu dersi 

kavramak için az olduğunu ve bu konuya yeteri kadar önem verilmediği gözlenmiştir. Bu 

noktadan hareketle, mimarlık eğitim müfredatları içerisinde ‘Yapı Malzeme’ derslerinin 

uygulama dersleri ile bağlantılı olarak işlenmesi ve haftalık ders saatinin arttırılarak bilgilerin 

daha detaylı verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu şekilde hem akademisyenler hem de 

öğrenciler arasındaki artan bilgi paylaşımı ile bütüncül bir yaklaşımla başarılı tasarımlara yol 

açacaktır. 

Yapılan bu analiz çalışmalar ve gözlemlemeler ile Türkiye’de mimarlık programı bulunan 

üniversitelerin web sitelerinde yer alan ‘Yapı Malzemeleri’ dersinin haftalık ders saatleri 

karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Kullanılan karşılaştırma yöntemi ile: 

I. Devlet üniversitelerinde en fazla teorik ders saatinin üç olduğu ve bu 

üniversitelerden (Fırat Ünv , Harran Ünv., İskenderun Teknik Ünv., Munzur Ünv., Necmettin 

Erbakan Ünv., Niğde Ömer Halisdemir Ünv., Van Yüzüncü Yıl Ünv.) Balıkesir Üniversitesi 

hariç diğerlerinde uygulama dersinin olmadığı tespit edilmiştir. En az teorik ders saatinin bir 

olduğu ve bu üniversitelerde (Bursa Teknik Ünv., Mersin Ünv., Yıldız Teknik Ünv.) 

uygulama ders saatinin iki olduğu saptanmıştır. Devlet üniversitelerinin genelinde ‘Yapı 

Malzemeleri’ dersinin, teorik olarak iki saat verildiği, uygulama olarak ise pek tercih 

edilmediği gözlenmiştir. En fazla uygulama ders saatinin dört ile Pamukkale Ünv. ‘e ait 

olduğu ve dolayısıyla haftalık toplam ders saatinin (uygulama + teorik) iki ile altı arasında 

değiştiği tablolar aracılığıyla gösterilmiştir (Ek 1,2,3). 

II. Vakıf üniversitelerinde on üç üniversitede yapı malzeme adı altında ders 

bulunmadığı, dersin bulunduğu on beş üniversitede ise uygulama dersinin bulunmadığı tespit 

edilmiştir. En fazla teorik ders saatinin üç olduğu  (Alanya Hamdullah Emin Paşa Ünv., 

Hasan Kalyoncu Ünv., Işık Ünv., İstanbul Arel Ünv., İstanbul Aydın Ünv.) ve bu 

üniversitelerden İstanbul Bilgi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ,İstanbul Ayvansaray 

Üniversitesi hariç diğerlerinde uygulama dersinin bulunmadığı saptanmıştır. En az teorik ders 

saatinin iki olduğu gözlenmiştir. Haftalık toplam ders saatinin (teorik + uygulama) iki ile altı 

arasında değiştiği tablolar aracılığıyla gösterilmiştir (Ek 4,5,6). 

III. Teorik ve uygulama olarak toplam haftalık ders saatinin en çok altı (Pamukkale 

Ünv., Yaşar Ünv., Özyeğin Ünv.) , değerlendirilen üniversitelerin 32% ‘nin ise en az ders 

saati olarak iki saat olduğu tespit edilmiştir. Yapı malzemeleri dersi bulunan devlet 

üniversitelerinin 56% ile vakıf üniversitelerinin 52%’nde uygulama dersi olmadığı saptanmış, 

bu durumun üniversitelerin hedeflediği mezun donanımıma etkisi olduğu görülmüştür. 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
223



Çalışma kapsamına ek olarak üniversitelerin mimarlık bölümlerinde okuyan öğrencilerine, 

yeni mezun mimarlara ve mimar işverenlere Türkiye'de mimarlık eğitiminde ‘Yapı 

Malzemeleri’ dersinin yerini anlamak amacıyla bir anket yapılmıştır. Anket soruları ve elde 

edilen sonuçlar her bir ölçütün altında yüzde oran olarak tablolar halinde gösterilmiştir. 

(Tablo 3). Farklı üniversitelerin mimarlık bölümü öğrencileri olmalarına, farklı 

üniversitelerden mezun olan yeni mimar ve farklı şehirlerde, farklı alanlarda çalışan işveren 

mimar olmalarına özen gösterilerek her bir kategoriyi ilgilendirecek sorular olmasına dikkat 

edilmiştir. 

Tablo 3: Türkiye'de mimarlık eğitiminde ‘Yapı Malzemeleri’ dersinin yeri anketi ve 

mimarlık öğrencileri tarafından verilen cevapların dağılımı (%) 

Eğitim müfredatında malzeme ile ilgili 

derslerin içeriğini ve ders saatini yeterli 

buluyor musunuz? 

Evet Hayır Kararsızım 

34.1% 38.4 % 27,5% 

Almakta olduğunuz yapı malzemeleri 

eğitimini genel olarak nasıl 

değerlendiriyorsunuz? 

Çok iyi İyi Orta 

seviyede 

Düşük Çok 

Düşü

k 

1% 35.6% 51,2% 12.2% - 

Yapı malzemeleri çeşitliliği hakkında genel 

bilginizi hangi düzeyde değerlendirirsiniz? 

Çok iyi İyi Orta 

seviyede 

Düşük Çok 

Düşü

k 

- 24,4% 68,3% 7,3% - 

Bu derste edindiğiniz bilgileri başka bir derste 

edinebileceğinizi düşünüyor musunuz? 

Evet Hayır Kararsızım 

17.1% 46,3% 36.6% 

Malzeme bilgisinin mimari sistemleri daha iyi 

anlamınıza yardımcı olacağını düşünüyor 

musunuz? 

Evet Hayır Kararsızım 

96.6% 3,4% - 

Bu derste elde ettiğiniz bilgileri projelerinize 

uyguladığınızı düşünüyor musunuz? 

Evet Hayır Kararsızım 

53,7% 9.8% 36,6% 

Yapı malzemeleri dersinde elde etmiş 

olduğunuz bilgiyi tasarım derslerinde ne 

derece uygulayabiliyorsunuz? 

Çok iyi İyi Orta 

Seviyede 

Düşük Çok 

Düşü

k 

2.4% 39% 48,8% 9.8% - 

Yaptığınız projelerde malzeme ve tasarım 

ilişkisine hangi düzeyde dikkat ediyorsunuz? 

Çok iyi İyi Orta 

Seviyede 

Düşük Çok 

Düşü

k 

7.3% 38% 51.2% 3.4% - 

Güncel malzeme yeniliklerini ne derece takip 

ediyorsunuz? 

Çok iyi İyi Orta 

Seviyede 

Düşük Çok 

Düşü

k 

2.4% 12.2% 56.1% 28.1% 1.2% 

Stajların malzeme bilgisine etkisini nasıl 

değerlendirirsiniz? 

Çok iyi İyi Orta 

Seviyede 

Düşük Fikri

m 

Yok 

12.2% 12.2% 29.3% 41.5% 4.9% 

Staj süresini malzeme bilgisi konusunda 

yeterli buluyor musunuz? 

Evet Hayır Kararsızım 

2.4% 70.7% 26.8% 

Mezun olduğunuzda yeterli bir malzeme Evet Hayır Kararsızım 
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bilgisine sahip olabileceğinize inanıyor 

musunuz? 

22% 29.3% 48.8% 

Çalışma kapsamında yüz elli öğrenciye uygulanan anket sonucunda; Tablo 3’te görüldüğü 

üzere öğrencilerin büyük çoğunluğu eğitim müfredatlarında malzeme ile ilgili derslerin 

içeriğini ve ders saatini 38. 4% oranında yeterli bulmadıkları ve yapı malzemeleri eğitimini 

51. 2% oranında orta seviyede değerlendirdikleri tespit edilmiştir. Yapı malzemeleri çeşitliliği 

hakkında genel bilgilerini 68. 3% oranında orta seviyede değerlendirseler de ankete katılan 

öğrencilerin büyük bir kısmı bu derste edindiği bilgileri başka bir derste edineceğini 

düşünmemektedir. Ancak, malzeme ve tasarım ilişkisine 51. 2% oranında orta seviyede dikkat 

ettikleri ve güncel malzeme yeniliklerini yeterli düzeyde takip etmedikleri sonucuna 

varılmıştır. Teorik eğitimin bir tamamlayıcısı ve eğitim sürecini destekleyen bir ortam 

oluşturan stajların ise 70. 7% oranında sürelerinin malzeme bilgisi için yeterli olmadığını ve 

malzeme bilgisine etkisinin 29. 3% oranında orta seviyede olduğu anket sonucu ortaya 

çıkmıştır.   

Tablo 4: Türkiye'de mimarlık eğitiminde ‘Yapı Malzemeleri’ dersinin yeri anketi ve 

yeni mezun mimarlar tarafından verilen cevapların dağılımı (%) 

Almış olduğunuz yapı malzemeleri eğitimi 

sonucunda aşağıdakilerden hangisini 

söyleyebilirsiniz? 

Yeterli 

bilgiyi 

alamadım. 

Teorik 

bilgiyi 

aldım, 

ancak 

uygulamay

a 

dönüştürem

edim. 

Sadece 

mesleki 

bilgi 

aldım, 

yeterli 

genişlikte 

bir 

malzeme 

eğitim 

alamadım. 

Yeterli 

bilgiyi 

aldım 

ve 

beceri

ye 

dönüşt

ürdüm. 

27,3% 41,6% 19.5% 11.7% 

Almış olduğunuz malzeme bilgisinin sizi iş 

hayatına hazırladığını düşünüyor musunuz? 

Evet Hayır Kararsızım 

15.6% 44.2% 40,3% 

Mimarlık eğitimi sonrasında yapı 

malzemeleri, özellikleri ve seçimi hakkında 

bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyor musunuz? 

Evet Hayır Kararsızım 

19,5% 44,3% 36,2% 

Yapı malzemeleri çeşitliliği hakkında genel 

bilginizi hangi düzeyde değerlendirirsiniz? 

Çok iyi İyi Orta 

Seviyed

e 

Düşük Çok 

Düşü

k 

2,6% 23,4% 44,2% 24,7% 5,2% 

Lisans eğitiminiz boyunca katıldığınız staj 

çalışmalarının süresinin malzeme bilgisine 

etkisi nasıldı? 

Yeterliydi Daha kısa 

olmalıydı. 

Daha uzun 

olmalıydı. 

24,7% 3,9% 71,4% 

Lisans eğitiminiz sırasında yapmış olduğunuz 

stajların malzeme bilgisine faydasını gördünüz 

mü? 

Evet Hayır Kısmen 

18,2% 44,6% 37,2% 

Almış olduğunuz yapı malzemeleri dersi 

eğitimini değerlendirir misiniz? 

Çok iyi İyi Orta 

Seviyede 

Düşük Çok 

Düşü

k 

6,5% 24,7% 37,7% 26% 5,2% 

Lisans eğitiminiz sırasında öğretim Evet Hayır Kısmen 
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elemanlarının malzeme konusundaki bilgi ve 

deneyiminden yeterince yararlandınız mı? 

33,8% 16,9% 49,4% 

Yapı malzemeleri çeşitliliği hakkında genel 

bilginizi hangi düzeyde değerlendirirsiniz? 

Çok iyi İyi Orta 

Seviyede 

Düşük Çok 

Düşü

k 

6,5% 22,1% 46,8% 19,5% 5,2% 

Mezun olduğunuzda yeterli bir malzeme 

bilgisine sahip olduğunuza inanıyor musunuz? 

Evet Hayır Kararsızım 

33,2% 51,3% 35,5% 

Çalışma amaçları doğrultusunda, yüz kırk yeni mezun mimarlara uygulanan anket sonucunda; 

Tablo 4’te görüldüğü üzere 41,6% oranında almış oldukları ilgili dersin eğitimini teorik 

bilgiyi alıp, uygulamaya dönüştüremedikleri tespit edilmiştir. Ankete katılan bu kişilerin 

%37,7 oranında almış oldukları ilgili dersin eğitimini orta seviyede belirterek; yapı 

malzemeleri çeşitliliği hakkındaki genel bilgilerini ise %46,8 oranında orta düzeyde 

değerlendirmişlerdir. Bu durum, eğitim düzeyi ile malzeme çeşitliliği hakkındaki genel 

bilgilerinin paralel olduğu sonucuna varılmıştır. Tablo 3’te belirtilen öğrenci anketinin staj ile 

ilgili kısmı sonuçlarına yakın bir değer yeni mezun mimarlara uygulanan ankette de elde 

edilmiştir. %44,6 oranında lisans eğitimi sürecinde yapılan stajların malzeme bilgisine 

faydasını görmediklerini değerlendirerek 71,4 % oranında daha uzun olması gerektiğini 

belirtmişlerdir. Teorik bilginin uygulama ile bütünleştiği ve bina, malzeme ve tasarım ilişkisi 

hakkında mimarlık öğrencilere geniş bir bilgi sunan ‘Yapı Malzemeleri’ eğitimini yetersiz 

bularak; mezun olduklarında yeterli bir malzeme bilgisine 51,3% oranında sahip olmadıkları 

anket aracılığıyla saptanmıştır.    

Tablo 5: Türkiye'de mimarlık eğitiminde ‘Yapı Malzemeleri’ dersinin yeri anketi ve 

işveren mimarlar tarafından verilen cevapların dağılımı (%) 

Tecrübesi olmayan mimar istihdam ediyor 

musunuz? 

Evet Hayır 

68.3% 31,7% 

Yukarıdaki yanıtınız evet ise, aşağıdaki 

niteliklerden hangilerine daha çok önem 

veriyorsunuz? (birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz.) 

Mezun olduğu 

üniversite 

30,6% 

Mezuniyet notu 4,5% 

İş görüşmesindeki 

performansı 

40,9% 

Başka birisinin 

referans vermesi 

18,2% 

Malzeme ve tasarım 

bilgisi 

37.4% 

Bilgisayar programları 

bilgisi 

77,3% 

Yüksek lisans yapmış 

olması ve sertifikalar 

42.8% 

Diğer 9,1% 

İstihdam ettiğiniz mimarların 

performanslarında malzeme bilgisinin 

etkisini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Etkili Etkisi Az Hiç Etkisi 

Yok 

48,2% 30,5% 21,3% 

Yeni mezun mimarların yapı malzeme 

hakkındaki bilgi seviyesinden memnun 

musunuz? 

Evet Hayır Kararsızım 

13,6% 50% 36,4% 

Yeni mezun mimarlar ilgili alanının 

gerektirdiği teorik ve pratik bilgiyi ve 

Evet Hayır Kısmen 

22,4% 45,5% 32,1% 
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mesleğinin görev ve sorumluluklarını taşıyor 

mu? 

İstihdam ettiğiniz mimarların malzeme 

bilgisini uygulamalar ile birleştirme becerisi 

yeterli mi? 

Evet Hayır Kısmen 

28,7% 53,6% 17,7% 

Mimarlık eğitimi süresince mimarlık 

öğrencilerinin yapı malzemeleri hakkında 

yeterli düzeyde eğitim gördüğünü düşünüyor 

musunuz? 

Evet Hayır Kısmen 

18,2% 41,8% 40% 

Yapı malzemeleri dersinin mimarlık 

eğitimindeki yerini hangi düzeyde 

değerlendirirsiniz? 

Çok iyi İyi Orta 

Seviyede 

Düşük Çok 

Düşük 

4,5% 27,3% 40,9% 18,3% 9% 

Çalışma çerçevesinde altmış işveren mimara uygulanan anket sonucunda; Tablo 5’te 

görüldüğü üzere 48,2% oranında istihdam ettikleri mimarların performanslarında malzeme 

bilgisini etkili olarak değerlendirmelerine rağmen; yeni mezun mimarların ilgili konu 

hakkındaki bilgi seviyesinden 50% oranında memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca 

mimarların malzeme bilgisini uygulama ile birleştirme becerilerini 53,6 % oranında yeterli 

bulmadıklarını dile getirmişlerdir. Dolayısıyla Tablo 4’te yeni mezun mimarlara uygulanan 

anketin ilk sorusunun cevabı ile paralellik göstermektedir. Ankete katılmış olan işveren 

mimarların 41,3 % oranında mimarlık öğrencilerinin yapı malzemeleri hakkında yeterli 

düzeyde eğitim görmediklerini düşünerek; ilgili dersin mimarlık eğitimindeki yerini 40,9 % 

oranında değerlendirdikleri tespit edilmiştir.  

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME  

‘Yapı Malzemeleri’ dersinin malzemelerin fiziksel, mekanik ve kimyasal özelliklerini, üretim 

şekillerini ve mimaride kullanım yerlerini hem teorik hem de uygulama ile tanıtmayı 

amaçlaması bu dersin mimarlık eğitimi içerisindeki konumu üzerine çalışmaların önemini 

ortaya çıkarmaktadır. Türkiye’de mimarlık programı bulunan üniversitelerde, incelenen bu 

dersin ders içeriği ve ders saatinde yeterli düzeyde verilmemesi ile bazı üniversitelerde yer 

almaması çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, ‘Yapı Malzemeleri’ 

dersi karşılaştırmalı olarak ele alınarak anket yöntemi ile eğitimdeki konumu ve önemi 

vurgulanmaya çalışılmıştır. İrdelemeler ve anket sonuçlarından elde edilen veriler ile bulgular 

ve tartışma bölümünde yer alan araştırmalar ışığında Türkiye’deki mimarlık bölümlerinde 

‘Yapı Malzemeleri’ dersinin bulunduğu nokta tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Mimarlık eğitiminin yürütülmesinde farklı anlayışa sahip olmak; Türkiye’deki mimarlık 

okullarında farklı sistemlerin uygulanmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla üniversitelerdeki 

‘Yapı Malzeme’ dersinin; ders saati, ders içerikleri veya dersin verildiği yıl farklılık 

göstermektedir (Tablo 1). Çalışma kapsamında incelenen bu dersin Türkiye’deki yaklaşık 

79% oranında üniversitelerde bulunduğu, bu oranı ise kırk altı devlet üniversitesi ile otuz bir 

vakıf üniversitesi oluşturduğu tespit edilmiştir. Mimarlık eğitimi sürecinde müfredatlarında 

‘Yapı Malzeme’ dersi bulunmayan öğrencilerin; uygun malzemeyi, tasarladıkları yapılarda 

doğru yerde kullanma becerisinin gelişmediğine inanılmaktadır. Ancak yapılan incelemeler 

sonucunda, bazı üniversitelerin eğitim müfredatlarında ilgili ders bulunmasa da lisans eğitimi 

sürecinde diğer derslerin ilgili alanlarında bu konu hakkında bilgi aktarımı yapıldığı tespit 

edilmiştir. Çalışılan dersin mimarlık öğrenimi sırasında hem teorik hem uygulama olarak 

alınması, teorik bilgilerin uygulamalı dersler ile birbirini destekler ve tamamlar yapıda olması 

konu ile ilgili yeterli bilgi sahibi mimarların yetişmesinde büyük rol oynamaktadır. Ancak, 

Türkiye genelinde hem teorik hem uygulama olarak eğitim veren on yedi devlet ve on dört 

vakıf üniversitesinde uygulama alanı ile eğitim alanı birbirini destekler nitelikte olduğu tespit 
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edilerek bu sayıların az olduğu kanaatine varılmıştır. Bu durumda teorik eğitimin uygulamaya 

göre daha ağır basması bu bilginin pratiğe dönüşme sürecinin uzamasına neden olacağı 

çalışmalar doğrultusunda belirlenmiştir (Tablo 2). Bu durumun önüne geçebilmek için, 

öğrencilerin uygulama alanıyla etkileşimini sağlayan stajlar önem kazanmaktadır. Ancak 

ülkemizde, staj sürelerinin yeterli olmaması, öğrencilerin yapı uygulama, detay bilgisi 

konusunda eksik olması ve staj yapılan birçok yerin öğrenciye gerçek anlamda faydası 

olmaması stajların verimliliği üzerine olumsuz etki yaratmaktadır. Bunlara ilaveten, çalışma 

kapsamına ek olarak üniversitelerin mimarlık bölümlerinde okuyan öğrencilerine, yeni mezun 

mimarlara ve mimar işverenlere Türkiye'de mimarlık eğitiminde ‘Yapı Malzemeleri’ dersinin 

yerini anlamak amacıyla bir anket yapılmıştır (Tablo 2,3,4). Anketten elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda, ‘Yapı Malzemeleri’ dersi eğitiminin ders içeriği ve ders saati bakımından 

gerekli temel bilgi düzeyine ulaşmak için yetersiz olduğu düşünülmektedir. Oysaki incelenen 

bu dersin her üniversitenin mimarlık bölümünde zorunlu derslerden olması, seçmeli dersler, 

stajlar ve tasarım stüdyoları ile desteklenmesi gerekmektedir.    

Her mimarın yapı malzemeleri konusunda uzman olması beklenmemekle birlikte, malzeme ile 

ilgili temel bilgilere sahip olması ve tasarım projelerinde uygulaması gerekmektedir. 

Mimarların yapı malzemeleri ile ilgili temel bilgileri öğreneceği ve tasarıma aktarma 

becerisini kazanabileceği alanlardan öncelikli olanı ise mimarlık eğitimi sürecidir. Mimarlık 

eğitiminin temellerinin atıldığı dönemlerde ilgili dersin verilmesi, malzeme, tasarım ve 

uygulama kavramlarının bütünleşmesine yardımcı olacağı ve yaptıkları projeleri doğru şekilde 

aktarmalarında faydalı olacağı düşünülmektedir. Türkiye’deki mimarlık müfredatlarında; 

malzeme derslerinin tasarım stüdyo dersleri ile bağlantılı olarak işlenmesi, müfredatlar 

içerisinde malzeme ile ilgili derslerin arttırılması ve ‘Yapı Malzeme’ dersinin zorunlu 

derslerden olması gerekliliği görülmektedir. ‘Yapı Malzemeleri’ dersinin bütüncül bir 

yaklaşım ile ele alınarak, bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması gerektiğine inanılmaktadır. Bu 

bağlamda lisans sürecinde derslerde de uygulanabilecek bir program ve uygulama yardımıyla 

öğrencilerin mimarlık eğitiminde ve meslek yaşantısındaki etkileri arttırılmalıdır.   
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Devlet Üniversiteleri Yapı Malzeme Dersi Haftalık Toplam…

Akdeniz Ünv. / Antalya

Aksaray Ünv. / Aksaray

Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv. (İng) / Ankara

Artvin Çoruh Ünv. / Artvin

Atatürk Ünv. / Erzurum

Balıkesir Ünv. / Balıkesir

Bingöl Ünv. / Bingöl

Bolu Abant İzzet Baysal Ünv. / Bolu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Ünv. / Burdur

Bursa Teknik Ünv. / Bursa

Bursa Uludağ Ünv./ Bursa

Çukurova Ünv./ Adana

Dicle Ünv. / Diyarbakır

Dokuz Eylül Ünv. / İzmir

Erciyes Ünv. / Kayseri

Eskişehir Teknik Ünv. / Eskişehir

Fırat Ünv. / Elazığ

Gazi Ünv. / Ankara

Harran Ünv. / Şanlıurfa

Hatay Mustafa Kemal Ünv. / Hatay

İskenderun Teknik Ünv. / Hatay

İstanbul Teknik Ünv. (İng) / İstanbul

İstanbul Ünv. / İstanbul

İzmir Demokrasi Ünv. (İng) / İzmir

İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü (İng) / İzmir

Karabük Ünv./ Karabük

Karadeniz Teknik Ünv. / Trabzon

Kırklareli Ünv. / Kırklareli

Konya Teknik Ünv. / Konya

Manisa Celal Bayar Ünv. / Manisa

Mardin Artuklu Ünv. / Mardin

Mersin Ünv. / Mersin

Munzur Ünv. / Tunceli

Necmettin Erbakan Ünv. / Konya

Niğde Ömer Halisdemir Ünv. / Niğde

Orta Doğu Teknik Ünv. (İng) / Ankara

Pamukkale  Ünv. / Denizli

Siirt Ünv. / Siirt

Sivas  Cumhuriyet Ünv. / Sivas

Süleyman Demirel Ünv./ Isparta

Trakya Ünv. / Edirne

Van Yüzüncü Yıl Ünv./ Van

Yıldız Teknik Ünv. / İstanbul

Yozgat Bozok Ünv./ Yozgat

Ek 1: Devlet Üniversiteleri Yapı Malzeme Dersi Haftalık Toplam Teorik Ders Saati 
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0 1 2 3 4 5

Devlet Üniversiteleri Yapı Malzeme Dersi Haftalık…

Akdeniz Ünv. / Antalya

Aksaray Ünv. / Aksaray

Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv. (İng) / Ankara

Artvin Çoruh Ünv. / Artvin

Atatürk Ünv. / Erzurum

Balıkesir Ünv. / Balıkesir

Bingöl Ünv. / Bingöl

Bolu Abant İzzet Baysal Ünv. / Bolu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Ünv. / Burdur

Bursa Teknik Ünv. / Bursa

Bursa Uludağ Ünv./ Bursa

Çukurova Ünv./ Adana

Dicle Ünv. / Diyarbakır

Dokuz Eylül Ünv. / İzmir

Erciyes Ünv. / Kayseri

Eskişehir Teknik Ünv. / Eskişehir

Fırat Ünv. / Elazığ

Gazi Ünv. / Ankara

Harran Ünv. / Şanlıurfa

Hatay Mustafa Kemal Ünv. / Hatay

İskenderun Teknik Ünv. / Hatay

İstanbul Teknik Ünv. (İng) / İstanbul

İstanbul Ünv. / İstanbul

İzmir Demokrasi Ünv. (İng) / İzmir

İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü (İng) / İzmir

Karabük Ünv./ Karabük

Karadeniz Teknik Ünv. / Trabzon

Kırklareli Ünv. / Kırklareli

Konya Teknik Ünv. / Konya

Manisa Celal Bayar Ünv. / Manisa

Mardin Artuklu Ünv. / Mardin

Mersin Ünv. / Mersin

Munzur Ünv. / Tunceli

Necmettin Erbakan Ünv. / Konya

Niğde Ömer Halisdemir Ünv. / Niğde

Orta Doğu Teknik Ünv. (İng) / Ankara

Pamukkale  Ünv. / Denizli

Siirt Ünv. / Siirt

Sivas  Cumhuriyet Ünv. / Sivas

Süleyman Demirel Ünv./ Isparta

Trakya Ünv. / Edirne

Van Yüzüncü Yıl Ünv./ Van

Yıldız Teknik Ünv. / İstanbul

Yozgat Bozok Ünv./ Yozgat

Ek 2: Devlet Üniversiteleri Yapı Malzeme Dersi Haftalık Toplam Uygulama Ders Saati 
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0 1 2 3 4 5 6 7

Devlet Üniversiteleri Yapı Malzeme Dersi Haftalık Toplam…

Akdeniz Ünv. / Antalya

Aksaray Ünv. / Aksaray

Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv. (İng) / Ankara

Artvin Çoruh Ünv. / Artvin

Atatürk Ünv. / Erzurum

Balıkesir Ünv. / Balıkesir

Bingöl Ünv. / Bingöl

Bolu Abant İzzet Baysal Ünv. / Bolu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Ünv. / Burdur

Bursa Teknik Ünv. / Bursa

Bursa Uludağ Ünv./ Bursa

Çukurova Ünv./ Adana

Dicle Ünv. / Diyarbakır

Dokuz Eylül Ünv. / İzmir

Erciyes Ünv. / Kayseri

Eskişehir Teknik Ünv. / Eskişehir

Fırat Ünv. / Elazığ

Gazi Ünv. / Ankara

Harran Ünv. / Şanlıurfa

Hatay Mustafa Kemal Ünv. / Hatay

İskenderun Teknik Ünv. / Hatay

İstanbul Teknik Ünv. (İng) / İstanbul

İstanbul Ünv. / İstanbul

İzmir Demokrasi Ünv. (İng) / İzmir

İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü (İng) / İzmir

Karabük Ünv./ Karabük

Karadeniz Teknik Ünv. / Trabzon

Kırklareli Ünv. / Kırklareli

Konya Teknik Ünv. / Konya

Manisa Celal Bayar Ünv. / Manisa

Mardin Artuklu Ünv. / Mardin

Mersin Ünv. / Mersin

Munzur Ünv. / Tunceli

Necmettin Erbakan Ünv. / Konya

Niğde Ömer Halisdemir Ünv. / Niğde

Orta Doğu Teknik Ünv. (İng) / Ankara

Pamukkale Ünv. / Denizli

Siirt Ünv. / Siirt

Sivas Cumhuriyet Ünv. / Sivas

Süleyman Demirel Ünv./ Isparta

Trakya Ünv. / Edirne

Van Yüzüncü Yıl Ünv./ Van

Yıldız Teknik Ünv. / İstanbul

Yozgat Bozok Ünv./ Yozgat

Ek 3: Devlet Üniversiteleri Yapı Malzeme Dersi Haftalık Toplam Ders Saati 
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Vakıf Üniversiteleri Yapı Malzeme Dersi Haftalık Toplam
'Teorik' Ders Saati

Alanya Hamdullah Emin Paşa Ünv./ Antalya

Altınbaş Ünv. (İng) / İstanbul

Beykent Ünv./ İstanbul

Beykoz Ünv. / İstanbul

Çankaya Ünv. (İng) / Ankara

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ünv./ İstanbul

Haliç Ünv./ İstanbul

Hasan Kalyoncu Ünv./ Gaziantep

Işık Ünv. (İng) / İstanbul

İhsan Doğramacı Bilkent Ünv. (İng) / Ankara

İstanbul Arel Ünv./ İstanbul

İstanbul Aydın Ünv. / İstanbul

İstanbul Ayvansaray Ünv. / İstanbul

İstanbul Bilgi Ünv. (İng) / İstanbul

İstanbul Gedik Ünv./  İstanbul

İstanbul Kültür Ünv. (İng) / İstanbul

İstanbul Ticaret Ünv. / İstanbul

İstinye Ünv. (İng) / İstanbul

İzmir Ekonomi Ünv. (İng) / İzmir

KTO Karatay Ünv. / Konya

Nişantaşı Ünv. (İng) / İstanbul

Özyeğin Ünv. (İng) / İstanbul

Toros Ünv. / Mersin

Yaşar Ünv. (İng) / İzmir

Yeditepe Ünv. (İng) / İstanbul

Ek 4: Vakıf Üniversiteleri Yapı Malzeme Dersi Haftalık Toplam Teorik Ders Saati 
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Vakıf  Üniversiteleri Yapı Malzeme Dersi Haftalık Toplam
'Uygulama' Ders Saati

Altınbaş Ünv. (İng) / İstanbul

Alanya Hamdullah Emin Paşa Ünv./ Antalya

Beykent Ünv./ İstanbul

Beykoz Ünv. / İstanbul

Çankaya Ünv. (İng) / Ankara

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ünv./ İstanbul

Haliç Ünv./ İstanbul

Hasan Kalyoncu Ünv./ Gaziantep

Işık Ünv. (İng) / İstanbul

İhsan Doğramacı Bilkent Ünv. (İng) / Ankara

İstanbul Arel Ünv./ İstanbul

İstanbul Aydın Ünv. / İstanbul

İstanbul Ayvansaray Ünv. / İstanbul

İstanbul Bilgi Ünv. (İng) / İstanbul

İstanbul Gedik Ünv./  İstanbul

İstanbul Kültür Ünv. (İng) / İstanbul

İstanbul Ticaret Ünv. / İstanbul

İstinye Ünv. (İng) / İstanbul

İzmir Ekonomi Ünv. (İng) / İzmir

KTO Karatay Ünv. / Konya

Nişantaşı Ünv. (İng) / İstanbul

Özyeğin Ünv. (İng) / İstanbul

Toros Ünv. / Mersin

Yaşar Ünv. (İng) / İzmir

Yeditepe Ünv. (İng) / İstanbul

Ek 5: Vakıf Üniversiteleri Yapı Malzeme Dersi Haftalık Toplam Uygulama Ders Saati 
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0 1 2 3 4 5 6 7

Vakıf Üniversiteleri Yapı Malzeme Dersi Haftalık Toplam Ders
Saati

Alanya Hamdullah Emin Paşa Ünv./ Antalya

Altınbaş Ünv. (İng) / İstanbul

Beykent Ünv./ İstanbul

Beykoz Ünv. / İstanbul

Çankaya Ünv. (İng) / Ankara

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ünv./ İstanbul

Haliç Ünv./ İstanbul

Hasan Kalyoncu Ünv./ Gaziantep

Işık Ünv. (İng) / İstanbul

İhsan Doğramacı Bilkent Ünv. (İng) / Ankara

İstanbul Arel Ünv./ İstanbul

İstanbul Aydın Ünv. / İstanbul

İstanbul Ayvansaray Ünv. / İstanbul

İstanbul Bilgi Ünv. (İng) / İstanbul

İstanbul Gedik Ünv./  İstanbul

İstanbul Kültür Ünv. (İng) / İstanbul

İstanbul Ticaret Ünv. / İstanbul

İstinye Ünv. (İng) / İstanbul

İzmir Ekonomi Ünv. (İng) / İzmir

KTO Karatay Ünv. / Konya

Nişantaşı Ünv. (İng) / İstanbul

Özyeğin Ünv. (İng) / İstanbul

Toros Ünv. / Mersin

Yaşar Ünv. (İng) / İzmir

Yeditepe Ünv. (İng) / İstanbul

Ek 6: Vakıf Üniversiteleri Yapı Malzeme Dersi Haftalık Toplam Ders Saati 
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OECD ÜLKELERİNDE VE TÜRKİYE’DE SAĞLIK HARCAMALARI: 

KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ 

 

Doç. Dr. Filiz GÖLPEK 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

ORCID: 0000-0001-9213-1478 

 

ÖZET  

OECD ülkeleri genelinde son yıllarda 65 yaş üstü nüfusun oranı ortalama olarak neredeyse iki 

katına çıkmıştır. Bu yaş grubun nüfusa oranı 1960 yılında % 9’un altında iken 2017 yılında 

%17’den daha fazla artmıştır. Azalan doğurganlık oranları ve daha uzun yaşam beklentileri ile 

birleşince yaşlı insanlar giderek artan bir oranı oluşturmaktadır. OECD ülkelerinde hızlı nüfus 

yaşlanmasının birçok önemli sonuçları bulunmakta birlikte, bunların içinde en önemlilerinden 

biri ekonomideki potansiyel işgücü arzındaki düşüşün yaşanması, diğeri de sağlıklı yaşam 

beklentisindeki kazanımlara rağmen nüfus yaşlanması muhtemelen emek yoğun uzun süreli 

bakıma olan talebi daha da arttırması olmaktadır. 2015 ve 2030 döneminde bakıma muhtaç 

yaşlıların sayısı dünya çapında 100 milyon kişi artacağı tahmin edilmektedir. Böyle bir 

durum, kamu tarafından sağlık hizmetlerine yapılan harcamaları, sosyal sigortaları kapsayan 

zorunlu kamusal finansmanı ve bireylerin cepten yaptıkları sağlık harcamalarını daha da 

artıracaktır.  

Bu çerçevede, bu araştırmanın amacı, 2019 yılı verilerden yaralanarak OECD ülkelerinde ve 

Türkiye’de sağlık harcamalarını karşılaştırmalı analiz etmektir. Buna göre, 2019 yılında 

sağlık harcamalarında kamusal finansman oranı OECD’de %71 ve Türkiye’de %78’dir. 

Kamusal sağlık harcamalarının diğer kamu harcamalarına oranı, ortalama olarak OECD’de 

%15, Türkiye’de %10’dur. Kişi başına düşen kamu harcama ve cepten yapılan sağlık harcama 

toplamı ortalama olarak, OECD’de 3.3994 $ ve Türkiye’de 1.227 $’dır. Bu harcamalardaki 

büyüme oranı, 2008-2013 döneminde OECD’de %1, Türkiye’de %0.6; 2013-2018 döneminde 

de sırasıyla %2.4 ve %2.7’dir. Sağlık harcamalarının hizmetlere göre dağılımında hastane 

hizmetleri, OECD’de %35 ve Türkiye’de %55 ile ilk sırada yer almaktadır. Bununla birlikte, 

zorunlu sigorta, OECD’de %37 ve Türkiye’de %56 ile en yüksek değerde olan finansman 

biçimidir. Sonuç olarak, sağlık harcama kalemlerinin bazılarında Türkiye’nin OECD 

ortalamasından daha düşük, bazılarında daha yüksek değerlere sahip olduğu, kamusal 

finansman politikası uyguladığı ve milli gelirinin önemli bir kısmını sağlık hizmetlerine tahsis 

ettiği söylenebilir. Nüfusun giderek yaşlanması da dikkate alındığında, sağlık harcamaların 

daha da artacak olması, sağlık hizmetlerinde alternatif finansman kaynaklarının olması 

gerektiğini açıkça göstermektedir.        

Anahtar kelimeler: OECD sağlık hizmetleri, sağlık harcaması, sağlıkta kamusal finansman.   

 

 

HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES AND TURKEY: 

A COMPARATIVE ANALYSIS 

 

ABSTRACT 

In recent years, the proportion of the population over 65 has nearly doubled on average across 

OECD countries. While the ratio of this age group to the population was below 9% in 1960, it 
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increased more than 17% in 2017. Combined with declining fertility rates and longer life 

expectancies, older people are an increasing proportion. Rapid population aging in OECD 

countries has many important consequences, one of the most important of which is the decline 

in the potential labor supply in the economy, and the other is that population aging, despite 

gains in healthy life expectancy, is likely to further increase the demand for labor-intensive 

long-term care. It is estimated that the number of elderly people in need of care will increase 

by 100 million people worldwide in 2015 and 2030. Such a situation will further increase the 

public spending on health services, compulsory public financing covering social insurances, 

and out-of-pocket health spending by individuals.  

In this context, the purpose of this research is to comparatively analyze health expenditures in 

OECD countries and Turkey by using the data of 2019. Accordingly, the public financing rate 

in health expenditures in 2019 is 71% in OECD and 78% in Turkey. The ratio of public health 

expenditures to other public expenditures is, on average, 15% in OECD and 10% in Turkey. 

The average public expenditure per capita and out-of-pocket health expenditure is $ 3.3994 in 

OECD and $ 1.227 in Turkey. The growth rate in these expenditures was 1% in OECD, 0.6% 

in Turkey in the period of 2008-2013; It was 2.4% and 2.7%, respectively, in the 2013-2018 

period. In the distribution of health expenditures by services, hospital services take the first 

place with 35% in OECD and 55% in Turkey. However, compulsory insurance is the highest 

form of financing with 37% in OECD and 56% in Turkey. As a result, it can be said that in 

some of the health expenditure items, Turkey has lower values than the OECD average and 

higher values in others, applies a public financing policy and allocates a significant part of its 

national income to health services. Considering the gradual aging of the population, the fact 

that health expenditures will increase more clearly shows that there should be alternative 

sources of financing in health services.   

Keywords: OECD health services, health spending, public finance in health. 

 

1. GİRİŞ 

OECD ülkelerinde ve son on yılda Türkiye’de sağlık harcamaları kamusal harcamalar içinde 

önemli bir yer tutmaktadır. OECD ülkeleri dünya nüfusunun yaklaşık %20’sini oluştururken, 

2010 yılında 6,5 trilyon dolara yakın sağlık harcamalarıyla tüm dünya sağlık harcamalarının 

%84’e sahiptir. Bu yüksek değerlerin çeşitli açıklamaları olsa da en öne çıkanlar gelişmiş 

ülkelerde nüfusun giderek yaşlanması, tıp ve ilaç teknolojilerindeki gelişmeler sonucu sağlık 

hizmetlerinde arzın ve talebin artması ve bazı kronik hastalıklarda görülen artış olarak 

belirtilmektedir (Morgan ve Astolfi, 2014).  

OECD ülkeleri genelinde son yıllarda 65 yaş üstü nüfusun oranı ortalama olarak neredeyse iki 

katına çıkmıştır. Bu yaş grubun nüfusa oranı 1960 yılında %9’un altında iken 2017 yılında 

%17’den daha fazla artmıştır (OECD, 2019).  

Azalan doğurganlık oranları ve daha uzun yaşam beklentileri ile birleşince yaşlı nüfusun 

giderek artacak olması OECD ülkelerinde birçok önemli sonuçları bulunmaktadır. Bunların 

içinde en önemlilerinden biri ekonomideki potansiyel işgücü arzındaki düşüşün yaşanması, 

diğeri de sağlıklı yaşam beklentisindeki kazanımlara rağmen nüfus yaşlanması muhtemelen 

emek yoğun uzun süreli bakıma olan talebi daha da arttırması olmaktadır (Gölpek Karababa, 

2018).  

2015 ve 2030 döneminde bakıma muhtaç yaşlıların sayısı dünya çapında 100 milyon kişi 

artacağı tahmin edilmektedir. Böyle bir durum, kamu tarafından sağlık hizmetlerine yapılan 

harcamaları, sosyal sigortaları kapsayan zorunlu kamusal finansmanı ve bireylerin cepten 
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yaptıkları sağlık harcamalarını daha da artıracağı beklentisini yaratmaktadır (Mueller ve 

Morgan, 2018). 

Bireylerin cepten yapacağı sağlık harcamaları, 2017 verilerine göre (US =100) İsviçre ve 

İzlanda’da yaklaşık 139 $, OECD ülkeleri ortalaması 72 $, ABD 83 $ ve Türkiye ile Rusya’da 

yaklaşık 18 $’dır. 139 $ ile en yüksek sağlık hizmeti ücreti OECD ortalamasının yaklaşık 2 

katı kadar, en düşük ücret ise OECD ortalamasının ¼’ü kadardır. Diğer deyişle, sağlık hizmeti 

talep eden bir birey, OECD ülkelerinde Türkiye’deki bir bireyin yaklaşık 4 katı kadar daha 

yüksek ücret ödemektedir. Daha genel bir ifade ile sağlık ücreti, yüksek gelirli ülkelerde 

yüksek, düşük gelirli ülkelerde düşük olduğu söylenebilir (OECD, 2020). 

Bu bilgiler çerçevesinde araştırmada, 2019 yılı verilerden yaralanarak OECD ülkelerinde ve 

Türkiye’de genel anlamda ortalama sağlık harcamalarını karşılaştırmak amaçlanmaktadır. 

Araştırmanın giriş bölümünde, verilerden yararlanarak sağlık hizmetlerinin önemi, nüfus 

projeksiyonu, bu projeksiyona bağlı olarak sağlık talebi ve dolayısıyla da sağlık harcamaları 

ele alınmaktadır. İkinci bölümde, sağlık harcamaları ile ilgili karşılaştırmalar, OECD 

ülkelerinde ve Türkiye’de ortalama verilerden yararlanarak gerçekleştirilmektedir. Sağlık 

ücretlerinin yüksek gelirli ülkelerde yüksek, düşük gelirli ülkelerde düşük olduğu 

görülmektedir. Ancak, sağlık harcama kalemlerinin bazılarında Türkiye, OECD 

ortalamasından daha düşük, bazılarında daha yüksek değerlere sahip olmaktadır. Sonuç 

bölümünde ise, Türkiye’de kamusal finansman politikası uygulandığı ve kaynakların önemli 

bir kısmını sağlık harcamalarına tahsis edildiği görülmektedir. Nüfusun giderek yaşlanması da 

dikkate alındığında, sağlık harcamaların daha da artacağı alternatif finansman kaynaklarının 

olması gerektiği ifade edilmektedir.  

2. SAĞLIK HARCAMALARI 

Sağlık harcamaları, finansman türüne bakılmaksızın sağlık hizmetleri harcamaları, tıbbi 

malzemelerinin satın alınması, sağlık çalışanlarına yönelik harcamalar ve sübvansiyonları ile 

sağlık hizmetlerinin sunumu için gerekli idari harcamaları kapsamaktadır (OECD, Eurostat 

and WHO, 2017).  

Sağlık harcamalarının büyüklüğü ise, çeşitli faktörlere bağlı olmakla birlikte, kaynak 

tahsisinde karşılaştırmanın sağlanması bakımından sağlık harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi 

Hasıla’ya (GSYİH) oranı, kamusal sağlık harcamaları ile cepten yapılan sağlık harcamalarının 

toplam sağlık harcamalarına oranı, hizmet türlerine göre sağlık harcamalarının oranı ve kişi 

başına yapılan sağlık harcamaları türünden ifade edilmektedir (Marino et al., 2017).   

2019 yılı verilerine göre, OECD ülkelerinde ve Türkiye’de hem kamu kaynaklarından hem de 

kişilerin cepten yaptığı harcamalardan oluşan toplam sağlık harcamalarının GSYİH’ya oranı 

Şekil 1’de, sağlık harcamalarında kamusal kaynakların oranı Şekil 2’de ve sağlık 

harcamalarının kamu harcamalarına oranı Şekil 3’de görülmektedir.  
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Şekil 1. 2019 yılı OECD ülkelerinde ve Türkiye’de sağlık harcamalarının GSYİH’ya oranı 

(%) 

 

Kaynak: OECD (2019). Health at a glance. Table 7.3’den derlenmiştir.   

Şekil 1’e göre, 2019 yılı verileri çerçevesinde OECD ülkelerinde ortalama olarak GSYİH’ya 

oranı yaklaşık %9 olan toplam sağlık harcamalarının yaklaşık %7’si kamu kaynaklarından, 

%2’si de cepten yapılmıştır. Benzer şekilde, Türkiye’de ortalama olarak toplam sağlık 

harcamalarının yaklaşık %4’ünün %3’ü kamu ve yaklaşık %1’i cepten yapılmıştır. Bu, hem 

OECD ülkelerinde hem de Türkiye’de kamu kaynaklarından yapılan harcamaların cepten 

yapılan harcamalarının yaklaşık 3 katı kadar olduğunu, yani, harcamalarının ¼’inin kişiler 

tarafından karşılandığını açıkça göstermektedir.  

Ancak, sağlık harcamalarının sürdürülebilmesi finansal açıdan ekonomik büyümeye bağlı 

olmakta, genel olarak sağlık harcamalarındaki artış ile ekonomik büyüme ya da nüfusun 

büyümesi karşılaştırılarak sağlık harcamalarındaki büyümenin ne kadar hızlı, ne kadar çok 

olacağı konusunda ülkelere göre değişmekle birlikte bir bakış açısı oluşmaktadır (Lorenzoni, 

et al., 2019).  

Bu bakış açısı projeksiyon olarak tanımlanmakta ve ülkelere göre değişen sağlık harcamaları 

projeksiyonunda temel model, nüfus değişiklikleri, ölüm oranları gibi değişkenlerin etkilediği 

gelecekteki toplam sağlık harcamaları ile üretkenlik, ücretlerdeki büyüme ve teknolojik 

değişim gibi faktörlerin belirleyici olduğu GSYİH büyümesi değişkenlerinden oluşmaktadır 

(OECD, 2015).  

Bu çerçevede oluşturulan 2030 yılı sağlık harcamaları projeksiyonu, OECD ülkeleri ve 

Türkiye için Tablo 2’de gösterilmektedir.  
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Şekil 2. OECD ülkelerinde ve Türkiye’de sağlık harcamalarının GSYİH’ya oranı (%):  

2030 yılı projeksiyonu 

 

Kaynak: OECD (2019). Health at a glance. Table 7.23’den derlenmiştir.   

Şekil 2’ye göre, 2030 yılında sağlık harcamalarının GSYİH’ya oranı OECD ülkelerinde ve 

Türkiye’de ortalama olarak sırasıyla %10,2 ve %4,4 kadar artacaktır.   

Şekil 1 ve Şekil 2 birlikte değerlendirildiğinde, sağlık harcamalarının 2019 -2030 döneminde 

OECD ülkelerinde %2 ve Türkiye’de %0,2 artacağı öngörülmektedir. Böyle büyük 

miktardaki sağlık harcamaları, ülkelerin milli gelirlerine bağlı olan kamusal finansmanı 

önemli hale getirmektedir (OECD, 2015). Nitekim, 2019 yılı OECD ülkelerinde ve 

Türkiye’de sağlık harcamalarının kamusal kaynaklarından karşılanma oranı Şekil 3’de 

görülmektedir.  

Şekil 3. 2019 yılı OECD ülkelerinde ve Türkiye’de sağlık harcamalarının kamusal 

kaynaklarından karşılanma oranı (%) 

 

Kaynak: OECD (2019). Health at a glance. Table 7.11’den derlenmiştir.   
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Şekil 3’e göre, 2019 yılında ortalama olarak sağlık hizmetlerinde kamusal finansmanın oranı 

OECD ülkelerinde %71 ve Türkiye’de %78’dir. Bu, sağlık harcamalarında yerleşik finansman 

politikasının kamusal finans olduğunu açıkça göstermektedir.  

Kamusal finansman politikasının uygulanması kıt kaynakların varlığında, sağlık 

harcamalarının diğer kamusal harcamalarla rekabet içinde olması anlamına da gelmektedir. 

Böyle bir karşılaştırmanın verileri Şekil 4’de görülmektedir. Buna göre, OECD ülkelerinde ve 

Türkiye’de sağlık harcamalarının kamu harcamalarına oranı sırasıyla %15 ve %10’dur.  

Şekil 4. 2019 yılı OECD ülkelerinde ve Türkiye’de sağlık harcamalarının kamu 

harcamalarına oranı (%) 

 

Kaynak: OECD (2019). Health at a glance. Table 7.12’den derlenmiştir.   

Ülkelerin GSYİH büyüklükleri ve nüfusları farklı olduğu için bu tür karşılaştırmalarda 

harcamanın GSYİH oranları yerine kişi başına harcama rakamlarının kullanılması çok daha 

anlamlı sonuçlar vermektedir. Kişi başına yapılan (birim maliyet) harcamalar, karşılaştırmalar 

için faydalı bir ölçü olmakla birlikte, en yaygın kullanılan ölçüm, belli bir dönemde 

gerçekleşen toplam harcama ile belli bir dönemdeki ilgili kişi sayısına bölerek hesaplanan kişi 

başına yıllık birim maliyettir (Marino ve Morgan, 2017).  

Buna göre, 2019 yılında OECD ülkelerinde ve Türkiye’de kişi başına yapılan sağlık harcama 

verileri Şekil 5’de görülmektedir.  
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Şekil 5. 2019 yılı OECD ülkelerinde ve Türkiye’de kişi başına düşen ortalama sağlık 

harcamalarının dağılımı (US $) 

Kaynak: OECD (2019). Health at a glance. Table 7.1’den derlenmiştir.   

 

Şekil 5’e göre, kişi başına yapılan harcama ortalama olarak OECD ülkelerinde toplam 3.994 $ 

ve Türkiye’de 1.227 $’dır. Kamu harcaması OECD ülkelerinde cepten yapılan harcamanın 

yaklaşık 3 katı; Türkiye’de 4 katı kadardır. Ayrıca, Türkiye’de sağlık harcamaları OECD 

ülkelerinin 1/3’i kadardır.  

Sağlıktaki kazanımların bir sonucu olarak sağlıklı yaşam beklentisinin uzaması nüfus 

yaşlanması ile birlikte muhtemelen emek yoğun uzun süreli bakıma olan talebin daha da 

arttırmasına neden olmaktadır (Matros et.al., 2015). Örneğin, 2015 ve 2030 döneminde 

bakıma muhtaç yaşlıların sayısının dünya çapında 100 milyon kişi artacağı tahmin 

edilmektedir. Böyle bir durum, kişi başına yapılan sağlık harcamalarının büyüyeceği anlamına 

gelmektedir. Nitekim, 2008-2018 döneminde OECD ülkelerinde ve Türkiye’de kişi başına 

düşen sağlık harcamalarının yıllık büyüme oranı Şekil 6’de gösterilmektedir.   
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Şekil 6. 2030 yılı projeksiyonunda OECD ülkelerinde ve Türkiye’de kişi başına düşen sağlık 

harcamalarında yıllık büyüme oranı (%) 

 

Kaynak: OECD (2019). Health at a glance. Table 7.2 ve Table 7.22’den derlenmiştir.   

Şekil 6’ya göre, 2008 -2013 döneminde ortalama olarak OECD ülkelerinde kişi başına sağlık 

harcamasına gerçekleşen büyüme oranı %1 ve Türkiye’de %0,6 iken, 2013-2018 döneminde 

sırasıyla %2,4 ve %2,7’dir. Bu, Türkiye’nin yaklaşık 3 katı kadar harcamasını arttığını ve 

OECD ülkelerindeki oranı yakaladığını göstermektedir. 2018-2030 projeksiyonunda ise, 

Türkiye’nin hem bir önceki döneme göre hem de OECD ülkelerine göre yaklaşık 2 kat daha 

fazla harcama yapacağı öngörülmüştür.   

Son yıllarda tüm OECD ülkelerinde ve Türkiye’de sağlık harcamalarındaki bu büyümenin 

kamu bütçelerine bir baskı oluşturması tartışma konusu haline gelmiştir. Bu tartışmaların 

temelinde ise, sağlık hizmetlerinin ya da sağlık sigortasının doğrudan kamu tarafından 

finansmanının sağlanması gösterilmektedir (Belloni, Morgan ve Paris, 2016). Böyle bir 

değerlendirme, Şekil 7’de yer alan sağlık harcamalarının finansman türlerine göre dağılım 

verileri tarafından da desteklenmektedir.   
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Şekil 7. 2018 yılı OECD ülkelerinde ve Türkiye’de sağlık harcamalarının finansman türleri 

 

Kaynak: OECD (2019). Health at a glance. Table 7.8’den derlenmiştir.   

Şekil 7’e göre, Türkiye’de zorunlu sağlık sigortası %56 ile ilk sırada; OECD ülkelerinde 

ortalama olarak %37 zorunlu ve %36 kamu harcaması ilk sıralarda yer almaktadır. Gönüllü 

sağlık sigortası ile sağlık harcamalarının karşılanması sadece OECD ülkelerinde %4’dür. 

Ancak, Türkiye gibi ülkelerde zorunlu sağlık sigortası kamu harcaması kapsamında 

değerlendirilirse, sağlık harcamalarında kamusal finansman ağırlıkta olduğu söylenebilir.   

Bazı ülkelerde sınırlarını belirlemek zor olsa da sağlık hizmetlerini tanımlayan sistemler şu 

şekildedir: Cari sağlık harcaması, iyileştirici ve rehabilite edici bakım, uzun süreli bakım, yan 

hizmetler ve tıbbi ürünlerden oluşan kişisel sağlık bakımı ile önleme ve halk sağlığı 

hizmetlerinin yanı sıra sağlık yönetimini kapsayan toplu hizmetler harcamalarından 

oluşmaktadır. Tedavi edici sağlık hizmetleri, yatan hasta, günlük bakım, ayakta tedavi ve evde 

bakım gibi rehabilite edici ve uzun süreli bakım hizmetine göre sınıflandırılabilmektedir. 

Uzun süreli bakım ile ilgili olarak, bir kişinin sadece hastalandığında iyileşmesi için yapılan 

sağlık harcaması olarak tanımlanmaktadır (OECD, 2019; OECD ve ILO, 2019).   

Sağlık hizmetleri türlerine göre yapılan sağlık harcamaları Şekil 8’de görülmektedir.  
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Şekil 8. 2019 yılı OECD ülkelerinde ve Türkiye’de sağlık harcamalarının hizmet türlerine 

dağılımı (%) 

 

Kaynak: OECD (2019). Health at a glance. Table 7.17’den derlenmiştir.   

Tablo 8’e göre, sağlık harcamaların ilk sırasında OECD ülkelerinde %38 ve Türkiye’de %53 

ile hastane; ikinci sırada OECD’de %26 ile ayakta tedavi ve Türkiye’de %26 ile hizmet 

sağlayıcılar gelmektedir.    

2. SONUÇ  

2019 yılı verilerden yaralanarak OECD ülkelerinde ve Türkiye’de sağlık harcamalarını 

karşılaştırmalı bir analizini yapmayı amaçlayan bu araştırmada, sağlık harcamalarında 

kamusal finansman oranının OECD’de %71, Türkiye’de %78 ve kamusal sağlık 

harcamalarının diğer kamu harcamalarına oranının sırasıyla %15 ve %10 olduğu görülmüştür.  

Kişi başına düşen kamusal harcama ve cepten yapılan sağlık harcama toplamı, OECD’de 

3.3994 $, Türkiye’de 1.227 $ ve bu harcamalardaki büyüme oranının ise, 2008-2013 

döneminde sırasıyla %1 ve %0.6; 2013-2018 döneminde de sırasıyla %2.4 ve %2.7 olduğu 

tespit edilmiştir. Sağlık harcamalarının hizmetlere göre dağılımında hastane hizmetlerinin 

OECD’de %35 ve Türkiye’de %55 ile ilk sırada yer aldığı, bununla birlikte, zorunlu sigorta, 

OECD’de %37, Türkiye’de %56 ile en yüksek değerdeki finansman biçimi olmuştur. 

Bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, sağlık harcama kalemlerinin bazılarında Türkiye’nin 

OECD ortalamasından daha düşük, bazılarında daha yüksek değerlere sahip olduğu, sağlık 

harcamalarında yerleşik finansman politikasının kamusal finansman olduğu ve milli gelirinin 

önemli bir kısmının sağlık hizmetlerine ayrıldığı söylenebilir. Ayrıca, nüfusun giderek 

yaşlanması da dikkate alındığında, sağlık harcamaların daha da artacağı ve sağlık 

hizmetlerinde alternatif finansman kaynaklarının olması gerektiği açıkça görülmektedir.   
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Cibuti’de kadın girişimciliği sorunları, nasıl geliştiği, etkileyen 

faktörlerin neler olduğu, kadınların girişimci olma nedenleri, karşılaştıkları engelleri ortaya 

koymak; Cibuti’de kadın girişimciliğinin yapısını, mevcut durumunu ortaya koymak, ulusal 

ve uluslararası kurumların bu alandaki destek ve politikalarını incelemektir. Araştırmanın 

özgün değeri ise ulusal ve uluslararası alanda bilimsel nitelikte kadın girişimciliğinin Cibuti 

özelinde az sayıdaki çalışmalardan biri olmasıdır. Özellikle ülkede kadın girişimciliğin 

destekleyen uluslararası kurumlar ile bunların verdiği destekleri kapsamlı bir şekilde ortaya 

koyan ve inceleyen nadir çalışmalardan biri olması diğer bir özgün değer olarak ileri 

sürülebilir. Araştırmada vaka incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu alanda bilimsel ve resmi 

çalışmaların oldukça az olması, az gelişmişlik nedeniyle kadın girişimciliği hakkında oldukça 

sınırlı veri bulunması çalışmanın kısıtını oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda Cibuti’de 

Dünya Bankası gibi uluslararası ekonomik kurumların verdiği desteklerle kadın girişimciliği 

konusunda son yıllarda önemli ilerlemeler kat edilmiştir. Kadınlara yönelik ayrımcılık ve 

onların ikincil planda görülmesi başlıca engeller olmaya devam etmekle birlikte ulusal 

politikalarda kadınların eğitimi, desteklenmesi, geliştirilmesi, ekonomik faaliyetlere 

katılımları ve görünürlüklerinin artırılmasına önem verildiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte 

uluslararası kurumların destek ve rehberliği ile ulusal politikaların uyum halinde olduğu, 

toplumun da özellikle son on yılda kadınlar hem sosyal hem de ekonomik faaliyetlere 

katılımında değer yargılarının değiştiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kadın Girişimciliği, Destek, Cibuti, Cibuti’de Kadınlar. 

 

 

CURRENT STATE OF WOMEN ENTREPRENEURSHIP AND WOMEN'S 

ENTREPRENEURSHIP IN DJIBOUTI, SUPPORT AND DEVELOPMENT 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to reveal the problems of women's entrepreneurship in Djibouti, how 

it develops, what the influencing factors are, the reasons women become entrepreneurs, the 

obstacles they face; To reveal the structure and current situation of women's entrepreneurship 

in Djibouti, to examine the support and policies of national and international institutions in 

this field. The unique value of the study is that it is one of the few studies in Djibouti that has 

scientific women entrepreneurship in the national and international arena. It can be claimed as 
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another unique value that it is one of the rare studies that comprehensively reveal and examine 

the international institutions that support women entrepreneurship in the country and their 

support. Case study method was used in the study. The limitation of the study is that there are 

very few scientific and official studies in this field and the limited data on women's 

entrepreneurship due to underdevelopment. As a result of the research, significant progress 

has been made in women's entrepreneurship in Djibouti in recent years with the support of 

international economic institutions such as the World Bank. Although discrimination against 

women and their being seen in the secondary plan remain the main obstacles, it has been 

determined that national policies attach importance to the education, support and development 

of women, their participation in economic activities and increasing their visibility. However, 

it has been observed that the support and guidance of international institutions and national 

policies are in harmony, and the value judgments of the society have changed in the 

participation of women in both social and economic activities, especially in the last decade. 

Keywords: Entrepreneurship, Women Entrepreneurship, Support, Djibouti, Women in 

Djibouti. 

 

1. GİRİŞ 

Ülkelerin kalkınmasında itici bir faktör olarak görülen girişimciliğin, teşvik edilmesi birçok 

açıdan önemli görülmektedir (Ağır ve Kara, 2017: 214). Girişimcilik, yeni iş sektörleri 

yaratarak, ekonomik büyümeye katkıda bulunmakta inovasyon yoluyla ekonominin rekabet 

edebilirliğini güçlendirmektedir (Tutar ve Küçük, 2003: 25-26). Girişimcilik genel tanımla; 

yeni ya da mevcut bir organizasyon içinde, risk alma, yaratıcılık ve yenilikleri sağlam bir 

yönetim sistemiyle bütünleştirerek ekonomik faaliyet yaratma ya da geliştirme zihniyet ve 

sürecidir (Doğaner, 2014: 7).  Girişimci ise emek, sermaye ve doğal kaynakları, uygun bir 

şekilde bir araya getiren, bu girdilerle insan ihtiyacını giderecek şekilde faydalı mal ve 

hizmete dönüştürerek, üreten, pazarlayan, kâr ve riski üstlenen kişidir (Şimşek ve Çelik, 2011: 

25; Başer ve Büber 2012:  137). Girişimciler, üretim faktörlerini bir araya getirerek üretimi 

başlatmaktan, yenilik ve inovasyonlar ile toplumun ve bireylerin ihtiyaçlarına farklı çözümler 

geliştirmeye kadar, ekonomik hayat içerisinde, bir çok katkı ortaya koymakta, bir yandan 

emek faktörünü üretime dahil ederek istihdam yaratmakta, diğer yandan ise atıl durumda 

bulunan doğal kaynakları bir dönüşüme tabi tutarak faydalı ürünlere dönüştürmektedirler 

(Ürper, 2012: 12-14). 

Girişimciliğin başarısında eğitim, finansmana erişim, desteleme ve girişimcilik eko sistemi 

gibi faktörler etkili olmakla (Demirel ve Tikici, 2004: 55) birlikte bu süreçte cinsiyet ayrımı 

ve kadın girişimciliğinin de desteklenmesi özel bir yer ve öneme sahiptir. Zira nüfusun 

yaklaşık yarısını oluşturan kadınların katma değer üretebilmesi, ekonomik aktör olabilmesi ve 

ülkelerin kalkınmalarına katkı verebilmesi için onlara fırsatlar yaratılmalıdır. Bu açından 

girişimcilik bağlamında kadınların önünün açılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi 

oldukça önemlidir. 

2. KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ 

Kadınların toplum içinde girişimci olarak yer almaları ve değer görmeleri onlara, bağımsız 

hareket etme kabiliyeti, daha özgür olma, kendi ayakları üstünde durma, daha özgüvenli olma 

gibi vasıflar kazandırmaktadır (Öztürk, 2016:  35). Piyasa ekonomisinde, kendi işine sahip, 

hizmet veya mal üretip satan, fırsat ve kaynakları detaylı şekilde araştıran, çözümler 

geliştirebilen, değişen koşullara uyum sağlamak için çaba gösteren kadınlar; “kadın girişimci” 

olarak tanımlanmaktadır (Şahin, 2015: 32-33).  Başka bir tanımla kadın girişimci, kendi işini 

kurma ve yönetme yoluyla kişisel tatmin, finansal özerklik ve varlığının ustalığını arayan 
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kadındır. Kadın girişimciler,  genellik kayıt dışı ekonomik faaliyetlerdeki, tek başına ya da 

daha fazla ortağı olan, finansal, idari ve sosyal sorumluluklar üstlenen ve aktif olarak bir iş 

yaratan veya satın alan bir kişidir (Espoir, Smith-Hunter ve Nolan, 2020: 36). 

Öztürk ve Arslan’a (2016:  6) göre kadın girişimci; “ev dışı bir mekânda, kendi adına kurduğu 

bir iş yerinde tek başına veya istihdam ettiği diğer kişilerle birlikte çalışan veya işin sahibi 

olması sıfatı ile ortaklık kuran, herhangi bir mal veya servisin üretilmesiyle ilgili faaliyetleri 

yürüten, bu mal veya servisin dağıtım, pazarlama ve satışını yapan/yaptıran, işi ile ilgili olarak 

ilişkiye girilmesi gereken kişi, örgüt, kurum veya kuruluşlarla kendi adına ilişki kuran, iş 

sürecinin örgütlenmesi, mal ve hizmet üretiminin planlanması, iş yerinin işletilmesi, 

kapatılması veya geliştirilmesine kendisi karar veren ve işinden elde ettiği kazancın yatırım ve 

kullanım alanları üzerinde söz sahibi olan kadındır.”  

Girişimci kadınların ortak özelliğine bakıldığında daha çok cinsiyete dayalı ya da kadınlar 

için elverişli işler yapmayı tercih ettikleri görülmektedir. Bunda toplumsal ve kültürel yapının 

da etkili olduğu söylenebilir. Nitekim özellikle geleneksel toplumlarda kadın işi ve erkek işi 

gibi meslekleri kategorize etme eğilimi vardır. Dolayısıyla kadınlar, daha çok nispeten küçük 

işler olan hizmet ve perakende sektörünü tercih etmektedirler. Çünkü bu sektörler daha az 

sermaye ve donanım gerektirmekte ve kadınların da hem iş hem de aile hayatını beraber 

sürdürebilmesine olanak sağlamaktadır (Arıkan, 2016: 152). Diğer yandan kadın 

girişimcilerin karakteristik özellikleri sosyal kültürel çevrelerine göre farklılık göstermektedir. 

Kadın girişimcilerin içinde bulundukları çevre özellikleri ve toplumun kültürel değerlerine 

bağlı olarak girişimcilik aktiviteleri farklılık gösterebilmektedir. 

Genel olarak girişimcinin cinsiyeti olmadığı kabul edilir. Girişimcilerin ülkelerin refah 

düzeylerini arttırmadaki rolleri ve katkıları göz önüne alındığında, girişimci sayısı ve niteliği 

asıl amaç olarak kabul edilmiştir. Diğer yandan bireysel başarı güdüsünün yanı sıra cinsiyet 

olgusu, girişimci kişilik özellikleri arasında önemli faktörler arasındadır (Yelkikalan, 2006: 

50-52). Girişimcilik sürecindeki belirleyici faktörlerden olan duygusal zekâ ise kadın 

girişimciliğinde önemli bir yere sahiptir. Kadın girişimciler, duygusal zekâlarını farklılık ve 

hassasiyetle iş yaşamına yansıtabilir ve bu durumu da girişimcilik eko sistemi içerisinde 

başarıyla sonuçlandırabilirler (Bedük, 2005: 114-115). Bu kapsamda kadın girişimciler, 

kişisel tutkularını profesyonellikleriyle harmanlamayı amaçlayan, çoklu görevli becerileri ile 

şimdiki ve gelecekteki zaman bölgede benzersiz bir konuma sahip bireylerdir (Soysal, 2013: 

167). Diğer yandan kadın girişimcilerin kişisel özellikleri; bağımsız, dinamik, kendine 

güvenen, hedef odaklı ve rekabetçi olarak tanımlanmaktadır.  

Kadın girişimciler hırs, risk alma ve kendi işlerinin kontrolü etme açıdan gibi özelliklerle de 

tanımlanmaktadır (Çağıran-Kendirli Şenöz, 2019: 96-97). Kadınların, iletişim yeteneği, 

empatik kurabilmeleri, sabır olmaları, şefkatli davranmaları, duygusal zekâları, çözüm 

üretebilme becerileri, çatışma yöneticiliği, organize etme veya zaman yönetimi gibi yetkinleri 

erkeklere göre daha gelişmiş olduğundan, bu özellikleri onların girişimcilik süreçlerinde en 

önemli avantajları arasındadır. Bu nedenle ülke ekonomilerinde kadın girişimcilerin değer 

yaratma potansiyel ve kapasitelerinin girişimcilik yoluyla kazanılması gerekmektedir. 

2.1. Kadın Girişimciliğinin Önemi 

Ekonomik ve sosyal gelişmeler kadınların ilerlemesiyle de yakından ilişkilidir. Kadınların 

ekonomik ve sosyal yönlerden gelişme gösterdiği ve katılımının sağlandığı ülkelerde, 

ekonomik büyümede ve kalkınma sürecinin genellikle istikrarlı olduğu görülmektedir. Buna 

karşılık kadınların kısıtlandığı ülkelerde ise ekonomilerin katma değer ortaya koyma, 

istihdam, gelir dağılımı vb. gibi çeşitli sorunlar söz konusudur (Sayın ve Ergin, 2018: 17). 

Bundan dolayı hem ekonomik hem de sosyal anlamda hiçbir dönüşüm ve gelişim kadınların 

potansiyelinden faydalanılmadığı sürece mümkün değildir (Keskin, 2013: 75-76). Bu nedenle 
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ülkelerin sosyoekonomik gelişimi açısından girişimcilik yoluyla değer üretebilmek üzere 

kadınlar için fırsatlar yaratmak ve destekler geliştirmek çok önemlidir. Girişimcilik, kadının 

toplumdaki yerini daha önemli hale getirmektedir. Çünkü sadece anne ya da eş rolünü 

üstlenen kadın, girişimcilik ile yönetici, patron, işveren gibi farklı rol ve statüler de 

kazanabilmektedirler. Bu durum kadının kendini gerçekleştirmesine, başarma arzusunun 

pekiştirilmesine, büyük hedeflere yönelebilmesine, daha özgüvenli ve bağımsız hareket 

edebilmesine, kendi ayakları üstünde durabilme inancı kazanmasına yardımcı olmaktadır.  

Girişimciliğin en önemli özelliklerinin başında gelen risk alma, yaratıcılık ve yenilik gibi 

özellikler kadın girişimciler için de geçerlidir. Ayrıca kadın girişimciler ayırt edici özellikleri 

nedeniyle girişimcilik faaliyetlerinin ve ekonomik performansın çeşitliliğine katkıda 

bulunmaktadır. Mal ve hizmet üretimi açısından kadın girişimcilerin niş pazarlarda da faaliyet 

gösterme eğilimleri söz konusudur (Keskin, 2014: 75-76). Kadın girişimci risk alma cesaretini 

kendinde bulduğu, yeniliklere açık olduğu ve gelişime açık olduğu ölçüde başarılı 

olabilecektir (Çağıran-Kendirli Şenöz, 2019: 96). Güçlenmiş kadın girişimcilerin, aile, 

toplum, ekonomi ve sosyokültürel değerler açısından önemi oldukça fazladır. Dolayısıyla 

kadının güçlenmesi azalan cinsiyet eşitsizliği, azalan yoksulluk ve artan sürdürülebilir 

büyümeye katkılar sağlaması bakımından önemlidir. 

Yapılan pek çok araştırmada kadınların yerel, ulusal ve küresel ekonomilerin büyümesine 

katkıda bulunacak girişimci potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekilmektedir. Özellikle 

kadın işgücü potansiyeli göz önüne alındığında, kadın girişimciliği dünya çapında ekonomik 

büyüme ve gelişme için önemli bir potansiyele sahip olmaktadır (Arslan ve Toksoy, 2017: 

136). Diğer taraftan bir ülkedeki kadın girişimciliğin önemini sadece istihdam açısından 

değerlendirmek, konuya çok dar bir açıdan bakmak demektir. Çünkü kadın girişimciliği 

ekonomi içerisinde girişimcilik türlerinde çeşitlilik yaratmakta, girişimcilik yelpazesini 

genişlemekte, farklı iş kollarını ortaya çıkarabilmekte, kalkınmaya olumlu etkileri olmaktadır 

(Alpşahin, 2011: 86). Kadın girişimciliği ile kaynakların daha verimli kullanılması, sosyal 

ilişkilerin gelişmesi sağlanmakta kadın girişimciliğindeki gelişme diğer alanları da olumlu 

yönde etkileyerek ekonomiye dinamizm katmaktadır (Çağıran-Kendirli Şenöz, 2019: 96). 

Kadın girişimciliği kadınlara bir işi başarma sevincini tatmalarına, toplumda daha kendinden 

emin duruş sergilemelerine yardımcı olmaktadır. Yapılan araştırmalara göre kadınların hayata 

bakışı ve hayatı anlama tarzları erkeklerden çok farklı olduğu için iş dünyasındaki bakış 

açıları da erkeklerden oldukça farklıdır. Kadınların bu özelliği, iş dünyasına farklı bakış 

açıları, daha fazla alternatif ve farklı çözüm önerileri getirebilmelerini sağlamaktadır. Böylece 

daha yaratıcı ve orijinal fikirler çıkaran kadınlar iş yaşamına pozitif anlamda katkı 

sağlamaktadır. Bu bağlamda son yıllarda kadın girişimciler iş dünyasında yeni alanlar açarak, 

ekonomik kalkınmada etkili rol oynamaktadırlar (Öztürk, 2016: 37). 

2.2. Kadın Girişimcilerin Sorunları 

Kadınların girişimcilik faaliyetlerindeki en önemli faktör başarı isteğidir. Kadın bağımsızlık 

ve özgürlük duygusu doğrultusunda yeni bir kariyer planlaması yapma ihtiyacı duyarak 

girişimcilik faaliyetlerinde bulunabilir. Özellikle risk alma eğilimi yüksek kadınlar başarma 

ihtiyacı doğrultusunda yeni iş alanları yaratabilirler. Burada önemli olan husus kadınların 

girişimcilik faaliyetlerine başarılı olabilmeleri de doğru karar alabilme ve geleceğini 

planlayabilmek yetkilerine sahip olabilme durumlarıdır. Kadınların girişimci olmalarında 

başarı, risk ve bağımsız olma duyguları ön planda olmakla beraber başarılı girişimci 

olmalarında ise doğru karar olabilme ve geleceğini planlayabilme özelliklerinin yüksek 

olması gerekmektedir (Güney ve Nurmakhamatuly, 2007: 34; Durukan, 2021: 24-26). Dünya 

geneline bakıldığında kadın girişimcilerin yaşadıkları problemler benzer özellik göstermekle 

birlikte, ülkeden ülkeye birtakım değişiklikler gösterebilmektedir. Bu değişikliğin 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
251



yaşanmasında ülkelerin sosyo-kültürel yapıları, bulundukları coğrafya, hükümetlerin 

yürüttüğü politikalar etkili olmaktadır. 

2.2.1. Eğitim  

Eğitim yoksunluğu girişimciliğin önündeki en temel engellerden birisidir. Çünkü günümüzde 

dahi eğitim olanakları konusunda kadınlar ve erkekler arasında tam anlamıyla bir fırsat 

eşitliğinden söz edilemez. Hâlâ kırsal kesimde okutulmayan, eğitim alamayan kızlar vardır. 

Eğitim, kişinin bireysel olarak hareket etmesinde ve özgüven kazanmasında birincil vasıtadır. 

Dolayısıyla kişinin girişimci olabilmesi de bu vasıfları barındırabilmesinden geçmektedir. 

Çünkü kendine güven duymayan birey bir girişim kursa bile bunu devam ettirme de güçlük 

yaşayacak, en ufak zorlukta pes edecektir (Cansız, 2013: 21). Bu bağlamda eğitim sisteminin 

en temelinden itibaren yenilik ve yaratıcılığı kuvvetlendirici, girişimci özellikler 

kazandırmaya yönelik şekilde düzenlenmesi gereklidir. Diğer taraftan kadınlar erkeklerden 

daha az örgün eğitim almakta ve formel iş piyasalarında rekabet bakımından güçlüklerle 

karşılaşmaktadırlar Durukan, 2021: 24-26). Kadınlara yönelik mesleki eğitim geleneksel 

becerileri ve cinsiyete dayalı rolleri destekleyici niteliktedir. Çıraklık programları, girişimcilik 

eğitimi ve geleneksel olmayan becerileri geliştirme çabaları gibi seçeneklerin bulunmayışı, 

kadınların geleneksel işler ve roller dışında gelişmelerini sınırlamakta ve kadınlar gerekli 

becerileri ancak deneysel yoldan edinebilmektedirler (Güleç, 2011: 47). Dolayısıyla kadınlar, 

kendi mesleği ile ilgili donanım, araç ve gereçte acemilik yaşamakta hammadde malzeme 

temininde güçlük yaşamaktadırlar. 

Ayrıca az gelişmiş yerlerde küçük yaşlardan itibaren kadınların tarım işlerinde çalışmaları, 

küçük yaşlarda evlendirilmeleri de eğitim almalarını ya da eğitim hayatlarına devam 

edebilmelerini engellemektedir. Bu bölgelerdeki kadınların çoğu ilköğretimden sonra eğitim 

hayatlarını sonlandırmaktadır. Bu da kadına biçilen toplumsal rollerden ileri gelmektedir 

(Soysal, 2010,  103-104). Çünkü temel eğitimini almış kadın için üst düzey eğitim gereksiz 

görülmekte, ev ve tarla işlerine yardımcı olmaları beklenmekte, anne ve eş olma rolü kadın 

için yeterli görülmektedir. Kentlerde ise kız çocuklarına yönelik imkânlar daha fazla olmakla 

birlikte erkek çocuklarının geleceğinin daha fazla önemsenmesi yine kadın girişimci oranının 

düşmesine sebep olmaktadır (Soysal, 2010: 103).  

2.2.2. Sosyal Çevre 

Toplumda kadının yerini belirleyen en önemli unsur kültürel değerlerdir. Kültürel değerler 

açısından bakıldığında toplum değerleri cinsiyetçi bir işbölümünü dayatmaktadır. Buna göre 

erkek evin maddi anlamda geçiminden sorumlu tutulurken, kadın ise ev idaresinden ve 

çocukların yetiştirilmesinden sorumlu tutulmaktadır. Bu durum kadını iş gücü olarak ikincil 

konuma düşürmektedir (Güleç, 2011: 49). Kadının ev hayatı dışında bir girişim yaparak kendi 

işletmesini ya da işyerini kurması pek çok kültürde yadırganan bir davranıştır. Kadın 

girişimciliği toplumun pek çok kesiminde sadece erkek kesimi tarafından değil, kadın kesimi 

tarafından da olumsuz karşılanmaktadır (Soysal, 2010: 99). Buradan hareketle kadınların 

sosyal çevrelerinden gerekli desteği alarak bir girişimde bulunmasının oldukça zor olduğu 

düşünülmektedir. Başka bir ifadeyle kadınların bir girişim yapma konusunda çevrelerinden 

yeterince destek görmemeleri, kadınları bu konuda çekimser davranmaya itmektedir (İlter, 

2010: 109). Çoğu yeterli sermaye gücüne sahip olsa dahi çevrelerinden güven alamadıkları 

için risk alma cesareti gösterememektedir. Kadınların yaşadığı zorluklardan birisi de iş ile 

sosyal çevreleri arasında denge kurmakta zorluk yaşamalarıdır (Keskin, 2014,  88). Kadın iş 

yaşamına dâhil olabilse dahi aile hayatına yönelik olarak, kadından ev idaresi ve çocuk 

yetiştirme ile ilgili beklentiler fazla olduğu için kadın çeşitli güçlüklerle yaşamaktadır. 

Kadının üzerindeki baskı ve yük fazlalaşmaktadır. Fakat erkekten toplum tarafından çalışması 
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dışında hiçbir şey beklenmemektedir. Bu durumun erkeğin iş hayatına daha fazla adapte 

olabilmesine sebep olduğu düşünülmektedir (Keskin, 2014:  88). 

2.2.3. Ekonomik Çevre  

Tutucu topluluklar ve ailelerde kadınların yabancılar ve özellikle erkeklerle temas kurmasına 

izin verilmemektedir. Bu gelenek, kadınların mali kurumlarla, satıcı ve alıcılarla temaslarını 

sınırlandırmaktadır. Ayrıca kadınların mobilite eksiklikleri yüzünden bankacılık işlemleri, 

satın almalar, pazarlama ve diğer işler onlar adına erkeklerce üstlenilmektedir. Ev eksenli 

çalışan kadınlar açısından bu yalıtım kadınların piyasa ile etkileşimini azaltmakta ve yeni 

teknolojileri öğrenme, ürün tasarımını geliştirme, yeni pazarlar ve fırsatlar yaratma 

kabiliyetlerini sınırlandırmaktadır. Bu da ekonomik anlamda bir çevre yaratarak çalışma 

alanlarını genişletmelerini engellemektedir. Diğer taraftan kişinin ailesi ve yakın çevresi de 

bir anlamda ekonomik çevresini oluşturmaktadır. Çünkü pek çok insan yeni bir girişim 

kurarken ailesinden ya da çevresinden maddi yardım almaktadır. Örneğin Türkiye’de 

araştırmalara göre sanayicilerin %56’sı aile desteği ile iş kurmuşlardır (Cansız, 2013: 20). 

2.2.4. Demografik Çevre  

İş dünyasındaki ayrımcılık, kadının kendine özgü özelliklerinden yola çıkılarak daha çok 

desteklenmektedir. Kadının daha duygusal, daha zayıf, daha güçsüz ve daha merhametli 

olmasından hareketle ayrımcılık görüşü desteklenmektedir. Ayrıca iş dalları da kadın işi, 

erkek işi gibi sınıflandırmalara tabi tutulduğu için bu ayrımcılık derinleşmektedir. Sorunun 

ortadan kaldırılması için öncelikle mesleklere cinsiyetçi bakılmaması, topluma eşitlikçi bir 

anlayışın hâkim olması adına gerekli eğitimlerin verilmesi, sivil toplum kuruluşlarının, 

hükümetin ve odaların kadın girişimcileri desteklemesi gerekmektedir (Güleç, 2011: 51). 

Toplumsal eşitliğin sağlanması için, kadınların toplumdaki konumları güçlendirilmeli, 

kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın kök sebepleri tespit edilerek, bu sebeplerin ortadan 

kaldırılmasına yönelik projeler, politikalar geliştirilmelidir. Yürütülecek çalışmalar konuya 

ilgili tüm paydaşların işbirliği ile gerçekleştirilmelidir (Sallan-Gül ve Altındal, 2016: 1366). 

2.2.5. Finansal Kaynaklara Erişim 

Aile ve çevresinden mali yönden yardım alamayan kadının girişimcilik konusundaki tek çıkar 

yolu kredi kullanmaktır. Kadınların kredi olanaklarından çok haberdar olmaması ve nasıl 

yapacaklarını bilememeleri de iş hayatına katılmalarını engellemektedir. Ancak kadınların 

kredi çekmelerindeki en büyük zorluk teminat gösterme sıkıntısıdır. Çünkü kredi almak için 

teminat gösterilebilecek varlıklar genellikle erkeklerin üzerinde kayıtlı olmaktadır. 

Dolayısıyla kadınların girişimciliği önündeki diğer engel de üzerlerinde teminat 

gösterebilecekleri varlıklarının olmamasıdır (Arıkan, 201: 143-144).  Dolayısıyla düşük faizli 

kredi olanakları ve fonlara finansal kaynak sıkıntısı çeken kadınların erkeklerden daha fazla 

ihtiyacı vardır. Bu nedenle kadınlara bu konuda daha fazla kolaylık ve imkân sağlanmalıdır 

(Kutlu, 2006: 119). Nitekim bahsedilen finansal sorunlara istinaden kadın bir girişimcinin 

kurumsal krediden yararlanmak yerine, girişimi için küçük bir kaynakla küçük bir başlangıç 

yapmayı tercih ettiğini söylemek mümkündür. Ayrıca kadınların muhasebe, finans, para 

yönetimi, iş anlaşmaları gibi konularda tecrübesiz olmaları da başka bir etkendir. Çünkü 

kadınlar para idaresi gibi konulardan habersiz olarak yetiştirilirken, erkekler para idaresi 

bilinci ile yetiştirilmekte, finansal konulara hâkimiyetleri ve yatkınlıkları daha fazla 

olmaktadır. Güleç’e (2011: 52) göre finansal araç ve olanaklar tahsislerinde kadın girişimciler 

için çeşitli erişim ve kullanım zorlukları olduğu da bilinmektedir. 

2.2.6. Cinsiyet Ayrımı 

Kadın ve erkeklere toplum tarafından yüklenen cinsiyet rolleri kadın ve erkeklerin toplumsal 

statüdeki yerleri açısından önemlidir. Toplumun kadın ve erkek rolleri üzerindeki önyargıları 
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kadınların ve erkeklerin aile ve iş yaşamlarındaki konumlarını belirlemektedir. Kadın ve 

erkeğe yönelik olarak belirlenen roller çerçevesinde kadının rolü genel olarak ev yaşamında 

belirlenmiştir. Kadına yönelik rollerde genel olarak kadının ev yaşamına yönelik olarak 

belirlenen rolleri kadının iş yaşamına girmesinde problemlere neden olabilmektedir. Özellikle 

kadının çocuk ve bakım yükümlülüklerini üstlenmesi iş yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir 

(Karatepe ve Arıbaş 2017: 9). 

Toplumsal roller gereği kadının aile sorumlulukları iş ve aile çatışmasını da beraberinde 

getirmektedir. Kadın için iş ve aile rolleri eş zamanlı olarak ortaya çıkmakta ve kadının 

sorumluluğuna yüklenmektedir. Kadınların hem iş hem de ev sorumlulukları bir arada 

yürütme çabaları onları verimsizleştirir. Özellikle çalışan kadınların toplumun yüklediği roller 

gereği evde erkeklere göre daha fazla sorumluluk yüklenmeleri çatışma algılarını 

güçlendirmektedir (Batı Bozoğlu, 2016: 18). Toplumsal cinsiyet rolleri gereği kadın ve 

erkeğin girişimcilik faaliyetleri de birbirinden farklılık gösterebilir. Girişimci kadınlar genel 

olarak hizmet ve ticaret sektöründe faaliyet göstermekte, girişimci erkekler ise daha çok 

imalat sektöründe faaliyet göstermektedirler (Ballı, 2015:33). 

2.2.7. Deneyim Eksikliği 

Girişimcilik sürecinde gerekli eğitimlerden yoksun olmak, kadın girişimcilerin en çok 

karşılaştıkları sorunların başında gelmektedir. Kadın girişimcilerin işletme faaliyetleri 

sırasında yaşadıkları tecrübe eksikliği, ticari faaliyetlerini sekteye uğratan önemli faktörlerden 

biri olmaktadır. Kadınların çalışma hayatında “yeterli deneyime sahip olamamaları, çıraklık 

ve mesleki eğitimlerden yoksun kalmaları kadınların beceri kazanımlarını engellemekte veya 

geciktirmektedir” (Özyılmaz, 2016: 54). Kadınların eğitim eksiklileri günümüz şartlarında 

azalmaya başlasa da, ticari hayattaki tecrübe ve bilgi eksiliği, kadınların sosyal iletişim ağına 

dâhil olamamalarına neden olmakta ve bu durum kadın girişimcilerin gerek müşterileri ile 

olan bireysel ilişkilerine gerekse firmalarla olan ticari ilişkilerine yansımaktadır. Kadınların 

girişimcilik alanında tecrübe eksikliği yaşaması durumu, toplumun geleneksel rol dağılımı 

sonucunda kadınların çalışma hayatında yeterince yer alamamalarına bağlanmaktadır. 

Girişimcinin tecrübeli olması işletmenin başarılı olmasını sağlayan önemli unsurlardan biri 

olup girişimcinin sahip olduğu ticari ve yönetim tecrübesi girişimcilik faaliyetleri sırasında 

karşılaşılan sorunların aşılmasında ve işin performansını ve verimini artırmasında önemli bir 

etken olmaktadır (Özyılmaz, 2016: 54-55). 

3. CİBUTİ’DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ 

3.1. Amaç ve Kapsam 

Az gelişmiş ülkelerdeki kadın girişimciliği ise ekonomik gelişmeden çok daha fazla anlam 

içermektedir. Az gelişmiş ülkeleri için kadın girişimciliği; cinsiyet ayrımcılığı, eşitlik, fırsat 

eşitliği, eğitim, sosyal ve ekonomik yaşamda hak edilen yeri almak, işgücüne katılma gibi 

noktalarda önemli işlevlere sahiptir (Aw, 2017: 1-2). Bu çalışmada Dünya Bankası tarafından 

2019 yılında yapılan çalışmada 191 ülke arasında yapılan sıralamada 149. sırada yer alan ve 

dünyanın yoksul ülkeleri arasında sayılan Cibuti’de kadın girişimciliğinin durumu 

incelenmesi amaçlanmıştır (Trading Economics, 2020; World Bank Data, 2020a). Cibuti 

ekonomik veriler bakımından oldukça kötü durumdadır (Tablo 1). Ülke hakkında sağlıklı 

verilere bulunmamakla birlikte ve tahminlere göre işsizlik oranı 2020 yılında yaklaşık yüzde 

40’tır.  

 

 

 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
254



Tablo 1. Cibuti Temel Ekonomik Veriler (2009-2020) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

GSYİH (Milyar USD) 1,04 1,12 1,23 1,35 2,04 2,21 

GSYİH Değişim Oranları 

(%) 
5 3,5 4,5 4,8 5 6 

Net Mal Ticareti (Milyar 

USD) 
-0,37 -0,29 -0,42 -0,45 -0,87 0,11 

Mal ve Hizmet İhracatı 

(Milyar USD) 
0,4 0,42 0,42 0,46 3,2 3,57 

Mal ve Hizmet İthalatı 

(Milyar USD) 
0,58 0,49 0,67 0,72 3,91 3,12 

Kişi Başı GSYİH (Dolar) 1,267 1,343 1,452 1,559 2,313 2,464 

İşgücüne Katılım Oranları 

(%) 
63,6 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 

Enflasyon Oranları (%) 1,7 4 5,1 3,7 2,7 1,3 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

GSYİH (Milyar USD) 2,43 2,6 2,75 3,01 3,31 3,49 

GSYİH Değişim Oranları 

(%) 
6,5 6,5 7 5,5 6 5,5 

Net Mal Ticareti (Milyar 

USD) 
0,14 -0,59 -0,41 -0,08 NA NA 

Mal ve Hizmet İhracatı 

(Milyar USD) 
3,53 2,7 4,15 4,56 NA NA 

Mal ve Hizmet İthalatı 

(Milyar USD) 
2,98 2,85 4,31 4,19 NA NA 

Kişi Başı GSYİH (Dolar) 2,659 2,802 2,914 3,142 3,409 3,517 

İşgücüne Katılım Oranları 

(%) 
63,8 63,8 63,8 63,7 63,8 63,6 

Enflasyon Oranları (%) -0,8 2,7 0,6 0,1 3,3 3,5 

Kaynak,  Trading Economics, (2020) ve World Bank Data (2020a)’den elde edilen verilere 

göre oluşturulmuştur. 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere Cibuti’nin genel ekonomik verileri oldukça kötü durumda 

olmakla birlikte GSYİH’sı ve kişi başına geliri görece artış göstermektedir. Cari açık, büyük 

ölçüde yatırımla ilgili ithalattan beslenmekte ve sürekli artmaktadır.  2020 yılı itibariye 958 

milyon kişi olan ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 87’si basit nitelikteki inşaat, tarım ve küçük 

işlerde çalışmaktadır (World Bank, 2020a). 
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3.2. Yöntem 

Araştırma, Cibuti’de faaliyet gösteren ve kadın girişimciliğine destek veren kurumlardan elde 

edilen ikincil veriler üzerinden vaka/olay inceleme yöntemine göre tasarlanmıştır. Genel 

olarak vaka incelemesi çalışmalarında bir olay, bir olgu veya bir durumun çeşitli yönleriyle 

ayrıntılı olarak incelenmesi mümkündür. Nicel çalışmalardan farklı olarak vaka 

incelemelerinin özünde, soyut nitelik arz eden yapılar içerisinde bulunan ve bir yanda sosyal 

diğer yanda beşeri bir olgu arasındaki ilişki, etkileşim ve durum hakkında tespitler yapılmaya 

çalışılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bununla birlikte örneklem büyüklüğünün veya 

katılımcı sayısının görece az olduğu araştırmalarda vaka incelemesi tekniğinin tercih edildiği 

görülmektedir. Araştırmanı kapsamı Cibuti’de kadın girişimciliği olduğundan yapılan 

analizde kadınların girişimci olarak faaliyet gösterdikleri alanlarla sınırlıdır. Ülkede kadın 

girişimcilerin teşebbüsleri ile faaliyet gösteren kurumsal işletme statüsünde bir teşekkül 

olmadığından araştırma kadınların yer aldığı mikro girişimlerle sınırlıdır. 

3.3. Bulgular 

3.3.1.  Cibuti’de Kadınların Durumu 

Cibuti’de kadınlar ekonomik fırsatlara ve resmi hizmetlere erişim konusunda dezavantajlı 

durumdadırlar. Kadınlar, düşük okuryazarlık, okula kaydolma ve yüksek ekonomik 

hareketsizlik gibi ek yüklerle karşı karşıyadır. Genel okur yazarlık oranı erkeklerde yüzde 

60’larda iken kadınlarda bu oran yüzde 40’ın altındadır. Ülke nüfusu içerisinde de kadınların 

oranı ise yüzde 40’lardadır ve bu oranın sadece yüzde 22’si ekonomik faaliyetlere 

katılmaktadır. Kadınların karşı karşıya oldukları temel sorunlar arasında eğitime ek olarak 

düşük katma değerli işlerde günlük bir doların altında çalışmaları, ayrımcılığa maruz 

kalmaları ve temel yaşam becerilerine uzak olmalarıdır. Tüm bunlar ülkede kadınların 

yaşamın pek çok alanında geri planda kalmasına yol açmaktadır (Wolrd Bank, 2018).  

Cibuti’de geleneksel olarak erkeklerin kadınlar üzerinde sınırsız hakları olduğu gibi bir inanış 

vardır ve eşitlik kavramına karşı bir direnç vardır. Örneğin aile içerisinde herhangi bir gelişme 

karşısında erkekler delil veya gerekçe göstermeden boşanma talebinde bulunabilmektedir. 

Diğer yandan adli ve idari süreçlerde kadınların %60’dan fazlası okuma yazma bilmediğinden 

hak talebi, sorun çözme ve hizmet elde etme gibi durumlarda kadınlar mahrum kalmaktadır. 

Aile içi şiddet söz konusu olduğunda ise mevcut ceza kanunları genel olarak şiddeti suç 

saymakta, aile içi şiddete karşı özel bir hüküm içermemektedir. Aile içerisinde kadınlara 

yönelik fiziki ve tecavüz şiddeti söz konusu olduğunda çok nadiren bir yargılama 

yapılmaktadır. Ülkede kadınlara yönelik cinsiyet temelli şiddetle mücadele etmek üzere 

Cibuti federal hükümeti, 2016-2018 yılları arasında cinsiyete dayalı şiddeti caydırmak ve 

azaltmak için birçok idari ve yasal düzenleme yapmıştır. Kadın ve Aile Bakanlığı, cinsiyete 

dayalı şiddetle mücadele etmek için, resmi olarak desteklenen bir STK olan “Ulusal Cibuti 

Kadınları Birliği” (National Union of Djiboutian Women (UNFD)) ile işbirliği yapmaktadır. 

Bu işbirliği, kadınlar için daha iyi yasal korumaya kavuşmasını savunmakta ve ayrıca cinsiyet 

temelli şiddet mağdurlarına danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. 

Ülkede cinsiyet temelli şiddetin en önemli göstergelerinden biri, giderek azalma eğilimi 

gösterse de halen yaygın olan kadın sünnetidir. Bu konuda Hükümet yasal bir düzenleme ile 

yasak getirmiş olsa da 2015 itibariyle, kadınların ve kızların olarak %70’inin kadın sünneti 

mağduru olduğu tahmin edilmektedir. Kadın ve Aile Bakanlığı bu şiddet ile mücadele 

edebilmek için 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde (gerektiğinde uzatılması mümkündür) 

kadın ve kızların sünnet ile karşılaşmaları halinde aileyi terk etme hakkı getirmiş, terk 

edenlere de korumu hakkı ve hizmeti vermeye başlamıştır. Ayrıca resmi olarak ulusal 

düzeyde bu uygulamanın yanlış ve yasak olduğunu duyurmak üzere radyo, televizyon, 
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kapıdan kapıya kampanyalar, okul müfredatı ve yüksek profilli kişilerin katımıyla 

kampanyalar düzenlenmektedir (IPU, 2018). 

Ülkede kadınlara yönelik olarak özellikle 2016 yılı sonrasında BM ve diğer uluslararası 

kurum ve kuruluşların destek ve önerilerine paralel bir şekilde Hükümet özverili çalışmalarda 

bulunmaktadır. Örneğin Ocak 2018'de, seçim yasası değiştirilerek parlamentoda en az yüzde 

25 oranında kadınların yer alması koşulu getirilmiştir. Siyasi katılımda kadınlara verilen bu 

hak sayesinde ülkede kadınların etkinliği artmıştır. Örneğin Meclis Başkan Yardımcısı bir 

kadındır ve Ulusal Meclis komitelerinin üçte biri muhalefet milletvekili de dahil olmak üzere 

kadınlar tarafından yönetilmektedir (IPU, 2018). Cibuti’te kadınların siyasetteki yerini 

güçlendirmek üzere başlatılan sürecin pek çok paydaşı olmakla birlikte asıl mimarı Birleşmiş 

Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme (UNDP)) eylem 

planlarıdır. Ocak 2015’te Hükümet, UNDP programını desteleyen bir anlaşma yapmış ve 

bundan sonra ülkede kadınlar için yeni bir dönem başlamıştır (VoF, 2015; Washington 

Embassy of the Republic of Djibouti, 2020). Bu yeni dönemde elde edilen sonuçlara 

bakıldığında Cibuti, UN Women Count tarafından tüm Afrika Kıtası’nı kapsayacak şekilde 

2019 yılında yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre Afrika ülkelerinin genel ortalama 

performansına göre oldukça iyi durumdadır (UWC, 2019). 

Ülkedeki yasal ve yargı sistemi bir zamanlar sömürgesi olduğu Fransızlara dayanmakla 

birlikte aile içi meselelerde İslam hukuku kuralları uygulanmaktadır. Ancak Fransızların etkisi 

başta olmak üzere eski dönem Hükümetlerin yanlı politikaları gereği İslam hukuku 

kurallarının uygulanmasında çok büyük eksiklikler vardır. Örneğin İslam Hukukunda 

kadınlara özel ve önemli bir yer verilmekte, kadın sünnetinden söz edilmemekte, boşanma 

konularında kadınlara da erkekler kadar haklar verilmekteyse de bunların hiçbirinin 

uygulanmadığı görülmektedir. Bundan dolayı özellikle medeni kanun kapsamında ne Fransız 

ne de İslam hukuku değil Cibuti’ye has bir hukuk sistemin olduğunu ifade edilebilir. Nitekim 

bu tür eksiklik ve hatalı durumun önüne geçilmesi için ülkede 2002 yılında bir aile kanunu 

çıkarılarak evlilik, boşanma, çocuk velayeti ve miras gibi konuların düzenlemesi yoluna 

gidilmiştir. Aile ve kadınlara yönelik geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla; Cibuti, 1998 

yılında Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme’ye (CEDAW) 

olmuştuş, 2011 yılında gecikmeli de olsa CEDAW Komitesi'nin 49. Oturumunda kadın ve 

çocuk haklarını güvenceye alma taahhüdünü yinelemiştir (UNICEF, 2011). Bu süreçte 

kadınlara aile içinde güçlü bir eşitlik verilmiştir. Örneğin daha önce vatandaşlık hakları 

bakımından kişiler “kadın” ve “erkek” olarak ayrı ayrı nitelenmekte iken bu kaldırılmış ve 

“kişi” kavramı getirilmiştir. Bununla birlikte 2012 yılından sonra yapılan bir takım yasal ve 

idari düzenlemelerle Cibuti’de kadınlara, velayet konusunda erkeklerle aynı haklar verilmiş, 

daha güçlü ve açık hale getirilmiştir. Ancak ülkenin içinde bulunduğu genel sosyal, ekonomik 

ve kültürel durum ile aşiret türü geleneksel yapıların halen çok olması aile kanunu 

uygulanması ve kadın hakları ile diğer hedeflerin gerçekleşmesinde engeller teşkil etmektedir. 

3.3.2. Cibuti’de Kadın Girişimciliğinin Yapısı  

Cibuti’de kadın girişimciliği “Sokak Ekonomisi” ve “kurumlarca desteklenen” girişimcilik 

faaliyetleri olmak üzere iki ana grupta değerlendirilebilmektedir. Genel olarak bakıldığında 

Cibuti’de kadın girişimciliği, kayıtlara girmeyen ve düzensiz olan “Sokak Ekonomisi” 

şeklindedir. Sirkeci’ye (2018: 211) göre sokak ekonomisi “açık alanda mal ve hizmet 

sunumudur. Sokak, kaldırım, meydanlarda kamusal alanlarda sabit bir mekana bağlı 

kalmaksızın, durarak veya yürüyerek ticari, sanatsal mal ve hizmet sunumudur. Mikro ölçekli 

işlerdir. İktisadi ve sosyal fayda üretir. Bedensel ve zihinsel faaliyetlerdir. Yatırım sermayesi 

mikro ölçeklidir. İzin gerektiren veya gerektirmeyen, kayıtlı veya kayıt dışı etkinliklerdir. 

Sınırlı düzeyde eğitim, bilgi ve beceri gerektiren işlerdir.” Sokak ekonomisi, şehirlerde cadde 

veya sokaklarda genellikle resmi kayıtlara girmeyen, belli bir işyeri bulunmayan, genellikte 
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tek kişi tarafından icra edilen seyyar satıcılar, büfeler vb. gibi işlerin genel adı olarak kabul 

edilebilir. Sokak ekonomisi yerleşik literatürde geri kalmış, kalabalık nüfuslu, denetimin zayıf 

olduğu vb. gibi ülkeler için kullanılan bir faaliyet tanımı olmasına rağmen günümüzde hemen 

her ülkede ve küçük-büyük her şehirde görülmektedir. Sokak satıcıları, tüm dünyadaki kentsel 

kamusal alanlarda görülebilir, ancak sokak satıcısı olarak çalışan toplam insan sayısına 

ulaşılması çok zordur (Phil, 2010: 160; Roever ve Skinner, 2016: 2). 

Cibuti’de kadınların yer aldığı sokak ekonomi niteliğindeki küçük girişimleri iki grupta 

değerlendirmek mümkündür. Birinci grup; sabit yeri olmayan, gezici veya bağımsız 

nitelikteki faaliyetlerdir. Örneğin sokaklarda genellikle tekerlekli basit araçlarla yiyecek, 

giyecek, el işi, gıda, plastik-metal eşya vb. satanlardan kadınlardan oluşmaktadır. İkincisi ise 

yerleri sabit, neredeyse her gün aynı saatlerde aynı yerde bulunanların oluşturduğu gruptur. 

Bunlar genellikle meyve, yiyecek, basit ürünler vb. satıcılarıdır. Cibuti'de geçimlerini temin 

etmek ve ailelerine ekonomik sağlamak katkı üzere sokak ekonomisi girişimciliği dışında, 

kadınlar çeşitli kurumlarca desteklenmektedir. Ancak bu sürecin en önemli zorluğu kadınların 

eğitim seviyesi bakımından oldukça geri kalmış olmalarıdır. Nitekim Cibuti’de kadınların 

yüzde 60,5'i okuma yazma bilmediği gibi erkeklere oranla genel istihdamda ise çok az bir 

paya sahiptirler.  Cibuti Hükümeti kadınların ekonomik olarak güçlenmesini desteklemek için 

uluslararası desteklere dayanarak çabalar sarf etmektedir ancak kadınların ikincil durumda ve 

büyük oranda eğitimsiz olmaları, onların gelir getirici faaliyetlere dahil olmasını ve 

girişimciliklerini sınırlandırmaktadır. 

Ülkede kadın girişimciliğinin desteklenmesi konusunda Birleşmiş Milletler bünyesindeki 

UNDP tarafından “Kadınların Güçlendirilmesi ve Toplumun Güçlendirilmesi” (Women’s 

Empowerment and Community Strengthening) programı yürütülmektedir.  Bununla birlikte 

Dünya Bankası öncülüğünde girişimciler için ekonomik fırsatları iyileştirmek üzere “Cibuti 

kadın ve Gençlik Girişimciliğine Destek” (Djibouti Support for Women and Youth 

Entrepreneurship) programı önemli bir yere sahiptir. Ulusal düzeyde ise Hükümet, oldukça 

sınırlı olan olanaklar kapsamında kadınların ekonomik faaliyetlere katılmasına politika 

bağlamında destek vermektedir. Ancak ülkede çok yüksek orandaki işsizlik, kötü ekonomik 

yapı, erkeklerin kadınlar üzerindeki baskılayıcı etkisi, kadınların eğitimsiz olması, çok 

çocuklu aile yapısı vb. engelleyici nedenler olarak kadın girişimciliğini zorlaştırmaktadır. 

3.3.3.  Cibuti’de Kadın Girişimciliğini Destekleyen Kurumlar  

Cibuti’de kadınların girişimciliklerini destekleyen ulusal ve uluslararası kurumların çeşitli 

faaliyetleri söz konusudur. Bu kurumlar destekleme programlarında ülkedeki kadınların 

aksiyomlara dahil olma kapasitesini ortaya koymuşlar ve iki önemli sonuç elde etmişlerdir. 

Dünya Bankası'nın “Sosyal Güvenlik Ağları Programı” kapsamında yaptığı araştırmaya göre 

birincisi eğitim ve sosyal yaşamda kadınlar ikincil durumda ve pek çok noktada dezavantajlı 

durumdadır. Bu bulgu dünyadaki diğer geri kalmış ülkelerle benzerdir ve beklenen bir 

sonuçtur. Dikkate değer olan asıl bulgu ikincisidir. Zira Cibuti’de kadınlar ailenin erkekleri 

tarafından ekonomik faaliyetlere katılım konusunda teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. 

Bununla birlikte kadınlar çalışsın veya çalışmasın hane halkının mevcut gelirini yönetme, 

harcama kararları, tahsis vb. gibi hususlarda karar alma gücüne sahiptirler (World Bank, 

2018). Başka bir deyişle ülkede, kadınlar ev ve ev ekonomisinde erkekler kadar hatta bazen 

daha fazla söz sahibidirler. Bu durum Cibuti için önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir. 

Zira girişimciliğin geliştirilmesinde pek çok çalışma ve araştırmada tespit edildiği üzere 

girişimcilik kültürü büyük bir önem taşımaktadır ve bu kültür Cibuti’de vardır.  

Afrika Kalkınma Bankası, Birleşmiş Milletler (UNCTAD) ve Dünya Bankası gibi kurumların 

yaptıkları çalışmalara göre Cibuti kadınları ekonomik faaliyetleri katılmak ve hareketsiz 

olmaktan çıkmak için oldukça isteklidirler. Onların bu tutumları ailelerinin erkekleri 
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tarafından da desteklendiğinden ülkede sağlıklı ve sürdürülebilir politikalar ile kadınların 

katma değer yaratması ve ekonomik katkı ortaya koyması sağlanabilecektir.  Ancak bunun 

sağlanabilmesi için gerekli olan kredi şeklinde veya yoksullar için hibe şeklinde başlangıç 

sermayesi destekleri verilememektedir. Cibuti’de uluslararası kurumların öncülüğünde kadın 

girişimciliğinin desteklenmesine yönelik devreye alınan bazı program ve önemli destekler 

hakkında aşağıda açıklamalar yapılmıştır. 

a. Birleşmiş Milletler Tarafından Verilen Destekler 

Cibuti’de, 2016 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma Sistemi (United Nations 

Development System (UNDS)) programı uygulanmaktadır. Program çok sayıda amaç ve 

kapsamda yürütülmekte olup Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi 

(United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF)) bünyesinde 

hükümet ile birlikte hareket etmektedir. Program, 14 fon, kurum, program ve kuruluş 

tarafından temsil edilmektedir. 

BM adına programı yürüten ekip, yapılan anlaşma kapsamında ülkede kalkınma konularında 

(eğitim, sağlık, kamu hizmetleri, ekonomik faaliyetler, gelir dağılımı vb.) hükümetle işbirliği 

içerisindedir ve Cibuti Hükümeti’de bu süreci verimli bir şekilde desteklemektedir. Nitekim 

Hükümet, kalkınma konusunda strateji ve amaçlarını söz konusu programa uygun olarak 

hazırlamıştır. BM Programında kadınlar ve gençler merkeze alınmış olup bu kesime ilişkin 

şunlar yapılmaktadır (United Nations, 2020); 

 Gençliğin eğitimi ve istihdamı ile birlikte kadınlar ve genç kadınların pozitif ayrımla 

eğitim ve istihdamına yönelik gelişmelerin sağlanması. Bu kapsamda kızların eğitime erişimi, 

kadınların ev işleri ve ekonomik faaliyetlerinin dengelenmesi, kadın girişimciliğinin 

desteklemesi için gereksinimlerin belirlenmesi. 

 Ekonomik gelişme ve kalkınma için çok önemli olan hesap verebilirlik ve şeffaflık 

çabalarını desteklemek, kamu ve özel kaynakların mikro ve küçük işletmelere aktarılması ile 

genel olarak girişimciliğin özel olarak kadın girişimciliğinin desteklenmesi, 

 Sosyal içerme ve temel hizmetlere insan haklarına dayalı yaklaşımın geliştirilmesi. 

Ayrımcılıkla mücadele ve kadınların görünürlüğünün artırılması, temel sosyal hizmetlere adil 

erişimin sağlanması, dezavantajlı kadınlara pozitif ayrım yapılması,  

 Ülkedeki veri üretimi ve istatistik çalışmalarının geliştirilmesi, veri toplama, analiz etme, 

yayma ve kullanma süreçlerinin oluşturulması, yerel aktörler ve topluluklarla iletişime 

geçerek işbirliği yapılması, 

 Bölgesel entegrasyonun sağlanması. Komşu ülkeler ve bölgesel ortaklarla işbirliği 

yapılması, kalkınma için Afrika boynuzu stratejisine uyumun ve işbirliğinin sağlanması, sınır 

ötesi sorunları öteleyerek kalkınmaya önem verilmesi. Kalkınma süreci ve çalışmalarında 

kadınların potansiyel ve katkılarının ortaya çıkarılarak bunlardan yararlanılması,  

 İnsani gelişme endekslerinde en kötü derecelerden başlamak üzere iyileştirici stratejilerin 

geliştirilmesi, kadın okur yazarlığının artırılmasıdır. 

Yukarıda verilen programlar birlikte Cibuti’de 2016 yılından sonra kadınlara yönelik olarak 

bir diğer program USAID Projesidir. BM kurumları ve Kadın ve Aile Bakanlığı işbirliği ile 

“Kadınların Güçlendirilmesi ve Toplumun Geliştirilmesi (USAID)” başlatılan programı 

başlatılmıştır. Program kapsamında (USAID, 2020); 

 İlk iki yılda ülkenin beş farklı yerindeki 15 derneğinin organize ettiği 847 kadın için küçük 

ölçekli ekonomik faaliyetlerde bulunmak için eğitim ve araçlar sağlanmıştır. 
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 El sanatları konusunda uzmanlaşmış 10 yerel derneğe kapasite geliştirme konusunda 

yardım bulunulmuş, hammadde ve ekipman sağlanmıştır. 

 Kadınların küçük ölçekli tarımsal faaliyette bulunabilmeleri için çok sayıda bitki (fide, 

tohum, vb.) ile bunların ekim-dikimi için tarımsal ekipman desteği sağlanmıştır. Ayrıca bu 

konuda rehberlik edecek kadın dernekleri de desteklenmiştir.  

 Küçük ev yapımı ürünler ve el sanatlarının işlerinin geliştirilmesi için en yoksul 

kadınlardan başlanmak üzere eğitim ve diğer destekler verilmiştir. Örneğin okuma yazma 

eğitimi, üretim bilgisi, el sanatı ürün yapımı ve bunların satışı gibi konularda desteklemeler 

yapılmıştır. 

 Üretilen tarımsal ve el işi ürünlerin satışı ve organizasyonu için derneklerin 

kooperatifleşmesine öncülük edilmiş, 15 dernekten 290 kadın bu alanda daha ileri düzeyde 

eğitim ve destekleme ile geliştirilmiştir. 

b. Dünya Bankası Tarafından Verilen Destekler 

Dünya Bankası, tarafından 2018-2023 yılları arasında uygulanmak üzere 15 milyon dolar 

bütçeli bir kadın girişimciliğinin desteklenmesi için “Cibuti Kadınları İçin Destek ve Gençlik 

Girişimcilik Projesi”  (Proje No; P165558)  (Djibouti Support for Women and Youth 

Entrepreneurship) programı başlatılmıştır. Projeye ilişkin temel bilgiler şu şekildedir; 

Projenin amacı kalkınma hedefi olup, hedeflenen kadın girişimcilerin hizmetlere, finansmana 

ve pazarlara erişimini artırmaktır. Proje kapsamında 6 binden fazla kişi ile 2,3 binden fazla 

küçük ve orta ölçekli işletmenin kurumsal gelişim hizmetlerine erişmesini desteklenmekte ve 

desteklenmesi sürdürülmektedir. Desteklemelerin yoğunlaştığı iş kolları ise küçük ve basit 

üretim merkezleri ile bu iş kollarında yer alan 35-40 yaş altı kişilerdir. Cibuti'nin sanayiden 

sorumlu Ekonomi ve Maliye Bakanı İlyas Moussa, “nüfusumuzun çoğu 35 yaşın altında ve 

doğru fırsatlarla bu gençler büyüme ve dönüşümün motoru olacak” diyerek genç nüfusun 

önemine dikkat çekmiştir. Ayrıca Moussa “Dünya Bankası ile işbirliği içinde, iş ortamını 

iyileştirmek için çalışıyoruz ve bu yeni proje, Cibuti’nin yeteneklerle dolu gençliğinin 

olağanüstü kapasitelerini ortaya çıkarmaya yardımcı olacak. Her şey, yeni nesil yetenekli ve 

canlı Cibuti liderlerini yaratacak zihniyetlerdeki bir değişimle ilgilidir” demiştir (Diversity 

Global, 2019). 

Genel olarak Hükümet yetkilileri BM ve Dünya Bankası gibi kurumların desteklerine oldukça 

açık bir şekilde destek vermektedir. Diğer yandan Dünya Bankası Mısır, Yemen ve Cibuti 

ülke Direktörü Dr. Esad Alam, “bu proje kadınların ve genç girişimcilerin dönüştürücü 

potansiyelini ortaya çıkarmayı ve kullanmayı amaçlıyor” diyen Alam, onlar için yeni 

ekonomik fırsatlar yaratmak, inovasyonu artırmak, iş-istihdam alanı yaratmak, teşvik etmek 

ve Cibuti'deki herkes için yaşam standartlarını yükseltmek temel amaç olarak 

benimsediklerini ifade etmiştir. Dünya Bankası'nın Cibuti'deki Portföyü, toplam milli gelirin 

yaklaşık %6’sına denk gelecek büyüklükte olup 120 milyon dolardır. Bu bütçe ile Dünya 

Bankası; portföy, sosyal güvenlik ağları, enerji, kırsal toplum gelişimi, kentsel yoksulluğun 

azaltılması, sağlık, eğitim, kamu yönetiminin modernizasyonu, yönetişim ve özel sektör 

gelişimine odaklanmıştır (World Bank, 2018; Diversity Global, 2019). 

c. Afrika Kalkınma Bankası Tarafından Verilen Destekler 

Afrika Kalkınma Bankası (African Development Bank Group (AfDB) kadın girişimcilerin 

faaliyet ve katkılarını, Afrika'nın sürdürülebilir büyümesinin en önemli itici güçlerinden biri 

olarak görmekte olup çeşitli şekillerde kadın girişimcileri aktif olarak desteklemektedir 

(AfDB, 2019). AfDB, bu kapsamda 2010 yılında “İş Dünyasında Afrikalı Kadınlar” (African 

Women in Business,  AWIB) adında bir program başlatmıştır. Program kapsamında yerel 
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hükümetlerce desteklenmiş ve başarılı olmuş kadın girişimciliği modellerinin diğer ülkelere 

de uyarlanması, Afrika’da Pazar ağlarının oluşturulması ve işbirliğinin geliştirilmesi 

bağlamında destekler verilmektedir. Örneğin tüm kıtadan yaklaşık bir milyondan fazla 

kadının işbirliği ve ağ örgütlenmesi için her yıl ticari ve sosyal etkileşim organizasyonlarına 

destek vermektedir. AfDB’nin kadın girişimciliğini desteklemek, geliştirmek ve sürdürülebilir 

kılmak üzere temel misyonu şu şekildedir (AfDB, 2019); 

 Kadınlar arasındaki mevcut ortaklık kanallarını teşvik etmek, 

 İşletmeden işletmeye ağ oluşturma fırsatlarına izin vermek, 

 Yeni finansal ve ekolojik ortamda iş kadınlarının karşılaştığı zorluklar hakkında fikir 

vermek. 

Yukarıda verilen amaçlar kapsamında AfDB, 2020 için “Hızlandırılmış Kadın Girişimciliği 

ve Finansmana Erişim” (The Accelerating Women’s Entrepreneurship and Access to Finance 

(AWEAF)) projesi ile kadınların sahip olduğu veya girişimcilik eğitimleri sonucunda 

muhtemelen sahip olacaklar yaklaşık 500 küçük işletme için 11 dolar kaynak ayırmıştır.  

d. Cibuti Ticaret Odası (CCD)  

Cibuti Ticaret Odası (CCD) ülkede kadın girişimciliğini destekleyen ulusal kurumların 

başında yer almaktadır. CCD, hem kendi bünyesinde hem de paydaş diğer dernek ve 

STK’ların katılımı ile kadın girişimcilere yönelik olarak eğitim, temel finansal okur yazarlık, 

iş kurma ve geliştirme, yasal ve idari düzenlemeler, insan kaynakları vb. konularda destek 

vermektedir. Ancak CCD’nin en önemli sorunu finansal kaynak üretimi ve tahsisinde yaşanan 

sınırlılıklardır. Bu sorunu aşmak için CCD, Dünya Bankası ve BM programlarında aktif rol 

üstlenmekte, hazırlanan program ve projelere kendi imkanları ölçüsünde katılmaktadır. Bu 

kapsamda ülkedeki kadınların ekonomik profillerinin oluşturulması, hedef ve proje uyumunun 

sağlanması ve gereksinimlerin belirlenmesi süreçlerinde uluslararası kurumlara enformasyon 

sağlamaktadır. Ayrıca CCD, kadın girişimciliğinin desteklenmesinde etkili olabilmek 

için”Ulusal Kadın Sosyal Destek ve Özgüven Merkezi”, “Teknik ve Mesleki Eğitim ve 

Öğretim”, “Kadın ve Aile İşleri Bakanlığı Ortak Eğitim Programı”, “Ulusal Cinsiyet Eşitliği 

Teşvik Politikasının Desteklenmesi” gibi ülke için oldukça önemli olan makro program ve 

projelerde aktif alarak yer almaktadır. CCD, bu kapsamdaki bazı çalışmalara üniversiteleri de 

dahil ederek yapılandırılmış girişimcilik eğitim programlarını uygularken aynı zamanda 

akademik camiayı da sürece dahil etmekte, böylece hedefleri ve amaç birliğini ulusal çapta 

genişletmektedir. 

CCD ile Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Hindistan Hükümetinin desteği ile ortaklaşa “Liderlik 

ve Girişimcilik Merkezi” kurmuşlardır. Merkezin amacı “Cibuti İçin Girişimcilik Politikası” 

üretmek olup inkübatör, katma değerli iş/tekno park ve rekabetçi sektör geliştirme hizmet ve 

araştırmaları yapmaktır. Bu kapsamda fiziki ve sanal platformlar oluşturulmuş, girişimcilerin 

hizmetlere, sektör içi ve dışı ağ oluşturma fırsatlarına ve pazar bağlantılarına erişimini 

kolaylaştırmak üzere Cibuti'deki girişimcilik ekosisteminin düzenlenmesi için çalışmalar 

yapılmaktadır. Bu yapıda kadın girişimciler için politika bazında özel bir yer tahsis edilmiş ve 

kadın girişimcilerle daha etkili iletişim ve etkileşime önem verilmiştir. 

e. Kadın ve Aile İşleri Bakanlığı 

Kadın ve Aile İşleri Bakanlığı, temelleri 2002 yılında atılmış olmakla birlikte sağlıklı ilerleme 

kat edilemeyen, 2016 yılından BM ve Dünya Bankası destekleri ile güçlendirilen kadın 

girişimciliğini desteklemek için örnek/rehberlik teşkil eden birkaç küçük ölçekli girişim 

başlatmıştır. Örneğin, “Sosyal Eylem Merkezleri” kurulmuş ve bu merkezlerde kadınlara 

kendi işyerleri açabilecek şekilde terzilik, kuaförlük, yemek-mutfak işleri, bakıcılık vb. gibi 
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meslek ve işler öğretilmiştir. Bu merkezler beklenen etki ve faydayı yaratmış, 2017-2018 

yıllarında binden fazla kadın eğitimlerini tamamlayarak belge almıştır. 

Kadın ve Aile İşleri Bakanlığı, “Sosyal Eylem Merkezleri” projesinde başarılı sonuçlar 

alınınca 2018 yılında “Girişimcilik, Beceri Geliştirme Programı” (Lundi de L'entrepreneuriat 

(LLP)) ile kadınların geliştirilmesi için yeni bir süreci başlatmıştır. Buna göre daha önce 

meslek edindirme ve belgelendirme eğitimlerinde başarılı olan ve girişimci olma talebi olan 

kadınların desteklenmesi için USAID ile ortaklaşa olarak; ürün geliştirme ve pazarlamada 

onlara yardımcı olmak için zanaat sektöründeki kadın dernekleriyle de çalışmalar 

başlatılmıştır. Bu kapsamda binden fazla kadına Dünya Bankası’nın finansmanı ile geri 

ödemeli, geri ödemesiz veya çok düşük maliyetle mikro finans sağlanmıştır. Sürecin başarılı 

bir şekilde sürdürülebilmesi için Bakanlık, sağlanan destekler ve sahiplerinin girişimlerini 

sürekli gözden geçirmekte, gerek duyulması halinde uzman desteği vererek sürdürülebilirliği 

sağlamaya çalışmaktadır. 

2018 yılında haftanın belli günlerinde sadece kadınlara yönelik verilen eğitim programlarını 

tamamlayanlara Bakanlık ve USAID ortaklaşa olarak, ürün geliştirme ve pazarlamada onlara 

yardımcı olmak için zanaat sektöründeki kadın dernekleriyle de daha ileri seviye çalışmalar 

yapmıştır. Bu girişimlerin kısa sürede başarıya ulaştığı ifade edilebilir. Zira binden fazla 

kadına girişimcilik desteği verilmiş olmakla birlikte bunların da büyük bit kısmı kendi 

işyerlerinde veya ortaklaşa işyerlerinde faaliyet göstermeye devam etmektedir. Öte yandan 

kendileri ile birlikte her bir yeni işyerinde en az 2-3 kadın daha çalışma fırsatı elde etmiştir. 

Programın başarısının temelinde Bakanlığın uluslararası kurumların öneri, destek ve 

planlamalarına sadık kalması Cibutili kadınların da işlerinde sadık ve özverili olmasıdır. 

Örneğin geri ödemeli kredi ve finansmanda sadece binde dört gibi çok küçük bir oranda 

gecikme veya sorun söz konusu olmuştur.  

f. Gümrük ve Dış Ticaret Bakanlığı 

Cibuti’de kadın girişimcilerin ihracat ve ithalat yapabilmeleri için Hükümet, diğer ülkelerle ve 

özellikle de Cibuti'nin sınır komşularıyla ekonomik ilişkileri, ticareti ve kültürel ilişkileri uzun 

süredir desteklemektedir. Örneğin Etiyopya Federal Cumhuriyeti ve Somali ile sınır ötesi 

ticaret anlaşmaları vardır. Bu ticaret anlaşmaları, ikili ilişkilerin sağlam ve sağlıklı bir şekilde 

sürdürülmesinde hayati bir rol oynamakta ve uluslararası ticaret yasalarına uygun olarak 

ülkeler arasında meşru ticari ticaret akışının sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Bu 

bağlamda, Cibuti sınır ötesi ticaret alanlarında ikili ilişkileri güçlendirmek için önemli adımlar 

atmıştır. Gümrük Dış Ticaret Bakanlığı, kadın girişimcilerin ürünlerini dış ticarette 

değerlendirebilmeleri için vergi ve bürokratik süreçlerde indirimler uygulamaktadır. Örneğin 

normal ithalat eşyaları üzerinde %50’ye yakın vergiler alınırken, kadın girişimcilerin üretimde 

kullanmak ve daha sonra ihracat yapmak için ithal girdi kullanımlarında büyük kolaylık ve 

avantajlar sunulmaktadır. 

g. Cibuti Ekonomik Kalkınma Fonu (FDED) 

Genel olarak girişimcilerin geri ödemeli kredi programlarında yaşaması muhtemel sorunların 

aşılabilmesi için Dünya Bankası’nın tavsiyesi ile 2016 yılında, bir başkanlık kararnamesi 

yayınlanarak “Kısmi Kredi Garanti Fonu” oluşturulmuştur. Bu fon destek ve hibe programları 

dışında ticari bankaların girişimcilere daha fazla kaynak tahsis etmesini, ticari bankaların reel 

kesimde daha fazla yer alabilmesini teşvik etmek üzere kurulmuştur. Ancak, Fon’un 

karşılama kapasitesi sınırlı olduğundan bu konuda Dünya Bankası’nı desteği devam 

etmektedir.  

Diğer yandan Cibuti Ekonomik Kalkınma Fonu’nun amacı girişimcilerin finansmanında 

devlet desteklerini stratejik hedeflere göre tahsis etmek ve yönetmektir. Ancak Fon, etkili 
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yönetişim, risk yönetimi ve uygun ürünler eksikliği nedeniyle birçok girişimcinin ihtiyaçlarını 

yeterince karşılayamasa da 2016 yılından itibaren yaklaşık %50’si geri ödemesiz nitelikte 525 

küçük girişimcilik projesini finanse etmiştir. Geri ödemesiz olanların ise çok büyük bir kısmı 

kadın girişimcilere, genç ve yeni mezun öğrencilere yöneliktir. Genel olarak, girişimcilik ve 

kadın girişimciliği Cibuti Hükümeti için özel bir odaklanma alanı iken, girişimcilik 

ekosistemi parçalanmış, koordinasyonsuz,  başta kadınlar ve gençler olmak üzere desteklere 

erişim birçok girişimci için erişilmesi zor olmaya devam etmektedir. Tüm bu zorluklara ve 

kısıtlı olanaklara rağmen Cibuti’deki genel ve kadın girişimciliği gelişmeye devam 

etmektedir. Örneğin ILO’ya (2019) göre Afrika’da kadın girişimciliği sıralamasında Tunus en 

yüksek (yaklaşık %50) orana sahipken Yemen en düşük (yaklaşık %5) orandadır. Cibuti’de 

ise son yıllarda sağlanan destek ve hükümetin kararlı politikaları ile kadın girişimciliği oranı 

yaklaşık %35 seviyesindedir. 

Genel olarak ülkede ulusal ve uluslararası kurumlarında verdiği desteklerle önü açılmaya ve 

teşvik edilmeye çalışılan formal girişimciliğin yanı sıra informal girişimcilik de söz 

konusudur. Cibuti'deki ticari faaliyetleri ve girişimciliği Ulusal Güvenlik Fonu (Djibouti 

National Security Fund (DNSF)) ve Cibuti Ticaret Odası’na  (Chamber of Commerce (DCC)) 

kayıtlı olanlar ile bunların herhangi birine kayıtlı olmayan “Sokak Ekonomisi” (ya da “Kayıt 

Dışı Ekonomi) olmak üzere üç grupta değerlendirmek mümkündür.  

h. Afrika Ekonomik Komisyonu  

Afrika Ekonomik Komisyonu (Economic Commission for Africa’s (ECA)) 2019 yılında 

düzenlediği Africa Sürdürülebilir Kalkınma Bölgesel Forumu (Africa Regional Forum on 

Sustainable Development (ARFSD)) sonuç bildirgesinde Afrikalı kadınlar için bir fon 

oluşturulmasını kararlaştırmıştır. Pandemi ve önlem kapanmaları nedeniyle henüz kapsam ve 

içeriği teşkil etmemiş olmamakla birlikte oluşturulacak fonun Afrika ekonomilerinde kadın 

gücünün yoksunluğunun kalkınma sürecinde önemli kayıp olduğu bundan dolayı kadınların 

ekonomik yaşamda daha fazla yer alabilmesi için onların girişimciliklerinin desteklenmesi 

gerektiği ilkesel olarak kabul edilmiştir. Nitekim ECA’nın raporuna göre toplumsal cinsiyet 

eşitsizliği ve kadınların güçlendirilememesi ve ulusal ekonomilere entegre edilememesi, 

Afrika ülkelerine yıllık 95 milyar dolara mal olmaktadır. ECA, aldığı ilke kararları ve eylem 

planı kapsamında 2020-2030 yılları arsında Cibuti gibi  ülkeler başta olmak üzere 500 milyon 

dolara kadar yatırım yapmayı ve fon tahsis etmeyi hedeflemektedir (ECA, 2019). 

i. Kadın Girişimciler Finans Girişimi (We-Fi) 

Uluslararası bir sivil toplum örgütü olan ve Dünya Bankası tarafından desteklenen “Kadın 

Girişimciler Finans Girişimi” “Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi) öncülüğünde 

Afrika Kalkınma Bankası’nın ana paydaş olduğu 2019-2021 yılları arsında Mısır, Lübnan, 

Tunus, Cibuti, Cezayir, Fas ve Ürdün’deki kadın girişimcileri kapsayan 61,8 milyon dolar 

bütçeli bir proje başlatılmıştır (We-Fi, 2019). We-Fi, projesi diğerlerinden farklı olarak 

kapsam içine aldığı ülkelerde kadınların e-ticaret girişimciliğini desteklemeyi 

amaçlamaktadır. Bu kapsamda We-Fi, girişimcilik ekosisteminde kadınlar için finansal 

hizmetlerin genişletilmesi, pazar erişiminin iyileştirilmesi, araştırma, yatırım, tavsiye, 

ortaklıklar/işbirlikleri ve öğrenme çabalarını desteklemeyi hedeflemektedir. We-Fi programı, 

kapsam içindeki yedi ülkede yaklaşık 43 bin kadın girişimciye ulaşmayı ve 40 milyon 

dolardan fazla hacim üretmeye ön ayak olmayı hedeflemektedir (We-Fi, 2019). 

We-Fi programı hali hazırda “Sanal Pazar Yeri” pilot uygulamalarına devam etmekte, elde 

edilen kazanım ve gelişmeler sonrasında alınan özellikle kadınların yönettiği KOBİ'leri 

kapsayan bir “We-Fi MENA Projesi” ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. MENA E-Ticaret 

Projesi, e-ticaret platformlarına iyileştirilmiş erişimin yanı sıra e-ticaret ekosistemini 

güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikler aracılığıyla kadınların liderliğindeki KOBİ'lerin pazar 
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erişimini ve satışlarını artırmaya çalışacaktır. E-ticaret platformları aracılığıyla özellikle 

ihracat pazarlarına erişim ayağında 750 kadın liderliğindeki KOBİ'lerle birlikte çalışılarak 

onların yerel, bölgesel ve uluslararası e-ticaret platformlarına bağlanması sağlanacaktır. Proje 

ayrıca, e-ticaret platformları aracılığıyla kadınları kendi işletmelerine ait mallarını çevrimiçi 

pazarlama ve satma konusunda eğitmek ve koçluk etmek için e-ticaret danışmanları da işe 

alacaktır (We-Fi, 2019). 

j. Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı  

Ağustos 2020’de Doğu ve Güney Afrika Ortak Pazarı (The Common Market for Eastern and 

Southern Africa (COMESA)) girişimi ile tüm Afrika’yı kapsayacak şekilde kıtadaki 

kadınların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış bir dijital platform 

oluşturulmuş ve “www.womenconnect.org” internet adresi üzerinden erişime açılmıştır. 

Comesa Programı, Doğu Afrika Topluluğu (East African Community (EAC)) ve Batı Afrika 

Devletleri Ekonomik Topluluğu (Economic Community of West African States (ECOWAS)) 

tarafından ortaklaşa uygulanmaktadır ve Afrika Kalkınma Bankası tarafından finanse 

edilmektedir. Kasım 2019'da Ruanda'daki Küresel Cinsiyet Zirvesi (Global Gender Summit in 

November 2019) sırasında tanıtılan platform, Comesa Programı, EAC ve ECOWAS ile diğer 

Afrika ülkelerindeki kadınların işletmelerin, nasıl kuracağı, nasıl yönetileceği, finansal 

hizmetlere nasıl erişileceği, çevrimiçi iş fırsatlarının nasıl oluşturulacağı ve eğitim 

kaynaklarına nereden erişileceği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktadır. Programın 

kurucularından ve Genel Sekreteri olan Bayan Chileshe Mpundu Kapwepwe girişimi; 

kadınları güçlendirme sürecinde ilkelerin pratiğe dönüştürülmesi olarak nitelemiştir.  

Kapwepwe’ye göre Comesa, Afrikalı kadınlar için iş yapmak, iş geliştirmek, deneyim 

paylaşmak, iş ve pazar fırsatları yaratmak için eşsiz bir yapıdır. Çünkü Comesa, şimdilik en az 

50 milyon kadını bir araya getiren bir uzun soluklu bir çözüm ve fırsat penceresidir 

(COMESA, 2020). 

Comesa platformu ile özellikle Sahra altı Afrika’da bir veya daha fazla kadının sahibi olduğu 

tahminen 13 milyon ekonomik girişim (bunlar el tezgahlarından, sokak satıcılarına, küçük 

imalat atölyelerinden hizmetlere kadar geniş alana yayılmaktadır) sinerjik etki ile Kıta 

genelinde çok daha aktif ve katılımcı hale getirilebilecektir. Örneğin Kıta’da kadın 

girişimcilerin çok az bir kısmı işlerini geliştirmek ve büyütmek için fırsata sahipken Comesa 

platformu ile bu sayının artması hedeflenmekte ve beklenmektedir. Comesa, hedeflerine 

ulaştıkça Afrika’da kadınlar iş yaşamında çok daha fazla yer alabilecek ve ilk beş yılda 

toplam 42 milyar dolarlık bir değer yaratabileceklerdir (COMESA, 2020). 

k. Tek Pencere ve Ulusal Yatırımların Teşviki Ajansı (ANPI) 

Mart 2017'de açılan tek pencere, Ulusal Yatırımların Teşviki Ajansı'nın (ANPI) gözetiminde. 

İşletmelerin tescili için tek bir yerden hizmet yoluyla işletmelerin oluşturulması ile ilgili 

formaliteleri çeşitli kamu idareleri ile kolaylaştırır. Ulusal Yatırım Ajansı'nda (ANPI) genç 

proje liderleri için tek pencere bir mağazanın uygulanmasıdır ve idari devreleri kolaylaştırmak 

için kurulmuştur. Amaç, ticari bir faaliyetin kaydedilmesi prosedürünü azaltmak ve maliyetini 

düşürmektir. Yeni sistem sayesinde Cibuti'de ticari bir faaliyet kaydettirme prosedürünün 700 

USD (624 EUR) olduğu tahmin edilmekte ve yaklaşık 12 gün sürmektedir (GUICHET, 2020).  

Tek Pencere, ulusal ve yabancı ekonomik işletmecilerin, tüzel ve gerçek kişilerin, bağlı 

oldukları formaliteleri ve beyanları tek bir yerde, düşük bir maliyetle ve minimum sürede 

tamamlamalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Tek pencere ANPI'nin bir parçasıdır. 21 Ocak 

2001 tarihli ve 114 Sayılı kanunla oluşturulan Ulusal Yatırımların Teşviki ve Geliştirilmesi 

Ajansı, sermayesi % 49'a kadar olan halka açık bir limitet şirkettir. ANPI, özel sektörün 

tanıtımı ve geliştirilmesinde yer alan tüm aktörler arasında sinerjiler yaratmayı ve yatırımcılar 
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arasında Cibuti'nin tanıtımı, yatırım faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve düzenleyici çerçeve ve 

prosedürlerin modernizasyonudur. Tek Pencere, web sitesinde faaliyete geçme bildiriminin 

yayınlanmasından da sorumludur (GUICHET, 2020). 

l. Cibuti Ulusal Kadınlar Birliği (UNFD) 

Cibuti Kadınlar Ulusal Birliği (UNFD) 1977 yılında kurulmuştur. UNFD, kadınların 

güçlendirilmesi, anne haklarının ve çocuk sağlığının korunması için çalışıyor, aynı anda 

yoksulluk, cehalet ve kadınlara karşı her türlü ayrımcılığa son vermek için çalışmaktadır. 

Kadın girişimcilere hırslarını gerçekleştirmeleri için araçlar sağlayacak olan UNFD'nin 

vizyonu ile aynı doğrultuda ticari faaliyetlerini daha kârlı hale getirmek için yapılmıştır. 

Kuruluşundan bu yana UNFD, Cibuti kadınlarının durumunu iyileştirmeye adamıştır. 

UNFD'nin Femcom etiketine zamanında yapışmasını hemen hemen özetlemektedir. 

Profesyonel çerçevesi ve sayısız fırsatı ile ulusal, kıtasal ve uluslararası düzeyde kadın 

girişimciliğini teşvik etme eğilimindedir. 

m. Fransız Kalkınma Bankası (AFD) 

AFD, Fransa'nın kalkınma politikasının ana oyuncusu. Gelişmekte olan ve denizaşırı 

ülkelerde nüfusun günlük yaşamlarını somut olarak iyileştiren projeler yürütmektedir. AFD, 

1974'ten beri ülkenin bağımsızlığından önce Cibuti Cumhuriyeti'nde çalışmaktadır. Cibuti 

Cumhuriyeti'nde 1974'ten beri mevcut olan AFD, 2007-2017 yılları arasında toplam 110 

milyon avrodan fazla kümülatif taahhütle faaliyet göstermektedir. Eyleminin itici gücü, 

Cibuti'lerin yaşam koşullarını üç öncelikli eylem alanı ile iyileştirmekten oluşmakta bunlar da 

altyapı yapılandırması, eğitim ve mesleki eğitimin yanı sıra özel sektöre verilen destektir. 

AFD’nin yerel varlığı, az sayıda bağışçının kurulduğu bir ülkede önemli bir varlıktır. AFD, 

vatandaşlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olmak için çeşitli sektörlerde 

Cibuti Cumhuriyeti'ne destek sağlamaktadır. Projeler ayrıca kadınları eğitmek için atölye 

çalışmalarını genişletmiştir ve topluluk geliştirme fonlarını desteklediği görülmektedir 

(okuryazarlık sınıfları, önleme ve eğitim programları, mikro proje yönetimi eğitimi vb.).  

n. Avrupa Birliği 

Avrupa Birliğiyle Dünya Bankası arasında sağlanan iş birliği mekanizmasını kullanarak, 

ticaret sektöründeki diğer birçok programı 4 milyon Euro katkı ile finanse etmektedir. Cibuti 

hükümetinin yararına ilk 15 milyon $ girişimcilik için bir destek projesidir. Ana fikir, 

özellikle genç girişimcileri desteklemek için Cibuti'deki ilk iş kuluçka merkezi (KOBİ) olan 

Liderlik ve Mükemmellik Merkezi'ni (CLE) desteklemektedir. Bu projenin amacı sivil toplum 

kuruluşlarının becerilerini güçlendirmektir, bu bağlamada kadınların ekonomik ve sosyal 

haklarının farkındalığını artırmak için değişim ve danışma mekanizmaları yoluyla, Cibuti'deki 

kayıt dışı sektörde yer alan bu savunmasız kadınların gelirlerini ve mali özerkliklerini 

artırmak için gerekli girişimcilik becerilerini edinmelerdir. 

Ulusal Cinsiyet Politikası, 2021 yılına kadar erkekler ve kadınlar arasındaki eşitsizlikleri 

ortadan kaldırmak için bir referans çerçevesi sağlamaktadır. Ulusal Cinsiyet Politikası, 

yetişkin kadınlar için okuma yazma eylemleri yoluyla cinsiyet eşitsizliğini azaltmak ve 

yurttaşlık eğitimi, Cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve diğer yönlerin yanı sıra kadınları 

güçlendirmek için tanımlamaktadırlar. 

o. Uluslararası Para Fonu (IMF) 

Cibuti'nin bir lojistik ve ticaret merkezi olarak konumlandırma stratejisi, ekonomik büyümesi 

ve gelişmesi için büyük fırsatlar sunmaktadır. Borç sürdürülebilirliğini sağlanması bir 

önceliktir. Bu kamu yatırım projelerinin karlılığının güçlendirilmesini ve kamu işletmelerinin 

yönetiminde reform, finans yönetimi veya kamu borcu ve vergilendirme (yeniden 
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düzenlenmesi) gerektirmektedir. Cibuti, istihdam yaratan ve yoksulluğu azaltan özel sektör 

liderliğindeki büyümeye geçişi kolaylaştırmak için reformları hızlandırmalıdır. Yetkililer, 

Uluslararası Para Fonu ile iş ortamını iyileştirmek için halihazırda üstlenilen reformları 

sürdürme konusunda anlaşmışlar, kamu kurumlarının kapasite geliştirme (CPIA), kamu 

maliyesi yönetiminin kontrolü ve IMF'den teknik yardım alarak kurumsal yönetişimin ve 

kamu kurumlarının geliştirilmesidir. Bu reformlar, uygulanan birçok projenin ekonomik ve 

sosyal karlılığını sağlanması ve borç sürdürülebilirliğini sağlayacak birincil kamu kesimi 

fazlaları oluşturmaktadır. IMF, Cibuti'nin kalkınma stratejisini desteklemek için Cibuti 

yetkilileri tarafından üstlenilen bu reformları memnuniyetle karşılamıştır. 

3.4. Cibuti’de Kadın Girişimciliği Destek Sonuçları 

Cibuti’de Kadın Girişimciliğinin ana paydaşı Dünya Bankası olup Hükümet, yerel kurumlar 

ve diğer uluslararası kurumlar Dünya Bankası tarafından uygulanan proje ve programlarla 

eşgüdümlü hareket etmektedir. 2018 yılından bu yana ülkedeki kadın ve genç girişimciliğinin 

genel sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Cibuti’de Kadın Girişimciliği Destek Sonuçları 

Gösterge Gerçekleşen 

2018-2020  

Hedeflenen 

2021-2024 

Projelerle desteklenen girişimciler tarafından kurulan kayıtlı yeni 

firma sayısı (Kadınlar ve Gençler) 

321 1.000 

Projelerle desteklenen girişimciler tarafından kurulan kayıtlı yeni 

firma sayısı (Kadınlar) 

28 50 

Projelerle desteklenen girişimciler tarafından kurulan kayıtlı yeni 

firma sayısı (25-45 Yaş Arası Genç Kadınlar) 

100 900 

Projelerle desteklenen finansmana erişen yararlanıcıların sayısı 

(Kadın ve Gençler) 

343 5.000 

Projeler kapsamında finansmana erişen yararlanıcılar (Kadınlar) 90 900 

Hibe desteği proje yararlanıcı sayısı (Kadınlar ve Gençler) 343 2.300 

Proje kapsamında eğitim tamamlama sertifikası alan 

yararlanıcıların sayısı (Kadınlar ve Gençler) 

172 3.000 

İş planı hazırlama kapsamında hibe alan yararlanıcıların sayısı 

(Kadınlar ve Gençler) 

7 600 

Proje kapsamında eğitim tamamlama sertifikası alan yararlanıcılar 

(Kadınlar) 

45 500 

Proje kapsamında eğitim tamamlama sertifikası alan yararlanıcılar 

(Gençler) 

100 900 

Hibe alan proje yararlanıcıları (Kadınlar) 12 50 

Hibe alan proje yararlanıcıları (Gençler) 90 900 

Kaynak,  (World Bank, 2021). 

Tablo 2’de görüldüğü üzere Cibuti’de 2018 yılından itibaren başlatılan kadın girişimciliğinin 

desteklenmesi proje ve programlarında yararlanıcı ve kullanıcıların elde ettik destekler 

hedeflenen sayının oldukça gerisinde kalmıştır. Ancak söz konusu programların devreye 

alınması ve bunların kadın ve gençler tarafından bilinir hale gelmesi yaklaşık bir yıl sürmüş, 

bu da yararlanıcı sayılarının düşük kalmasına neden olmuştur. Diğer yandan 2024 yılına kadar 

kadın ve gençlerin girişimcilik desteklerine olan ilgisinin katlanarak artacağı beklentisi söz 

konusudur. Özellikle desteklerden yararlanarak ekonomik katma değer elde edenlerin sayıları 

arttıkça diğerlerinin de bu desteklere göstereceği ilginin artması beklenmektedir. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER   

Doğu Afrika’da yer alan Cibuti’de 2000’li yıllardan itibaren, girişimcilik konusu önemli hale 

gelmiştir. Çünkü giderek artan işsizliğe ve yoksulluğa karşı bir çözüm olarak görülmektedir. 

Hem ekonomik açıdan hem de toplumsal açıdan gelişmesi hedeflenmektedir. Cibuti’deki 

kadınların çok büyük bir kısmı genellikle düşük katma değerli sektörlerde küçük ve enformel 

işler yapmaktadırlar. Ancak son zamanlarda hükümetin ve uluslararası kurumların desteğiyle 

enformel sektörler azalmakta ve kadın girişimciler için yeni fırsatlar yaratılmaktadır. 

Girişimcilik, faaliyetleri Cibuti’li kadınlar için yenilikçi bir iş sahası olup onların kişisel 

beklentilerinin ön planda olduğunu ve iş hayatında aktif olarak görev almaları zorunlu hale 

getirmektedir. Girişimcilik, özellikle kadınlar olmak üzere gençler için yenilikçi veya 

yaratıcılık bir kültürdür. 

Son yıllarda, kurumlar ve uluslararası kuruluşlar tarafında desteklenen girişimcilik 

faaliyetlerine olan ilginin özellikle kadın girişimcilerin geliştirilmesinde artış gözlenmektedir 

ve gün geçtikçe de artmaktadır. Girişimcilik, kadınların işsizliğine karşı bir çözüm olduğunu 

ve girişimci kadınları kendi kazançların elde ederek ekonomik bağımsızlık kazanmalarında 

bir araç olarak görülmektedir; Bu sebeple ekonomik ortamsa yıldan yıla kadınlar için 

girişimcilik faaliyetlerinin büyümesi artmaktadır. Başkent Cibuti şehri üç büyük engel özel 

sektörü engellemektedir,  özel devlet yapılarının teknik ve beşeri kapasitelerinin zayıflığı, özel 

meslek örgütlerindeki aynı zayıflıklar ve nitelikli insan gücü eksikliği vardır. Ancak, özel 

sektörün teşviki, koordinasyonu, etkinliği ve kontrolü zayıf olan kurumlar, yasalar ve 

yönetmeliklerle önemli çabalara maruz kalmıştır. 

Dünya Bankası (2019), Cibuti girişimci kadınların istihdamı için kredi sağlayarak kadınların 

girişimciliğine desteği onaylanmıştır. Bununla birlikte Cibuti’de Devlet tarafından girişimci 

kadınlara destek vermektedir ve kadın girişimciliği geliştirmek için mikro kredi desteğiyle 

başlayan çalışmalar artmaktadır ve son yıllarda girişimcilik eğitimleri ile beraber devam ettiği 

görülmektedir. Özellikle girişimci kadınlar, Cibuti ekonomisinin temel dayanak noktalarından 

biri olmuştur ve işsizliğe bir çözüm olarak görülmüştür. 

Cibuti’de ulusal ve uluslararası kurumların destek verdiği proje ve programlar Hükümet 

tarafından desteklenmektedir. Cibuti Hükümeti, 2035 vizyonu olarak deklare ettiği kalkınma 

hedefleri içerisinde kadın girişimciliğine büyük önem vermektedir. Kadın girişimciliği 

desteklendiğinde ülkedeki kadınların okuma yazma, işgücüne katılma, istihdam oluşturma, 

katma değer yaratma, eşitlik haklarını elde etme gibi pek çok zorluğun aşılması görece daha 

kalay olabilecektir.  Zira ev-aile ekonomisine katkı sağlayan kadınların iş ve sosyal yaşamda 

daha fazla görünür hale gelmesi mümkün olabilecek ve erkeklerin gerisinde kalması sorunu 

da aşılabilecektir. 

Kadınların ülke ekonomisine katılması yolunda sarf edilen çabaların geçmişi 1990’lı yılların 

sonlarından itibaren başlamış olsa da uygulanmaya başlaması 2016 yılından itibaren söz 

konusudur. Kadınların Cibuti ekonomisine katkı sağlamasında Dünya Bankası, Afrika 

Kalkınması ile ulusal düzeyde pek çok kurum büyük destek ve önem vermektedir. Bu 

kapsamda ülkede toplumsal cinsiyet eşitsizliğini azaltma, kadınları ve gençliği güçlendirme 

gibi temaların desteklenmesinin yanı sıra, ülkenin kalkınmayla ilgili yedi önemli noktaya 

odaklanılmaktadır; (1) büyümenin motoru olan özel sektörle birlikte rekabetçi bir ekonomi, 

(2) çeşitlendirilmiş büyüme (3) özel sektörün girişimcilik modeliyle geliştirilmesi, (4) reel ve 

finansal pazarları geliştirme (5) tedarik zincirinde iyileştirmeler, (6) bölgesel işbirliklerini 

geliştirme ve son olarak da (7) kadın girişimcilere fırsatlar yaratmaktır. 

Cibuti’de girişimcilik tabanını genişletmek için daha fazla insanın kendi işine sahip olması 

gerekmektedir. Bunu sağlamak için yapılması gerekenlerden birisi iş kurmanın önündeki 

engellerin kaldırılması ve iş kurma prosedürlerinin basitleştirilmesidir. Yeni bir iş kurmak 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
267



maliyetli olduğunda, zaten iş kurabilmek için kısıtlı sermayeye sahip olan girişimci için bir 

engel olmaktadır. Bu durum yapılan çeşitli araştırmalarda doğrulanmaktadır. Yeni bir iş 

kurmak ne kadar ucuz ve kolay olursa girişimciler için avantajlı olmaktadır. İş kurmayı 

kolaylaştırmak amacıyla, en başta gelen uygulamalardan biri de tek durak noktalarının 

oluşturulması, internetin kullanılması iş kuruluşunun daha ucuz, kolay gerçekleşmesini 

sağlanması ve piyasaya giriş bariyerlerinin kaldırılmasıdır. 

Cibuti Hükümeti için kadın girişimciliğinin desteklenmesinde en önemli amaç yoksulluğun 

önüne geçilmesi ve ülkedeki kadınların ekonomik faaliyetlere gösterdikleri ilginin sinerjik 

etkisini ortaya çıkarabilmektir. Sonuç olarak Cibuti’de kadın girişimciliğinin kurumsal ve 

Hükümet olarak desteklenmeye başlanmasıyla birlikte henüz istenilen seviyeye gelinememiş 

olmakla birlikte gelecek umut vaat eden bir görünüm vardır. Bu durumunun daha ileri 

seviyelere taşınmasıyla ülkede sermaye birikimi sorunu söz konusu olabilecek, aynı zamanda 

uluslararası kurum destekleri ile istikrarlı bir ilerleme kat edilebilecektir. Cibuti için kadın 

girişimciliğinin desteklenmesi ve geliştirilmesinde şunlar önerilebilir; 

Ülkenin için bulunduğu ekonomik durum kadın girişimcilerin kamusal kaynaklarla 

desteklenmesini güçleştirdiğinden bu alanda faaliyet gösteren Dünya Bankası ve Afrika 

Kalkınma Bankası’nın destek programlarının temin edilmesi bu konuda diğer uluslararası 

ekonomik kurumlarla yakın işbirliklerinin sağlanması, 

Kadınların güçlendirilmesinde ekonomik faaliyetlere önem ve değer veren ulusal ve 

uluslararası resmi ve sivil kurumların hareket alanlarının genişletilmesi, kadın 

görünürlüğünün artırılması,  

Kadınların eğitimine daha fazla önem verilmesi, onların eğitime erişiminin sağlanabilmesinde 

pozitif ayrımcılık yapılması, bu alanlarda gerekirse yasal ve idari düzenlemelere gidilmesi, 

Girişimciliğin teşvikinde ve desteklenmesinde kadınların düzenli olarak eğitim almalarının 

sağlanması, bu eğitimlerin de kademe kademe şeklinde verilerek sürekli bir ilerleme 

sağlanması, 

Kadınların ekonomik yaşamın aktif ve değerli bir unsuru olduğu bilincinin toplumda 

yerleştirilmesi, onların ekonomik faaliyetlerden elde edecekleri katma değer ile ülke 

kalkınmasının yakından ilişkili olduğunun benimsenmesi, 

Kadınların girişimcilik fırsatları konusunda deneyimli uzmanlarca mentörlük eğitimlerinin 

verilmesidir. 
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ÖZET  

Kayseri; Antik Çağlar’dan itibaren yoğun ticari faaliyetlerin, ulaşım akslarının birleştiği, 

Anadolu’nun önemli kavşak noktalarından biri olmuş ve çevre yerleşimleri ile birlikte, 

tarihsel süreç içerisinde birçok farklı kültür ve uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.  

Kayseri’nin kuzeydoğusunda yer alan Gesi Mahallesi’ne bağlı Bahçeli (Efkere), geçmişte 

Ermenilerin ve Türklerin birlikte yaşadıkları önemli bir yerleşim yeridir. Kuruluş tarihine 

ilişkin kesin bir kaynak ve görüş olmamakla birlikte literatürde değinilen yapılar ve bölgedeki 

mevcut yapı kalıntıları göz önüne alındığında geçmişte büyük ve önemli bir yerleşim kent 

dokusu barındırdığını görmekteyiz.  

Zamanla Ermeniler için önemli bir merkez haline gelen Efkere’de Ermeniler’e ait çok sayıda 

dini ve sosyal yapının bulunduğu ancak bunların bir kısmının günümüze kadar ulaşamadığı 

tespit edilmiştir. Bununla birlikte azınlıkta yaşayan Türk nüfusununa ait dini, sivil ve sosyal 

yapılar barındırdığı bilinmektedir. 

Geçmişte burada birçok manastır, kiliseler, şapeller, güvercinlikler, kaya oyma mekanlar, han, 

hamam, mahalle fırınları, eğitim yapıları, cami, sivil mimarlık örnekleri ve mezarlıklar yer 

almıştır. 

Bu çalışma ile Bahçeli’de geçmişte anılan ve aktarılan kültürel miras değeri olan bu yapılar 

incelenerek günümüzdeki durumları ve mimari değerleri tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Bahçeli (Efkere), Mimari Kimlik, Tarihi Yapılar, Ermeni Dini Yapıları 

 

 

BAHÇELİ (EFKERE) WITH ITS ARCHITECTURAL VALUES FROM PAST TO 

PRESENT 

ABSTRACT  

Kayseri; It has been one of the important crossroads of Anatolia, where intense commercial 

activities and transportation axes converge since the ancient times, and together with its 

surrounding settlements, it has hosted many different cultures and civilizations in the 

historical process. 

Bahçeli (Efkere), in the Gesi District in the northeast of Kayseri, is an important settlement 

where Armenians and Turks lived together in the past. Although there is no definite source 

and opinion regarding the date of establishment, considering the buildings mentioned in the 

                                                           
1
 “Kayseri/Gesi/Bahçeli (Efkere) Surp Stepanos Ermeni Kilisesi Koruma Yaklaşımı ve Yeniden Işlevlendirme 

Önerileri” İsimli Yüksek Lisans Tezinden Üretilmiştir. Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Birimi tarafından FLY-2020- 10090 kodlu proje ile desteklenmiştir. 
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literature and the existing building remains in the region, we see that it has a large and 

important settlement urban texture in the past. 

It has been determined that there are many religious and social structures belonging to 

Armenians in Efkere, which has become an important center for Armenians in time, but some 

of them have not survived to the present day. However, it is known that there are religious, 

civil and social structures belonging to the Turkish population living in the minority. 

In the past, many monasteries, churches, chapels, dovecotes, rock carvings, inns, baths, 

neighborhood bakeries, educational buildings, mosques, examples of civil architecture and 

cemeteries have been located here. 

With this study, these buildings, which have cultural heritage value that were mentioned and 

transferred in the past in Bahçeli, were examined and their current situations and architectural 

values were discussed. 

Keywords: Bahçeli (Efkere), Architectural Identity, Historical Buildings, Armenian 

Religious Buildings 

 

GİRİŞ 

Bahçeli (Efkere) günümüzde; Kayseri’nin kuzeydoğusunda, kente 18 km uzaklıkta bulunan 

Gesi’nin Güney, Kuzey ve Bahçeli (Efkere) olmak üzere üç eski mahallesinden biri ve 

Koramaz Vadisi’nin
2
 de bir parçasıdır (1). Bahçeli’nin kuzeydoğusunda Gesi-Güney 

Mahallesi, kuzeyinde Gesi-Kuzey Mahallesi, güneyinde Kayabağ (Darsiyak), 

güneydoğusunda Güzelköy (Nize) yer almaktadır. Yerleşim yerini Kayabağ (Darsiyak) suyu 

ikiye ayırmaktadır (Şekil 1). 

1500 yılına ait tahrir defterinde ismi Efkere olarak anılan Bahçeli’nin (1) Alboyacıyan’a göre 

Efkereh, Evkere, Hevkere, Hefkarah, Evgere, Yevkara, Yebgara, Evkar gibi farklı birçok 

isimi de bulunmaktadır (3). Cömert ise Arapça’da Efkere isminin; “tefekkür yani herhangi bir 

mesele hakkında düşünmek, zihin yormak, derin düşünmek ve işin şuuruna varma” anlamına 

geldiğini belirtmiştir (1).  

Uzun bir tarihsel geçmişe sahip olan Bahçeli, farklı dönemlere ait birçok yapı ve yapı 

kalıntıları barındırmaktadır. Çalışma kapsamında Bahçeli’nin tarihi ile birlikte kaynaklarda 

adları sıkça geçen tarihi mimari değere sahip yapılar araştırılmış ve günümüzdeki durumları 

değerlendirilmiştir. 

 

                                                           
2
 Koramaz Vadisi; Gesi Vadisi, Ağırnas Vadisi ve Derevenk Vadisi gibi farklı bölümlerden oluşmaktadır (2). 
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Şekil 1. Gesi- Bahçeli’nin Çevredeki Yerleşim Yerleriyle Konumu 

BAHÇELİ (EFKERE) VE ÇEVRESİNİN TARİHİ 

Bahçeli yerleşim yerinin kuruluş tarihi ile ilgili kesin bir bilgiye ulaşılamasa da bölgenin 

tarihinin kuzeyinde bulunan Kültepe yerleşiminin, MÖ 3000’e kadar geriye gittiği 

bilinmektedir (4). Bölge üzerinde inceleme yapan araştırmacılar Bahçeli ve çevresinin tarihine 

ilişkin farklı görüşler öne sürmüşlerdir. 

Bilge Umar, Bahçeli’nin de içinde bulunduğu Gesi Vadisi’nin tarihi konusunda; Gesi 

kelimesinin Luvi (MÖ 2300) dilinden geldiğine ve Anadolulu öz biçiminin Kasa, Kassa 

olduğuna yani ‘Kutlu Güzel Kent’ anlamını taşıdığına değinmiştir (6). Hüseyin Cömert de 

Bilge Umar’ın Agus Tepesi’nin kökeninin eskilere dayandırmasının ve Ali Rıza Önder’in (7) 

Dimitre olarak geçen yerleşim yerinin Tanrıça Demeter’den geldiğini belirtmesinin ışığında, 

Gesi Vadisi’nin tarihinin Hititler’e kadar eski ve ayrıca Roma ve Bizans’ın da yerleşim yeri 

olarak kullanmış olabileceğinden bahsetmiştir (1). Bölgede Roma ve Bizans dönemine 

tarihlendirilen kaya mekanlar (18) yer alırken Hititlere ait izler günümüze ulaşmamıştır.  

Bahçeli hakkında en ayrıntılı araştırmayı yapan Alboyacıyan ise Bahçeli’nin kuruluş tarihini 

Aziz Tadeos zamanında 1. yüzyılda ya da Aziz Krikor Lusavoriç tarafından 3. yüzyıl sonunda 

olabileceğini belirtmiştir (3).  

Bahçeli’de yapım tarihi çok erken dönemlere dayandırılan Surp Garabet Manastırı’nın, 12. 

yüzyılda başpiskoposluk merkezi haline gelmesi ile birlikte Bahçeli’nin, Ermeniler için değeri 

daha da arttığı ve önemli bir yerleşim merkezi haline geldiği bilinmektedir (10).  

15. yüzyıl tahrir kayıtlarında ve 16. yüzyılın başlarında Koramaz Nahiyesine bağlı olan 

Bahçeli, gayrimüslimlerin yaşadığı bir yerleşim yeri olarak geçtiğinden bahsedilmiştir (8). 

Fakar 1831, 1840 ve 1875 nüfus sayımlarından elde edilen verilere göre Bahçeli’nin Türk 

nüfusu giderek artış göstermiş ancak Ermeni nüfusu hep yoğunlukta kalmıştır. 1915 Tehcir 

Kanunu kapsamında Ermeniler’in göç etmesi ile birlikte nüfus büyük oranda azalmış ve 

Bahçeli eski önemini yitirmiş, 1965 yılında da Gesi (Bağyurdu) ile birleştirilmiştir (1) (Tablo 

1). Kanun kapsamında gelen Türk göçmenlerde zamanla buradan tekrar göç etmişlerdir. 

 Günümüzde ise daha çok yazlık olarak kullanılan yerleşim yerinde yazın nüfusun arttığı 

görülmektedir.    
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Tablo 1. Bahçeli’deki (Efkere) Yıllara Göre Nüfus Sayımı Sonuçları (1) 

1530 Yılı Nüfus 

Sayımı 

156 Nefer 119 Hane-i Gebran 

1584 Yılı Nüfus 

Sayımı 

1 Müslüman 265 Gayrimüslim 

1831 Yılı Nüfus 

Sayımı 

240 Müslüman (48 Hane) 

 

 

1840 Yılı Nüfus 

Sayımı 

200 Hane (Tamamı) 565 Erkek Ermeni 

1875 Yılı Nüfus 

Sayımı 

60 Hane Türk- 162 Erkek Türk 321 Hane Ermeni- 

845 Erkek Ermeni 

1935 Yılı Nüfus 

Sayımı 

461 Toplam Nüfus (Erkek+Kadın)  

1940 Yılı Nüfus 

Sayımı 

504 Toplam Nüfus (213 Erkek+ 291 

Kadın) 

 

 

BAHÇELİ’DEKİ (EFKERE’DEKİ) YAPILAR 

Ermeniler’in Tehcir Kanunu ile göç etmeleriyle, birçok yapı sahipsiz ve kullanım dışı kalmış 

yine de Bahçeli tarihi ve bünyesinde bulundurduğu mimari dokusu ile tarihsel ve kentsel sit 

alanı ilan edilmiştir (Şekil 2).  

Yapılar zamanla ilgi gösterilmemesinden dolayı giderek tahrip olmuş; bakımsızlık, vandalizm 

ve yeni yapılaşmalarla birlikte Bahçeli’nin mimari dokusu yavaş yavaş değişmiş ve 

bozulmuştur.  

Günümüzde Gesi Mahallesi’ne bağlı olan Bahçeli’nin; yerleşik halk tarafından Aşağı 

Mahalle, Orta Mahalle ve Yukarı Mahalle olarak üç ayrı yerleşim alanından oluştuğundan 

bahsedilmektedir. Aşağı Mahalle’nin Kayabağ (Darsiyak) suyunun batısında kalan bölüm, 

Orta Mahalle’nin suyun doğusunda kalan Surp Stepanos Kilisesi’ni de içine alan bölüm, 

Yukarı Mahalle’nin ise Kayabağ’a (Darsiyak) giden ana yola kadar olan alanı içerdiği 

belirtilmektedir. Mübadele öncesi daha çok Ermeniler’in yaşadığı Aşağı Mahalle’nin 

günümüzde yoğun tahribata uğradığı gözlemlenmektedir. 

Geçmişte Aşağı ve Orta Mahalle’de yoğunlaşan yapılaşmalar, zamanla Yukarı Mahallenin 

genişlemesi ile birlikte yapı yoğunluk merkezinin de kaymasına neden olmuştur. 
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Şekil 2. Bahçeli'deki İncelenen Yapıları Gösteren Vaziyet Planı 

Günümüzde resmi kayıtlara göre Bahçeli’de 18 adet yapı tescillenmiştir. Bunlar içerisinde: 

Surp Stepanos Kilisesi, Bahçeli Mezarlığı, eski mescit, iki adet mahalle fırını, 11 adet konut 

ve iki adet yapı kalıntısı bulunmaktadır. Bununla birlikte tescillilerin dışında henüz 

tanımlanamayan birçok basit, anıtsal yapı kalıntısı ve literatürde önemli olmasına rağmen 

tescil kayıtlarında yer almayan hamam ve han yer almaktadır (Şekil 3).  

 

Şekil 3. Bahçeli'deki Bulunan Tescilli Yapılar ve Diğer Önemli Yapıların Konumları 
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1. Surp Garabet Manastırı 

Bahçeli’nin batısında, günümüzde askeri alanda ve yamaçta yer alan (Şekil 4a, b) Surp 

Garabet Manastırı; tarihsel süreç içersinde birçok seyyah tarafından ziyaret edilmiş ve 

araştırmacılar tarafından sıkça değinilmiştir. Bunlardan; Polonyalı Simeon 1616- 1618 yılları 

arasında (5), Fransız Seyyah C. Texier 1802- 1871 yılları arasında (9), Seyyah Vital Cuinet 

1888-1890 yılları arasında (9), İnciciyan 18. yüzyıl sonlarında (5) ziyaret ettiği bilinmektedir. 

Yakın tarihte Alboyacıyan (3), Erkiletlioğlu (19), Cömert (1), Dabağyan (20), Kevorkian ve 

Paboudjian (10) gibi araştırmacılar da bu yapı hakkında önemli bilgiler aktarmışlardır. 

Yüksek bir çevre duvarı ile sarmalanmış olan manastır; içersinde birçok dini yapı ile birlikte, 

hizmet ve ek binaları barındırdığı, görsel ve yazılı kaynaklardan anlaşılmaktadır. 

   

Şekil 4. (a) Surp Garebet Manastırı’nın Genel Görünümü (13), (b) Surp Garabet Manastırı’nın 

Girişi (13) 

Alboyacıyan, Vaftizci Yahya Manastırı olarak da adı geçen Surp Garabet Manastırı ile ilgili 

olarak burada azizin kemiklerinin bulunduğundan (3), Texier ise manastırın diğer adının 

Müjdeci St. Jean Manastırı olduğundan bahsetmiştir (9). Günümüzde Manastır, askeri alan 

sınırları içerisinde yer almakta ve son durumu ile ilgili bilgilere ulaşılamamaktadır. 

2. Surp Stepanos Kilisesi 

Bahçeli’nin merkezinde, eğime yaslanmış bir teras üzerinde, doğu- batı doğrultusunda inşa 

edilmiş olan Surp Stepanos Kilisesi’nin; geçmişte etrafında yoğun bir yapılaşma ile 

çevrelendiği 1915 öncesine ait görsel kaynaklardan anlaşılmaktadır (Şekil 5a, b). 

  

Şekil 5. (a) Surp Stepanos Kilisesi’nin Planı, (b) Surp Stepanos Kilisesi Genel Görünümü 
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Kilise hakkında ilk dolaylı bilgileri 1616-1618 yılları arasında Bahçeli’yi ziyaret etmiş olan 

Seyyah Simeon vermektedir. Simeon, Surp Garabet Manastırı ile birlikte yerleşim yerinde üç 

kilisenin daha bulunduğundan bahsetmiştir. Bu üç kilisenin de Surp Stepanos Kilisesi, Surp 

Kevork ve Surp Sarkis Şapeli olduğu ihtimali üzerinde durulmaktadır (5). Yapıya ilişkin diğer 

bir bilgi ise, kilisenin 1866 yılına ait onarım kaydıdır. Bu kaydın da 1835 yılında Kayseri ve 

çevresinde meydana gelen deprem sonucunda birçok yapı ile birlikte Surp Stepanos 

Kilisesi’nin de tahrip olmasından dolayı onarıma tabi tutulması gerektiğine dair verildiği 

düşünülmektedir (12) (11). Alboyacıyan ise kilisenin bugünkü halinin, 1871 yılında 

yaptırıldığından bahsetmiştir (3).   

Tehcir’e kadar kullanılan kilise daha sonra taş ocağı olarak kullanılmaya başlanmış, yapı 

elemanları başka yapılarda kullanılmak üzere çıkartılmış, kubbe taşları kasnağa kadar 

sökülmüştür. Ancak kilise 1957-1982 yılları arasında büyük bir dönüşüm geçirerek konuta 

çevrilmiştir. Yapının narteks bölümünde çeşitli ekler ve kapatmalar yapılarak konuta, naos 

bölümü ise avluya dönüştürülmüştür. 1977’de tescil edilen yapı, daha sonra tümüyle kendi 

haline bırakılmış, kitlenerek kısmen güvenlik tedbiri alınmaya çalışılmıştır. Günümüzde 

yapıda kubbe tamamen çökmüş, duvarlar özellikle ahşap malzeme ve duvar resimleri yoğun 

tahribat altında kalmış, naosun içerisinde ağaçlar büyümüştür. Yapı döşemesindeki yoğun 

tahribat izlerinin gösterdiği üzere yapıda kaçak kazılara da devam edilmektedir. 

Merkezi haçvari planlı olan kilisenin doğu tarafında toprak altında da devam eden vaftizhane 

ve protesis; kuzey cephesine bitişik ise diakonikon olarak yan mekanları bulunmaktadır. Eski 

görsellere göre bir çevre duvarına sahip olan yapının, yazılı kaynaklara göre de bitişiğinde 

Ermeni “Totkumyan- Akabyan” Okulu’ yer aldığı belirtilmektedir ancak bu yapı günümüze 

ulaşamamıştır (13).  Yine Surp Stepanos Kilisesi’nin kuzeydoğusunda yer alan diğer anıtsal 

yapı kalıntılarının da kilise ile bağlantılı birimlerin olabileceği düşünülmektedir (Şekil 6a, b). 

  

Şekil 6. (a) Surp Stepanos Kilisesinin Kuzeydoğusunda Bulunan Mekanların Konumlarını 

Gösteren Vaziyet Planı, (b) Tahrip Olan Mekanların Genel Görünümü 

3. Surp Kevork Şapeli 

Bahçeli’de günümüze ulaşan diğer bir dini yapı; Surp Stepanos Kilisesi’nin yaklaşık 20 m 

kuzeybatısında, yamaca yerleştirilmiş kaya oyma mekanlı olan Surp Kevork Şapelidir
3
 (Şekil 

7a, b).  

                                                           
3
 Halk arasında Topal Kilise olarak da geçmektedir. 
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Şekil 7. (a) Surp Kevork Şapeli Konumu, (b) Surp Kevork Şapeli’nin Konumunu Gösteren 

Eski Bir Fotoğraf (13) 

Alboyacıyan, Surp Kevork Şapeli’yle ilgili Surp Kevork Ayini gününde burada toplanıldığını, 

küçük hücreli bir yapı olduğunu, küçük bir masa, üç resim ve dört tahta haçın yer aldığını 

belirtmiştir. Her hafta kadınların ve erkeklerin burada toplandığından da bahsetmiştir (3).  

Üç nefli bazilikal plana sahip olan şapele, batı cephesindeki kemerli bir kapıdan girilmektedir. 

Oldukça tahrip olmuş sütunlarla yan neflere ayrılan ve sade bir yapıya sahip olan şapelin iç 

mekanında süsleme unsuruna rastlanılmamaktadır. Günümüzde şapelin kuzeyinde bulunan 

konutun depolama alanı olarak kullanılan mekanlar, giderek daha çok tahrip olmaktadır (Şekil 

8a, b). 

  

Şekil 8. (a) Surp Kevork Şapeli Girişi, (b) Surp Kevork Şapeli İç Mekan Genel Görünümü 

4. Surp Sarkis Şapeli    

Günümüzde konumu tam belirlenemeyen Surp Sarkis Şapeli ile ilgili Varjabedian, Surp 

Stepanos Kilisesi’nin güneydoğusunda olabileceğini belirtmiştir (13). Alboyacıyan ise burası 

ile ilgili kayaya oyulmuş bir mekan olduğundan, içinde küçük bir masa, iki resim ve dört tahta 

haçın bulunduğundan bahsetmiştir (3).  

5. Katolik Ermeni Kilisesi    

Katolik Ermeni Kilisesi’nin
4
 konumu da tam olarak tespit edilememiştir. Varjabedian, Zeki 

Kalfa tarafından 1888’den sonra Katolik Ermeniler için yaptırılan kilisenin, okulun yanında 

yer aldığını belirtmiştir. Ayrıca Varjabedian yerleşim yerinde yer alan ve yerli halkın eski 

mescit olarak tanımladıkları yapının Katolik Kilisesi, olabileceğini işaret etmektedir (13).  

Bu yapı kalıntısı, Bahçeli’nin güneydoğusunda eğimli arazi üzerinde yer almaktadır (Şekil 9a, 

b). Günümüzde yapının çan kulesi ya da köşk mescit olarak tanımlanabilecek mimari bölümü 

                                                           
4
 1830 yılında Osmanlı İmparatorluğu Katolik Ermenileri ayrı bir cemaat olarak tanımıştır (14). 
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dışında kısmen beden duvarları okunabilmekte, apsis ya da mihrap bölümüne ait bir yapı 

kalıntısı veya uzantısı görünmemektedir. 

  

Şekil 9. (a) Katolik Ermeni Kilisesi Olarak Tanımlanan Yapının Konumunu Gösteren Vaziyet 

Planı, (b) Yapının Genel Görünümü 

6. Güvercinlikler 

Güvercin; çok eski çağlardan beri haberleşme gibi önemli bir görevde kullanılmış, birçok 

dinde farklı semboller taşımış ve Osmanlı saray mutfağında kullanılan bir besin maddesi 

olmuştur (15). Bununla birlikte güvercinliklerden ise tarıma katkı için gübre yapımında ve 

askeri alanda ise güherçile
5
 üretiminde faydalanılmıştır. Bahçeli’de güvercinlikler Kayabağ 

(Darsiyak) suyunun ikiye böldüğü vadinin batı yamacındaki tepede ve Bahçeli’den Kayabağ’a 

giden yolun doğusundaki yamaçta yer almaktadırlar (Şekil 10). Günümüzde birçoğunun 

oldukça tahrip olmuş ve kullanım dışı kaldığı görülse de bazı güvercinlikler yöre halkı 

tarafında halen kullanılmaktadır. 

                                                           
5
 Barut yapımında kullanılan, ak renkte bileşik bir maddedir. 
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Şekil 10. Bahçeli’de Bulunan Bacalı Güvercinliklerin Konumlarını Gösteren Vaziyet Planı 

Büyükmıhçı, Gesi’de bulunan güvercinliklerin mimari formaları bakımından “kaya oyma 

güvercinlikler” ve “bacalı güvercinlikler” olarak iki tipe ayırmıştır (16). Bahçeli’deki bacalı 

güvercinlikler (Şekil 11a, b) vadinin görsel bir parçası olarak topografya ile bütünleşirken, 

kaya oyma güvercinlikler ise eski çağlarda kullanılan kaya oyma mekanların dönüşümü ile 

oluşturulmuştur. 

  

Şekil 11. (a) Bacalı Güvercinlikler, (b) Bacalı Güvercinliklerin Genel Görünümü 

7. Kaya Oyma Mekanlar 

Bölgede eski çağlardan beri geleneksel olarak, topografyanın el verdiği ölçüde, kaya oyularak 

mekanlara dönüştürülmüş ve kullanılmıştır. Burada bulunan kaya oyma mekanlar Nilay 

Çorağan tarafından yüzey araştırmasında çalışılmış ve ayrıca “Kayseri Yeraltı Yapıları 

Envanteri’nde” değinilmiştir (21). Bahçeli’de kaya oyma mekanların yoğunlaştığı, Aşağı 

Mahalle olarak da adlandırılan bölüm; yerleşim yerinin doğu ucunda yer almaktadır. Ayrıca 

konutlara bağlantılı ya da bağlantısız inler de bulunmakta ve bu inler kısmi olarak birbiri ile 

bağlantı oluşturmaktadır.  

Darsiyak suyunun batı yamacındaki kaya oyma mekanlarda dini mekanlara 

rastlanılmamışken, birbirine bağlantılı diğer mekanların ise tam olarak işlevi 

tanımlanamamıştır (Şekil 12a, b). 
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Şekil 12. (a)  Çatalin Kaya Mekanları (21), (b) Penzikli Kaya Mekanları (21) 

Bahçeli’nin doğu ucunda bulunan vadinin, doğu yamacındaki kaya oyma mekanlarda ise 

diğer mekanlara ek olarak bir de kaya oyma kilise yapısı tespit edilmiştir (Şekil 13a, b). Bu 

kilise üç nefli bir plan şemasına sahiptir. Günümüzde yapı; tahribata açık bir şekilde 

bırakılmış; nefleri ayıran sütunlar, templon duvarları ve duvar resimleri zarar görmüştür.  

  

Şekil 13. (a)  Kaya Oyma Kilisenin Konumu, (b) Kaya Oyma Kilisenin İç Mekan Görünümü 
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8. Bahçeli (Efkere) Hanı 

Geçmişte oldukça önemli bir ticari merkez de olan Bahçeli’de 1872 kayıtlarında 42 adet 

dükkanın bulunduğu belirtilmektedir. Ermeni tüccarların yoğun olduğu ve ithal ettikleri 

malları getirerek burada sattıkları da düşünülmektedir (1). Yöre sakinleri buranın eskiden 

büyük bir çarşısı olduğunu ve Kayseri’den ve Gesi’den buraya düzen düzmek
6
 için gelindiğini 

belirtmişlerdir. Cömert, eski adları ile vadide Kayabağ (Darsiyak) suyu boyunca devam eden 

caddenin Çarşı Caddesi olduğundan ve Çarşı Caddesi, Han Caddesi, Manastır Caddesi ve 

Demircilik Mahallesi’nde çok sayıda dükkanın bulunduğundan bahsetmiştir. 

  

Şekil 16. (a) Bahçeli (Efkere) Han’ının Konumunu Gösteren Vaziyet Planı, (b) Bahçeli 

(Efkere) Han’ının  Konumu 

O dönemin önemli ticari yapılarından biri olan Bahçeli Hanı ise, Surp Stepanos Kilisesi’nin 

batısında yer almaktadır (Şekil 16a, b).  Günümüzde büyük oranda tahrip olan yapının kapısı, 

kaya mekanı ve dış duvarları kısmen ayakta kaldığı için planı dahi tam okunamamaktadır 

(Şekil 17a, b). Yapı çevrede bulunan halk tarafından ahır olarak kullanılmakta ve gittikçe hızlı 

bir şekilde tahrip olmaktadır. 

  

Şekil 17. (a) Bahçeli (Efkere) Han’ının Girişi, (b) Bahçeli (Efkere) Han’ının Giriş Kapısının 

Çizimi 

                                                           
6
 Kayseri’de nişandan önce gelinin ihtiyaçlarını erkek tarafının karşılaması olarak bilinen bir tür evlilik adetidir. 
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9. Bahçeli (Efkere) Hamamı 

Bahçeli Hamamı; Aşağı Mahalle’de Depo Sokak üzerinde, Bahçeli Eski Camisi’nin batısında 

bulunmaktadır (Şekil 18a, b). Tescilli bir yapı olmamakla birlikte hamam ile ilgili çok az veri 

aktarılmıştır (1). 

  

Şekil 18. (a) Bahçeli Hamamı’nın Konumunu Gösteren Vaziyet Planı, (b) Bahçeli 

Hamamı’nın Genel Görünümü 

 

Günümüzde kümes olarak kullanılan yapının yoğun bir tahribata uğradığı görülmekte ve planı 

tam olarak okunamamaktadır. Hamama ait tek bir mekanın günümüze ulaşması yapının 

tipolojik bir sınıflandırmaya tabi tutulmasını da güçleştirmektedir. 

Kare planlı ve kagir olarak inşa edilen bu mekanın üzeri, trompla geçilen kubbe ile 

örtülmüştür. Basık yuvarlak kemerin içine açılan dikdörtgen bir kapıdan girilen mekanın, 

güney duvarında yuvarlak kemerli pencere açıklığı bulunmaktadır. Kubbenin tepesinde ise 

tahrip olmuş, çiçek şeklinde bir aydınlık feneri yer almaktadır (Şekil 19a, b). 

  

Şekil 19. (a) Bahçeli Hamamı’nın İç Mekanından Kapı Açıklığının Görünümü, (b) Bahçeli 

Hamamı’nın Kubbesindeki Aydınlık Feneri 

10. Bahçeli’deki (Efkere’deki) Tarihi Konutlar 

Bahçeli’deki yapılaşma; topografyanın durumuna göre şekillendirilmiş, konutlar çoğunlukla 

burayı ikiye bölen, Kayabağ (Darsiyak) suyunun oluşturduğu iki vadinin de yamaçlarındaki 

teraslarda, eğime paralel olarak yerleştirilmiştir (Şekil 20). Bahçeli’nin eski görsellerine 
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bakıldığında, günümüzdekine göre konut dokusunun oldukça azaldığı görülmektedir (Şekil 

21a, b). 

 

Şekil 20. Bahçeli Kentsel Dokusu 

  

Şekil 21. (a) 1915 Öncesi Bahçeli, Genel Görünümü (13), (b) 2020 Yılı Bahçeli, Genel 

Görünümü 

 

Yerleşim yerindeki konutlar, Tehcir Kanunu’yla gayrimüslimlerin bölgeyi terk etmesi 

sebebiyle kullanım dışı kaldığı için büyük oranda yıkılmış ve tahrip olmuştur. Bu tahribatın 

en yoğun gerçekleştiği bölüm ise batı yamacıdır (Şekil 3). Buna karşılık doğu yamacına 

Cumhuriyet’in ilk yıllarıyla birlikte yeni konut dokusu eklenmeye başlamıştır. Yeni yapılaşma 

örnekleri ise genellikle İldem’den Bahçeli’ye ayrılan yol güzergahı üzerinde ve Yukarı 

Mahalle’de yoğunluk kazanmıştır (Şekil 22). 

 

Şekil 22. Bahçeli Geleneksel Doku ile Yeni Yerleşim Alanını Gösteren Harita 
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İmamoğlu, Gesi Evleri kitabında Bahçeli’de yer alan dört konutun (“Hasan Gök Evi, Ahmet- 

Behice Dikmen Evi, Ali Köseoğlu Evi ve Çaybaşından isimsiz bir ev”) mimarisini 

incelemiştir (17). Bahçeli’de toplamda 11 adet tescilli konut bulunmaktadır (Tablo 2). Bu 

konutların 9 tanesi günümüzde halen işlevini sürdürüyorken, kullanılmayan 2 tanesi ise 

oldukça tahrip olmuş durumdadır. Bu tahrip olan konutlardan Vehbi Efendi Konağı’nın yola 

bakan cephesi, çökme tehlikesinden dolayı desteklenmiş fakat korunmadığı için yıkılmasının 

önüne geçilememiştir. 

Tablo 2. Bahçeli’deki (Efkere’deki) Tescilli Konutlar (2- Kılıçaslan Sokak- Ali Köseoğlu Evi 

(Papazın Evi), 4- Kılıçaslan Sokak, 5- Kılıçaslan Sokak, 6- Kılıçaslan Sokak, 7- Özalp 

Sokak, 10- Özalp Sokak, 11- Demircilik Sokak- Hasan Gök Evi, 12- Demircilik Sokak, 

Depo Sokak- Vehbi Efendi Konağı, Dere Sokak, Dere Sokak (Şekil 3)) 

Kılıçaslan Sokak, 2- Ali 

Köseoğlu Evi (Papazın Evi)

 

Kılıçaslan Sokak, 4 

 

 

Kılıçaslan Sokak, 5 

 

 

Kılıçaslan Sokak, 6 

 

 

Özalp Sokak, 7 

 

 

Özalp Sokak, 10 

 

 

Demircilik Sokak, 11- 

Hasan Gök Evi

 

Demircilik Sokak, 12 

 

 

Depo Sokak- Vehbi Efendi 

Konağı
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Dere Sokak 

 

 

Dere Sokak 

 

 

11. Mahalle Fırınları  

Geçmişten günümüze kadar devam eden bir kültür olan mahalle fırınları, Bahçeli 

geleneklerinde de yerini korumaktadır. Yerleşim yerinde 2 adet mahalle fırını tescillenmiş 

durumdadır. Bu yapılardan biri Kılıçaslan Sokak’ta, diğeri ise Özalp Sokak’ta yer almaktadır 

(Şekil 23a, b). Oldukça sade kareye yakın dikdörtgen planlı olan bu yapılarda, duvarda 

gömülü bir fırın ve niş bulunmaktadır. Günümüzde bu yapılar yöre halkı tarafından halen 

kullanılmaktadır. 

   

Şekil 23. (a) Mahalle Fırını (1, Kılıçaslan Sokak (Şekil 3)), (b) Mahalle Fırını İç Mekanı (1 

(Şekil 3)), (c) Mahalle Fırını (8, Özalp Sokak (Şekil 3)) 

12. Ermenilere Ait Eğitim Yapıları 

Tarihsel kayıtlarda Bahçeli’de birden fazla eğitim yapısının bulunduğuna dair bilgiler 

aktarılmaktadır. Ancak günümüzde bu yapılara ait olarak tanımlanabilecek kesin bir belge ya 

da yapı kalıntısı bulunmamaktadır. 

Cömert ve Varjabedian; 1915 öncesine kadar Bahçeli’de Ermeniler’e ait birçok eğitim 

yapısının inşa edildiğini belirtmiştir. Varjabedian, 1820 yılında faaliyete geçen bir okuldan ve 

bu okulda 1872- 73 yılları arasında 120 adet erkek öğrencinin yer aldığından bahsetmiştir. 

Ancak daha detaylı bir bilgi aktarmamıştır. Bununla birlikte Surp Stepanos Kilisesi’nin 

yanında da “Totkumyan- Akabyan” isminde başka bir okulun da var olduğunu belirtmiştir. 

Günümüzde bu okulun bulunduğu alanda bir konut yer almaktadır. Varjabedian ayrıca 

yerleşim yerinde 1886’da bir kız okulunun açıldığından da bahsetmiştir (13). Bu okulların 

dışında Cömert, Surp Garabet Manastırı’nın içinde de eğitim yapısının yer aldığını ve yüksek 

okul düzeyinde eğitim verildiğini belirtmiştir (1). 

13. Bahçeli (Efkere) Mezarlıkları 

Bahçeli’de Türk mezarlık alanları ile birlikte eski zamanlarda Ermeni nüfusuna ait mezarlık 

alanlarının da bulunduğu ancak günümüze bunların ulaşamadığı düşünülmektedir. (Bahçeli 

sakinleri) Yöre halkı; günümüzdeki İlkokul’un bahçesi, İlkokul’un yakınındaki çocuk oyun 
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alanı ve askeri alanın sınırlarına yakın bölümlerin bir zamanlar Ermeni mezarlığı olduğundan 

bahsetmektedir fakat alanda buna ilşkin bir buluntuya rastlanılmamıştır. (Şekil 14a, b, c). 

    

Şekil 14. (a)  İlkokulun Bahçesi, (b) Çocuk Oyun Alanı, (c) Askeri Alanın Sınırı 

 

Türklere ait olan mezarlıklar ise Garipler Mezarlığı ve Bahçeli Mezarlığı olmak üzere 

Bahçeli’nin kuzeybatısında yer almakta ve her iki mezarlıkta da Osmanlı Dönemi’ne ait eski 

mezar taşları bulunmaktadır. Halk arasında Garipler Mezarlığı olarak adlandırılan bu yer, 

askeri alana yakın bir yamaçta yer almaktadır. Bahçeli Mezarlığı da yerleşim yerinin 

girişinde, batıya uzanan yol ayrımının ucunda konumlanmakta ve bu mezarlığa günümüzde de 

defin gerçekleştirilmektedir (Şekil 15a). 

  

Şekil 15. (a) Bahçeli Mezarlığı, (b) Garipler Mezarlığı 

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Ermeniler’in göçü ile birlikte bir kent yerleşiminden bir köy yerleşimine dönüşen ve yapı 

stoğu hızlı bir şekilde yok olan Bahçeli; sit alanı içersinde yer almasına rağmen hiçbir yapıcı 

müdehale görmediği için giderek tarihsel kimliğini, hafızasını kaybetmektedir. Dini ve ticari 

yapılarında çok çeşitlilik sergileyen yerleşimin korunması ve gelecekte kültürel bellekte 

kalması için acilen bir yönetim planı ile birlikte koruma planı geliştirilmelidir. Öncelikle 

günümüzde var olan yapıların ve yapı kalıntılarının hızlı bir şekilde mevcut durumları 

belgelenmeli ve arşivlenmelidir.  

Birçok yapı kalıntısının tanımlanamadığı Bahçeli’de yerleşim tarihi ve niteliği ile ilgili daha 

bilimsel verilere ulaşmak için temizlik, kısmı sondaj ve kazılarında yapılması gerektiği; 

ortaya çıkacak büyük ve küçük buluntuların değerlendirilerek tekrar bir araştırma yapılması 

gerekliliği öngörülmektedir.   
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Ayrıca tescili olmayan yapılar tescil edilmeli ve geçiçi önlemler ile koruma altına alınarak 

bütüncül bir koruma girişmine kadar sabitlenmelidir.  

Koramaz Vadisi’nin 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmesiyle bu 

vadinin bir parçası olan Bahçeli’nin de değerlendirilmesi ve burada yer alan yapıların koruma 

altına alınması daha fazla önem arz etmektedir. Yapılarda görülen yoğun tahribatlar ise 

yerleşim yerini, Koramaz Vadisi’nin korunması gereken öncelikli alanları arasınada 

girdirmektedir. 

Bahçeli’de günüzde var olan yapı yoğunluğunun literatürde yer alan kaynaklara oranla 

yaklaşık yarısının tespit edilebilir durumda olduğu görülmüştür. Bu çalışma kapsamında ise 

Bahçeli’de yer alan günümüze ulaşabilmiş ve ulaşamamış tarihi kimliği olan önemli yapılar 

tanıtılarak, günümüzdeki tahribat durumlarına dikkat çekilmek istenmiş ve bilimsel bir algı 

oluşturmaya çalışılmıştır.   
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ÖZET 

Yol, medeniyetlerin, oluşması, ilerlemesi ve kültürlerarası etkileşimin artmasında önemli bir 

yere sahiptir. Doğu ile Batı arasında ana ticaret arteri özelliğine sahip ve ticari kimliği ön planda 

olan İpek Yolu üzerinde olan Mardin ili de bu etkileşimden payını almış şehirlerden birisidir. 

Mardin’in siyasi ve fiziki şartlara bağlı olarak dilsel, dinsel, ırksal çeşitliliği, meslek gruplarını 

şekillendirmiştir. Özellikle kuyum sanatı Süryani ustalarla özdeşleşmiştir. Bu çalışmanın amacı 

telkâri sanatına 67 yılını veren, Mardin’in kuyumculuk ve gümüş işlemesi alanlarında 

çalışmalarda bulunan, hala geleneksel yöntemlerle mesleğini devam ettiren el sanatları 

ustalarından Suphi Hindiyerli’yi daha yakından tanımak ve tanıtmaktır. UNESCO’nun Somut 

Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında düzenlenen Yaşayan İnsan 

Hazineleri ödül töreninde Cumhurbaşkanı tarafından “Yaşayan İnsan Hazineleri” ödülü ile 

ödüllendirilen telkâri ustasının tanıklığında Mardin kuyum sanatına bakmak, bu alanda yaşanan 

dönüşümleri görmek açısından önemli bir yeri vardır. Hakkında çıkan haberlere dayalı olarak 

kendisiyle yapılan birebir görüşmede vermiş olduğu yanıtlar kayıt altına alınmış ve bu bilgiler 

ışığında metin oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra kendisinden alınan izinle fotoğraflar çekilmiş 

ve çalışma tamamlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşayan İnsan Hazinesi, Mardin, Telkâri, Usta 

 

SUMMARY 

The road has a significant impact on civilizations, their products, and intercultural interaction. 

It was purchased at a discount from the Mardin Road, which is on the historical Mardin Road, 

which is on a main trade artery between East and West. Depending on the political and physical 

conditions of Mardin, linguistic and racial occupational groups were shaped. Especially the art 

of jewelry is identified with Syriac masters. The aim of this person is to get to know and 

introduce Suphi Hindiyerli, one of the handicrafts who gave 67 years to the art of filigree, which 

can be applied to the jewelery and silver processing of Mardin, and who is still a master of the 

craft. Mardin is an important place, its diaries are a place worth seeing. Regarding the 

information about him, records were taken that he had one-on-one interviews and this 

information is text stories. For this, as well as for those drawn with the permission of the receipt, 

it is completed and completed. 

Keywords: Living Human Treasure, Mardin, Filigree, Master 
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GDPR ASSESSMENT OF SMART CITY APPLICATIONS 
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ABSTRACT 

After the European Union's new General Data Protection Regulation (GDPR) became 

applicable in May 2018, concerns about the legal compliance of several technologies including 

blockchain systems, IoT devices or smart city applications have emerged considering the 

individual rights guaranteed by the GDPR. This study aims to reveal the implications of GDPR 

on smart city applications. Smart city applications convert data coming from many 

interconnected devices to meaningful information and use them to raise the standards of daily 

life. In order to better understand how the smart city sector sees the challenges raised by GDPR 

and how they address them, this study analyses privacy policies of smart city applications which 

are legal documents that explain what data is collected from users and how they are processed. 

These analyzes were made by taking into account nine main elements extracted from the GDPR, 

which may be important in the context of the smart city. These main topics are; Explicit 

Consent, Right to Withdraw Consent, Right to Erasure, Right to Data Portability, Right of 

Access, Storage Limitation, Transparency, Transfer of Data, Data Minimisation. According to 

these GDPR elements, personal data cannot be processed without the explicit consent of the 

user, users have the right to access the data at any time, to make copies of the data, to delete the 

data and to withdraw their consent at any time. The data to be used in these applications should 

be minimum and should not be stored when it is no longer needed. For what purpose and how 

the collected data is collected, it should be clearly explained to the user. In case of transfer of 

data to third parties or to different places, the users should be informed. In this study, privacy 

policies of 68 applications are collected, web page specific policies are eliminated, and 42 

privacy policies are analysed.  Each application has been evaluated considering the key 

elements provided by the GDPR. Among the documents examined, 21 of them mention explicit 

consent, 22 of them includes right to withdraw consent, 35 of them contains the right to access 

and delete data, 39 of them talk about data transfer, 33 of them mention how long they keep the 

data, 5 of them mention that they collect information at a minimum level, 16 of them mention 

data portability and 37 of them mention transperancy. Considering these analyzes, it can be 

concluded that there are serious problems in compliance with GDPR in these applications and 

the way service providers inform their users via their privacy policies. Furthermore, this study 

contains preliminary results of the study aiming at automating evaluation of GDPR compliance 

of privacy policies via information retrieval techniques. 

Keywords: Smart City, Privacy, Privacy Policy, EU GDPR, Personal Information 
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AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARINDA GDPR DEĞERLENDİRMESİ 

 

ÖZET 

Avrupa Birliği'nin yeni Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) Mayıs 2018'de geçerli hale 

gelmesinden sonra, blok zincir sistemleri, IoT cihazları veya akıllı şehir uygulamaları da dahil olmak üzere 

birçok teknolojinin GDPR tarafından garanti edilen haklara yasal uyumu konusunda endişeler ortaya 

çıkmıştır. Bu çalışma, GDPR ’ın akıllı şehir uygulamaları üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmayı 

amaçlamaktadır. Akıllı şehir uygulamaları, birbirine bağlı birçok cihazdan gelen verileri günlük yaşam 

standartlarını yükseltmek için anlamlı bilgilere dönüştürüp kullanır. Bu çalışma kapsamında, akıllı şehir 

sektörünün GDPR’ ın getirdiği zorlukları nasıl görüp ele aldığını anlamak için, akıllı şehir uygulamalarının 

kullanıcılarından hangi verileri toplandığını ve nasıl işlendiğini açıklayan gizlilik politikaları analiz 

edilmiştir. Bu analizler akıllı şehir bağlamında önemli olabilecek, GDPR içerisinden çıkarılan dokuz temel 

unsur göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Bu unsurlar sırası ile; Kullanıcıdan Açık Onay Alma, 

Verilen Onaydan Vazgeçme Hakkı, Veri Silme Hakkı, Verileri Taşıma Hakkı, Verilere Erişim Hakkı, 

Verileri Saklama Sınırı, Açıklık, Veri Transferi, Minimum Veri İşleme olarak verilebilir. Bu temel 

prensiplere göre, kullanıcıların açık onayı olmadan verileri işlenemez ve kullanıcılar istedikleri zaman 

verilere erişim, verilerin kopyasını alma, silme ve istediği zaman verdiği onaydan vazgeçebilme hakkına 

sahiptir. Ayrıca, kullanılacak kişisel veri miktarı minimum düzeyde tutulmalı ve ihtiyaç kalmadığı anda 

da saklanmamalıdır. Toplanan verilerin ne amaçla ve nasıl toplandığı, belirgin şekilde kullanıcıya 

açıklanmalıdır. Verilerin 3. Kişilere veya farklı yerlere transferi söz konusu olduğu durumlarda kullanıcıya 

bilgi verilmelidir. Çalışma kapsamında, 68 uygulamanın gizlilik politikaları toplanmış, bunlardan bir kısmı 

sadece web sayfasına özgü olduğundan elenip, 42 tanesi detaylı incelenmiştir. Her bir politika GDPR 

tarafından sağlanan temel unsurlar göz önünde bulundurularak değerlendirmiştir. İncelenen dokümanlar 

içerisinden, 21 tanesinin açık bir şekilde onay alınmasından, 22 tanesinin verilen onaydan vazgeçmekten, 

35 tanesinin veriye erişim ve veriyi silme hakkından, 39 tanesinin veri transferinden, 33 tanesinin verinin 

ne kadar süre ile sakladığından, 5 tanesinin en az olacak şekilde bilgi topladığından, 16 tanesinin veri 

taşınmasından ve 37 tanesinin açıklık unsurundan bahsetmiş olduğu görülmüştür. Bu analizler göz önüne 

alındığında, bu uygulamalarda GDPR ile uyum konusunda ve servis sağlayıcıların gizlilik politikaları 

üzerinden sağladıkları bilgilerde ciddi sorunlar olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca bu çalışma bilgi geri 

getirme tekniğini kullanan, gizlilik politikalarının GDPR ile uyumluluğunu otomatik hale getirmeyi 

amaçlayan bir çalışmanın ön sonuçlarını içermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Akıllı Şehir, Gizlilik, Gizlilik Politikası, EU GDPR, Kişisel Veri            
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SANATIN NESNELİĞİNDEN ÖZNELİĞİNE KADIN SANATÇI: ROSA BONHEUR 
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ÖZET 

Sanat tarihçi Linda Nocklin’e hatırı sayılır bir ün ve saygınlık kazandıran kitabı “Neden Hiç 

Büyük Kadın Sanatçı Yok?” başlığından da anlaşılacağı üzere son derece haklı bir soruyu dile 

getirmektedir.  Basit bir akıl yürütmeyle, yetenek dediğimiz olgunun kadın ya da erkek tüm 

insanlara eşit dağıtıldığını düşünsek de bu varsayımın sağlamasını tarihe bakarak yapmak pek 

mümkün görünmemektedir. Ataerkil toplumlarla başlayan binlerce yıllık yazılı tarihin 

kadınlara karşı adil davranmadığını iddia eden feminist eleştiri “history” sözcüğünü “his-story” 

(eril olanın hikayesi) şeklinde anagramatik bir yaklaşımla gözler önüne sermeyi amaçlar. 

Kimileri için bir tek sözcüğe yapılan bu küçük müdahalenin yüzlerce yıla sinmiş bütün bir 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğini çarpıcı bir şekilde ortaya koyduğu düşüncesi yeterince ikna edici 

bulunmayabilir. Ne var ki, tarih boyunca sosyal ve kültürel sınırları erkekler tarafından katı bir 

biçimde çizilmiş kadınlardan bazıları erkeklere ait kılınmış alanlara meyil etmeye kalktığında 

cesaret ve kararlılık gerektiren bu girişimlerin, sayıca az oluşu nedeniyle daha görünür olacağı 

düşünülebilir. Bu durumda feministlerin “his-story” sözcüğü üzerinden patriarkal düzene 

getirdiği eleştirinin hiç de haksız olmadığını gösteren çıplak bir gerçekle karşı karşıya kalırız: 

Kadınlar, önemli tarihsel figürlerin eşleri ya da anneleri, yani obje olmanın dışında nadiren özne 

olarak kayıtlara geçebilmişlerdir. Özellikle sanat alanında yaratıcılık ve deha gibi eril olanla 

özdeşleşen kavramların Antik sanatın estetik ve güzelliğin normlarını belirleyen zirvelerinden, 

cinselliği tabu olmaktan çıkaran kimi avangart 20 yüzyıl sanat hareketlerine varıncaya dek bu 

durumun istisnaları, ancak öykülerindeki trajedi ölçüsünde dikkat çekmeyi başarabilmiştir. Bu 

minvalde metin, 19. Yüzyıl Gerçekçiliğinin önemli bir ismi olan Rosa Bonheur’un eserlerini 

merkez alan, cinsiyeti ya da cinsel yönelimi üzerine spekülasyonların gölgelemediği bir çerçeve 

çizmeyi amaçlamaktadır. Bonheur’un sanat hayatı, toplumsal normların kısıtlayıcılığını aşmak 

iradesini gösteren kadınların, yeteneklerini ya da becerilerini ortaya koymak, kendi kişisel 

serüvenlerini hayata geçirmek için radikal çözümler ürettiği dikkat çekici birkaç örnekten 

biridir. 

Anahtar Sözcükler: Rosa Bonheur, Sanat, Kadın 

 

WOMAN ARTIST FROM OBJECT TO SUBJECT: ROSA BONHEUR 

 

ABSTRACT 

The book that brought art historian Linda Nocklin considerable fame and respect, “Why Have 

There Been No Great Women Artists?” as the title suggests, it raises a very valid question. With 

a simple reasoning, although we think that the phenomenon we call talent is equally distributed 

to all men and women, it does not seem possible to verify this assumption by looking at history. 

Feminist criticism, which claims that thousands of years of written history that started with 

patriarchal societies did not treat women fairly, aims to reveal the word "history" with an 

anagrammatic approach in the form of "his-story". For some, the thought that this small 

intervention in a single word strikingly reveals the entire gender inequality that has permeated 
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hundreds of years may not be convincing enough. However, it can be thought that these 

initiatives, which require courage and determination, will be more visible due to their low 

number when some of the women whose social and cultural boundaries have been strictly drawn 

by men throughout history try to incline to areas that have been made for men. In this case, we 

are faced with the bare truth that shows that the criticism of the patriarchal order by the feminists 

over the word "history" is not unjustified at all: Women have rarely been recorded as subjects 

other than the wives or mothers of important historical figures. The exceptions to this situation, 

from the peaks of the concepts identified with the masculine such as creativity and genius, 

especially in the field of art, that determined the norms of aesthetics and beauty in ancient art, 

to some avant-garde art movements of the 20th century that removed sexuality from being a 

taboo, have managed to draw attention only to the extent of the tragedy in their stories. In this 

respect, the text aims to draw a framework that centers on the works of Rosa Bonheur, an 

important figure in 19th Century Realism, and is not overshadowed by speculations on her 

gender or sexual orientation. Bonheur's art life is one of the few remarkable examples where 

women, who show their will to overcome the restrictiveness of social norms, produce radical 

solutions to reveal their talents or skills and to bring their own personal adventures to life. 

Key words: Rosa Bonheur, Art, Woman 
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ÖZET 

Vernaküler mimari kavramı, bir yörenin coğrafi ve iklimsel koşullarına, yereldeki yapı 

malzemesinin sunduğu imkânlara ve üretildiği toplumun kültürel birikimlerine göre 

biçimlenen, bulunduğu doğal çevre ile uyumlu bir mimariyi tanımlar ve çoğunlukla inşa 

eylemini kullanıcısı olan insanların gerçekleştirdiği geleneksel konut yapılarını ele alır. Benzer 

doğal çevrelerde veya yakın konumlarda olmalarına rağmen, yörelerin vernaküler mimari 

biçimlenişlerinde sosyokültürel anlayışlara bağlı olarak farklılıklar görülebilir. Bu çalışma, iki 

alan çalışması örneği üzerinde vernaküler mimariyi çevresel ve kültürel tüm yönleriyle ele 

almayı amaçlamıştır. Çalışmada Orta Torosların iki yamacında, neredeyse sırt sırta 

konumlanmış olan Akseki ve Taşkent yörelerinin sivil mimarilerinin genel özellikleri 

incelenerek karşılaştırılmış, benzer ve farklı yönleri vernaküler mimari bağlamında ortaya 

konulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Vernaküler mimari, Sivil mimari, Akseki, Taşkent. 

 

COMPARISON OF AKSEKI AND TASKENT REGIONS IN THE CONTEXT OF 

VERNACULAR ARCHITECTURE 

ABSTRACT 

The concept of vernacular architecture defines an architecture that is in harmony with the 

natural environment it is in, shaped according to the geographical and climatic conditions of a 

region, the opportunities offered by the local building materials and the cultural accumulations 

of the society in which it is produced; and mostly deals with traditional residential buildings 

which its users are the people who are building them. Although they are in similar natural 

environments or in close locations, differences can be seen in the vernacular architectural 

formation of the regions depending on sociocultural features. This study aimed to deal with all 

environmental and cultural aspects of vernacular architecture on two field studies. In this study, 

the general features of the civil architecture of Akseki and Taskent, which are located almost 

back-to-back on two slopes of the Central Taurus, were examined and compared, and similar 

and different aspects were revealed in the context of vernacular architecture. 

Keywords: Vernacular Architecture, Civil Architecture, Akseki, Taskent. 
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1.GİRİŞ 

Yapılı çevrelerde tasarımın amacı, kullanıcılara uyan, kullanıcıların isteklerini ve eylemlerini 

gerçekleştirebilmelerini sağlayan çevreleri ve bu çevrelerin bileşenlerini yaratmaktır. Mimari 

tasarım ürünlerinin insani karakteristiklerin anlaşılmasını, bunlara uyulmasını ve bunların 

desteklenmesini temel alması gerekir. Tasarım kültüre cevap vermeli, kültüre özgü olmalıdır 

(Rapoport, 2004). 

Yerel mimari, onları üreten toplumların ve kültürlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir toplumun 

ekonomik özellikleri, kültürel değerleri, siyasi ilişkileri, dini inançları ve sosyal yapılarının 

hepsi, kullanılan malzemelerin, bina formlarının seçimi ve mekân kullanımını belirlenmesinde 

etkilidir. Bütün bunların mimariyle, dünyanın yerel mimarisini karakterize eden çok çeşitli 

mimari ürünün biçimlenişini belirleyen karmaşık bir ilişkisi vardır. (Vellinga, 2015). 

Vernaküler mimari kavramı, insanların kendiliğinden, geleneksel biçimlerde ürettiği bu yerel 

mimari ürünlerini ele alır. Doğal çevrenin imkânları ve kısıtlamalarına sıkı sıkıya bağlı olarak 

gerçekleştirilen bu mimarlık üretimleri, çevre ile yüksek seviyede uyumlu, ekolojik yapıların 

ortaya çıkmasını sağlamıştır. Vernaküler mimarinin bu ekolojik ve sürdürülebilir özelliklerinin 

modern dönemde mimarlar tarafından fark edilmesinin ardından vernaküler mimariden dersler 

çıkarabilmek adına, çok sayıda çalışma yapılmıştır. Dolayısıyla içerisinde bulunduğumuz 

çevresel sorunlara çözüm bulabilmek umuduyla, vernaküler mimari ile ilgili çalışmaların büyük 

çoğunluğu, yalnızca çevresel sürdürülebilirlikle ilgili problemlere odaklanmıştır. Ancak 

vernaküler mimarinin sürdürülebilirlikle ilişkisini anlayabilmek için, belirli yapı 

malzemelerinin seçimi, kullanımı ve geri dönüşümü, biçimsel ve mekânsal düzenlemeler ile 

bunların ısı, nem, rüzgar yönü ile ilişkilerinin yanında; sürdürülebilirliğin sosyal, ekonomik, 

politik ve kültürel yönlerinin de ele alınması gerektiği unutulmamalıdır (Vellinga, 2015). 

Bu çalışmada, vernaküler mimari kavramı bağlamında karşılaştırmalı bir alan çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada öncelikle vernaküler mimari kavramı ile ilgili özlü bir literatür 

çalışması aktarılmıştır. Çalışma kapsamında Orta Torosların iki yamacında konumlanmış olan 

Akseki ve Taşkent yöreleri topografik, iklimsel, sosyal, ekonomik ve kültürel yönleriyle ele 

alınarak, yörelerin sivil mimari ürünlerinin genel özellikleri analiz edilmiştir. Yakın konumlu 

bu iki yörenin sivil mimari örneklerinin karşılaştırılması ile farklılıklarının belirlenip, 

farklılıklarının nedenlerinin tespitinin yapılması amaçlanmaktadır. 

2.VERNAKÜLER MİMARİ KAVRAMI 

“Vernaküler” sözcüğü, köken olarak Latincede “hane çocuğu, yerli, yerel” anlamlarına gelen 

vernaculus ‘tan türetilmiş Fransızca bir kelime olan vernaculaire kelimesinden alıntılanarak 

dilimize geçmiştir (URL-1). İngilizcede vernacular kelimesi öncelikli olarak “belirli bir 

grubun, özellikle resmi olmayan durumlarda doğal olarak kullandığı bir dil biçimi” anlamında 

kullanılmaktayken, mimarlık alanında “sıradan konutların inşa edildiği yerel bir üslup” olarak 

yer alır (URL-2). 

Mimarlık alanında, Bernard Rudofsky’nin 1964 yılında The Museum of Modern Arts’ta 

gerçekleştirilen “Architecture Without Architects (Mimarsız Mimarlık)” sergisi ve Paul 

Oliver’ın “Encyclopedia of Vernacular Architecture of the World (Dünya Vernaküler Mimari 

Ansiklopedisi)” çalışması, vernaküler mimari araştırmalarının öncüsü olarak kabul edilebilir 

(İbiş, 2019). “Architecture Without Architects” çalışmasında Rudofsky, uzmanlar tarafından 

değil, ortak bir kültüre sahip insanlar tarafından, bir deneyimler toplamı ile sürekli ve 

kendiliğinden üretilen bir mimarlığı örnekleriyle sergiler. Bu “eğitimsiz inşaatçıların”  

felsefelerini ve pratik bilgilerini, “kaotik şehirlerinde kapana kısılmış endüstriyel insan” için 

kullanılmamış bir ilham kaynağı olarak nitelendirir (Rudofsky, 1964). Oliver’in dünyanın her 

kültürel bölgesinden yerel mimarlık ürünlerini ele alarak kategorize ettiği ve örneklendirdiği 
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(Nabokov, 1999) ansiklopedi çalışmasıyla birlikte “vernaküler” kavramı; toplumsal, iklimsel 

ve teknolojik durumlarla uyum içinde, toplumlar tarafından zaman içerisinde evrimleştirilen 

mimarlık için kullanılan farklı tanımları ve tüm sosyokültürel süreçlerin karmaşıklığını 

kapsayan bir tanım olmuştur (Özkan, 2006; İbiş, 2019). 

Vernaküler mimari, halkın kendi çevresinden sağladığı malzemeyle yerel geleneksel teknikleri 

ve biçimleri kullanarak gerçekleştirdiği bir çeşit halk mimarlığı olup, kültür ve geleneklerden 

etkilenen insanlar tarafından inşa edilen bir mimariyi tanımlar (Previtali, 2010; Hasol, 2017) ve 

özellikle de insanlar yaygın olarak kendileri inşa ettikleri için, konut mimarisini inceler. 

“Bölgesel mimarlık”, “yerel mimarlık”, “yöresel mimarlık”, “geleneksel mimarlık”, “folklorik 

mimarlık”, “halk yapı sanatı”, “primitif mimarlık”, “kırsal mimarlık”, “indigene mimarlık”, 

“spontane mimarlık”, “anonim mimarlık”, “mimarsız mimarlık” gibi pek çok kavramın, 

“vernaküler mimari” kavramının yerine kullanıldığı görülebilir. Ayrıca sadece Türkiye'ye özgü 

olan; “Türk evi”, “Osmanlı evi” ya da “Anadolu-Türk evi” kavramları da, Anadolu’daki belli 

bir döneme ait vernaküler mimari ürünlerini anlatmak için kullanılırlar (Paköz, 2017). 

 

 

Şekil 2.1. Kültüre ve ihtiyaçlara göre yerel mimari biçimlenişi (Rapoport, 1969). 

Rapoport, vernaküler mimarinin özelliklerini kurumsal ve estetik iddiası olmayan, çevreye ve 

bölgeye uyumlu, kişilere ve kişilerin yaşama mekânlarına, dolayısıyla yapay veya doğal bütün 

çevreye saygı gösteren ve belli düzende değişikliklere olanak tanıyan olarak sıralar (Şekil 2.1) 

(Rapoport, 1969; Bayram, 2014). Vernaküler mimarinin en büyük özelliklerinden biri ise, 

yapıda estetik kaygıdan çok işlevin önemsenmesidir (Bektaş, 2019; Özgecan, 2019). 

Vernaküler mimarinin biçimlenişindeki etkenler çevresel, kültürel, sosyal ve bireysel etkenler 

olarak dört alt başlıkta toplanabilir (Girgin, 2020).  Topografya ve iklim koşulları, toprak ve su 

gibi doğal etmenler ve çevrede kolayca ulaşılabilecek olan doğal malzemeler, vernaküler 

mimaride biçimlenmelerin kesin belirleyicisi olmamakla birlikte, bu biçimlenmeleri önemli 

derecede etkilerler. Ancak benzer doğal çevrelerde yerleşmiş olan veya aynı coğrafi yöreyi 

paylaşan farklı kültür birikimlerine sahip toplumlar, doğal çevre ile farklı biçimlerde 

etkileşerek, doğa ile uyumlu fakat birbirinden farklı özelliklerde mimari ürünler ortaya 

koyabilirler (Bayram, 2014). Vernaküler mimari zaman içerisinde belirli bir yerdeki iklim, yapı 

malzemeleri ve kültürel beklentilere uygun şekilde gelişmiştir (Previtali, 2010). 

3. AKSEKİ VE TAŞKENT YÖRELERİNİN VERNAKÜLER MİMARİ BAĞLAMINDA 

İNCELENMESİ 

Anadolu coğrafyasında farklı bölgelerdeki arazi koşulları ve iklim yapısı, yerleşim tarihinin en 

başından beri mimarlık ortamını etkilemiş ve konutu biçimlendirmiştir. Anadolu’da konut 

yapılarında yörenin olanaklarına bağlı olarak ahşap, taş ve kerpiç malzemeler, yapıyı 

oluşturmada farklı yapı elemanlarında olacak şekilde, çoğu zaman bir arada kullanılır. Ahşap-

taş ya da ahşap-kerpiç beraberliği, bazı yörelerde kendine özgü bir mimarlık ortamının 

doğmasına neden olmuştur (Eruzun ve Sözen, 1993; Bayram, 2014). Ülkemizde görülen 
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vernaküler mimari örnekleri incelendiğinde doğaya ve çevre koşulların uygunluk, iklime ve 

güneşe göre çözüm, çevresine saygılı, az enerji harcayan, işleve göre tasarlanan, iç ve dış 

dengesi olan, insan ölçeğine uygun, kolay yapım teknikleri kullanılan, esneklik, tutumluluk gibi 

ilkelerin varlığı görülmektedir (Bektaş, 2019). Çalışmanın bu başlığında, vernaküler mimari 

bağlamında Akseki ve Taşkent yörelerinin coğrafi ve sosyoekonomik özellikleri aktarılarak, 

sivil mimarlık ürünlerinin özellikleri incelenecektir. 

3.1. Akseki Yöresi 

Akseki yöresi geçmiş devirlerde Marulye, Marla ve Marala gibi isimlerle adlandırılmıştır 

(Enhoş, 1974). 1872’ye kadar Akseki ismi ile Alanya’ya bağlı iken, daha sonra ilçe olarak 

Antalya’ya bağlanmıştır (Şekil 3.1)(Hadimli, 2008). 

  

Şekil 3.1. Akseki İlçesi (URL-3) 

3.1.1. Akseki Yöresinin Coğrafi Özellikleri 

Akseki, Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde yer alan Antalya iline bağlı bir ilçedir (Şekil 3.2). 37° 

K enlem ve 31° D boylamında yer almaktadır. İlçe Antalya ve Konya arasında, Torosların 

eteklerinde kurulmuş olup, Antalya’ya 155 km, Konya’ya 157 km mesafededir (Akseki 

Belediyesi, 2019). 

Akseki ilçe merkezinin arazi eğimini yaklaşık olarak ölçebilmek için, Google Earth üzerinden 

bir kesit çizgisi belirlenmiştir (Şekil 3.1). Oluşturulan bu kesite göre, engebeli bir topoğrafyaya 

sahip olduğu bilinen Akseki’nin maksimum eğimi %42,8, ortalama eğimi ise %12,8 olarak elde 

edilmiştir (Şekil 3.3). 

 

Şekil 3.2. Akseki yöresinin eğiminin alındığı kesit çizgisi (URL-4). 
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Şekil 3.3. Akseki’nin topoğrafya kesiti (URL-4). 

 

Akseki yöresinin Köppen-Geiger`e göre iklimi Csb’dir. Yörede Akdeniz iklimi ve karasal iklim 

görülmektedir. Akseki yaz aylarında kurak, kış aylarında ise yağışlı olmaktadır (Anonim, 

2010). Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerini incelendiğinde, Akseki yöresinin yıllık 

ortalama sıcaklığı 13.1 °C olup, 31.0 °C sıcaklıkla en sıcak ay Ağustos, -0.5 °C sıcaklıkla en 

soğuk aylar ise Ocak ve Şubat ayı olarak görülmektedir (Tablo 3.1). Yörede kış aylarında, yaz 

aylarından daha fazla yağış düşmektedir. Akseki’de yıllık düşen toplam yağış miktarı 1336,2 

milimetre ve 13,5 mm yağış ile Eylül en kurak ay iken, 246,2 mm yağış ile Aralık en fazla yağış 

düşen aydır (Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü). Hâkim rüzgar yönü 25° kuzey-doğudur 

(Şekil 3.4) (Hadimli, 2008). 

 

Tablo 3.1. Akseki’nin aylara göre sıcaklıkları ve yağış miktarı (Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğü) 

AKSEKİ Oc

ak 

Şu

bat 

M

art 

Nisa

n 

Ma

yıs 

Haz

iran 

Tem

muz 

Ağus

tos 

Ey

lül 

Eki

m 

Kas

ım 

Ara

lık 

Yıll

ık 

Ort. 

Sıcaklık 

(C) 

3,1 3,4 6,3 10,8 15,7 20,6 24,2 24 20,

4 

15 8,4 4,8 13,1 

Min. 

Sıcaklık 

(C) 

-

0,5 

-0,5 2 6,1 10,5 14,9 18,7 18,8 15,

1 

10,2 4,5 1,3 8,4 

Max. 

Sıcaklık 

(C) 

8,3 8,6 12,

1 

16,8 21,8 27 30,7 31 27,

8 

21,7 14 9,6 19,1 

Yağış 

(mm) 

23

4,1 

186

,2 

14

4,1 

89 61,1 32,4 13,9 13,6 13,

5 

103,

5 

198,

6 

246,

2 

133

6,2 

 

 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
300



 

Şekil 3.4. Rubinstein formülüne göre Akseki yöresinin rüzgargülü (Hadimli, 2008). 

 

Akseki yöresinin bitki örtüsü olarak, maki ve çam ormanları söylenebilir (URL-6). Çeşitli bitki 

türlerinin görüldüğü yörede bitki örtüsü, bodur ağaç türleri ile beraber yükseklere çıkıldıkça 

kızılçam, karaçam, meşe, ladin, köknar, ardıç ve sedir türü ağaçlardan oluşmaktadır. Toroslarda 

sadece Akseki yöresinde kestane ağacı yetişmektedir (Bakışlı, 2019).  

3.1.2. Akseki Yöresinin Sosyoekonomik Özellikleri 

Yörenin sosyal yapısı incelendiğinde akrabalık bağlarının güçlü olduğu ve çekirdek aile 

yapısının varlığı görülür. Yöre halkının yardımlaşmaya önem verir ve sosyal ilişkiler güçlüdür. 

Yöre nüfusunun çoğunluğu ilçe merkezinde yaşamaktadır (URL-5; Yıldırım, 2001). Yöre 

halkının okuma-yazma oranının yüksektir, lisans eğitimine önem verildiği söylenebilir (URL-

5). 

Akseki yöresi Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin kesiştiği bir noktada konumlandığı için, 

ekonomik yönden ticaretin geliştiği görülür (URL-5; Yıldırım, 2001). İklimin etkisi ile yörede 

meyve ve sebze yetiştirilmekte olup, engebeli arazisi yüzünden sadece küçükbaş hayvancılık 

yapılabilmektedir (URL-8). Yörede meyve, sebze festivallerinin yapıldığı bilinmektedir 

(Bacak, 2019). 

Akseki yöresinde dokumacılık, ahşap oymacılığı ve kaşıkçılık yaygın olarak görülmekte olup, 

evlerin ahşap elemanlarının neredeyse hepsinde ahşap oymacılığı ile yapılmış süslemeler 

bulunur (Enhoş, 1974). 

3.1.3. Akseki Yöresinin Sivil Mimari Özellikleri 

Akseki yöresinin sivil mimarisinde yapıların yerleşimi incelendiğinde, konutların engebeli 

arazinin eğimli bölgelerinde konumlandığı görülür. Bu konumlanın nedeni ise, düz alanların 

tarım arazisi olarak kullanılması ve su kaynaklarına yakın olma çabasıdır (Enhoş, 1974; 

Saraçoğlu, 1989). Ayrıca konutlar eğimli bölgelerde konumlanırlarken, eğime uygun olarak 

komşu konutların manzarasını engellememektedir (Başarır, 2001).  Yörenin özgün sivil mimari 

örneklerinin üst örtüsü beşik çatı olup, çatı örtü malzemesi geçmişte ahşap yonga levha, 

günümüzde ise alaturka kiremittir (Şekil 3.5)(Özbal, 1997; Karayazı, 2015). Yöredeki 

konutların kat yüksekliği genelde 2 kattır (İncedemir, 2019). Plan tipi olarak dış sofalı plan tipi, 

iç sofalı plan tipi ve orta sofalı plan tipi görülmektedir (Bacak, 2019). 

Yöredeki konutlar çoğunlukla bahçe içerisinde yer almakta ve konuta giriş için öncelikle bahçe 

kapısından geçilmektedir. Yapıda mekân kullanımları incelendiğinde ise, alt katlarda ahırlar ve 

servis mekânları görülürken, üst katlar yaşam alanları olarak kullanılmaktadır (Saraçoğlu, 

1989). Üst kata ulaşımı sağlayan ahşap merdiven, sofaya ya da sofaya kapı ile bağlanan “aralık” 

adı verilen koridora ulaşmaktadır (Şekil 3.6)(Saraçoğlu, 1989; Bacak, 2019). Akseki 
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yöresindeki bazı konutlarda aralık mekânının sonunda bir hela bulunduğu görülmüştür (Bacak, 

2019).  

   

Şekil 3.5. ve Şekil 3.6. Akseki yöresi konutlarının özgün çatı örtüsü ve “Aralık” mekânı ile uç 

kısmında bulunan hela (Bakışlı, 2019). 

 

Akseki yöresinde yapı malzemesi olarak ahşap ve helik taş malzeme kullanımı görülmektedir. 

Taş malzeme duvarlarda kullanılırken, ahşap malzeme kapı-pencere doğramaları, tavan-taban 

kaplamaları, merdivenler gibi yapı elemanlarında kullanılır (Bacak, 2019).  

Akseki yöresinin sivil mimarisinde derin olmayan, kuru yapım tekniği ile yapılmış evler 

görülmektedir (Günay, 2017). Kuru yapım tekniği, sıva ya da harç gerektirmeyen bir yapım 

sistemi olarak tanımlanır (Hasol, 2017). Yörenin sivil mimarisinin en bilinen karakteristiği, bu 

teknik ile inşa edilen duvarların cephelerinde ahşap hatılların uçlarının yarattığı tekrarlı 

görüntüdür. Bu cephe görüntüsü nedeniyle, yöredeki evler “düğmeli evler” olarak 

adlandırılmaktadır (Şekil 3.7 ve Şekil 3.8). 

  

Şekil 3.7. Akseki/İbradı evleri (Korkmaz, 2018) 
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Şekil 3.8. Kuru duvar örme tekniği (Kavas, 2009; Manav, 2018). 

 

3.2. Taşkent Yöresi 

Geçmişte adı “Pirlerkondu” olan Konya’nın Taşkent bölgesine, 1930 yılında Vali İzzet Bey 

tarafından bu isim verilmiştir. Taşkent, 11 Ağustos 1988 tarihinde resmi olarak ilçe statüsünü 

almıştır (Şekil 3.9)(Kocamaz, 2013). 

 

Şekil 3.9. Taşkent İlçesi (Canan, 2021) 

3.2.1. Taşkent Yöresinin Coğrafi Özellikleri 

Konum olarak Akdeniz bölgesinde yer alan Taşkent, ulaşım şartları nedeniyle Konya’ya 

bağlıdır. 37° K enlemi ve 33° D boylamının kesiştiği noktada, Konya kent sınırları içerisinde 

yer almaktadır. Orta Toroslarda Taşeli Platosunda, Göksu Havzası içerisinde yer alan Taşkent, 

427,6 km2 yüzölçümüne ve ortalama 1450 m yükseltiye sahiptir (MEVKA, 2019). Bir vadi 

yerleşimi olan Taşkent, Konya kent merkezine yaklaşık 140 km uzaklıkta olup, Alanya'ya ise 

yaklaşık 90 km uzaklıktadır (Aksu, 2018). 

Taşkent ilçesinin arazi eğimini yaklaşık olarak ölçebilmek için, Google Earth üzerinden ilçe 

merkezinde bir kesit çizgisi belirlenmiştir (Şekil 3.10). Oluşturulan bu kesite göre engebeli bir 
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topografyaya sahip olduğu bilinen Taşkent’in maksimum eğimi %26,9, ortalama eğimi ise %16 

olarak elde edilmiştir (Şekil 3.11). 

 

Şekil 3.10. Taşkent ilçesinin eğiminin alındığı kesit çizgisi (URL-4). 

 

Şekil 3.11. Taşkent’in topoğrafya kesiti (URL-4). 

 

Köppen-Geiger`e göre iklimi Csb olan Taşkent yöresi, yüksek rakımlı bir bölgede olmasına 

rağmen karasal ikliminin özellikleri ile birlikte Akdeniz ikliminin özelliklerini de 

göstermektedir. Genel olarak Taşkent yöresinde karasal iklim özelliklerine göre, daha ılıman 

bir iklim gözlemlenir (URL-7; Kocamaz, 2013). Bu çalışmada, yörede yağış ve sıcaklık 

istasyonu bulunmadığı için Taşkent’e 13 km mesafede bulunan Hadim’in verileri kullanılmıştır. 

Bu verilere göre yörede yıllık ortalama sıcaklık 9.7 °C olup, 19.8 °C sıcaklıkla en sıcak ay 

Temmuz,  -0.6 °C sıcaklıkla en soğuk ay Ocak ayıdır (Tablo 3.2) Taşkent’te kış aylarında, yaz 

aylarından daha fazla yağış düşmektedir. Yıllık düşen toplam yağış miktarı 679 mm’dir. 9 mm 

yağış ile Temmuz en kurak ay iken, 128 mm yağı ile Aralık en fazla yağış düşen aydır (URL-

7). Yörede hâkim rüzgar yönü 46,5° kuzey-doğu olup, ikincil hâkim rüzgar yönü ise güney-batı 

yönündedir. Rüzgarın en az estiği yönler ise güney-güneydoğu ile kuzey-kuzeybatıdır (Şekil 

3.12) (Kocaarslan, 2004). 

 

Tablo 3.2. Taşkent/Hadim ayların ortalama sıcaklıkları ve yağışı (URL-7). 

HADİM/TA

ŞKENT 

Oc

ak 

Şu

bat 

M

art 

Nis

an 

Ma

yıs 

Hazi

ran 

Tem

muz 

Ağu

stos 

Ey

lül 

Ek

im 

Kas

ım 

Ara

lık 

Yıl

lık 
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Ort. Sıcaklık 

(C) 

-

0.6 

0.5 3.9 8.7 13 16.8 19.8 19.4 16.

3 

10.

9 

5.7 1.5 9,7 

Min. 

Sıcaklık (C) 

-

4.3 

-

3.6 

-

0.5 

3.7 7.6 11.3 14.2 13.7 10.

3 

5.9 1.5 -2  

Max. 

Sıcaklık (C) 

3.2 4.6 8.4 13.

8 

18.

4 

22.3 25.4 25.2 22.

3 

15.

9 

9.9 5  

Yağış (mm) 12

0 

87 75 52 44 27 9 9 11 51 66 128 67

9 

 

Şekil 3.12. Taşkent rüzgargülü diyagramı (Kocaarslan, 2004). 

 

Taşkent yöresinin bitki örtüsünü incelendiğinde, yükselti olarak 1000 metreye kadar kızılçam 

ormanları görülürken, 1000 metreden sonra karaçam ormanları görülür. Orta Toroslarda 

bulunmasının etkisiyle Taşkent’in bitki örtüsünde makilere de rastlanmaktadır (Kocaarslan, 

2004). 

3.2.2. Taşkent Yöresinin Sosyoekonomik Özellikleri 

Taşkent yöresinin sosyal yapısı incelendiğinde, akrabalık bağlarının kuvvetli ve komşuluk 

ilişkilerinin iyi olduğunu görülür (Ata ve Başar, 2018). 

Yörenin ekonomik özellikleri bakımından, temel geçim kaynağının ağırlıklı olarak hayvancılık 

olduğu görülür. Bölge engebeli bir topografyaya sahip olduğu için, küçükbaş hayvancılığa 

elverişlidir (Aksu, 2018). Hem orman arazilerinin yoğun olması, hem de topoğrafyanın dağlık 

ve engebeli olması nedeniyle, Taşkent’te tarım arazisi kullanımı oldukça azdır (Aksu, 2018). 

Ayrıca rakımın yüksek olması ve sulama olanaklarının kısıtlı olması da, yörede tarımsal üretimi 

olumsuz yönde etkilemektedir. Yörede kiraz ve üzüm üretiminin oldukça yaygın olarak 

yapıldığı görülmekte olup, elma, armut gibi meyveler de yetiştirilmektedir (Aksu, 2018; 

MEVKA, 2019). Taşkent yöresi bulunduğu konum ve iklim koşulları ile, yayla turizmi 

potansiyeline sahiptir (Kocamaz, 2013). 
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3.2.3. Taşkent Yöresinin Sivil Mimari Özellikleri 

Taşkent yöresinin sivil mimarisi incelendiğinde belirli ortak özellikler görülmektedir. İlçe, 

kayalıklı bir yapıya sahiptir. Dik ve büyük taş parçaları ilçenin pek çok yerini kaplamıştır. Bu 

kayalıklı yapı iklimi etkilemekle beraber, ilçede büyük oranda yerleşim sorununu da 

oluşturmaktadır (Kocaarslan, 2004). Taşkent yöresinin bu eğimli ve taşlık arazisine uyumlu 

olan Taşkent evleri genellikle 2 ya da 3 katlıdır. Nadiren 1 katlı olan evler bulunmaktadır. 

Yörede evlerin konumlanmalarında, ön cephelerinin güney ve güney-batıya baktığı 

gözlemlenmiştir (Şekil 3.13). 

   

Şekil 3.13. Taşkent evleri (Korkmaz, 2015) 

 

Taşkent evlerinin plan tipleri incelendiğinde ise ağırlıklı olarak iç sofalı plan tipine sahip 

oldukları görülmüştür. Mekân kullanımlarında alt katlarının kiler, odunluk, samanlık, dükkân, 

şırahane olarak kullanıldığı, üst katların yaşam alanı olarak kullanıldığı görülmektedir. Taşkent 

evlerinde konut içi hela kullanımı gözlemlenmemektedir. Günümüz tesisat sistemleri ile 

evlerde hela konut içi kullanılmaya başlanmıştır. Taşkent evlerinde üst katlara genelde sofada 

bulunan tek kollu merdiven ile ulaşılmaktadır. Evlerin üst katlarında sofadan ulaşılan ve sokağa 

bakan balkonlar bulunmaktadır. Bu balkonlar kurutma eyleminin yanı sıra insanların zaman 

geçirdiği mekânlardır. Evlerde ocak, sofa ya da odalarda sade bir niş olarak görülmektedir. 

Evler genellikle direkt olarak sokağa açılmakta, bahçe kullanımı bölgenin sulama 

imkânsızlıklarından dolayı sınırlı alanlarda olup, eğimli arazi sebebiyle evlerin en üst katından 

bahçeye ulaşılmaktadır. Evlerde genellikle tepeden pencereli bir samanlık mekânı 

bulunmaktadır. Samanlık, evin üst katlarında da olabildiği gibi, diğer odalarla bağlantılı 

değildir. 

Taşkent evlerinin üst örtüsü geçmişte genellikle toprak düz damdır (Kocamaz, 2013). Evlerin 

kademeli konumlanması sonucu alt kotta kalan evin çatısı üst kotta bulunan evin terası olarak 

kullanılabilmektedir (Ata ve Başar, 2018). Taşkent evlerinin üst örtülerinde zamanla kiremit ya 

da metal saç örtülü kırma çatı kullanımının başladığı görülmektedir (Şekil 3.14). 
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Şekil 3.14. Taşkent evlerinde çatı kullanımları (Canan, 2021) 

 

Taşkent evlerinin yapı malzemesini incelendiğinde taş malzeme ile ahşap malzemenin 

kullanıldığını görülür (Kocamaz, 2013). Taş malzeme duvarlarda kullanılırken, ahşap malzeme 

hatıllarda, kapı-pencere doğramalarında, tavan-taban kaplamalarında ve merdivenlerde 

görülmektedir. Yapım tekniği ise yığma taş duvar sistemi kullanılmıştır (Kara, 2006).  

4. AKSEKİ VE TAŞKENT YÖRELERİNİN VERNAKÜLER MİMARİ 

ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 

Vernaküler mimari kavramı bağlamında Taşkent ve Akseki yörelerinin ilk olarak topografik 

verileri karşılaştırıldığında, Toroslardaki konumlarının yanı sıra rakımları arasındaki fark 

dikkat çekmektedir. Akseki yöresinin rakımı 1050 m iken, Taşkent yöresinin rakımı 1450 

m’dir. Bu yükseklik farkı engebeli topografyaya sahip iki yörenin arasında bazı farklılıklara 

neden olmaktadır. Taşkent yöresi hem İç Anadolu’ya daha yakın konumlanması, hem de 

rakımının yüksek olması sebebi ile yıllık ortalama sıcaklık olarak Akseki yöresinin yıllık 

ortalama sıcaklığından 3,4 °C daha düşüktür. Yaz aylarında iki yöre arasındaki sıcaklık farkları 

artmasına rağmen, kış ayları iki yörenin ortalama sıcaklıklarının birbirlerine yakın olduğu 

gözlemlenir. Akseki yöresinin aldığı yıllık yağış Taşkent yöresine göre oldukça fazla olup, 

Akseki yöresinde bu durumun tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde rol oynadığı 

düşünülmektedir. İki yörenin hâkim rüzgârları incelendiğinde hâkim rüzgarların kuzeydoğu 

yönünde olduğu, fakat derece farklılıklarının olduğu görülmektedir. 
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Şekil 4.1. Orta Toroslar bölgesinde Akseki ve Taşkent’in konumlanması (URL-4) 

Yörelerin sosyoekonomik durumları incelendiğinde rakımın, engebenin ve alınan yağışın etkisi 

ile ortaya çıkan sulama sorunları Taşkent yöresinde tarımsal faaliyetlerin geri kalmasına sebep 

olmuştur. Akseki yöresinde engebeli arazinin eğimli bölgelerine belde ve köyler konumlanarak, 

düz araziler tarım alanları olarak kullanıldığı görülür. Aynı zamanda Akseki yöresinin daha 

sıcak olması ve rakımının daha düşük olması nedeniyle bitki örtüsü Taşkent yöresine göre 

çeşitlidir. 

Ticari faaliyetlerde Taşkent yöresi küçükbaş hayvancılık ile ilgili ticari faaliyetlerde bulunur 

iken, Akseki yöresi meyve, sebze ve küçükbaş hayvancılık ile ilgili ticari faaliyetlerde 

bulunmaktadır. Aynı zamanda Akseki yöresinde dokumacılık ve ahşap oymacılığı gelişmiş 

olup sivil mimari örneklerindeki süslemelerde yöre halkının kültürünün etkileri 

gözlemlenmektedir. 

İki yörenin topografyası ve sivil mimari örneklerinin topografya ile ilişkileri incelendiğinde, 

her iki yörede de topografyaya uyumlu konumlanma, yerel malzeme kullanımı ve komşu 

binalara saygılı bir yapı yerleşimi görülmektedir. Yörelerdeki konutların bahçe kullanımı 

incelendiğinde, Taşkent yöresindeki bahçelere üst kattan ulaşılması ve yörenin sulama sorunları 

nedeni ile bahçelerde kuyuların bulunduğu görülmektedir. Akseki yöresinde ise sulama 

sorunlarının olmaması ve eğimin Taşkent yöresine kıyasla az olması nedeniyle geniş bahçe 

kullanımının yaygın olduğu görülmektedir. Yörelerdeki sivil mimari örneklerinde Akseki 

yöresindeki konutların belirli bir yöne göre konumlanmadığı gözlemlenmiştir.  Eğime uyumlu 
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konumlanan Taşkent yöresi ise sivil mimari örneklerinin ön cepheleri hem eğim sebebi ile hem 

de hâkim rüzgar nedeni ile güney ya da güneybatı cephesine bakmaktadır. Böylece hâkim 

rüzgarın olumsuz etkilerinden korunup, güney-batı yönünden esen ikinci hâkim rüzgarın 

olumlu etkilerinden faydalanırken, aynı zamanda güneşten de faydalanmaktadır. 

  

Şekil 4.2 ve Şekil 4.3. Akseki yöresinde İbradı beldesi ve Taşkent ilçesinin yerleşimleri 

(URL-4) 

 

Yörelerin sivil mimarilerinde yer alan işlevler incelendiğinde, iki yörede de alt katlarda servis 

mekânları ve ahırların bulunduğu görülür. Ahırlar geleneksel olarak kış aylarında konutların 

ısınmasını sağlamaktadır. Fakat Taşkent yöresinin yüz ölçümü Akseki yöresine kıyasla daha 

küçük olduğu için, Taşkent yöresindeki konutların alt katları dükkân ve şırahane olarak da 

kullanılabilmektedir. Akseki’de görülmeye şırahane kullanımının Taşkent’te görülmesi, 

Taşkent yöresinde üzüm üretiminin fazla olmasına ve üzüm üretiminin yöre halkının 

kültüründeki yerine bağlıdır. 

 

Tablo 4. Akseki ve Taşkent yörelerinin karşılaştırılması 

 Akseki Yöresi Taşkent Yöresi 

G
en

el
 Ö

ze
ll

ik
le

r 

Konum Batı Toroslar Orta Toroslar 

Topograf

ya 

özellikler

i 

Rakım: 1050 m 

Dağlık/Engebeli/Yayla yerleşimi 

Ortalama eğim: %12,8 

Rakım: Ortalama rakım 1450 m 

Dağlık/Engebeli/Vadi yerleşimi 

Ortalama eğim: %16 

İklim 

özellikler

i 

Akdeniz – Karasal, nem durumu az 

Köppen-Geiger`e göre iklim Csb`dir. 

Yıllık ortalama sıcaklığı 13,1 °C 

Yaz sıcaklığı: 31,0 °C, kurak 

Kış sıcaklığı-0.5 °C, yağışlı 

Yıllık toplam yağış miktarı: 1413,3 mm 

Hâkim rüzgâr: 25° kuzey-doğu yönü 

Sıcak ve ılıman bir iklim hâkimdir. 

Köppen-Geiger`e göre iklim Csb`dir. 

Yıllık ortalama sıcaklığı 9,7°C 

Yaz sıcaklığı: ort. 19,8° C  

Kış sıcaklığı: ort. -0,6° C 

Yıllık toplam yağış miktarı: 679 mm. 

Hâkim rüzgâr: 46,5° kuzey-doğu yönü 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
309



Bitki 

Örtüsü 

Bodur ağaç türleri ile beraber 

yükseklere çıkıldıkça kızılçam, 

karaçam, meşe, ladin, göknar, ardıç ve 

sedir (yörede bilinen adıyla katran) türü 

ağaçlar 

Kızılçam ormanları, karaçam ormanları, 

çalı ve maki 

Sosyoeko

nomik 

durum 

Akrabalık bağları kuvvetlidir. 

Ekonomilerinde tarımsal faaliyetlerde 

gelişme sağlamıştır ve ticari faaliyetler 

en önemli geçim kaynağını 

oluşturmaktadır. 

Tarım için elverişli arazi olmadığı için 

küçükbaş hayvancılık öne çıkan geçim 

kaynağıdır. Ticari faaliyetler de geçim 

kaynağı oluşturmaktadır. 

M
im

a
ri

 Ö
ze

ll
ik

le
r
 

Yönlenm

e ve 

Yerleşim 

Akseki’de geleneksel konutların ön 

cepheleri eğim Taşkent’e kıyasla daha 

az olduğu için ön cephelerin 

yönlenmelerinde farklılıklar 

görülmektedir. 

Taşkent’te rakım kuzeye doğru arttığı 

için geleneksel konutların ön cepheleri 

güney ve güneybatı cephesine 

bakmaktadır. Engebeli araziye uyumlu ve 

saygılı yerleşim vardır. 

Kat 

Yüksekli

ği 

Genellikle 1 ya da 2 katlı evler 

görülmektedir. Nadiren 3 katlı evler 

görülmektedir. 

 

Genellikle 2 ya da 3 katlı evler 

görülmektedir. Nadiren 1 katlı evler 

görülmektedir. 

 

Plan Tipi 
Dış sofalı plan tipi/İç sofalı plan 

tipi/Orta sofalı plan tipi 

İç sofalı plan tipi (Karnıyarık plan tipi) 

Mekân 

Kullanım

ı 

Konutların alt katlarında servis 

mekânları, ahırlar bulunmaktadır. 

Konutların alt katlarında kiler, odunluk, 

samanlık, dükkân, şırahane vb. 

bulunmaktadır. 

Üst katlarda yaşam alanları yer alır Üst katlarda yaşam alanları yer alır 

Merdiven ya sofada ya da sofaya kapı 

ile bağlanan “aralık” adı verilen 

koridorda bulunmaktadır. 

Genellikle tek kollu olan merdiven sofada 

bulunmaktadır. 
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Görsel: (Bacak, 2019) 

Bazı konutlarda “aralık” mekânının 

sonunda hela bulunmaktadır. 

Konut içi hela kullanımı 

gözlemlenmemiştir. 

-Üst katlarda sofanın bir köşesinden 

sokağa doğru ahşap çıkma (şahnişin, 

kafes önü) bulunmaktadır. 

-Balkon bulunmamaktadır. 

  

-Üst katlarda şahnişin bulunmamaktadır. 

-Üst katlarda sofadan ulaşılan ve sokağa 

doğru olan balkonlar bulunmaktadır. 

  

Odalarda ahşap davlumbaza sahip 

“başmak” adı verilen ocaklar 

bulunmaktadır. 

  

Görsel: (Bacak, 2019) 

Sofada ya da odalarda duvarda niş 

biçiminde ocak bulunmaktadır. 

  

 

Konutlar bahçe içerisinde 

bulunmaktadır. Eve girmeden bahçe 

kapısından giriş gerekmektedir. 

 

Görsel: (Bacak, 2019) 

Konutların girişi sokağa ve genellikle 

güneye bakmaktadır. Konutların üst 

katından bahçeye çıkış kapısı ile 

ulaşılmaktadır. 

 

Kadınların kurutma eylemleri için 

kullandıkları aralıktan dışarıya açılan 

bölüme ayazlık denilmektedir.  

Kadınlar kurutma eylemleri için evlerin 

balkonlarını kullanmaktadır. 
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Evlerde Taşkent’teki gibi tepeden 

pencereli samanlık gözlemlenmemiştir. 

Evlerde genellikle üst katlarda da 

bulunan samanlık mekânı tepeden 

pencereli olup diğer mekânlarla 

bağlantısı yoktur. 

Malzeme 

Özellikle

ri 

Taş malzeme (Helik taşı) 

Ahşap (genellikle sedir ağacı) (hatıllar, 

kapı-pencere doğramaları, tavan-taban 

kaplamaları, merdivenler) 

Taş malzeme 

Ahşap (Hatıllar, kapı-pencere 

doğramaları, tavan-taban kaplamaları, 

merdivenler) 

Yapım 

Tekniği 

Ahşap destekli (düğme), kuru duvar 

tekniği kullanılmıştır. 

 

Ahşap hatıl ve yığma taş duvar sistemi 

kullanılmıştır.

 

Çatı 

Özellikle

ri 

-Genellikle beşik ve kırma çatı 

görülmektedir. 

 

Görsel: (Bacak, 2019) 

-Genellikle geçmişte düz dam 

görülmektedir. Fakat günümüzde kırma 

çatı kullanılmaktadır. 

 

Çatı örtü malzemesi geçmişte ahşap 

yonga levha, günümüzde ise alaturka 

kiremittir. 

-Çatı örtü malzemesi geçmişte toprak 

iken günümüzde kiremit, metal sac 

örtüdür. 
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Süsleme 

Özellikle

ri 

Konutların pencere kafeslerinde, kafes 

önü ve şahnişinde, saçak altlarında, 

tavan çıtalarında, tavan göbeklerinde, 

ocaklarda, dolaplarda, yüklüklerde 

süsleme görülmektedir. 

 

 

 

Konutlarda süsleme sade ve 

gösterişsizdir. Daha çok ahşap süsleme 

ve sıva üzerine yapılan kalıp baskı 

tekniğindeki boyalı süslemeler görülür. 

 

 

 

 

 

Taşkent yöresinde konutların bahçelerinin küçük ve kuzey yönüne bakması nedeni ile, 

konutlarda güney ve güney batı cephelerine bakan balkon kullanımı gözlemlenmektedir. 

Balkonlar yöre halkının sosyalleşme ve kurutma eylemleri için kullanılmaktadır. Aynı zamanda 

Taşkent yöresinin özgün sivil mimarisinde görülen düz damların da yapıların konumlanmasına 

bağlı olarak zaman zaman teras fonksiyonu ile aynı işlevlerde kullanıldığı söylenebilir. Akseki 

yöresinde ise balkondan ziyade sokağa bakan ahşap çıkma görülmektedir. Şahnişin, kafes önü 

olarak adlandırılan bu çıkmalar yöre halkının mahremiyete verdiği önemi göstermektedir. 

Yörelerin sivil mimarisinde üst örtüler incelendiğinde daha çok yağış alan Akseki yöresinin 

özgün sivil mimari örneklerinde beşik çatı görülürken, daha az yağış alan Taşkent yöresinde 

geleneksel olarak düz damlar görülmektedir. İki yörede de üst katlar yaz aylarındaki sıcağı 

almak için, alt katlar ise kış aylarında soğuktan korunmak için kullanılmaktadır. Yerel malzeme 

olan taş malzeme ve ahşap malzeme kullanımı her iki yörede de görülürken, konut yapım 

teknikleri incelendiğinde Taşkent’te yığma yapım tekniği, Akseki’de artık kültürel bir gelenek 

olan kuru yapım tekniği görülmektedir. Kuru yapım tekniği nedeni ile Akseki sivil mimarlık 

örnekleri “düğmeli evler” özel adı ile anılmakta ve yörenin yerel kimliğinde önemli bir yer 

tutmaktadır. 

5. SONUÇLAR 

Akseki ve Taşkent yöreleri, konumları, coğrafi ve iklimsel özellikleri ile birbirine benzer doğal 

çevrelerde yer almaktadır. Orta Toroslardaki bu iki yerleşim, kültürel olarak da Anadolu 

insanının benzer özelliklerini sergilemektedir. Ancak vernaküler mimari bağlamında yörelerin 

sivil mimari örnekleri incelenip karşılaştırıldığında, benzer özelliklerin yanında küçük iklimsel 

ve sosyokültürel farklıkların ve ekonomik faaliyetlerin konut biçimlenişindeki etkileri 

gözlemlenebilmektedir. 

Kültürel özellikler vernaküler mimariyi şekillendirdiği gibi, doğal çevrenin yarattığı 

kısıtlamalar da kültrüel etkiler yaratabilmektedir. Bu durum, bahçe kullanımı örneğinde Akseki 
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ve Taşkent’teki ayrılmada görülebilir. Yerleşimdeki eğim sebebiyle kapıları genellikle sokağa 

açılan Taşkent yöresinde sosyalleşme bu kapı önlerinde ve evlerin balkon ve teraslarında 

gerçekleşirken, Akseki yöresinde bahçe içerisinde konut yerleşimi mümkün olmuştur. 

Ekonomik faaliyetlerin de konutlardaki fonksiyonlarda etkili olduğu, üzüm üretiminin daha 

yaygın olduğu Taşkent’te konut içerisinde şırahanelerin yer almasında gözlemlenebilir. 

Vernaküler mimari üretimlerinde yapılan seçimler, zaman içerisinde kendisini değiştirebilir. Bu 

değişimde yine coğrafya ve iklim etken rol alır. Hem Akseki hem Taşkent’te süreç içerisinde 

çatı örtülerinde kullanılan malzemelerin değiştiği gözlemlense de, Taşkent’te metal sac 

kaplamalar yoğun olarak kullanılırken, Akseki yöresinde kiremit kullanımı yaygındır. Bu 

farklılığın, Taşkent’in daha çok yağış alan bir bölge olmasına ve bölgenin ekonomik durumuna 

bağlı olduğu söylenebilir. 

Kültürel olarak, geleneksel yapım tekniği seçimi sayesinde bir yerel mimari kimlik edinmiş 

olan Akseki’de, doğal çevrede daha çeşitli ağaç türlerinin bulunmasına da bağlı olarak, iç 

mekânlarda süslemelerin daha yaygın olduğu, Taşkent’te konutların hem cephe özelliklerinin 

hem de iç mekânlarının daha sade olduğu söylenebilir. 

Akseki ve Taşkent yöresi sivil mimarilerinin genel özelliklerinin karşılaştırması sonucunda, 

aynı ülke ve iklim bölgesinde olmalarına rağmen yükselti, topografya, sıcaklık, rüzgar etkisi, 

kültür, ekonomi gibi girdilerin yörelerdeki sivil mimaride yarattığı benzer birçok özelliğin 

yanında, birtakım farklılıklara da sebep olduğu görülmektedir. Bu durum, vernaküler mimari 

kavramı çerçevesinde yapılan incelemelerde, doğal çevrenin yanı sıra sosyokültürel özelliklerin 

yarattığı etkilerin de mutlaka göz önüne alınması gerektiğini gösterir niteliktedir. 
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ÖZET 

Müze nedir? Bu sorunun yanıtlanması aslında 15. yüzyıla dayanmasına rağmen “müze” 

kavramının içselleştirilmesi ve günümüz müzelerine atılan ilk adım 16. yüzyıla 

dayanmaktadır. Müze-müzecilik önemine binaen geç ilerlemiş bir saha-disiplin olmasıyla 

birlikte, bu durum 19. yüzyılın sonları ve özellikle 20. yüzyılda ortadan kalkmıştır. Nitekim 

müzeciliğin söz konusu yüzyıllarda, kayda değer bir ilerleme göstermesi, büyük oranda 

teknoloji ve eğitim unsurlarının saha içerisine girmesiyle mümkün olmuştur denilebilir. 

Böylelikle müzecilik alanında köklü değişmeler baş göstermiş, tüm bunların neticesinde yeni 

müzecilik anlayışı ortaya çıkmıştır. Yeni müzecilik anlayışıyla oluşturulan müzeler, toplum 

tarafından geleneksel anlayışla oluşturulan müzelere kıyasla çok daha fazla ilgi gördüğünden, 

kısa süre içerisinde sayıları gittikçe artmıştır. Ancak bu artışın, müzecilik alanında yetişmiş 

uzmanlar ve müzeler incelendiğinde-ele alındığında tam anlamıyla verimli olmadığı 

söylenebilir. Bu durum “Nitelik mi?- Nicelik mi?” sorularının sorulmasına sebep olmaktadır. 

Şayet seçim nitelikten yanaysa, yeni müzecilik anlayışıyla ortaya çıkan, ancak bu anlayışın 

gereklerini yerine getirmeyen müzelerdeki hızlı artışın sebebi nedir? Bunun tam aksi eğer 

seçim nicelikse, müzelerin sayısal çokluğu neden ortaya çıkmaktadır ve buna ihtiyaç duyulma 

sebebi nedir? Günümüzde hemen hemen her yerde yeni açılan müzeler görülmektedir. Ancak 

bu müzeler ziyaret edildiğinde hem personel hem de müzelerin işlevleri açısından son derece 

eksik tarafları olduğu tespit edilmektedir. Bu araştırma, tüm bu soru ve yargıları ortaya 

koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Müze, Müzecilik, Yeni Müzecilik Anlayışı 

 

 

 

POPULARITY BASE-MUSEUMS 

 

ABSTRACT 

What is museum? Although the answer to this question actually dates back to the 15th 

century, the internalization of the concept of “museum” and the first step taken in today's 

museums date back to the 16th century. This situation disappeared in the late 19th century and 

especially in the 20th century, although it is a field-discipline that has advanced late due to its 

importance. As a matter of fact, it can be said that the remarkable progress of museology in 

these centuries was made possible by the introduction of technology and educational elements 

into the field. Thus, radical changes occurred in the field of museology, and as a result of all 

these, a new understanding of museology emerged. Since the museums created with the new 

understanding of museums attract much more attention compared to the museums established 

with a traditional understanding by the society, their number has increased gradually in a short 

time. However, it can be said that this increase is not fully efficient when the experts and 

museums trained in the field of museums are examined. This is "Quality? - Quantity?" causes 
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questions to be asked. If the choice is for quality, what is the reason for the rapid increase in 

museums that emerged with the new understanding of museology but do not fulfill the 

requirements of this understanding? Conversely, if the selection is quantity, why does the 

numerical multiplicity of museums arise and why is this needed? Newly opened museums are 

seen almost everywhere today. However, when these museums are visited, it is determined 

that both the personnel and the museums have extremely shortcomings in terms of their 

functions. This research is a compilation in which all these questions and judgments are 

discussed. 

Key Words: Museum, Museology, New Understanding Of Museology 

 

1.GİRİŞ 

Çıkış noktası müzlerin mekânı olarak bilinen müzeler, mitolojide her biri ayrı ayrı bir 

yaratıcılığı simgeleyen, güzel sanatlarla uğraşan-Zeus’un dokuz kızı- ile simgelenmektedir. 

Önceleri Antik Yunan’da müzlere adanmış tapınak, bahçe ya da kutsal kalıntı odaları gibi 

birçok yer hatta festivaller bunun yanı sıra kitaplar bile müze olarak adlandırılmaktaydı 

(Artun, 2018, s. 11-13). Günümüzdeki müze anlayışına en yakın tanımlama 15. yüzyılda 

Medici ailesi üyelerinden biri olan Lorenzo’nun koleksiyonunu tasvir etmek için 

kullanılmıştır. Daha sonra müze sözcüğü 17. yüzyıl’da antik nesneleri tasvir etmek için 

kullanılırken, 18. yüzyıl’da ise var olan koleksiyonu koruyan, sergileyen ve bunu topluma 

sunan bir kuruluş olarak adlandırılmıştır. 18. yüzyılın sonlarına gelindiğinde ise müzeler, 

koleksiyonun kendisinden ziyade, kültür mirası kapsamında değerlendirilen nesneleri 

toplayan, muhafaza eden ve teşhir eden bir vasfa sahip olan mimari bir yapı olarak 

değerlendirilmiştir (Aydoğan, 2020, s. 43). 

Aynı zamanda müze, edebiyat, felsefe ve sanat gibi disiplinlerin dışında, hayvan ve bitki 

türlerinin de incelendiği ve bu sebepten bunlara yönelik bahçelerle çevrili rasathaneleri 

bünyesinde barındıran bir alan, bina, kurum-kuruluş olarak da nitelendirilmektedir. Bunun 

yanı sıra müzenin astronomi, coğrafya ve matematik gibi alanlardaki çalışmaları da 

mevcuttur. Bu denli geniş bir alana yayılan ve birçok disiplini içerisinde barındıran müzeler, 

tapınak, kilise, mabet ve daha birçok saray çeşitleriyle aynı mimarlık ve sanat tarihi 

kategorisine girmektedir. Buradan yola çıkarak müzelerin geleneksel tören anıtlarıyla da aynı 

temel özellikleri taşıdıklarından bahsedilebilir. Müzeler, müzeleri ziyaret edenlerin 

yararlanabileceği ve onlara toplumun en yüce değer ve inançlarını yansıtabilmek amacı 

güttüğünden, tanımlanırken müzelerin ideolojik olduğundan da söz edilebilir. Eski topluluk ve 

toplumlarda inanç sistemlerine ait binaların yapımında süslemeye oldukça büyük bütçeler 

ayırmışlardır. Buna benzer şekilde, bizim toplumumuzda da müzelerin inşasında ve varlığının 

devam ettirilmesinde üstün çaba sarf edilmiştir denilebilir. Müzelere fiziki açıdan ihtişamlı-

gösterişli anıtsal türde bir görünüm kazandırılması müzelerin sahip olduğu öneme binaendir. 

Bu durum müzelerin diğer tüm kurumlardan somut olarak ayrışmasına sebep olmaktadır. 

Somut olarak oluşan bu ayrım, dolaylı olarak somut olmayan nitelikte de bir ayrışmayı söz 

konusu yapmaktadır (Aydoğan, 2020, s. 43). Bu durum bugün ki müzeciliğe atılan ilk adım 

olarak kabul edilen 16. yüzyılda müzeciliğin alanının genişlemesi, öneminin artması ve 

amaçlarının anlaşılmasına sebep olmuştur. Söz konusu amaç ve önem özellikle müzelerin 

ulusal bilinçlenmeye sağladığı katkı ve ulusal mirasın korunmasına sağladığı fayda ile 

ilgilidir. Bu faydalar müzeciliğin işlevlerinin kapsamlı bir şekilde belirlenmesine sebep 

olmuştur. Bunlar müzelerin toplama işlevleri, müzelerin belgeleme işlevi, müzelerin koruma 

işlevi, müzelerin sergileme işlevi ve son olarak müzelerin eğitim işlevi olarak sıralanabilir. 

Müzeler uzun yıllar aynı işlevsel özelliklerini devam ettirmiş, 21. yüzyıla gelindiğinde ise 

müze her ulusun kendi kültür ve sanat değerlerinin tek bir binada bir araya gelerek 
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toplanması, teşhir edilmesi, muhafaza etme amacının çok ilerisinde şahıs ve toplumların 

modernleşmesi, çağdaşlaşması ve bilinçlenmesine dair bir rehber görevi görmüştür. Bu durum 

da müzelerin toplumsal-kültürel kimliğin belli bir plan ve programda kurgulanıp 

canlandırıldığı mekânlar olmasına sebep olmuştur (Buyurgan ve Mercin, 2005, s. 55). 21. 

yüzyılda müzelerin daha görünür hale gelmesiyle birlikte müze hakkında sorular ve 

sorgulamalar artmıştır. Müzelerin geleneksel anlamda sahip olduğu toplama işlevi daha 

demokratik-çağdaş bir koleksiyon yapma yöntemi hakkında tartışmalara sebep olmuştur. 

Burada nelerin değerli ve önemli olduğu ve toplumun yalnızca bir kesimini temsil eden 

nesnelerin toplanmasının doğru olup olmadığı tartışılmaktadır. Müzenin bir diğer geleneksel 

işlevi olan koruma işlevi ise objelerin neden ve hangi sebepten dolayı korunması gerektiğine 

yönelik sorgulamaları içermektedir. Tüm bu işleve yönelik sorgulamaların devam etmesiyle 

birlikte belki de müzeciliğe dair en temel soru, müzenin tam anlamıyla ne olduğu ve diğer 

kurum ve kuruluşlarla nasıl bir ilişkisi olduğuna ya da olması gerektiğine yöneliktir. Şayet 

müze nesnelerin-objelerin toplandığı, belgelendiği ve toplumun faydasına sergilenen bir yer 

olarak ele alındığında halkın isteği ve gereksiniminin ne olduğu ve gelecekte bu isteğin nasıl 

şekilleneceği üzerine olan sorgulamalar müzelerin günümüzdeki şeklini almasına sebep olan 

unsurlardan biridir. Bu sorgulamalar tekrar müzelerin işlevlerine ve birliktelik kurduğu 

unsurlara yol açmaktadır. Söz konusu unsurların başında müzenin eğitim işlevi ve eğitim 

işlevine dâhil olan teknoloji gelmektedir ( Onur, 2012, s. 27). Böylelikle müzenin eğitim 

işlevi ön planda tutulmaya başlamıştır. Bu durum müzelerin aynı zamanda eğitim veren bir 

kurum olarak algılanmasını sağlamış ve müze eğitimi kavramı ortaya çıkmış, sıklıkla 

kullanılır olmuş ve buna hizmet eden çok sayıda müze çeşitli ülke ve şehirlerde kurulmuştur. 

Bu müzelerde özellikle müzenin, müzeye gelen ziyaretçilerin zevkini geliştirme, 

bilinçlendirme, farkındalığını artırma, müzede var olan nesneler aracılığıyla ziyaretçilerde 

etkili ve kalıcı deneyimler sağlama, eğitme ve bunun neticesinde de kalıcı bir tutum-davranış 

oluşturma amaçlanmıştır. Bu durum zamanla müzenin eğitim kurumlarıyla da işbirliği 

içerisine girmesinin bir gereği olarak yoğunluk kazanmıştır. Müzelerin okullara ya da diğer 

eğitim kurumlarına verdiği ödünç nesneler ya da düzenlediği geçici sergiler müzelerin eğitim 

işlevinin çok ötesinde müze eğitiminin güçlü bir unsur olduğunu ortaya çıkarmıştır (Güler, 

2019, s. 64). Müze eğitiminin ayrı bir disiplin haline gelmesi ve teknolojinin de katkılarıyla 

hızlı ilerlemesi ve bu hıza çok sayıda yeniliğin eklenmesiyle birlikte müzecilikte yeni bir 

dönem ve anlayış başlamıştır. Yeni müzecilik anlayışı da tam olarak bu noktada başlamıştır 

denilebilir. Yeni müzecilik anlayışına geçmeden önce müze eğitiminin, en nihayetinde 

müzeciliğe yönelik bilinçli bir kültür yaratmak olduğundan söz edilebilir. Örneğin bazı 

ülkelerde müze kültürü kazandırmanın çeşitli yolları denenmiş ve uygulanmıştır. Ancak söz 

konusu olan bu uygulamaların ne kadar etkili olduğu üzerinde tartışılabilir. Öncelikle 

müzelerin eğitim işlevlerinin devlet ve hükümetler düzeyinde kabul görmesi son derece önem 

arz etmektedir. Müze eğitiminin, müze-okul işbirliğinin resmi bir şekilde hükümet 

programlarına girmesi, bu işlev için yasal düzenlemelerin yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Aynı zamanda ülkedeki tüm müzelerin eğitim işlevleri ve potansiyelleri hakkında raporlar 

yazılması ilk adımlardan biri olmalıdır. Yine arkeoloji ve etnografya müzeleri dışında yeni 

türde müzelerin kurulması, kurulmasının özendirilmesi müze eğitimi etkinliklerini 

rahatlatacak-kolaylaştıracak ve bunun neticesinde yaygınlaştıracaktır denilebilir. Halkın müze 

anlayışını- zihinlerdeki müze imgesini araştırmak, yeni anlayışlar yaratmak da faydalı 

olacaktır. Aynı zamanda, toplumun boş zaman aktivitelerini değerlendirmelerine yönelik bir 

takım çalışmalar yapılabilir. Bunlara ek olarak daha kapsamlı müzelerin diğer dar kapsamlı 

müzelerde geçici sergiler açmasına yönelik çalışmalar-uygulamalar yapılabilir. Bu, gezici 

sergilerle de desteklenebilir. Müzelerde oluşturulacak “dokunma-deneyimleme-örnek 

çıkarma-kopya etme vb. gibi” köşeler ziyaretçilerin hizmetine açılabilir. Müze eğitimi dersleri 

öğretmen yetiştiren tüm yükseköğretim kurumlarına seçmeli ders olarak verilebilir. Okul ve 
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kurum müzelerinin kurulması teşvik edilmeli ve bu kurumlarda çalıştırılmak üzere alınan 

elemanların sürekli eğitiminin sürdürülmesine özen gösterilmeli. Çağdaş müzenin, tıpkı 

çağdaş üniversite ya da bilim merkezleri, kütüphaneler vb. gibi uygarlık kapsamındaki 

herşeyi– geçmişi, geleceği, bugünü- gelecek kuşaklara aktarması gerekmektedir. Bu da ancak 

yeterli ve doğru bir şekilde yeni müzecilik anlayışıyla kurulan ve şekillenen müzelerle 

mümkün olacaktır (Karadeniz, 2018, s. 38-39). 

2. YENİ MÜZECİLİK ANLAYIŞI VE POPÜLERLİK 

ICOM müzenin en yaygın olarak kabul görmüş tanımını, müzenin toplumun ve toplumsal 

gelişimin hizmetinde, halka açık, insana ve yaşadığı çevreye tanıklık eden nesne ve objeler 

üzerinde araştırmalar yapan, toplayan, bir araya getiren, muhafaza eden, bilgiyi paylaşan, 

incelemelerde bulunan ve tüm bunları eğitim amacı güderek topluma estetik zevkler 

kazandırmak için sergileyen kar düşüncesinden bağımsız, sürekliliği olan bir kuruluş 

olduğunu vurgulamıştır. Elbette müzelere yönelik açıklamalar ve tanımlamalar çeşitlilik 

göstermektedir (Karadeniz, 2018, s. 67-68). Bu durum 1980'li 90'lı yıllarda müzelerin yeni 

düşünme ve uygulama yolları peşinde olduğu dönemlerde yoğunluk göstermektedir. Yeni 

müzecilik anlayışıyla birlikte otoriter ve merkezci yaklaşımdan daha demokratik, çağdaş ve 

çevreci yaklaşıma yönelen müzeler eleştirel ve toplumsal rollerini gitgide daha fazla hissettirir 

olmuşlardır. Müze eğitimi alanında eğitim görmüş olan uzmanların nesne toplama, bir araya 

getirme, belgeleme, koruma, sergileme ve yorumlama etkinliklerine odaklanan geleneksel 

anlamdaki "eski müzebilim" in yerini 1970'lerde çağdaş anlamda "yeni müzebilim" almıştır. 

Harrison'a göre, yeni müzebilimin temeli; yerel topluluk tarafından yönetilmesi, odak noktası 

olarak nesnelerin yerini toplumsal konuların ve kaygıların alması, topluluğun 

gereksinimlerinin müzebilimsel gelişmeleri yönetmesi ve müzenin zorunlu olarak bir binada 

konuşlanmasının gerekmemesi gibi özelliklerdir (Onur, 2014, s. 52). 

Yeni müzecilik anlayışıyla birlikte “müze” artık sadece koleksiyonlara sahip olan ve onları 

sergileyen kurumlar olmaktan öte, yeni birçok farklı anlam taşıyan anahtar bir kavramdır. 

Bugünün müzesi belirli bir koleksiyona, belirli bir binaya ve bir takım kısıtlamalara sahip 

olan kendi içinde kendi kendine varlığını sürdüren bir kurum olmaktan çıkmıştır. Özellikle 

müze eğitimi ve teknoloji’nin birleşmesiyle birlikte günümüzdeki yeni müzecilik anlayışıyla 

kurulan müzeler, müzenin sergilediği nesnelerin tanıtımı amacıyla ziyaretçisiyle öğrenme 

odaklı yakın bir ilişki içerisinde olan bir dialog merkezi görevi üstlenmektedir. Toplumsal, 

ekonomik ve eğitsel açıdan birçok değişimin meydana geldiği müze artık her yaştan insana 

kadın-erkek, etnik grup, engelli, suçlu ya da daha birçok unsur fark etmeksizin topluluklara 

kültürlenme, öğrenme, sosyalleşme ve yenilenme olanağı tanıyan, yaşayan bir kurum haline 

gelmiştir (Karadeniz, 2018, s. 67-68). 

Yeni müzecilik anlayışıyla kurulan müzeler, kişiyi yaşadığı toplum hakkında her yönüyle 

detaylı ve derinlemesine bilgilendiren, varlık gösteren topluma geçmiş tarihi, günü ve 

geleceği hakkında teknolojiden ve birçok eğitim metodundan faydalanarak bilgi veren ve 

yönlendirmelerde bulunan, yol-ufuk açan kurumlar olmuşlardır. Aynı zamanda müzeler, 

ferdin kendi öz benliğine ve kültürel kimliğine bürünmesini, yeniden hatırlamasını sağlayan 

oldukça önemli, kurumlardır (Aydoğan, 2020, s. 5). 

Yeni müzebilimin özellikleri şunlardır: 

 Nesne ve objelerin toplanması, korunması ve yüksek toplumsal yararlar için 

kullanılması üzerindeki geleneksel izleri devam ettirmek. 

 Müzelerin işlev gördüğü karmaşık toplumsal çevrenin anlaşılmasını cesaretlendirmek. 

 Ziyaretçi grubunun taleplerindeki incelikleri tanıma gereksinmesine işaret etmek. 

 Müze nesnelerinin yorumlanmasında esnekliği mümkün kılmak. 

 Müze ziyaretçileri için tanıdık iletişim tarzlarının kullanılması. 
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 Müze bünyesinde yer alan tüm bölümlerde görev yapan uzmanların iletişim halinde 

olması 

 Toplumu ve müze ziyaretçilerinin tüm gereksinimlerini karşılamak 

 Teknolojiyle birlikte yeni ve dinamik fonksiyonel ilişkiler geliştirecek yönetim 

yaklaşımları oluşturmak 

 Müze ziyaretçilerine yönelik yeni iletişim örüntüleri geliştirmek (Onur, 2014, s. 70-

71). 

Yeni müzecilik anlayışıyla oluşturulan müzeler, müze ziyaretçisinin müzeye girmesiyle 

birlikte ona bir amaç kazandıracak, aklındaki sorulara müze içinde yanıt bulmasını 

sağlayacak, yöneten pozisyondan ziyade yönlendiren bir görev üstlenecek durumda olmalıdır. 

Ambrose ve Paine'e göre, yeni müzecilik anlayışına bağlı olarak oluşturulan çağdaş müzenin 

temel işlevleri topluma, sosyal ve kültürel faydalar sağlama, ekonomiyi güçlendirme ve 

politik ilişkileri hızlandırma olarak sıralanabilir. Onlara göre müzeler, müze ziyaretçisinde 

kimlik duygusu, dayanışma, bir olma bilinci, hoşgörü, saygı gibi duyguların oluşturulacağı ve 

geliştirilebileceği bağımsız ve ilham verici kurumlar olarak toplum için paylaşılmış bir "ortak 

bellek" ortamı gibi yaş ve cinsiyet ayırt etmeksizin herkese ulaşarak orjinal objelerle öğrenme 

olanağı sağlamaktadır (Karadeniz, 2018, s. 89). 

Falk'a göre yeni müzecilik anlayışıyla oluşturulan müzelerde deneyimi etkileyen üç önemli 

unsur vardır. Bunlar: fiziksel bağlam, kişisel bağlam ve sosyo-kültürel bağlamdır. Müze 

ziyaretçisini etkileyen ısı, ışık, sunum, obje künyeleri, bilgilendirme panoları, binanın 

mimarisi ve müze ziyaretinden daha sonra gerçekleştirilen çalışma vb. gibi tüm fiziksel 

unsurlar fiziksel bağlam olarak nitelendirilmektedir. Müzeyi ziyaret eden herkesin biricik 

olduğunun kabul edilmesinin yanı sıra çeşitli malzemeleri kullanmasını gerektiren, deneyime 

dayanan etkinlikler hazırlama ve müze ziyaretçisinin aktif katılımıyla deneyimlemesi sürecini 

kapsayan kişisel bağlamdır. Son olarak sosyal bağlam ise, insanların edindikleri deneyimleri 

doğrudan etkileyen bir özelliğe sahiptir ve müze izleyicilerinin birbirleriyle ve müze 

personeliyle girdikleri diyaloglarda da kendini göstermektedir (Karadeniz, 2018, s. 74). 

Aynı zamanda yeni müzecilik anlayışıyla oluşturulan çağdaş nitelikteki müzeler, müze 

ziyaretçilerine, bebek bakım odası, engelli odası, dinlenme odası, tekerlekli sandalye vb. gibi 

daha birçok kolaylıklar sağlamaktadır. Bunlara ek olarak söz konusu anlayışla kurulan 

müzelerde alışveriş, yemek yeme, müzik dinleme ve daha birçok aktivite alanları mevcuttur. 

Buradan yola çıkarak günümüzdeki müzelerin varlık nedeninin nesneler değil de insanlar 

olduğu artık yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu sebepledir ki, örnek verilecek olursa 

İngiltere'de her yıl müzelere gidenlerin sayısı futbol maçına ya da tiyatroya gidenlerden daha 

fazladır. Bu durumun kurulan müzelerdeki teknolojik kurulumla yakından ilgisi olduğu 

söylenebilir. Örneğin teşhir nesnesini tanıtan sesli ya da sesli ve görüntülü cihazlar, dia-film 

gösterileri, yine seli ve görüntülü tanıtım videoları, hareketli maketler, simülasyon gösterileri 

ve daha birçok unsur müzeleri daha fazla zenginleştirerek merak edilir hale getirmektedir. Bu 

da müze ziyaret etmek aklının ucuna bile gelmeyen insanlar için müzeyi son derece ziyaret 

edilebilir ve önemli kılmaktadır (Güler, 2019, s. 76). 

Evet, her müze önemlidir ancak gerekli değildir. Mevcut müzeleri gerekli kılmak öncelikle 

müze ziyaretçisinin bakış açısı ve ziyaretçinin müzede ne yaptığı, müzede ne deneyimlediği 

ne kazandığıyla son derece ilgilidir. Gerekli denilebilecek müzeler öncelikle müze 

ziyaretçisinin işini kolaylaştıran, müze ziyaretçisine ister geçmiş, ister gelecek ya da an'a dair 

bilgiler sunan, müze ziyaretçisinin üzerinde toplum-millet bilincine, birlik bilincine, kültürel 

miras bilincine, tarih bilincine ya da diğer unsurlarla ilgili kalıcı bir şuur oluşturan müzelerdir 

denilebilir (Karadeniz, 2018, s. 89). Ancak son yıllarda yeni müzecilik anlayışı adı altında 

kurulan, yalnızca içerisinde teknolojik unsurların gövde gösterisi yaptığı, içeriği zayıf müzeler 
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artış göstermiştir. Söz konusu olan içeriği zayıf müzelerin gerekliliği tartışma konusudur. 

Çünkü bu müzelere nitelik açısından değil de nicelik açısından bir varlık gösteriyor 

denilebilir. Hemen hemen her şehirde hatta her mahallede rastlanan bu müzeler, sanki 

müzeciliğe değil de bir takım başka unsurların popülaritesini artırmaya hizmet ediyormuş 

izlenimi vermektedir. Nitekim birçok şehirde, çok sayıda var olan bu müzeler ziyaret 

edildiğinde çok daha net anlaşılmaktadır. Niteliksel açıdan zayıf olan bu müzeler her türde 

olabilmektedir. Kimi yerde arkeoloji müzeleri, kimi yerde etnografya müzeleri, kimi yerde 

kent müzeleri kimi yerde özel statüde kurulan müzeler ya da mahalle müzeleri olarak 

karşılaşılmaktadır. Bu müzeler, çoğunlukla ya mimari olarak ilgi çekici bir şekilde ve 

müzenin türüne uygun inşa edilmiş yapılar olarak ya da hali hazırda tarihi bir bina olarak 

fiziki varlık göstermektedir. Bahsi geçen müzelerin, yeni müzecilik anlayışı doğrultusunda 

kurulmasının neticesinde ışıklandırma, sergileme, bilgilendirme, ya da diğer tüm teknolojik 

cihazlar son derece yoğunluk göstermektedir. Ancak o son teknoloji bilgilendirme 

levhalarının içerdiği bilgi tartışma konusudur. Ya da oldukça özenerek hazırlanmış her 

detayına özen gösterilmiş müze bölümlerinin içeriği ne derece doğrudur ya da müzede olması 

ne derece gereklidir ya da uygundur bunlar son derece üzerine düşünülmesi gereken önemli 

hususlardır. Bu tarz, içeriğinde eksiklikler olan ya da ciddi yanlışlar olan müzelerin genellikle 

daha küçük ölçüde yerel yönetimler tarafından organize edildiği ve kurulduğu görülmektedir. 

Bu, müzelerin siyasi popülarite sağlamak amacıyla kurulmuş olma ihtimalini de akıllara 

getirmektedir. Nitekim söz konusu müzeler incelendiğinde bazen bir aileye, bazen müzenin 

türüyle ya da müzenin bulunduğu şehirle alakası olmamasına rağmen bir şahsa ya da siyasi bir 

yüze ayrılan bölümlerle ya da müzenin geneline yayılan bir bakış açısıyla karşılaşılmaktadır. 

Bunlara ek olarak müzelerde elbette yararlanılması gereken teknolojik imkânlar, bilinçsizce 

ve müze uzmanı olmadan kurulan müzelerde tam bir hayal kırıklığına yol açan kurgu ve 

kompozisyonların oluşmasına zemin hazırlamaktadır. 

3. SONUÇ 

İster geleneksel anlamda bir müze ister çağdaş anlamda bir müze kurulacak olsun, 

unutulmaması gereken en önemli şey, müzelerin tarihsel, kültürel, toplumsal ve eğitimsel 

amacının dışında, örtük amaçlar altında niteliksizleştirilmemesi gerektiğidir. Müzecilikte 

öncelik niceliksel çokluk değil, niteliksel doygunluk olmalıdır. Zira aksi durum varlık 

gösterdikçe ya da göstermeye devam ettikçe, bu durum müzelerin doğru kurulmasına ve 

dolayısıyla doğru algılanmasına kalıcı zararlar verecektir. Müzelerin toplumun kimliği, 

benliği, birliği, geçmişi, geleceği, gelişmişliği, bakış açısıyla vb. ile son derece ilintili olduğu 

düşünüldüğünde, müzelerin yapısının bozulmasının, insanlar üzerinde tarihi bir şuur yitimine 

yol açabileceği söylenebilir. Nasıl ki bir kimse hafıza kaybı yaşadığında ciddi sıkıntı-sorunlar 

yaşarsa, aynı ölçüde bir grup, topluluk, toplum, millet de tarihini kaybettiğinde, geçmişinin, 

geleceğinin, gününün farkında olmadığında benzer sıkıntıları, belki daha fazlasını 

yaşayacaktır (Göğebakan, 2019, s. 123). Bu durumda yapılması gereken öncelikle müze 

kurmak için müze kurmamak, müzeleştirilmesi gerekli konu ve koleksiyonlara sahip 

olunduğunda-ulaşıldığında müze uzmanları tarafından yapılan doğru plan ve programlar 

neticesinde müzeler kurulmalıdır. 
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ÖZET 

19. yy da keşfedildiği andan itibaren nesnel dünyanın ve gerçekliğin en güçlü ve güvenilir 

taşıyıcısı olduğu anlaşılan fotografi yeni bir görme kültürü yaratırken fizik, kimya, optik gibi 

diğer bilimlerle olan yoğun ilişkisinden dolayı bilimsel ve teknik bir araç olarak görülmüş; 

ilerleyen süreçle beraber yaşam içerisindeki kullanım ve etki alanlarını arttırmıştır. İlk 

fotoğrafçıların minyatür sanatçıları, optisyenler, gravürcüler, tiyatrocular ve ressamlardan 

oluşan bir grup zanaatkar ve sanatçı grubun inceleme alanında olmasından kaynaklı fotografi 

öncelikli olarak ressamların ilgi ve merak alanı içerisine girmiştir. Fotografinin yaşam 

içerisindeki nesnel gerçekliği birebir yansıtabilmesi ve bunu teknik- mekanik bir araç olan 

fotoğraf makinesi ile gerçekleştirmesi bir sanat dalı olarak uzun yıllar mücadele etmesine 

neden olurken eş zamanlı olarak resim sanatının öldüğüne dair tartışmaları da beraberinde 

getirmiştir. İlk fotoğrafçılar olan ressamlar fotoğraf makinesini işlerinde yardımcı bir araç 

olarak kullanmaya başlarken aynı zamanda bu yeni icadı yeni bir sanat dalı olarak kabul 

ettirebilmek için resim yapar gibi fotoğraflar çekmeye başlamışlar ve fotografinin sanatsal 

mecradaki temellerini atmaya başlamışlardır. Bu çalışmada fotoğrafları resim sanatı ile 

benzerlikler gösteren Gertrude Kasabier’in eserleri esinlendiği ressamların dönemsel etkileri 

ve çalışmaları temel alınarak karşılaştırılıp; fotoğraf resim ilişkisi çerçevesinde incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Resim, Resimsel Anlatım, Gertrude Kasebier 

 

A READING OF GERTRUDE KASABIER’S PHOTOGRAPHS WITH IN THE 

FRAMEWORK OF PHOTO PİCTURE İNTERACTİON 

 

ABSTRACT 

Photography, which was understood to be the strongest and most reliable carrier of the 

objective world and reality from the moment it was discovered in the 19th Century, was seen 

as a scientific and technical tool due to its intense relatıonship with other sciences such as 

physics, chemistry and optics while it was creating a new culture of vision and in the 

following period, it increased its usage and ınfluence areas in the life . Since the first 

photographers were in the scope of a group which was created by miniature artists, opticians, 

engravers, theater players and painters group photography entered first the painters area of 

interest and curiosity. The ability of photography to reflect the objective reality in the life 

exactly by using a photo camera which is a technical-mechanical tool, has caused 

photography to struggle for years as a branch of art, while bringing along the debates that the 

art of painting is dead. The painters who were the first photographers started to use photo 

camera as a helping tool in their works, also they started to take photographs like painting in 

order to make  this new invention to be accepted as a branch of art and started to lay the 
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foundatıon of photography in the artistic medium. In this study, the works of Gertrude 

Kasabier whose photographs show similarities with the art of painting will be examined by 

comparing them with the works of the painters that she was affected according to their 

periodical influence within frame work of photography painting relationship. 

Keywords: Photography, painting, pictorial represantation, Gertrude Kasabier  

 

Giriş 

Fotografinin icadına kadar geçen süreçte dış dünyanın nesnel gerçekliğini aktarmak ve 

insanların kendi görüntülerine sahip olma ayrıcalığı resim sanatı ve ressamların tekelindeyken 

fotografinin keşfiyle beraber bu misyon fotoğraf makinesi ve ardındaki fotoğrafçının gözüne 

bırakılmıştır. Soyluların ve iktidar sahibi kitlenin ayrıcalığı olan kendi görüntülerine ve 

portresine sahip olma duygusu fotoğrafla beraber kırılmış bu ayrıcalık kitlelere yayılarak 

insanlık üzerinde muazzam bir katharsis sağlamıştır. Kısa süre içerisinde çok sayıda fotoğraf 

işliği açılmış ve peşi sıra merak eden ve gücü yeten herkes kendisinin ve aile üyelerinin 

portrelerini çektirmek için adeta yarışa girmiş ve geleneksel portre ressamlığı yerini portre 

fotoğrafçılığına bırakmaya başlamıştır (Yılmaz, 2013;29) 

 Zaman içerisinde mekanik ve kompleks bir araç olan fotoğraf makinesi aracılığı ile elde 

edilen fotografik görüntünün sanat olup olmadığına dair tartışmalar sanat mecrasının 

merkezinde yer almış ve fotoğrafı diğer sanat dalları içerisinde farklı bir konuma 

yerleştirmiştir. Eşzamanlı bu tartışmaların odağında ilk fotoğrafçılar nesnel bir bakış açısıyla 

dünyayı belgelemeye başlamışlardır. Ressamın fırçasının yerini alan fotoğraf makinesi dış 

dünyanın birebir görüntüsünü çok daha kısa sürede insanlığın hizmetine sunarken başta resim 

sanatı olmak üzere diğer bütün sanat dalları ile de işbirliği içerisine girmiştir. Fotografik 

görüntünün gerçekliği yeniden üretip aktarmadaki başarısı fotoğraftan önce bu misyonu 

üstlenen resim sanatı ile diğer sanat dallarına göre daha yoğun bir etkileşim halinde olmasına 

sebep olmuştur. Keşfiyle mükemmel bir sanatsal araç olarak değerlendirilen fotoğraf makinesi 

sonrasında sadece gerçek dünyanın birebir aktarıldığı bir kayıt aracı ve belge olarak 

nitelendirilmiş sanatsal mecrada yer almaması gerektiği başta dönemin ünlü şairi Charles 

Baudelaire ve sanat camiasından birçok sanatçı tarafından değerlendirilerek fotoğrafın 

sanatsal değil sadece işlevsel mekanik bir kayıt aracı olduğu yönünde peşi sıra açıklamalar 

gelmiştir (http://fotografya.fotografya.gen.tr/issue-12/uzaklardan.html). 

“Fotoğrafçılar arasında işlevin kendilerini sınırlamasından sıkılanlar fotoğraf makinesi 

teknolojisini kullanarak; zamanın beğenilen resimleriyle benzerlik taşıyan ve aynı zamanda 

günün estetik ve ideolojik durumuna uyan işler yapmışlardır. Fotoğrafta sanatsal anlatım bu 

zamanlarda resim sanatının çizgisini izlemektedir. Fotoğraf sanatçıları dönemin başarılı 

ressamlarının yapıtlarına öykünerek, onların yaptıklarını fotoğraf makinesi ile yapmaya 

çalışmışlardır”(Aslan, 2019;56). 

Bu eleştiriler altında fotoğraflar üretmeye çalışan bir grup fotoğrafçı fotoğrafın resim 

sanatından bir farkının olmadığını ve bir sanat dalı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya 

çıkarmak için flu soft focus gibi farklı teknik ve uygulamalar kullanarak ve resim sanatını 

taklit ederek resim yapar gibi fotoğraflar çekmeye başlamışlar ve 1902 yılında Photo 

Secession  grubunu, grubun yayın organı olan Camera Work dergisini ve 291 adını verdikleri 

kendi sergi salonlarını Alfred Stieglitz öncülüğünde kurarak resimsel fotoğraflar üretip 

çalışmalarını yayınlamaya başlamışlardır. Grubun önemli temsilcilerinden bir tanesi de 

Amerikalı fotoğrafçı Gertrude Kasabier olmuştur (Lewis, 2018;39). 

New York da Pratt Enstitüsünde sanat ve resim üzerine eğitim alırken dönemin yeni icadı 

olan fotoğrafa ilgi duyup önce Almanya sonrasında Fransa da fotoğrafçılık okumaya giden 
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Kasabier, New York’ta peşi sıra açtığı portre sergileri ile Photo Secession grubunun kurucusu 

olan Alfred Stieglitz’ in dikkatini çekmiş ve Kasabier’ i dönemin önde gelen çağdaş fotoğraf 

ustası olarak nitelendirerek çalışmalarını grubun yayın organı olan Camera Work dergisinde 

yayınlayarak onu gruba dahil etmiştir (https://www.moma.org/artists/3008). 

Gertrude Kasabier Çalışma Konuları ve Fotoğrafları 

1889 yılında resim yapmaya başlayan sanatçı gerçek aşkının fotoğraf olduğunu anlayıp, 

fotoğraf çalışmalarına resimsel etkiyi aktaran başarılı çalışmalar yapmıştır. Resim alanında 

yaptığı çalışmalarını fotoğraf çalışmalarına da yansıtan derin bir etki oluşturmuştur. 

Fotoğrafın sanat mecrasında yer alması için büyük bir direniş gösteren Käsebier, 

çalışmalarında kullandığı farklı işleme ve teknik yöntemleriyle fotoğraflarını manipüle etmiş 

görkemli sonuçlar ortaya koymuştur. Fotoğraflarında kullandığı ışık ve işlediği tarz soft focus 

tekniğinde, yumuşak, blur, buğulu bir his vermektedir. Çalışmalarında yumuşak geçişler 

hakimdir, tam bir netlik yoktur. Baskılarda elle müdahale işlemi fotoğrafların daha resimsel 

görünmesi için vazgeçilmez bir yöntemdir. Resim ve fotoğraf çalışmalarında oluşturduğu bu 

nitelikler birçok sanatçının da gelişimine ön ayak olmuştur. Sanatçının çalışmalarının çoğunu 

portre, manzara, kadınlık, annelik gibi konular oluşturmaktadır. 

 

 

Resim 1 Sandro Botticelli Kitabın Madonnası      Fotoğraf 1 Kasabier Widewalls 

Özgün kompozisyonları ve ikonik çalışmaları ile öne çıkan Sandro Boticelli çalışmalarında 

pastel renkler kullanmış Kitabın Madonnası isimli eserinde sanatçı yarı çıplak saf bir çocuk ve 

kadın figürü ile anne çocuk bağını truvakar bir duruşla başarılı şekilde hissettirmiştir. 

Kompozisyonlarında kadın figürlerin duruşlarından kaynaklanan zarafet, aynı zamanda 

onların ince uzun bedenlerinin yorumuyla oluşan zariflikle birleşerek hareketlilik duygusunu 

güçlendirmektedir (Şentürk, 2012;185). Gertrude Käsebier’in widewalls/ Geniş Duvarlar adlı 

fotoğraf çalışmasında da tıpkı Sandro Boticelli'nin “Kitabın Madonnası” adlı resim 

çalışmasındaki gibi yarı-çıplak saf çocuk ile anne bağının gücü kendini ortaya koymaktadır. 

Çocuğun derin hüzünlü bakışları ve fiziksel yapısı Botticelli’nin “Kitabın Madonnası” adlı 

eserindeki çocuğun(İsa) yapısı ile aynıdır. Gertrude Kasabier'in bu çalışmasındaki rönesans 

döneminin resimsel etkisi yoğun bir şekilde varlığını hissettirmektedir. Kasabier'in kullanmış 
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olduğu tonlar ve teknik; hissettirdiği yumuşak, pastelimsi etki hiç kuşkusuz Kitabın 

Madonnası ile benzerlik göstermektedir. 

JAN VAN EYCK SALONDA MADONNA 1433                 KASABİER MRS. R 1905 

                                 Resim 2                                                       Fotoğraf 2 

 Eyck Salonda Madonna isimli eseri ile ikonografik bir şekilde anne çocuk bağını tüm 

çıplaklığı ile hissettirmektedir. Bu eserde annenin şefkatle bebek İsa'yı beslemesi dikkat 

çekmektedir. Sanatçının gerçeğe çok yakın bir şekilde resmettiği eser; kumaşın kıvrımlarıyla, 

renginin göz alıcı canlılığıyla bütünleşen çıplak bebek (İsa) bedenini tüm saflığıyla ön plana 

çıkarmaktadır. Kasabier'in MrS. R isimli eserinde, Jan Van Eyck'in ikonografik resimsel 

anlatımının gücü hissettirilmekte, kurulmuş olan anne ve çocuğun samimiyeti, annenin 

çocuğunu şefkatle, boynu bükülmüş bir şekilde beslemesi birbiriyle benzer özellikleriyle 

dikkat çekmektedir. Özellikle sol taraftaki pencereden alınan ışık ve ışık geçişleri kurulan 

kompozisyon da benzerlik göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abidin Dino Mutluluk Serisi                                                   Kasabier The Manger 
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Resim 3                                                                            Fotoğraf 3 

Fotoğraf estetiğine bağlı kalınarak resimsel anlatımın izlerinin somut bir şekilde hissedilmesi 

Kasabier'in “The Manger” adlı fotoğraf çalışmasında çarpıcı bir şekilde görülmektedir. 

Sanatçı sahnelediği her fotoğrafında donuk bir etkinin aksine canlı, çarpıcı ışık tonlarını, 

yumuşak ton geçişleri ve farklı baskı yöntemleriyle duygusal, derin anlatımı etkili bir şekilde 

aktarmıştır. Resimsel estetik, fotoğraf estetiğinde de adeta hissettirilmiştir. Fotoğraflarında 

anne çocuk arasındaki o kuvvetli, içten bağ tüm çıplaklığıyla ortadadır. Annenin kucağında 

tuttuğu bebek gerçekte yalnızca bir battaniyeden ibarettir. Ancak sanatçı sahne ve 

kurgularında bunu gerçekten insan ruhunda bir duygu durumu yaratacak şekilde planlamış, 

özgünlüğünden taviz vermemiştir. Fotoğrafa baktığımızda figürler tamamen doğal ve 

gündelik hayatın kesitlerinden bir olayı tasvir etmektedir. Fotoğraftaki yumuşak ton 

zenginliği, hakim bir şekilde vurgulanan sıcak renkler ve zariflik, romantizm ve 

empresyonizm akımlarının tüm simgesel ve betimsel özelliklerini sunmaktadır. Fotoğraftaki 

yumuşak etki ve zengin tonlar, duygusal anlatım gücü ile harmanlanarak, romantik bir şiir 

dizesi gibi akmaktadır. Türk Ressam Abidin Dino'nun yine anne çocuk bağını muhteşem bir 

kompozisyonla ele aldığı eseri ile benzerliği, yarattığı duygu ve biçimsel özellikleri 

bakımından aynıdır. Empresyonist izlerin ekseriyette olduğu bu tablo, aynı akıma ait izleri 

barındırması yönünden de dikkat çekmektedir.  Başarılı bir şekilde oluşturulmuş bu iki yapıtın 

bu denli benzeşimi Kasabier in resim sanatının estetik değerlerini fotoğraf sanatına 

yansıtmasının göstergesidir. 
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Mihri Müşfik Otoportre                              Kasabier Bilinmeyen Bir Kadının Portresi 

Resim 4                                                                                 Fotoğraf 4 

İlk Türk kadın ressamlarımızdan Mihri Müşfik'in bu çalışmasında, keskin yüz ifadesi ve 

kendinden emin bakışları dikkat çekmektedir. Siyah kıyafeti ve arka plandaki koyu 

kahverengimsi tonların birbirine geçişi göze çarpmaktadır. Bu resim Mihri Müşfik'in 

“Otoportre” çalışmasındaki pastel boya ile ortaya koyduğu mükemmel resimsel anlatımın bir 

sonucudur. Gertrude Kasabier'in Bilinmeyen Bir Kadının Portresi adlı fotoğrafında da Mihri 

Müşfik'in oto portresindeki kendinden emin duruş ve iddialı bakışlar dikkat çekmekte, arka 

plan ile ön plandaki figürün ton etkileşimi benzerlik göstermektedir. Yumuşak tonlarıyla 

sanatsal bir fotoğraf görüntüsünü başarılı bir şekilde aktarmıştır. Işığın geliş yönü 

kompozisyon içerisindeki figürün konumlandırılması resim ile büyük oranda benzerlikler 

göstermektedir. 

Charles Joshua Chaplin1891                         Kasabier Portrait of Woman 1915 

Zarif genç bir bayanın silüet fotoğrafı olarak değerlendirebileceğimiz bu fotoğraf biçimsel ve 

estetik olarak ressam Chaplin in farklı bir genç kadın portresi çalışmasının silüeti ve 

konturuyla birebir benzerlik göstermektedir. Işık, gölge kontur silüet ve ton geçişleri zengin 

ton derinliği ile yaratılan duygu ve betimsel özellikler aynı izleri barındırması açısından 

dikkat çekicidir. 
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SONUÇ 

Käsebier fotoğraflarında estetik olanı yansıtmış, resimsel bir dil kullanarak değer ve 

duyguların fotoğraflarında yaşamasına izin vermiştir. Eserlerinde anne-çocuk, kadın, çocuk, 

aile çok az da olsa manzara konularına yer vermiştir. Yaptığı çalışmalarında resimsel bir dil 

kullanan sanatçının eserlerinde; Rönesans, Barok, Romantizm ve Empresyonizm gibi birçok 

dönem etkilerini görmek mümkündür. Çalışmalarının kalitesi tüm bu dönemlere ait etkilerin 

bir arada barınmasından da anlaşıldığı üzere muntazamdır. Kompozisyon, ton, ışık-gölge gibi 

teknikleriyle ressamların çalışmalarına yansıttığı resimsel anlatımı başarılı bir şekilde 

betimleyerek, fotoğraflarında izleyiciye yansıtmayı başarmıştır. Fotoğraf estetiğine bağlı 

kalarak resimsel etkiyi izleyiciye başarılı bir şekilde sunan sanatçının eserlerinde, romantizm 

ve empresyonizm etkileri daha baskın görünmektedir. Sanatçının eserlerinde netlik yoktur, 

tamamen yumuşak etkiler vardır, Bu bağlamda keskin hatlardan uzak yumuşak etkisi, 

çalışmalarının hiç kuşkusuz resimsel özellikler barındırmasının ve bu etkiyi hissettirmesinin 

en önemli sırrıdır.  

Sanat camiasının dışına itilen, nesnel dünyayı kusursuz bir şekilde aktarmasından dolayı 

sadece işlevsel bir araç olarak görülen fotoğrafı ve fotoğraf kartını soft focus flu çekimler, 

baskı esnasında pozlamaya yaptığı elle müdahaleler ve tekniklerle resim tualine 

dönüştürmüştür. Fotoğrafın nesnel dünya ile kurduğu ilişkiyi tersine çevirip doğanın taklidini 

devre dışı bırakarak  mekanik bir araçtan estetik duygusal sübjektif ve resimsel işler çıkararak 

resimsi fotoğrafın temellerinin atılmasında ilerlemesinde ve fotoğrafın sanat camiasında kabul 

görmesine eserleri ile katkı sunmuş çağının ötesinde bir sanatçıdır. 
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ÖZET 

Tarihin her devresinde sanat, kültür ve ticari hareketlere sahne olmuş Diyarbakır, geçmiş 

medeniyetlerin ihtişamını yaşatan surları ile tanınır. Gelecek nesillere miras kalacak 

Diyarbakır Surları; uzunluğu, genişliği, yüksekliği ve burçları ile Çin Seddi’nden sonra gelen 

en görkemli surdur Surlar ve çevresinin bugünkü bakımsız durumundan kurtulabilmesi 

amacıyla gerekli çalışmaların yapılması sonucu ; bu tarihi eser korunacak ve çevresinde 

eğlence ve dinlenme yerleri, yeşil alanlar ve çocuk bahçeleri,açık hava tiyatroları,mahalli 

karakterde yemeklerin verildiği kafeterya,yöresel hediyelik eşya stantları kurulması,ilin sosyo 

– ekonomik yapısını geliştirecektir. Zaman zaman bilhassa Sur içindeki tarihi eserlerle ilgili 

iyileştirmeler yapılmakta ancak bunlar yeterli olmamaktadır. Nitekim geçtiğimiz yıllarda 

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından “Ulu Camii” ve çevresinde geniş kapsamlı bir 

iyileştirme yapılmıştır. 

Şehrin değişik semtlerinde devrin ileri gelenleri tarafından yaptırılan hanlar, konaklar ve 

köşkler yanında evler de büyük ustalıkla yapılmış tipik mimariyi yansıtmaktadırlar. 

Anadolu Selçuklu İmparatorluğu’nun egemenlik yıllarında düzenli çalışan bir yol sistemi 

vardı. O devrin kullanılan bütün ticaret yollarında menzil denilen belirli uzaklıklarda, yolun 

önemine göre hanlar veya diğer bir deyişle kervansaraylar yaptırılmıştı. Kervansaray veya han 

dediğimiz bu yapılar anayollar üzerinde kurulmuş, kervanların konaklama yapıp mola verme 

yerleridir. Hanlar tarihte ilk olarak Selçuklular ve Osmanlılar devrinde, kervanların 

gecelemelerini sağlamak amacına dönük birer hayır eseri olarak inşa edilmişlerdir. Selçuklu 

Sanatı’nın yarattığı en anıtsal mekân yapıları olan hanların çoğu, bizzat Selçuklu Sultanlarının 

yaptırdıkları şaheserlerdir. Doğudan gelen kervanlar büyük bir güvenlikle Anadolu’ya 

geçtiklerinden bu hanlar uzun yıllar önemini korumuştur. Ekonomik yönden de imparatorluk 

bütçesine katkıda bulunan bu sistem, Osmanlı İmparatorluğu’nun uzun tarihi boyunca 

sürdürülmüştür. 

Diyarbakır’da ayrıca ata mirası hanlar ile eski evler ilgi beklemektedir. Diyarbakır eski 

evlerine en iyi örnek; Cahit Sıtkı Tarancı ‘nın evi ile büyük Türk sosyoloğu Ziya Gökalp’in 

evidir. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır Tarihi, Kervansaraylar, Eski Evler 
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CARAVANSERAİS AND OLD HOUSES OF DİYARBAKIR 

 

ABSTRACT 

Diyarbakır, a scene of ort, culture and commercial activities in each epoch of history, is well 

known for its walls, a living evidence of splendour of past civilizations. The walls of 

Diyarbakır, to remain a reminiscent of the past fort he future generations are tha most 

impressive walls, second only to the Chinese Walls as regards their length,widht,height and 

towers. The Works to be carried out to save the walls from their present poor state up upkeep, 

aim at preserwing this historic monument and developing the socio – economic structure of 

the province. Such Works will include the establishment of recreational places green spaces, 

children’s playgrounds, outdoor theaters, a cafetaria serving local food, souvenir sale stands 

etc. 

An architectural tradition of great skill and accomplishment is displayed not only in the 

hans,konaks and köşks built by the great men of each epoch,but also in the private houses in 

various parts of the city 

The Anatolian Seljuk Empire possessed a very efficient road network with hans,or 

caravanserais,built at various intervals,according to the importance of the road,along all the 

main trade-routes. They first appeared in history during the Seljuk and Ottoman periods as 

charitable institutions providing overnight accommodation fort he caravans. These hans,the 

most monumental products of Seljuk art,the majority of which were built by the Seljuk 

Sultans themselves,continued for many years to perform their important role of providing 

comfort and security fort he caravans passing through Anatolia. This system,which made a 

considerable economic contribution to the imperial budget,was to persist throughout the long 

history of the Ottoman Empire. 

Also needing attention are the caravanserais and old houses of Diyarbakır –an ancestral 

heritage. Two illustrious examples of old Diyarbakır houses are the native house of the great 

Turkish poet Cahit Sıtkı Tarancı – currently usud as Museum of Culture and that of the 

prominent Turkish sociologist Ziya Gökalp. 

Key Words: History of Diyarbakır, Caravanserais, Old Houses 
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COVID-19 PANDEMİSİNDE CİNSEL SAĞLIĞIN İHMALİ 
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ÖZET 

Tüm dünyada Covid-19 pandemisi nedeniyle sosyal mesafe ve temas kısıtlamaları hem 

kişilerarası hem de partnerler arasında yaşanan cinsel aktiviteleri olumsuz etkilemiştir. Kısa 

sürede hızla yayılan pandemi yaşamı tehdit etmesi nedeniyle belirli tedbirlerin alınmasına ve 

uygulanmasına neden olmuştur. Alınan tedbirler ve uygulamalar bireyleri fiziksel, ruhsal, 

sosyal, seksüel ve ekonomik olarak etkilemiştir. Birbiriyle bağlantısı olan bu bileşenlerin 

pandemiden olumsuz olarak etkilenmesi yaşam kalitesinin azalmasına dolayısıyla cinsel 

sağlığın ihmal edilmesine neden olmuştur. Bu süreçte Cinsel sağlığın ihmal edilmesi; bilgi 

eksikliğine, aile planlaması yöntemlerine ve cinsel sağlıkla ilgili tanı-tedavi hizmetlerine 

ulaşmada yetersizliğe neden olacağı bilinmelidir. Cinsel sağlık sadece hastalıktan, sakatlıktan 

veya işlev bozukluğundan uzak olmayı değil, aynı zamanda cinsel ilişki sırasında fiziksel, 

zihinsel, duygusal ve sosyal olarak sağlıklı olmayı da amaçlar. 

Bu çalışmada pandemi sürecinde ihmal edilen cinsel sağlığın geliştirilmesine yönelik 

önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcük: Covid-19, Cinsel Sağlığın ihmali, Cinsel Sağlığı Geliştirme 

 

 

NEGLIGENCE OF SEXUAL HEALTH IN THE COVID-19 PANDEMIC 

 

ABSTRACT  

Social distance and contact restrictions due to the Covid-19 pandemic all over the world have 

adversely affected sexual activities both interpersonally and between partners. The pandemic, 

which spread rapidly in a short time, caused certain measures to be taken and implemented 

because it threatened life. The measures and practices taken have affected individuals 

physically, mentally, socially, sexually and economically. The negative effects of these 

components, which are related to each other, from the pandemic have led to a decrease in the 

quality of life and thus the neglect of sexual health. Neglecting sexual health in this process; It 

should be known that it will cause lack of information, family planning methods and inability 

to reach diagnosis-treatment services related to sexual health. Sexual health aims not only to 

be free from disease, disability or dysfunction, but also to be physically, mentally, 

emotionally and socially healthy during sexual intercourse. 

In this study, suggestions were made for the development of sexual health, which was 

neglected during the pandemic process. 

Keywords: Covid-19, Sexual Health Neglect, Sexual Health Promotion 
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GİRİŞ 

COVID-19 Pandemisi dünyanın uzun zaman sonra karşılaştığı en büyük salgın ve en büyük 

sağlık krizi olarak kabul edilmektedir. Kısa sürede hızla yayılması, yaşamı tehdit etmesi ve 

bununla birlikte yürütülen uygulamalar nedeniyle; bireyler fiziksel, ruhsal, sosyal, seksüel ve 

ekonomik olarak etkilenmiştir. Birbirini etkileyen bu bileşenlerin olumsuz etkilenmesi, yaşam 

kalitesinin de etkilenmesi ve azalmasıyla sonuçlanmaktadır. 
1  

Covid-19 salgını boyunca bulaşma riskini azaltmak için insanların çevresindeki herkesle 

sosyal mesafeyi koruması istenmiştir. Fakat bu sosyal izolasyon kişilerarası ilişkileri en çokta 

partner ilişkilerini ve yaşadıkları cinsel deneyimleri olumsuz yönde etkilemiştir. 

Yaşam kalitesinin azalmasına bağlı olarak bu süreçte cinsel sağlık, ihmal edilen önemli 

konular arasındadır. Salgın dönemiyle, uzun yıllardır var olan cinsiyet eşitsizliklerinin, 

kadınların ve kız çocuklarının güvenliğine yönelik tedbirlerin, istismarın, şiddetin, sömürüye 

maruz kalmanın, üreme ve cinsel sağlık haklarından yararlanma ve bu hizmetlere ulaşmanın 

yetersiz kalacağı gerçeğiyle yüzleşilmelidir. Tüm bireylerin üreme ve cinsel sağlık 

konularında bilgilere ulaşma ve cinsel ilişkiyi zevk için ya da üreme amacıyla yaşama hakları 

bulunduğunu unutmamak gerekir. Cinselliğin sağlıklı yaşanabilmesi için cinsel yakınlığın 

bireylerin seçimlerini özgür iradeleriyle yapmaları ve hiçbir zorlama ve baskı altında 

olmadan, zarar görmeden ve mutlu yaşayacağı bir yakınlık kurarak gerçekleştirmeleri 

gerekmektedir. 
1
 

Cinsel sağlık hem fiziksel hem psikolojik yönleriyle yaşam kalitesinin etkileyen önemli 

unsurlardan biridir. İçinde bulunduğumuz bu salgın birçok hizmete ulaşmada yaşanılan 

güçlüklerin içerisinde cinsel sağlık hizmetlerine ulaşmada da yetersizliğin olduğunu 

göstermektedir. Bu salgın sürecinde cinsel sağlık hakkında bilgi eksikliğinin olması, aile 

planlaması yöntemlerine ulaşmada ve cinsel sağlığın getirmiş olduğu hastalıklar sonrası tanı-

tedavi hizmetlerine ulaşmada eksikliğin olduğunu göstermektedir. 
1
 Cinsel sağlık, sadece 

hastalık, işlev bozukluğu veya sakatlığın olmaması değil, cinsellikle beraber fiziksel, 

duygusal, zihinsel ve sosyal olarak sağlıklı olmayı kapsamaktadır. Aynı zamanda cinsel 

sağlık, cinsellik ve cinsel ilişkide zorlama, şiddet ve ayrımcılığın olmadığı, güvenli, keyifli ve 

saygılı bir cinsel deneyimi içerir. 
1,2,3

 

Cinsellik ise; kimlik,  davranışlar, tutumlar, yönelim, inançlar gibi faaliyetleri kapsar. Cinsel 

aktivite özellikle, vajinal, oral, anal seks ve mastürbasyon vs. olmak üzere çok farklı 

eylemlerden oluşur 
2,3

 DSÖ’ne göre cinsellik; fiziksel, duygusal, entelektüel ve sosyal 

yönlerin kişiliği, iletişimi ve aşkı zenginleştirici etkilerinin bileşiminden oluşmaktadır. Cinsel 

bir varlık olarak insan sadece bedensel olarak değil; duygusal, düşünsel ve sosyal bütünlüğü 

sağlayan, kişiliğin gelişimini, kişilerarası iletişimi ve sevginin paylaşımına katkıda bulunan ve 

olumlu olarak zenginleşmesini sağlayan sağlıklılık halidir. Cinsellik; biyolojik, ruhsal, dini, 

tarihi, psikolojik, sosyal, kültürel, politik, ekonomik faktörlerin yarattığı etkileşimden 

etkilenmektedir.
4
 

Bu pandemi sürecinde cinsel sağlığın ihmal edilmesine bağlı olarak Covid-19’a yakalanma 

riskinin artacağını işaret eden çalışmalar bulunmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda cinsel 

eylem tercihlerinin Covid-19’un bulaşmasında rol oynayabileceğini göstermiştir.  

Birkaç çalışmada, enfekte hastaların dışkısında viral RNA tespit edilmiş, bu da oral ve fekal 

yoldan bulaşma olasılığını düşündürmekte, bu nedenle oral ve anal seks eyleminde 

bulunmanın virüsün geçmesine neden olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca bu kişilerin test 

sonuçlarının negatife dönmüş olmasına rağmen fekal testlerinin pozitif olduğu bildirilmiştir. 
5,6

  

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
334



Yapılan çalışmalarda enfeksiyonun vajinal sıvılarda bulunduğuna dair kanıt bulunamamıştır. 

Yapılan başka bir kohort çalışmasında enfeksiyonun akut dönemindeki hastalarda semen testi 

Covid-19 için pozitif olduğu saptanmıştır.  Ancak virüsün cinsel yolla yani meni ile 

bulaşacağına dair yeterince bilgi yoktur. Önceki koronavirüs (Sars ve Mers) verilerine 

bakıldığında erkek cinselliği üzerine etkileri olmadığı görülmektedir.
 7 

Fakat yapılan bir çalışmada testiküler örnekler incelendiğinde, korona virüsünün üreme 

sistemi üzerinde etki gösterdiği görülmüştür. Sars nedeniyle ölen 6 hastanın üzerinde yapılmış 

olan bir çalışmada ölen bu kişilerin testistlerinde patolojik inceleme sonuncunda testislerde 

orşit saptanmış, seminifer tübüllerindeki germ hücrelerinde hasar oluşturduğu görülmüştür.
8 

34 Çinli hastada yapılan çalışmada Sars-Cov-2’den iyileşmelerine rağmen, 6 hastanın 

hastalığın aktif döneminde skrotal rahatsızlık geçirdiği bildirilmiş, ancak kapsamlı bir 

genitoüriner muayene yapılmamıştır. İnsanların aralarına sosyal mesafe koyduğu bu dönemde 

cinsel isteksizlikle beraber cinsel aktivite sıklığınında azaldığı görülmektedir.
9 

İngiltere 868 kişinin katılım gösterdiği bir çalışmada katılımcıların %60,1’inin izolasyona 

uyduklarını ve bu dönemde cinsel aktivitelerine devam ettiklerini bildirmişlerdir. Cinsel 

aktivite sayısı kadınlara göre erkeklerde anlamlı bulunmuştur. Yani erkekler cinsel olarak 

daha aktiftir (P=0,002).
 
Cinsel aktivitede anlamlı değişkenler genç yaşta ve erkek olmak, evli 

yada daimi partneri yada aile ile yaşıyor olmaları, izolasyon günlerinin artması ve alkol 

tüketmektir (p<0,001). Bu çalışmada izolasyon ve sosyal uzaklaşmadaki gün sayısınında 

cinsel aktivite ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Bu durum, cinsel aktivitenin, izolasyona 

bağlı olarak evde kalman süresinin uzamasıyla bireylerin stres ve endişeyi azaltmak için 

cinselliği bir araç olarak kullandığını düşündürmektedir. Bireylerin bu süreçte cinsel yolla 

bulaşan hastalıklardan korunması ve istenmeyen gebeliklerin önlenebilmesi için 

kondom/bariyer yöntemlerini kullanması uygun bir davranıştır.
3,10 

Çin’de yapılan yapılan çalışmanın sonuçlarında katılımcıların %25’i cinsel istekte, %44’ü 

cinsel partner sayısında azalma yaşadığını ve erkeklerin cinsel partner sayısında azalmanın 

(%53), kadınlara (%30) oranla daha düşük olduğu görülmüştür. Cinsel tatminde
 
ise Kadınların 

%39’u, erkeklerin ise %32’si cinsel tatminde de azalma yaşadıklarını belirtmiştir. Bu 

çalışmada riskli cinsel deneyime sahip katılımcılar salgınla beraber riskli cinsel davranış 

eylemlerini azalttıklarını vurgulamıştırlar.
 11

  

Elde edilen kanıtlar doğrultusunda, Covid-19 hastalığına neden olan koronavirüs, vajinal veya 

anal ilişkiden geçmediği ancak koronavirüsle enfekte olan kişilerin vücut sıvılarıyla (tükürük, 

burun ve ağız damlacıkları) temas etme ile bulaşabileceği bilinmektedir. Bu durum bir kişi 

virüsle enfekte ise öpüşme ve fiziksel temasla Sars-Cov-2’yi bulaştırma riski olduğu anlamına 

gelmektedir.
3
 

ÖNERİLER 

COVID-19’un olası zararlarını azaltabilmek için en güvenli yol cinsel aktiviteyi yalnızca 

kendi kendine veya uzaktan yapılan aktivetelerle gerçekleştirmektir. Bu cinsel aktiviteleri el 

yardımı ile ya da cinsel oyuncaklarla mastürbasyon yaparak kendi kendilerini tatmin etmeleri 

en güvenilir yöntemlerdendir. Diğer bir yöntem ise yalnızken görüntülü sohbetler, cinsel 

içerikli mesajlaşma yada popüler flört uygulamaları üzerinden cinsel tatminler yaşamaları 

sağlanabilir.
7,12

 Diğer bir en güvenli seçenek ise, düzenli olarak birlikte yaşanılan partnerle 

(tek eşlilik) yapılan cinsel aktivitedir. Ancak partnerlerden birisinin diğer insanlarla cinsellik 

yaşaması Covıd-19 bulaşma riskini artırır.
3,7,12

 

Covid-19’un gelecekteki çalışmalar sonucunda cinsel yolla bulaşabileceği kanıtlanabilirse, 

özellikle iyileşen hastaların sperminde Covid-19’un tespit edildiği göz önüne alındığında 
3,7

, 
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sperm iletimin önlenmesinde yeni aile planlaması yöntemlerinin geliştirilmesi önem arz 

edecektir.  

Bu nedenle cinsel eylem sırasında AP yöntemlerinden prezervatif gibi bariyer yöntemlerinin 

kullanımı bu hastalar için koruyucu yöntem olarak düşünülebilir. Eğer partnerlerden birinde 

Covid-19 semptomlarından; kalıcı kuru bir öksürük, yüksek ateş veya dispne gibi semptomlar 

gözlemlenirse virüsün yayılmasını önlemek için tüm fiziksel temastan uzak durulmalı ve 

izolasyon sağlanmalıdır. Sadece öpüşme ve sarılma gibi fiziksel yakınlaşmanın dışında anal, 

oral ve vajinal seksten kaçınılması gerekmektedir.
3,7

  

Ayrıca Pandemi sürecinde cinsiyet eşitsizliğinin, sosyal ve ekonomik alandaki cinsiyete dair 

eşitsizliklerin daha çok arttığı görülmüştür. Bu durum kadınların salgın sürecinde 

incinmelerine; sömürülmelerine, şiddet ve istismara daha çok maruz kalmalarına neden 

olmaktadır. Tüm bu yaşanan olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için pandemi döneminde 

online danışmanlık ve teletıp hizmetlerinin arttırılması, bireylerin cinsel sağlık ve üreme 

sağlığı ile ilgili hizmetlere ve bilgiye ulaşmaları, ilaç malzeme ve ekipman yetersizliğini 

önlemek için yönetimsel önlemlerin alınıp hızlıca uygulamaya konulması, bireylerin 

ihtiyaçlarını belirleme ve giderme çalışmalarına ağırlık verilmesi, kadınları yaşanan 

eşitsizlikler karşısında koruma odaklı mekanizmaların kullanılması faydalı olabilir.
1 

SONUÇ 

Covid-19 pandemisinde ihmal edilen Cinsel sağlık hem fiziksel hem psikolojik yönleriyle 

yaşam kalitesinin etkileyen önemli unsurlardan biridir. Pandemi nedeni ile sağlık 

sistemlerinin yükünün artmasına bağlı olarak ve yatırımların finansal olarak sağlığa 

aktarılmasından dolayı cinsel sağlık hizmetlerine ulaşımın kısıtlanmasıyla sonuçlanmıştır. Bu 

salgın sürecinde cinsel sağlık hakkında bilgi eksikliğinin olması, aile planlaması yöntemlerine 

ulaşmada, cinsel sağlığın getirmiş olduğu hastalıklar sonrası tanı-tedavi hizmetlerine 

ulaşmada eksikliğin olması tüm dünya genelinde yaşanan sorunlar arasındadır. Bu yaşanan 

süreçten cinsel sağlığı korumadaki aksaklıklar ve eksikliklerden dolayı en çok kadınlar 

etkilenmiştir. Çok yakın zamanda bu aksaklıklar giderilmez ve önlemler alınıp uygulanmazsa 

kadınların hem biyolojik hemde ruhsal yönden etkilenmelerinin önüne geçmek çok zor 

olacaktır. 
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ÖZET 

Her dönemde uygarlıkların merkezi olarak bilinen Diyarbakır’ın tarihi yönden en önemli 

özelliklerinden biri surlarıdır. Kent çevresindeki surlar, “Çin Seddi’nden sonra ayakta kalmış 

dünyanın en geniş, en uzun ve en sağlam kalesi” olarak tanımlanır. Beş kilometre 

uzunluğundaki surların 82 burcu vardır. Yüksekliği ve burçlarının büyüklüğü açısından ilk 

sırayı alan Diyarbakır Surlarının bazı bölümlerinin yüzyıllar öncesinin çizgilerini günümüze 

kadar koruması ise bir başka özellik olarak değerlendirilir. Burada en önemli etken çeşitli 

dönemlerde surların onarılmasıdır. Tarihi değeri büyük olan kitabe, motif ve semboller surun 

süslerini oluşturur. Birçok devletin kitabelerini surlarda okumak mümkündür. Çift başlı kartal, 

Kaplan, Boğa, Güneş,Yıldız,At,İnsan,Akrep sembollerinin yer aldığı surlarda ayrıca 

Roma,Bizans,Abbasi, Mervanlı, Büyük Selçuklu,Şam Selçukluları,İnallı, Nizanlı,   Artuklu, 

Eyyublu, Akkoyunlu ve Osmanlı devletlerinin çeşitli kitabeleri bulunmaktadır. Bir tarih 

hazinesi olan Diyarbakır Surları bölgedeki uygarlıkların simgelerini taşır. 

Diyarbakır Surlarının dört değişik yönde kapıları vardır. Bunlar “Dağ Kapısı”, “Urfa 

Kapısı”,” Mardin Kapısı” ve “Yeni Kapı” dır. Savaşların en çok cereyan ettiği Dağ Kapısı ile 

Urfa Kapısı arasındaki düz alana bakan bölümde ve kapıların yanında bulunan burçlar daha 

sık, daha büyüktür. Buralarda iki burç arasındaki mesafe yerine göre 36,42,44 metre olup orta 

yerlerinde 1,50 metre genişliğinde, 1,30 metre derinliğinde ve iki burcu birleştiren duvar 

yüksekliğinde bir takviye duvarı vardır. 

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır İç Kalesi, Diyarbakır Surları, Diyarbakır Burçları, Sur 

Kapıları, Sur Kitabeleri 

 

DİYARBAKIR WALLS 

 

ABSTRACT 

One of the most striking historical features of Diyarbakır, for centuries the centre of a whole 

series of successive civilisations, is undoubtedly its defence walls, which have been described 

as forming “ the broadest, longest and strongest fortification in the World after the Great Wall 

of China”. Five kilometres long, they are particularly remarkable for their height and fort he 

size of their eighty two bastions, while another important feature is their very fine state of 

preservation, in which repair and maintenance have played a very important role. The walls 

are adorned with motifs, symbols and inscriptions of very great historical value from several 
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different states. There are double headet eagles, tigers,bulls,suns,stars,horses,human figures 

and scorpion, as well as Roman, Byzantine, Abbasid, Mervanid, Great Seljuk, Damascus 

Seljuk,İnalid,Nizanid,Artukid,Ayyubid,Akkoyunlu and Ottoman inscriptions. The Walls of 

Diyarbakır constitute a historical treasure house containing symbols from all the various 

civilisations in the region. 

There are four Gates on four different sides of the walls. These are known as the “Mountain 

Gate”, the “Urfa Gate”, the “Mardin Gate” and the “New Gate”. The bastions in the section 

looking out on to the level plain between the Urfa Gate and the Mountain Gate,where most 

battles took place,are larger and set at more frequent intervals. The distance between bastions 

is 36,42 or 44 m. according to the position, while the central central section is strengthened by 

an additional Wall 1.50 m. broad, 1.30 m. deep and of the same height as the defence Wall 

joining the two bastions. 

Key Words: Diyarbakır inner fortress, Diyarbakir walls, Diyarbakir Towers, Wall 

İnscriptions. 
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ÖZET 

Bu bildiride “İşlemeli Keçe Seccadeler” konu olarak seçilmiştir. 

Araştırma, Türkiye’nin keçecilik sanatı ile Mevlâna Diyarı olarak anılan Konya’daki 

müzelerden seçilmiş 3 adet işlemeli keçe seccadeler ile sınırlandırılmıştır. Gerek keçe ve gerek 

işleme yapımında kullanılan malzemeler, yapım teknikleri, kullanım alanları, kompozisyon ve 

motif özellikleri ele alınarak bilgiler verilmiştir. Seccadelerin birebir çizimleri yapılmıştır. 

Araştırmada yazılı kaynaklardan ve konu ile ilgili uzmanlardan elde edilen bilgiler 

doğrultusunda işlemeli keçe seccadelerin genel özellikleri, günümüzdeki durumu ve yapılacak 

çalışmalar aktarılmıştır. 

Keçecilik sanatının el sanatları içinde önemli bir yeri ve köklü bir geçmişi vardır. Bu el sanatları 

arasında önemli bir yere sahip olan keçe ve süsleme sanatına bağlı olarak işlemeli keçeler de 

diğer el sanatlarımız gibi yok olmaya yüz tutmuştur. Bu örneklerin tanıtılması ve gelecek 

nesillere aktarılması ulusal görevimizdir. 

Anahtar Kelimeler: Konya, Keçe, Seccade.  

 

EMBROIDERED FELT PRAYING RUGS 

 

ABSTRACT 

In this presentation, “Embroidered Felt Praying Rugs” was chosen as the research topic.  

Research, felt works selected from the Mevlana Museum in Konya, Turkey's referred to as the 

Land of the art is limited to 3 pieces embroidered felt prayer rugs. Materials and materials used 

in construction of felt and construction materials, construction techniques, usage areas, 

composition and motif properties are given and information is given. Individual drawings of 

the courts were made. The general characteristics of the embroidered felt prayer rugs, the 

present situation and the works to be done have been conveyed in the light of the sources written 

in the research and the information obtained from the experts related to the subject. 

The art of embroidering has an important place in the handicrafts and a long history. Depending 

on the art of felt and ornament, which has an important place among these handicrafts, the 

embroidered felts are disappearing like other handicrafts. It is our national duty to introduce 

these examples and transfer them to future generations. 

Key words: Konya, Felt, Prayer. 
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1.GİRİŞ 

Bir milletin kültür varlıkları arasında önemli bir yere sahip olan el sanatları, asırlar boyu 

toplumların sanat anlayışlarını ve yaşam tarzlarını aktarmada etkin bir rol oynamıştır1.El 

sanatları, insanların; iklim ve diğer dış etkilere karşı ihtiyaçları ile doğan zeka, ilim ve yetenek 

gerektiren faaliyetlerdir. 

El sanatları arasında etkinliğini gösteren en eski tekniklerden biri de keçeciliktir. 

Keçe yalnızca kullanım aracı olmaktan çıkmış, Türk insanı yüzyılların verdiği bilgi birikimi ve 

deneyimi ile keçeden yapılan ürünlere duygu, düşünce, sevgi, üzüntü ve coşkusunu katarak 

eserlerini değişik renklerle, aplike yolu ve nakış teknikleriyle bir sanat haline 

dönüştürmüşlerdir. Bu araştırmada Konya müzelerinde bulunan işlemeli keçe seccade örnekleri 

incelenecektir. Bu örneklerin daha önce tanıtılmamış olması konuyu önemli kılmaktadır. 

Keçe; koyun ve kuzu yününden su, sabun ve ısı yardımı ile dövülerek birbirine sıkıştırılması 

ile yapılmaktadır. Sanayi ve teknolojinin gelişmesi sonucu yok olmaya yüz tutan el 

sanatlarımızdan biri olan keçecilik sanatına da gereken önemi vermeli ve yaşatılmalıdır. 

2. KEÇE VE İŞLEME SANATI 

2.1. Keçenin Tanımı ve Tarihçesi 

Keçe; Yün, kıl ya da pamuğun ıslak ortamda çiğnenip dövülerek liflerinin birbirine 

kaynaştırılmasıyla elde edilen ve örtü, yaygı, çadır ya da giysi yapmakta kullanılan kaba 

kumaştır2.En eski keçe örneklerini M.Ö. V- III. yüzyıla tarihlenen Noin-ula ve Pazırık 

kurganlarında yapılan kazılarda çıkan eserler arasında bulunmaktadır. Kurganlardan ele geçen 

aplike süslü son derece gelişmiş keçeler, keçenin burada çok eski bir geçmişe sahip olduğunu 

göstermiştir3. 

Kurganların içine dalan kar suların yüzyıllar boyunca erimeden kalması ile halıların, keçelerin 

kumaşların, işlemelerin, ağaç eserleri hatta cesetlerin çürümeden ve bozulmadan muhafazaları 

mümkün olmuştur. Bu nedenlerden ötürü erken dönem Türk sanatı eserleri, çağımıza kadar 

gelebilmiş yapılan kazılarda elde edilen bu eserler Leningrad Hermitaj ve Moskova Müzesi’ne 

taşınmış ve orada sergilenmiştir. I. Pazırık kurganında ele geçen keçeden yapılmış eyer örtüsü 

üzerine yine keçeden aplike ile kartal grifonu bir dağ keçisine saldırısı konu edilmiştir4 

(Fotoğraf 1). 

Yine pazırık kurganlarından çıkan ve M.Ö. V. yüzyılda tarihlendirilen Pazırık buluntuları 

arasındaki bir keçe kalıntısı üzerinde de geyik parçalayan bir söylence hayvanı 

betimlenmiştir5(Fotoğraf 2). 

Konar ve göçer yaşayış içinde bulunanların daima tetikte bulunmalarını sağlayan şüphesiz 

barınaklarıydı. Keregü, Kerekü, Yurd adı verilen bir ahşap konstürksiyondan meydana getirilen 

yuvarlak planlı korkasının üzeri, kalın keçe örtülerle kaplanan bu çadırlarda en eski çağlardan 

beri Türk’ün kutsal barınağı olmuştur6. 

 
1 BAŞAR ERGENEKON, C., Tepme Keçelerin Tarihi Gelişimi Renk Desen ve Teknik ve Kullanım Özellikleri, T.C. Kültür Bakanlığı, 

1991, s.1. 
2 Keçenin tanımı için bakınız: 
- ANONİM,  “Keçe maddesi”, Ana Britannica, Cilt XIII, İstanbul, s.134. 

- KARPUZ, Haşim, Keçe Yapım Sanatı Yaşayan Konyalı Sanatçılar ve Eserler, Konya Selçuklu Belediyesi Kültür Yayın No:10, Konya, 

1988,s.78. 
- SÖZEN, M., TANYELİ, U., Sanat Kavram ve Terimler Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999, s.127. 

 
3 TOPBAŞ, A., SEYİRCİ, M., “Afyon Keçe Sanatı” T.F. Sayı: 62, İstanbul, Eylül, 1984, s.18. 
4 DİYARBEKİRLİ, Nejat, Hun Sanatı, İstanbul, 1972, s.78-111. 
5 TEKÇE, E., Fuat, PAZIRIK Altaylardan Bir Halının Öyküsü, Kültür Bakanlığı Yayınları:1542, sanat Tarihi Dizisi:64-5, Kültür 

Bakanlığı, Ankara, s.109.  
6 DİYARBEKİRLİ, Nejat, ASLANAPA, Oktay, Türk Tarihi, Yaygın Yükseköğretim Kurumu, Ankara, 1977, s.8. 
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Orta Asya hunlarla başlamış Göktürk ve Uygur döneminden sonra keçecilik çok gelişmiş ve 

keçe merkezlerinden birisi de Konya olmuştur.  

Konya’da Sahip Ata Külliyesindeki Sultan Hamamı ile Osmanlı döneminden Ahmet Efendi 

Hamamı ve Türbe Hamamında keçelerin pişirilmesinde kullanılan özel bir bölümün bulunması 

bu sanatın yaygın bir şekilde yapıldığını belgelemektedir. 

2.2. İşlemenin Tanımı ve Tarihçesi 

İşleme; İşleme aracı olan iğne ile bez, keten, deri, keçe, ipek ve benzeri üzerine çeşitli araç 

gereçler ve ipliklerle yapılan süslemelere denir7. 

Çeşitli işleme tekniklerini ortaya çıkaran, o uygarlığın dünya üzerindeki yeri, kültürü ve 

kullanılan malzemenin niteliğidir. İşlemenin ise ne zaman, nerede ortaya çıktığı kesinlikle 

söylemek mümkün değildir. Eski çağlarda yaşayanlardan kalan örneklere göre Hitit, Mısır, 

Mezopotamya, Asur, İran, Yunan ve Anadolu uygarlıklarının çeşitli sanatları ile ilgili kaynağı 

olan Orta Asya’da bu görüşü doğrulayan pek çok eser ele geçirilmiştir8 

Uygur Hanlarının, yabancı elçileri altın ve gümüş telle işlenmiş örtülerle süslü tahtlarda kabul 

ettikleri, bu yörede yapılmış araştırmalar ortaya çıkartmıştır. Yine bu araştırmalar sonucunda 

bulunan iğneler, işleme sanatının varlığına kuvvetli birer belgedir9. 

Türklerin Anadolu’ya gelmesi ile başlayan 1071’den bu yana gelişen yeni kişilik kazanan 

Anadolu ve çevresi işlemeciliği; Selçuklu Dönemi, Anadolu Beylikler Dönemi ile Osmanlı 

İmparatorluk Dönemi örnekleri ile beslemiş olan Türkiye Cumhuriyeti işlemeciliği ile 

süregelmiştir10. İşleme sanatı, 16. yy’ da eşsiz bir sanat niteliğine erişmiş, renk ve motif olarak 

en iyi şeklini almıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde saray ve saray dışı olarak iki ana 

çevrede üretiliyordu. 

Değişik çevrelerden gelen ve getirtilen yerli ve yabancı sanatçıların çalıştığı saray, ülke içinde 

metropol olmakla beraber kültürler arası karşılıklı geçişi sağlayan bir köprüydü. Aynı zamanda 

barındırdığı değişik kültürlerin usta ve sanatçıları ile bir eğitim merkezi niteliğini taşımaktaydı. 

 İşlenecek dokumayı oluşturan iplikler üzerinde yapılan temel işlemlerdeki sistemlere göre; 

Dokumanın iplikleri üzerinde yürütülen iğneler, Dokumanın iplikleri kesilerek yapılan iğneler, 

Dokumanın iplikleri çekilerek yapılan iğneler, Dokumanın üzeri kapatılarak yapılan iğneler, 

Dokumanın iplikleri bağlanarak yapılan iğneler11 olarak gruplandırılmaktadır. 

Türk kadını asırlardan bu yana bitmek tükenmek bilmeyen bir sabır ve zevkle gerek bizleri 

gerek dünyayı hayran bırakan Türk işlemecilik sanatını meydana getirmiştir12. 

İşlemelerin işleniş tekniği de uygulandığı yerler gibi gelenekler halinde devam etmiştir. 

3. İŞLEMELİ KEÇE SECCADE ÖRNEKLERİ 

Örnek: 1 (Fotoğraf 3) 

Konya Etnografya Müzesi 2609 envanter No’ da kayıtlı işlemeli keçe seccade 92x155 cm 

boyutlarındadır. 

 
7 İşlemenin tanımı için bakınız: 

-ARSEVEN, C., E., “İşleme”, Sanat Ansiklopedisi, Cilt II, Maarif Basımevi, İstanbul, 1957, s.843. 

-GÖNÜL, Macide, Türk Elişleri Sanatı (XV-XIX), Türkiye İş Bankası Sanat Dizisi:13, Ankara, 1991, s.11 
8 SÜRÜR, Ayten, Türk işleme Sanatı, Ak Yayınları Türk Süsleme Sanatları Serisi:4, İstanbul, 1976, s.8. 

 
9 BERKER, Nurhayat, İşlemeler, Yapı Kredi Bankası Yayınları. 1981.s.1. 
10 BARIŞTA, H., Örcün, Türk El sanatları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları:975, Sanat Eserler Dizisi:11, Ankara, 1988, s.58. 
11 BARIŞTA, H., Örcün, Türk El sanatları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları:2168, Sanat Eserler Dizisi:192, Ankara, 1988, s.127. 
12 DİKER, Bedia, “Türk İşlem Motifleri ve Tekniği”, Kültür ve Sanat Dergisi, Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, Haziran, 1973, s.3. 
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Tabii (krem) renkli yünden yapılmıştır. Seccadenin yüzeyi tamamen dival işi tekniklerinden 

düz sarma, yarma sarma, verev sarma iğneleriyle işlemelidir. Kenar suyu, bağlantılı 

sıralamalarla düzenlenen kompozisyondan meydana gelmektedir. Seccadenin dört köşesinde 

içe bakan simetrik ve diagonal olarak yerleştirilmiş, grift çiçek demetleri yer almaktadır.  

İç yüzeyde simetrik olarak yerleştirilmiş, süsleme kompozisyonundan mihrap oluşturulmuştur. 

Ortada kıvrık dallardan çiçek demetleri oluşturulmuş ve ucunda el motifinin bulunduğu süsleme 

yanlardan aşağı doğru sarkmaktadır. Mihrabın ortasından aşağı doğru sarkan kandil motifi yer 

almaktadır.  

Ayaklıkta ise; kaideli vazodan yanlara sarkan çiçek motifi, dilimli yaprak, kıvrık dal, rozet 

çiçeği, yıldız çiçeği, dal simetrik olarak yerleştirilmiştir. İşlemede sarı renkli ipek kullanılmıştır. 

Seccadenin dörtkenarına sarı renkli saçaklı şerit geçirilmiştir. Arka yüzü patiska ile astarlıdır.  

Örnek: 2 (Fotoğraf 4) 

Konya Mevlâna Müzesi 2763 envanter No’ da kayıtlı işlemeli keçe seccade 96x160 cm 

boyutlarındadır. 

Tabi (krem) renkli yünden yapılmıştır. Seccadenin yüzeyi tamamen dokumanın yüzyi 

kapatılarak yapılan iğnelerden dival işi tekniği ile uygulanan düz sarma, verev sarma yarma 

sarma ve hasır iğne teknikleriyle işlemelidir. Kenar suyu, bağlantılı sıralamalarla düzenlenen 

kompozisyondan oluşmaktadır. Seccadenin köşelerinde içe doğru açılan rozet çiçeği ve 

dallardan oluşan çiçek buket diagonal ve simetrik olarak yerleştirilmiştir.  

İç yüzey de simetrik olarak yerleştirilmiş süsleme kompozisyonunun kaideli bir sütun ve mihrap 

kompozisyonu yer alır. İçi kafesle bezeli sütun gövdeleri, kıvrımlı dal, alınlıkta birleşmesiyle 

mihrabı meydana getirmiştir. Mihrabın ortasında aşağı doğru sarkan zincire bağlı kandil motifi 

yer almaktadır.  

Ayaklıkta ise kaideli vazodan yanlara doğru sarkan gül, dilimli yaprak ve kıvrımlı dal simetrik 

olarak yerleştirilmiştir. İşleme, sarı sim kullanılmıştır. Seccadenin kenarlarına saçak 

geçirilmemiştir. Arka yüzü astarsızdır. Üzerinde güve yeniği vardır.  

Örnek: 3 (Fotoğraf 5) 

Konya Etnografya Müzesi 3226 envanter No’ da  kayıtlı işlemeli keçe seccade 99x160 cm 

boyutlarındadır. 

Tabii (krem) renkli yünden yapılmıştır. Seccadenin yüzeyi tamamen dallar ve kıvrımlar 

dokumanın üzeri kapatılarak yapılan iğnelerden dival işi tekniği ile uygulanan şekline göre 

sarma tekniği, zincir işi tekniği ile işlemelidir. Kenar suyunda düz tekrar ile bağlantılı 

sıralamalarla düzenlenen kompozisyon görülür. Köşelikler de ise yapraklardan oluşan birer dal 

yer alır.  

İç yüzeyde simetrik olarak yerleştirilmiş süsleme kompozisyonunda kaideli bir sütun ve mihrap 

kompozisyonu yer alır. İçinde penceresi olan ev biçimli kaide üzerinde araları fiyonk ile 

bağlanmış baklava dilimlerinden oluşan sütun gövdeleri yer alır. Sütun gövdesi üzerinde yer 

alan sütun başlığı üzeri kıvrım dallar simetrik olarak yerleştirilen süsleme kompozisyonunda 

alınlıkta dallar ile taç şekli verilmiştir. Dallardan çıkan dilimli yaprak kıvrık dal, yıldız çiçeği, 

menekşe, gül, lale, tomurcuk, mine, ucundan aşağı doğru sarkan karanfillerden oluşan buketler 

iki yana yerleştirilerek mihrap kompozisyonu oluşturulmuştur. Mihrabın ortasından ve 

yanlardan aşağı doğru sarkan salkım biçiminde bitkisel bezeme görülür. Mihrabın ortasında 

aşağı doğru sarkan zincire bağlı kandil motifi yer almaktadır.  
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Ayaklıkta ise kaideli vazodan yanlara sarkan rozet çiçeği, çan çiçeği, yıldız çiçeği, yaprak ve 

dallar simetrik olarak yer alır. İşlemede sarı renkte ipek ipliğin yanısıra sarı, turuncu, mavi, 

kahverengi, yeşil, kırmızı renkler kullanılmıştır. 

Seccadenin kenarlarına hazır harç geçirilmiştir. Arka yüzü astarsızdır. Üzerinde güve yeniği 

vardır.  

4. KONYA İLİ’NDE BULUNAN İŞLEMELİ KEÇE SECCADELERİN ÖZELLİKLERİ 

4.1. Malzeme 

Keçe’nin yapımında; Hallaç yayı ve tokmağı, yün atma tarama makinesi, hasır-kalıp, çubuk 

veya sepki, ibrik ve süpürge, kalıpleş-bez, halat, makas, terazi, sabun, tepme makinesi, buhar 

kazanı, pişirme makinesi, boyalar kullanılmaktadır.  

İşlemede ise; kasnak, yüksük, tığ, gergef, iğne, iplikler13 kullanılmaktadır. Maraş işi tekniğinde 

ise; çiriş, möhlüke (oyma bıçağı), makat, cülde (tezgah), çağ (makaralık), biz, balmumu14 gibi 

özel malzemeler kullanılmaktadır. 

4.2. Teknik 

4.2.1. Keçe Yapım Tekniği 

Keçe yapım teknikleri ön işlemler, keçeleştirme ve bitirme işlemleri olmak üzere üç aşamada 

tamamlanmaktadır. Keçenin hammaddesi yündür. Kuzunun ikinci kırkım ayı olan haziran ve 

Ağustos’ta kırkımdan elde edilen yünler daha nitelikli ve dayanıklıdır. Tavşan ve devetüyü veya 

oğlak tüyü karıştırılarak daha yumuşak ve değerli keçelerde yapılmaktadır. 

Keçe yapımını anlatan keçe ustası “Cemal Mutlu” ise kuzu yünlerinin dışında Şanlıurfa’dan 

gelen Urfa kırmızısı denilen tabii renkte kuzu yününü dayanıklı olması açısından 

kullandıklarını ifade etmektedirler15. 

Ham olarak gelen yün yani kuzudan kırpılarak gelen elle pıtırak ve pisliklerden ayrılır. 

Çıkmayan pislikler varsa makas ile kesilir, güzel bir şekilde yıkanarak temizlenir. Kurutulan 

yün tarak makinesine verilmeye hazır hale getirilir (Fotoğraf 6). 

Keçe yapılacak yünün yıkanmış yün olması gerekir. Buna işlemin en başında “ham yün” denir. 

Tarak makinesinden geçirildikten sonra işlenmiş “yorgan yünü” adını almaktadır. Lifleri 

birbirinden ayrılan yünler keçe yapılacak özelliğe gelmiştir. Kabartma makinesine verilen 

yünler tel tel haline getirilir (Fotoğraf 7). 

Birbirine bağlı kamışlardan yapılan hasır kalıp yere serilir. Buradaki amaç nakış döşemektir. 

Şerit halinde kesilerek hasır üzerine önceden belirlenen desene göre döşenir (Fotoğraf 8). 

Nakışı döşenmiş hasır kalıbın üzerine atılan yün eşit kalınlıkta çubuk ile yayılır (Fotoğraf 9). 

Birinci kat yün homojen bir şekilde saçıldıktan sonra üzerine büyüklüğüne göre su serpilir, 

ikinci yün saçıldıktan sonra kenarları deşirilir. Tekrar su serpilir, sonuncu kat yünde serilir. Bu 

işlem sonunda su kullanılmaz. Çubuk ile bastırılarak düzeltilir. Hasır, rulo haline getirilir 

(Fotoğraf 10). Hasır üzerine yıpranmaması için bez sarılır ve kalın halat ile sıkıca bağlanır. Rulo 

halinde bağlanan kalıp önceleri insan gücüyle tepilirken, günümüzde tepme makinesinde 1,5 

saat teptirilir. (Fotoğraf 11). Süre sonunda hasır açılır, nakışlı yüzü dışarı çevrilerek az miktarda 

su serpilip rulo yaparak tekrar makineye verilir.1 saat sonra teptirme işlemi sona erer. Açılan 

ruloda keçenin kenarları makasla kesilerek düzeltilir. Pişirme odasına gönderilirken yine rulo 

 
13 BAYKASOĞLU, Nursel, İlme( Suzeni-Kasnak İşi), Ankara, 1980, s.5. 
14 MARKALOĞLU, Şehdabe, Dival İşleme, (Sırma –Maraş İşi), Ankara, 1996, s.21. ÖZCAN, Fatma, Türk Nakışları Öğretim 

Yaprakları, Ankara,1994, s.289.  

 

 
15 MUTLU, Cemal, 22 07 2000 yılında yapılan ropörtaj konuşmasından elde edilen bilgiler. 
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yapılır, fakat hasır kullanılmaz. Buna “ham dürülmüş keçe” denir. Buhar kazanı ısıtılır. Ham 

dürümlü keçeye belirli oranda su serpilerek pişirme makinesine yerleştirilir (Fotoğraf 12). Düz 

tarafına üç, nakışlı yüzüne iki dürüm yapılması ile yüzüne buhar verilerek yarımşar saat 

makinede teptirilir (Fotoğraf 13). Keçe yapımında önemli bir gereç olan sabun ara ara kenarlara 

su serpiştirilerek sürülür (Fotoğraf 14). Burada sabun yünün keçeleşmesinin iyi sonuç vermesi 

amacı ile kullanılmaktadır. Daha sonra çift katına nakışlı yüzü üste gelecek şekilde dürülerek 

yarım saat ikişer defa pişirme işlemi uygulanır. Son olarak düz tarafına da aynı işlem uygulanır. 

Burada sıcak su ve buhar işlemi kesilir. Soğuk olarak sıkıştırılır ve işlem biter. 

İşlemlerde dikkat edilmesi gereken en önemli husus dürümlerin zamanlı pişirilmesidir. Aksi 

takdirde ebatları değişir. Makineden çıkan keçe 20 dakika soğuk suda yıkanır. Yıkandıktan 

sonra makas ile kenarları düzeltilerek askıya düzgün bir şekilde asılarak kurutulmaya bırakılır. 

Yapılan ürün yer yaygısıdır. 

4.2.2. İşleme Teknikleri 

Dival (Maraş) İşi Teknikleri: Dival; kadife üzerine sırma ya da klaptanla kabartma olarak 

yapılan iğne işidir. Halk arasında “sırma” işi olarak adlandırılır16. 

İncelenen örneklerde düz sarma, verev sarma, yarma sarma teknikleri uygulanmıştır. 

İncelenen örneklerde Türk işleme tekniklerinden Hasır iğne tekniği de görülür. 

4.3.Kompozisyon ve Motif Özellikleri 

4.3.1. Kompozisyon 

İşlemeli keçe seccadelerde kompozisyon düzeni sütun kaidesi, sütun gövdesi, sütun başlığı, 

mihrap orta alan olan kandil, tabanlık ve köşeliklerden oluşturulmuştur. Ayrıca incelenen 

örneklerin dörtkenarında bitkisel motiflerle bezeli kenar suyu görülmektedir. 

Kandil; İncelenen işlemeli keçe seccadelerde kandil motiflerine bakıldığında çoğunluğu 

mumluklu ve askılı, ayaklı kandiller mevcuttur. 

Köseliklerde; bitkisel bezemelerden dal, yaprak, rozet çiçeği yer almaktadır. 

Kemer görünümündeki mihrap kısmı sütun başlığı üzerine oturtulmuştur. 

İşleme keçe seccadelerde kompozisyon yan kısımlarda sütunlarla sınırlandırılmış, sütunlar 

kaide, gövdesi, başlıktan oluşmaktadır. 

Ayaklıkta daha çok simetrik olarak bitkisel bezemelerden oluşan kompozisyon görülmektedir. 

4.3.2.Motif 

İşlenen her motif kullanıldığı yöreye kişilerin özelliklerine göre isim ve anlam taşımaktadır. 

İşlemeli keçe örneklerinde görülen bazı motifler sınıflara ayrılarak incelenmiştir. 

Bitkisel motiflerden; 

Gül; Hz. Muhammed’in sembolüdür. Sevgilinin yüzü ve endamıdır17. 

Karanfil: evlenme çağına gelmiş, birbirine ilgi duyan erkek ve kız iletişiminde karanfil 

işlemeli çevreler, karanfillerin renkleri ve sayıları çeşitli mesajlar iletmiştir. Kısaca karanfil 

kadrimi bil anlamındadır18. 

 
16 BARIŞTA, H., Örcün, Türk İşlemelerinde Teknikler, Ankara, 1978, s.48. 
17 DEMİRİZ, Yıldız, Osmanlı Kitap Sanatında Natüralist Üslupta Çiçekler, Rektörlük Yayınları:3277, Edebiyat Fakültesi 

Yayınları:3205, Acar Matbaacılık Tesisleri, İstanbul,1986, s.346. 
18 AKÇİÇEK, Eren, Türk Çiçek Kültüründe Karanfil, Standart Dergisi, s:391. 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
345



 
 

Geometrik bezemelerde ise; genellikle dikdörtgen, baklava gibi motifler bu gruba örnek verilir. 

Nesneli Bezemelerden ise; nur, ışık anlamında kullanılan kandil ve gökyüzü yolculuğu sonunda 

varılan gezegenleri sembolize eden rozet19motifi yer almaktadır. 

5. SONUÇ  

Selçuklunun başkenti Konya’da Keçecilik sanat her dönem önemini korumuştur. Günümüze 

ulaşan örnekler bunu desteklemektedir. 

Konya Keçeciliği ile müzelerde bulunan işlemeli keçe seccadeleri tanıtmak amacıyla bu bildiri 

hazırlanmıştır. Orijinal bir çalışmadır.  

Araştırmada işleme için hazırlanan keçelerin daha ince yapıldığı tespit edilmiştir. Yine yapılan 

araştırma sonucu işleme kompozisyon ve motifler 18-19. yy. diğer süsleme sanatlarından çini, 

tezhip, ahşap, metal, kalem işi ile paralellik göstermiştir.  

Yapılan araştırma sonunda işlemeli seccadelerin yoğun olarak Konya’da bulunması keçelerle 

birlikte işlemelerin de Konya ve Bursa atölyelerinde yapıldığı düşündürmektedir.  

Ayrıca Sefa Odabaşı “keçe ustalarının bu keçeleri bakır kazanında saklayarak muhafaza 

edildiğini ve dolayısıyla daha uzun ömürlü olduğunu” söylemektedir20. 

Bu araştırma ile Konya’da çok az keçe ustasının bulunduğu ve keçe sanatını sürdürmeye 

çalıştıkları görülmüştür. Günümüzde süsleme tekniği olarak sadece nakışlama (döşeme) tekniği 

kullanıldığı tespit edilmiştir. Keçecilik sanatı Türkiye’de Konya dışında Afyon, Şanlıurfa vb. 

merkezlerde yapılmaktadır.   

Konya’da keçe ile uğraşan ustalarla görüşülmüştür. Selçukludan bugüne devam eden keçecilik 

sanatının her geçen gün azaldığı görülmüştür. Artık kimse bu keçeleri işleme ile 

süslememektedir. Bugün parmakla sayılamayacak kadar az keçe ustası dışında, faaliyette 

bulunan keçe ustaları artık makine ile keçe yapmaktadır. Konya keçe ustalarından Mehmet 

Girgiç de geleneksel yöntemlerle keçe yapımına devam etmektedir.  

Halk eğitim merkezleri ve üniversitelerde Geleneksel El Sanatlarının her dalına ait bölümler 

açılmalı, bilimsel metotlarla araştırılmalı, sanatçılara maddi ve manevi destek sağlanmalıdır. 

Kitle iletişim araçları ile bu sanatı tanıtan programlar hazırlanmalıdır.  

Müzelerde bulunan eserlerin bakım ve onarımlarının bilinçli bir şekilde yapılması, restorasyon 

çalışmalarına ağırlık verilmesi ve bu konularda çalışma yapacak elemanların uzmanlaştırılması 

gerekmektedir.  

Geçmişten günümüze Türk El Sanatlarımız içerisinde önemli bir yere sahip işlemeli keçe 

sanatının yaşatılması, yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaların başlatılmalı, sanat eserlerinin 

tanıtılması için sempozyum, sergi, konferans vb. faaliyetlerin çoğaltılması sağlanmalıdır.  
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Fotoğraf 3: Konya Etnografya Müzesi’nde 2609 Envanter No’lu İşlemeli Keçe Seccade 

 
Fotoğraf 4: Konya Etnografya Müzesi’nde 2763 Envanter No’lu İşlemeli Keçe Seccade 

 
Fotoğraf 5: Konya Etnografya Müzesi’nde 3226 Envanter No’lu İşlemeli Keçe Seccade         

 

                                                                                                                                                                
Fotoğraf 6: Tarak Makinesi Fotoğraf 7: Lifleri birbirinden 

ayrılan yünlerin ince elyaf haline 
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Fotoğraf 8: Yünlerin hasır üzerine döşenmesi. Fotoğraf 9: Yünün eşit 

aralıklarla döşenmesi.         

       
Fotoğraf 10: Hasırın rulo haline gelmesi.          Fotoğraf 11: Rulonun tepme 

makinesine verilmesi.    

       
Fotoğraf 12: Keçenin pişirme makinesine verilmesi    Fotoğraf 13: Pişirme makinesinde 

keçeye su verilmesi                 

 
Fotoğraf 14: Sabun ar ara su serpiştirilerek sürülmesi 
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ÖZET 

Bu bildiride “İşlemeli Çuha Puşidelerin Natüralist Süsleme Üslupları” konu olarak seçilmiştir. 

Mevlâna Diyarı olarak anılan, Türk plastik sanatları açısından çok zengin örneklere sahip olan 

illerimizden biri de Konya’dır. 

Araştırma konusu, Konya Mevlâna Müze’sinden 2(iki) adet işlemeli çuha puşide ile 

sınırlandırılmıştır. Araştırmaya konu olan puşîdeler, yerinde incelenmiş, fotoğrafları çekilmiş, 

gözlem formu aracılığıyla özellikleri incelenmeye alınmıştır. Müze yetkililerinden bilgi 

edinilmiştir. Seccadelerin kompozisyon tasarımları ve renk uyumları üstün niteliktedir. 

Kullanım amacına uygun olarak stilize ve natüralist üslupta çoğunlukla bitkisel motiflere yer 

verilmiştir. Ayrıca, nesneli ve yazılı motifler de görülmektedir. İncelenen örneklerin, teknik ve 

motif özelliklerine yer verilecektir. 

Konya Mevlâna Müzesi koleksiyonlardan seçilen işlemeli çuha puşideler, gerek tekniği gerekse 

süsleme özellikleri bakımından özgün örneklerdir. İncelenen çuha puşideler sanduka örtüsü 

olarak kullanılmıştır. Ancak, literatürler de de belirtildiği üzere camilerde cümle kapısında kapı 

örtüsü olarak kullanılmıştır. Türk tarihinin ilk dönemlerinden itibaren dokuma sanatının varlığı 

bilinmektedir. Dokuma ürünleri hayatın her alanında görülür. 

Dokumacılık sanatında önemli bir yere sahip olan çuha kumaşların işlemeli puşideler de 

kullanılan biçim ve süsleme özelliklerinin belirli form ve kurallara bağlı olması, Türk el 

sanatlarında zengin koleksiyon oluşturan "işlemeli seccadeler" grubuna benzerliği ile dikkat 

çekmektedir. İnce işçilikleri ve süsleme özelliklerindeki estetik değerler bakımından 

incelemeye değer olan bu grup, 21.yy. itibarı ile kullanım biçimleri ve sosyal yaşamın 

değişmesi ile birlikte yok olmaya yüz tutmuştur. Bu araştırmada, incelenen örneklerin detaylı 

tanıtımlarının yapılması; günümüze ulaşan müze örneklerinin varlığı, tasarım unsurları 

açısından detaylı incelenmesi ve gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşımaktadır. 

Anahtar kelimeler: Çuha, puşide, motif, kompozisyon. 

  

 

NATURALİSTİC DECORATİON STYLES OF EMBROİDERED BAİZE PUŞİDE 

 

ABSTRACT 

In this report, " Naturalistic Decoration Styles Of Embroidered Baize Puşide " was chosen as 

the subject. 

Konya is one of our illiterates, which is called Mevlana Diyarı and has very rich examples in 

terms of Turkish plastic arts. 

The research topic is limited to 2 (two) embroidered baize puşide from Konya Mevlana 

Museum. The puşide, which were subject to the research, were examined in situ, their 
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photographs were taken and their characteristics were examined by means of observation form. 

Information was obtained from the museum authorities. The composition designs and color 

harmonies of the antiques are superior. Stylized in accordance with the purpose of use and 

naturalist style, mostly vegetal motifs are included. Also, object and written motifs are seen. 

The technical and motif characteristics of the samples examined will be included. 

The embroidered baize puşide selected from the Konya Mevlana Museum collections are 

original examples in terms of their decoration ornamentation characteristics. The baize puşide 

was examined as a sarcophagus cover. However, as stated in the literature, it was used as a 

door-cover at the entrance door 

The existence of weaving art is known from the early periods of Turkish history. Woven 

products are seen in all areas of life. 

The fact that the fabrics with an important place in the art of weaving has the form and 

decoration characteristics used in embroidered puşide depends on certain forms and rules, it is 

noteworthy that it is similar to the group of "embroidered Prayer Rug" forming rich collection 

in Turkish handicrafts. This group, which is worth examining in terms of fine workmanship and 

aesthetic qualities of decorative features, has been disappearing with the change of usage forms 

and social life as of the 21st century. Detailed explanations of the samples examined in this 

research; the existence of museum samples that reach to the day-to-day, the detailed analysis 

of design elements and their transfer to future generations. 

Keywords: Baise, puşide,  design, composition. 

 

1. GİRİŞ 

1.1.Çuha 

Bir milletin kültür varlıkları arasında önemli bir yere sahip olan el sanatları, asırlar boyu 

toplumların sanat anlayışlarını ve yaşam tarzlarını aktarmada etkin bir rol oynamıştır1. 

Çuha, yünden yapılan kumaş2, çözgü ve atkısı tek kat yün ipliğinden, genellikle dimi ya da 

bezayağı örgüyle oldukça sık dokunmuş kalın bir kumaş türüdür. Çuhanın çözgüsü atkıya 

oranla daha sıktır3. 

Osmanlılar döneminde askerlerin kışlık giysileri çuhadan yapılıyordu. Selanik, Edirne, istanbul, 

Bursa ve Şam'da dokunan yerli çuhalar gereksinimi karşılayamadığından önceleri İran, Mısır 

ve Türkistan'dan, sonraları Avrupa ülkelerinden ithal edilmeye başlandı. XV. yy. sonlarında 

Osmanlılara sığınan İspanyol ve Portekiz Yahudilerinin yerleştiği Ege yöresinde ve özellikle 

Selanik'te dokunan çuhalar ünlüydü. Devlet ileri gelenleri daha çok ithal malı çuha 

kullanıyorlardı. Askerlerin ve halkın giyebileceği çuhaların cinsi ve miktarı, devlet tarafından 

belirleniyordu. Tüketimin fazla olması nedeniyle bir süre sonra yalnız zabitlerin çuha giymesi, 

neferlerin ise aba ve şayaktan yapılmış giysiler kullanmaya karara bağlanmıştır. XVI. Yy. da 

İngilizler, londrin adı verilen çuhalarıyla Osmanlı pazarına girmişlerdir. Bunun yanı sıra 

Fransızlar, Hollandalılar ve İtalyanlar da bu pazardan pay almak istiyorlardı. Bu çuhalar halk 

arasında Fransız çuhası ya da Felemenk çuhası, saye çuhası, Londra çuhası gibi adlarla 

anılıyordu. Cins ve desenlerine göre çuhaların; mor, misk, poturlu vb. adlar taşıyanları da vardı. 

Ayrıca 7endazelik çuhaya yağmurluk, 6 endazeliğine mlrlahürl ya da mlrahorl, 4 endazeliğine 

çakşır deniyordu. 

 
1 Başar, Ergenekon, C., Tepme Keçelerin Tarihi Gelişimi Renk Desen Ve Teknik Ve Kullanım Özellikleri, T.C. Kültür Bakanlığı, 1991, s.1.  

2 Özkarcı, Mehmet, Eski Türkçede Kullanılan Dokuma Ve Giyim Terimleri, Atatürk Üniversitesi İlâhiyât Tetkikleri Dergisi, 1995, s.303. 

3 Salman, Fikri, Türk Kumaş Sanatında Görülen Geleneksel Kumaş Çeşitlerimiz,  / The Tradıtıonal Names In The Art Of Tradıtıonal 
Turkısh Fabrıc. Sanat Dergisi, 0, 2010, s.14-15.  
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Askeri giyimin yanında halk arasında ferace, dolama, yelek, çakşır, eyer teğeltisi yapımında ve 

döşemelik olarak da kullanılan çuhaları, Müslüman olmayanlar yalnızca çakşır türü kara 

çuhaları kullanabiliyordu. 1832'de çuha dokumak amacıyla gerekli tezgâh ve ustalar Fransa’dan 

getirilerek, İstanbul Beykoz'da bir çuha fabrikası açıldı. Yapağı gereksinimi Aydın, Kütahya ve 

Bergama'dan sağlanıyordu. 1835'te de İslimiye’de (Bulgaristan) bir çuha fabrikası kuruldu ve 

1836'da yerli yapağıyla deneme üretimine başlandı. 1848'de tam anlamıyla üretime geçen 

fabrikada dokunan çuhalar, askeri giyim üretiminde kullanılıyordu. Törenlerde verilen 

armağanlar içinde de yerli olan çuha, giyim kuşamdaki değişimlere paralel olarak daha az 

tüketilmeye başlandı ve üretimi giderek düştü. Çuhaları işleyen en büyük tezgâhlar Selanik'te 

bulunuyordu.4 Yeniçerilerin giyimleri için kendilerine, yılda bir defa olmak üzere çivit renkli 

kışlık Selanik çuhası dağıtılırdı.5 Bu dağıtıma ait en eski belgeler 16. Yüzyılın başına 

tarihlendirilmektedir. II. Selim devrinde bir fermanda yeniçeri çuhaların çivit boyası ile 

boyandığı ve yeniçeri giysilerin lacivert olması gerekmektedir. XVIII. yüzyılda Evliya Çelebi, 

yeniçerilere verilen çuhaların mavi olduğunu belirtiyor. H. 1021 tarihinde de yeniçeri çuhasının 

açıkça lacivert olduğu yazılıdır.6 

En makbul çuhalar, İngiliz ve Fransız çuhadan olmuştur. 1582 tarihli bir fermandan İstanbul 

piyasasında çuhanın en makbulünün kırmızı çuhalar olduğu öğrenilir 7. 

Osman Hamdi Bey’in 1908 yılında yaptığı Şehzade Türbesi’nde Derviş adlı tablosunda, lahdin 

üzerine Ravza-i Mutahhara kumaşından bir pûşîdenin serili olduğu görülür.(Fotoğraf 1) On üç 

Asırlık Türk Kıyafet Tarihine Bir Bakış’ adlı eserdeki, bir resimde de Kanunî Şeyhülislamının 

elbisesi, beyaz çuhadandır, şeklinde tasvir edilir8. 

1.1.1.Çuha Yapım ve Boyama Tekniği  

Selanik’teki yünlü kumaş dokumacılarının kullandığı yapağının temin edildiği en önemli 

otlaklardan biri Selanik’e yakın bir mesafede bulunan Kelemerye yaylası idi. Bununla birlikte 

aslen Selanik düzlüğü bütünüyle koyun yetiştiriciliğine uygun bir mekan olduğundan, 

Arnavutluk başta olmak üzere Balkanlar’ın birçok yöresinden buraya mevsimlik bir akın 

yaşanmaktaydı. Selanik civarında toplanan sürüler Ekim ila Mayıs ayları arasını burada 

geçirdikten sonra, yaklaşık Mart-Nisan sonu gibi kırkılırlardı. Kırkım işleminden elde edilen 

yapağı, kente getirilerek dokumacılara ulaştırılırdı. 

Yünlü kumaşın üretiminde kabaca üç aşama bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla ham yünün kumaş 

dokunmaya hazır hale getirildiği ilk aşama, kumaşın dokunma safhası ve tezgahlardan alınan 

yünlüler üzerinde tamamlayıcı işlemlerin yapıldığı son aşama olarak adlandırılabilir. Yünlü 

kumaş üretiminin ilk aşamasında öncelikle ham yünün içinden bozuk ve zedeli olan tutamlar 

ayıklanırdı. Selanik’e getirilen yapağı kalitesine göre alâ, evsat ve ednâ olmak üzere üç kısma 

ayrılırdı. 

Ham yünün iplik haline gelmesi için, gereken işlemler başlamadan önce, yapağının tabii yağ ve 

tuzundan arındırılmaktadır. Yün, insan idrarı (İdrarın ihtiva ettiği asitler deterjan işlevini 

görmektedir)na yatırıp bekletilir. Bundan sonra yapağı niteliğine göre taraklama veya kartlama 

işlemine tabi tutulur. Kartlama, kısa yün liflerinin topaklaşmasının önlenmesi, yani yünün 

gevşemesi ve yekcins hale getirilmesi için yüzeylerinde eğimli dişler bulunan deri kaplı tahta 

parçaları kullanılır. Taraklama yöntemi ise, taraklanacak yün önceden hayvani yağlara veya 

zeytinyağına yatırılarak bekletilir. Tarakların dişleri iyice ıslatılmak veya tersine ısıtılmak 

 
4  Meydan Larousse. Çuha Mad. C.17. s. 497. 

5 Kılıç, Musa, Yeniçeri Ocağı Ve Yahudiler Arasındaki İlişkiye Dair Bazı Tespitler, Akademik İncelemeler Dergisi (Journal Of Academic 

Inquiries) Cilt/Volume: 10, Sayı/Issue: 2, Yıl/Year: 2015, s.143-164. 
6 Sahillioğlu, Halil, Yeniçeri Çuhası Ve II. Beyazıt’ın Son Yıllarda Yeniçeri Muhasebesi, s. 418. 
7 Koçu, Reşad, Ekrem, Türk Giyim Kuşam Süslenme Sözlüğü, Ankara, 1969, s.82. 
8Yeşiloğlu, Ayşegül, Mine, Zati’nin Gazellerinde Kıyafetlerle İlgili Unsurlar, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Haziran 2010, 
Cilt 12, Sayı 1, s.74-88. 
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suretiyle dişlerin yapağıya derinlemesine nüfuz etmesi sağlanır. İşlem birden fazla tekrar 

edildikten sonra tarakların dişleri arasına sıkışan kırık ve kısa teller ayrılır ve kalan gevşek 

yumak ipliğin eğirilmesi için toplanır. Ayrıştırılmış ve gevşetilmiş yün kıllarından oluşan 

topaklardan iplik eğirilir. İplik eğirme, bir kadın meşgalesi olarak kalmıştır. Bunun önemli 

nedenlerinden birisi, iplik eğirmenin üst seviyede bir el becerisi gerektirmesidir. İplik imal eden 

kadınlar, gevşek yumaklar halinde birbirini tutan yün liflerini parmaklarıyla burkarak uzun 

şeritler haline getirirler ve çileler oluştururlardı. Bu zahmetli işlem, dokumacılığın en ağır 

ilerleyen basamağını teşkil etmektedir. 

Yünlü kumaş üretiminin ikinci aşaması, çileler haline getirilen yün ipliklerinin tezgâhlara 

tutturulmasıyla başlar. Dokuma, tezgâhı boydan boya kat eden arışların arasından, atkı veya 

argaç adı verilen enlemesine ipliklerin birbirini izleyen bir sıra içerisinde alttan ve üstten 

geçirilmesiyle elde edilir. Bir sırayı tamamlayan argaçlar tezgâhlarda bulunan dokuma tarakları 

aracılığıyla aşağıya bastırılarak kumaşın sık biçimde dokunması sağlanır.  

Yünlü kumaş üretiminin son aşaması ise, bir hayli karmaşık bir süreçtir. Selanik’te imal edilen 

yünlü kumaşlar çuha değirmenlerinde en az iki ayrı işleme tabi tutulmaktadırlar. Bunların 

ilkinde İbranice kaynaklarda batañero adıyla geçen çırpıcılar, değirmenlerin teknelerine 

yatırdıkları kumaşları suyun tazyikiyle hareket eden bir çarkın yarattığı itici güç yardımıyla 

çalışan iki tahta başlı tokmak kullanarak ezilir. Bu işleme başlanmadan önce kumaşın yatırıldığı 

teknenin içine genellikle sabun, tufal, tabii sodyum karbonat veya bayat insan idrarı gibi 

temizlik maddeleri içeren bir karışım hazırlanarak konurdu. Aynı zamanda kısaret adı verilen 

bu çiğneme işlemi, kumaşın dolgunlaşması, iplerin birbirine iyice kaynaşması ve dokumadaki 

gediklerin giderilmesi amacıyla yapılmaktadır.  Üstelik bu esnada yünlü kumaşın ihtiva ettiği 

lanolin süzdürülerek, kumaş daha temiz bir hale getirilir. Çuha değirmenlerinde tatbik edilen 

bir başka işlem ise, yünlü kumaşın kazanlarda aynatılmasıdır.  Kassarlanan kumaşlar ham 

hallerine göre bir hayli çekmekte ve böylece dokuma çok daha sıkı hale gelmektedir. Kısaret 

işlemi sonunda lifler, neredeyse dokuma izleri bütünüyle ortadan kalkacak şekilde kaynaşır. 

Böylece kumaşın yüzeyi hava koşullarına karşı dirençli bir hale gelir.  Kısaret işlemine tabi 

tutulan çuhalar önemli ölçüde çekerek kısalmaktaydılar. Kumaşın yüzeyinin pürüzsüz ve 

yumuşak olabilmesi için ipuçlarının mükemmel biçimde kumaşa gömülmesi gerekir. Bu amaçla 

tarakcılar, yünlü kumaşları el tarakları vasıtasıyla iyice fırçalarlar. Çaparızcılar ise her 

fırçalamadan sonra kumaşın havlı yüzünü makaslarla elden geçirerek, uç veren tüyleri kırparlar. 

Bu işlemlerin ardından şayet kumaş istenilen temizliğe ulaşmamışsa, güherçileli suya 

yatırılarak kalan yağından arındırılmaya (ağartma) çalışılır. Son olarak kumaş, açık avluda 

kancalı bir çerçeveye gerilerek kurumaya bırakılır.  

Yün liflerinin veya tamamlanmış kumaşın boyanmasında kullanılan boya maddeleri ise, doğal 

yollardan elde edilmektedir. XIX. yüzyılın ortasına gelinceye kadar kullanılan boya maddeleri 

ve boyama teknikleriyle yapılmıştır. Akdeniz havzası ülkeleri, özellikle kökboya ve kırmız 

yönünden zengin olduklarından bu iki bitkisel üründen bolca faydalanırlardı. Kökboya bitki 

köklerinden elde edilen kırmızı-sarımsı boya, Yunan yarımadasında da bolca bulunmakla 

birlikte, özellikle Batı Anadolu’da çok zengin bir türü çıkarılmıştır. Kırmız ise, yine Akdeniz 

ülkelerinde bolca yetişen bir cins meşenin üzerinde üreyen bir böcek türünün adı olup, bu 

böceğin dişisinin kurutulup öğütülmesinden hasıl olan sıvı canlı bir kırmızı renk temin 

etmektedir. Kırmız, dünyanın kırmızı renk üreten bilinen en eski maddesidir. Selanikli yünlü 

imalatçıların ihtiyaç duydukları sarı rengi, doğada hazır halde bulunan sayısız bitkiden 

devşirdikleri bilinmektedir. Çivit Hindistan’da yetiştirilen bir cins bitkinin yapraklarından elde 

edildiğinden nispeten pahalı bir ithal malı sayılabilir. XV. yüzyılın son çeyreğinde Hint kökenli 

usfur (sarı boya), lök (Hint kırmızısı) ve çivit Bursa’da toplanmaktadır.  

Selanikli yünlü dokuma boyacıları, diğer dokumacılık merkezlerindeki meslektaşları gibi, yünü 

veya kumaşı boyamak için kullandıkları boyaların liflere iyi işleyebilmesi, boyanın kumaş 
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üzerinde eşit dağılımının ve rengin kalıcılığının sağlanabilmesi için çeşitli renk düzenleyici 

maddeler kullanmak zorundadırlar. Çivit ve çivitotu gerekli kimyasallarla etkileşime girmeden 

rengini bırakmaz.  Selanikli boyacılar çivit başta olmak üzere yün veya kumaşlara tatbik 

ettikleri boyaları, genellikle şap yardımıyla işleme tabi tutmaktadırlar9.  

1.2. Puşide  

Puşide, Hunlularda beylerden birisi öldüğü zaman mezar üzerine serilmek için gönderilen 

kumaştır10. 

Başka bir deyişle, özel olarak üretilmiş, ayetlerle işlenmiş, üzerinde kuran ayetleri olan türbe 

örtülerine verilen addır. Bu örtüler genellikle Osmanlı sultanlarının, hükümdarların ve önemli 

isimlerin mezar yapılarının yani sandukalarının üzerine örtülmek üzere kullanılan örtülerdir.  

Osmanlı saraylarının işleme sanatına ne kadar önem verdiğini puşîdelere de yansımıştır. Türk 

işleme sanatında zengin puşîde örneklerinin büyük bir grubu İstanbul’daki hanedan 

türbelerinde bulunmaktadır. Geç dönem Osmanlı nakış sanatı konusunda gerek malzeme, gerek 

teknik gerek motif ve kompozisyon çeşitlemeleriyle bilgi veren bu parçalar işleme sanatı 

tarihinde önemli bir yer tutmaktadır11. 

 Puşide, Mevlânâ'nın felsefesinin ışığı altında gelişen plastik sanatlar alanında da zengin bir 

repertuvar vardır. Bilindiği gibi Selçuklular Döneminden başlayarak Beylik ve Osmanlı 

İmparatorluk Döneminde Mevlevilik plastik sanatlar alanında değişik konu, üslûp, malzeme, 

teknikle bazen el sanatı, bazen süsleme sanatı, bazen güzel sanat düzeyine ulaşılan, artistik 

nitelikli eserler bulunmaktadır. Bu nitelikli eserlerden biri Konya Mevlâna Müzesi’nde bulunan 

puşîdelerdir. 

Türbelere diğer yapı türlerinden farklı bir kişilik kazandıran, sandukaları donatan bu parçalar 

kadın erkek ve çocuklar için tasarlanmış örnekleriyle tören giysisi olan sırmalı ceketler, bindallı 

gelinlikler giymiş canlılar gibi sanki başka bir dünyaya göç edenlerin sıralandığı bir gelin alayı 

izlenimi vermekte ve türbelere farklı bir boyut kazandırmaktadır. Bunlar hayatın doğum 

evlenme ve ölüm olarak sıralanan üç ana döneminden biri olan ölüm çevresinde kümelenen 

gelenekle beslenmiş bir hazine oluşturmaktadır. 

Plastik sanatlar dalında biçimleri ve süslemeleri ile engin bir galeri oluşturan bu parçalar dinî 

nitelikli ve profan (dini dışı) yazı şeritleri dışında hanedan mensuplarının kimlikleri ile 

sultanların veladeti, cülusu, müddet-i saltanatları, irtihalleri başka deyişle otobiyografileri 

konusunda da bilgiler veren görsel tarihî bir belgelik (arşiv) meydana getirmektedir12. 

Dini amaçlı yazılı bezemeler arasında hanedan türbelerinde karşımıza çıkan puşide ve puşide 

levhaları yanı sıra Kâbe için hazırlanan örtüler göz kamaştırmaktadır. Pek çok camide 

karşılaşılan minber kapısı perdeleri üzerindeki dua şeritleri dine hizmet eden yazıların 

yaygınlığına işaret etmektedir.13  

Türk plastik sanatları açısından çok zengin örneklere sahip olan illerimizden biri Konya’dır. 

Selçuklular döneminden günümüze kadar sanat tarihi ve halk bilimi disiplinleri açısından 

önemini koruyan bu ilimizde değerli eserlerin sergilendiği müzeler bulunmaktadır. Bu 

müzelerden biri de Konya Mevlâna Müzesi’dir. 

 
9 Kolçak, Özgür, Osmanlılarda Bir Küçük Sanayi Örneği: Selanik Çuha Dokumacılığı (1500-1650), İstanbul 2005, s.60-70.( Basılmamış 
Yükseklisans tezi) 
10 Divanü Lügat-it Türk, Çev. Besim Atalay, Türk Dil Kurumu, C. 1, 1940, s. 418. 
11 Ketencioğlu, E.,  Eyüp Sultan’da Adile Sultan Türbesindeki Puşîde Örnekleri, II. Eyüp Sultan Sempozyumu Tebliğler, 28-30 Mayıs 1999, 
Eyüp Belediyesi Kültür Yayınları: 11, İstanbul, 2000, s. 250-261. 
12 Barışta, H. Ôrcün, 19-20 Yüzyıl Yazılı Bezemeli Türk İşlemeleri - İstanbul Hanedan Türbelerinden Puşide Ve Puşide Levhalarından 

Örnekler, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1997, s. 94. 
13  Barışta, H. Ôrcün, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk İşlemeleri, T.C. Kültür Bakanlığı Sanat Eserleri, Ankara 1999,  s.130. 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
354



 

 

1.3.İşleme  

İşleme, ipek, yün, keten, pamuk, metal v.b. iplikler kullanarak, çeşitli iğneler ve uygulama 

biçimleri aracılığıyla; keçe, deri, dokuma çeşitlemeleri v.b. üzerine yapılan bezemeler olarak 

tanımlanmaktadır. 

İşlenecek dokumayı oluşturan iplikler üzerinde yapılan temel işlemlerdeki sistemlere göre; 

Dokumanın iplikleri üzerinde yürütülen iğneler, Dokumanın iplikleri kesilerek yapılan iğneler, 

dokumanın iplikleri çekilerek yapılan iğneler, Dokumanın üzeri kapatılarak yapılan iğneler, 

dokumanın iplikleri bağlanarak yapılan iğneler olarak gruplandırılmaktadır. İğnenin 

dokumanın belli yerine batırılması ve belli yerinden çıkarılmasından oluşan hareketleriyle 

dokumanın yüzeyini bezeyici bir biçimde, farklı nicelik ve niteliklerde kullanılması, beş ana 

teknik grubu altında, çeşitlemelerin kümelenmesine ve değişik uygulama biçimlerinin elde 

edilmesine neden olmaktadır14. 

İşlemenin ise ne zaman, nerede ortaya çıktığı kesinlikle söylemek mümkün değildir. Eski 

çağlarda yaşayanlardan kalan örneklere göre Hitit, Mısır, Mezopotamya, Asur, İran, Yunan ve 

Anadolu uygarlıklarının çeşitli sanatları ile ilgili kaynağı olan Orta Asya’da bu görüşü 

doğrulayan pek çok eser ele geçirilmiştir15. Yapılan ürünlerinde yaşam biçimi olan göçebe 

hayatın özellikleri, tarihî kalıntılardan da anlaşılmaktadır. İşlemeler ve motifler o dönemde 

çadır, halı, kilim, eyer takımları, elbiseler vb. uygulanmıştır.1071 Malazgirt Savaşı'ndan sonra 

Anadolu'ya gelen Türkler sanat ve uygarlık kültürlerini getirmişlerdir16. Orta Asya Türk çadır 

uygarlığının getirdiği her çeşit eşya ve örtülerde, atların kolanlarında, çadır akşamlarında yün 

iplik ve ipekle yapılmış işlemeler vardı17. 

 Selçuklular Döneminden işleme parçasının gün ışığına çıkmamasına rağmen 1072 yılında 

yayınlanan bütün Türk boylarının kullandığı kelimelerden oluşan «Divan-ı Lügat it Türk» bu 

konuda kapsamlı bilgiler içermektedir18. 

Osmanlılarda işleme sanatı her milletten daha ileri gitmiştir. İşlemeler bu dönemde saray ve 

saray dışı olmak üzere iki ana çevrede üretiliyordu19. Saray tipi işlemeler değişik yörelerin en 

güzel elamanları bir araya toplar. En başarılı devir 16.yüzyıldır. Saray dışı işlemelerde akla 

gelen her şey konu edilmiştir. 

Türk işlemelerinin en eski örnekleri 16.yüzyıldan kalanlardır. Bunlar her yönden değerli 

parçalardır. Motifler, çoğunlukla aynı dönem kumaş örneklerinden alınmıştır. Kompozisyonlar 

işlemeye özgüdür. Bir motiften ya da birden fazla motiften oluşan kompozisyonlar görülür. 

Daha sonraki yüzyıllarda işlemeler, diğer sanat alanlarına paralel bir gelişim gösterir.17. yüzyıl, 

16.yüzyılın özelliğini korur. 18.yüzyıl başlarında Avrupa sanatının etkileriyle, bu sanat kolu 

zayıflar. Bir desen üzerinde sekiz, on renk ve bunların değişik değerlerine rastlanır.19. yüzyıl 

işlemelerinde ise sanatçı emeğinden çok, yaldızlı bir gösteriş egemendir.16. yüzyıldan 

19.yüzyıla değin var olan işleme örnekleri üslup ve motif yönünden düzenli bir birlik 

göstermezler20 (Alparslan,2003:154,155). 

Türkiye Cumhuriyeti döneminde işlemecilik ev, çarşı ve okul gibi merkezlerde yapılarak süre 

gelmektedir. Günümüzde günlük eşyalar dışında özel günlerde kullanılan eşyaların işlemelerle 

 
14 Barışta, H. Ôrcün, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi Türk İşlemeleri, T.C. Kültür Bakanlığı Sanat Eserleri, Ankara 1999,  s.4. 
15 Sürür, Ayten, Türk İşleme Sanatı, Ak Yayınları Türk Süsleme Sanatları Serisi:4, İstanbul, 1976, s.8. 
16 Barışta, H., Örcün,  Türk İşleme Sanatı Tarihi. Ankara: Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara, 1995, s.5-6. 
17Kültür Ve Sanat,  Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1977, s.5.   
18Sürür, Ayten,A.,g.,m.,s.13. 
19 Barışta, H., Örcün, A.,g.,m., s.17. 
20 Alpaslan, Sabiha, Aker, Tasarım Mesleki Resim, İstanbul: Turan Ofset, 2003,S.154-155. 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
355



 

 

süslendiği dikkati çekmektedir. Bu eşyaların da hayatın üç ana dönemi doğum, evlenme ve 

ölüm çevresinde kümelendiği gözden kaçmamaktadır21 (Barışta,1984;10-12). 

Türk plastik sanatları açısından çok zengin örneklere sahip olan illerimizden biri Konya’dır. 

Selçuklular döneminden günümüze kadar sanat tarihi ve halk bilimi disiplinleri açısından 

önemini koruyan bu ilimizde değerli eserlerin sergilendiği müzeler bulunmaktadır. Bu 

müzelerden biri de Konya Mevlâna Müzesi’dir. 

2. İŞLEMELİ ÇUHA PUŞİDE ÖRNEKLERİ 

Örnek 1 (Fotoğraf No:2) 

İşlemeli çuha puşide 648 envanter numarada kayıtlı olup, Mevlana Müzesi’nde 

sergilenmektedir. Osmanlı dönemine (1888) tarihlendirilmektedir. 230 x175 cm. ebadında 

dikdörtgen formundadır. 

Çözgüsü ve atkısı yün iplikle dokunmuş çuha işlemelidir. Çuha, çözgüsü atkıya oranla daha sık 

olan mavi renkli kalın bir kumaştır. Puşide üzerinde kırmızı, pembe, turuncu, yeşil tonlar, 

kahverengi, açık sarı renkli iplikler, sarı metal bükümlü iplikler kullanılmıştır. Arka yüzüne 

branda benzer keten kumaş dikilmiştir. Dikdörtgen formdaki puşide de bitkisel, nesneli ve yazılı 

bezeme yer almaktadır. Puşidenin alınlık kısmında yazılı bezeme tek bordür, diğer uzun ve kısa 

kenarında iki bordür yerleştirilmiştir. Bordür üzerinde aynı motifin tekrarı yer almaktadır. 

Puşidenin iki yanına ve ayaklık bölümüne iç içe iki adet simetrik düzende yerleştirilmiş stilize 

üslupta dal ve bu dal iki yanına simetrik düzende yerleştirilmiş kıvrımlı dal, gül, tomurcuk, 

fiyonk ve çiçeklerden oluşan motif grubu görülmektedir.  Mihraptan aşağı doğru kandil motifi 

sarkmaktadır. Tabanlıkta ise vazoda çiçek motifi yer almaktadır. Simetrik düzende 

yerleştirilmiş ayaklıkta vazodan çıkan güller ile yanda iki yanında servi ağaçların bulunduğu 

kırmızı çiçekli hurma ağacı yer almaktadır.  Yine simetrik olarak sutüncelerin iki yanına birer 

adet servi ağaçları yerleştirilmiştir. 

 Puşidenin zemininde yer alan motiflerin tamamı uyum içerisinde ve simetrik olarak yer 

almıştır.  Mihrap kemeri, sütun, tabanlık ve dörtkenarını çevreleyen bordürlerin sınırları 

içindeki boşluklara ayrı ayrı çuha parçalarından oluşturulmuş gül, lale, karanfil, sümbül, 

menekşe, rumi, palmet, yıldız çiçeği, sarmaşık çiçeği, dal ve yapraklar, tabanlıkta ise; vazo ve 

saksı, mihrapta kandil motifi yerleştirilmiştir. Ağırlıklı olarak bitkisel motifler ve nesneli 

bezemeler görülmektedir. İşleme tekniklerinden dokumanın üzeri kapatılarak yapılan 

iğnelerden aplike tekniği ve dival işi tekniklerinden şekline göre sarma tekniği ile işlenmiştir. 

Yazılı bezeme aynalıkta celi ta’lik hattı ile; 

«Sarıl durma ayâ perde asıl hünkâr olan derde  

Yüzün sür dembedem yerde niyaz et bakma bir ferde  

Selanik mevlevihanesi hadimi derviş ali eşrefin bu  

Babda bir hizmet-imüranesidir. Sene 1303» yazılıdır. 

Örnek 2 (Fotoğraf No:3): 

İşlemeli çuha puşide 649 envanter numarada kayıtlı olup, Mevlana Müzesi’nde 

sergilenmektedir. Osmanlı dönemine (19.yy) tarihlendirilmektedir. 217X155 cm. ebadında 

dikdörtgen formundadır.  

Çözgüsü ve atkısı yeşil renkli yün iplikle dokunmuş çuha işlemelidir. Çuha, çözgüsü atkıya 

oranla daha sık olan kalın yeşil renkte bir kumaştır. Üzerinde kırmızı, açık sarı renkli iplikler, 

 
21 Barışta, H., Örcün, Cumhuriyet Dönemi Türk Hal İşlemeciliği Desen Ve Terminolojisinden Örnekler Ankara: Gazi Üniversitesi Yayın 
Yüksekokulu Basımevi, 1984, s.10-12..  
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sarı ve beyaz metal bükümlü iplikler ve beyaz bartın teli kullanılmıştır. Arka yüzüne branda 

benzer keten kumaş dikilmiştir. “Sarı metal ipliğe refle düşürülerek (refle: eşya üzerindeki 

ışığın yansıması ile fon üzerinde meydana gelen aydınlatmaya verilen addır) diğer beyaz metal 

iplikler arasında parıltılı sarı rengin kuvvetle belirmesine imkân veren bu yeşil zemin, kuşkusuz 

resim sanatının renk öğesini çok iyi bilen ve üçüncü boyutla oynayabilen bir ustanın eseridir. 

Dikdörtgen formda stilize bir üslup ve bitkisel düzenlemeler yer almaktadır. Kırmızı rengin 

hâkim olduğu simetrik düzende yerleştirilmiş kıvrımlı dallardan ve mine çiçeklerinden oluşan 

motif grubu puşidenin iki uzun kenarında iki bordür iki kısa kenarına ise bir bordür 

yerleştirilmiştir. Bordür de aynı motifin tekrarı yer almaktadır. Alınlıkta ise yazılı bezeme 

görülmektedir. Ortada mihrap nişinde bordürdeki süsleme düzeni görülmektedir. Mihraptan 

aşağı doğru kandil motifi sarkmaktadır. Tabanlıkta ise vazoda çiçek motifi yer almaktadır. 

Bitkisel motiflerden oluşan mine çiçekleri ve yapraklar dokumanın üzeri kapatılarak yapılan 

iğnelerden aplike tekniği ile dallar ve kıvrımlar dival işi tekniği ile uygulanan şekline göre 

sarma tekniği ve tomurcuklar dokumanın iplikleri üzerinde yürütülen iğne tekniklerinden tel 

kırma iğne tekniği olan “+” (artı) şeklinde iğne tekniği iplikleri sayılamayan kumaşa (çuha) 

işlenmiştir. 

Yazılı bezeme Aynalık ta celi ta’lik hattı ile,   

«Ya Hazret-i Mevlâna Dost Kuddise sırruh» yazılıdır. 

3. SONUÇ  

Dokumacılık sanatında önemli bir yere sahip olan çuha kumaşların işlemeli puşidelerde 

kullanılan biçim ve süsleme özelliklerinin belirli form ve kurallara bağlı olması, Türk el 

sanatlarında zengin koleksiyon oluşturan "işlemeli seccadeler" grubuna benzerliği ile dikkat 

çekmektedir. 

Bazı kaynaklarda çuha ve keçe seccadeler benzer süsleme özelliklerinden dolayı birbiri ile 

karıştırıldığı gibi çuha puşideler çuha seccade olarak ta adlandırılmıştır. Puşidelerin Mevlana 

müzesinde sanduka örtüsü olarak kullanılmasının yanı sıra kapı perdesi olarak ta kullanıldığı 

gözlemlenmiştir. 

Sonuç olarak denilebilir ki, çalışma kapsamında ele alınan ve Konya Mevlana Müzesi’nde 

halen sergilenmekte olan IX. yüzyıla ait puşideler, tarihi kitabeleri ve süsleme özellikleri ile 

sanat tarihi içinde önemli örnekler arasındadır. 

İncelenen bu örneklerle sanduka kılıflarının (puşideler) Osmanlı hanedan türbelerindeki kadın, 

erkek ile çocuklara ait oldukları dolayısı ile cinsiyet ve statü özelliklerine göre bir takım farklı 

özellikler sergiledikleri düşünülebilir.  

Sanat değeri ve işçilik bakımından bir bütün olarak düşünüldüğünde belli sınıflandırmalar 

ortaya çıkmaktadır. Bu gruplar; estetik değerler, plastik özellikler ve işçilik kalitesi bakımından 

farklı unsurlar barındırmaktadır.     

Bazıları endüstriyel sanatlar düzeyinde çalışmalara işaret eden bu örnekler üzerinde daha 

detaylı çalışmalar yapılmalı ve bu değerli taşınabilir nitelikteki kültür varlıkları dünya sanat 

tarihindeki yerini kültürel tasarım alanına entegre ederek tanıtılmalıdır. 

Bütün bu örnekler hem puşidelerde seçilen konular hem puşidelerin kompozisyon 

çeşitlemelerini sergilemeleri hem de Klasik Dönemden günümüze hiç puşide ulaşmamış olması 

açısından değer arz etmektedir. 
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Fotoğraf 1: Şehzade Türbesi’nde Derviş adlı tablo.         Fotoğraf 2: 648 Envanter No’lu 

Çuha Puşide ve detayı  
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ABSTRACT  

The aim of this paper is to study the heat and mass transfer within an ellipsoidal HgTlI 

discharge lamp with high intensity in a vertical position. 

For this, we realized a three-dimensional model, a stable and powered Direct Current. Then, 

we used the commercial software Comsol Multiphysics to solve the system of equations for 

mass, energy, and momentum. Indeed, important parameters such as: the mass of mercury and 

the electric current are modified and the effect of convective transport is studied. It found that 

the increase of the ratio Hg/Tl leads to the increase of the temperature from which the 

expansion of the discharge and the heat flow decreases in the center and, increases on the 

edge with the decrease of the mercury to thallium atomic ratio in the discharge.  

Besides, the zone is heated more and more as the electrical power injected increases, 

contributing to the discharge, which is likely to improve the lamp's efficiency. In addition, as 

the current is increased, the conductive heat flow decreases in the center while increasing on 

the edge. 

Keywords: HgTlI discharge lamp; Ellipsoidal geometry, Heat transfer, Local thermodynamic 

equilibrium; Comsol Multiphysics. 
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CHEMICAL COMPOSITION AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF THE 

ESSENTIAL OIL FROM AERIAL PART OF MOROCCAN PULICARIA 

MAURITANICA 
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Ouassima Riffi  

Mohammed Elhourri  

Ali Amechrouq  

Molecular Chemistry and Natural Substances Laboratory, Moulay Ismail University, Faculty 

of Sciences, B.P. 11201, Zitoune, Meknes, Morocco 

 

 

ABSTRACT  

This work was carried out for the characterization of Pulicaria mauritanica essential oil 

(PMEO) and to evaluate the antioxidant propertie. The essential oil was extracted using 

hydrodistillation method and the chemical composition analyzed by GC-MS analysis. The 

antioxidant activities were determined employing DPPH free radical scavenging ability and 

ferric reducing power. The chemical composition of oil show that the major components of 

PMEO are represented by carvotanacetone (67.92%) followed by 2,5-dimethoxy-p-cymene 

(3.62%), eucalyptol (1.76%) and tetrahydrocarvone (1.32%). The antioxidant assays revealed 

that the PMEO tested showed significant activities. The results of the present study indicated 

that PMEO can be considered as a potential source natural antioxidant. 

Keywords: Pulicaria mauritanica, essential oil, antioxidant activity  

 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
361



ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM İLE 

GERÇEKLEŞTİRİLEN DERSLERE İLİŞKİN DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ 

 

Kübra SARICA 

YL Öğrencisi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 

ORCID: 0000-0002-2280-3758  

Menekşe Seden TAPAN BROUTIN 

Doç. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 

ORCID: 0000-0002-1860-852X  

Muhammet Emin ÖZDEMİR 

Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 

ORCID: 0000-0002-5992-094X  

  

ÖZET 

Günümüzde Covid-19 salgını nedeniyle tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yüz yüze 

eğitime ara verilerek eğitimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla uzaktan eğitim hayata 

geçirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, uzaktan eğitim ile gerçekleştirilen matematik derslerini ve 

bu sürece ilişkin deneyimleri, matematik öğretmenlerinin görüşleri çerçevesinde incelemektir. 

Bu süreçte uzaktan eğitim faaliyetlerine yönelik öğretmen deneyimlerinin aktarılması sonraki 

dönemlerde oluşabilecek aksaklık veya sorunların tespit edilerek uzaktan eğitim faaliyetlerinin 

daha sağlıklı yürütülebilmesine katkı sağlayacaktır. Çalışmanın, matematik öğretmenlerinin 

çevrim içi dersler ve ders dışı faaliyetlerdeki deneyimlerinin sunulması ile öğretmenlere sürece 

yönelik vereceği fikirler açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırmada nitel araştırma 

yöntemi deseni kullanılmıştır. Çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerinin uzaktan eğitime 

ilişkin deneyimleri derinlemesine inceleme yapılacağı için durum çalışması deseni tercih 

edilmiştir. Araştırmanın katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden 

kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın çalışma 

grubunu Kahramanmaraş, Ordu, İstanbul, Konya, Ardahan, Şırnak ve Bursa illerinde 

ortaokullarda 2020-2021 eğitim-öğretim yılında görev yapan ve çalışmaya gönüllülük ilkesi 

çerçevesinde dahil olan 13 matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, uzman 

görüşü doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanmış yarı yapılandırılmış görüşme formu 

ile toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu, matematik öğretmenlerinin uzaktan 

eğitime yönelik deneyimlerini ortaya çıkarmayı hedefleyen 11 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. 

Katılımcılarla gerçekleştirilen görüşmeler pandemi şartları dolayısıyla çevrim içi ortamda 

gönüllülük esasına dayalı olarak ses kaydı alınarak yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde 

içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın verileri analiz aşamasında olup beklenen sonuçlar, 

sürecin başında öğretmen ve öğrencilerin uzaktan eğitime uyum sağlamada zorlandıkları, cihaz 

eksikliği, internet yetersizliği gibi sebeplerle öğrencilerin çevrim içi derslere katılımlarının 

istenen düzeyde olmadığı, alt yapı ve teknoloji kaynaklı sorunlar nedeniyle çevrim içi derslerin 

veriminin az olduğu, öğretmenlerin uzaktan eğitimde kullandıkları yöntem ve tekniklerin yüz 

yüze eğitime göre farklılıklar gösterdiği, matematik öğretmenlerinin teknolojiyi kullanma ve 

çevrim içi derslere yönelik dijital içerik geliştirme konusunda eğitim alarak kendilerini 

geliştirmelerinin faydalı olacağı, uzaktan eğitimin zaman kısıtlaması olmaması sebebiyle daha 

sonraki süreçte yüz yüze eğitim ile birlikte kullanılabileceği yönündedir.  

Anahtar Kelimeler: Uzaktan eğitim, çevrim içi matematik öğretimi, matematik öğretmenleri, 

öğretmen deneyimleri  

 

 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
362



EXAMINATION OF SECONDARY SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS' 

EXPERIENCES REGARDING DISTANCE EDUCATION COURSES 

 

ABSTRACT 

Face-to-face education has been ceased in our country, just like in all countries, due to the 

Covid-19 pandemic; and distance education has been put into practice to ensure the 

sustainability of education nowadays. The purpose of this study is to examine the mathematics 

courses provided with distance education and the experiences related to this process within the 

framework of the opinions of mathematics teachers. Providing the experiences of the teachers 

regarding the distance education activities in this process will contribute to more effective 

future distance education activities by detecting the setbacks or problems that will possibly 

occur in the following periods. It is considered that this study is significant in terms of 

presenting the experiences of mathematics teachers during online courses and extracurricular 

activities and also in terms of the ideas to be given to the teachers regarding the process. 

Qualitative research method design has been used in the research. Case study design has been 

used in the study because of the fact the experiences of secondary school mathematics teachers 

regarding distance education would be thoroughly examined. Easily accessible sampling 

method, which is one of the purposeful sampling methods, has been used to determine the 

participants of the study. Accordingly, the study group of the research consists of 13 

mathematics teachers who have voluntarily been included in the study and who work in 

secondary schools in Kahramanmaraş, Ordu, İstanbul, Konya, Ardahan, Şırnak and Bursa 

during the 2020-2021 academic year. In the research, data have been collected with a semi-

structured interview form prepared by the researcher in the light of the expert opinion. The 

semi-structured interview form consisting of 11 open-ended questions aimed to present the 

experiences of mathematics teachers in distance education. The interviews with the participants 

have been conducted online and on a voluntary basis by voice recording, due to the pandemic 

conditions. Content analysis has been used in the analysis of the obtained data. The data of the 

research is still being analyzed and anticipated results are as follows; teachers and students had 

difficulties in adapting to distance education at the beginning of the process;  students' 

participation in online classes was not at the desired level due to the reasons such as lack of 

device and insufficiency of internet, the efficiency of online courses was low due to 

infrastructure and technology-related problems, the methods and techniques used by the 

teachers in distance education were different from face-to-face education and that it would be 

useful for mathematics teachers to improve themselves by getting training on using technology 

and developing digital content for online courses and that distance education could be used 

together with face-to-face education in the future since there is no time limits.  

Keywords: Distance education, online mathematics education, mathematics teachers, teacher 

experiences  
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ABSTRACT 

Coffee is among the most consumed beverages in the world. Among the effects of caffeine in 

coffee, its stimulating effect on brain functions is thought to be a driving force for people's 

working lives. The aroma and structure of coffee have attracted the attention of scientists, and 

as a result, many studies have been made on its structure and caffeine. In this study, the bond 

lengths and angles of the molecule, the highest occupied molecular orbital (HOMO)/lowest 

unoccupied molecular orbital (HOMO) by using B3LYP/6-31++G and Lanl2dz base sets 

together with the Density Functional Theory (DFT), which is one of the quantum mechanical 

methods of the structure of caffeine. molecular orbital (LUMO) gap, dipole moment, vibration 

frequencies, Mulliken charges were calculated theoretically. The results obtained are in good 

agreement with other studies in the literature. 

Keywords: Caffeine, DFT, Mulliken Charge 

 

 

KUANTUM KİMYASAL YÖNTEMLERLE KAFEİNİN BAZI ÖZELLİKLERİNİN 

HESAPLANMASI 

 

ÖZET   

Kahve dünya üzerinde en çok tüketilen içecekler arasında yer almaktadır. Kahvenin içeriğinde 

bulunan kafeinin etkileri arasında olan beyin fonksiyonları üzerindeki uyarıcı özelliği, 

insanların çalışma hayatları için itici bir güç olduğu düşünülmektedir. Kahvenin aroması ve 

yapısında bulunan kafein bilim insanlarının ilgisini çekmiş, bunun sonucunda yapısı ve kafein 

üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada kafeinin yapısının kuantum mekanik 

yöntemlerden birisi olan Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (DFT) ile birlikte B3LYP/6-31++G 

ve Lanl2dz baz setleri kullanılarak, moleküle ait bağ uzunlukları ve açıları, en yüksek işgal 

edilen moleküler orbital (HOMO)/en düşük boş moleküler orbital (LUMO) boşluğu, dipol 

momenti, titreşim frekansları, Mulliken yüklerinin hesaplanması teorik olarak hesaplanmıştır. 

Elde edilen sonuçlar literatürde yer alan diğer çalışmalarla iyi bir şekilde örtüşmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kafein, DFT, Mulliken yükleri 

 

1.INTRODUCTION 

From then until now, coffee has taken its place among very valuable plants with its 

unmistakable taste and stimulating effect. As a result, the simple fruit of coffee became, in 

increasing quantities, the second raw material in industry after oil over the centuries. 

According to the ICO (International Coffee Organization, 2006), the global coffee trade 

amounted to six million tons or 100 million bags of green coffee according to the FAO 

(World Food and Agriculture Organization, 2006a) [1]. According to information about the 

coffee produced, around 171.9 million bags (1 bag = 60 kg) were produced worldwide in 
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2020. These statistics show the volume of coffee imports in Germany from 2009 to 2020. In 

2020, Germany imported a total of around 1.2 million tons of coffee. Germany is home to 

many leading coffee processing companies (e.g. Tchibo and Jacobs) and is one of the 

countries with the highest per capita consumption of hot beverages in the world. The most 

important supplier country for coffee for the German market is Brazil [2]. 

 

 

Figure 1: Chemical formula (C8H10N4O2) of caffeine 

 

The chemical structure of the caffeine molecule (C8H10N4O2) is shown in Figure 1. Caffeine is 

one of the most widely consumed potent pharmacological substances on earth. Caffeine 

occurs naturally in many foods (especially coffee beans, tea leaves, cola fruits, and cocoa 

seeds). In addition to caffeine, coffee contains many components, including diterpenes, 

chlorogenic acid, and some polyphenols [3,12]. 

In this study we want to analyze the characteristic oscillation modes of the caffeine molecule 

and describe the optimized molecular geometries of the chemical structure. We would like to 

clarify the parameters of the structure of the optimized molecule with the help of density 

functional theory (B3LYP) method as well as the 6-31 ++ G and LanL2dz basic sets. 

2. MATERIALS AND METHODS 

The program package Gaussian 09W with computer-aided methods was used for the 

theoretical calculation of the parameters of the structure of the molecule [13]. The optimized 

structural parameters and vibrational frequencies for the molecule were calculated using HF 

and B3LYP methods at the 6-31 ++ G and Lanl2Dz basis set level. An interface program, 

Gauss-View 5.0, [14] was used to calculate vibrational modes, bond lengths and bond angles, 

Mulliken charges, and HOMO and LUMO energy levels of the caffeine molecule. 

It can be seen that the data obtained from the theoretical calculations agree well with the 

experimental data. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1. Vibrational symmetries 

In the caffeine molecule structure shown in Figure 1, ten C - H bonds (including nine C - H 

bonds from three methyl groups), ten C - N bonds, two C = O carbonyl groups in the ring 

structure, one C = C bond, one C = N bond and a C - C bond [15]. 

In our study, IR and Raman spectra of pure caffeine were calculated theoretically. The 

experimental wavenumbers obtained from the IR and Raman spectra of caffeine were 

compared with the theoretically calculated DFT values [16]. 
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The theoretically calculated IR spectrum of caffeine was characterized as shown in Table 1. 

Their frequencies at 916, 1035 and 1067 cm-1 can be attributed to the stretching of the C - C 

bond in the structure of caffeine [16]. The molecular structure of caffeine contains 1 C - C and 

C = C bonds. In addition, the frequency values at 1035 and 1067 cm-1 also correspond to the 

vibration range of the spectrum in which the C = O and C - N bonds perform the stretching. In 

addition, the caffeine structure consists of 2 carbonyl groups and 10 C - N bonds, which can 

also contribute to these peaks [16]. 

The appearance of a strong peak with a frequency of 1206 cm-1 can be interpreted as the sum 

of the stretching vibrations by contributing to the C = O and C-N bonds of caffeine. 

The observed frequency at 1346 cm-1 produces a small peak that can be attributed to the 

stretching vibrational energy of the C-N bonds of caffeine. For the stretching vibration of the 

C = C bond (caffeine contains 1 carbon-carbon double bond), the bending vibration of the CH 

bond and the stretching vibration range of the C = N bond, frequencies at 1433 cm-1 are used 

as. indicated the peak (C8H10N4O2 molecule contains a carbon-nitrogen contains the double 

bond) [17]. Similarly, frequencies at 1583 cm-1  fall within the stretching range of the C = N 

bond of caffeine. 

The characteristic frequencies of 1620 and 1782 cm-1 can be attributed to the stretching 

vibration of the carbonyl groups (C = O), the C = C bond and the C = N bond of caffeine. 

Frequencies at 2900 and 3010 cm-1 can be attributed to C-H bonds that are part of -CH3 

(methyl) groups. The caffeine molecule contains 3 methyl groups in its structure, they are on a 

cyclic structure; This can therefore have important implications for the interpretation of the 

caffeine frequencies. 

It was found that the DFT values calculated with the basis set 6-31 ++ G agreed better with 

the experimental values. The calculated harmonic oscillation wave numbers are only slightly 

larger in the C-H stretching range. The reason for these large values can in part be interpreted 

as anharmonic. In this study, the theoretical spectroscopic properties of the caffeine 

compound were examined and compared with some experimental data, and they are listed in 

Table 1 and Table 2. 

Table 1— Experimental and calculated vibrational frequencies of caffeine. 
 
Experimentala Calculated Assignment Mode of 

FTIR spectra cm–1 IR spectra cm–1 of bonds Vibration 

853 916 C-C bond (weak) Stretching 

1030 1035 > C=O (Ketonic) group Stretching 

  C-N bond Stretching 

  C-C bond (weak) Stretching 

1125 1067 > C=O (Ketonic) group Stretching 

  C-N bond Stretching 

  C-C bond (weak) Stretching 

1218 1206 > C=O (Ketonic) group Stretching 

  C-N bond Stretching 

1369 1346 C-N bond Stretching 
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1419 1433 C=C vibration Stretching 

  (C-H bond) vibration Bending 

  C=N bond Stretching 

1596 1583 C=N bond Stretching 

1659 and 1705 1620 and 1782 C=O bond vibration Stretching 

  C=C bond of cyclic hydrocarbons Stretching 

  C=N bond Stretching 

2850 and 2922 2900 and 3010 Asymmetric vibration of C-H Stretching 

    

a Taken from Ref. [17].  

3.2.Optimized geometries of caffeine 

The ground state geometry of anhydrous caffeine at the level of B3LYP / 6-31 ++ G and 

LanL2dz, optimized with the aid of density functional theory, is shown in Figure 2. The 

structural parameters (bond lengths and selected bond angles) of anhydrous caffeine 

calculated with B3LYP / 6-31 ++ G and B3LYP / LANL2DZ are listed in Table 1. Structural 

electron diffraction data of the previously reported crystal structure are also included in Table 

2 to confirm the data from the geometry optimization of caffeine. 

The calculated bond lengths and bond angles (especially at the DFT / 6-31 ++ G level) were 

very close to the reported experimental molecular structure data. Egawa et al. [18] found that 

caffeine has a longer C=C bond compared to uracil and imidazole. This bond lengthening is 

presumably due to the bicyclic ring structure, which leads to the lengthening of the C=C bond 

(see Table 2). 

 

Figure 2. The B3LYP /6-31++G optimized geometry of caffeine. 

 

Table.2 Selected calculated structural parameters of molecul of caffeine 

Paramet.a Exptl.b Exptl.c B3LY / LANL2DZ B3LYP/6-311++G 

   Bond lengths (Å) 
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N8-C7 1.397 1.410 1.451 1.386 

C10-N11 1.392 1.383 1.420 1.409 

N11-C5 1.373 1.376 1.377 1.367 

C5-C6 1.361 1.382 1.389 1.372 

C6-C7 1.441 1.446 1.427 1.425 

C7-N8 1.413 1.408 1.451 1.438 

C6-N2 1.388 1.373 1.416 1.406 

N2-C3 1.343 1.362 1.427 1.415 

C3-N4 1.341 1.297 1.442 1.433 

N4-C5 1.361 1.359 1.371 1.362 

N8-C9 1.482 1.464 1.480 1.466 

C10-O13 1.211 1.204 1.257 1.224 

N11-C12 1.478 1.458 1.471 1.457 

C7-O14 1.208 1.209 1.266 1.231 

N2-C1 1.470 1.456 1.463 1.454 

C3-H18 0.930 1.085 1.091 1.092 

  Bond angles (0) 

 

C10-N8-C7 127.8 127.8 126.5 127.0 

N8-C10-N11 116.1 116.5 116.5 116.1 

C10-N11-C5 119.9 120.3 119.2 119.2 

N11-C5-C6 121.9 121.5 123.4 123.7 

C5-C6-C7 123.4 122.9 121.5 121.4 

C6-C7-N8 110.6 111.0 112.6 112.1 

N4-C5-C6 111.6 111.6 108.9 109.3 

C5-C6-N2 106.0 104.7 107.5 107.6 

C6-N2-C3 105.4 105.6 108.8 108.0 

N2-C3-N4 113.6 114.2 104.1 104.4 

C3-N4-C5 103.4 103.8 109.7 108.7 
aSee Fig. 1 for the atom numbering.  
b Ref. [1]. 
c Ref. [2]. 

3.3. Frontier Molecule Orbitals and Electronic Properties 

DFT calculations was performed for caffeine. Optimized molecule structure of the most stable 

form are shown in Figure 2.  

It enables a comprehensive study of orbitals, including the orbit parameters of molecules, 

three-dimensional properties, and individual atomic contributions. The HOMO (Highest 

occupied Molecular Orbital) and LUMO (Lowest unoccupied Molecular Orbital) values of the 

molecule represent the possible frontier orbitals for their ground state energies and are shown 

in Figure 3 below. It is surprising to see that the HOMO and LUMO orbitals are both 

distributed along the conjugation plane. As can be seen in Figure 3, the HOMO orbitals are on 

the substituted molecule, the LUMO orbitals are similar to the unsubstituted molecules, and 

therefore the substitution affects the electron donor ability, but this effect is very small on 

electron acceptance. The energy value of the gaps between the HOMO and LUMO energies 

of the caffeine molecule was calculated to be 2.76 eV. The smaller values of the HOMO and 

LUMO energy gaps indicate charge interactions that occur within the molecules [19]. 
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Figure 3. Frontier orbitals of the caffeine molecule 

 

If the numerical values of the HOMO and LUMO energy levels in a molecule are known, the 

following parameters can be found with the help of this value [20,22]: Ionization potential (Ӏ= 

-EHOMO) is the smallest energy value needed to move an electron in the gas phase away from 

this molecule. . Electron affinity (A=-ELUMO) is the amount of energy increase when an 

electron is added to the molecule in the gas phase. Electronegativity (Ҳ= (𝐼+𝐴)/2) describes 

the ability of an atom in the molecule's structure to attract electrons. Chemical hardness (η= 

(𝐼−𝐴) / 2) is a measure of the reducing effect of charge transfer in the molecule. Molecules 

with high chemical hardness values are either very weak or almost zero in charge transfer 

between molecules. On the contrary, its chemical softness (S=1/2η) has a low charge density, 

but a large intramolecular charge transport value. Calculated parameters for the cap molecule 

are given in Table 3. 

Table 3: Electronic properties calculated for Cafeine 

Parametre DFT/B3LYP/6-

31++G 

E (au) -680.3764 

EHOMO (eV) -0.72 eV 

ELUMO (eV) -3.48 eV 

Dipole moment 

(depye) 

3.80 

ΔE (eV) 2.76 

I (eV) 0.72 

A (eV) 3.48 

Χ (eV) 2.1 

η (eV) -1.38 

S (eV-1 ) -0.362 

 

 

 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
369



3.3. MEP (Molecular Electrostatic Potential) 

The molecular electrostatic potential (MEP) method is a very useful and practical method for 

determining the electrophilic and nucleophilic domains of molecules. With the help of 

GaussView programs, molecular potential surfaces of molecules can be easily obtained. The 

MEP map is a color-coded map of the electron density surfaces of molecules (Figure 4). 

 

Figure 4. The MEP surface of the caffeine molecule. 

 

In this map, red color represents electron-rich regions (partial negative charge) and blue color 

represents electron-deficient regions (partial positive charge). Yellow represents regions with 

fewer electrons than other regions and green represents neutral regions with zero potential. 

The atoms with the highest electron donating potential are O13 and O14 atoms.The atoms 

with the highest electron gain potential are H19, H23, H24, and H25 atoms. 

3.4.Mulliken Atomik Yükler 

Mulliken load distribution is one of the population analysis methods that is widely used in 

calculation programs that are based on theoretical principles. 

It is based on an even charge distribution between two atoms. When charges are shared 

between atoms, the properties of the atoms and their electronegativity activities are not taken 

into account. As a result, Mulliken atomic charges can lead to different results compared to 

fundamental theorems. Although this method has some shortcomings, it is widely used 

because it provides rough information about the polarity of the molecule, its electronic 

structure, the charge distribution on the atoms, the donor and acceptor pairs that enable charge 

transfer in the molecule. 

Table.4 Mulliken charges of Caffeine using B3LYP/6-31++G basis set 

Atome Mulliken charges Atome Mulliken charges 

C1 -0.697 O13 -0.382 

N2 0.036 O14 -0.438 

C3 -0.327 H15 0.323 

N4 -0.310 H16 0.199 

C5 0.226 H17 0.199 

C6 0.142 H18 0.282 

C7 0.108 H19 0.340 

N8 0.018 H20 0.282 
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C9 -0.647 H21 0.229 

C10 0.126 H22 0.229 

N11 0.0007 H23 0.173 

C12 -0.643 H24 0.287 

 

 

Figure 5. The Mulliken charge distribution for Caffeine 

The Mulliken atomic charge of the H19 hydrogen atom has been calculated to be higher than 

that of the other hydrogen atoms because its neighboring atom N4 has a significant 

electronegative property. Other Mulliken atomic charge values of the compound calculated at 

the B3LYP / 6-31 ++ G level are shown in Table 4 and in Figure 5. 

4. SUMMARY AND CONCLUSION 

The DFT / B3LYP method agrees well with the experimental data on the geometric 

parameters of caffeine. Overall, the DFT / B3LYP / 6-31 ++ G level showed better agreement 

with the experimental data for bond lengths and angles and IR spectra than the DFT / B3LYP 

/ LANL2DZ level. 

The observed HOMO / LUMO gap of 2.76 eV (Table 2) is used to estimate the redox 

potential. Lower negative HOMO energies and negative values of the LUMO energies 

indicate that these methylxanthine compounds have general properties of reducing agents. 

This information can be important for drug metabolism, since oxidation (and sometimes 

reduction) is the main metabolic pathway for many drug molecules. 

It is believed that the 6-31 ++ G level, which shows better agreement with the experimental 

data, might be appropriate in the calculations for the caffeine molecule. Our aim is to optimize 

the theoretical studies on the caffeine molecule with different methods and to investigate 

whether these results are compatible with different experimental data. 
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OZONE GENERATOR AND OZONE GENERATION  
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ABSTRACT 

Ozone (O3) molecule, formed by the combination of three oxygen atoms, is a powerful 

disinfectant and oxidizer, and is also a natural substance that is used to cleanse the 

environment. Ozone occurs naturally in the atmosphere and occurs as a gas in the troposphere 

and stratosphere. Because the UV rays coming from the sun are filtered by ozone, living 

things are protected from the harmful effects of these rays. Because ozone is a powerful 

oxidizing agent and an effective antimicrobial agent, it has a wide range of uses. It has been 

used for years in medicine, dentistry, drinking water treatment, treatment of urban sewage, in 

the food industry and in the cleaning of aquariums where fish are produced. In order for ozone 

to be used in different amounts, it has to be produced artificially. In the project course, 

together with the students, we presented an ozone generator that works according to the 

corona discharge principle as an exemplary model for generating large amounts of ozone. The 

aim of this study is to present the ozone generator and to exchange information about its areas 

of application. 

Keywords: Ozone, Ozone Generator, Corona Discharge.  

 

OZON JENERATÖRÜ VE OZON ÜRETİMİ 

 

ÖZET  

Üç Oksijen atomunun bir araya gelmesi ile oluşan ozon (O3) molekülü güçlü bir dezenfektan 

ve oksitleyicidir, ayrıca çevreyi temizlemek için kullanılan doğal bir maddedir. Atmosferde, 

ozon doğal yollarla oluşarak, troposfer ve stratosfer tabakasında gaz halinde bulunur. 

Güneşten gelen UV ışınları ozon tarafından filtre edildiğinden, bu ışınların zararlı etkilerinden 

canlılar korunmuş olur. Ozonun güçlü bir oksidan ve etkili bir antimikrobiyal ajan olmasından 

ötürü geniş ölçekli bir uygulama yelpazesine sahiptir. Yıllardır tıpta, diş hekimliğinde, içme 

sularının arıtılmasında, şehir şebeke atık sularının arıtılmasında, gıda endüstrisinde ve balık 

üretilen akvaryumların temizlenmesinde kullanılmaktadır. Ozonun değişik miktarlarda 

kullanılması için yapay yollarla üretilmesi gereklidir.  Proje dersinde öğrencilerle birlikte, 

büyük miktarlarda ozon üretmek için korona deşarj prensibi ile çalışan bir ozon jeneratörünü 

örnek model olarak ortaya koyduk. Yapılan çalışmada ozon jeneratörünü tanıtmak ve 

uygulama alanları ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmak amaçlanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Ozon, Ozon Jeneratörü, Korona-Boşalması 
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PERFORMANCE OF P-CU2O:NA/N-ZNO/FTO SOLAR CELLS PREPARED BY 

TWO STEP ELECTROCHEMICAL DEPOSITION 
 

Rania Kara 
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ABSTRACT 

Cu2O/ZnO is an attractive all-oxide candidate for low-cost photovoltaic applications. The 

materials are abundant, non-toxic, and relatively stable [1, 2]. Furthermore, solar cells made 

of Cu2O/ZnO heterojunctions could theoretically supply power conversion efficiency around 

20% under AM1.5G sunlight irradiation. However, the actual reported efficiencies are usually 

much lower than what is expected. One of the most prominent reasons caused the limited 

performance of this kind of cell is the associated low carrier density and high electrical 

resistivity of the bulk p-type Cu2O material [3]. This work describes the synthesis of p-

Cu2O/n-ZnO heterojunctions on FTO glass substrate with different amounts of sodium (Na) 

dopants by using the electrochemical deposition. The effects of Na doping were investigated 

by X-ray diffraction (XRD), UV-Vis analysis, scanning electron microscopy (SEM), Mott-

Schottky (M-S) impedance, and current-voltage (I-V) electrical measurements. The XRD 

analysis indicated that the Cu2O and ZnO phases are pure and have a polycrystalline nature 

with a highly cubic Cu2O (111) and ZnO wurtzite (002) oriented crystallites. The UV-Vis 

spectra revealed an obvious red-shift in the bandgap energy from 2.22 to 2.01 eV while the 

optical conductivity was increased to 9.04 x1014 cm-1 by increasing the Na doping. AFM and 

SEM micrographs indicated the improvement of the compactness and the surface flatness of 

Cu2O/ZnO/FTO heterojunctions with the formation of typical textured features for Na-

containing devices. M-S and I-V plots demonstrated that Na doping enhanced the carrier 

density to 1.3 x 1019 cm-3, which enabled a substantially improved photoelectric responsivity 

of approximately 246% for Au/p-Cu2O: Na/n-ZnO/FTO solar cell. 

Keywords: All-oxide; Cu2O, Electrodeposition, Resistivity, Solar cell, Thin-film. 
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ABSTRACT 

In this work, we study the existence of solutions for a a nonlinear hadamard fractional 

differential equations with nonlocal hybrid Hadamard integral boundary conditions. The 

analysis of our existence results relies on relies the generalization of Darbo's fixed point 

theorem combined with the technique of measures of noncompactness in the Banach algebras 

and the property of the Holderian function. The results are illustrated with an example. 

Keywords: Darbo’s fixed point theorem, , Hadamard fractional integral, Holderian function, 

convex subset. 
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EXPONENT OF CONVERGENCE OF SOLUTIONS OF LINEAR DIFFERENTIAL 

IN THE UNIT DISC 

 

Dr. FETTOUCH Houari 
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ABSTRACT 

We study the standard notations of the Nevanlinna value distribution theory of meromorphic 

function on the complex plane    and in the unit disc (see [haym], [yang]). In addition, for, the   

-iterated order of meromorphic function    in    is defined by  
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were. If is analytic in, Tsuji [[tsu], p.205] gives that 
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The inequalities (00) are the best possible in the sense that there are analytic functions and  h   

such that and. However, it follows by Proposition 2.2.2 in [lain] that for. The type of a 
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The growth index of the iterated order of a meromorphic function    in    is defined by 

We will use the notation to denote the n-iterated exponent of convergence of the zero-

sequence of meromorphic function    and    to denote the   -iterated exponent of convergence 

of distinct zero-sequence of, which are defined as the following: 

( )
( )
( )

( )
( )
( )

.
1log

,log
suplim  and

1log

,log
suplim

1

1

1

1 r

rN
f

r

rN
f

f

r

n
f

r
n

−−
=

−−
=

−− →→


 

Keywords: Linear differential equations, exponent of convergence, growth of solutions, unit 

disc.  
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THE EFFECT OF NANOPARTICLES ON MHD BLOOD FLOW IN STRETCHING 

ARTERIAL POROUS VESSEL WITH THE INFLUENCE OF THERMAL 

RADIATION, CHEMICAL REACTION AND HEAT GENERATION /ABSORPTION 

 

Dr. Binyam Zigta 

Wolaita Sodo University, College of Natural and Computational Science,  

                  Department of Mathematics, P.O. Box 138, ETHIOPIA  

 

ABSTRACT 

Numerical and theoretical analysis of the effect of nanoparticles on MHD blood flow in 

stretching arterial porous vessel with the influence of thermal radiation, chemical reaction and 

heat generation/absorption has been examined. The governing non linear partial differential 

equations of momentum, energy and nanoparticles concentration are converted into ordinary 

differential equations using similarity transformations which are solved numerically. The 

dimensionless governing equations are solved using Runge-Kutta- Fehlberg fourth-fifth order 

along with shooting method. The effect of physical parameters viz., Hartmann number, 

unsteadiness parameter, permeability parameter, Brownian motion parameter, thermophoresis 

parameter, thermal radiation parameter, heat source parameter, chemical reaction parameter 

and Lewis number on flow variables viz., velocity of nanofluid, temperature and nanoparticles 

concentration has been analyzed and discussed graphically. From the simulation study the 

following important results are obtained: velocity of nanofluid flow increases with an 

increment of unsteadiness and permeability parameter; velocity of nanofluid decreases with 

an increment of Hartmann number; temperature profile of the model problem increases as 

Brownian motion parameter, thermophoresis parameter, thermal radiation parameter and heat 

source parameter increases. An increment in Lewis number and chemical reaction parameter 

results in decrement of nanoparticles concentration of the nanofluid. As the value of 

thermophoresis parameter increases nanoparticles concentration of the nanofluid increases. 

Key words: Nanoparticles, Brownian motion parameter, thermophoresis parameter, thermal 

radiation, chemical reaction. 
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ÖZET 

Günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları, küresel birincil enerji talebinin önemli bir 

bölümünü karşılamaktadır. Bu enerjinin yaklaşık olarak yarısı, pişirme ve ısıtma amacıyla 

kullanılan geleneksel biyokütle kaynaklardan karşılanır. Birçok senaryoda, 2050 yılına kadar, 

modern yenilenebilir enerji payının, % 70’in üzerine çıkması için yeterli bir potansiyelin var 

olduğunu belirtilmektedir. Birçok farklı yenilenebilir enerji teknolojisi için, yararlanma 

ömürleri boyunca hesaplanan enerji maliyetleri, tipik olarak elektrik, ısı ve ulaşım yakıtları 

için mevcut ortalama fiyatlardan daha yüksektir. Bununla birlikte, daha fazla bilgi ve deneyim 

kazanıldıkça, yenilenebilir enerji teknolojilerinin maliyetleri azalmaya devam edecektir. 

Birçok özel durumda, yenilenebilir enerji ekonomik olarak rekabetçi olabilir. Yenilenebilir 

enerji kaynaklarından üretilen elektrik, ısı enerjisi ve sıvı biyoyakıtların maliyetleri, 

geleneksel fosil yakıtlardan üretilenden daha yüksek olabilir. Bununla birlikte, belirli koşullar 

altında bazı yenilenebilir teknolojiler rekabet edebilir özelliklerdedir. Örneğin, elektrik 

şebekesine erişimi olmayan uzak kırsal alanlarda, yenilenebilir enerji sistemleri rekabetçidir. 

Çünkü, yenilenebilir enerji sistemleri kullanıcıların şebekeye bağlanma masraflarından 

kaçınmalarına neden olurlar. Bu çalışmada, güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üretimi için 

yatırım ve üretim maliyetleri değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Güneş enerjisi, Rüzgar enerjisi, Üretim maliyeti, Yatırım maliyeti 

 

 

INVESTMENT AND GENERATION COSTS OF ELECTRICITY GENETED FROM 

SOLAR AND WIND ENERGY 

 

ABSTRACT 

Today, renewable energy sources meet a significant part of the global primary energy 

demand. Approximately half of this energy comes from traditional biomass sources used for 

cooking and heating. In many scenarios, it is stated that there is a sufficient potential to 

increase the share of modern renewable energy to above 70% by 2050. For many different 

renewable energy technologies, energy costs calculated over their useful life are typically 

higher than current average prices for electricity, heat and transport fuels. However, as more 
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knowledge and experience is gained, the costs of renewable energy technologies will continue 

to decrease. In many particular cases, renewable energy can be economically competitive. The 

costs of electricity, heat energy and liquid biofuels produced from renewable energy sources 

can be higher than those produced from conventional fossil fuels. However, under certain 

conditions, some renewable technologies are competitive. For example, in remote rural areas 

with no access to the electricity grid, renewable energy systems are competitive. Because, 

renewable energy systems cause users to avoid the costs of connecting to the grid. In this 

study, investment and generation costs for electricity generation from solar and wind energy 

are evaluated. 

Keywords: Solar energy, Wind energy, Generation cost, Investment cost 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde yenilenebilir enerji kaynakları, küresel birincil enerji talebinin önemli bir 

bölümünü karşılamaktadır. Bu enerjinin yaklaşık olarak yarısı, pişirme ve ısıtma amacıyla 

kullanılan geleneksel biyokütle kaynaklardan karşılanır. Birçok senaryoda, 2050 yılına kadar, 

modern yenilenebilir enerji payının, % 70’in üzerine çıkması için yeterli bir potansiyelin var 

olduğunu belirtilmektedir (IPCC, 2011). Farklı birçok yenilenebilir enerji teknolojisi için, 

kullanım süreleri boyunca hesaplanan enerji maliyetleri, tipik olarak elektrik, ısı ve ulaşım 

yakıtları için mevcut ortalama fiyatlardan daha yüksektir. Bununla birlikte, daha fazla bilgi ve 

deneyim kazanıldıkça, yenilenebilir enerji teknolojilerinin maliyetleri azalmaya devam 

edecektir.  

Birçok özel durumda, yenilenebilir enerji ekonomik olarak rekabetçi olabilir. Yenilenebilir 

enerji kaynaklarından üretilen elektrik, ısı enerjisi ve sıvı biyoyakıtların maliyetleri, 

geleneksel fosil yakıtlardan üretilen elektrikten daha yüksek olabilir. Bununla birlikte, belirli 

koşullar altında bazı yenilenebilir teknolojiler rekabet edebilir özelliklerdedir. Örneğin, 

elektrik şebekesine erişimi olmayan uzak kırsal alanlarda, yenilenebilir enerji sistemlerinin 

maliyetleri, fosil enerji sistemleri ile rekabet edebilir durumdadır. Bu durum, yenilenebilir 

enerji sistemleri kullanıcılarının şebekeye bağlanma masraflarından kaçınmalarına neden 

olurlar. Bu çalışmada, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yapılan bir çalışmada (IEA, 

2020) elektrik üretimi için öngörülen maliyetler değerlendirilmiştir. 

2. ELEKTRİK ÜRETİM MALİYETLERİ 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yapılan bir çalışmada (IEA, 2020) elektrik üretimi 

için öngörülen maliyetler değerlendirilmiştir (Şekil 1). Hem fosil ve nükleer yakıtlı 

santrallerde, hem de rüzgar ve güneş gibi değişken yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi 

için tesis düzeyinde elektrik üretmenin maliyetleri araştırılmıştır. Bu araştırmada ilk kez, 

depolama, yakıt hücreleri ve nükleer santrallerin uzun vadeli işletilmesi ile ilgili maliyet 

verileri de değerlendirilmiştir.  

IEA tarafından 24 ülkedeki 243 tesisten derlenen verilere bağlı olarak belirlenen elektrik 

üretim maliyetlerinin değişimi Şekil 1’de verilmiştir. Elektrik üretimine ilişkin olarak verilen 

seviyelendirilmiş üretim maliyetleri (LCOE), incelenen farklı teknolojilerin ve tesis 

düzeyinde gerçek sermaye maliyeti ve % 7 iskonto oranına bağlı olarak belirlenmiştir. LCOE 

hesaplamaları, indirgenmiş nakit akışı (DCF) yöntemi kullanılarak, seviyelendirilmiş ortalama 

ömür boyu maliyet yaklaşımına dayanmaktadır. Maliyetler, tesis (bara) düzeyinde 

hesaplandığından, iletim ve dağıtım maliyetlerini içermemektedir. LCOE hesaplamaları 

ayrıca, doğal gazın çıkarılması ve taşınması sırasında metan sızıntısı gibi tesis düzeyinde CO2 

emisyonlarının ötesindeki diğer sistemik maliyetleri veya dışsallıkları da kapsamamaktadır. 

Farklı teknolojilerin kapsamlı olarak karşılaştırması için sistem değerlendirmelerinin artan 
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önemi göz önüne alındığında, LCOE analizi, IEA’nın seçilen bölgeler ve teknolojiler için 

elektrik üretiminin katma değerli seviyelendirilmiş maliyetleri (VALCOE) ile 

tamamlanmaktadır. 

 

Şekil 1. Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretim maliyetlerinin karşılaştırılması  

(IEA ve NEA, 2020) 

Düşük karbonlu üretim teknolojileri ile elektrik üretiminin seviyelendirilmiş maliyetleri 

azalmıştır ve geleneksel fosil yakıtlardan elektrik üretim maliyetlerinin giderek daha fazla 

altına düşmektedir. Yenilenebilir enerji maliyetleri son yıllarda azalmaya devam etmektedir. 

Ortalama emisyon maliyeti 30 $US/tCO2 olarak varsayıldığında, yenilenebilir elektrik 

üretimine ilişkin LCOE maliyetleri, artık birçok ülkede dağıtılabilir fosil yakıta dayalı elektrik 

üretimi ile rekabet edebilir durumdadır. Karasal rüzgarlardan elektrik üretiminin 2025 yılında, 

en düşük maliyete (LCOE) sahip olması beklenmektedir. Maliyetler ülkeden ülkeye büyük 

farklılıklar gösterse de, karasal rüzgarlardan üretilen elektrik maliyetine ilişkin bu saptama, bu 

ülkelerin çoğu için geçerlidir. Ayrıca, güneş fotovoltaik (PV) elektrik üretimi, büyük 

ölçeklerde gerçekleştirilir ve uygun iklim koşullarında kullanılırsa, maliyet açısından çok 

rekabetçi olabilir. Açık deniz rüzgarından elektrik üretiminde, önceki değerlendirmelere 

kıyasla, büyük bir maliyet düşüşü yaşanmaktadır. Ortalama LCOE beş yıl önce, 150 

$US/MWh düzeyinden daha yüksek iken, günümüzde 100 $US/MWh düzeyinin önemli ölçüde 

altında ve dolayısıyla rekabetçi bir aralıktadır. Nehir ve rezervuar akışlarından hidroelektrik 

üretimi, uygun sahaların mevcut olduğu durumlarda, rekabetçi alternatifler sunabilir. Bununla 

birlikte, maliyetler sahaya çok bağlıdır. Buna ek olarak, rüzgar ve güneş gibi değişken 

yenilenebilir enerji sistemlerinin, güç kaynakları dağılımındaki payları arttıkça, katma değerli 

LCOE maliyetleri (VALCOE) azalacaktır. 

Yeni nükleer santrallerde 2020 yılında üretilen elektrik maliyeti, beklenildiği gibi, 2015 yılına 

göre daha düşüktür. Bu konuda da bölgesel farklılıklar önemlidir. Bununla birlikte, gecelik 

inşaat maliyetleri, ortalama olarak azalma eğilimindedir. Bu nedenle nükleer enerji, 2025 

yılında beklenen en düşük maliyetli düşük karbon teknolojisi olmaya devam edecektir. Sadece 

büyük hidrolik rezervuarlardan üretilen elektrik maliyeti, nükleer teknolojiye benzer bir 

değişim gösterebilir. Bununla birlikte, hidrolik rezervuarlar ülkelerin doğal kaynaklarına 
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bağımlıdırlar. Fosil yakıtlara dayalı üretimle karşılaştırıldığında, nükleer santrallerin kömürle 

çalışan santrallerden daha uygun maliyetli olması beklenmektedir. Doğal gaza dayalı kombine 

çevrim gaz türbinleri (CCGT) bazı bölgelerde rekabet edebilirken, LCOE değerleri, münferit 

bölgelerdeki doğal gaz ve karbon emisyonu fiyatlarına büyük ölçüde bağlıdır. Nükleer 

santrallerin uzun süreli çalışmaları (LTO) ilkesine bağlı olarak üretilen elektrik son derece 

rekabetçidir. Buna ek olarak, sadece düşük karbonlu üretimde değil, aynı zamanda bütün güç 

üretim yöntemleri arasında, yeni enerji santralleri inşa etmek durumuna kıyasla, en düşük 

maliyetli seçenek olarak kalmaktadır. 

ABD ve Avustralya’da karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerine sahip, kömür 

ve doğal gazla çalışan termik santraller (CCUS), ton CO2 başına 30 $US karbon fiyatı ile fosil 

yakıtlı termik ve nükleer santraller ve çoğu bölgedeki değişken yenilenebilir üretim ile 

günümüzde tam olarak rekabet edememektedir. CCUS, sadece önemli ölçüde daha yüksek 

karbon maliyetlerinde, rekabet edebilecektir. 

3. ELEKTRİK ÜRETİMİNDE İŞLETME VE BAKIM MALİYETLERİ 

Gecelik maliyet, bir inşaat projesinin, eğer inşaat sırasında herhangi bir faiz uygulanmamış 

ise, proje "bir gecede" tamamlanmış gibi varsayılan maliyetidir. Bu kavram, elektrik 

santralinin sağlayabileceği en yüksek güç miktarına bağlı olarak, enerji santrali projelerini 

veya teknolojilerini maliyet açısından basit bir şekilde karşılaştırmak amacıyla yaygın olarak 

kullanılır. Gecelik sermaye maliyeti, elektrik üretim endüstrisinde bir gecede bir elektrik 

santrali inşa etme maliyetini tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Bu kavram, çeşitli 

tesisler inşa etmenin ekonomik fizibilitesini karşılaştırmak için kullanışlıdır. Gecelik sermaye 

maliyeti, finansman maliyetlerini veya artışları hesaba katmaz ve dolayısıyla inşaat maliyetini 

gerçek bir şekilde yansıtmaz. 

Enerji kaynaklarından elektrik üretiminde gecelik yatırım maliyetleri önemli ölçüde değişiklik 

gösterir (Şekil 2). Kısmen gelişmiş kömür ve doğal gaz kullanılan teknolojiler bile, teknoloji 

özelliklerine, birim boyutuna ve her ülkeye bağlı olarak büyük farklılıklar gösterir. Benzer 

durum, yıllık sabit işletme ve bakım maliyetleri için de geçerlidir (Şekil 3). 

 

Şekil 2. Elektrik üretimi için gecelik yatırım maliyetleri (IEA ve NEA, 2020) 
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Enerji endüstrisindeki yatırımcılar, uzun vadede üretim teknolojilerini (örneğin güneş enerjisi, 

doğal gaz) karşılaştırmak amacıyla, esas olarak seviyelendirilmiş enerji maliyetini (LCOE) 

dikkate alırlar. LCOE; yakıt, bakım ve işletme maliyetlerini kapsadığından, değerli bir 

karşılaştırma ölçütüdür. Birçok ülkede enerji ile ilgili kurum/kuruluşlar, rakip teknolojiler için 

enerji maliyetleri için seviyelendirilmiş maliyetleri izler ve kamuya açık hale getirir. Bu 

rakamlar, farklı enerji politikaları ve yerli enerji kaynakları nedeniyle, diğer ülkelerde önemli 

ölçüde değişiklik gösterecektir. 

Girdi maliyetlerindeki farklılıklar nedeniyle, farklı elektrik üretim teknolojilerinin LCOE 

maliyetleri de ülkeye, teknolojiye ve münferit santrallerin özelliklerine bağlı olarak önemli 

ölçüde değişiklik gösterir. Bu nedenle, ortalama maliyetler açısından, diğerlerini geride 

bırakacak tek bir elektrik santrali tipini belirtmek anlamlı değildir. Bu durum, yenilenebilir 

teknolojiler için, özellikle maliyetleri çok fazla yerel özelliklere bağlı olan rüzgar türbinleri ve 

fotovoltaik (PV) santraller için geçerlidir. Bu nedenle, genellikle bireysel gereksinimlere göre 

uyarlanırlar. Sadece, ev tipi çatı üstü kurulumlar, yüzer modüller ve şebeke ölçeğindeki açık 

alan PV kurulumlara kadar değişen PV kurulumlarının boyutları farklı değildir. Diğer taraftan 

rüzgar enerjisi santrallerinin büyüklükleri de küçük ölçekli bağımsız birimler olarak kurulan 

rüzgar türbinlerinden, büyük rüzgar çiftliklerine kadar uzanmaktadır. Benzer durum, nehir 

veya rezervuar akışı şeklinde küçük derelere veya büyük nehirlere bağlanan hidrolik üniteler 

için de geçerlidir. Elektrik üretimi ve ilgili maliyetler için bu teknolojik seçenekler aralığı, 

Şekil 1’de verilmektedir. 

 

 

Şekil 3. Elektrik üretimi için işletme ve bakım maliyetleri (IEA ve NEA, 2020) 

Enerji üretiminde ısıl teknolojiye dayalı, çok sayıda seçenek bulunmaktadır. Çeşitli yakıtlar 

ile çalışan birleşik ısı ve güç tesisleri (CHP), CCUS ve farklı türbin tipleri gibi teknolojilerden 

yararlanılmaktadır. Önemli sonuçlardan birisi, yenilenebilir teknolojiler için LCOE 

değerlerinin geniş bir aralıkta yer almasıdır (Şekil 4). Şebeke ölçeğindeki enerji santralleri 

genellikle geleneksel elektrik santralleriyle karşılaştırılabilir düzeylerde maliyetlere sahip olsa 

da, daha küçük santraller yine de birkaç kat daha pahalı olabilir. Yenilenebilir enerji üretimi 

için az ya da çok elverişli bölgeler, değişen yakıt maliyetleri ve teknoloji olgunluğu nedeniyle, 

tüm teknolojilerin maliyetleri, ülkelere ve bölgelere göre önemli ölçüde değişebilir. Ayrıca, 
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bir elektrik sisteminin üretim sürecinin tamamında yararlanılan teknoloji; enerji değeri, yük 

faktörü ve ortalama üretim maliyetlerinde fark yaratır. 

 

Şekil 4. Bölgelere göre enerji üretim teknolojilerinin maliyetleri (IEA ve NEA, 2020) 

Birçok ülkede yenilenebilir enerjiler çok rekabetçi olsa da, bazı ülkelerde (Japonya, Kore ve 

Rusya) fosil yakıt veya nükleer temelli üretime kıyasla, maliyetleri daha yüksektir. Ayrıca, 

ülkeler içindeki farklı yerel koşullar, yerel düzeyde üretim maliyetlerinde farklılıklara yol 

açabilir. Avrupa’da hem karada hem de açık denizlerde rüzgar ve kamu hizmeti ölçeğindeki 

güneş enerjisi tesisleri, gaz ve nükleer enerji için rekabet edebilir durumdadır.ABD’nde, yakıt 

fiyatları genel olarak belirsiz olsa da, doğal gazla çalışan elektrik santralleri için bölgede 

beklenen düşük yakıt fiyatlarından yararlanılmaktadır (Şekil 4). Bununla birlikte, santralin 

ortalama LCOE’si açısından, karasal rüzgar santralleri ve şebeke ölçeğinde güneş PV 

santralleri, emisyon maliyetleri 30 $US/tCO2 varsayıldığında, en düşük maliyetli seçeneklerdir. 

Yakıt olarak doğal gaz, teknoloji olarak gaz türbini kullanılan kombine çevrim (CCGT) 

santrallerini, sırasıyla açık deniz rüzgar santralleri ve yeni tasarımlanmış nükleer ve kömür 

santralleri izler. 

Değişken yenilenebilir enerji kaynaklarının seviyelendirilmiş üretim maliyetlerine (LCOE), 

Çin ve Hindistan’da en düşük değerlerdedir. Şebeke ölçeğinde güneş PV ve karasal rüzgar 

santralleri, her iki ülkede de en düşük maliyetli seçeneklerdir. Nükleer enerji de rekabetçi 

durumdadır. Bu özellik, her iki ülkenin de halen yüksek karbon yoğun elektrik üretiminden 

uzaklaşmak için umut verici seçeneklere sahip olduğunu göstermektedir. 

4. ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN YATIRIM MALİYETLERİ 

Yenilenebilir enerji teknolojilerinin ortalama gecelik maliyetleri ve % 3, % 7 ve % 10 

düzeylerindeki iskonto oranlarına bağlı olarak ortalama yatırım maliyetleri Çizelge 13’de 

verilmiştir. Gecelik maliyet, ön inşaat, inşaat (mühendislik, tedarik ve inşaat) ve acil durum 

maliyetlerini kapsar. PV için değerler AC esasına göre tanımlanır. 
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Çizelge 1. Güneş Enerjisi Teknolojileri Yatırım Maliyetleri (IEA ve NEA, 2020) 

Kullanım 

Ölçeği 

Net 

Kapasit

e 

(MWe) 

Kapasit

e 

Faktör

ü (%) 

Yıllık 

Verim 

Kaybı 

(%) 

Gecelik 

Maliyet 

(USD/kW

e) 

Yatırım Maliyetleri 

(USD/kWe) 

İskonto Oranı (%) 

3 7 10 

Konut 

(PV) 

0,004 15,7 0,5 2026,7 2056,3 2096 2125,7 

0,01 
15.6 0,5 1753,27 

1779,6

4 

1813,5

5 

1838,7

3 

0,02 11 0,50 719 730 744 754 

Şebeke 

ölçeği 

(PV) 

0,83 23,5 0,5 831,5 844,5 860,5 872,5 

1 13,0 0,5 992 1006 1026 1040 

2 14,0 0,5 2006 2036 2075 2104 

2,97 15,0 0,5 1226 1244 1268 1286 

8 16,0 0,5 654,67 664,33 677,67 687,33 

20 19,0 0,5 
1078 

1094,2

5 
1115,5 1131 

25 27,5 0,5 952,5 967 986 999,5 

35 20,0 0,5 629 638 650 659 

100 29,0 0,5 1040,3 1055,8 1076,2 1090,8 

Ticari 

(PV) 

0,05 14,0 0,5 1297 1316 1341 1360 

0,08 20,0 0,5 1306 1325 1350 1369 

0,1 14,0 0,5 1043,5 1059,5 1079,5 1095 

0,2 14,0 0,5 846 858 875 887 

0,21 17,0 0,5 907 920 938 951 

0,3 15,5 0,5 1294,8 1313,8 1338,8 1357,8 

0,42 20,0 0,5 1210 1228 1252 1269 

0,5 16,0 0,5 962,5 977 995,5 1009 

Yüzer 

(PV) 
8 14,0 

0,5 
860 873 890 902 

Isıl 

(CSP) 

100 58,3 0,0 6475,0 6571 6698 6791 

150 47,0 0,0 5 238 5316 5419 5494 

Çizelge 2. Karada Rüzgar Enerjisi Yatırım Maliyetleri (IEA ve NEA, 2020) 

Kullanım 

Ölçeği 

Net 

Kapasite 

(MWe) 

Kapasite 

Faktörü 

(%) 

Gecelik 

Maliyet 

(USD/kWe) 

Yatırım Maliyetleri 

(USD/kWe) 

İskonto Oranı (%) 

3 7 10 

Karada 

(<1 MW) 

0,01 17,0 5317 5396 5500 5576 

0,02 32,0 5539 5621 5729 5809 

0,06 26,5 4345,5 4410,5 4495 4557,5 

0,1 31,0 3323 3373 3438 3485 

0,19 18,0 2852 2895 2950 2991 

0,5 33,0 2659 2698 2750 2788 

0,5 32,0 1782 1809 1844 1869 

0,8 32% 1782 1809 1844 1869 

0,83 30,0 2269 2302 2347 2379 

0,9 45,5 2756,5 2797 2851 2891 

Karada 

(>=1 

1 39,0 3022,0 3067,0 3126,0 3169,0 

3 27,0 1458,0 1479,0 1508,0 1529,0 
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MW) 4,48 40,0 918,0 931,0 949,0 962,0 

4,5 25,0 1534,0 1557,0 1587,0 1609,0 

5 36,0 1286,5 1305,5 1331,0 1349,0 

10 37,0 1429,0 1450,0 1478,0 1499,0 

14,85 23,0 1982,0 2011,0 2050,0 2078,0 

20 25,0 1890,5 1918,5 1955,5 1982,5 

30 
35,8 1397,5 

1418,2

5 
1445,5 

1465,7

5 

50 37,3 1299,67 
1319,0

0 

1344,3

3 

1363,0

0 

60 27,0 1598,0 1622,0 1653,0 1676,0 

65 27,0 877,0 890,0 907,0 920,0 

100 39,6 1618,1 1642,3 1673,8 1697,3 

130 44,0 932,0 946,0 964,0 977,0 

200 40,0 1361,0 1382,0 1408,0 1428,0 

280 27,0 1472 1494 1523 1544 

Çizelge 3. Açık Denizlerde Rüzgar Enerjisi Yatırım Maliyetleri (IEA ve NEA, 2020) 

Kullanım 

Ölçeği 

Net Kapasite 

(MWe) 

Kapasi

te 

Faktör

ü (%) 

Gecelik 

Maliyet 

(USD/kW

e) 

Yatırım Maliyetleri (USD/kWe) 

İskonto Oranı (%) 

3 7 10 

Açık 

deniz 

11,25 52 2012,0 2042,0 2081,0 2110,0 

11,5 52 1721,0 1746,0 1780,0 1805,0 

12 39 2361,0 2396,0 2442,0 2476,0 

50 37 2313,0 2347,5 2392,5 2425,5 

99 30 3520,0 3572,0 3641,0 3692,0 

100 40,5 3756,5 3812,5 3886,0 3940,0 

500 45 3069,0 3115,0 3175,0 3219,0 

600 44,1 2349,9 2384,9 2430,8 2464,8 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Her yatırım ortamında olduğu gibi, yenilenebilir enerji üretiminde de yatırımcıların önde 

gelen beklentilerinden birisi öngörülebilirliktir. Yatırımcılar, Türkiye pazarına yenilenebilir 

kaynak kapasitesi sunma konusunda her zamankinden daha kararlı durumdadırlar. 

Dolayısıyla; elektrik sisteminde artan yenilenebilir kaynak çeşitliliğinin, arz güvenliğini 

olumsuz etkilemeden nasıl entegre edilebileceği sorusu gün geçtikçe daha da önem 

kazanmaktadır. İrlanda, Kaliforniya, Danimarka, Portekiz ve Almanya gibi bazı bölge ve 

ülkeler, güç sisteminin planlanması ve işletmesinde yaptıkları uygun uygulamalar ile %20 ile 

%50 arasında değişen yıllık ortalama değişken yenilenebilir kaynak (VRE) değerlerine sahip, 

güvenilir elektrik sistemleri oluşturmanın mümkün olduğunu göstermiştir. Tüm elektrik 

sistemlerinde teknik esaslar aynı olduğundan, Türkiye bu ülkelerdeki deneyimlerden 

faydalanabilir. Bununla birlikte, her elektrik sisteminin; coğrafya, yenilenebilir kaynaklar, 

mevcut kaynak dağılımı, şebeke altyapısı, talep karakteristiği ve piyasa dinamikleri gibi 

kendine has koşulları bulunduğundan, detaylı analizlerin ülke elektrik sistemi özelinde 

yapılması gerekir. Yenilenebilir kaynakların artan payının ne anlama geldiği, Türkiye’nin 

elektrik sistemine özgü bu koşullar gözetildiğinde, daha iyi anlaşılmaktadır. 
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Enerji verimliliği ve çevresel konularla ilişkisi konusundaki çalışmalar, son zamanlarda 

ekonomi çevrelerindeki araştırmacılar arasında artan bir ilgi görmüştür. Bununla birlikte, 

konunun artan popülaritesine rağmen, konuyu nicel bir şekilde değerlendiren literatür 

eksikliği bulunmaktadır. Bu durum, araştırmacıları bu konuya araştırmalar ile katkı sağlamaya 

teşvik etmektedir. Sürdürülebilir enerji, enerji verimliliğinin temel taşlarından biridir. Doğal 

olarak yenilenen kaynaklardan düşük maliyetli enerji üretimi önemli bir verimlilik hedefidir. 

Sürdürülebilirlik esas olarak yenilenebilir kaynakların dikkate alındığı bir kavramdır. Aynı 

şekilde, verimlilik analizinde sürdürülebilir enerjiyi temsil etmek için yenilenebilir 

kaynaklardan üretilen birincil enerjinin payı dikkate alınır. 

Bu çalışmanın temel amacı, gelişmiş ülkelerin birincil enerji ve elektrik (ikincil enerji) 

aracılığıyla sağlanan enerjiyi ne kadar verimli kullandıklarını incelemektir. İkincil amaç, 

yenilenebilir kaynaklardan çevre koruma ve enerji üretimi dikkate alındığında, enerji 

verimliliğinin nasıl etkilendiğini incelemektir. Ülkelerin, sabit girdiler altında hesaplanan 

marjlar ile birincil enerji ve elektriğin verimli kullanımını artırabilecek enerji yönetimlerini 

geliştirme olanaklarına sahiptirler. Diğer bir deyişle, verimsizlik marjları, girdilerin 

kullanımında bir uyumsuzluğa işaret etse de, aynı zamanda girdi değerlerini değiştirmeye 

gerek kalmadan, yeniden dağıtım yoluyla enerjinin verimli kullanımını artırmak için gizli bir 

potansiyeli ortaya koymaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Enerji verimliliği, Türkiye, OECD 

 

 

ENERGY EFFICIENCY IN TURKEY AND OECD COUNTRIES 

 

ABSTRACT 

Studies on energy efficiency and its relation to environmental issues have recently received 

increasing attention among researchers in economic circles. However, despite the growing 

popularity of the subject, there is a lack of literature evaluating the topic in a quantitative way. 

This situation encourages researchers to contribute to this issue with research. Sustainable 
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energy is one of the cornerstones of energy efficiency. Low-cost energy production from 

naturally renewed sources is an important efficiency goal. Sustainability is a concept that 

mainly takes renewable resources into consideration. Likewise, the share of primary energy 

generated from renewable sources is taken into account in the efficiency analysis to represent 

sustainable energy. 

The main purpose of this study is to examine how efficiently developed countries use energy 

provided by primary energy and electricity (secondary energy). The secondary aim is to 

examine how energy efficiency is affected when considering environmental protection and 

energy production from renewable sources. Countries have the opportunity to develop energy 

management that can increase the efficient use of primary energy and electricity with margins 

calculated under fixed inputs. In other words, while inefficiency margins indicate a mismatch 

in the use of inputs, they also reveal a hidden potential to increase the efficient use of energy 

through redistribution without the need to change input values. 

Keywords: Energy efficiency, Turkey, OECD  

 

1. GİRİŞ 

Enerji verimliliği ve çevresel konularla ilişkisi konusundaki çalışmalar, son zamanlarda 

ekonomi çevrelerindeki araştırmacılar arasında artan bir ilgi görmüştür. Bununla birlikte, 

konunun artan popülaritesine rağmen, konuyu nicel bir şekilde değerlendiren bir ekonomik 

literatür eksikliği bulunmaktadır. Bu durum, araştırmacıları bu konuya araştırma/çalışmalar ile 

katkı sağlamaya teşvik etmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, gelişmiş ülkelerin birincil 

enerji ve elektrik (ikincil enerji) aracılığıyla sağlanan enerjiyi ne kadar verimli kullandıklarını 

incelemektir. İkincil amaç, yenilenebilir kaynaklardan çevre koruma ve enerji üretimi dikkate 

alındığında, enerji verimliliğinin nasıl etkilendiğini incelemektir. Bu nedenle, bu çalışmada, 

aşağıdaki dört sorunun cevap cevaplanması amaçlamaktadır. 

1) Gelişmiş ülkeler enerjiyi ne ölçüde verimli veya verimsiz kullanıyor?  

2) Gelişmiş ülkeler hangi tür enerjiyi daha verimli kullanıyor: Birincil enerji mi 

yoksa elektriği mi?  

3) Çevre koruma enerji verimliliğini artırır mı yoksa azaltır mı?  

4) Yenilenebilir enerji kapasitesi ile üretilen enerji, enerji verimliliğini artırır mı 

yoksa azaltır mı? 

Yukarıdaki soruları yanıtlamak için, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) 

üye devletlerinden bir örnek oluşturulmuş ve 2001–2018 dönemini seçilmiştir. Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedefleri (SDG) 7’deki hedefler ve göstergelerin rehberliğinde, bütünleşik bir 

çerçeve geliştirmek amacıyla; teknoloji, kentleşme ve çevre gibi ilgili ve önemli alanlar için 

diğer göstergenin yanı sıra, enerji ile ilgili değişkenler tanımlanmıştır. Enerji yoğunluğu ve 

enerji kaybının en aza indirilmesi hedeflenmiştir.  

2. ENERJİ VERİMLİLİĞİ GÖSTERGELERİ 

2.1. Yenilenebilir Kaynaklardan Birincil Enerji Üretimi 

Sürdürülebilir enerji, enerji verimliliğinin temel taşlarından biridir. Doğal olarak yenilenen 

kaynaklardan düşük maliyetli enerji üretimi önemli bir verimlilik hedefidir. Sürdürülebilirlik 

esas olarak yenilenebilir kaynakların dikkate alındığı bir kavramdır. Aynı şekilde, verimlilik 

analizinde sürdürülebilir enerjiyi temsil etmek için yenilenebilir kaynaklardan üretilen birincil 

enerjinin payı dikkate alınır. 
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2.2. Yenilenebilir Kaynaklardan Elektrik Üretimi 

Birincil enerji kaynaklarında olduğu gibi, yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektrik oranı 

sürdürülebilir elektrik üretiminin bir ölçüsü olarak kullanılır. 

2.3. Yenilenebilir Elektrik Kapasitesi 

Elektrik kapasitesi oranına benzer şekilde, bu değişken yenilenebilir kaynaklardan elektrik 

üretim verimini belirtir. 

2.4. Girdi Ve Çıktı Değişkenleri 

Enerji yoğunluğu değişkenleri ve CO2 emisyonları çıktı değişkenleri, diğerleri ise girdi 

değişkenleri olarak değerlendirilir. Enerji verimliliği analizlerinde kullanılan değişkenlerin 

ayrıntıları Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. Enerji Verimliliği Değişkenleri (Fidanosk ve Ark., 2021) 

Değişken Simge Birim 

Yenilenebilir kaynaklardan birincil enerji PEr Birincil enerji üretim payı 

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik ELr Elektrik üretiminin payı 

Yenilenebilir elektrik kapasitesi ELCr Elektrik üretiminin payı 

CO2 emisyonları CO2 Mkg / Uluslararası US $ 

 

2.5. Temel Eğilimler 

2.5.1. Tanımlayıcı İstatistikler 

Tanımlayıcı istatistikler, Çizelge 2, 3 ve 4’de verilmektedir. Çizelge 2, tüm dönem boyunca 

tüm ülkeler için tanımlanmış değişkenler için özet istatistikleri göstermektedir. Değişkenler, 

analizdeki amaçlarını belirtmek için girdi ve çıktı olarak iki gruba ayrılır. Çizelge 3 ve 4, tüm 

dönem boyunca sırasıyla girdi ve çıktı değişkenleri için ülke ortalamalarını bildirmektedir. 

Örnek, 18 dönemlik veriler bulunan 30 ülkeden oluşmaktadır. 

Enerji ile ilgili değişkenlerin değerlerinin bir ülkeden diğerine önemli ölçüde farklılık 

gösterdiği ve dışarıda kalan sonuçlar verdiği dikkate alındığında, bu göstergeler için ağırlıklı 

ortalamaların yanı sıra ağırlıklı standart sapmalar da hesaplanmıştır. Değişkenlerin zamanla 

gelişimi Şekil 1 ve 2’den anlaşılabilir. 

Çizelge 2. Tüm Dönem Boyunca Tüm Ülkeler İçin Özet İstatistikler (Fidanosk ve Ark., 2021) 

Değişken 

Türü 
Değişken Gözlem Ortalama Min. Max. 

Standart 

Sapma 

Girdi 

Değişkenleri 

Yenilenebilir 

kaynaklardan 

birincil enerji 

540 0.139 0.007 1.000 0.131 

Yenilenebilir 

kaynaklardan 

elektrik 

540 0.201 0.008 1.000 0.188 

Yenilenebilir 

elektrik 

kapasitesi 

540 0.303 0.093 0.894 0.097 

Çıktı CO2 540 0.342 0.056 1.812 0.232 
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değişkeni emisyonları 

Çizelge 3. Tüm Dönem Boyunca Göre Ülkelere Girdi Değişkenleri (Fidanosk ve Ark., 2021) 

Ülkeler 
Girdi Değişkenleri Çıktı Değişkeni 

PEr ELr ELCr CO2 

Avustralya 0.020 0.112 0.441 0.458 

Avusturya 0.811 0.739 0.266 0.210 

Belçika 0.176 0.112 0.359 0.349 

Kanada 0.194 0.633 0.212 0.448 

Çek Cum. 0.053 0.075 0.441 0.756 

Danimarka 0.162 0.416 0.396 0.174 

Finlandiya 0.529 0.362 0.212 0.247 

Fransa 0.164 0.149 0.346 0.177 

Almanya 0.254 0.208 0.461 0.280 

Yunanistan 0.250 0.173 0.563 0.395 

Macaristan 0.082 0.074 0.304 0.486 

İzlanda 1.000 1.000 0.154 0.192 

İrlanda 0.605 0.170 0.392 0.184 

İtalya 0.572 0.287 0.378 0.230 

Japonya 0.521 0.146 0.260 0.271 

Lüksemburg 1.000 0.324 0.450 0.255 

Meksika 0.047 0.161 0.349 0.444 

Hollanda 0.062 0.117 0.338 0.346 

Yeni Zelanda 0.455 0.735 0.213 0.300 

Norveç 0.128 0.988 0.226 0.125 

Polonya 0.049 0.077 0.226 0.837 

Portekiz 1.000 0.424 0.399 0.304 

Slovakya 0.211 0.197 0.385 0.566 

Güney Kore 0.060 0.019 0.484 0.628 

İspanya 0.492 0.285 0.463 0.286 

İsveç 0.561 0.554 0.278 0.133 

İsviçre 0.594 0.607 0.126 0.088 

Türkiye 0.411 0.267 0.384 0.491 

İngiltere 0.076 0.133 0.314 0.213 

ABD 0.103 0.118 0.297 0.384 
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Şekil 1. Girdi değişkenlerinin zamanla gelişimi (Fidanosk ve Ark., 2021) 

 

Şekil 2. Çıktı değişkenlerinin zamanla gelişimi (Fidanosk ve Ark., 2021) 

 

Yenilenebilir kaynaklardan üretilen birincil enerji, % 13,1 standart sapma ile ülkeler arasında 

ortalama % 13,9’dur. İzlanda, Lüksemburg ve Portekiz, yenilenebilir kaynaklardan tam 

üretim yapan ülkelerdir. Avustralya, Meksika ve Polonya ise birincil enerjilerinin % 5’inden 

daha azını bu kaynaklardan üretmektedir. Benzer şekilde, yenilenebilir kaynaklardan üretilen 

elektriğin payı, % 18,8 daha yüksek standart sapma ile % 20,1’dir. Tüm dönem boyunca 

tamamen yenilenebilir kaynaklardan elektrik üreten tek ülke İzlanda’dır ve Norveç yaklaşık % 

98,8 ile yakından izlemektedir. Bununla birlikte, Lüksemburg’un 2016 yılından beri 

yenilenebilir kaynaklardan tam elektrik üretimine sahip olduğunu, ancak önceki yıllardaki 

düşük pay nedeniyle ortalama payının sadece % 32,4 olduğunu belirtmek gerekir. 

Yenilenebilir kaynaklardan üretilen hem birincil enerjinin hem de elektriğin payları zaman 

geçtikçe yükselme eğilimindedir ve 2000’lerin başında % 30’un altından 2010’larda % 40’ın 

üzerine çıkmıştır (Fidanosk ve Ark., 2021). 

Kurulu elektrik kapasitesi, İzlanda’da % 16,5’ten Lüksemburg’da % 170,4’e kadar değişen 

aralıkta olup, toplam elektrik üretiminin ortalama % 25,7’sini oluşturmaktadır. Bununla 

birlikte, iki ülke arasındaki bu büyük fark sadece % 4,6’lık standart sapma ile daha da 
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doğrulanabilir. Çoğu ülke % 20 ile % 30 aralığında oldukça eşit kurulu kapasiteye sahiptir. 

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretmek için kurulu kapasite ile ilgili olarak, ortalama % 

30,3 civarında ve % 56,3 ile Yunanistan ve % 48,4 ile Güney Kore’de en yüksek seviyededir. 

Her iki kapasite göstergesi de yıldan yıla inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir (Fidanosk ve 

Ark., 2021). 

Daha sonra, ortalama karbondioksit (CO2) emisyonları, 1 $US başına 0,342 Mkg değerindedir. 

Ortalama değer, İsviçre’de 0,088 Mkg/$ US ile en düşük ve Polonya’da 0,837 Mkg/$ US ile en 

yüksek durumdadır. 2000’li yıllarda CO2 emisyonları aşağı doğru değişim göstermekle 

birlikte, sonunda 2010’lu yılarda düzleşmiştir. Son olarak, örneklenen ülkelerdeki ortalama 

şehirleşme seviyesi 0.774 düzeyindedir. Bu değer, toplam nüfusun 77,4’ünün kentsel 

alanlarda yaşadığını ve zamanla biraz yükselme eğiliminde olduğunu göstermektedir 

(Fidanosk ve Ark., 2021). 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 Çevre ile verimsizlik marjının % 13,5’ten % 12,6’ya düştüğü yenilenebilir 

kaynaklardan üretilen elektrik durumu dışında, çevreye özen gösterilmesi 

verimliliği etkilememektedir. Bu durum, verimliliğin arttığını göstermektedir.  

 Yenilenebilir elektrik kapasitesiyle elektrik üretiminin dahil edilmesi, verimsizlik 

marjını % 10,8’den % 13,5’e çıkarmaktadır. Bu durum, verimliliğin düştüğünü 

belirtmektedir. 

Bu sonuçlar, ülkelerin, sabit girdiler altında hesaplanan marjlar ile birincil enerji ve elektriğin 

verimli kullanımını artırabilecek enerji yönetimlerini geliştirme fırsatına sahip olduklarını ima 

etmektedir. Diğer bir deyişle, verimsizlik marjları, girdilerin kullanımında bir uyumsuzluğa 

işaret etse de, aynı zamanda girdi değerlerini değiştirmeye gerek kalmadan, yeniden dağıtım 

yoluyla enerjinin verimli kullanımını artırmak için gizli bir potansiyeli ortaya çıkarmaktadır.  
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ÖZET 

Yeryüzü ve göklerle ilgili eskiden olduğu gibi günümüzde de birçok teori ortaya atılmıştır. Bu 

iki büyük nesne insanların ilgisini çekmiştir. Dini bilim adamlarının yanında birçok bilim adamı 

yeryüzü ve göklerle ilgili araştırma yapmışlardır. Bu iki nesne ile ilgili olarak vahye dayalı din 

kitaplarında birçok bilgi verilmesi yanında, birçok bilim adamlarının gözlem verileri ve teorileri 

de mevcuttur. Günümüzde Kopernik ile başlayıp Galileo ile devam eden varsayım ve 

gözlemlere dayalı teori kabul görmüş ve evrenin güneş merkezli olduğu yeryüzünün de diğer 

gezegenler gibi küre olduğu ve güneş etrafında döndüğü varsayılmıştır. Yeryüzü ve gökler çok 

büyük nesneler olup, insan bu nesne içinde yaşamaktadır, dolayısıyla çok büyük nesnelerin 

gözlemle kavranması zor ve yanıltıcı olabileceğinden hem gökleri hem yeri hem de yeryüzünde 

yaşamı yaratan tarafından verilen verilerin gözlemlerden daha doğru ve isabetli olacağı bir 

gerçektir. Bu nedenle Kuran ve diğer semavi kitaplardan Tevrat’ta geçen yeryüzü, gökler ve 

yaratılışla ilgili tanımlamalar yeryüzü ve göklerin anlaşılmasında gözlemlerin önüne 

geçmektedir. Bu çalışmada Kuran’ın yeryüzü ve göklerle ilgili verdiği bilgiler doğrultusunda 

Tevrat’ın destekleyici verileri de kullanılarak yeryüzü ve göklerin formlarının ne olması 

gerektiği tartışması yapılmıştır. 

Kur’an, yeryüzü ve gökler ile ilgili birçok ayet içermekte olup, bunlar hakkında düşünülmesi 

gerektiği Ali-İmran 191. ayetinde “Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken 

Allah´ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Ve "Rabbimiz! Sen bunu boş 

yere yaratmadın, Sen yücesin, bizi ateşin azabından koru." derler.” şeklinde bildirilmiştir. 

Birçok ayette ise yerin ve göklerin yaratılışı ve yaratılma formu hakkında bilgiler verilmiş olup, 

yeryüzünün şekli ile ilgili bilgi veren en önemli ayet Hicr suresi 19. ayettir.  

Allah (cc) yer ve gök ile verdiği bilgilerde yeryüzü (arz) ve gökler (semavat) kelimelerini 

kullanmıştır. Gökler genelde çoğul, sadece tek kat (en yakın gök) ile ilgili durumlarda gök tekil 

kullanılmıştır. Göklerin 7 kat olduğu birçok ayette belirtilmiştir. (Bakara 29, İsra 44, Fussilet 

12, Nebe 12 ...) Yer ise her zaman tekil ifade edilmiş olup, arz kelimesi kullanılmıştır.  Arz bazı 

meallerde dünya olarak çevrilmiş olsa da dünya bir sıfat olup, arz bir isimdir. Dünya kelimesi 

aşağı, alt anlamları yanında yakın gibi anlamda da kullanılmış olup, hayatın bir evresinin 

sıfatıdır. Bu ise yakın yani yaşadığımız hayat anlamında olup, gelecek yaşam ise ahiret olarak 

ifade edilmektedir. Arz ise yeryüzüdür. Dolayısıyla dünya ve arz Kuran’da aynı anlamlarda 

kullanılmamıştır. Dünya kelimesi sıfat olarak kullanılırken (Bakara 212, Ali-İmran 14, Yunus 

7, Kef 45, Ankebut 64 vs..), arz, isim olarak kullanılmıştır (Bakara 22, Bakara 30, Enam 1, 

Yunus 54, Araf 10, Rum 50 vs..). Mülk suresi 5. ayetinde dünya alt, aşağı sıfatı olarak 

kullanılmış olup, arza en yakın gök anlamında yer almıştır. 

Hud 7. ayette Allah (cc) arşı su üzerinde iken yer ve gökleri su üstünde bir bütün olarak 

yarattığını bildirmektedir. Benzer bir ifade Tevrat’ta da bulunmaktadır. (Kitab-ı Mukaddes, 

yaratılış-1) Fussilet suresi 9-12. ayetlerde bu yaratma işinin nasıl olduğu bildirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Dünya, yeryüzü, gök, uzay, kuran, tevrat 
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IS EARTH REALLY İN SPHERE AND SPACE? 

 

ABSTRACT 

As in the past, many theories have been put forward about the earth and the heavens today. 

These two large objects have attracted the attention of people. In addition to religious scientists, 

many scientists conducted research on the earth and the heavens. In addition to providing a lot 

of information about these two objects in religious books based on revelation, many scientists' 

observation data and theories are also available. Today, the theory based on the assumptions 

and observations starting with Copernicus and continuing with Galileo has been accepted and 

it is assumed that the universe is heliocentric and the earth is a sphere like other planets and 

rotates around the sun. The earth and the heavens are very large objects and human beings live 

in this object, so it is a fact that the data given by the creator of both the heavens, the earth and 

the life on earth could be more accurate than scientific observations, since very large objects 

can be difficult and misleading to grasp by observation. Therefore, the descriptions of the earth, 

heavens and creation in the Torah the Qur'an more accurate in understanding the earth and 

heavens than observations. In this article, a discussion will be made about the forms of the earth 

and the heavens by using the supporting data of the Torah in line with the information given by 

the Qur'an about the earth and the heavens. 

 The Qur'an contains many verses about the earth and the heavens, and it is stated in Ali-imran 

verse 191 that one should think about them. In verse 191 Allah (cc) said “They remember Allah 

while standing, sitting and lying on their sides; they reflect on the creation of the heavens and 

the earth. And "Our Lord! You did not create this in vain. You are great, protect us from the 

torment of the fire." They say. " In many verses, information about the creation and the form of 

the earth and the heavens is given, and the most important verse that gives information about 

the shape of the earth is the 19th Verse of Hijr. 

Allah (cc) used the words “arz” and “semavat” in the information he gave about the earth and 

heavens. The heavens are generally plural, and the celestial singular is used only in cases 

involving one layer (the closest sky). It is stated in many verses that the heavens are 7 floors. 

(Bakara-29, İsra 44, Fussilet 12, Nebe 12, etc.) The earth is always expressed singularly and 

the word “arz” is used. Although the “arz” is translated as world in some translations; world is 

an adjective, the “arz” is a noun. The word world is used in the sense of "near" as well as its 

lower meanings, and it is an adjective for a phase of life. This means the near life, that is, the 

life we live, and the future life is expressed as the “ahiret”. The “arz” is the earth. Therefore, 

the world and the “arz” are not used in the same meaning in the Qur'an. While the word world 

is used as an adjective (Bakara 212, Ali-İmran 14, Yunus 7, Kef 45, Ankebut 64 etc.), the “arz” 

is used as a noun. (Bakara 22, Bakara 30, Enam 1, Yunus 54, Araf 10, Rum 50 vs..). In the 

verse of Mülk-5, the world is used as the lower, lower adjective, and it has the meaning of the 

sky closest to earth (the “arz”). 

In this verse, Allah states that when the throne of Allah was on water, he created the earth and 

the heavens as a whole above water. A similar expression is found in the Torah. (Scripture, 

creation-1) 

Keywords: the earth, the world, the heavens, the sky, the Qur'an, the Torah, the globe 

(sphere) earth model, the flat earth model 
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ABSTRACT 

In this study, the mechanical and sound absorption properties of silica aerogel (SA) and 

polystyrene (PS) incorporated epoxy composites were investigated. According to tensile test 

results, incorporation of PS reduced both strenght and elongation of epoxy/PS; whereas; SA 

incorporation enhanced both properties of epoxy/SA. Bending strength and elongation of SA 

incorporated samples showed similar trend with tensile test results of neat epoxy. Similarly,  

highest SAC was observed in case of epoxy/SA (SAC 0.5) and epoxy/PS composite (SAC 0.5) 

compared to neat epoxy (SAC 0.44)  around 500 Hz . 

Keywords: Polystyrene, epoxy composites, silica aerogel, tensile properties, 3-point bending 

test, sound absorption coefficicient 

 

Introduction 

Epoxy resin have been used in many application areas including construction, building, 

manufacturing composites, plastics industry, etc [1]. Use of epoxy resin is mostly based on 

manufacturing composites of flax [2],  glass [3], carbon [4] , clay [5], silica [6] etc based 

composites. Studies for sound absorption using epoxy resin are mostly focused on 

implementation of epoxy resins as a part of composite, In this study, use of neat epoxy, epoxy 

composite with polystyrene and epoxy composite with silica aerogel has been investigated with 

regards to sound absorption, tensile properties and bending properties. 

Materials and Methods 

Polystyrene (PS) was purchased from Sabic and epoxy resin (F – 1564) and the hardener  (F – 

3487) were supplied from Fibermak Composites. Tetrahidrofuran (THF), silica aerogel 

(ENOVA Aerogel MT1100), acetone have also been used during production. 

Methods 

Production of the composites  

The reference epoxy composite was prepared with epoxy/curing agent blend (ratio: 3:1) and 

cured for 60 minutes at 60 oC. Afterwards, the composite was kept for curing for 48 hours at 

laboratory conditions. The thickness after curing was measured as 5.1 mm. The PS incorporated 

composites were prepared by adding 2% PS (by weight of epoxy/curing agent mixture). PS was 

at first dissolved with THF, afterwards added to epoxy and stirred, processed through ultrasonic 

homegenizer. Curing agent was added to PS/epoxy and vacummed without heat application, 

and devacuumed. Finally, composites were precured for 60 minutes at 60 oC, and curing 

continued for 48 hours in laboratory environment. The thickness after curing was 4.7 mm. For 
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composites having SA; SA, which was dispersed in acetone by ultrasonic homegenizer and 

bath, was added to epoxy. Afterwards, curing agent was added. Similar to PS incorporated 

samples, composites were precured for 60 minutes at 60 oC, and curing continued for 48 hours 

in laboratory environment. The thickness after curing was 4.5 mm.  

Measurements 

The tensile properties of the composites were measured with BESMAK BMT-100E Universal 

Tensile Test Device according to ASTM –D 638 – Type 1 standard.  The crosshead speed was 

adjusted to 5 mm/min and the crosshead distance was selected as 115 mm. A minimum of 5 

replicates for each sample were tested and average tensile strength and elongation values of 

each sample were calculated. 3-point bending measurements were performed to determine 

bending properties of the samples. Samples with dimensions of 12.7 mm x 127 mm were tested 

with Shimadzu AGS-X 10N-10kN Universal Test Device and measurements were conducted 

according to ASTM –D 730 standard. A minimum of 5 replicates were tested for each sample 

and average bending strength and elongations were calculated. The span length was selected as 

76 mm and a crosshead speed of 2 mm/min was chosen. The sound absorption coefficients of 

samples were measured with TestSens Sound Tube – Bias test device between 50 Hz – 5 kHz. 

The sample was to rigid, thus samples were cut into 99 mm diameter, then the edges were 

covered with vaseline to fill the voids at the edges. 

Results and Discussion 

The photographs of reference epoxy, epoxy with 2% PS and epoxy with 2% SA are shown in 

Figure 1.  

 

a. reference epoxy composite 

 

b. epoxy with 2% SA 

 

c. epoxy with 2% PS 

Figure 1. Photographs of samples 
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The tensile test results of samples are shown in Table 1. As can be seen, use of 2% PS reduced 

tensile strength and elongation, and also bending strength compared to the reference sample, 

On the other hand, incorporation of 2% SA resulted with enhancement in tensile properties. 

Bending strength and elongation of SA incorporated samples showed similar trend with tensile 

test results of neat epoxy. 

Table 1. Tensile and 3-point bending test results  

 Tensile 

Strength 

(MPa) 

Breaking 

Elongation 

(%) 

Bending 

Strength 

(MPa) 

Bending 

Elongation  

(%) 

Refrence Epoxy 58.2 2 97.6 3.4 

Epoxy with 2% PS 37.9 1.4 80.6 3.9 

Epoxy with 2% SA 67.3 2.3 95.3 3.7 

 

The sound absorption coefficients (SAC’s) of samples are shown in Figure 2. As can be seen, 

incorporation of both PS and SA resulted with higher SAC for frequencies lower than  1000 

Hz. However for mid and high frequency ranges of the test (between 1000 Hz and 5000 Hz) 

both composites had lower SAC compared to reference epoxy. At 5000 Hz, all samples had 

similar SAC. As a result, incorporation of either PS or SA might be more effective in low 

frequency sound absorption. 

 

Figure 2. Sound absorption coefficient test results 
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Conclusions 

The aim of this study is to examine the mechanical and sound absorption properties of silica 

aerogel (SA) and polystyrene (PS) incorporated epoxy composite.   According to tensile test 

results, incorporation of PS reduced both strength and elongation; whereas; incorporation of 

2% SA resulted with enhancement in tensile strength and elongation. SA incorporated samples 

showed similar trend with tensile test results of neat epoxy The weakness coming from the PS 

addition may be explained by the dispersion of PS in the composite and presence of THF 

solvent. PS is dispersed in the structure un-homogenously as shown in photographs. Even 

though proper dispersion technique has been applied, this dispersion technique has not been 

enough for good dispersion of PS in the composite. On the other hand, THF solvent  which is 

used to solve PS may have distortion effect on mechanical properties of composite. 
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ABSTRACT 

Distributed generators are increasing their prevalence in distribution networks in our country 

as well as in the world, especially with the decrease in installation costs. Respectively 

generation, transmission and distribution of electricity following the road network is delivered 

to the consumer is relatively expensive because of the investments made in these conventional 

systems. With the legislation introduced after 2013 in our country, especially the way of 

distributed solar energy production has been paved. At this point, a factory consumer can get 

rid of the cost of distribution cost for the relevant hours by reducing the electricity consumption 

from the grid during the day, beyond the unit cost, with the solar panels installed on its roof. In 

this context, the cost benefit that provides the strongest motivation is the main fuel in the spread 

of distributed producers today, as it was before. When we look at the existing distributed 

generators in the electricity distribution network, especially in industrial zones, we see that they 

consist of natural gas-based cogeneration plants. In addition to these structures, the spread of 

rooftop SPP generators within the same network region makes the relevant feeder or substation 

network extremely suitable for a microgrid at the MV level. This structure, which is developing 

and transforming in our environment with a cost motivation, inevitably brings to mind the 

question of whether the impact of the large-scale blackout that occurred across the country on 

March 31, 2015 could be mitigated with locally commissioned microgrids. However, of course, 

these new sources added to the network not only change the functionality of the conventional 

network, but also bring the need to change the design of a possible micronetwork. Distributed 

sources and the loads fed by them are no longer unidirectional but create a complex flow 

structure that changes from multipoint to multipoint and according to the time of day. A good 

control strategy for microgrid or island mode will ensure stability of the island system. In this 

study, an island study was carried out when the transformer center was de-energized and the 

necessary protection coordination requirements for the stability of the island in case of faults 

were revealed. As a result of this study, it has been seen that the stability of the micro-grid 

against disruptive factors such as fault conditions is to switch to the directional protection 

structure at almost every point of the conventional protection understanding and to switch to 

island-specific protection settings. 

Key words: Micro Grid, Protection and Selectivity, Distributed Generator, Feeder, Isolated 

Island Mode, Black Start 
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MİKRO ŞEBEKEYE GEÇİŞTE KORUMA VE KOORDİNASYON İSTERLERİ 

 

ÖZET 

Dünya genelinde olduğu gibi özellikle kurulum maliyetlerinin düşmesi ile ülkemizde de dağıtık 

üreticiler dağıtım şebekelerinde yaygınlığını artırmaktadır. Sırasıyla üretim , iletim ve dağıtım 

şebekesi yolunu izleyen elektrik enerjisi bu konvansiyonel sistemlere yapılan yatırımlar 

nedeniyle tüketiciye göreceli olarak pahalı ulaştırılmaktadır. Ülkemizde  2013 yılı sonrasında 

getirilen mevzuatlarla özellikle güneş enerjisi dağıtık  üretiminin önü açılmıştır. Bugün gelinen 

noktada bir fabrika tüketicisi çatısına kurduğu güneş panelleri ile birim maliyetin ötesinde gün 

içinde şebekeden elektrik sarfiyatını düşürerek ilgili saatler için en azından dağıtım bedeli 

maliyetinden kurtulabilmektedir. Bu bağlamda en güçlü motivasyonu sağlayan maliyet faydası 

önceden olduğu gibi bugünde dağıtık üreticilerin yaygınlaşmasında ana yakıttır. Özellikle 

sanayi bölgelerindeki elektrik dağıtım şebekesinde mevcut dağıtık üreticilere baktığımızda 

doğalgaz kaynaklı kojenerasyon tesislerinden oluştuklarını görmekteyiz. Bu yapılara ek olarak 

aynı şebeke bölgesi içinde çatı GES üreticilerinin yaygınlaşması ilgili fider ya da Trafo merkezi 

şebekesini OG seviyede bir mikroşebeke için son derece elverişli hale getirmektedir. 

Çevremizde maliyet motivasyonu ile gelişmekte ve dönüşmekte olan bu yapı ister istemez 

akıllara 31 Mart 2015 tarihinde ülke genelinde meydana gelen büyük çaplı kesintinin etkisi 

aceba lokal olarak devreye alınan mikro şebekeler ile hafifletilebilirmiydi sorunu getirmekte. 

Ancak elbette şebekeye eklenen bu yeni kaynaklar konvansiyonel şebekenin işlevselliğini 

değiştirdiği gibi olası bir mikroşebekeninde tasarımında değişiklik yapılması ihtiyacını 

beraberinde getirmektedir. Dağıtık kaynaklar ve onlardan beslenen yükler artık tek yönlü değil 

çok noktadan çok noktaya ve günün  saatine göre değişen şekilde karmaşık denilebilecek bir 

akış yapısı meydana getirmektedir. Mikro şebeke ya da diğer adıyla ada modu için  iyi bir 

kontrol stratejisi ada sisteminin kararlılığını sağlayacaktır. Bu çalışmada trafo merkezi 

tarafından enerjisiz kalındığı durumlarda ada çalışması yapılmış ve arıza durumlarında adanın 

kararlılığı için gerekli koruma koordinasyon gereksinimleri ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın 

sonucunda, mikro şebekenin arıza durumları gibi bozucu etkenler karşısında kararlılık 

sergilemesinin konvansiyonel koruma anlayışının neredeyse her noktada  yönlü koruma 

yapısına geçilmesi ve adaya özgü koruma ayarlarına geçilmesi olduğu görülmüştür. 

Anahtar sözcükler: Mikro Şebeke, Koruma Koordinasyon, Dağıtık Üretim, Fider, İzole Ada 

Modu, Santral Enerjilendirmesi 

 

1. Giriş  

Mevcut yönetmeliklere göre, dağıtıma gömülü santraller şebekedeki elektrik kesintisi 

durumunda devreden çıkmaktadır. Ancak, elektrik dağıtım şebekesinde bulunan bağlantı 

yapıları ve dağıtıma gömülü santraller incelendiğinde bu birleşik yapının mikro şebeke 

oluşturacak şekilde planlanmasının mümkün olduğu ve kesinti durumlarında mikro şebekelerin 

elektrik enerjisini kullanıcılara ulaştırabileceği görülmektedir.  

Bu çalışmada bir mikro şebekenin planlı olarak ada moduna geçmesi halinde ne gibi  koruma 

ve koodrinasyon değişikliklerine gidilmesi gerektiği konusu incelenmiştir.  

Bu kapsamda kritik birer yük olan hastane ve AFAD merkezinin yer aldığı fiderler yeterli 

dağıtık üretici oluşu ve black-start özellikli santralin verlığı açısından değerlendirilmiş ve ilgili 

fiderlerin yer aldığı bölge seçilmiştir.  

Mikro şebekenin sınırlarınınbelirlenmesinin ardından şebekeye katkı sunabilecek santraller 

belirlenmiş ve santral ziyaretleri ile santral modellerinin oluşturulabilmesi adına gerekli veriler 
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alımıştır. 

İlgili mikro şebeke topolojisi ve santraller DigSilent Power Factory şebeke analiz programı 

üzerinde modellerek yapılacak analizlere temel altyapı oluşturulmuştur. Analizlerde 

kullanılacak koruma ekipmanları ve çevresel birimlerin de modellenmesi ile koruma 

koordinasyona temel teşkil edecek minimum yüklenmedeki ve maksimum yüklenmedeki kısa 

devre arızaları testlerine geçilebilir hale gelmiştir. Bu testlerin yapılabilmesi için ilgili fiderlerin 

ve bazı sanayi müşterilerinin saatlik enerji tüketimleri yük profili olarak modele girilmiş ve 

böylelikle minimum ve maksimum yüklenme durumlarındaki yük akışı incelenebilmiştir.   

1.1. Koruma Koordinasyonu 

İzole ada bölgesindeki arıza akımları değişebileceğinden, mevcut  kurulu koruma cihazlarının 

düzensiz çalışmasına neden olabilir. Dağıtım sistemi korumasının çoğu, akımı algılamaya  

dayanır. Senkron tabanlı DÜ’ler, izole ada çalışması sırasında arızaya  katkıda  bulunacaktır  ve  

bu  nedenle  bu  durumda  akım  algılayan  röleler kullanılır. Fakat,  koruyucu  cihazların  

algıladığı  akım,  şebekeye  bağlı  ve mikro şebeke çalışması sırasında farklı olacaktır ve bu 

koruyucu cihazların çalışmasını ve koordinasyonunu etkileyebilir [1]. 

İnvertör  tabanlı  DÜ’ler,  tipik  olarak  birim  başına  temelde  arıza  akımını sağlamak için 

kullanılan tipik senkron jeneratörlerden daha az arıza akımı üretir. Şebeke koruma  

koordinasyon  çalışmalarında  bunun  dikkate  alınması  gerekir.  Koruma koordinasyon  

gerekliyse  ve  invertör  tabanlı  dağıtık  üretim  kullanılıyorsa,  aşırı  akım derecesi uygun arıza 

akım katılımları sağlayabilir. İnvertör tabanlı  DÜ’ler bu seviyede bir arıza akımı sağlayamazsa, 

farklı bir koruma şeması değerlendirilebilir [2]. İzole ada koruma sistemi çalışmalarında 

koordinasyon, hassasiyet, sigorta atma ve çift yönlülük üzerindeki etkilerine odaklanılması 

önem arz eder. Yapılacak analizler, Hem senkron hem de inverter tabanlı  DÜ'lerin yer aldığı 

şebekeleri içerir. Bu şebekeler üzerindeki  DÜ’lerin konumu hem kentsel hem de kırsal 

bölgelerde olmasından dolayı senaryoları kapsamlı olarak analiz etme imkanı sunar [3]. 

1.2. Dağıtım Şebekesinde Kullanılan Röle Tipleri 

Akedaş dağıtım şebekesinde kullanılmakta olan röle tiplerine dair örnek görseller aşağıda 

sunulmaktadır. Şebekede 2015 yılında SCADA kurulumu yapılmasından sonra Siemens 7SJ62 

ya da ABB REF615 gibi 61850 protokol desteği olan  SCADA’ya uyumlu  röleler  kullanılmaya  

başlanmıştır.  Yeni nesil bu röleler yapısında  daha  fazla fonksiyon barındırmaktdır.  

 
 

 

2. Materyal Metod 

2.1. Arıza ve Arıza İzolasyonuna Bağlı Değişimler 

Oluşturulan mikroşebeke modeli kapsamında yapılacak olan kısa devre incelemeleri amacıyla 
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iki ayrı dağıtım merkezi olan MADO ADM ve Gemciler KÖK arasında bir arıza meydana 

getirilmiştir.   

 

2.2. Minimum Yüklenme Koşullarında Kısa Devre Analizleri 

Mikro şebekenin stabil olarak çalışır hale gelmesinin ardından 5 sn sonra Gemciler KÖK ve 

MADO ADM arasındaki OG hat üzerinde arıza gerçekleştirilmekte ve 150 ms sonra arıza 

temizlenmektedir. Santral gerilim korumaları  nominal gerilim değerinin %20 değerinin altına 

düşmesi ile 200 ms içinde açmaya gitmektedir. Bu açmayı önlemek  ve mikro şebekenin 

stabilitesinin sağlanması amacıyla 200 ms altında arızanın izole edilmesi gerekmektedir. Bu 

nedenle koruma açma set süreleri 150 ms mecburi bir değer olarak değerlendirilmiştir. Arıza 

esnası ve sonrasında gerilim , frekans ve aktif güç tepkileri alttaki gibi gerçekleşmiştir. 

   

 

2.3. Maksimum Yüklenme Koşullarında Kısa Devre Analizleri 

Maksimum yüklenme koşullarında olası bir kısa devre arızası ve arızanın temizlenmesi 1, 2, 3, 

6 ve 13 MW’lık adım değişimlerden oluşan 5 farklı senaryoda analiz edilerek incelenmiştir. Bu 

analizler sonucunda, 1, 2 ve 3 MW’ın altında kalan hatlar üzerindeki kısa devre analizi 

senaryolarında frekansın 52 Hz’in altında kaldığı ve santrallerin bu frekans değerleri ile izole 
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ada modunda çalışabilecekleri anlaşılmaktadır. Fakat, 3 MW üzerinde yüklenen OG hatlarda 

gerçekleştirilen kısa devre analizlerinde, frekans değerinin 52 Hz’lerin üzerine çıktığı 

görülmektedir. Gerçekleştirilen bu analizler sonucunda, konvansiyonel santrallerin izole ada 

modunda çalışırken olası bir 3 MW üzeri kısa devre arızasının frekans değişimini riskli 

seviyelere taşıdığı anlaşılmıştır. Gerçekleştirilen hat yüklenmelerine bağlı 5 farklı senaryoya 

ilişkin sonuçlar aşağıda tabloda gösterilmektedir.  

No 

Arıza öncesi 

şebekenin 

toplam yükü 

(MW) 

Arıza öncesi 

şebekenin 

toplam yükü 

(%) 

Adım (MW) 

Arıza 

sonrası yük 

(MW) 

Arıza 

sonrası yük 

(%) 

Frekans (Hz) 

1 31 91% 13 18 53% 54.804 

2 31 91% 6 25 74% 52.797 

3 31 91% 3 28 82% 52.049 

4 31 91% 2 29 85% 51.89 

5 31 91% 1 30 88% 51.78 

 

      

  

2.4. Koruma ve Koordinasyon Analizleri 

Bu bölümde çalışmamızın ana sorusu olan “mevcut koruma ayar değerleri ile mikro şebeke 

arızaları giderilebilir mi?”  cevap arayan analizler yapılmıştır.  Mevcut koruma koordinasyon 

ayarları modele işlendiği haliyle gerçekleştirilen kısa devre arızalarının dağıtık yapıdaki 

üreticiler nedeniyle farklı fiderlerden beslendiği ve arıza akım değerlerinin konvansiyonel 

şebeke değerlerine göre düşük kalması nedeniyle arızanın temizlenmesinin geciktiği 

görülmüştür. Bu gecikme neticesinde de frekans değeri santrallerin frekans koruma rölelerini 

tetikleyeceğinden bu değerler mikro şebekede kullanılamamaktadır. Bu arıza da frekansın ve 

gerilim tepkileri aşağıdaki grafiklerde görülmektedir. 
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Yapılan analizler neticesinde yeni role koruma değerleri belirlenmiş ve rolelere tatbik 

edilmiştir. Ayrıca arıza olmayan fiderlerden gelen arıza akımları nedeniyle gereksiz açmaları 

önlemek amacıyla yönlü korumaya geçilmiş ve bu korumanın bir gereksinimi olan gerilim 

bilgisi alınamayan lokasyonlara gerilim trafosu monte edilmiştir.  

Tesis edilen yeni ayar, fonksiyon ve ekipmanlar ile yapılan ikinci kısa devre analizleri 

neticesinde arıza akımlarının frekans koruma sınırlarını aşmadan temizlenebildiği ve arıza 

izolasyonunun sağlandığı gözlemlenmiştir. Arıza esnası ve izolasyonu sonrası frekans 

değerinin 50.5 Hz ve 49,28 Hz arasında salınımı gösteren grafik aşağıdaki gibidir. 

 
 

 

3. Sonuç ve Öneriler  

Bu  tez çalışmasında  trafo  merkezi  tarafından  enerjisiz  kalındığı  durumlarda  fider  bazlı  

ada çalışması  yapılmış  ve  arıza  durumlarında  adanın  kararlılığı  için  gerekli  koruma 

koordinasyon  gereksinimleri  ortaya  konulmuştur.  Çalışmadan  anlaşıldığı  üzere   mevcut 

koruma  koordinasyon  yapısı  ile  bir  arıza  durumunda  mikro  şebekenin  kararlı  bir  şekilde  

iletilmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle ilgili şebeke parçasında yapılacak olan planlı 

mikro şebeke kapsamında yönlü korumaya imkan tanımak adına gerilim trafosu tesisi ve bu  

fonksiyoneliteye  sahip  rölelerin  şebekeye  dahil  edilmesi  ya  da  mevcutlarla değiştirilmesi  

gerekmektedir.  Bir  adım  ötesinde  mikro  şebekeden  yeterince  hızlı  fayda  elde edebilmek  

için  bahsettiğimiz  röle  ayarlarının  mümkün  olan  en  kısa  süre  de  devreye alınması  

gerekmektedir.  Yeni  nesil  röleler  farklı  ayar  setlerini  senaryo  bazında değiştirebilmekte ve 
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bunları haberleşme ile uzaktan hızla değiştirmek mümkündür. Bu haliyle en hızlı senaryo  

değişikliği  işlemleri  akıllı  şebeke  altyapısı  olan  SCADA  ile  gerçekşecektir.  Bu bağlamda 

mikro şebeke işletilecek şebeke parçasında SCADA alt yapısının kurulması hem gerekli  

anahtarlamaların   hem  de  röle  senaryo  değer  değişimlerinin  hızla  yapılması bakımından 

elzem görünmektedir. 
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ABSTRACT 

Electrical energy; It is a clean energy type that is easy to transmit, use and control, can be 

easily converted into many types of energy and is indispensable in daily life. This energy; It 

is the most important element that improves the quality of life in human life, is one of the 

basic requirements for industrial production, and provides economic and social progress. Our 

country is located in a very lucky geography in terms of the diversity and potential of energy 

resources. The fact that most of the users in a network have critical loads makes it necessary 

for individual measures to be replaced by measures to be taken on the basis of the network. 

As a result of this necessity, the approach of minimizing the impact of critical loads from 

interruptions and malfunctions in the interconnected network has revealed the concept of 

micro grid. Microgrids are hybrid structures created as a result of the integration of 

renewable energy sources and conventional power generation plants. When analyzed in 

terms of mains network, the most important advantage of microgrid is that it has the ability 

to operate in a controllable structure and as a discrete energy source when necessary. From 

the user's point of view, the ability to meet individual energy needs by providing quality and 

uninterrupted energy and to prevent possible damages in this situation stands out as the 

biggest advantage of the micro grid. Frequency control is the most important criterion for 

working as a micro grid. It has been seen in the studies that it is necessary to provide 

frequency control of a network that will be separated from the network and micro-managed. 

In this study, micro-grid work was carried out in cases where the substation was de-

energized and the requirements for active power-frequency control were revealed. As a result 

of this study, it has been seen that the most important issue for the active power – frequency 

control of the micro grid is to adjust the frequency controllers of the plant to be used as a 

source in accordance with the micro grid and to be able to follow the frequency of the micro 

grid. 

Key words: Micro Grid, Frequency Control, Distributed Generator, Feeder, Isolated Island 

Mode, Black Start 
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MİKRO ŞEBEKELERDE AKTİF GÜÇ-FREKANS KONTROLÜ İNCELENMESİ 

 

ÖZET 

Elektrik enerjisi; iletimi, kullanımı ve kontrolü kolay, birçok enerji türüne kolay dönüşebilen 

ve günlük yaşamda vazgeçilmez temiz bir enerji türüdür. Bu enerji; insan yaşamında hayat 

kalitesini iyileştiren, sanayi üretimi için temel gereksinimlerden biri olan, ekonomik ve sosyal 

ilerlemeyi sağlayan en önemli unsurdur. Ülkemiz, enerji kaynaklarının çeşitliliği ve 

potansiyeli bakımından oldukça şanslı bir coğrafyada bulunmaktadır. Bir şebekedeki 

kullanıcıların büyük bölümünün hassas yüklere sahip olması, bireysel önlemlerin, yerini 

şebeke bazında alınacak önlemlere bırakmasını zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk 

sonucunda, kritik yüklerin enterkonnekte şebekede oluşacak kesinti ve arızalardan en az 

düzeyde etkilenmesi yaklaşımı mikro şebeke kavramını ortaya çıkarmıştır. Mikro şebekeler, 

yenilenebilir enerji kaynakları ile klasik enerji üretim santrallerinin entegrasyonu sonucunda 

oluşturulan hibrit yapılardır. Ana şebeke açısından incelendiğinde, mikro şebekenin en önemli 

avantajı, ana şebeke içinde kontrol edilebilir bir yapıda ve gerekli durumda ayrık bir enerji 

kaynağı olarak çalışabilme yeteneğine sahip olmasıdır. Kullanıcı açısından bakıldığında ise, 

bireysel enerji ihtiyaçlarını kaliteli ve kesintisiz enerji sunarak karşılayabilmesi ve bu 

durumun olası zararları engellemesi yeteneği, mikro şebekenin en büyük avantajı olarak öne 

çıkmaktadır. Mikro şebeke olarak çalışılması için ise en önemli kriter frekans kontrolüdür. 

Şebekeden ayrılıp mikro yönetilecek bir şebekenin frekans kontrolünün sağlanması gerektiği 

yapılan çalışmalarda görülmüştür. Bu çalışmada trafo merkezi tarafından enerjisiz kalındığı 

durumlarda mikro şebeke çalışması yapılmış ve aktif güç – frekans kontrolü için gereklilikler 

ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın sonucunda, mikro şebekenin aktif güç – frekans kontrolü 

için en önemli husus, kaynak olarak kullanılacak santralin frekans kontrolcülerinin mikro 

şebekeye uygun olarak ayarlanması ve mikro şebekenin frekans takibini yapabilecek duruma 

getirilebilmesi olduğu görülmüştür. 

Anahtar sözcükler: Mikro Şebeke, Frekans Kontrolü, Dağıtık Üretim, Fider, İzole Ada 

Modu, Santral Enerjilendirmesi 

 

1. GİRİŞ 

Mikro şebekeler, klasik güç şebekeleri ile kıyaslandığında birçok avantaja sahiptir. Mikro 

şebekeler ile enerji üretim sistemlerine yenilenebilir ve konvansiyonel enerji kaynaklarının 

entegrasyonu sağlanmaktadır. Küçük ölçekli şebekeler olan mikro şebekeler, güç şebekesiyle 

bağlantılı çalışabildiği gibi ana şebekeden ayrılarak ada modlu otonom çalışabilir ve kritik 

yüklere güvenilir enerji temini sağlanabilir. Daha az yatırım maliyeti, yerinde üretim ve 

yerinde tüketim özelliği ile daha az iletim kaybı ve sürdürülebilir enerji için mikro şebeke 

güvenilir bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır [1-2]. Bu sebeple mikro şebekeler enerji 

sektöründe gelecek vadeden uygulamalar arasında gösterilmektedir. 

Mikro şebekelerde birincil kontrol, ikincil kontrol ve üçüncül kontrol olmak üzere üç kontrol 

yapısı mevcuttur. Bu kontrol yapıları hiyerarşik kontrol olarak isimlendirilir. Hiyerarşik 

kontrolün ilk basamağında yer alan birincil kontrol; dağıtık üretim birimleri arasındaki yük 

paylaşımından, ada modlu çalışma durumundaki gerilim ve frekans kararlılığından 

sorumludur. İkinci basamağında yer alan ikincil kontrol; gerilim ve frekans sapması ve güç 

şebekesine senkronizasyondan sorumludur. Üçüncül kontrol ise güç şebekesi ve mikro şebeke 

arasındaki enerji alışverişinden ve piyasa katılımından sorumludur. Ayrıca maliyet vb. 

değişkenlerin optimizasyonu ile üçüncü kontrol basamağı ilgilenir [3]. Bu tezde odaklanılacak 

kontrol, birincil kontrol yapısı olacaktır. 
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Bu tezde, iletim sisteminin çökmesi durumunda kritik yüklerin beslenmesi ve tedarik 

sürekliliğini iyileştirmeye yönelik dağıtım şebekesinin beslemesinin sağlanması için aktif güç-

frekans kontrolü yapılması sağlanmıştır. Literatür tarandığında ada modu çalışmalarının kısıtlı 

bir alanda kaldığı dağıtım şebekesi üzerinde bir çalışma yapılmadığı görülmüştür. Bu tez 

sonucunda dağıtım şebekesi özelinde, pilot bir fider üzerinde bulunan dağıtım şebekesine 

bağlı konvansiyonel santraller ve kritik yükler belirlenmiştir. Dağıtım fideri ölçekli mikro 

şebeke (izole ada) oluşturulmasına yönelik DigSilent Power Factory programı üzerinde 

analizler yapılarak literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Bu tezde, dağıtım şirketi özelinde kritik yüklerin ve sanayi yüklerin bulunduğu pilot fiderlerin 

seçimi yapılmıştır. Fider üzerinde bulunan dağıtım şebekesine bağlı kontrolcü konvansiyonel 

santral ile diğer dağıtım şebekesine bağlı konvansiyonel santraller, dağıtım fideri ölçekli 

mikro şebeke (izole ada) oluşturulmasına yönelik DigSilent şebeke simülasyon yazılımı ile 

mikro şebekelerdeki frekans kontrolü analizi yapılmıştır.  

AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. sorumluluk bölgesinde bulunan Kahramanmaraş 380 TM 

yük tevzi merkezinden çıkan sanayi fideri incelendiği zaman bu fider üzerinde hem 

konvansiyonel santrallerin hem de kritik yüklerin bulunduğu göz önüne alındığında tezde 

yapılacak analiz çalışmaları bu fider üzerinde yoğunlaştırılmıştır. 

2. Tasarım 

İzole ada (off-grid) çalışma koşulları şebekeye bağlı (on-grid) çalışma koşullarından önemli 

farklılıklar göstermektedir. Şebekeye bağlı çalışma koşullarında santralin temel şebeke 

parametrelerindeki (gerilim ve frekans) değişimlere verdiği tepkiler ile izole ada koşullarında 

verdiği tepkiler birbirinden farklıdır. Özellikle izole ada koşullarında, ünite tarafından 

beslenen adanın temel şebeke parametreleri (gerilim ve frekans) doğrudan ünitenin bu 

parametrelerdeki değişimlere verdiği dinamik tepkiye bağlı olur. 

Tezin bu aşamasında, pilot bölge üzerindeki konvensiyonel santrellerin ada besleme 

koşullarındaki bu dinamik tepkimeleri bilgisayar simülasyonları ile analiz edilmiştir. Dinamik 

analizler konvansiyonel santrallerin genel karakteristiğini yansıtan jenerik modeller ile 

gerçekleştirilmiştir. Modelleme kapsamında, şebeke topolojisi, generatör ve hız regülatörü – 

türbin modelleri oluşturulmuştur. 

Analizlerde izole adanın besleneceği senkron generatörlerin dinamik bileşenleri (Gov-hız 

regülatörü, PSS-güç sistemi dengeleyicisi gibi) ve bu bileşenlerin birbirleri ile ilişkilerini 

sağlayan DigSilent Power Factory yazılımında kompozit model olarak adlandırılan yapı 

modellenmiştir. Bu yapı, hız regülatörünün generatör ile hangi durum değişkenleri (state) 

üzerinde ilişkili olacağını modellemek için kullanılmaktadır. Generatörün ve kontrolcü blok 

şemalarının giriş çıkış parametrelerinin birbirleri ile ilişkili olarak çalışabildiği model olarakta 

tanımlanabilir. Bu model üzerinde ikaz sistemi, türbin ve hız regülatörüne ek olarak güç 

sistemi dengeleyicisi (power system stabilizer, PSS) ve aşırı/düşük yük ikaz limitleyicileride 

modellenebilmektedir. Bahse konu ilişkilerinin tanımlandığı kompozit model Şekil 1.’de 

gösterilmektedir. 
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Şekil 1. Kompozit Model Blok Şeması 

Generatörler, normal koşullarda otomatik gerilim regülatörü tarafından gerçekleştirilen çıkış 

verilerini düzenlemek için bazı geri bildirimlere ihtiyaç duymaktadır. Ancak, hat üzerinde 

oluşabilcek bir arıza veya yük alma/atma durumlarında sistem yeterince hızlı olmadığından 

rotor açılarında salınımlar yapmaya başlar. Bu durum generatörlerin senkronizasyon momenti 

ve sönümleme momentlerinin miktarları ile şebekedeki salımların kararlılığını göstermektedir. 

Yetersiz miktarda senkronizasyon momenti olduğunda, rotor açısında sürekli olarak artmalar, 

yetersiz miktarda sönümleme momenti durumunda rotor açısı sürekli artan genlikle 

salınımlara maruz kaldığı gözlemlenir. Şekil 2. – (a)’da, senkronizasyon ve sönümleme 

momentlerinin yeterli düzeyde olduğu ve generatöre olası bir darbe sonucunda salınmların 

küçülerek rotor açısının sabit değere geldiği örnek gösterilmektedir (a). Sönümleme momenti 

yeterli ve senkronizasyon momenti yetersiz olduğu durumda, salınımlar sabit olarak rotor 

açısında monoton olarak artmalar gözlemlenmektedir (Şekil 2. – (b)). Şekil 2. – (c)’de, 

sönümleme momentinin yetersiz olduğu ve senkronizasyon momentinin yeterli olduğunda 

yaşanan rotor açısı salınımı ve şebekenin kararsızlığını göstermektedir. Bu durum karşısında, 

generatörlerin ataletleri hesaba katılır ve geri beslemelerine güç sistemi sabitleyici (PSS) ile 

rotor açısından kaynaklı frekans ve gerilim salınımlarının sönümlenmesi sağlanır[4]. 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
413



 

Şekil 2. Senkron ve Sönümleme Momentlerinin Şebekeye Etkisi [4] 

Salınımlı kararsızlık durumu (Oscillatory Instablity) genellikle iletim şebekelerinde 

elektriksel mesafeleri ve empedansları yüksek olan iki bölge arasında görülmektedir. 

Mesafeler ne kadar yüksek ise olası bir darbe sonucunda şebekeler arasında oluşabilecek 

salınım riski okadar yüksektir. Fakat, dağıtım şebekelerindeki hat uzunlukları ve empedans 

değerleri düşük seviyelerde olmasıdan dolayı santraller arasındaki salınımlar birbirleri ile 

senkron ve sönümlenebilir düzeydedir. Bu sebepten dolayı dağıtım şebekelerinde salınımlı 

kararsızlık durumu görülmemekterdir ve PSS ihtiyacı bulunmamaktadır. 

2.1. Generatör Modeli 

Pilot bölge üzerindeki senkron makine tabanlı santrallere ait santral dökümanları incelenmiş 

ve senkron makine davranışlarının modellenmesi için kullanılan ve analizlerde IEEE 

standartlarını[5]  referans alan standart model kullanılmıştır. Generatör modeli için gerekli 

parametreler genel olarak tasarım değerleri olmakla beraber, generatörün dinamik davranışını 

yansıtacağı değerlendirilmektedir. İlgili model Şekil 3’te sunulmuştur. Buna ek olarak, ünite 

trafolarının karakteristikleri ise santral dökümanlarından elde edilmiştir. Pilot bölge 

üzerindeki mevcut santrallerin verileri incelenmesi sonucunda, dinamik verileri mevcut olan 

santral verileri modele işlenmiştir. Fakat bazı santrallerin dinamik analiz verileri mevcut 

olmamasından dolayı eylemsizlik sabiti (inertia constant), zaman sabiti ve reaktans değerleri 

santral yapısına uygun değerler ile hesaplanmıştır. Eylemsizlik sabiti, dönen bir nesnenin 

hareket durumlarını koruma eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Senkron makinelerin 

karşılaşabileceği olası bir darbe durumunda, türbinlerin dönen kütlesinde toplanan kinetik 

enerji ihtiyaca göre (eksik/fazla güç durumlarında) generatöre gönderilmektedir. Bunun 

sonucunda, türbinler üzerinde bir yavaşlama/hızlanma gözlemlenmektedir. Dolayısıyla sistem 

frekansında artma/azalmalara yol açmaktadır. Generatörlerin bu durumlar karşısında 

oluşabilecek güç dengesizlikleri durumunun dengelenmesi eylemsizlik katsayısı, zaman sabiti 

ve reaktans değerleri ile sağlanmaktadır. Örnek olarak silindir tip bir türbinin eylemsizlik 

katsayısının matematiksel hesapması aşağıdaki gibi yapılmaktadır (I:Eylemsizlik katsayısı, 
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m:kütle, r:yarıçap, h:yükseklik).[6] 

 

 
𝐼 =

1

12
m(3𝑟2+ℎ2) (1.1) 

 

 

 

 

Şekil 3. Dinamik Simulasyonlar İçin Generatör RMS Parametreleri 

2.2. Hız Regülatörü ve Türbin Modeli 

Pilot bölge üzerindeki konvansiyonel santrallerin hız regülatörünün (gov_GENERAL – 

Generalised Turbine Governor) matematiksel modeli Şekil 4.’te gösterilmektedir. Hız 

regülatörü, generatörün aktif gücünü ve frekansını nominal seviyede tutmak için türbinin ayar 

parametrelerini değiştirerek kontrolü sağlamaktadır. Santralin şebekeden ayrılıp izole ada 

moduna geçmesi sonrası izole adadaki yük değişimlerinde izole ada frekansında değşim 

olacaktır. Bu değişimlerde hız regülatörü – koruma röleleri tetiklenmeden türbin hızını ve 

frekansı nominal değerine getirmelidir. 
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Şekil 4. Hız Regülatörü – Gov_General – Generalised Turbine Governor [5] 

 

Elektrik şebekelerinde en yaygın kullanılan frekans aralığı 50 Hz (Avrupa ve Asya) ve 60 Hz 

(Kuzey Amerika) seviyleridir. 50 Hz seviyelerinde çalışan elektrik sistemlerindeki frekans 

değişim aralığı 47.5 – 51.5 Hz olarak kabul edilmektedir (Ülkeden ülkeye farklılık 

gösterebilir). Frekansı kararlı tutabilmek için günümüzde birincil, ikincil ve üçüncül kontrol 

olarak 3 yöntem bulunmaktadır. Birincil frekans kontrolü, diğer frekans kontrolleri içerisinde 

en hızlı olanıdır ve frekans değişimi sonrası biraç saniye içerisinde hız regülatörü aracılığı ile 

tepki verebilir. Üretim santrallerine olası darbe (yük alma/atma, kısa devre v.b.) sonucunda 

frekans değerini kararlı seviyeye getirmek için görevlidir. İkincil frekans kontrolü, birincil 

frekans kontrolünde yaşanan frekans sapmasını integral kontrolü ile santrallerin operasyonel 

aktif güç üretimlerini arttırarak nominal değere (50 Hz) getirir (Pmax’i aşmamak şartı ile). 

Son olarak üçüncül frekans kontrolü, frekansı nominal değerlere getirebilmek için 

generatörün mevcut güç rezervlerinde yapılan değişim ile frekansı kontrol etmektedir. Bu 3 

frekans kontrolü, büyük iletim şebekelerinde ve gerekli koşulların sağlandığı dağıtım 

şebekelerinde her koşulda yapılarak frekans değeri nominal değere gerilebilmektedir. Fakat 

izole ada şebekelerinde esas olan, frekans değerini kabul edilebilir aralıkta tutmaktır[7,8]. 

2.3. Kontrolcü Ayar Değerleri 

Tez kapsamında gerçekleştirilen dinamik analizlerde konvansiyonel santrallere ait veriler ile 

oluşturulan matematiksel modele, ikaz sistemi ile hız regülatörü ve türbin modeli eklenmiştir. 

Bu kontrolcüler için simülasyon çalışmaları sırasında kullanılan IEEE stadart modelleri[5] 

aşağıda verilmiştir: 

• Hız regülatörü: IEEE gov_General 

Her iki modele ait kontrolcü parametreleri belirlenirken konvansiyonel santralleri; 

• Generatör karakteristikleri, 

• Döner kütle ataleti, 

• Türbin karakteristiği, 

• Santral tipi 

Göz önüne alınmıştır. Bu parametreler belirlenirken, santralin izole ada koşullarında kararlı 

şekilde üretime devam edebilmesi en önemli kısıt olarak tanımlanmıştır. İlgili kontrolcülere 

ait ayar değerleri Çizelge 1.’de verilmiştir. 
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Hız Regülatörü (gov_General) 

R kalıcı düşüş [p.u.] 0.04 

Kpgov Regülatör orantılı kazanç 10 

Kigov Regülatörsi integral kazancı 2 

Kidgov Governor türev kazancı 0 

Tdgov Regülatör türev denetleyicisi zaman sabiti [s] 1 

Ta Regülatör zaman sabiti [s] 0.4 

Tc Türbin sağlama süresi sabiti [s] 0 

Tb Türbin gecikme süresi sabiti [s] 0.1 

V_min Minimum valf konumu [p.u.] -1 

Rclose Maksimum valf kapatma hızı [p.u./s] -99 

V_max Maksimum valf konumu [p.u.] 1 

Halat Maksimum valf açma hızı [p.u./s] 0.1 

Çizelge 1. İkaz Sistemi Analizlerde Öngörülen Parametreler [5] 

3. Bulgular ve Tartışma 

Elektrik iletiminde ve dağıtım sisteminde üretim noktası ile tüketici arasındaki aktif ve reaktif 

güç dengesinin korunması gerekmektedir. Bu denge, frekans seviyesi kontrol edilerek 

sağlanmaktadır. İzole ada modunda iken şebeke yükünde meydana gelecek değişikliklerde 

sistem frekansı değişir. Frekans yüksek oranda aktif güç değişimlerine bağlıdır. Tez 

kapsamında öncelikli olarak literatürde yapılan araştırmalar ve mevcut uygulamaların 

incelenmesi ile AKEDAŞ bölgesinde izole ada olarak çalışabilecek pilot bölge seçimi 

gerçekleştirilmiştir. İzole ada üzerindeki pilot bölge, yerel generatörler tarafından 

tamamen/kısmen tedarik edilen belirli bir miktar yük ve manevra amacıyla bazı anahtarlama 

noktaları gibi belirli sayıda kontrol edilebilir üretim santrallerinin bulunduğu bölge olarak 

tanımlanmaktadır. Pilot bölge seçimi sonrasında bu bölge üzerindeki konvansiyonel 

santrallere saha ziyaretleri düzenlenmiş ve santral görevlileri ile yapılan toplantılarda 

santrallerin özellikleri ve yetenekleri hakkında bilgiler edinilmiştir. Bu bilgi birikimi ve 

santrallerden temin edilen veriler ile gerçekleştirilecek olan analizler için şebeke modeli hazır 

hale getirilmiştir.  

Gerçekleştirilen dinamik analizlerde; öncelikli olarak minimum ve maksimum yüklenme 

koşullarında izole ada santrallerin devreye alınması ve yüklerin devreye alınması 

incelenmiştir. Minimum ve maksimum yüklenme koşulları, pilot bölge modeli üzerine işlenen 

fiderlerin 1 yıllık tüketim profilleri incelenerek tespit edilmiştir(Şekil 5. ve Şekil 6.)Bu 

kapsamda oluşturulan senaryolara ait detaylar aşağıda alt başlıklar altında açıklanmıştır. 
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Şekil 5. Minimum Yüklenme Koşullarında 380 Tm Sanayi Fideri Yük Profili 

 

Şekil 6. Maksimum Yüklenme Koşullarında 380 Tm Sanayi Fideri Yük Profili 

3.1. Minimum Yüklenme Koşullarında Analizler 

OSOS kaytlarına göre bölgenin minimum yüklenmesinin Haziran ayında gerçekleştiği 

anlaşılmıştır. Bu dönemde minimum yüklenme koşullarında 19 aşamada gerçekleştirilen 

anahtarlama sonrası pilot bölge üzerindeki bütün konvansiyonel santraller izole ada modunda 

enerjilendirilmiş ve şebekenin 6,3 MW’lık bütün yükü bu mevcut santraller tarafından 

kademeli olarak devreye alınarak enerji ihtiyacı büyük ölçüde karşılanmıştır.  

Dokuboy kojen santrali sistem toparlanması ile devreye alınmasının ardından 0,616 MW’lık 

çıkış gücü üretmeye başlamaktadır. 70. saniyeye kadar bütün üretim santralleri sırası ile 

(Arıkan Mensucat1-2, TEKAS) devreye alınmaktadır. Santrallerin devreye alınması ile 
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birlikte izole adanın toplam 6,3 MW’lık yükünün büyük kısmı konvansiyonel santraller 

(5,263 MW) tarafından beslediği görülmektedir. Üretim santrallerinin devreye alınmasının 

ardından şebekede öncelikli olarak Hastahane ve AFAD’ın gemciler üzerinden beslendiği hat 

devreye alınmıştır. Bununla beraber diğer mümkün olabilecek anahtarlamalar ile yükleri 

devreye alarak toplam izole adanın 6,3 MW’lık yükünün büyük kısmı üretim santralleri 

tarafından karşılanmıştır. Şekil 7.’de, her bir yük alma sonrasında frekansta ani bir düşme 

yaşanmakta olup, santrallerin hız regülatörleri çıkış gücünü arttırarak frekansı tekrar belirli 

limitler aralığında kabul edilebilecek seviyelere getirmektedir. Minimum yüklenme 

koşullarında frekansın en fazla 49,112 Hz seviyesine düştüğü gözlemlenmiştir. 

 

Şekil 7. Minimum Yüklenme Koşullarında 28 Aşamalı Anahtarlamada Frekanstaki 

Değişimler 

3.2. Maksimum Yüklenme Koşullarında Analizler 

OSOS kayıtlarına göre bölgenin maksimum yüklenmesinin Mart ayında gerçekleştiği 

anlaşılmıştır. Bu dönemde maksimum yüklenme koşullarında 19 aşamada gerçekleştirilen 

anahtarlama sonrasında pilot bölge üzerindeki konvansiyonel santraller izole ada modunda 

enerjilendirilmiş ve şebekenin 24,6 MW’lık yükünün 10,935 MW’ı santraller tarafından 

kademeli olarak devreye alınarak enerjilendirilmiştir.  

Sistem toparlanması ile dokuboy konvansiyonel santrali başlangıçta 0.658 MW’lık bir üretim 

ile izole ada modunda çalışmaktadır. Diğer üretim santrallerinin ve yüklerin devreye 

alınmasından sonra izole adada 10.935 MW’lık yük konvansiyonel santraller tarafından 

maksimum yüklenme seviyesinde karşılanmaktadır. Minimum yüklenme koşullarından farklı 

olarak, maksimum yüklenme koşullarında izole adaya bu 19 adımdan sonra devreye alınacak 

yüklerin, santrallerin toplam Pmax değerini geçerek izole adanın kararsız kalmasına sebep 

olduğu gözlemlenmiştir.  Ayrıca gerçekleştirilen analizler sonunda frekans değerinin 48,711 

Hz seviyelerine kadar düşmektedir (Şekil 8.). Maksimum yüklenme koşulları analizlerinde, 

izole adanın 1,5 MW’ı aşan adım (step) yük artışına maruz kaldığında frekansın 48 Hz 

seviyelerine yaklaştığı anlaşılmıştır. Bu sebepten dolayı devreye alınan hatlar üzerindeki bazı 
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yükler devreden çıkartılmış ve 1,5 MW altı yüklerin devreye alınmasına dikkat edilmiştir. 

Analizlerde her ne kadar frekans hız regülatörü tarafından kontrol edilmiş ve nominal değer 

aralığına getirilmiş olsa da, frekanstaki bu ani düşmeler santrallerdeki bazı koruma rölelerini 

(düşük frekans rölesi gibi) tetikleyerek santrallerin devre dışı kalmasına sebep olabilir. 

 

Şekil 8. Maksimum Yüklenme Koşullarında 28 Aşamalı Anahtarlamada Frekanstaki 

Değişimler 

4. Sonuç ve Öneriler 

İzole ada işletme planının uygulamasında ilk adım, şebekede meydana gelen bir arızanın 

kalıcı ve uzun süreli olduğundan emin olmaktır. Böyle bir arıza sonrası üretim santralleri 

(dağıtıma gömülü konvansiyonel santraller) devre dışı kaldığında, dağıtım şirketinin arızanın 

sebebi ve tahmini giderilme zamanı ile ilgili bir ön değerlendirme yapması gerekir. Zira, kısa 

süreli kesintilerde (<4 saat) izole ada çalıştırılması önerilmemektedir. 4 saat sınırı 

belirlenirken, izole ada besleme düzeneği için gerekli değerlendirme ve toplam manevra 

süresinin 4 saati bulabileceği göz önüne alınmıştır. Bu süre, dağıtım şirketlerinin arıza tespiti 

ve üretim-tüketim akışını izleyebildiği SCADA/DMS sisteminin enerjisiz kalabilme durumu 

göz önünde bulundurularak, uzaktan erişimin mümkün olmadığı durum dikkate alınarak 

hesaplanmıştır. SCADA/DMS sistemlerinin enerjili ve gerekli müdahalelerin uzaktan 

yapılabildiği durumda 4 saatlik minimum kesinti süresi kriteri azaltılabilir. 

Seçilen pilot bölge için izole ada besleme düzeneğine geçiş için önerilen eylem planının ana 

aşamaları: 

1. Aşama – Ön Değerlendirme 

2. Aşama – Fiderin şebekeden izolasyonu (açma manevraları) - 

3. Aşama – Kojen santralin “black-start” ile devreya alınması  

4. Aşama – Fider üzerindeki diğer üretim santrallerinin enerjilendirilmesi (kısmı 

enerjilendirme) 
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5. Aşama – Fider üzerindeki diğer yüklerin enerjilendirilmesi  

6. Aşama – İzole ada modundan şebeke işletme moduna geçilmesi 

Dikkat edilmesi gereken hususlardan öne çıkanlar: 

• Santrallerin kontrolcü frekans ayar değerlerinin izole ada çalışma prensibine uygun bir 

şekilde set edilmesi gerekir. 

• İzole ada beslemesi yapılacak olan fiderlerde yönlü rölelere ihtiyaç vardır ve ayar 

değerlerinin izole ada çalışma prensibine uygun bir şekilde set edilmesi gerekir. 

• Pilot bölge üzerindeki tüm santrallerin enerjilendirilmesinden sonra santrallerin 2 

MW’tan fazla adım (step) yük değişimine maruz kaldığında frekanstaki değişim 1 

Hz’in üzerine çıkmaktadır. İzole ada besleme amaçlı ilk ve sonraki kapamalarda bu 

sınır göz önüne alınarak manevralar yapılmalıdır. 

• Kapama manevraları sonrası enerjilendirilen bütün santrallerin besleyebileceği toplam 

yükün emre amade kapasitesini (bütün santrallerin toplam gücünü) geçmemesi 

gerekir. Pilot bölge gaz santrallerinin toplam güç kapasitesi 14,1 MW’tır. 

Elektrik dağıtım şirketlerinin en önemli işlevlerinden bir tanesi, arızanın gerçekleştiği yeri en 

kısa sürede bulmak ve arızayı onarmaktadır. Ayrıca dağıtım şebekesi üzerindeki enerjinin 

üretiminden tüketimine kadar bütün olaylar SCADA/DMS sistemleri aracılığı ile uzaktan 

izlenebilmekte ve kontrol edilebilmektedir. Bu durum tez kapsamında değerlerlendirildiğinde, 

bölgenin enerjisiz kalması ile birlikte SCADA/DMS sistemininde enerjisiz kalarak dağıtım 

şirketi kontrolünden çıkmasına sebep olabilir. İzole ada sisteminde yüklerin devreye alınması 

aşamasında ilgili merkezlerdeki hatların kesintiden önceki yüklenme değerlerinin bilinmesi ve 

devreye alınabilecek maksimum yük değerini geçmemesi gerekmektedir. Bu amaçla pilot 

bölgedeki Gemciler, MADO, Hastane gibi kritik merkezlerin SCADA/DMS sistemine dahil 

edilmesi önerilmektedir. 

Mevcut mevzuata göre, şebekede bir kesinti yapıldığı durumda dağıtıma gömülü santraller 

şebekeden ayrılmak zorundadır. Eylem planına uygun bir şekilde izole ada beslemesi 

sırasında, fabrikalardaki kojen santrallerin şebekeye verdikleri enerji miktarı abonlerin 

sayaçlarından geçecektir. Dolayısıyla, aboneler mevcut sözleşmeleri kapsamında bu enerji 

için bedel ödemiş olacaklardır. Bu ödenen bedel üzerinden fabrikalardaki santraller ile 

mahsuplaşma yapmak gerekir. Bu kapsamda santrallere, gerektiğinde izole ada modunda 

çalışmaları için ilave bir teşvik ödemesi de yapılabilir. Bu konular ilgili mevzuat 

düzenlemeleri kapsamında ele alınmalıdır. 

Türkiye’deki konu ile ilgili mevcut yönetmelik ve tebliğlere göre, her ne kadar dağıtım 

şebekesine bağlı üretim santrallerinin izole ada beslemeye uygun bir şekilde tasarlanması 

gerekse de, “planlı” izole ada modunda çalışma ile ilgili kuralları içeren bir yönetmelik/tebliğ 

henüz mevcut değildir. Dolayısıyla, bu tez ilgili mevzuatın geliştirilmesi açısından önemli bir 

fırsat sunmaktadır. Zira, Türkiye’de dağıtım şebekesine bağlı küçük ölçekli üretim santralleri 

“planlı” izole ada uygulaması için potansiyel birer adaydır ve tezde gerçekleştirilen çalışmalar 

göstermiştir ki, bir izole ada besleme karar ve uygulama süreci uygulandığı ve teknik kriterler 

sağlandığı sürece “planlı” izole ada besleme uygulaması yapılabilir.  

• İzole ada modundan üretim santrallerinin çalışabilmesi için gerekli temel teknik şartlar 

şu şekildedir: 

• İzole adada senkron generatör içeren üretim santrali/santralleri bulunmalı; 

• En az bir santralde şebeke toparlanma (black-start) özelliği olmalı; 
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• Ada bölgesi içerisinde yük olmalı (dağıtım şirketi tarafından şebekeden ayrılıp izole 

adaya tahsis edilecek şekilde); 

• DÜ'nün hız regülatörü sistemi, P-F droop modunda çalışabilmeli; ve, 

Yukarıda belirtilen maddeler izole ada sistemi için gereken ön şartlardır. Diğer bir kritik 

husus, sistemi ve üretim santrali operatörlerini izole ada çalışma koşullarında çalıştırmak için 

uygulanacak olan eylem planıdır. Tezde ele alınan pilot bölge üzerindeki santraller için tez 

çıktısı olarak geliştirilmiş olan bu eylem planı, üretim santrallerinin izole ada çalıştırılmasının 

uygulanabilir olduğu senaryolarıda içermelidir. Ayrıca, koruma sisteminin koordineli bir 

şekilde çalıştığının teyit edilmesi ve izole ada şeklinde çalışmaya alışık olmayan dağıtım 

şirketi işletmecilerinin can güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması gerekir. 

Bu tez kapsamında pilot bölge üzerinde gerçekleştirilen bilgisayar simülasyonlarına göre, 

yukarıda özetlenen ve detayları tezde açıklanan kriterler sağlandığı sürece, planlı bir izole ada 

beslemesi yapılabileceği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, “planlı” izole ada uygulamasına 

yönelik mevzuatsal düzenlemeler yapmak gerekmektedir. 
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ABSTRACT 

Microgrids is the name given to a low or medium voltage small-scale power distribution 

system that allows the integration of different renewable energy sources flexibly. Voltage 

control on the basis of distribution network level and distributed generation level is of great 

importance for the feeding of critical and industrial loads in emergency network conditions, 

conventional power plants connected to the distribution network to improve supply 

continuity, and the creation of a distribution feeder-scale micro-grid (isolated island) over 

renewable energy sources. In this study, voltage control is provided for the supply of critical 

loads and the supply of the distribution network in order to improve supply continuity in case 

the transmission system fails. As a result of this study, an analysis was made for the creation 

of a distribution feeder-scale micro-grid (isolated island) over conventional power plants 

connected to the distribution network and renewable energy sources located on a pilot feeder 

determined specifically for the distribution network. It has been seen that voltage control can 

be made in the network specific if it is taken gradually. 

Key words: Micro Grid, Voltage Control, Distributed Generator 

 

 

 MİKRO ŞEBEKELERDE GERİLİM KONTROLÜNÜN İNCELENMESİ 

 

ÖZET 

Elektrik enerjisi; iletimi, kullanımı ve kontrolü kolay, birçok enerji türüne kolay dönüşebilen 

ve günlük yaşamda vazgeçilmez temiz bir enerji türüdür. Bu enerji; insan yaşamında hayat 

kalitesini iyileştiren, sanayi üretimi için temel gereksinimlerden biri olan, ekonomik ve sosyal 

ilerlemeyi sağlayan en önemli unsurdur. Ülkemiz, enerji kaynaklarının çeşitliliği ve 

potansiyeli bakımından oldukça şanslı bir coğrafyada bulunmaktadır. Bir şebekedeki 

kullanıcıların büyük bölümünün hassas yüklere sahip olması, bireysel önlemlerin, yerini 

şebeke bazında alınacak önlemlere bırakmasını zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk 

sonucunda, kritik yüklerin enterkonnekte şebekede oluşacak kesinti ve arızalardan en az 

düzeyde etkilenmesi yaklaşımı mikro şebeke kavramını ortaya çıkarmıştır. Mikro şebekeler, 

yenilenebilir enerji kaynakları ile klasik enerji üretim santrallerinin entegrasyonu sonucunda 

oluşturulan hibrit yapılardır. Ana şebeke açısından incelendiğinde, mikro şebekenin en 
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önemli avantajı, ana şebeke içinde kontrol edilebilir bir yapıda ve gerekli durumda ayrık bir 

enerji kaynağı olarak çalışabilme yeteneğine sahip olmasıdır. Kullanıcı açısından 

bakıldığında ise, bireysel enerji ihtiyaçlarını kaliteli ve kesintisiz enerji sunarak 

karşılayabilmesi ve bu durumun olası zararları engellemesi yeteneği, mikro şebekenin en 

büyük avantajı olarak öne çıkmaktadır. Mikro şebeke olarak çalışılması için ise en önemli 

kriter frekans kontrolüdür. Şebekeden ayrılıp mikro yönetilecek bir şebekenin frekans 

kontrolünün sağlanması gerektiği yapılan çalışmalarda görülmüştür. Bu çalışmada trafo 

merkezi tarafından enerjisiz kalındığı durumlarda mikro şebeke çalışması yapılmış ve aktif 

güç – frekans kontrolü için gereklilikler ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın sonucunda, 

mikro şebekenin aktif güç – frekans kontrolü için en önemli husus, kaynak olarak 

kullanılacak santralin frekans kontrolcülerinin mikro şebekeye uygun olarak ayarlanması ve 

mikro şebekenin frekans takibini yapabilecek duruma getirilebilmesi olduğu görülmüştür. 

Anahtar sözcükler: Mikro Şebeke, Gerilim Kontrolü, Dağıtık Üretim 

 

1. GİRİŞ 

Elektrik enerjisinin üretimi ve tüketimi arasındaki denge; teknolojik gelişmelerin, nüfus 

artışının ve sanayileşmenin sürekli devam ettiği modern toplumlar için kritik öneme sahiptir. 

Yapılan araştırmalar, artan enerji tüketimi seyrine karşılık petrol, doğalgaz ve kömür içeren 

fosil yakıtlı enerji üretiminin aynı oranda karşılık veremeyeceğini göstermiştir. Petrole 51 yıl, 

doğalgaza 53 yıl ve kömüre ise 114 yıl rezerv ömrü tahmini yapılmaktadır. Fosil yakıtların 

kritik rezerv seviyeleri için 2016-2040 yılları arasında enerji sektörüne yeni ve yenilenebilir 

kaynaklardan yatırımlar planlanmaktadır. Yaklaşık 66,5 trilyon dolarlık yatırımın %35’i enerji 

verimliliğine ve %11’i yenilenebilir enerji sektörüne olacağı tahmin edilmektedir [1]. Bu 

sebeple enerjinin hem etkin ve verimli kullanımı hem de enerji sektörüne yenilenebilir enerji 

kaynaklarının dâhil edilmesi ile klasik enerji şebekesine karşılık mikro şebeke gibi alternatif 

fikirler ortaya çıkmıştır [2]. 

Mikro şebekeler, farklı yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonuna esnek bir şekilde 

olanak sağlayan, düşük veya orta gerilimli küçük ölçekli enerji dağıtım sistemine verilen 

isimdir. Dağıtık üretim kaynakları, enerji depolama birimleri ve yüklerden oluşan ve yerel 

enerji ağı olan mikro şebekeler güç şebekesi açısından değerlendirildiğinde kontrol edilebilen 

tek bir varlık olarak davranır [3-4]. 

Acil şebeke koşullarında kritik yüklerin ve sanayi yüklerinin beslenmesi, tedarik sürekliliğini 

iyileştirmeye yönelik dağıtım şebekesine bağlı konvansiyonel santraller ve yenilenebilir enerji 

kaynakları üzerinden dağıtım fideri ölçekli mikro şebeke (izole ada) oluşturulmasına yönelik, 

dağıtım şebekesi seviyesi ve dağıtık üretim seviyesi bazında gerilim kontrolü büyük önem arz 

etmektedir. Mevcut yönetmeliklere göre, dağıtıma gömülü santraller şebekedeki elektrik 

kesintisi durumunda devreden çıkmak zorundadır. Ancak, elektrik dağıtım şebekesinde bulunan 

bağlantı yapıları ve dağıtıma gömülü santraller incelendiğinde bu birleşik yapının mikro şebeke 

oluşturacak şekilde planlanmasının mümkün olabileceği ve kesinti durumlarında mikro 

şebekelerin elektrik enerjisini kullanıcılara ulaştırabileceği değerlendirilmektedir. Bununla 

birlikte mikro şebekeler acil durumlarda ana şebekenin enerjilendirilmesi için alternatif bir 

çözümdür ve bu açıdan şebekeye esneklik kazandırmaktadır. Son yıllarda, dağıtım şebekesine 

bağlı konvansiyonel santraller ve yenilenebilir enerji kaynakları sayısı, güç talebini karşılamak 

adına önemli ölçüde artmıştır. Dağıtık üretimler; su, güneş, rüzgar ve biyokütle gibi 

yenilenebilir enerji kaynaklarını ve yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (dizel, doğal gaz 

vb.) kullanarak enerji üretmektedir [5]. 
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Dağıtık üretimler; yüke yakın olması, beslediği bölgenin/tesisin güvenilirliğini arttırması, 

gerilim düzeltmesi ve artan verimlilikleri ile şebeke yapısında önemli görevler üstlenmişlerdir 

[6]. Senkron makine barındıran her üreticinin otomatik gerilim regülatörüne sahip olduğu ve 

reaktif güç çekerek veya vererek kendi bağlantı baralarının gerilimini referans değerlere 

ayarlayabildiği varsayılır. Asenkron makine barındıran üreticiler ise kapasitör grupları ile az 

miktarda gerilim kontrolü yapabilseler de gerilim veya frekans regülasyonu kabiliyetleri yoktur. 

Şebeke bağlantısı olmadan, senkron makine barındıran dağıtık üretimler, frekansı ve gerilimi 

izin verilen değerler dahilinde tutacak kadar güçlü değildirler; bu nedenle, işletmelerinde iyi 

yönetim ve ikaz sistemine ihtiyaç vardır [7]. 

İyi bir kontrol stratejisi ada sisteminin kararlılığını sağlayacaktır. Ada modu işletmesi için 

dağıtık üretimlerin kontrol stratejisi genellikle şebekeye bağlı mod ve ada modu olarak 

sınıflandırılır. Dağıtık üretim şebekeye bağlı olduğunda, aktif ve reaktif güçler (P-Q) kontrol 

edilir ve sistem ada moduna geçtiğinde gerilim ve frekans (V-f) kontrol edilir. Şebekeye 

bağlanan çok sayıda dağıtık üretim ile bir ada bölgesi içindeki karma tip ve çok sayıda dağıtık 

üretimlerin işletilmesi kaçınılmazdır. Bu durumda, yük paylaşımı kontrolünü ve şebeke ile 

yeniden senkronizasyonu dikkate alacak daha karmaşık kontrolcüler gereklidir. Konvansiyonel 

ve küçük hidro üretim santralleri için senkron generatör tabanlı dağıtık üretimler yaygın olarak 

kullanılır. Senkron generatörün, sırasıyla makinenin hızını ve gerilimini düzenlemek için bir 

regülatör ve bir uyarıcıya ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. Ada işletmesi için uyarıcı, gerilimi ve 

reaktif gücü (Q-V) düzenlerken regülatör, hız ve aktif gücü (P-f) düzenler. Ada Modu, yükte 

bir değişikliğe neden olur (güç dengesizliği), dolayısıyla frekansta bir değişiklikle sonuçlanır 

(salınım denklemine dayalı olarak). Bir geçişi (adaya bağlı olarak) takip eden frekans sapması, 

frekans rölesi altında veya üzerinde kolayca açacağı ve böylece generatörü durduracağı ve ada 

modunda çalışmayı devam ettiremeyeceğinden büyük bir endişe kaynağı olarak görülmektedir. 

Ada modu işletmesi sırasında, regülatör izin verilen limitler dahilinde frekansı 

düzenleyebilmeli ve şebekenin yeniden senkronizasyonu gereksinimini karşılayabilmelidir. Bir 

izole ada çalışması için ikaz sisteminin kontrolcüsü her iki parametreyi kontrol için 

değiştirildiğinden, gerilim ve reaktif güç birbirleriyle yakından ilişkilidir. Literatürlerden 

birinde yer alan kavram, dağıtım şebekesi şebekeye bağlandığı zaman reaktif gücü sıfır 

değerine göre kontrol etmek ve şebeke ada oluşumu içerisine girdiğinde gerilim değerini 

referans değerine göre kontrol etmektir [8]. Bu arada ikaz, belirli bir limit (genellikle ±% 10) 

dâhilinde olmak üzere gerilimi düzenlemek için kullanılır. 

Bu tezde, iletim sisteminin çökmesi durumunda kritik yüklerin beslenmesi ve tedarik 

sürekliliğini iyileştirmeye yönelik dağıtım şebekesinin beslenmesi sağlanması için gerilim 

kontrolü yapılması sağlanmıştır. Literatür tarandığında ada modu çalışmalarının kısıtlı bir 

alanda kaldığı dağıtım şebekesi üzerinde bir çalışma yapılmadığı görülmüştür. Bu tez 

sonucunda dağıtım şebekesi özelinde belirlenecek pilot bir fider üzerinde bulunan dağıtım 

şebekesine bağlı konvansiyonel santraller ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden dağıtım 

fideri ölçekli mikro şebeke (izole ada) oluşturulmasına yönelik DigSilent Power Factory 

programı üzerinde analiz yapılarak literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Tezde, dağıtım şirketi özelinde kritik yüklerin ve sanayi yüklerin bulunduğu pilot fiderlerin 

seçimi yapılmış ve fider üzerinde bulunan dağıtım şebekesine bağlı kontrolcü konvansiyonel 

santral ile diğer dağıtım şebekesine bağlı konvansiyonel santraller, yenilenebilir enerji 

kaynakları üzerinden dağıtım fideri ölçekli mikro şebeke (izole ada) oluşturulmasına yönelik 

DigSilent şebeke simülasyon yazılımı ile mikro şebekelerdeki gerilim kontrolü analizi 

yapılmıştır. AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. sorumluluk bölgesinde bulunan Kahramanmaraş 

TM-2 yük tevzi merkezinden çıkan Sümer-1 ve Sümer-2 fiderleri incelendiği zaman bu fiderler 

üzerinde hem konvansiyonel santrallerin hem de yenilenebilir enerji kaynakları bulunduğu göz 

önüne alındığında tezde yapılacak analiz çalışmaları bu fiderler üzerinde yoğunlaştırılmıştır. 
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2. TASARIM 

2.1.  Pilot Fider Belirleme Çalışmaları 

Dağıtım sisteminin bir bölümünün izole-ada olarak çalışabilmesi için gerekli asgari teknik 

şartlar aşağıdaki başlıklarda açıklanmıştır. 

2.1.1. Şebeke Toparlanması (Black-Start) Özellikli Santral Içeren Yerel Enerji 

Kaynakları 

İzole-ada çalışması için ilk koşul yerel enerji kaynağının mevcut olmasıdır. Yerel üretimi 

olmayan ve ortak bağlantı noktasından (PCC) net bir yük olarak görülen bir bölge izole ada 

olarak kabul edilmez. Ayrıca, bu enerji kaynağı generatörlerden en az birinin şebeke 

toparlanması (black-start) şeklinde çalışabilmesi gerekir.  

Bu santrallerde generatörün uyarma sistemine harici bir kaynaktan (dizel generatörü gibi) 

gerilim verilir. Dolayısıyla, pilot fiderler belirlenirken, şebeke toparlanması yeteneği olan 

santrallerin yer aldığı fiderlere odaklanılmıştır. 

2.1.2. Mikro-Şebeke Üzerindeki Santraller Tarafından Yük ve Gerilim Kontrolü 

Elektrik güç sistemlerinin dinamik doğası gereği değişkenlik gösteren sistem frekansının ve 

geriliminin, izin verilen aralıklar içinde tutulması gerekir. Bu amaçla santraller hız regülatörü 

üzerinden frekans kontrolü ve otomatik gerilim regülatörü üzerinden de gerilim kontrolü 

desteği sağlarlar. Santrallerdeki bu kontrolcülerle ilişkili parametreler ve çalışma modları 

genellikle normal çalışma koşulu olan şebeke modu için tasarlanmış ve ayarlanmış olup, izole 

ada modu çalışması sırasında değiştirilmesi gerekir.  

Gerilim ve reaktif güç birbiriyle yakından ilişkilidir. Uyarma sisteminin kontrolcüsü izole ada 

modu çalışması durumunda bu parametrelerin her ikisini de kontrol etmektedir. Gerilim kontrol 

sistemleri, otomatik gerilim regülatörü (Automatic Voltage Regulator, AVR) ve uyarma 

sisteminden oluşur. Hız regülatörü sistemine benzer şekilde, AVR de ayrıca üç çalışma moduna 

sahiptir. Birincisi, AVR'nin üretilen reaktif gücü ayarlayarak generatör terminalinde önceden 

tanımlanmış bir gerilim büyüklüğünü sağlamaya çalıştığı gerilim kontrol modudur. Gerilim 

kontrol modunun blok şeması Şekil 2.1.’de gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 2.2.1. Otomatik gerilim regülasyonu (IEEE AC4A tipi basitleştirilmiş uyarı sistemi) 

Gerilim kontrol modu çoğunlukla, generatörün önemli miktarda reaktif güç sağlamak için 

yeterli kapasiteye sahip olduğu toplu üretim santralleri durumunda kullanılır. Küçük ölçekli 

generatör içeren santrallerin kapasite eğrileri de küçüktür. Bu nedenle, ada çalışması sırasında 

DÜ’ler tarafından geniş bir gerilim kontrol aralığı sağlanamaz. Örnek bir generatörün kapasite 

eğrisi Şekil 2.2’de gösterilmektedir. Geniş çaplı güç sistemlerinde gerilim, gerilim kontrol 

modunda çalışan bir generatör tarafından lokal olarak kontrol edilebilen lokal bir değişkendir. 

Ancak izole bir adada, gerilim global bir değişken olarak davranır. Burada, tüm adayı besleyen 

tek bir DÜ gerilim kontrol modunda çalışıyorsa, gerilim kararsızlığı olasılığı, DÜ reaktif 

yükteki küçük değişikliklere tepki verecek kadar yüksektir. 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
426



 
Şekil 2.2. Marteks Kojenerasyon Kapasite Eğrisi 

AVR için diğer mod, generatörlerin terminaldeki gerilim büyüklüğünden bağımsız olarak 

önceden tanımlanmış reaktif güç değeri sağladığı sabit reaktif güç modudur (sabit güç faktörü 

modu olarak da bilinir). 

Droop modu ise, gerilim kontrolü ile sabit güç faktörü modu arasında doğrusal bir ilişki kurulan 

modudur. AVR'nin düşüş modu karakteristiği Şekil 2.3’te gösterilmektedir. 

 
Şekil 2.3. AVR’nin Droop Mod Karakteristiği 

Hız regülatör sisteminin droop moduna benzer şekilde, droop modundaki AVR, izole ada 

çalışması durumu sırasında gerilim kontrol modundan daha kararlı bir davranış sergiler. 

Gerilimde herhangi bir değişiklik olması durumunda, üretilen reaktif güç, droop 

karakteristiğinin eğimi ile tanımlanan bir dereceye kadar değişir. 

Bu bilgiler ve şimdiye kadar yapılan çalışmalara dayanarak, izole ada için en uygun modun 

droop modu olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, ihtiyaca göre gerilim kontrol modu da 

kullanılabilir. 

2.2. Dağıtık Üretimlerimlerin İzole Ada Modunda Çalıştırılması İçin Gereken 

Koşulların Özeti 

Dağıtım sisteminin bir bölümünün izole-ada olarak çalışabilmesi için gerekli asgari teknik 

şartlar aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir:  

• İzole adada senkron generatör içeren üretim santrali/santralleri bulunmalı; 
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• En az bir santralde şebeke toparlanma (black start) özelliği olmalı; 

• Ada bölgesi içerisinde yük olmalı (dağıtım şirketi tarafından şebekeden ayrılıp izole adaya 

tahsis edilecek şekilde); 

• DÜ'nin hız regülatörü sistemi, P-F droop modunda çalışabilmeli; ve, 

• DÜ'nin gerilim kontrol sistemi, Q-V droop modunda çalışabilmelidir. 

 

Bu şartların haricinde, tezde pilot fiderler belirlenirken, fider üzerinde önemli yüklerin (sanayi 

gibi) olması da bir kriter olarak göz önüne alınmıştır. Bunun sebebi, geniş çaplı bir şebeke 

kesintisi yaşanan acil bir durumda, öncelikli yüklere mikro-fider uygulaması ile hızlı bir şekilde 

enerji verilmesidir.  

Ayrıca, şebeke işletmecilerinin alışık olmadığı bir çalışma prensibi olması nedeniyle izole-ada 

modunda işletmecilerin güvenliği de önemlidir. Zira, izole-ada prensibinde çalışacak olan 

fiderin TEİAŞ merkezindeki kesicisi ve/veya fider üzerindeki dağıtım merkezlerindeki bazı 

kesiciler açılmak suretiyle izole ada oluşturulacak olup, bu kesicilerin açık olması, fider 

üzerinde enerji olmadığı anlamına gelmeyecektir.  

Son olarak, fider üzerindeki koruma sisteminin, izole-ada koşullarında da sağlıklı bir şekilde 

çalıştığı kontrol edilmeli ve gerekirse koruma koordinasyonunda gerekli ayarlamaların 

yapılması gerekir. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Gerçekleştirilen dinamik analizlerde; öncelikli olarak minimum ve maksimum yüklenme 

koşullarında izole ada santrallerin devreye alınması ve yüklerin devreye alınması incelenmiştir. 

Minimum ve maksimum yüklenme koşulları, pilot olarak belirlenen fiderlerin 1 yıllık tüketim 

profilleri incelenerek tespit edilmiştir. Bu kapsamda oluşturulan senaryolara ait detaylar aşağıda 

alt başlıklar altında açıklanmıştır. 

3.1. Minimum Yüklenme Koşullarında Analizler 

OSOS kaytlarına göre bölgenin minimum yüklenmesinin Haziran ayında gerçekleştiği 

anlaşılmıştır. Bu dönemde minimum yüklenme koşullarında 28 aşamada gerçekleştirilen 

anahtarlama sonrası pilot bölge üzerindeki bütün konvansiyonel santraller ve GES’ler izole ada 

modunda enerjilendirilmiş ve şebekenin 4.5 MW’lık bütün yükü bu mevcut santraller tarafından 

kademeli olarak devreye alınarak enerji ihtiyacı karşılanmıştır. 

Sistem toparlama üretim santrali olan Marteks kojen santralinin izole ada modundaki çıkış 

gücünde ve terminal gerilimindeki değişimler Şekil 3.1’de gösterilmektedir. Her bir 

anahtarlama sonrası enerjilendirilien üretim santralleri ve devreye alınan yük değişimleri 

nedeniyle hız regülatörü türbin gücünü ve mekaniksel momenti izole adanın ihtiyacına göre 

ayarlamaktadır. Ayrıca, şebeke terminal geriliminde oluşan salınımlar sönümlenerek limitler 

içerisinde kalmaktadır. 
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Şekil 3.1. Minimum Yüklenme Koşullarında 28 Aşamalı Anahtarlamada Frekanstaki 

Değişimler 

3.2. Maksimum Yüklenme Koşullarında Analizler 

OSOS kayıtlarına göre bölgenin maksimum yüklenmesinin Şubat ayında gerçekleştiği 

anlaşılmıştır. Bu dönemde maksimum yüklenme koşullarında 29 aşamada gerçekleştirilen 

anahtarlama sonrasında pilot bölge üzerindeki konvansiyonel santraller ve GES’ler izole ada 

modunda enerjilendirilmiş ve şebekenin 43,97 MW’lık yükünün 8,486 MW’ı santraller 

tarafından kademeli olarak devreye alınarak enerjilendirilmiştir.  
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Şekil 3.2. Maksimum Yüklenme Koşullarında 29 Aşamalı Anahtarlamada Santral Çıkış Gücü 

ve Terminal Gerilimindeki Değişimler 

Sistem toparlanması ile Marteks konvansiyonel santrali başlangıçta 0.385 MW’lık bir üretim 

ile izole ada modunda çalışmaktadır. Diğer üretim santrallerinin ve yüklerin devreye 

alınmasından sonra izole adada 8.369 MW’lık yük konvansiyonel santraller tarafından, 0.117 

MW’lık yük GES’ler tarafından maksimum yüklenme seviyesinde karşılanmaktadır.  

Maksimum yüklenme koşulları analizlerinde, izole adanın 1 MW’ı aşan adım (step) yük artışına 

maruz kaldığında gerilimin 0,990 p.u. seviyelerinin altına düştüğü görülmektedir. Bu sebepten 

dolayı devreye alınan hatlar üzerindeki bazı yükler devreden çıkartılmış ve 1 MW altı yüklerin 

devreye alınmasına dikkat edilmiştir. Analizlerde gerilim, ikaz regülatörü tarafından control 

edilmiş ve gerilim AVR tarafından nominal değer aralığına getirilmiştir. 
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Şekil 3.3. Maksimum Yüklenme Koşullarında 29 Aşamalı Anahtarlamada Reaktif Güçteki 

Değişimler 

4. Sonuç ve Öneriler 

Tezin amacı, acil şebeke koşullarında tedarik sürekliliğini iyileştirmeye yönelik, dağıtım 

şebekesine bağlı santraller ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerinden dağıtım fideri ölçekli 

mikro şebeke (izole ada) oluşturulmasına yönelik, dağıtım şebekesi seviyesi ve dağıtık üretim 

seviyesi bazında gerekli teknik kriterleri, standartları ve mevzuat düzenleme ihtiyaçlarını 

araştırmak ve kriterler geliştirmek olarak özetleyebiliriz. Tezin öne çıkan en önemli katma 

değeri, dağıtım şirketinin tedarik sürekliliği göstergelerinin iyileşmesinde ileride kritik öneme 

sahip olması beklenen fider ölçekli mikro şebeke uygulamalarında deneyim kazanmak ve tezin 

sonuçlarından yararlanılarak uygulamaya geçirilmesine katkı sağlamaktır. Tez kapsamında 

yapılan araştırmalarda, Türkiye’deki konu ile ilgili mevcut yönetmelik ve tebliğlere göre, 

“planlı” izole ada modunda çalışma ile ilgili kuralları içeren bir yönetmelik/tebliğ henüz mevcut 

olmadığı görülmüştür. “Planlı” izole ada uygulaması için potansiyel birer aday olan dağıtım 

şebekesine bağlı üretim santrallerinin ön şartları (Senkron makine tabanlı santralin bulunması, 

en az bir santralin black-start özelliği olması, yük olması, hız ve gerilim regülatörü gibi) ve 

gerekli kriterleri sağladığı sürece izole ada modunda çalışabilirliği tezde yapılan çalışmalar 

sonucunda görülmüştür. 

Senkron generatör bazlı dağıtıma gömülü üretimi başlatma, uyarma sistemine gerilim vermek 

için harici bir kaynağa ihtiyaç duyar. Şebekeye bağlı bir generatörü çalıştırmak için gerekli 

enerji ana şebeke tarafından sağlanabilir. Ancak, izole ada çalışması durumunda dağıtık üretim 

santralleri ana şebekeden ayrıldığı için, ana şebekeden enerjilendirilemez. Bu nedenle, uyarma 

sistemi için ilk enerjiyi sağlamak adına black start generatör olarak adlandırılan bir harici 

kaynağa ihtiyaç vardır. 

Tez kapsamında yapılan araştırmalar doğrultusunda üretim santrallerinin izole ada modunda, 

çalıştırılması ile ilgili ön şartlar şunlardır: 

• İzole adada senkron generatör içeren üretim santrali/santralleri bulunmalı; 

• En az bir santralde black start özelliği olmalı; 
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• Senkron makine tabanlı üretim santralinin gerilim kontrol sistemi, Q-V droop modunda 

çalışabilmelidir. 

Detaylı analizler için, AKEDAŞ dağıtım şebekesi üzerinde fider ölçekli izole ada uygulaması 

yapılabilecek pilot fiderler belirlenmiştir. Bu kapsamda, AKEDAŞ dağıtım şebeke modeli 

detaylı olarak incelenmiş, belirlenen fiderler üzerinde konvansiyonel (gerilim ve frekans 

kontrolü yapılabilecek) ve yenilenebilir enerji santralleri (PV gibi) olmasına ve seçilen pilot 

fiderler üzerinde kritik yüklere sahip olmasına öncelik verilmiştir. 

• TM-2 Sümer-2 fiderine bağlı Maraş Kağıt kojenerasyon santralı buhar türbinidir. Fider 

ölçekli mikro-grid uygulamasında en önemli kriterlerden olan yük regülasyonu için 

önceliğin gaz türbinlerine verilmesi daha uygundur.  

•  TM-2 Sümer-2 fiderine bağlı Marteks kojenerasyon santrali gaz türbinidir. Yük 

regülasyonu için oldukça uygundur ve black start çalışma altyapısı vardır. Fakat mikro 

şebeke şeklinde hiç çalışmamıştır. 

Tezde, dinamik modellemesi ve elde edilen modeller üzerinde farklı senaryolarda kararlılık 

(stabilite) analiz çalışmaları yapılmıştır. Bu sayede pilot bölgedeki üretim santrallerinin 

(senkron makine tabanlı) izole ada modunda kararlı çalışması için gerekli kontrolcü 

parametreleri ve dağıtım şebekesinde yapılması gereken manevralar belirlenmiştir. Pilot bölge 

üzerinde izole ada modunda üretim santrallerinin devreye alınması ve izole ada OG şebekede 

yapılacak manevralar ile yükün arttırılması senaryoları incelenmiştir. Bu senaryolarda 

minimum ve maksimum yüklenme koşulları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmiştir. 

Daha sonra ani yük artışı ile hız regülatörünün ve gerilim kontrolcüsünün ani yük değişim 

durumundaki tepkisi analiz edilmiştir. 

Black-start santralinin devreye alınmasının ardından izole ada üzerindeki diğer üretim 

santralleri mümkün olduğunca fazla yükü besleyebilmek için enerjilendirilmelidir. Fakat çok 

makineli senkron adalama sistemlerinde (Multi-Machine Synchronous Islanding) dikkat 

edilmesi gereken önemli hususların biri türbin generatör gruplarının eylemsizlik momentidir 

(inertia). Pilot bölge üzerindeki Maraş Kağıt Kojen santrali kömür santralidir. Bu tip santraller, 

yapısı itibariyle, izole ada esnasında santraller arasındaki senkronizasyonu ve olası darbe 

durumlarında gaz santrallerine göre daha geç tepkiler vermektedir. Bu durum da göz önüne 

alınarak, en kötü senaryoda bu santralin izole ada modunda çalışmayacağı varsayılmıştır. 
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ÖZET  

Yenidoğan kuzuların olumsuz çevre şartlarına ve hastalıklara karşı vücut direnci oldukça azdır. 

Çünkü koyunlarda plasenta yapısı nedeniyle gebelik döneminde immünoglobulinlerin (IgG) 

yavruya aktarılması mümkün olmamaktadır. Bu nedenle oluşabilecek kuzu kayıplarını en aza 

indirebilmek için, doğumdan sonraki ilk saatlerde kuzulara mutlaka yeterli miktarda ve kalitede 

kolostrum verilmelidir. Kolostrum yalnızca gıda değil, aynı zamanda temel biyolojik işlevlere 

sahip olan anneden yavruya immünoglobulin transferini sağlayan ilk kaynaktır. Kolostrum 

alımı ve kolostral protein emilimi, yeni doğan kuzunun yaşama adaptasyonunda önemli bir rol 

oynamaktadır. Kuzular kendi antikorlarını üretme yeteneği kazanıncaya kadar, kolostrumla 

elde ettikleri pasif bağışıklık sayesinde neonatal dönemde hastalıklardan korunurlar. Yetersiz 

kolostral IgG alımı ya da emilimi pasif transfer yetmezliğine neden olmaktadır. Pasif transfer 

yetmezlik, dolaylı olarak bağışıklık sisteminin baskılanması sonucunda gelişen sekonder 

enfeksiyonların gelişimine zemin hazırlayarak hayvanları hastalıklara yatkın kılmaktadır. Bu 

derlemede kolostrumun yapısı, kuzularda pasif bağışıklığın oluşması, pasif transfer yetmezlik 

ve tespitinde kullanılan yöntemler anlatılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Kolostrum, immünoglobulin G, pasif transfer, yenidoğan 

 

COLOSTRUM and FAILURE OF PASSIVE TRANSFER IN LAMBS  

 

ABSTRACT 

Newborn lambs have little body resistance to negative environmental conditions and illnesses. 

For, it is impossible to transfer immunoglobulins (IgG) to the fetus in ewes during pregnancy 

due to the structure of the placenta. For this reason, in order to minimize potential lamb losses, 

lambs should absolutely be given colostrum in sufficient amount and quality in the first hours 

following the birth. Colostrum is not only a kind of food, but it is also the first source providing 

immunoglobulin transfer from the mother possessing basic biological functions to the kid. 

Colostrum intake and colostral protein absorption play an important role in newborn lamb's 

adaptation to life. Until lambs gain the ability to produce their own antibodies, they protect 

from illnesses during the neonatal period thanks to the passive immunity which they get with 

colostrum. Insufficient colostral IgG intake or absorption leads to the failure of passive transfer. 

Failure of passive transfer makes animals susceptible to diseases by indirectly paving the way 

for the development of secondary infections developing as a result of the suppression of the 

immune system. In this review article, the structure of colostrum, the development of passive 

immunity in lambs, failure of passive transfer, and methods used to determine it were discussed. 

Keywords: Colostrum, immunoglobulin G, passive transfer, newborn 
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ÖZET 

Çalışma, 2017 ve 2018 yılları Mayıs ve Ekim ayları arasında Mardin ili Derik ilçesinde 

Karacadağ sınırında bulunan Bayraklı, Taşıt ve Kuşçu köylerinde yürütülmüştür. Bu bölge her 

on beş günde bir ziyaret edilmiş, bölgeye yerleştirilen çukur tuzak ve ışık tuzakları yardımı ile 

gübre böcekleri toplanmıştır. Ayrıca tuzaklar haricinde arazide bulunan eşek, at, koyun, sığır 

ve deve dışkısı fiziken kontrol edilmiştir. Bu gübre materyallerinde beslenen türlerin 

oluşturduğu yaşam alanları, ayrıştırma süreleri, tercih aralığı gibi farklı parametreler 

gözlemlenmiştir. İki yıllık toplam süreçte Scarabaeidae, Histeridae, Hydrophilidae 

familyalarına bağlı gübre böceklerinden 15 tür ve bu türlerden 313 birey kaydedilmiştir. 

Örnek sayısına bakıldığında en fazla toplanan tür 70 ergin ile Sphaeridium scarabaeoides 

olmuştur. Çalışmada saptanan 15 türden 12’si; Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis (L., 

1758), Aphodius contaminatus (Herbst, 1783), Aphodius fimetarius (L., 1758), Atholus 

bimaculatus (L., 1758), Biralus satellitius (Herbst, 1789), Sphaeridium marginatum (F., 

1787), Sphaeridium scarabaeoides (L., 1758), Acrossus luridus (F., 1775), Onthophagus 

taurus (Schreber, 1759), Colobopterus erraticus (L., 1758), Euonthophagus amyntas alces 

(F., 1792), Euonthophagus atramentarius (Ménétriés, 1832) Mardin ili için ilk kayıt 

niteliğindedir. 

Anahtar Kelime: Derik, Gübre Böceği, Karacadağ, Mardin, Scarabaeidae 

 

 

CONTRIBUTIONS TO THE FAUNA OF DUNG BEETLE (SCARABAEIDAE, 

HISTERIDAE, HYDROPHILIDAE) OF MARDIN PROVINCE 

 

ABSTRACT 

The study was carried out during 2017-18 may and october to find dung beetles in the villages 

of Bayraklı, Taşıt and Kuşçu which are located on the border of Karacadağ, in the district of 

Mardin’s Derik. These areas were visited every fortnight and dung beetles were collected with 

the help of pit traps and light traps that placed in the area. In addition, except for the traps, the 

manure of donkeys, horses, sheeps, cattle and camels were checked by us. Different 

parameters were observed such as habitats, decomposition times and preference range of the 

species fed in these materials. During the two-year period, 15 species of dung beetles and 313 

individuals from these species which belong to the families of Scarabaeidae, Histeridae, 

Hydrophilidae were recorded. Considering the number of samples, the most common species 

was Sphaeridium scarabaeoides (L., 1758) with 70 adults. In addition, 12 of the 15 species 

identified in the study; Aphodius (Otophorus) haemorrhoidalis (L., 1758), Aphodius 
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contaminatus (Herbst, 1783), Aphodius fimetarius (L., 1758), Atholus bimaculatus (L., 1758), 

Biralus satellitius (Herbst, 1789), Sphaeridium marginatum (F., 1787), Sphaeridium 

scarabaeoides (L., 1758), Acrossus luridus (F., 1775), Onthophagus taurus (Schreber, 1759), 

Colobopterus erraticus (L., 1758), Euonthophagus amyntas alces (F., 1792), Euonthophagus 

atramentarius (Ménétriés, 1832) were the first record for Mardin province. 

Key Words: Derik, Dung beetle, Karacadağ, Mardin, Scarabaeidae 

*Bu çalışma, Hübak 17226 nolu proje kapsamında desteklenmiştir. 
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ÇEKİRGELERİN GIDA OLARAK TÜKETİMİNE YÖNELİK TOPLUM ALGISININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Dyt. Ayşe Nilüfer GÜLDAMLA 

Bitlis Eren Üniv., Lisansüstü Eğitim Enst., Gıda Güv. A.B.D. 

ORCID: 0000-0001-5205-7285 

Dr. Öğr. Üyesi Seda OĞUR 

Bitlis Eren Üniv., Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Böl. 

ORCID:0000-0002-2041-0790 

 

ÖZET 

Bu araştırmada, sağlıklı yetişkin bireylerin alternatif gıda kaynağı olarak çekirge tüketimine 

yönelik algıları araştırılmıştır. Çekirgenin görüntüsü, tadının merak uyandırması, besin içeriği, 

dine uygunluğu ve besin zenginleştirmede kullanımları açısından insanların tüketebilme 

durumları sorgulanmıştır. Araştırma; Türkiye genelinde rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 

514 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin istatistiksel analizi IBM SPSS 25.0 ve SmartPLS 

3.0 programlarında yapılmıştır.  

Katılımcıların %80,2’si “farklı tatları denemekten hoşlandığım için çekirge tükebilirim”, 

%79,2’si “ucuz protein kaynağı olduğu için çekirge tüketebilirim”, %75,5’i “tüm esansiyel 

aminoasitleri barındırdığı için çekirge tüketebilirim”, %67,1’i “çekirge unundan besin 

zenginleştirme yapılan ürünleri tüketebilirim”, %65,2’i “üç büyük dinde (Yahudilik, 

Hristiyanlık, Müslümanlık) yenilmesinde sakınca görülmediği için çekirge tüketebilirim” soru 

ifadelerine “kesinlikle katılmıyorum” yanıtını vermiştir. Bu yüzden, katılımcıların 

çoğunluğunun çekirge tüketimine yönelik algısının negatif yönde olduğu tespit edilmiştir. 

Ancak oluşturulan hipotezlerin geçerliliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan nedensellik 

analizleri neticesinde; çekirgelerin besin değeri içeriğinin, bireylerin tadı merak edildiği için 

çekirge tüketim durumlarına etkisi pozitif yönlü (0,730) olarak bulunmuştur (p<0,05). 

Görüntüsüne rağmen çekirge tüketiminin, bireylerin tadı merak edildiği için çekirge tüketim 

durumlarına etkisi pozitif yönlü (0,277) olarak belirlenmiştir (p<0,05). Tadı merak edildiği için 

çekirge tüketiminin, bireylerin çekirge unundan besin zenginleştirme yapılan gıdaları tüketim 

durumlarına etkisi pozitif yönlü (0,797) olarak saptanmıştır (p<0,05). Bu bulguların sonucunda; 

çekirgelerin besin değerine yönelik toplumun bilinçlenmesi sağlanırsa, çekirgenin tadının da 

merak edilip tüketim isteğinin olumlu yöne dönebileceği tespit edilmiştir.  

Ayrıca, çekirgelerin tüketimine yönelik düzenlenecek kampanyalarla görüntüsüne rağmen tadı 

merak edildiği için ve tadının merak edilmesinden dolayı da çekirge unundan besin 

zenginleştirme yapılan gıdaların tüketilme isteği üzerine olumlu etkisinin olabileceği 

görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yenilebilir böcek, Entomofaji, Alternatif gıda, Çekirge, Toplum algısı. 
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EVALUATION OF PUBLIC PERCEPTION ABOUT CONSUMPTION OF 

GRASSHOPPERS AS FOOD 

 

ABSTRACT 

In this thesis, the perceptions of grasshopper consumption as an alternative food source by 

healthy adults were investigated. The consumption of grasshoppers has been investigated in 

terms of their appearance, taste, nutritional content, suitability to religion, and usage as a food 

enrichment. 514 randomly selected participants were interviewed in this research. Results were 

analyzed using IBM SPSS 25.0 and SmartPLS 3.0 programs. 

80.2% of the respondents strongly disagreed about the question of “I can consume grasshoppers 

because I like to try different flavors,” 79.2% strongly disagreed about the question of “I can 

consume grasshoppers because it's a cheap protein source,” 75.5% strongly disagreed about the 

question of “I can consume grasshoppers because it contains all essential amino acids,” 67% 

strongly disagreed about the question of “I can consume products that are enriched with 

grasshopper flour,” 65.2% strongly disagreed about the question of “I can consume 

grasshoppers because it is allowed to be consumed in three major religions (Judaism, 

Christianity, Islam).” Therefore, the perception of most of the participants about grasshopper 

consumption was negative. 

Causality analyzes were conducted to test of validity of hypotheses. Both the nutritional content 

(0.730) and the appearance of grasshopper (0.277) have a positive effect on grasshopper 

consumption, since individuals are curious about its taste (p<0.05). The curiosity of grasshopper 

taste has a positive effect on the consumption of foods enriched with grasshopper flour (0.797) 

(p<0.05).  

As a result, it has been determined that if awareness of the society is increased about the 

nutritional value of grasshopper, the taste of grasshoppers may be wondered, and the 

consumption desire can turn in a positive direction. If awareness of the society is increased, 

despite its appearance, people are curious about grasshopper taste. Hence campaigns for 

grasshopper consumption may positively affect the desire to consume food enriched with 

grasshopper flour. 

Keywords: Edible insect, Entomophagy, Alternative food, Grasshopper, Public perception. 
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ÖZET 

Günümüz dünyasında insan nüfusunun hızla artmasıyla protein kaynakları azalmaya 

başlamıştır. Sığır, koyun ve tavuk çiftliklerinin kurulması sera gazlarının artmasına neden 

olmuştur. Alternatif protein kaynağı olarak yapay et üretimi için yapılan çalışmalar kısmen 

başarılı olsa da, teknolojisinin tam olarak geliştirilmesi ve tüketimi karşılayacak boyutlara 

ulaşması zaman alacaktır. Geleneksel hayvancılığa kıyasla daha az (%50-%90) arazi 

kullanılarak yetiştirilen böcekler; düşük kaliteli biyokütleyi, değerli proteinlere dönüştürebilen 

güçlü biyodönüştürücüler olarak kabul edilmekte ve daha düşük oranda (yaklaşık 100 kat daha 

az) sera gazı emisyonu üretmektedirler. Böcek yetiştiriciliğinin daha düşük sermayeli bir 

yatırım seçeneği olması üretimini ve tüketimini olumlu yönde etkilemektedir. Yenilebilir 

böcekler sürdürülebilir beslenme için alternatif protein kaynakları içerisinde en önemli grubu 

oluşturmaktadır. 

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (European Food Safety Authority, EFSA) standardize edilmiş 

gıda sınıflama veri tabanına (FoodEx) 2015 yılında böcekleri eklemiş ve yaygın olarak tüketilen 

böceklerin kelebekler/güveler, arılar, karıncalar, termitler, ağustos böcekleri ve çekirgeler 

olduğu ifade edilmiştir. Daha çok tropikal ülkelerde olmak üzere; Asya, Afrika ve Latin 

Amerika’nın bazı bölgelerinde entomofaji (böceklerin yiyecek olarak tüketilmesi) yaygın 

olmasına rağmen birçok bölgede böcek yeme ile ilgili ön yargıların olduğu ifade edilmektedir.   

Eklembacaklılar grubunun Orthoptera (düz kanatlılar) takımının, Acrididae alt takımındaki en 

büyük ailesini oluşturan çekirgelerin dünyada tanımlanmış yaklaşık 12.000’den fazla türü 

vardır. Pişirilmemiş çekirgelerin (Locusta migratoria, Acridium melanorhodon, Ruspolla 

different) 100 g larvalarında 14-18 g ve 100 g erginlerinde ise 13-28 g protein olduğu 

bildirilmektedir. 

Bu bildiride; çekirgelerin değerli bir alternatif protein ve gıda kaynağı olmasının kanıtı olan, 

farklı çekirge türlerinin temel besin bileşimini, amino asit içeriğini, yağ asidi kompozisyonunu, 

mineral madde içeriğini ve vitamin içeriğini gösteren çalışmaların sonuçları özetlenmeye 

çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yenilebilir böcek, Alternatif protein kaynağı, Çekirge, Besin 

kompozisyonu. 
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NUTRIENT COMPOSITION OF GRASSHOPPERS AS AN ALTERNATIVE 

PROTEIN SOURCE 

 

ABSTRACT 

With the rapid increase in the human population in today's world, protein sources have started 

to decrease. The establishment of cattle, sheep and chicken farms has led to an increase in 

greenhouse gases. Although the studies for artificial meat production as an alternative protein 

source are partially successful, it will take time for the technology to be fully developed and to 

reach the dimensions to meet the consumption. Insects grown using less land (50%-90%) 

compared to traditional livestock; they are considered to be powerful biotransformers that can 

convert low-quality biomass into valuable proteins and produce lower greenhouse gas 

emissions (approximately 100 times less). The fact that insect farming is an investment option 

with a lower capital affects its production and consumption positively. Edible insects constitute 

the most important group among alternative protein sources for sustainable nutrition. 

The European Food Safety Authority (EFSA) added insects to the standardized food 

classification database (FoodEx) in 2015 and it was stated that the commonly consumed insects 

are butterflies/moths, bees, ants, termites, cicadas and grasshoppers. It is stated that there are 

prejudices about insect eating in many regions, although entomophagy (the consumption of 

insects as food) is common in some parts of Asia, Africa and Latin America, especially in 

tropical countries.  

There are more than 12.000 species of grasshoppers described in the world, constituting the 

largest family in the Orthoptera (flat-winged) suborder of the arthropod group, the suborder 

Acrididae. It is reported that the uncooked grasshoppers (Locusta migratoria, Acridium 

melanorhodon, Ruspolla different) have 14-18 g protein in 100 g larvae and 13-28 g protein in 

100 g adults. 

In this paper are tried to be summarized the results of studies, which are proof of the fact that 

grasshoppers are a valuable alternative protein and food source, and showing the basic 

nutritional composition, amino acid content, fatty acid composition, mineral content and 

vitamin content of different grasshopper species. 

Keywords: Edible insect, Alternative protein source, Grasshopper, Nutrient composition. 
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ÖZET 

Çinko (Zn) noksanlığı dünyada ve Türkiye’de oldukça yaygın görülen bir mikro besin element 

problemi olmaktadır. Bu sorun, özellikle kurak-yarı kurak iklim şartlarına sahip bölgelerdeki 

hububat ekilen alanlarda ortaya çıkmaktadır. Zn noksanlığının en kolay giderilme yolunun 

uygulama kolaylığı bakımından kompoze gübrelere çinkolu bileşikler (ZnSO4.7H2O veya ZnO) 

ilave edilmesi olacağı belirtilmiş ve bu nedenle çinko katkılı kompoze gübreler üretilmiştir. 

Dünyada ve ülkemizde Zn gübrelemesi ile ilgili birçok çalışma yürütülmüş olmasına rağmen 

farklı formlarda çinko içeren çinko katkılı kompoze gübrelerin etkinliklerinin değerlendirildiği 

çalışmalar çok sınırlı sayıda olmuştur.  

Yapılan çalışmalarda Zn gübresinin etkili bir Zn kaynağı olması için en az %40-50’sinin suda 

çözünür formda olması gerekmektedir. Zn’li gübrelerin suda çözünürlüklerine baktığımızda 

Zn-EDTA >ZnSO4.7H2O>ZnO olarak tespit edilmiştir. Buna rağmen son yıllarda çinko katkılı 

kompoze gübrelerde Zn kaynağı olarak daha ucuz olması nedeniyle ZnO kullanımı 

yaygınlaşmaktadır. ZnO’in çözünürlüğünün çok düşük olası nedeniyle bitki bundan 

yararlanamamakta dolayısıyla verimde kayıplar meydana gelmekte hem üretici hemde ülke 

ekonomisinde ekonomik yönden kayıplara neden olmaktadır. 

Bu çalışma, suda çözünürlüğü farklı Zn kaynaklarının kompoze gübrelerle birlikte makarnalık 

buğdayın (Triticum durum L.) yeşil aksamının Zn alımı üzerine etkilerini belirlemek ve bitkisel 

üretimi için en etkili olan Zn kaynağı ve Zn kaynağı ile birlikte kullanılan toz kükürt ve K-

Humat uygulamalarının etkilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

Araştırma tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekkerrürlü olarak kurulmuştur. 

Çalışmada; değişik çinko kaynakları topraktan 0 ve 11.45 mg kg-1 olacak şekilde çinko katkısız 

20.20.0 kompoze gübreye ZnSO4.7H2O, ZnO, Zn-EDTA ilave edilerek ve farklı formlarda Zn 

içeren çinko katkılı 20.20.0+%1 Zn kompoze gübresi ile birlikte toz kükürt ve K-Humat 

sırasıyla 400 ve 150 mg kg-1 olmak üzere on iki farklı gübre uygulaması yapılmıştır. 

Sonuç olarak; Zn kaynaklarının suda çözünürlükleri arttıkça makarnalık buğdayın Zn alımının 

arttığı belirlenmiştir. Kontrol uygulamasına göre makarnalık buğdayın yeşil aksam Zn alımı 

üzerine sağladığı artışlar bakımından Zn kaynaklarının Zn-EDTA> ZnSO4> ZnO şeklinde 

sıralandığı tespit edilmiştir. Bunun yanısıra Zn kaynaklarından ve Zn kaynaklarıyla beraber K-

Humat ve toz kükürt uygulamalarında 20-20-0 + Zn-EDTA uygulaması en yüksek yeşil aksam 

Zn alımına neden olurken bunu sırasıyla (20-20-0+ ZnSO4.7H2O +K-Humat) ve (20-20-0 + 

ZnSO4.7H2O + elementel toz S) takip etmiştir. Bu sonuçlara göre çinko katkılı kompoze 

gübrelerde Zn kaynağı olarak Zn EDTA’ya göre daha ucuz olması nedeniyle ZnSO4.7H2O 

kullanılmasını tavsiye edebiliriz. 

Anahtar kelime: Buğday, K-Humat, Kompoze Gübre, Zn-EDTA, ZnSO4.7H2O, ZnO 
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EFFECTS OF DIFFERENT ZINC SOURCES, K-HUMATE AND ELEMENTAL 

SULFUR ON ZINC UPTAKE AND DEVELOPMENT OF DURUM WHEAT 

 

ABSTRACT 

Zinc (Zn) deficiency is a very common micronutrient problem in Turkey and worldwide. This 

problem arises especially in cereals cultivated areas with arid-semi-arid climatic conditions. 

Previous studies found that the easiest way to eliminate Zn deficiency would be to add zinc 

compounds (ZnSO4.7H2O or ZnO) to composite fertilizers to ease application, and therefore, 

zinc-containing composite fertilizers were produced. Although many studies have been carried 

out on Zn fertilization in Turkey. Studies evaluating the effectiveness of zinc-added composite 

fertilizers containing zinc in different forms are limited. 

Previous studies also state that for Zn fertilizer to be an effective source of Zn, at least 40-50% 

of it should be in water-soluble form. The water solubility of the most commonly used Zn 

fertilizers is in order of ZnSO4.7H2O> Zn-EDTA> ZnO. However, in recent years, the use of 

ZnO as a source of Zn in zinc-added composite fertilizers has become widespread due to its 

cheapness. However, due to the low solubility of ZnO in water, its uptake by plants is limited. 

Owing to the very low solubility of ZnO, the plant cannot benefit from it, so losses in yield 

arise which pave way for economic losses. 

The study was aimed to determine the effects of Zn sources with different water solubility 

mixed with composite fertilizers on the shoot Zn uptake of durum wheat (Triticum durum L.) 

and to determine the effects of K-Humate and Elemental sulfur on the dissolution of Zn 

fertilizers in Calcareous soils. 

The treatments were established based on a completely randomized design with 4 replications 

in greenhouse conditions. In the study; 11.45 mg kg-1 ZnSO4.7H2O, ZnO, Zn-EDTA were 

mixed-applied with 20.20.0 compound fertilizer and compared with zinc-containing mixed 

fertilizers (20.20.0 + 1% Zn in form ZnSO4.7H2O and 20.20.0 + 1% Zn in form ZnO) obtained 

from fertilizer industries. Elemental Sulfur and K-Humat were applied at the rates of 400 and 

150 mg kg-1 respectively. 

As a result; It was determined that as the water solubility of Zn sources increased, the shoot Zn 

uptake of durum wheat increased. The shoot Zn uptake of durum wheat as a result of the 

applications increased in the order of Zn-EDTA > ZnSO4 > ZnO. In addition, 20-20-0 + Zn-

EDTA led to the highest shoot Zn uptake compared to the other Zn sources and a combination 

of Zn source with either K-Humate or Elemental sulfur, followed by (20-20-0 + ZnSO4.7H2O 

+ K-Humat) applications and (20-20-0 + ZnSO4.7H2O + elemental S). Therefore, the use of 

ZnSO4.7H2O as a Zn source in zinc-containing composite fertilizers could be recommended 

since it is cheaper than Zn EDTA. 

Keywords: Compound Fertilizers, Elemental Sulfur, K-Humate, Zn-EDTA, 

ZnSO4.7H2O, and ZnO 
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ÖZET 

Çalışma aşılı ve patlıcan anacı üzerine aşılanan pepino bitkisinin tuzlu koşullar altında yaprak 

fizyolojik gelişimini belirlemek amacıyla hidroponik koşullarda yürütülmüştür. Bitkiler 1.0 ve 

4.0 dS m-1 olmak üzere iki farklı tuz konsantrasyonunda Ocak- Mart, 2018 tarihinde altı hafta 

süreyle yetiştirilmiştir. Control bitkisi olarak aşısız pepino bitkileri yetiştirilmiştir. Deneme 3 

tekerrürlü olarak tesadüf parselleri deneme desenine göre kurulmuştur. Aşılı ve aşısız pepino 

bitkilerinde yaprak kuru ağırlığı, fotosentez, yaprak klorofil içeriği (SPAD) ve toplam yaprak 

alanı gibi yaprak fizyolojik parametreler değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre, besin 

çözeltisinde artan tuz konsantrasyonu pepino bitkilerinde yaprak biyomasını azaltmış ve 

yaprak fizyolojik gelişimini negatif olarak etkilemiştir. Aşılı pepino bitkileri aşısızlara göre 

istatistiki olarak daha fazla yaprak biyoması sergilemiştir. Tuz stresi altında yaprak 

biyomasındaki azalma toplam yaprak alanı ve fotosentezdeki azalmanın neticesidir. Bitkiler 

herhangi bir stres durumundayken fotosentezin normal olarak azaldığı bilinmektedir. 

Sonuçlarımızda, hem aşılı hem de aşısız bitkilerde tuz stresi altında fotosentez önemli ölçüde 

azalmıştır. Tuzluluğun sadece bitki büyümesi ve gelişmesi üzerinde değil, aynı zamanda aşılı 

ve aşısız bitkilerin yaprak alanı oluşumu üzerinde de istatistiki olarak önemli bir olumsuz 

etkisi olmuştur. Ancak bu olumsuz etki aşısız bitkilerde aşılı bitkilere göre daha belirgindir. 

Aşılı pepino bitkilerinde aşısızlara kıyasla istatistiki olarak önemli ölçüde en yüksek yaprak 

alanı oluşumu elde edilmiştir. Bu çalışma sonucunda, özellikle aynı familyadan olan bitkilerin 

aşılanmasının, tuz stresi altında aşısızlara göre daha üstün niteliklere sahip bitkilerin 

üretilmesine yol açan avantajlı bir teknik olduğu sonucuna varılabilir. 

Anahtar Kelimeler: SPAD, tuz stresi, fotosentez, pepino, aşı, yaprak alanı. 

 

 

LEAF PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF PEPINO (SOLANUM MURICATUM AIT.) 

GRAFTED ONTO EGGPLANT GROWN UNDER SALT STRESS 

 

ABSTRACT 

A climate chamber experiment was carried out to determine leaf physiological development 

of pepino plants, either ungrafted or grafted onto eggplant plants and cultured in Deep Water 

Culture (DWC). Plants were supplied with a nutrient solution having an electrical 

conductivity (EC) of 1.0 and 4.0 dS m-1 within January – March 2018 for six weeks. As 

control plants, the nongrafted ones were used under both control and salinity levels. The 

experiment was set as a completely randomized block design with three replications. Leaf 

physiological response variables such as leaf dry biomass, total leaf area, photosynthesis and 

leaf chlorophyll index (SPAD) of grafted and non-grafted pepino plants were analyzed. Based 

on the results, increasing salinity in the nutrient solution decreased leaf biomass, and 

negatively affected leaf physiological development of pepino plants. Pepino plants exhibited 

significantly higher leaf biomass when they were grafted onto eggplants as compared to non-
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grafted pepino plants. Under salt stress, the reduction in leaf biomass compared to control was 

due to a reduction in total leaf area, and photosynthesis. It is known that photosynthesis is 

normally reduced when plants are under any case of stress. In our results, photosynthesis was 

significantly reduced under salt stress at both grafted and non-grafted plants. Salinity had a 

significant adverse effect not only on the plant growth and development, although also on leaf 

area formation of both grafted and non-grafted plants. Though this adverse effect was more 

evident in non-grafted plants than grafted plants. In terms of leaf area, the significantly 

highest leaf area formation was produced at the grafted pepino plants than non-grafted ones. 

As a result of the present study, it can be concluded that grafting plants particularly with the 

same family is an advantage technique leads to producing plants with superior attributes 

compared to the non-grafted ones under salt stress. 

Keywords: SPAD, salt stress, photosynthesis, pepino, grafting, leaf area. 
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KISA METİNLER ÜZERİNDE DİL TANIMA YÖNTEMLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  
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ÖZET 

Doğal dil işlemenin alt konularından biri olan otomatik dil tanıma, bir metinin hangi dilde 

yazıldığını belirleme işlemdir. Bir metinin yazıldığı dilin bilinmesi, onların yazıldıkları dile 

göre saklanabilmesini sağlayacak ve bu sayede arama işlemleri daha kolay ve hızlı bir şekilde 

yapılabilecektir. Bunun yanı sıra benzer dildeki metinler birbiriyle daha çok benzeşeceği için 

daha iyi sıkışabilecek ve sabit disklerdeki dosya boyutlarının azalması sağlanabilecektir. Bu 

çalışmada farklı dillere ait Wikipedia makale özetleri, makine öğrenmesi yöntemleri ve 

istatistiksel yöntem kullanılarak yazıldıkları dillere göre sınıflandırılmıştır. Yapılan testler 

sonucunda hem istatistiksel yöntem hem de makine öğrenmesi yöntemiyle %99 gibi yüksek 

doğruluk değeri ile özetlerin gerçek dilleri tahmin edilmiştir. Süre açısından 

değerlendirildiğinde ise istatistiksel yöntemin yaklaşık olarak 15 kat daha hızlı olduğu 

anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kısa Metin, Sınıflandırma, Dil Tanıma 

 

 

EVALUATION OF LANGUAGE RECOGNITION METHODS ON SHORT 

TEXTS  

 

ABSTRACT 

Automatic language identification, which is one of the sub-topics of natural language 

processing, is the process of determining which language a text is written in. Knowing the 

language in which a text is written will enable them to be stored according to the language in 

which they are written, and thus search operations will be able to be made easier and faster. In 

addition, since texts in similar languages will be more similar to each other, they will be better 

compressed and the file sizes on hard disks will be reduced.  In this study, Wikipedia article 

abstracts belonging to different languages were classified according to the languages they 

were written using machine learning methods and statistical methods. As a result of the tests, 

the real languages of the abstracts were estimated with a high accuracy of 99% using both the 

statistical method and the machine learning method. When evaluated in terms of time, it was 

understood that the statistical method was approximately 15 times faster. 

Keywords—Short Text, Classification, Language Recognition. 
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I. GİRİŞ  

İnternette her geçen gün dolaşan veri sayısı artmaktadır. Sosyal medya, bilimsel makaleler, e-

ticaret siteleri kullanıcıların yaptıkları yorumlar vb. birçok alanda oldukça fazla veri trafiği 

olmaktadır. Bu verilerin saklanması çok büyük verilerin oluşmasına neden olmaktadır. Veri 

miktarı arttıkça istenilen verilere ulaşmak, verileri analiz edip anlamlı bilgiler çıkarmak ve 

belirli bir düzende saklamak daha da zorlaşmaktadır. Büyük verilerden anlamlı bilgiler 

çıkarmak veri madenciliği yöntemleri ile yapılabilirken, verilerin hangi dilde yazıldığının 

bilinmesi de önemlidir. Bir metinin hangi dilde yazıldığının otomatik olarak belirlenmesi, 

metinlerden anlamlı bilgi çıkarımı işini kolaylaştıracaktır. Literatürde dil tanıma (DT) ile ilgili 

farklı yaklaşımlar vardır. Bir dilin özelliklerine göre değişen, o dile ait özel kelimeleri ya da 

karakterleri arama yöntemine dayanan yöntemler dilbilimsel yaklaşımlar olarak 

tanımlanırken, dili oluşturan karakter ve kelime frekanslarını baz alarak çalışan yöntemler ise 

istatistiksel yaklaşımlar olarak tanımlanabilir [1].  Dilbilimsel yöntemler metin içeriği ile ilgili 

anlamlı bir bilgi verirken, istatistiksel yöntemlerle metin ile ilgili sadece matematiksel bir 

model oluşturularak dil tanıma işlemi gerçekleştirilebilir. Bundan dolayı istatistiksel 

yöntemler kullanılarak yapılan DT uygulamaları dil yapısı benzer olan dillerde dezavantajlı 

olabilmektedirler [2]. Bir sınıflandırma problemi olan DT’nin başarısı bir metini oluşturan 

karakter ve kelimelerden çıkarılan özelliklere bağlıdır [3]. Makine öğrenmesi ile DT işlemleri, 

yazıldığı dili bilinen metinlerden bir model oluşturup, dili bilinmeyen metinlerin, oluşturulan 

model ile tahmin edilmesine dayanır [4]. 

Bir dilde en çok kullanılan edat, bağlaç, zarf gibi etkisiz kelimelerin (stopwords) metin 

içindeki geçme sıklığı hesaplanarak DT işleminin yapılması en basit yöntemlerden biridir [5]. 

Paulsen ve Martino [6] çalışmalarında, metin içindeki kelimelere dayalı bir istatistiksel 

yöntem ile DT işlemlerini gerçekleştiren bir sistem kullanmışlardır. Kelimeye yönelik bir 

diğer yöntem ise n-gram kullanılmasıdır. Bununla ilgili ön plana çıkan çalışma Cavnar ve 

Trenkle tarafından 1994 yılında farklı kelime dizeleri (n-gram) ile yaptıkları, birçok test 

sonucunda 3-gramların başarılı olduğunu gösterdikleri çalışmadır. İngilizce, Çince ve 

Yunanca verileri üzerinde bayt tabanlı [7], web dokümanları için bir sınıflandırma [8] diğer n-

gramlara dayanan çalışmalardan bazılarıdır. Makine öğrenmesi yöntemleri ile de DT 

konusunda farklı çalışmalar yapılmıştır.  Bir dilinin özellikleri baz alınarak öznitelik çıkarımı, 

destek vektör makineleri ve TF-IDF terim puanlama yöntemlerinin birlikte kullanarak yapılan 

çalışmada yaklaşık olarak %91 doğruluk ile sınıflandırma yapılmıştır [9]. Makine öğrenimine 

dayalı diğer bir çalışmada İspanyolca ve İngilizce metinleri Naive Bayes sınıflandırıcı 

kullanılarak %92 doğruluk ile metinler dillerine göre sınıflandırılmıştır [10]. Yavanoğlu ve 

Şerefoğlu 15 farklı dilde yazılan Word, PDF ve HTML formatındaki dokümanlar üzerinde DT 

işlemlerini yapay sinir ağları ile çalışan bir sistemle otomatik olarak gerçekleştirmişlerdir 

[11]. 

Bu çalışmada 6 farklı dildeki (Almanca, İngilizce, İtalyanca, Fransızca, İspanyolca ve 

Felemenkçe) Wikipedia makale özetlerinden oluşan kısa metinlerin [12] hem kelime tabanlı 

istatistiksel bir yöntem ile hem de makine öğrenmesi yöntemleri olan Naive Bayes 

Sınıflandırıcı, Etiket Yayılımı, Karar Ağacı, Çok Katmanlı Algılayıcılar, Rastgele Orman, 

Destek Vektör Makinesi ve K-En Yakın Komşu yöntemleri ile sınıflandırılması sağlanmıştır. 

Hem istatistiksel yöntemde hem de makine öğrenmesi yöntemlerinde kelimeler baz alınarak 

sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmiştir.   

Çalışmanın ikinci bölümünde kullanılan yöntemler açıklanmış, üçüncü bölümünde yapılan 

testlerin sonuçlarına yer verilmiş, son bölümde ise çalışmanın genel değerlendirmesi 

yapılmıştır. 
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II. YÖNTEMLER 

A. Kelime Tabanlı İstatistiksel Yöntem 

Kelime Tabanlı İstatistiksel Yöntem’de (KTİY), her dile ait bir kelime tablosu tutulur. Bu 

kelime tablosunda ilgili dille alakalı en çok kullanılan kelimeler bulunmaktadır. Bu 

kelimelerin çoğu o dildeki etkisiz kelimelerdir. Metnin dilinin belirlenmesi için, metinde 

geçen her kelime daha önceden oluşturulan kelime tablolarında aranır ve hangi kelime 

tablosunda bulunursa o dile ait olan kelime tablosunun sayacı bir arttırılır. Arama işlemi bütün 

tablolar için yapılır. Hangi tablonun sayaç değeri daha yüksek ise metnin o dile ait olduğu 

tahmin edilir [6]. 

B. Makine Öğrenimi Yöntemleri  

1) Naive Bayes Sınıflandırıcı: Adını Bayes teoreminden alan ve olasılık 

ilkelerine dayanan, sınıfları belli olan bir verisetinden öğrenme gerçekleştirerek, sınıfı belli 

olamayan bir veriyi tahmin etmeyi amaçlar [13]. NB sınıflandırıcıda farklı hesaplama 

dağılımları kullanılabilmektedir. Özelliklerin her biri için bir multinom dağılımını kullanan 

Multinominal Naive Bayes (M-NB) genellikle belge sınıflandırmada kullanılır.  Yine daha 

çok belge sınıflandırma için uygun olan ve Bernoilli dağılımına dayanan Bernoulli Naive 

Bayes (B-NB) yöntemi, M-NB’den farklı olarak terim frekansları yerine ikili terim 

özelliklerini kullanılmaktadır. Naive Bayes Sınıflandırıcının diğer bir türü olan Gaussian 

Naive Bayes (G-NB), her bir sınıfla ilişkili sürekli değerlerin Gauss dağılımına göre 

dağıtılmasına dayanan sınıflandırma modelidir. 

2) Etiket Yayılımı (Label Propagation – LP): Eğitim verilerinde etiketi 

olmayan verilerin de kullanılmasını sağlayan bir Yarı Denetimli Öğrenme (Semi-Supervised 

Learning) algoritmasıdır. Az miktarda etiketli veri ve çok miktarda etiketsiz veri olduğunda 

iyi performans gösterebilir. Etiket yayma yöntemi sayesinde önceden etiketlenmemiş veri 

noktalarına etiketler atanabilir. Başlangıçta veri noktalarının küçük bir alt kümesi etiketlere 

sahipken, bu etiketler sonradan etiketlenmemiş noktalara yayılır [14]. 

3) Karar Ağacı (Decision Tree – DT): Sınıflandırma ve regresyon için 

kullanılan parametrik olmayan denetimli bir öğrenme yöntemidir. Amaç, veri özelliklerinden 

çıkarılan basit karar kurallarını öğrenerek bir hedef değişkenin değerini tahmin eden bir 

model oluşturmaktır [15]. 

4) Çok Katmanlı Algılayıcılar (Multi-layer Perceptron – MLP): Bir veri 

kümesi üzerinde eğitim alarak bir işlevi  öğrenen yapay sinir ağına dayalı denetimli öğrenme 

algoritmasıdır. Bir dizi özellik X=x1,x2,…,xm  ve bir hedef y verildiğinde, sınıflandırma veya 

regresyon için doğrusal olmayan bir fonksiyon tahmin edicisini öğrenebilir. Girdi ve çıktı 

katmanı arasında, gizli katmanlar adı verilen bir veya daha fazla doğrusal olmayan katman 

olabilir [16]. 

5) Rastgele Orman (Random Forest – RF): Bagging yöntemi [17] ile Altuzay 

yöntiminin [18] birleşiminden oluşan Rastgele Orman algoritması, 2001 yılında Brieman 

tarafından geliştirilmiştir [19]. RF, bir veri kümesinden çeşitli alt kümeler seçip, birden çok 

karar ağacı oluşturularak sınıflandırma başarısını arttırmayı hedefleyen bir algoritmadır. Alt 

kümelerden öğrenme sağlanarak aşırı uyum (overfitting) oluşumu engellenir [19].  

6) Destek Vektör Makinesi (Support Vector Machine – SVM): Sınıflandırma 

ve regresyon analizi için verileri analiz eden ilişkili öğrenme algoritmalarına sahip denetimli 

öğrenme modelleridir. SVM’nin temelini Cortes ve Vapnik’in çalışmaları oluşturmuştur. 

1960’lı yıllarda başlayıp 1970’li yıllarda gelişerek devam eden bu istatistiksel öğrenme 
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algoritması asıl başarılarını 1990’lı yıllarda gerçekleştirmiştir [20]. Çok fazla veri ve sınıf 

olduğu durumlarda SVM’nin eğitimi için harcanan zaman fazladır [21]. 

7) K-En Yakın Komşu (K-Nearest Neighbors – KNN): Tahmin edilmesi 

istenen verilere ait olan bağımsız değişkenlerin oluşturduğu vektöre en yakın olan 

komşularının hangi sınıfta yoğun olduğunu hesaplayıp sınıf tahminini yapar. Hem 

sınıflandırma hem de regresyon için kullanılabilir. Evelyn Fix ve Joseph Hodges tarafından 

1951'de geliştirilen bu model [22], Thomas Cover tarafından iyileştirilmiştir [23]. 

C. Test Yöntemi 

İstatistiksel yöntem için Python dili ile yazılan bir uygulama geliştirilmiştir. Makine 

öğrenmesi yöntemleri için ise Python dilinin sklearn paketindeki aşağıdaki makine öğrenmesi 

yöntemleri kullanılmıştır:  

 GaussianNB(), BernoulliNB() 

 MultinomialNB() 

 LabelPropagation() 

 DecisionTreeClassifier() 

 MLPClassifier() 

 RandomForestClassifier() 

 KNeighborsClassifier() 

 SVC(cache_size=1000) 

SVC hariç tüm yöntemler varsayılan değerleri kullanılarak çalıştırılmıştır. Testler için iki 

farklı veri seti kullanılmıştır. A veri setinde her dilden 1000’er adet olmak üzere 6000 

Wikipedia makale özeti bulunmaktadır. Bu veri seti model oluşturmak için kullanılmıştır. B 

veri seti ise, A veri setinde hiç bulunmayan 6 farklı dilden karışık 12920 adet Wikipedia 

makale özetinden oluşmaktadır. B veri seti, hem KTİY ile kurulan modelin hem de makine 

öğrenmesi yöntemleri ile kurulan modellerin doğruluğunu ölçmek için kullanılmıştır. 

Makine öğrenmesi yöntemleri için A veri seti üzerinde oluşturulan modellerin doğruluğu K-

Kat (K-Fold) çapraz doğrulama yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Bu yöntemde, belirtilen k 

sayısı kadar veri seti parçalara bölünür, verinin bir kısmı öğrenme için kullanırken diğer kısmı 

ise modeli test etmek için ayrılır. Böylece her bir k değerinde çapraz doğrulama yapılır ve k 

adet doğruluk değerinin ortalaması alınarak model başarısı ölçülür. Örneğin 1000 adet makale 

özeti için 5-Kat uygulandığında 5 aşamalı bir çapraz doğrulama yapılır. Veri seti 5 eşit 

parçaya bölünür ve her aşamada %20 test verisi, geriye kalan %80’lik kısım ise eğitim verisi 

olarak kullanılır. K-Kat yöntemi sklearn.model_selection paketindeki KFold fonksiyonu ile 

uygulanmıştır. Çapraz doğrulamanın kaç kat yapılacağını belirleyen n_splits parametresine 5 

ve 10 değerleri verilmiş, özetlerin karıştırılarak gruplanması için shuffle=True ve her bir kat 

içinde rastgele dağılım sağlanması için de random_state=1 kullanılmıştır. Böylece dillere göre 

sıralı olan bir veri seti için aşırı uyum olması engellenmiştir. 

D. Performans Değerlendirme Yöntemi 

Yöntemlerin sınıflandırma başarısını ölçmek için doğruluk, duyarlılık, kesinlik ve F1 skoru 

değerleri, sklearn.metrics paketindeki ilgili fonksiyonlar kullanılarak elde edilmiştir. 

Yöntemlerin işlem süreleri “Intel Core i7 9750H 2.60 GHz” işlemci, “16 GB” hafıza ve 

“Windows 10 Pro 64-bit” işletim sistemi kullanan bir bilgisayar ile ölçülmüştür.  
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E. Verinin Hazırlanması 

Sınıflandırma işlemine başlamadan önce verilerin bazı ön işlemlerden geçmesi gerekmektedir. 

Aksi taktirde model oluşma süresi uzayacak ve doğruluk değeri daha düşük olabilecektir.  

1) Makine Öğrenimi Yöntemleri için Yapılan Ön İşlemler: Noktalama 

işaretleri ve okunamayacak karakterler kaldırılarak tüm özetler küçük harfe dönüştürülmüştür. 

Sayısal ifadeler ile makine öğrenmesi yapılabildiğinden sklearn paketinde bulunan 

TfidfVectorizer uygulanarak özetler vektöre dönüştürülüp bir matris elde edilmiştir. Bu 

matrisin sınıflandırmada daha anlamlı değerler vermesi için kelimelerin terim ağırlıklar 

transform kullanılarak elde edilmiş ve her özet diziye dönüştürülmüştür. Böylece elde edilen 

her bir dizi elamanı bir Wikipedia makale özetini temsil etmektedir. Son olarak her özetin 

sınıfı yine bir sayısal değer ile işleme alınmıştır (Almanca-0, İngilizce-1 vb.). 

2) KTİY için Yapılan Ön işlemler: Bu yöntem için çok fazla ön işlem 

gerekmemektedir. Sadece noktalama işaretleri ve okunamayacak karakterler kaldırılmıştır. 

III. TEST SONUÇLARI 

A. Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin A Veri Setini Sınıflandırma 

Performansı  

5-Kat çapraz doğrulama ile elde edilen doğruluk, F1 skoru, duyarlılık, kesinlik 

sonuçları ve her yöntemin model-test süresi Tablo 1’de verilmiştir. Tüm kriterlerde en başarılı 

yöntemin M-NB olduğu görülmektedir. Performans ölçütlerindeki başarı sıralamasında ikinci 

en iyi yöntem MLP ve üçüncü en iyi yöntem SVM olmasına rağmen, her iki yöntemin de 

diğer yöntemlere göre oldukça yavaş çalıştığı görülmektedir. Hız bakımından ikinci en iyi 

yöntem olan RF sınıflandırma başarısı olarak beşinci, üçüncü en iyi yöntem olan KNN ise 

sınıflandırma başarısı olarak dördüncü olmuştur. 

TABLO I.  5-KAT ÇAPRAZ DOĞRULAMA – 5-FOLD CROSS VALİDATİON 

  
Doğruluk 

Accuracy 

F1 Skoru 

F1 Score 

Duyarlılık 

Recall 

Kesinlik 

Precision 

Süre (sn) 

Time(sec) 

B-NB 0,9953 0,9952 0,9952 0,9954 104,30 

G-NB 0,9803 0,9802 0,9803 0,9803 97,13 

M-NB 1 1 1 1 24,44 

LP 0,9893 0,9893 0,9893 0,9893 129,26 

DT 0,9871 0,9869 0,9869 0,9871 176,07 

MLP 0,9998 0,9998 0,9998 0,999 4191,96 

RF 0,9971 0,9771 0,9775 0,9771 40,63 

KNN 0,9981 0,9981 0,9981 0,9981 59,91 

SVM 0,9991 0,9991 0,9991 0,9991 3369,36 

10-Kat çapraz doğrulama ile elde edilen değerler Tablo 2’de verilmiştir. Bu testte de en 

başarılı yöntem yine M-NB olmuştur. MLP sınıflandırma başarısı olarak yine ikinci en iyi 

yöntem olurken, önceki testin üçüncüsü SVM bu testte en başarısız yöntem olmuştur. RF ve 

SVM’nin doğruluk değerleri sırası ile %2,55 ve %3,70 düşerken, G-NB ve LP’nin doğruluk 

değerleri sırası ile %0,43 ve %0,31 yükselmiştir. Diğer yöntemlerin başarısı pek fazla 

değişmemiştir. Çapraz doğrulamanın 5 yerine 10 kat yapılması, işlem sürelerini de yaklaşık 

olarak 2 kat arttırmıştır. 
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TABLO II.  10-KAT ÇAPRAZ DOĞRULAMA – 10-FOLD CROSS VALİDATİON 

 

Doğruluk 

Accuracy 

F1 Skoru 

F1 Score 

Duyarlılık 

Recall 

Kesinlik 

Precision 

Süre (sn) 

Time(sec) 

B-NB 0,9955 0,9955 0,9955 0,9956 198,45 

G-NB 0,9846 0,9846 0,9848 0,9846 195,73 

M-NB 1 1 1 1 46,85 

LP 0,9924 0,9925 0,9926 0,9925 276,89 

DT 0,9871 0,9871 0,9871 0,9872 464,86 

MLP 0,9997 0,9999 0,9997 0,9997 7368,41 

RF 0,9716 0,9718 0,9729 0,9731 87,54 

KNN 0,9978 0,9978 0,9978 0,9981 91,71 

SVM 0,9621 0,9627 0,9621 0,9629 5718,93 

B. Makine Öğrenmesi Yöntemleri ile KTİY’in B veri setini Sınıflandırma 

Performansı 

Kelime tabanlı istatistiksel yöntemin sınıflandırma başarısını makine öğrenmesi yöntemleri ile 

kıyasladığımız bu testte, A veri seti ile hazırlanan modeller tamamen farklı özetleri içeren B 

veri seti üzerinde test edilmiştir. KTİY’de, A veri setinde yer alan her dildeki özetlerde en çok 

kullanılan 256 kelime ile dile özgü sözlükler (model) oluşturulmuş, sınıflandırma aşamasında 

B veri setindeki her özet dillerine göre farklı dosyalara yazılmıştır. Makine öğrenmesi 

yöntemlerinde ise yine model oluşturulduktan sonra B veri setindeki özetler ilgili yöntemlerin 

predict fonksiyonu ile tahmin edilerek dillerine göre farklı dosyalara yazılmıştır. 

Tablo 3’te KTİY ve makine öğrenmesi yöntemlerinin A veri seti ile model oluşturma süresi, 

B veri seti ile test süresi de dahil toplam süre ve sınıflandırma performansları verilmiştir. 

Makine öğrenmesi yöntemlerinden MLP ve SVM hız bakımından diğer yöntemlerin gerisinde 

kaldığından, KNN ve LP’nin ise predict fonksiyonu yavaş çalıştığından Tablo 3’te bu 

yöntemlere yer verilmemiştir. Önceki testlerde olduğu gibi, bu testte de M-NB sınıflandırma 

performansı olarak en iyi sonuçları vermiş ve makine öğrenmesi yöntemlerinin en hızlısı 

olmuştur. Fakat bu testte kullanılan veri seti, modellerin oluşturulduğu veri seti ile aynı 

olmadığı için doğruluk değeri bu testte %99,93 olabilmiştir. KTİY %99,67 doğruluk değeri ile 

M-NB’ye en yakın doğrulukta sınıflandırma yapan yöntem olmasının yanında, 1,04 sn model 

oluşturma, 1,45 sn test ve 2,49 sn toplam süreler ile en hızlı yöntem olmuştur. Model 

oluşturma sürelerine göre en yavaş yöntem olan DT, B veri setinin sınıflandırma süresi 

değerlendirildiğinde ise 27,41 sn (82,72 – 55,31) ile ikinci en hızlı yöntem olmuştur. 

TABLO III.  KTİY VE MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ- WBSM AND MACHINE 

LEARNING METHODS 

 
Doğruluk 

Accuracy 

F1 Skoru 

F1 Score 

Duyarlılık 

Recall 

Kesinlik 

Precision 

Süre 

Model (sn) 

Time 

Model(sec) 

Toplam Süre (sn) 

Total Time (sec) 

B-NB 0,9784 0,9777 0,9806 0,9766 14,21 281,66 

G-NB 0,9611 0,9606 0,9606 0,9613 13,84 100,68 

M-NB 0,9993 0,9992 0,9992 0,9985 6,14 38,84 

DT 0,9796 0,9794 0,9791 0,9798 55,31 82,72 

RF 0,9748 0,9755 0,9771 0,9751 9,22 116,05 

KTİY 0,9967 0,9967 0,9965 0,9968 1,04 2,49 
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IV. SONUÇLAR 

Bu çalışmada metin sınıflandırmada sıkça kullanılan istatistiksel yöntem ile makine 

öğrenmesi yöntemlerinin kısa metinleri dillere göre sınıflandırma başarısı ve hızları 

karşılaştırmalı bir şekilde açıklanmıştır. Yapılan sınıflandırma işlemi tüm yöntemlerde 

metinlerdeki kelimelere göre bir model oluşturularak yapılmıştır. Makine öğrenmesi 

yöntemleri içinde M-NB hem sınıflandırma performansı hem de hız olarak en iyi yöntem 

olmuştur. Model oluşturmak için kullanılan veri setinde bulunmayan veriler ile test işlemi 

gerçekleştirildiğinde en başarılı yöntemlerin %99’dan fazla doğruluk değerleri ile M-NB ve 

KTİY’in olduğu görülmüştür. Bu iki yöntem için model oluşturma ve farklı veri setindeki 

Wikipedia özetlerini dillerine göre dosyaya yazma süreleri değerlendirildiğinde, M-NB ile 

harcanan toplam süre 38,84 saniye olurken, KTİY ile harcanan süre sadece 2,49 saniyedir. 

KTİY’nin M-NB’ye göre yaklaşık olarak; model oluşturmada 6 kat, sınıflandırmada 22 kat, 

toplamda 15 kat daha hızlı olması nedeniyle dil tanıma için en uygun yöntem olduğu 

söylenebilir. 
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ÖZET  

Fen bilimlerinin bir alt disiplini olan fizik öğrenciler tarafından zor olarak nitelendirin bir 

derstir. Öğrencinin bir derse yönelik olumlu tutuma sahip olması, o derse katılım isteğinin 

artmasına neden olacağı için o dersi öğrenme sürecinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Bu 

çalışmada liseyi bitirmiş üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin fiziğe ilişkin tutumlarının 

cinsiyet, sınava giriş sayısı ve fizik dersi başarı durumu değişkenlerine göre tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmada mevcut durumu var olduğu şekliyle betimleyen tarama modeli 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı 1. Döneminde 

Adıyaman İline bağlı bir ilçe Halk Eğitim Merkezi’nin açmış olduğu kursa devam eden 

gönüllü 59 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Tekbıyık 

ve Akdeniz (2010) tarafından geliştirilen beşli likert tipi “Fizik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. 

Verilerin analizi “SPSS” paket programı ile yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 

fiziğe ilişkin tutum puan ortalamalarının 2,51 olduğu saptandı.  Cinsiyet değişkenine göre 

öğrencilerin fiziğe yönelik tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olmadığı bulgusuna ulaşıldı. Öğrencilerin üniversite sınavına giriş sayısı değişkenine göre 

fizik tutum puanları ortalamaları arasında sınava bir defa girenler lehinde anlamlı fark olduğu 

tespit edildi. Fizik dersi başarısının iyi ve orta olduğunu belirten öğrenciler ile zayıf diyen 

öğrencilerin fizik tutum puanları arasında iyi ve orta olduğunu belirtenler lehine anlamlı fark 

olduğu saptandı. Bilindiği üzere tutumlar değiştirilebilir. Bu nedenle öğretmenlerin ikna 

yoluyla öğrencilerin fizik konularını sevmeye teşvik ederek olumlu tutum geliştirmeleri 

sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler: Tutum, Üniversiteye Hazırlanan Öğrenciler, Fizik Eğitimi. 

 

 

INVESTIGATION OF ATTITUDES TO PHYSICS OF STUDENTS WHO PREPARED 

FOR THE UNIVERSITY ENTRANCE EXAM 

 

ABSTRACT   

Physics, a sub-discipline of the science, is a course that students consider to be difficult. A 

student's positive attitude towards a lesson will have an important effect on the learning 

process of that lesson, as it will increase the desire to participate in that lesson. In this study, it 

is aimed to determine the physics attitudes of the students who have completed high school, 

who are preparing for the university exam, according to the variables of gender, the number of 

taking the exam and the success of the physics course. In the research, the scanning model 

that describes the current situation as it exists was used. The study group of the research 
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consists of 59 volunteer students who attend the course opened by a district Public Education 

Center in Adıyaman in the 1st semester of the 2019-2020 Academic Year. A personal 

information form and a five-point Likert type "Physical Attitude Scale" developed by 

Tekbıyık and Akdeniz (2010) were used as data collection tools. The analysis of the data was 

done with the "SPSS" package program. It was determined that the average score of attitude 

towards physics of the students participating in the study was 2.51. It was found that there 

was no statistically significant difference between the students' attitude scores towards 

physics according to the gender variable. According to the variable of the number of students 

entering the university exam, a significant difference was found between the average physics 

attitude scores in favor of those who took the exam once. It was determined that there was a 

significant difference between the physics attitude scores of the students who stated that their 

success in physics course was good and medium and those who said they were poor, in favor 

of those who stated that they were good and medium. As is known, attitudes can be changed. 

For this reason, it can be ensured that teachers develop positive attitudes by encouraging 

students to love physics subjects through persuasion. 

Keywords: Attitude, Students Preparing for University, Physics Education. 

 

GİRİŞ 

Yaşadığımız bu asırda, bilim ve teknolojinin gelişmesinin hayatımızda çok büyük kolaylıklar 

meydana getirdiği ve sürekli gelişen teknolojiyi yakalayabilmenin yolunun da fen bilimleri 

eğitimine verilen önemden geçmekte olduğu bilinen bir gerçektir.  Fen bilimlerinin bir alt 

disiplini olan ve doğada meydana gelen makroskobik ve mikroskapik olayları inceleyen fizik, 

öğrenciler tarafından zor olarak nitelendirin bir derstir.  Yapılan çalışmalar öğrencilerin fizik 

dersini zor olarak nitelendirmelerinden dolayı fiziğe karşı olumsuz tutum geliştirdiklerini 

göstermiştir (Guido, 2013; Sharpe ve Abrahams, 2020; Robinson, 2021).   

Tutum, bireyin diğer bireylere, objelere, olaylara ve fikirlere yönelik olumlu veya olumsuz 

duygusal eğilimi olarak tanımlanabilir (Papanastasiou, 2002). Sosyal psikologlar tutumu 

duygusal veya duygusal bileşenlerin (beğenme veya beğenmeme), bilişsel bir bileşen 

(inançlar) ve davranışsal bir bileşenin (bu maddelere çeşitli şekillerde davranma eğilimleri) 

bir kombinasyonu olarak tanımlamışlardır (Reid, 2006; Kind vd., 2007; Anwar ve Bhutta, 

2014). Tutumlar, bireylerin bir şey hakkında olumlu, olumsuz veya nötr olarak ne hissettiğini 

ifade eder (Tok, 2012). Bireyin bir konu ile ilgili belirli bir süre boyunca statik olan tutumu, 

kişi yaşamda deneyim kazandıkça zamanla değişebilir (Koballa, 1988; Shrigley vd.,1988; 

Erdemir ve Bakırcı, 2009 ). Altınok ve Ün-Açıkgöz (2006)’e göre tutumlar, öğrencilerin karar 

ve davranışlarının gelişimine etkisi nedeniyle öğrenmenin gerçekleşmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Çünkü tutum, kişinin ilişkili olduğu objelere ve duruma tepkisi üzerinde 

yönlendirici ve dinamik etki uygulayan zihinsel bir hazırlık olduğundan, öğrencilerin 

tutumlardaki değişikliklerin davranışta değişikliklerle sonuçlanacağı düşünülmektedir 

(Hofstein ve Mamlok-Naaman, 2011). Bireyin davranışını yönlendirmede önemli bir role 

sahip olan tutum, öğrenme sürecinde ortaya çıkan duygularla başa çıkma ve onları yönetme 

ile ilgili bir durum olduğundan, bireyin bilgi algısını bozabilir ve bilgilerin tutulma derecesini 

etkileyebilir (Guido, 2013). 

Öğrencilerin bir ders hakkındaki görüşleri onların o dersi anlamalarını ve öğrenmelerini 

etkiler (Örnek, 2007). Öğrencilerin akademik başarısını etkileyen en önemli faktörlerden biri 

okula, derslere ve akademik başarıya karşı tutumlarıdır. Olumsuz tutumlar öğrencinin bilgi 

algısını bozabilir ve bilgilerin tutulma derecesini olumsuz etkileyebilir. Başarının, 

motivasyonun ve öğrenci ilgisinin olumlu ve olumsuz tutumlardan etkilendiği bilinmektedir 

(Hammer, 1996). Dahası, standart fizik kursları genellikle öğrencilerin tutumları ve inançları 
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üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir (Madsen, 2020). Öğrencilerin fizik hakkında inandıkları 

şeyler, fizik derslerinde öğrenme yaklaşım biçimlerini etkileyebilir (Lising, 2005). Fizik 

konularını öğrenmenin formülleri ezberlemekle ilgili olduğuna inan öğrencilerin öğrenme 

yaklaşım biçimleri, fizik öğrenmenin fiziksel dünyayı anlamak, onun hakkında tahminlerde 

bulunmak için nasıl model oluşturması gerektiğini anlamak ile ilgili olduğunu düşünen 

öğrencilerden çok daha farklı bir şekilde olacaktır (Pehlivan, 2019). Araştırmalar, tutum ve 

öğretim yöntemleri arasında ve tutum ile başarı arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir 

(Guido, 2013). Eğer eğitim yöntem ve teknikleri değiştirilirse öğrencilerin o derse ilişkin 

tutamlarının olumlu yönde değişeceği Liou (2020)’un 15 yaşındaki öğrencilerin fene yönelik 

tutumlarının değişimine yönelik yapmış olduğu araştırmada; öğrencilerin fene yönelik 

tutumları için sorgulamaya dayalı öğretim uygulamalarının olumlu yordama gücüne sahip 

olduğu tespit edilmiştir. 

Öğrencilerin fiziğe karşı olumlu tutuma sahip olmamaları,  onların güven düzeylerini 

düşürecek ve fizik problemlerini çözmek için çabalarını azaltacaktır. Bu nedenle fizik dersini 

veren öğretmenlerin öğrenciler üzerinde etkili olabilmesi ve öğretimin başarılı olabilmesi için 

öğrencilerin fizik dersine yönelik tutumlarını olumlu hale getirilmesine gereksinim varıdır 

(Olasimbo, 2012; Pehlivan, 2019). Herhangi bir derse veya konuya ilişkin tutum aynı kalmaz, 

zamanla değişebilir (Erdemir ve Bakırcı, 2009). Bir bireyin, bir derse karşı tutumunu 

değiştirebilmesi için yeni deneyimlere, çeşitli alanlarda bilgi sahip olması, öğrenme ortamı ve 

öğretim yöntemi değiştirmesi ile mümkün olabilir (Reid ve Skryabina; 2002). Çünkü bilim 

etiğine göre ortaya çıkan ifadeler veya tepkilerle açıklanabilen bilimsel tutumlar,  öğrencilerin 

zihinlerini eleştirel bir şekilde şekillendirebilir (Fakhrudin, 2010; Farooq, 2012). Bilimsel 

tutumu yüksek olan öğrencilerin, fiziğe karşı olumlu bir tutuma sahip oldukları tespit 

edilmiştir (Astalini vd., 2018). Öğrencilerin akademik başarısını etkileyen en önemli 

faktörlerden biri okula, derslere ve akademik başarıya karşı tutumlarıdır (Armstrong, J. ve 

Impara, 1991; Mattern ve Schau, 2002). Çünkü öğrencinin öğrenmedeki motivasyonu, 

konuyu öğrenmeye yönelik tutumundan etkilenir (Erdemir, 2009). Öğrencinin fiziğe karşı 

tutumunun, problem çözmede sabır, sebat ve riski kabul etme hususunda inanılmaz derecede 

önemlidir. Tufan ve Güdek (2008)’e göre tutumlar öğrenme yoluyla kazanılabildiği için 

özellikle herhangi bir derse ilişkin olumsuz tutumlar uygun teknik ve yöntemler kullanılarak 

olumluya dönüştürülebilir. Bu nedenle, öğrencilerin fiziğe yönelik olumlu veya olumsuz 

tutumlarının bilimsel yöntemler ile önceden tespit edilmesi, olumsuz tutumlarının 

değiştirilebilmesi için eğitim öğretim faaliyetlerinin uygulanmasında gerekli önlemlerin 

alınmasını ve hedeflenen başarıya ulaşılmasını sağlayabilmek açısından önemlidir. Ayrıca, 

lisede ve üniversitede okumakta olan öğrencilerin fiziğe yönelik tutumlarını tespit etmeye 

yönelik çok sayıda araştırma bulunmasına karşın (Özyürek ve Eryılmaz, 2001; Tanel vd. 

2007;  Kurnaz ve Yiğit, 2010; Taşlıdere ve Korur, 2012; Olasimbo, 2012;  Tanel ve Tanel, 

2013; Guido, 2013; Sezgin vd., 2015; Adıyaman ve Sert, 2017; Astalini vd., 2018 ), liseyi 

tamamlayıp üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin tutumlarını belirlemeye yönelik çok az 

çalışmanın olduğu görüldü.  

Amaç 

Bu çalışmanın amacı liseyi bitirmiş üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin fiziğe 

ilişkin tutumlarının cinsiyet, sınava giriş sayısı ve fizik dersi başarı durumu değişkenlerine 

göre tespit etmektir.  

YÖNTEM 

Bu araştırmada, mevcut durumu var olduğu şekliyle, görüşlerin ve özelliklerin neden 

kaynaklandığından ziyade örneklemdeki bireyler açısından nasıl dağıldığını tanımlayan 

tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu üniversite sınavına en az bir defa 
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girmiş olup,  2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı 1. Döneminde Adıyaman İline bağlı bir ilçe 

Halk Eğitim Merkezi’nin açmış olduğu kursa devam eden gönüllü 59 öğrenci 

oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve “Fizik Tutum Ölçeği” 

kullanılmıştır (Tekbıyık ve Akdeniz; 2010). Ölçek, 18’ i pozitif 12’ si negatif olmak üzere 

toplam 30 maddeden oluşan beşli likert tipi bir yapıdadır. Ölçeğin orijinal formunda 

Cronbach- Alpha iç tutarlık katsayısı = 0,87 olarak hesaplanmış iken, bu çalışmada ölçeğin 

Cronbach- Alpha iç tutarlık katsayısı = 0,72 olarak belirlenmiştir. Ölçekte yer alan ifadeler 

“(5) Tamamen katılıyorum”, “(4) Katılıyorum”, “(3) Kararsızım”, “(2) Katılmıyorum” ve “(1) 

Kesinlikle katılmıyorum” şeklinde derecelendirilerek kullanılmıştır. Puanlamada ise olumsuz 

ifadeler tersine çevrilerek toplam puan hesaplanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin 

üniversite sınavına giriş sayıları bir ve birden fazla girenler şeklinde iki kategoride; yine 

öğrencilerin fizik başarılarını kendilerinin değerlendirdiği iyi, orta ve zayıf şeklinde üç 

kategoride kişisel bilgi formunda yer almıştır.  Fizik tutum ölçeğinde yer alan veriler 

puanlanıp kodlanarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Verilerin analizi “SPSS” Paket 

programı yardımıyla yapılmıştır.  

Araştırmada, elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemeye yönelik 

Kolmogorov Smirnov normallik testi Tablo 1 dedir.   

Tablo 1.  Fiziğe İlişkin Tutum Ölçeği Normallik Testi Sonuçları 

Kolmogorov-Smirnov 

Statistic df p 

0,106 59 0,098* 

Tablo 1 incelendiğinde ölçeğin verilerinin normal dağılım sergilediği söylenebilir (p>0.05). 

BULGULAR 

Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin fizik tutum puanları ortalamaları Tablo 2’ de 

verilmiştir.  

Tablo 2. Üniversite Giriş Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Fiziğe Yönelik Tutum 

Puanlarının Ortalamaları 

N Minimum Maksimum X̅ SS 

59 1,53 3,50 2,51 0,5056 

Tablo 2 analiz edildiğinde üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin fizik tutum 

puanlarının 1,53 (en düşük)  ve 3,50 (en yüksek) değiştiği, ortalama tutum puanlarının X̅= 

2,51 olduğu görülür. Uygulanan ölçeğin “kararsızım” derecesinin ortalama puanın 3,00 

olması gerektiği düşünüldüğünde, fizik tutum puanlarının X̅= 2,51 olması bulgusu 

öğrencilerin fizik derslerine karşı neredeyse olumsuz bir tutum içinde olduklarını gösterir.  

Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin fizik tutum puanlarının cinsiyete göre 

farklılık olup olmadığına ilişkin yapılan bağımsız gruplar t-Testi sonuçları Tablo 3’te yer 

almaktadır. 

 

 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
456



Tablo 3.  Üniversite Giriş Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Fiziğe Yönelik Tutum Puanlarına 

İlişkin Bağımsız Gruplar t-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N X̅ SS t p 

Kız 
33 2,42 0,5331 

-1,395 0,168 

Erkek 26 2,61 0,4975 

Erkek öğrencilerin fizik tutum puan ortalamalarının  (X̅= 2,61), kız öğrencilerinin tutum puan 

ortalamasından (X̅= 2,42) biraz daha yüksek olduğu Tablo 3’te görülmektedir. Ancak bu fark, 

araştırmaya katılan kız ve erkek öğrencilerin fiziğe ilişkin tutum puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark oluşturmamaktadır (p>0.05).  

Araştırmaya katılan öğrencilerin üniversite sınavına giriş sayısına göre fizik tutum puanları 

arasında fark olup olmadığını tespit etmek için yapılan t-Testi sonuçları Tablo 4’tedir. 

Tablo 4. Sınava Hazırlanan Öğrencilerin Üniversite Sınavına Giriş Sayısına Göre Fizik 

Tutum Puanlarına Bağımsız Gruplar t-Testi Sonuçları 

Sınava Giriş Sayısı N X̅ SS t p 

Bir Defa Girenler 
29 2,73 0,5136 

3,509 0,001* 

Birden Fazla Girenler 30 2,29 0,4398 

Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin daha önce sınava giriş sayıları ile fizik tutum 

puanları arasındaki ilişkiyi gösteren Tablo 4 incelendiğinde,  sınava bir defa giren öğrencilerin 

tutum puanları ortalamasının X̅= 2,73, birden fazla girenlerin ortalamasının ise X̅= 2,29 

olduğu görülür. Ortalama puanlar arasındaki bu farkın istatistiksel olarak sınava bir defa 

girenler lehine anlamlı bir fark olduğu Tablo 4’te elde edilen bulgudan söylenebilir (p< 0.05). 

Çalışmaya katılan öğrencilerin fizik dersi başarı durumu ile fizik tutum puanları arasında 

anlamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesine yönelik yapılan Anova testi sonuçları Tablo 

5’te yer almaktadır. 

Tablo 5.  Fizik Dersi Başarı Durumuna Göre Anova Testi Sonuçları 

Varyans kaynağı Kareler toplamı SD Kareler ort. F p 

Gruplararası 
4,143 2 2,071  

9,947 

 

 

0,001* 
Grup içi 

11,662 56 0,208 

Toplam 
15,805 58  

Tablo 5 incelendiğinde çalışmaya katılan öğrencilerin fizik dersi başarı durumu ile fizik tutum 

puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülür (p<0.05). Söz konusu bu farkların hangi 

gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Scheffé testi sonuçları Tablo 6’da 

görülmektedir. 
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Tablo 6. Üniversiteye Hazırlanan Öğrencilerin Fizik Dersi Başarı Durumları ile Fiziğe 

Yönelik Tutum Puanlarına İlişkin Scheffé Testi Sonuçları 

Gruplar Ortalama Fark SS p 

İyi-orta  0,3047 0,1523 0,145 

İyi-zayıf  0,7333 0,1681 0,001* 

Orta-zayıf  0,4286 0,1393 0,013* 

(İyi= 13, Orta= 29, Zayıf= 17) 

Fizik dersi başarısının “iyi” olduğunu belirten öğrencilerin, “orta” olduğunu belirten 

öğrencilere göre fizik tutum puanlarının daha yüksek olduğu, ancak istatiksel olarak bu farkın 

anlamlı olmadığı Tablo 6’da görülmektedir  (p>0.05). Ders başarısının “iyi” olduğunu 

nitelendiren öğrenciler ile “zayıf” olduğunu nitelendiren öğrencilerin fizik tutum puanları 

arasında iyi olduğunu belirtenler lehine anlamlı bir fark olduğu (P=0.001); aynı şekilde 

başarısının “orta” olduğunu belirten öğrenciler ile başarısının “zayıf” olduğunu nitelendiren 

öğrencilerin fizik tutum puanlar arasında orta olduğunu belirtenler lehine anlamalı bir fark 

oldu saptandı (p<0.05).  

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrencilerin fiziğe ilişkin tutum puan ortalamaları X̅= 

2,51 olarak saptandı (Tablo 2).  Öğrencilerin fizik tutum puan ortalamalarının X̅= 2,51 olması 

bulgusu öğrencilerin fizik derslerine karşı neredeyse olumsuz bir tutum içinde olduklarını 

göstermesi bakımından önemli bir sonuçtur. Araştırmaya katılan öğrencilerin tümü, kararsız 

bile olsalar, ortalama tutum puanları 3,00 olması gerekirdi. Bu çalışmanın sonucu (X̅= 2,51), 

öğrencilerin fiziğe yönelik neredeyse olumsuz tutuma sahip olduklarını ve fizik derslerine 

olan ilgilerinin ve beklentilerinin düşük olarak anlaşıldığını göstermektedir. Kaya (2011) 295 

lise öğrencisi ile yapmış olduğu çalışmada fiziğe ilişkin tutum puan ortalamalarının kararsız 

düzeyinde olduğunu saptamıştır. İsrail'de zorunlu eğitimlerinin sonunda öğrencilerin fiziğe 

olan tutumları üzerine yapılan bir araştırmanın sonuçları da öğrencilerin tutumlarının nötr 

düzeyde olduğu tespit edilmiştir (Trumper, 2006).  Yiğit vd. (2015) değişik liselerde okuyan 

991 öğrenci ile yapmış oldukları çalışmada öğrencilerin fiziğe yönelik tutumlarının sıkıcı 

düzeyde olduğunu belirlemişlerdir. Yine farklı liselerde öğrenim gören 471 öğrencinin fiziğe 

ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik gerçekleştirilen bir başka araştırmada öğrencilerin 

tutumlarının sıkıcı düzeyinde olduğu tespit edilmiştir (Boz, 2019). 121 lise öğrencisinin fizik 

dersine yönelik tutumlarının belirlenmesine yönelik yapılan çalışmada, lise öğrencilerinin 

fizik dersine ilişkin puan ortalamalarını 2,75 olarak hesaplamışlardır (Adıyaman ve Sert, 

2017).  Elde edilen tutum puan ortalamalarının ölçek orta puanının (X̅=3,00) altında olduğunu 

gerekçe göstererek lise öğrencilerinin fizik dersine yönelik tutumlarının yeterli düzeyde 

olmadığını ifade etmişlerdir.  Bu çalışmaların sonuçları, bizim çalışmanın sonuçları ile 

paralellik göstermektedir. Bizim çalışmanın sonucundan farklı olan yani öğrencilerin fiziğe 

yönelik olumlu tutuma sahip olduklarını tespit eden çalışmalarda bulunmaktadır. Fen lisesi 

öğrencilerinin fiziğe ilişkin tutumlarını tespit etmeye yönelik bir başka çalışmada ise 

öğrencilerin fiziğe ilişkin tutumlarının olumlu olduğu belirlenmiştir (Pehlivan, 2019). 

Ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin fizik problemlerini çözmeye yönelik 

tutumlarını ölçmek için yapılan çalışmada öğrencilerin olumlu tutuma sahip oldukları 

saptandı (Aktamış vd., 2012). Eğitim yöntem ve teknikleri değiştirilerek öğrencilerin bir derse 
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ilişkin tutamlarının olumlu yönde değişebileceği gerçeği dikkate alınarak, öğretmenlerin 

fiziğe ilişkin tutumları olumsuz olan öğrencilerin tutumlarını değiştirebilirler.   

Öğrencilerin cinsiyet değişkeni ile fizik tutum puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı 

saptandı (Tablo 3). Ancak fizik tutum puan ortadamarına bakıldığında, erkek öğrencilerin kız 

öğrencilere göre azda olsa fiziğe olumlu baktıkları sonucu çıkarılabilir. Alan yazın 

incelendiğinde fizik tutum puanı ile cinsiyet değişkeni arasında oldukça farklı sonuçlar elde 

edildiği görülür.  Pell ve Manganye (2007) tarafından yapılan çalışmada elde edilen bulgular, 

Afrikalı öğrenciler arasında fiziğe yönelik tutum ve cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir 

fark olmadığını göstermiştir. Ancak Pell ve Jarvis (2001)’in yapmış olduğu bir çalışmada ise 

erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre çok daha yüksek olumlu tutuma sahip olduklarını 

tespit etmişlerdir.  Yine San Diego'da 148 fen öğrencisi üzerinde yapılan bir araştırmada, kız 

öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha yüksek olumsuz tutuma sahip oldukları bulunmuştur 

( Sgoutas vd., 2005).  Veloo vd (2015) tarafından fiziği seçmeli ders olarak alan 10. Sınıf 203 

öğrenci üzerinden yapmış oldukları çalışmada erkek öğrenciler lehine fizik tutum puanları 

arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin cinsiyet farklılıkları ile fen 

bilimleri ile tutum ve bazı kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi gözden geçiren bir çalışmada 

erkeklere göre kız öğrencilerin fizik bilimi etkinliklerine daha az ilgi duydukları tespit 

edilmiştir (Gardner, 1975). Ancak, Marsh ve Tapia (2003) tarafından yapılan çalışmada elde 

edilen bulgular, kız öğrencilerin fiziğe karşı daha olumlu tutuma sahip olduklarını 

göstermiştir. Bir başka çalışmada da erkek öğrencilerin fizik dersine yönelik tutum puan 

ortalamalarının (X̅=50,29), kız öğrencilerin ise (X̅=62,03) olduğu ve bu farkın kızlar lehine 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi (Adıyaman ve Sert, 2017). Fatoba ve 

Aladejana (2014) Nijerya'nın Oyo Eyaletindeki 160 lise son öğrencisinin fiziğe ilişkin 

tutumları ile cinsiyet değişkeni arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmada, kız öğrenciler 

lehine küçük bir tutum farklılığı olduğunu tespit edilmişlerdir. Alanyazında bizim çalışmanın 

sonucuyla paralellik gösteren yani öğrencilerin fiziğe yönelik tutumları ile cinsiyet değişkeni 

arasında anlamlı farkın olmadığı çalışmalarda yer almaktadır (Yiğit vd., 2015; Balbağ ve 

Karademir, 2015; Sofiani vd., 2017; Boz, 2019; Balta ve Asikainen, 2019).  Yukarıdaki 

değerlendirmeler ve bu çalışmanın bulguları ışığında cinsiyet değişkeni ile öğrencilerin fiziğe 

ilişkin tutumları arasında bir ilişkinin olup olmadığı hususunda net bir ifadenin 

kullanılmasının mümkün olamayacağı söylenebilir. 

Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin sınava giriş sayıları değişkeni ile fizik tutum puanları 

arasında sınava bir kez giren öğrencilerin lehine anlamlı bir fark olduğu saptandı (Tablo 4). 

Bu durum öğrencilerin liseden mezun olduktan sonra girmiş oldukları üniversite sınavları 

artıkça kaygılarının artmasına bağlı olarak fiziğe ilişkin tutumlarının da azalığını gösterir.  

Öğrencilerin üniversite sınavını kazanabilmeleri geciktikçe öğrenciler için tehdit olan kaygı 

artacaktır (Erözkan, 2004 ). Kaygı yaşayan öğrencilerde olası başarısızlık ve sınava çalışırken 

kendi yetersizlikleri hakkında endişelenme eğilimi göstermeleri nedeniyle dersler ile ilgili 

olumsuz tutuma sahip olacaklardır. Lise öğrencilerinin öğrenci seçme sınavına yönelik 

tutumlarının belirlenmesine yönelik yapılan çalışmada da sınava hiç girmemiş öğrencilerin 

tutum puanlarının (X =39,88), sınav en az bir defa girmiş ve bir üniversitede öğrenim 

görmeye hak kazanamamış olan öğrencilerin tutum puanları ortalamasından ( X =37,64) daha 

büyük olduğu tespit saptanmıştır (Ekici, 2005). Bu çalışmanın bulguları bizim çalışmanın 

bulguları ile uyuşmaktadır. 

Öğrencilerin fizik dersi başarı değişkeni ile fiziğe yönelik tutum puanları arasında anlamlı 

farklılık olduğu tespit edildi (Tablo 6). Ders başarısının “iyi” olduğunu belirten öğrencilerin, 

“zayıf” olduğunu belirten öğrencilere göre fizik tutum puanlarının iyi olduğunu belirtenler 

lehine anlamlı bir fark olduğu; aynı şekilde ders başarısının “orta” olduğunu belirten 

öğrenciler ile başarısının “zayıf” olduğunu belirten öğrencilerin fizik tutum puanlar arasında 
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orta olduğunu belirtenler lehine anlamalı bir fark oldu bulundu. Bu bulguya göre öğrencilerin 

ders başarısı ile fiziğe ilişkin tutumları arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucu 

çıkarılabilir. Bu sonuç, Tooke ve Lindstorm (1998)’un fiziğe karşı olumlu bir tutuma ve 

inançlara sahip olan öğrencilerin daha yüksek düzeyde başarılı olacağı görüşüne uygundur. 

Başarı ve tutum arasındaki ilişkiye yönelik birçok çalışmada da benzer sonuçlar elde 

edilmiştir.  Ali ve Awan (2013)’ın 10. sınıf öğrencilerinin fiziğe karşı tutumunu ölçmek için 

yapmış oldukları araştırmada,  öğrencilerinin fizik dersi başarısı ile tutumları arasında pozitif 

yönlü bir ilişki olduğunu göstermişlerdir. Tersine fizik dersine karşı olumlu tutum sergileyen 

öğrencilerin fizik dersinden iyi notlar aldıklarını gösteren çalışmalarda vardır (Magno, 2003). 

Fiziğe yönelik olumlu tutum, öğrencinin fizikteki başarısını belirlemek için önemli bir 

faktördür (Narmadha ve Chamundeswari, 2013; Veloo, 2015).  Fen bilgisi öğretmenliği ve 

fizik bölümü öğrencilerinin astronomiye yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre 

incelenmesi amacıyla yapılan çalışmada öğrencilerin başarılarıyla tutumları arasında pozitif 

yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır (Balbağ ve Erdem, 2017). Bir başka çalışmada Pehlivan 

(2019) Ankara Fen Lisesi öğrencilerinin fizik dersine yönelik tutumlarıyla akademik 

başarıları arasındaki ilişkiyi incelemiş ve fen lisesi öğrencilerinin fizik dersine yönelik 

tutumlarının başarı düzeyinden etkilendiğini belirlemiştir. Başarı düzeyi yüksek öğrencilerin 

fizik dersine yönelik tutum puanları ile düşük olanların puanları arasında p= 0,01 düzeyinde 

başarılı olanlar lehine anlamlı bir fark bulunduğunu saptamıştır (Pehlivan, 2019). Bizim 

çalışmanın sonucu ve tartışılan alanyazındaki çalışmaların sonuçları birlikte 

değerlendirildiğinde başarı ile tutum arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu söylenebilir.  

Bu araştırmada elde edilen sonuçlara ışığında şu önerilerde bulunulabilir: 

1. Öğrencilerin öğrenme sürecinde tutum oldukça önemlidir. Çünkü öğrenciler fiziğe 

ilişkin olumsuz bir tutuma sahiplerse, fizik öğretmenine de olumsuz tutum 

sergileyecektir (Guido, 2013). Bu nedenle öğretmen, öncelikle öğrencilerinin fiziğe 

ilişkin tutumlarının hangi düzeyde olduğunu bilmelidir.  

2. Tutum başarıyı etkilemektedir. Bu nedenle, dersi veren fizik öğretmenleri sadece fizik 

öğrenimine değil, öğrencilerin fiziğe ilişkin tutumlarına daha fazla önem vermelidir. 

3. Öğrencilerin fiziğe yönelik tutumlarını dolayısıyla başarılarını artırabilmek için fizik 

dersi müfredatına öğrencilerin ilgisini çeken daha güncel konuların eklenmesi 

önerilebilir. 
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ÖZET 

Müzik bir iletişim aracı olarak ele alınıp incelendiğinde tarihteki toplumsal değişikliklerin 

müzikle dışa vurulduğu görülmektedir. Bu çalışmada Türk sanat müziğinin dönemsel 

değişimleri ile Türkiye’deki toplumsal değişimler arasındaki etkileşimi incelemek 

amaçlanmıştır.             

Tüm sanat dallarında olduğu gibi müzik de toplumsal değişimlerin etkisinde kalmış, bu 

değişimlerle birlikte gelen hayat şartlarıyla biçimlenmiş ve insan ilişkileriyle birlikte 

değişikliğe uğramıştır. Amerikan kültürünün pompalandığı 1950’li yıllar, Alaturka ile 

alafranganın rekabetinin çatışmaya başladığı zamanlar olarak kendisini gösterir. Sözleri akılda 

kalıcı, basit formlu şarkılar bu dönemde üretilmeye başlamıştır.  Adına daha sonra Türk Sanat 

Müziği denilen bu yeni tür kısa zamanda hâkim hale gelir. Klasik Türk Müziği ile Türk Sanat 

Müziği şeklinde beliren ayrım, 1950’lerde belirginleşir. Türk halk ve sanat müziğine ilginin 

artması, eğlence dünyasında yeni seslerin ortaya çıkmasına, var olanların da öneminin 

artmasına neden olmuştur. Radyo ve gazinoda alaturkaya rağbet artınca, sesin kral ve kraliçeleri 

yaratılmıştır. Hamiyet Yüceses, Sabite Tur Gülerman, Perihan Sözeri ve Mualla Mukadder 

Atakan dönemin ünlüleri olup, büstleri yapılmıştır. 

1951 yılında Zeki Müren ilk canlı radyo konserini verir ve çok sevilir. 1950’lerde gelişen 

eğlence müziğinin ilk ismi olan Zeki Müren (1931-1996), müzikal üslubu, besteleri, sahneye 

getirdiği yeniliklerle ve sahne kostümleriyle bir pop ikonu haline dönüşmüştür.  Bu nedenle 

popüler bir şarkıcı olan Zeki Müren ve ona ait şarkılar seçilmiştir. Çalışmada Zeki Müren’in 

beste ve güftesi kendisine ait on beş eseri üzerinde, içerik analizi yöntemi kullanılarak bazı 

verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu yöntemle eserlerin usulleri, makamları, vezinler, 

sözcüklerin kullanım sıklığı, sözcük kategorileri ve toplam sözcük sayısı belirlenmiştir. 434 

sözcükten oluşan eserlerin tamamı, anlaşılırlığı yüksek olan hece vezni ile yazılmıştır. 

Usullerine göre incelendiğinde ise eserlerin Düyek ve Semai gibi basit usullerle yazıldığı 

görülmüştür. Türk müziğinin karakterini oluşturan en önemli yapı taşlarından biri olan 

“makam”, eserlerin özelliğini, hatta kimliğini belirlemektedir. Zeki Müren eserlerinin 

makamlarına göre dağılımı incelendiğinde, Muhayyerkürdî ve Nihavend makamlarının, diğer 

makamlardan önde olduğu dikkat çekmektedir. Sonuç olarak; Zeki Müren şarkıları “müziksel 

ve sözel yapı” başlıkları altında incelendiğinde, dinleyici kitlesinin sevdiği usul, makam ve 

sözcük kategorilerine öncelik verildiği gözlemlenmiştir. Zeki Müren’in besteleri üzerinde 

çeşitli karşılaştırmalara konu olan bulgularla birlikte, sözleri Zeki Müren’e ait olan şiirlerdeki 

sözcüklerin kullanım sıklığından, Zeki Müren’in sözcük dağarcığı da sayısal olarak ortaya 

çıkarılmıştır. Türkiye’de popüler kültür yükselirken Türk sanat müziği de halka ulaşmada 

popüler bir çizgiye girmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Zeki Müren, Türk Müziği, İçerik analizi 
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MULTİ- DİMENSİONAL CONTENT ANALYSİS OF ZEKİ MÜREN’S SONGS 

 

ABSTRACT 

When music is analyzed as a means of communication, it can be seen that the historical social 

changes are expressed through music. This study aims to examine the interaction between 

periodical change in Turkish Classical Music and the changes in Turkish society. 

As in all art branches, music has been influenced by changes in society, and has took a form 

with life conditions arriving with these changes and undergone a change with human relations. 

1950s, pumped by American culture, show themselves as the times when competition between 

Turkish Style and European Style began to clash. Songs with catchy lyrics and simple form 

have been created in this period. This new genre, which is called as Turkish Classical Music 

later, has become dominant in a short time. The difference as Classical Turkish Music and 

Turkish Classical Music has become evident during 1950s. Increasing interest in Turkish folk 

and classical music has caused new voices arise in entertainment world and increased the 

importance of the ones existing. When demand increased for Turkish Style in radio and club, 

kings and queens of voice have been created. Hamiyet Yüceses, Sabite Tur Gülerman, Perihan 

Sözeri and Mualla Mukadder Atakan are famous singers of the period and their busts have been 

made. 

In 1951, Zeki Müren gave his first live radio concert and was loved very much. Zeki Müren 

(1931-1996) was the first name for entertainment music which has developed during 1950s and 

has become a pop icon with his musical style, compositions, innovations he brought to the stage 

and his stage costumes. Because of all these facts, Zeki Müren, a popular artist and his songs 

were chosen. This work aims to obtain certain data from 15 of Zeki Müren’s works, all versed 

and composed by him. Using content-analysis method, usul, makam, rhyme schemes, usage 

frequency and categories of words, and also, total word count is determined. Consisting a total 

of 434 words, all works were written in syllabic meter. When categorized in terms of usul, it 

can be seen that the works were composed using simple tempo schemes such as Düyek or Semai. 

In Turkish classical music, makam, certain melodic formulae, is the most identifying building 

block, even the main determinant of the music work. When examined the prevalence of makam 

in Zeki Müren’s works, it can be noted that Muhayyerkürdî and Nihavend tunes are more 

preferred by him. Summarily, Zeki Müren songs are examined under the titles of “musical 

structure” and “lyrical structure”, and pursuant to this, the most favorite usul, makam, and word 

categories of his audience have been determined. Along with certain findings on his music 

asserted from various comparisons, Zeki Müren’s verbal repertoire has been revealed by 

analyzing the word frequency of the lyrics of Zeki Müren. As the popular culture was rising in 

the Turkey, Turkish Classical Musical was also transformed into a more “popular” style. 

Keywords: Zeki Müren, Turkish Music, Content Analysis 
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PREDICTION OF IN-SITU CBR VALUE USING DYNAMIC CONE 

PENETROMETER TEST FOR LOCAL SUBGRADE MATERIALS 

 

  Odumade, Adegboyega Oduniyi 

Jegede, Emmanuel Ayodele 

                 Alex Ekwueme Federal University, Ndufu-Alike, Ebonyi state, Nigeria 

 

ABSTRACT 

One of the most critical aspect of road design is the assessment of the geotechnical properties 

and evaluation of strength of subgrade material. The California Bearing Ratio (CBR) is a widely 

accepted parameter required in the design of flexible pavements to determine the bearing 

strength of the unbound pavement layers. Apparently, the sole use of laboratory CBR test in 

determining the soil strength characteristics could be time consuming, expensive, laborious, 

relatively slow, unsuitable for soil with particle size greater than 20mm etc. in most cases, 

highway Engineers are not favoured because they as professionals encounter difficulties in 

determining the CBR value in field. As a result, this study embarked on evaluating in-situ CBR 

of a local subgrade material with a transportable, less expensive, multi – advantageous Dynamic 

Cone Penetration (DCP) instrument. Three (3 Nos) project sites were considered to establish 

the prediction of CBR using the in-situ DCP. The method of predicting the field CBR involved 

using an existing model or equation, which shows strong relationship between the DCP and 

CBR. The samples collected at the project sites were subjected to laboratory tests in order to 

help assess the geotechnical properties, index properties, and thus, the CBR, while the in-situ 

tests were carried out at the project sites. The results of in-situ CBR at each of the test pits for 

the project sites where the DCP tests were conducted show that the CBR values ranges from 13 

– 28% for Abakaliki – Afikpo road; 9 – 12% for AEFUNAI clinic road; and 10 – 24% for 

Stadium Centenary city (Ochudo). The results validate the reliability of the DCP instrument in 

assessing the bearing strength of the subgrade. The regression analysis carried out further 

validate the fact that in-situ CBR can be validly predicted using DCP parameters with a 

significance F value of 0.0000004 and p value of 0.000000113 and 0.0196 for penetration and 

PI respectively, which indicate that PI and Penetration are highly significant in predicting in-

situ CBR. 
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ABSTRACT 

In this work, we present a comparative study between two defectives periodical systems 

(Photonic Crystal and Star Waveguides) in order to analyze the behavior of electromagnetic 

waves (light) in these structures in question. 

Firstly, we take into consideration a perfect star waveguides (SWGs) which constituted by the 

periodicity of the segments that are grafted in each site by a finite number of resonators (these 

mediums are based on the coaxial cables). Such a system is characterized by the existence of 

pass bands separated by very large gaps where the propagation of electromagnetic waves is 

prohibited. Now, we create in the middle of this perfect system a geometrical defect at the 

resonator level. The theoretical results in this case shows clearly, by adequate choices, the 

possibility of the appearance of double frequencies filtering (two electromagnetic states) in the 

gaps, which have a maximum transmission and very high-quality factor (these states are very 

narrow).   

Secondly, we consider another type of periodical system, namely photonic crystal, i.e. structure 

formed by the periodicity of two different dielectric materials. This non-defect system exhibits 

an alternating series of pass bands and photonic band gaps. We then create inside this system 

one defect, and therefore we can obtain one or two photonic states inside the gaps with very 

high performance when this defect is situated in the middle.  

These two defectives structures in question can be used as high performance and high 

transmittance electromagnetic and optical filters and as sensors.  

Keywords: resonators, Photonic crystal, Star waveguides, Defect, Filter, Sensors 
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ABSTRACT 

Undoped and Erbium-doped titania nanparticles have been fabricated by modified sol gel 

technique, using a single multielement Titanium/Erbium source. In this communication we 

present the synthesis, structural and spectroscopic characterisation of Er-doped TiO2 

nanoparticle. Microstructure was studied by means of scanning electron microscopy (SEM), 

thermal behaviour followed by thermogravimetric and differential thermal analysis (TG-

DTA). Phase analysis was performed by means of X-ray diffraction (XRD). From the 

structural and morphological characterization, it has been stated that the presence of 

Er3+ induces a progressive anatase cell expansion due to its incorporation in the TiO2 lattice. 

Er doping   could be ensured through the EDAX analysis of the sample. The morphological 

investigations of the samples reveal the presence of nanoparticles with average size of ∼8 nm. 

The decrease in grain size after primary investigation reveals the influence of Er ions on the 

domain structure and its microstructure. 

The improvement in the optical properties of TiO2 on Er doping was confirmed by Diffuse 

Reflectance UV–Visible (DRUV) and Photoluminescence (PL) spectroscopy. Doped sample 

exhibited high surface area than the undoped sample which was ensured by the BET surface 

area analysis. 

Keywords: Erbium, TiO2, luminescence. 
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ÖZET  

Bu çalışma, Marshall - Olkin tarafından kullanılan iki değişkenli dağılım türetme yöntemini 

göz önüne alarak, iki değişkenli üstelleştirilmiş Muth dağılımının türetilmesine 

odaklanmaktadır. İki değişkenli üstelleştirilmiş Muth dağılımının biçimsel olarak 

türetilmesinin yanı sıra, dağılımın bilinmeyen parametrelerinin tahmin edilebilmesi 

probleminin çözümü için, en çok olabilirlik ve en küçük kareler tahmin metodları göz önünde 

bulundurularak parametrelere ait tahmin ediciler elde edilmektedir.  Bununla birlikte, elde 

edilen tahmin edicilerin tahmin başarımlarını araştırmak için kapsamlı bir Monte-Carlo 

simülasyon çalışması gerçekleştirilmektedir. Farklı örneklem büyüklüklerinde ve farklı 

parametre değerlerinde çalıştırılan Monte-Carlo simülasyon çalışması ile tahmin edicilerin 

yanlılık ve hata kareler ortalaması değerleri elde edilmekte ve karşılaştırılmaktadır. Böylece 

tahmin edicilerin küçük ve büyük örneklem özellikleri simülasyona dayalı olarak ortaya 

çıkarılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Muth Dağılımı, İki değişkenli Dağılımlar, En çok olabilirlik, En küçük 

kareler, Simülasyon. 

  

BIVARIATE MUTH DISTRIBUTION 

  

ABSTRACT  

This study focuses on the derivation of the bivariate exponentiated Muth distribution by 

considering the bivariate distribution derivation method used by Marshall-Olkin. In addition 

to the formal derivation of the bivariate exponentiated Muth distribution, estimators of the 

parameters are obtained by considering the maximum likelihood and least squares estimation 

methods to solve the problem of estimating the unknown parameters of the distribution. In 

addition, a comprehensive Monte-Carlo simulation study is carried out to investigate the 

estimation performance of the obtained estimators. By the Monte-Carlo simulation study run 

at different sample sizes and different parameter values, bias and the mean square error values 

of the estimators are obtained and compared. Thus, the small and large sample properties of 

the estimators are revealed based on simulation. 

Keywords: Muth distribution, Bivariate distributions, Maximum likelihood, Least-Squares, 

Simulation. 

 

1. Giriş  

Muth dağılımı yetmişli yılların sonlarında E. J. Muth [1] tarafından yapılan bir çalışma ile 

tatılmış sürekli bir olasılık dağılım modelidir. Dağılım pozitif reel aralıktaki çarpık verileri 

modellemede kullanılır. Dağılımın sağlık bilimleri, doğa bilimleri, mühendislik ve birçok 
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bilim alanından uygulamaları vardır. Muth dağılımına sahip bir X rasgele değişkeninin 

olasılık yoğunluk fonksiyonu  

 

   (1) 

 

ve kümülatif dağılım fonksiyonu  

 

   (2) 

 

biçimindedir. Burada  Muth dağılımın ölçek parametresidir. İstatistiksel açıdan 

birçok önemli özelliğe sahip olan Muth dağılımının bazı temel karakteristikleri Tablo 1 ile 

özetlenmektedir. 

 

Tablo 1. Muth dağılımının temel karakteristikleri 

Beklenen Değer   

Varyans  
 

Moment Üreten Fonksiyonu  
 

Yaşam Fonksiyonu  
 

Hazard Fonksiyonu   

 

Dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonunun farklı şekillerde olabilmesi, hazard 

fonksiyonunun artan, azalan veya küvet biçiminde olabilmesi, kuyrukta gamma, log-normal 

ve Weibull gibi popüler dağılımlardan daha az olasılık kütleye sahip olabilmesi gibi 

özelliklerinden dolayı veri modellemede tercih sebebi olmaktadır [2]. Şekil 1 ile   

parametresinin farklı değerleri için Muth dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun 

biçimsel davranışı görülebilir.  
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Şekil 1. Farklı  değerleri için Muth dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonu. 

  

Muth dağılımının daha genel bir hali ise üstelleştirme yöntemi kullanılarak tanımlanabilir. Bir 

 üstelleştirme parametresi ve eşitlik (2) ile verilen Muth dağılımının dağılım 

fonksiyonu göz önünde bulundurularak üstelleştirilmiş Muth (UM) dağılımının dağılım 

fonksiyonu 

 

 

 

 

(3) 

ve üstelleştirilmiş Muth dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonu, (3) eşitliğinde verilen 

dağılım fonksiyonunun x'e göre türevlenmesiyle 

 

 

(4) 

  

biçiminde kolayca yazılabilir.  

Her nekadar, istatistik literatürde tek değişkenli verileri modellemek için engin bir olasılık 

dağılım modeli mevcut olsa da iki değişkenli veri setlerini modellemek için sınırlı sayıda 

dağılım modelli mevcuttur. Marshall-Olkin [3] tarafından yapılan çalışmada kullanılan ve 

mevcut dağılımların iki değişkenli biçimlerini oluşturmak için oldukça elverişli olan 

yaklaşım, iki değişkenli dağılım ailelerinin inşasındaki önemli gelişmelerden biridir. 

Marshall-Olkin [3] yaklaşımı sayesinde klasik dağılım ailelerinin birçoğunun iki değişkenli 

formu türetilebilmiştir. Örneğin iki değişkenli üstel [3], genelleştirilmiş üstel [4], Weibull [5], 

ters Weibull [6], Birnbaum Saunders [7], logaritmik Birnbaum Saunders [8], genelleştirilmiş 

Rayleigh [9] dağılımları bu yaklaşımla sunulabilmiştir. Ancak hala iki değişkenli veri 

setlerinin optimal olarak modellenebilmesi ve etkin analizi için yeni iki değişkenli dağılım 

ailelerine ihtiyaç duyulmakta ve araştırılması gereken konular arasında yer almaktadır.  
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Bu çalışmada, Marshall - Olkin tarafından kullanılan iki değişkenli dağılım türetme yöntemi 

göz önüne alınarak, iki değişkenli üstelleştirilmiş Muth (IUM) dağılımının türetilmesine 

odaklanılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın ikinci bölümünde IUM dağılımı 

biçimsel olarak türetilerek birkaç temel karakteristiği elde edilmektedir. Üçüncü bölümde, 

IUM dağılımın bilinmeyen parametrelerinin tahmin edilebilmesi probleminin çözümü için, en 

çok olabilirlik ve en küçük kareler tahmin metodları göz önünde bulundurularak 

parametrelere ait tahmin ediciler elde edilmektedir.  Dördüncü bölümde ise, üçüncü bölümde 

elde edilen tahmin edicilerin tahmin başarımlarını araştırmak için kapsamlı bir Monte-Carlo 

simülasyon çalışması gerçekleştirilmektedir. Farklı örneklem büyüklüklerinde ve farklı 

parametre değerlerinde çalıştırılan Monte-Carlo simülasyon çalışması ile tahmin edicilerin 

yanlılık ve hata kareler ortalaması değerleri elde edilmekte ve karşılaştırılmaktadır. Böylece 

tahmin edicilerin küçük ve büyük örneklem özellikleri simülasyona dayalı olarak ortaya 

çıkarılmaktadır. Beşinci ve son bölüm ise çalışmanın sonuçları üzerinde durulmaktadır. 

2. İki Değişkenli Üstelleştirilmiş Muth Dağılımı 

Bu bölümde iki değişkenli üstelleştirilmiş Muth dağılımının türetilmesi ve bazı istatistiksel 

özelliklerinin elde edilmesi üzerinde durulmaktadır. 

Varsayalım  bağımsız rasgele değişkenleri sırasıyla  

parametreleriyle üstelleştirilmiş Muth dağılımına sahip rasgele değişkenler olsunlar. Ayrıca, 

 ve   olarak tanımlansın. Bu varsayım ve tanımlama 

altında;  rasgele vektörünün dağılımı  parametreleriyle Marshall-

Olkin iki değişkenli üstelleştirilmiş Muth veya kısaca iki değişkenli üstelleştirilmiş Muth 

olmaktadır. Buradan itibaren  gösterimi  rasgele 

vektörünün iki değişkenli üstelleştirilmiş Muth dağılımına sahip olduğunu göstermek için 

kullanılacaktır. 

 

Teorem 1. Eğer   ise  ve  rasgele değişkenlerinin marjinal 

dağılım fonksiyonlar sırasıyla   ve 'dır. 

 

İspat. Dağılım fonksiyonunun genel tanımını kullanarak 

 

 

 

 

 

 

 

 

olarak elde edilir. Tamamen benzer adımlar izlenerek  rasgele değişkeninin marjinal 

dağılım fonksiyonu da 
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olarak elde edilir. 

 

Teorem 2.  olmak üzere;  rasgele vektörünün dağılım 

fonksiyonu ; 

 

  

 dır.  

 

İspat. Teorem 1'in ispatında olduğu gibi dağılım fonksiyonunun temel tanımını takip ederek 

 

 

 (5) 

 

dır. ,  durumları göz önüne alınarak (5) eşitliğindeki olasılık; 

 

  

 

biçiminde yazılabilir.  rasgele değişkenleri bağımsız olduklarından 

 

 

 

yazılabilir. Böylece (3) eşitliği ile verilen üstelleştirilmiş Muth dağılımının dağılım 

fonksiyonun, Teorem 2'nin sonucu ile birlikte göz önüne alınmasıyla 
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(6) 

 

olarak elde edilir.  

 

Lemma 1.  olmak üzere;  rasgele vektörünün dağılım 

fonksiyonu,  olmak üzere; 

 

 

 

olarak yazılabilir, burada 

 

 

 

dır.  

 

(6) ile verilen iki değişkenli üstelleştirilmiş Muth dağılımının dağılım fonksiyonu göz önünde 

bulundurularak, iki değişkenli üstelleştirilmiş Muth dağılımının olasılık yoğunluk 

fonksiyonu,   

 

 

(7) 

 

olarak yazılır. (7) eşitliği ile verilen olasılık yoğunluk fonksiyonunun biçimini 

örneklendirmek amacıyla  parametre değerleri için IUM 

dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunun grafiği Şekil 2 ile sunulmaktadır.  
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Şekil2.  değerleri için iki değişkenli Muth dağılımının 

olasılık yoğunluk fonksiyonu (Singüler olmayan kısım) 

 

Türetilen iki değişkenli dağılımın yaşam fonksiyonu, , yaşam fonksiyonunun 

genel tanımını takiben  

 

 

 (8) 

 

olarak yazılır.  

 

3. IUM Parametrelerinin Tahmini 

 

Bu bölümde, bir önceki bölümde türetilen IUM dağılımının bilinmeyen parametrelerinin 

tahmin edilmesi problemi en çok olabilirlik ve en küçük kareler tahmin metodolojilerine göre 

değerlendirilmektedir. 

 

3.1. En çok olabilirlik tahminleri 

,  dağılımından alınmış n birimlik 

rasgele bir örneklem olmak üzere;  parametrelerinin olabilirlik fonksiyonu 

 

 
 

ve logaritmik olabilirlik fonksiyonu 
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(9) 

 

biçiminde yazılır.  tane gözlemi kapsayacak biçimde ,  ve 

 kümelerini tanımlayalım.  kümeleriyle birlikte (7) ile verilen  

dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonu dikkate alarak (9) eşitliği ile verilen logaritmik 

olabilirlik fonksiyonu  

 

 

 

 
 

 

(10) 

biçiminde yazılır. Buradan logaritmik olabilirlik fonksiyonunun  

parametrelerine göre türevleri alınıp sıfıra eşitlenmesiyle  

 

 

 

 

 

(11) 

 

yazılır. (11) ile verilen olabilirlik denklemleri analitik olarak çözülememekle birlikte 

parametrelerin en çok olabilirlik tahminlerine (MLE), olabilirlik denklemlerinin Newton 

metodu veya türevi bir sayısal yöntem kullanılarak sayısal çözümlerinden ulaşılabilir. Artık 

birçok hesaplama programında bu tür sayısal çözüm aracı kullanıma hazır halde 

bulunmaktadır.  

3.2. En Küçük Kareler Tahmini 

 rasgele örneklemi  dağılımından 

alınmış rasgele bir örneklem ve ile  rasgele değişkenine ve 

 ile de  rasgele değişkenine ait sıralanmış gözlemler gösterilsin.  

Teorem 1'den   ve  olduğu bilinmektedir. Bu 
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varsayımlarla IUM dağılımının bilinmeyen  ve  parametrelerinin en küçük kareler 

tahminlerine (LS) 

 

 
(12) 

 

olmak üzere  

 

 

 

(13) 

denklemini  ve  parametrelerine göre minimum yapacak şekilde sayısal olarak 

çözülerek ulaşılabilir.  En küçük kareler yöntemi hakkında daha detayşı bilgi için [10] 

kaynağına başvurulabilir. 

4.Simülasyon Çalışması 

Bu bölüm, 3. bölümde elde edilen en çok olabilirlik ve en küçük kareler tahmin edicilerin 

tahmin başarımlarını birdizi Monte-Carlo simüülasyon çalışması vasıtasıyla 

değerlendirmektedir. Monte-Carlo simülasyon çalışmasında dağılımın bilinmeyen 

parametrelerinin değerleri  

 

• , ,  

• , ,  

• , .25,  

• , .5,  

 

olarak ayarlanmıştır. Parametre değerlerinin her bir kombinasyonunda örneklem genişliği 

 seçilerek 1000 tekrarla simülasyonlar gerçekleştirilmiş ve tahmin edicilerin 

başarımlarını karşılaştırabilmek adına ortalama tahmin değerleri, tahmin edicilere ait yanlılık 

(Yan, Bias) ve hata kareler ortalaması (HKO, MSE) değerleri hesaplanmıştır. Sonuçlar Tablo 

2- 5 de verilmiştir.  
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Tablo 1:  değerleri için Simülasyon sonuçları 

   MLE    LSE  

n 

Parametre 

(Parameter) 

Tahmin 

(Estimation) 

Yan 

(Bias) 

HKO  

(MSE)  

Tahmin 

(Estimation) 

Yan 

(Bias) 

HKO  

(MSE) 

30 
 

0.65844 0.15844 0.16921  0.69805 0.19805 0.60255 

  

0.64519 0.14519 0.24287  0.68674 0.18674 0.50334 

  

1.67915 0.17915 0.16347  1.53436 0.03436 0.75629 

  

1.84457 0.09457 0.21729  1.75992 0.00992 0.57150 

50 
 

0.44294 0.05706 0.18864  0.59745 0.09745 0.16826 

  

0.53150 0.03150 0.11199  0.61958 0.11958 0.22646 

  

1.51830 0.01830 0.23144  1.41484 0.08516 0.19924 

  

1.58237 0.16763 0.26920  1.86214 0.11214 0.34024 

100 
 

0.51754 0.01754 0.07239  0.52950 0.02950 0.08796 

  

0.51330 0.01330 0.03443  0.56831 0.06831 0.09662 

  

1.52299 0.02299 0.06204  1.59210 0.09210 0.08321 

  

1.79242 0.04242 0.05567  1.81764 0.06764 0.08339 

 

 

Tablo 2:  değerleri için Simülasyon sonuçları 

   MLE    LSE  

n 

Parametre 

(Parameter) 

Tahmin 

(Estimation) 

Yan 

(Bias) 

HKO  

(MSE)  

Tahmin 

(Estimation) 

Yan 

(Bias) 

HKO  

(MSE) 

30 
 

0.64734 0.14734 0.17929  0.73573 0.23573 0.62003 

  

1.65118 0.15118 0.48134  1.44303 0.05697 0.71515 

  

0.59509 0.09509 0.39949  0.62956 0.12956 0.63846 

  

1.71310 0.03690 0.35790  1.96244 0.21244 0.40350 

50 
 

0.52064 0.02064 0.13858  0.59384 0.09384 0.18003 

  

1.68549 0.18549 0.24863  1.74178 0.24178 0.37700 

  

0.60975 0.10975 0.12485  0.58581 0.08581 0.20701 

  

1.85811 0.10811 0.17478  1.86366 0.11366 0.21779 

100 
 

0.54002 0.04002 0.06377  0.58345 0.08345 0.17223 

  

1.49227 0.00773 0.01079  1.51893 0.01893 0.03956 

  

0.53439 0.03439 0.02088  0.60997 0.10997 0.13280 

  

1.71317 0.03683 0.05097  1.80322 0.10322 0.05682 
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Tablo 3:  değerleri için Simülasyon sonuçları 

   MLE    LSE  

n 

Parametre 

(Parameter) 

Tahmin 

(Estimation) 

Yan 

(Bias) 

HKO  

(MSE)  

Tahmin 

(Estimation) 

Yan 

(Bias) 

HKO  

(MSE) 

30 
 

0.66702 0.16702 0.31353  0.54012 0.04012 0.55751 

  

1.14586 0.10414 0.38823  1.40838 0.15838 0.58741 

  

1.53941 0.03941 0.48138  1.78026 0.28026 0.48222 

  

1.64198 0.10802 0.43357  1.78458 0.03458 0.43352 

50 
 

0.57606 0.07606 0.23435  0.56093 0.06093 0.28568 

  

1.42945 0.17945 0.21296  1.39287 0.14287 0.24489 

  

1.59821 0.09821 0.15317  1.86410 0.36410 0.23319 

  

1.70545 0.04455 0.17339  1.86309 0.11309 0.16642 

100 
 

0.45907 0.04093 0.03942  0.62570 0.12570 0.08615 

  

1.22451 0.02549 0.08470  1.33121 0.08121 0.01518 

  

1.45044 0.04956 0.00109  1.50875 0.00875 0.12647 

  

1.73325 0.01675 0.05296  1.74182 0.00818 0.03979 

 

 

Tablo 4:  değerleri için Simülasyon sonuçları 

   MLE    LSE  

n 

Parametre 

(Parameter) 

Tahmin 

(Estimation) 

Yan 

(Bias) 

HKO  

(MSE)  

Tahmin 

(Estimation) 

Yan 

(Bias) 

HKO  

(MSE) 

30 
 

0.62727 0.12727 0.24267  0.70559 0.20559 0.42478 

  

1.72780 0.22780 0.21105  1.61682 0.11682 0.31201 

  

1.34778 0.09778 0.19162  1.26941 0.01941 0.21955 

  

1.89952 0.14952 0.17710  1.93793 0.18793 0.19916 

50 
 

0.59499 0.09499 0.14364  0.61728 0.11728 0.21431 

  

1.68123 0.18123 0.12667  1.63759 0.13759 0.20389 

  

1.37861 0.12861 0.16081  1.35994 0.10994 0.18398 

  

1.86085 0.11085 0.03549  1.90143 0.15143 0.15768 

100 
 

0.55263 0.05263 0.01486  0.46023 0.03977 0.15359 

  

1.58925 0.08925 0.09579  1.54563 0.04563 0.10931 

  

1.15335 0.09665 0.01431  1.38436 0.13436 0.17153 

  

1.78174 0.03174 0.07449  1.86811 0.11811 0.08733 

 

Tablo 2-5 de verilen simüle edilmiş sonuçlar genel olarak incelendiğinde, örneklem genişliği 

n büyüdükçe hem en çok olabilirlik, hemde en küçük kareler tahmin edicilerinin Yan ve HKO 

değerlerinin düştüğü gözlenmektedir. Bu sonuçla her iki tahmin edicinin de asimptotik olarak 

yansız ve tutarlı olduğu sonucuna varılabilir. Dahası her iki tahmin edicininde tahmin 

performansları Yan ve HKO kriterlerine göre benzer ve oldukça tatminkar olmakla birlikte en 
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çok olabilirlik tahmin edicilerinin kısmen de olsa daha düşük Yan (Bias) ve HKO (MSE) 

değerleri ile en küçük kareler tahminlerini geride bıraktığından bahsedilebilir. 

5. Sonuç 

Bu çalışmada, üstelleştirilmiş Muth dağılımının iki değişkenli bir formu olarak iki değişkenli 

üstelleştirilmiş Muth (IUM) dağılımı türetilerek dağılımının bir kaç istatistiksel özelliği elde 

edilmiştir. Türetilen IUM dağılımında mevcut bilinmeyen parametrelere ait tahmin ediciler de 

en çok olabilirlik ve en küçük kareler metodolojileri dikkate alınarak araştırılmıştır. 

Gerçekleştirilen Monte-Carlo simülasyon çalışmalarıyla, farklı örneklem büyüklükleri ve 

farklı parametre değerlerinde, söz konusu bu tahmin edicilerin tahmin başarımları yanlılık ve 

HKO kriterlerine göre karşılaştırılmıştır. Çalışma sonuçları en çok olabilirlik tahmin 

edicilerinin yan ve HKO bakımından en küçük kareler tahmin edicilerinden daha iyi bir 

tahmin başarımı sunduğunu göstermektedir.  
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ABSTRACT 

In Suzuki Cross Coupling Palladium catalyst, boronic acid and organo-halide compounds 

couples to form carbon-carbon bond. The Suzuki Cross-Coupling was the subject of many 

research studies because it was used in synthesis of many biologically and pharmaceutically 

active organic compounds. In synthesizing organic derivatives Suzuki cross-coupling is used 

for development of carbon-carbon bond. It has advantages over other reactions because its 

reagents are stable, its handling is easy and the by-products can be separated easily.  

Keywords:  Palladium catalyst, Suzuki Cross Coupling, Carbon – carbon bond formation, 

Organic molecules. 
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ÖZET  

Günümüzde bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan 

blockchain (blok zinciri) teknolojisi, dijital ortamda bir veri madeni olarak çalışabilen, 

verilerini ağda bulunan kullanıcılar ile paylaşabilen ve kullanıcıların verileri 

görüntüleyebilmelerine imkan sağlayan veya verilerini kullanıcılara özel olarak gizleyebilen, 

ağ üzerinde yer alan verilerin elektronik imzalar ile güvence altına alınarak şifreleme 

protokolleri ile yönetildikleri internet tabanlı bir uygulamadır. 

Günümüzde hemen her alanda etkisini gösteren blockchain teknolojisi, muhasebe üç taraflı 

kayıt yönteminin önerilmesinde de büyük rol oynamaktadır. Muhasebede üç taraflı kayıt 

yöntemi ile işletmelerin finansal tablolarının güvenirliğinin artırılması, şeffaflık ve 

bağımsızlığın sağlanması ile muhasebede hata ve hilelerin azaltılması amaçlanmaktadır. Ancak 

muhasebede üç taraflı kayıt yöntemi, gerçekleşen işlemlerin siber saldırılara karşı 

korunabilmesi ve denetlenmesi amacıyla, muhasebede çift taraflı kayıt yönteminde yer alan 

taraflara ek olarak bağımsız bir aracıyı gerekli kılmaktadır. Bu noktada blockchain teknolojisi 

verilerin saklanması, dağıtık defter yapısı ile şifrelenmiş işlem takibi sağlaması bakımından 

doğrulama sürecini güvenilir bir biçimde yerine getirebilmekte ve böylece muhasebede üç 

taraflı kayıt yönteminde, üçüncü taraf olarak bağımsız aracı rolünü üstlenmektedir. Bu 

kapsamda blockchain teknolojisinde, özellikle gerçek zamanlı muhasebe işlemlerine ilişkin 

verilerin şeffaf, veri sahibi tarafından değiştirilemez olması ve böylece hileli finansal 

raporlamanın önüne geçilmesiyle denetim sürecinin sürekliliğini sağlamaktadır. Blockchain 

teknolojisinde işletmelere ilişkin işlemlerin doğrulanmalarının otomatik bir şekilde 

gerçekleşmesi, güven sorununu ortadan kaldırarak denetime duyulan ihtiyacı tamamen ortadan 

kaldırmamakla birlikte büyük ölçüde azaltmaktadır. Ayrıca işletmelerin muhasebe bilgilerinin 

doğrulanması sürecinde, tüm çıkar gruplarının gerçekleşen işlemlere onay verebilmeleri ile 

çoklu kontrolün sağlanması, muhasebede hata ve hilelerin de büyük ölçüde azalmasını imkan 

sağlamakta ve böylece blockchain teknolojisinde denetim faaliyetinin kendiliğinden 

gerçekleştirilmesi ile denetim faaliyetlerinin daha düşük maliyetler ile 

gerçekleştirilebilmektedir. 

Bu bağlamda çalışmada blockchain teknolojisi, bu teknolojinin işleyiş süreci ile blockchain 

temelli muhasebe sistemine ilişkin bir literatür taraması sunulmuştur ve internet tabanlı bu 

teknolojinin muhasebede denetim sürecine olan etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu 

kapsamda çalışmada blockchain teknolojisinin, denetim bakış açısıyla ele alınması yönünde bir 

farkındalık oluşturulması beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Blockchain Teknolojisi, Blockchain Temelli Muhasebe Sistemi, 

Muhasebe, Denetim 
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BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND THE EFFECT OF BLOCKCHAIN BASED 

ACCOUNTING SYSTEM ON AUDIT PROCESS 

 

ABSTRACT 

Blockchain technology, which has been created by the rapid development of today's 

information technologies, can work as a data mine in the digital environment, sharing its data 

with users on the network and allowing users to view the data or hide their data privately, it is 

an internet-based application secured with electronic signatures and managed with encryption 

protocols. 

Blockchain technology, which is used in almost every field today, also plays a major role in 

recommending the three-sided record method in accounting. The three-sided record method in 

accounting aims to increase the reliability of companies' financial statements, ensure 

transparency and independence, and reduce accounting errors and fraud. However, in addition 

to the parties involved in the two-sided accounting recording method, the three-sided 

accounting recording method requires an independent intermediary to protect and verify 

transactions from cyberattacks. At this point, blockchain technology can reliably perform the 

verification process in terms of data storage and encrypted transaction tracking with its 

distributed ledger structure, thus assuming the role of an independent intermediary as a third 

party in the three-sided record method in accounting. In this context, blockchain technology 

ensures the continuity of the verification process, especially with the fact that the data related 

to real-time accounting transactions is transparent and cannot be changed by the data owner, 

preventing fraudulent financial reports. The automatic verification of business transactions in 

blockchain technology eliminates the problem of trust and reduces the need for audits, although 

not completely. Moreover, in the process of auditing the accounting data of the companies, by 

providing multiple verification with the approval of all stakeholders on the realized 

transactions, errors and frauds in accounting can be reduced to a large extent, and thus, the 

auditing activities can be performed with lower cost by performing the auditing activity 

automatically in the Blockchain technology. 

In this context, this study presents a literature review on the blockchain technology, the 

functional process of this technology and the blockchain based accounting system and aims to 

evaluate the impact of this internet-based technology on the audit process in accounting. In this 

regard, the study is expected to create awareness that Blockchain technology should be 

addressed from an audit perspective. 

Keywords: Blockchain Technology, Blockchain Based Accounting System, Accounting, 

Auditing 

 

1. GİRİŞ 

Günümüz bilgi toplumunda, geleneksel muhasebe süreçlerinden teknolojik süreçlere geçişte 

kullanılan blockchain teknolojisi, internet tabanlı bir veri madeni olarak çalışabilen, verilerini 

ağdaki tüm kullanıcılarına açık hale getiren veya kullanıcıya özel olarak gizleyebilen ve 

verilerin görüntülenmesine imkan sağlayan bir sistemdir (Murathan ve Murathan, 2019). 

Blockchain veri tabanı sisteminin mimarisi, merkezi bir istemci-sunucu tabanlı bir yapıya 

dayanmaktadır. Dolayısıyla bu sistemde tüm sunucu veri tabanının kontrolü, veri tabanında 

depolanmış verilerin üzerinde tanımlanmış olan, çeşitli erişim kontrol politikalarına göre 

kararlar alabilen, verilerin güvenliğini ve kontrolünü sağlayan merkezi bir otorite tarafından 

sağlanmaktadır. Kullanıcıların veri tabanına erişim sağlayabilmeleri ise kimlik bilgilerinin 
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sistem tarafından doğrulanması ile mümkün olabilmektedir. Blockchain teknolojisinde her bir 

blok veriden oluşmakta ve bu veriler işaretçiler kullanılarak diğer bloklarla bağlantılı 

olmaktadır. Bu tür işaretçiler tarafından sağlanan bu bağlantılar, blok zincirinde bütünlüğü 

sağlamaktadır. Blockchaine yeni bir verinin eklenmesi halinde, zincire eklenen blok, serbest 

uca bağlantı sağlamaktadır. Böylece zincire eklenen her yeni veri, zinciri uzatarak blockchainin 

boyutunu büyütmektedir. Bu bağlamda blockchain, yapısal veri depolama imkanı sağlayarak, 

veri tabanlarında heterojen bilgiler içeren işlemler gerçekleştirmektedir (Bodkhe et al., 2020). 

Blockchain temelli muhasebe sistemi, internet ortamında bir ağ üzerinde toplanan verilerin, 

kamuya açık bir defteri olarak çalışmaktadır. Dolayısıyla bu ağ üzerinde kaydedilen tüm 

defterlerin bir kopyası eş zamanlı olarak sisteme yüklenmekte ve sistemdeki kullanıcılar ile 

paylaşılmaktadır. Blockchain üzerinde herhangi bir verinin değiştirilmesi, verinin bağlı olduğu 

zincirin başlangıç noktasına gidilmesini gerektirmekte ancak bu mümkün olmamaktadır. 

Blockchain üzerinden kullanıcılara dağıtılmış defterin, kullanıcılar ile paylaşılması neticesinde, 

dağıtılmış defterler üzerinde herhangi bir düzenleme yapılamamaktadır. Blockchain üzerine 

kaydedilen tüm işlemler, elektronik imzalar ile güvence altına alınan şifreleme protokolleri ile 

yönetilmektedir (Aste, Tasca ve Matteo, 2017). Dolayısıyla blockchain teknolojisinde tam 

olarak arka planda sağlanan bu işleyiş ile verilerin güvenli kılındığını ve böylece verilerin 

dolaylı yoldan denetimlerinin sağlanabildiğini söylemek mümkündür.  

Blockchain teknolojisinin temel özellikleri verilere ilişkin şeffaflık sağlaması, verilerin 

paylaşılmasını sağlaması, verilerin görünürlüğünü sağlaması ve bir merkeze bağlı olmamasıdır. 

Bu kapsamda blockchain teknolojisinin bu temel nitelikleri ve özellikle muhasebe süreçlerinde 

şeffaflık sağlayarak bir güven kaynağı olarak değerlendirilmesi, çoklu kontrol mekanizmalarına 

imkan sağlayarak, muhasebede denetim sürecine olumlu bir katkı sunarak hata ve hilelerin 

sayıca azalmasını sağlayacaktır (Ulucan Özkul ve Alkan, 2020).  

Çalışma kapsamında aşağıda Tablo 1’de blockchain teknolojisi ile blockchain temelli 

muhasebe sisteminin denetim sürecine etkisine ilişkin, yerli ve yabancı literatürde yer alan bazı 

çalışmalar ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar listelenmiştir. 

Tablo 1. Blockchain Teknolojisi ve Bu Teknolojinin Muhasebede Denetim Sürecine Etkisine 

 İlişkisi Literatürde Yer Alan Bazı Çalışmalar ile Bu Çalışmalardan Elde Edilen Sonuçlar 

Yazarlar Yıl Çalışmanın Amacı Çalışmadan Elde Edilen 

Sonuçlar 

Atıf 

Ciğerci, İ., 

Eğmir, R. T. 

2019 Çalışmada, blockchain 

teknolojisinin, kamu 

mali denetiminin 

oluşturulmasına olan 

etkilerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Kamu mali denetiminde blok 

zincir uygulamasının 

kullanılması, avantaj 

sağlamanın yanısıra, 

uygulamaya tam olarak 

geçilebilmesi bilişim alt 

yapısının geliştirilmesine 

bağlı olmaktadır. Ayrıca 

çalışma blockchain 

teknolojisinin kamu mali 

denetiminde uygulanması 

konusunda ilk teknolojik 

tespitleri kapsamaktadır. 

(Ciğerci ve 

Eğmir, 

2019) 
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Asrav, E. A. 2019 Çalışma kapsamında 

blockchain teknolojisi 

ile akıllı sözleşmelerin 

vergilendirilmeleri ve 

bu teknolojilerin 

muhasebe ile denetim 

uygulamalarına olan 

etkilerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır.  

Blockchain teknolojisi ve 

akıllı sözleşmelerin sağladığı 

imkanlar, hem muhasebe 

işlemlerde hem de kayıt ve 

yöntemlerinde, köklü 

değişimler getirmiştir. Ayrıca 

bu teknolojinin özellikle 

katma değer vergisi, tevkifata 

dayalı vergilendirmeler ve 

transfer fiyatlandırmasına 

yönelik vergilendirme 

usullerinde değişimler 

yataracağı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

(Asrav, 

2019) 

Liu, M., Wu, 

K., Xu, J. J. 

2019 İzin verilen ve izinsiz 

olmak üzere iki tür 

blockchain 

teknolojisinin 

tanıtılması amaçlanmış 

ve blockchainin 

denetim üzerindeki 

etkileri ele alınmıştır.  

Her iki tür blockchain 

teknolojisinin denetçiler için 

fırsatlar ve zorluklar ayrıntılı 

olarak ele 

alınmıştır. Denetçilerin 

kendilerini blok zinciri 

uygulamasında stratejik 

ortakların rolüne adapte 

etmeleri, ayarlamaları ve 

yükseltmeleri için özel 

önerilerde bulunmuştur. 

(Liu, Wu, 

and Xu, 

2019) 

Namasudra, 

S., Deka, G. 

C., Johri, P., 

Hosseinpour, 

M., 

Gandomi, A. 

H. 

2021 Bilgi teknolojilerinin 

gelişiminin bir sonucu 

olarak ortaya çıkan 

blockchain 

teknolojisinin, geçmişi, 

temel özellikleri ve 

sağladığı avantajları ve 

dezavantajlarının 

tartışılması 

amaçlanmıştır.  

 

Dijital çağın son 

teknolojilerden birisi olan 

blockchain, varlığın 

sahipliğinin izlenmesini 

sağlayan dağıtılmış bir defter 

uygulamasıdır. Blockchain 

teknolojisi iş dünyasında, 

dijital kimlik ve telif hakkı 

uygulamaları gibi birçok 

alanda kullanılmaktadır.   

Aynı zamanda Blockchain 

teknolojisi, verilerin 

manipüle edilmesi, siber 

saldırı ve bilgisayar 

korsanları riskleri ile karşı 

karşıya karmaktadır. 

(Namasudra 

vd., 2021) 

Bodkhe, U., 

Tanwar, S., 

Parekh, K., 

Khanpara, 

P., Tyagi, S., 

Kumar, N., 

Alazab, M. 

2020 Akıllı tarım ve turizm 

alanında bilgi iletişim 

teknolojilerininin 

yagınlaşması ile 

birlikte ortaya çıkan 

güvenlik sorunun 

çözümlenmesinde 

blockchain teknolojisi 

Akıllı tarım ve turizm 

alanında blockchain tabanlı 

bir altyapının 

kullanılmasının, güvenlik 

sorunun çözümlenmesine 

katkı sağlayabileceği 

sonucuna ulaşılmıştır.  

(Bodkhe 

vd., 2020) 
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önerilmiş ve 

teknolojinin endüzstri 

4.0 tabanlı 

uygulamalarda 

uygulanabilirliğine 

ilişkin anket yöntemi 

uygulanmıştır. Ayrıca 

geleneksel güvenlik 

çözümleri ile 

blockchain tabanlı 

çözümler 

karşılaştırılmıştır. 

Kazak, G. ve 

Erdemir, N. 

K. 

2020 Çalışmada blok zinciri 

teknolojisinin 

muhasebe alanındaki 

uygulamalarının, genel 

kabul görmüş 

muhasebe ilkeleri ve 

muhasebe sistemi ile 

uyumunun incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Blok zincir teknolojisinin  

ihtiyaca uygun, güvenilir, 

karşılaştırılabilir bilgilerinin, 

zamanında düzenlenmesi ve 

mali tablolar aracılığıyla 

temin edilmesi sürecini  

otomatik olarak 

gerçekleştirebildiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Ayrıca sistemin 

özelliklerinden dolayı, 

“Parayla Ölçme, Maliyet 

Esası, Tarafsızlık ve 

Belgelendirme, Önemlilik, 

Dönemsellik, Sosyal 

Sorumluluk” kavramlarıyla 

tam uyumlu olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

(Kazak ve 

Erdemir, 

2020) 

Özkul, F. U 

ve Alkan B. 

Ş.  

2020 Dijital çağda önem 

kazanan blockchain 

teknolojisinin 

muhasebe ve mali 

kontroller açısından 

incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

Çalışmada blockchain 

teknolojisi muhasebe ve mali 

kontroller açısından 

değerlendirildiğinde üç 

taraflı muhasebe sistemi 

önerilmiştir. Bu sistem, çift 

girişli blockchain sisteminin 

üzerine kurulacak ve üçüncü 

bir blok zinciri oluşturacak, 

sistemin içerisine gömülü 

olacak ve hem kurum içinde 

hem de kurum dışında 

gerçekleştirilecek işlemleri 

kaydedecektir. 

(Ulucan 

Özkul ve 

Alkan, 

2020) 

Kimani, D., 

Adams, K., 

Rexford, A. 

B., Subhan, 

2020 Blok zincir 

teknolojisinin çeşitli 

işletme işlevlerinde 

sağladığı fırsatları ve 

sorunları 

değerlendirebilmek 

Çalışmada blockchain 

teknolojisine ilişkin literatür 

taraması gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca çalışma kapsamında 

kuruluşların, 4.0 sanayi 

devrimindeninin tam 

(Kimani, 

2020) 
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U., Jane, F. 

H., Ja, K. 

amacıyla bir literatür 

taraması sunulmuştur. 

potansiyelini sağlamak 

amacıyla blockchain 

teknolojisinden nasıl 

yararlanabileceklerine ilişkin 

bir öneri de sunulmuştur. Bu 

kapsamda kuruluşlara 

verimliliklerini arttırmaları, 

buna karşın operasyonel 

malyetlerini azaltmaları 

önerilmiştir. 

 

Çiçek, N. ve 

Sağlık, Ö. 

2019 Blokzincir 

teknolojisinde, 

elektronik belgelerin 

güvenilirliğinin 

korunabilmesi için 

ihtiyaç duyulan 

düzenlemelerin tespit 

edilesi amaçlanmış ve 

bu kapsamda nitel 

araştırma yöntemi 

kullanılarak, 4 saha 

uzmanıyla da görüşme 

gerçekleştirilmiştir.  

Blokzincir teknolojisi ile 

elektronik belgelerin başarılı 

bir şekilde korunabileceği 

ancak bunun için yeni bazı 

uygulamalı çalışmalara 

ihtiyaç bulunduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Çalışma ile 

elektronik belgelerin 

korunmasında, blokzincir 

teknolojisinin güvenilirlik 

bakış açısıyla ele alınması 

yönünde bir farkındalık 

oluşturulması 

beklenmektedir. 

(Çiçek ve 

Sağlık, 

2019) 

Çalışma kapsamında ele alınan blockchain teknolojisinin muhasebede denetim sürecine 

etkisine ilişkin yapılan literatür taramasında, kısıtlı sayıda çalışmanın yer aldığı gözlenmiştir. 

Dolayısıyla bu çalışma ile blockchain teknolojisinin, muhasebede denetim bakış açısıyla ele 

alınması yönünde bir farkındalık oluşturulması beklenmektedir. Ayrıca hazırlanmış olan bu 

çalışma ile literatüre sağlanacak diğer katkılar aşağıda sunulmuştur; 

- Blokchin teknolojisi ve bu teknolojinin işleyiş süreci ele alınmış, 

- Blockchain temelli muhasebe sistemi ve blockchain teknolojisinin muhasebede 

denetim sürecine etkisi değerlendirilmiştir. 

 

2. BLOKCHAİN’İN TARİHÇESİ VE İŞLEYİŞ SÜRECİ 

2.1 Blockchain’in Tarihçesi 

Tarihsel bir perspektiften bakıldığında Blokcahin teknolojisinin temeli, Merkle’nin 1970’li 

yılların sonunda sıralı "Merkle Ağacı" olarak adlandırdığı, dijital imza için gerekli olan ağaç 

yapısındaki karma zincir fikrine dayanmaktadır (Merkle, 1988). Hashing uygulaması ise bilgi 

güvenliğinin sağlanması, dijital imzaların doğrulanması ve mesaj bütünlüğünün korunması 

amacıyla 1950’lerde kriptografide yaygın olarak kullanılmıştır (Hellerman, 1967). Merkle'nin 

karma zincir fikrini ortaya atmasından yaklaşık on yıl sonra hashing uygulaması, Leslie 

Lamport tarafından güvenli oturum açabilmek amacıyla önerilmiştir (Lamport, 1981). 1990 

yılında ise World Wide Web'in doğuşu ile ilk elektronik ödemeler için kripto paraların 

blockchain üzerinden kullanımı Chaum tarafından önerilmiştir (Aste vd., 2017; World Wide 

Web Foundation). 2008 yılında ise Satoshi Nakamoto rumuzu ile “Bitcoin: Eşten Eşe 

Elektronik Nakit Sistemi” başlıklı bir makale yayımlanmış ve bu makalede dijital ortamda nakit 
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ödemelerin aracısız olarak doğrudan transferine imkan sağlayan, eşler arası bir elektronik 

sürüm açıklanmış ve bunu da ilk olarak bitcoin uygulamıştır. Bu kapsamda bitcoin merkezi bir 

sunucuya veya aracıya ihtiyaç duymadan taraflar arasında işlem yapılabilen dijital paralar için 

gerekli ortamı blockchain teknolojisi sağlamaktadır (Nakamoto 2008; Ulucan Özkul ve Alkan 

2020) 

2.2. Blockchain Kavramı ve İşleyişi Süreci 

Blockchain kavramına ilişkin literatürde bazı tanımlamalar sunulmuştur. Crosby ve diğerleri 

(2016) tarafından blockchain kavramı, defterlerdeki işlemlerin, sistemdeki katılımcıların oy 

birliği ile doğrulandığı internet tabanlı bir platform olduğu ifade edilmiştir (Crosby vd., 2016). 

Lazanis (2015) tarafından blockchain teknolojisinin, ağ üzerinde gerçekleşen işlemlerin 

onaylandığı, saklanabildiği ve kullanıcılara açık olarak dağıtılmış defterlerden oluştuğu ifade 

edilmiştir (Lazanis, 2015). Başka bir tanımlamada Ulucan ve Alkan (2020) blockchain 

teknolojisini, bloklar halinde oluşan verilerin silinemez ve değiştirilemez şekilde depolandığı, 

ayrıca sürekli olarak büyüyen merkezsiz bir veri tabanı olarak tanımlamıştır (Ulucan Özkul ve 

Alkan, 2020). Literatürde yer alan tanımlamaların bir sentezi ile blockchain teknolojisini, 

kullanıcıların verilerini birden fazla kullanıcı ile paylaştıkları ve verilerin depolanmasına imkan 

sağlayan ayrıca bu süreçte kullanıcıların zaman ve maliyetlerden tasarruf sağladıkları internet 

tabanlı bir yazılım teknolojisi olarak tanımlamak mümkündür. 

Blockchain teknolojisi, bağlı bir liste yapısının özelleşmiş halini temsil etmek ve bu liste 

yapısında, her eleman, kendisinden bir sonraki elemanı işaret etmektedir. Dolayısıyla zincire 

bağlı bu listede, listenin başlangıç elemanından son yani kuyruk elemanına kadar tüm elemanlar 

birbirlerine bağlanmış olmaktadır (Cormen ve diğerleri 2009, 13). Başka bir ifadeyle 

blockchain teknolojisi, blokların şifrelenmiş imzalar yoluyla bir önceki bloğa eklenmesiyle 

zincirler oluşturmakta ve bu zincir bloğa her bir yeni verinin eklenmesi ile büyümekte olan 

dağıtık bir veri tabanıdır. Dolayısıyla, blok zinciri, kayıtların birbirine kriptografik elementlerle 

bağlı olduğu, sürekli büyüyen dağıtık bir veri tabanıdır. Bu dağıtık veri tabanına eklenen her 

bir blok kendisinden önce gelen blokların hash değeri üzerinden birbirine bağlanmakta ve 

zincire eklenmektedir. Hash değeri verilerin şifrelenmesine imkan sağlayan bir yöntem olup, 

her bir bloğa atanmış olan kodları ifade etmektedir. Bu kapsamda blockchain teknolojisinde her 

bir blok işlemin veri bilgisi, bloğun hash değeri ve bir önceki bloğun hash değeri olma üzere üç 

farklı bilgiyi içermektedir. Ayrıca herhangi bir blok üzerinde değişiklik veya güncelleme 

yapılması, ağ üzerinde bulunan tüm zinciri değiştirebileceği için, veri sahibinin bir önceki bloğa 

gidip bu bloğun üzerine yeni bir blok eklemesi ve böylece özel bir kod zinciri oluşturması 

gerekir. Böylece zincir üzerinde hiçbir veri kaybının yaşanmaması sağlanabilecektir. 

Blockchain teknolojisi sayesinde bu kapsamlı kayıt tutma şekli, sistemin hatalı verileri içeren 

blokları tespit etmesini sağlayarak, hata ve hilelerin önlemesini kolaylaştırmaktadır (Ulucan 

Özkul ve Alkan, 2020).    

Sanal paraların da temelini oluşturan blockchain teknolojisi, kullanıcılar arasında dağıtılmış ve 

kayıtlı bir veri tabanından oluşan teknolojisidir. Nitekim ülkemizde Akbank, sanal para 

birimlerinden Ripple ile işbirliği yaparak, blockchain altyapısı ile uluslararası para transferini 

gerçekleştirerek bu hizmeti 2018 yılında müşterilerinin kullanımına açan ilk banka olma 

özelliğini taşımaktadır (Akbank Sürdürülebilirlik  Raporu, 2018). İnternet tabanlı bu teknoloji 

sadece sanal paraların işlem döngüsünde değil, taşıdığı özellikleri ve sağlamış olduğu yararlar 

sebebiyle birçok sektörde uygulama alanı bulmuştur. Bu kapsamda blockchain teknolojisinin, 

kullanılabildiği alanlardan bazıları aşağıda Şekil 1’de sunulmuştur. 
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Şekil 1. Blockchain Teknolojisinin Kullanılabileceği Potansiyel Alanlar 

Kaynak: (Kılınç, 2019'dan uyarlanmıştır.) 

Bu bağlamda blockchainin iki temel özelliği arasında, dağıtılmış bir fikir birliğinden oluşması 

ve halka açık olması dolayısıyla anonim özellik taşıması sayılabilir. Bazı yazarlar tarafından 

internetin keşfinden bu yana ortaya çıkan, en önemli buluş olarak görülen blockchainin (Crosby 

ve diğerleri 2016, 16) tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de günden güne kullanıcı sayısını 

artırmaktadır. Blok zincir teknolojisinin işleyiş sürecini açıklayabilmek amacıyla aşağıda Şekil 

2’de bir görsel sunulmuştur.  

 

Şekil 2. Blockchain Teknolojisinin İşleyiş Süreci 

Kaynak: (Crosby vd., 2016'dan uyarlanmıştır.) 

Şekil 2’de sunulmuş blok zincir teknolojisinin işleyiş sürecinde izlenecek adımlar şunlardır; 

1. Adım: Para bir kaynaktan diğerine gönderilmek istenmekte, 

2. Adım: İşlem online ortamda bir blok olarak kabul edilmekte, 

3. Adım: Blok ağdaki tüm kullanıcılara yayılmakta, 

4. Adım: Ağdaki kullanıcılar işlemi onaylamakta, 

5. Adım: Söz konusu blok zincire eklenmekte ve işlem kaydedilmekte, 

6. Adım: Paranın bir kaynaktan diğerine transferi gerçekleşmektedir. 

 

3. BLOKCHAİN TEMELLİ MUHASEBE SİSTEMİ  

Blockchain teknolojisi pek çok alanda olduğu gibi muhasebe alanında da yeni paradigmaların 

ortaya çıkmasına neden olmuştur. Nitekim muhasebede çift taraflı kayıt yönteminin 

kullanılmasına ek olarak, üç taraflı muhasebe kayıt yönteminin önerilmesi blockchain 

Akıllı araba

Akıllı araba

Robot 
süpürge

Erişim 
kontrolü

Akıllı 
Emtialar

Akıllı     
uygulamalar

Nesnelerin 
İnterneti

Kişisel 
sağlık 

kayıtlarının 
tutulması

Akıllı 
Sağlık 

Hizmetleri Kimlik 
bilgileri

Sağlık 
yönetimi

Akıllı 
Kamu 

Yönetimi

Tedarik 

zinciri 

yönetimi 

Elektronik 

pasaport 

Doğum, 

evlilik vb. 

sertifikalar 
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teknolojisinin gelişimine dayanmaktadır. Üç taraflı kayıt yöntemi işletmelerin finansal 

tablolarının güvenirliğinin artırılması, şeffaflık sağlaması ve bağımsız paradigma 

olması sebebiyle önerilmiş bir yöntemdir. Bu kayıt yönteminde, ilgili işleme taraf olan alıcı ve 

satıcı ile bağımsız bir aracı olmak üzere üç taraf bulunmaktadır. Dolayısıyla üç taraflı kayıt 

yöntemi, çift taraflı kayıt yöntemine kıyasla, ticari işleme taraf olan alıcı ve satıcı tarafından 

tutulan kayıtlara ek olarak, bir blok zincir içerisinde üçüncü bir kaydın daha tutulmasını 

sağlamaktadır. Böylece blokzincir içerisinde bulunanlar kullanıcılar da ilgili işlemden anlık 

olarak haberdar olabilmektedirler (Dai and Vasarhelyi, 2017).   Ancak muhasebede üç taraflı 

kayıt yöntemi, gerçekleşen işlemlerin siber saldırılara karşı korunabilmesi ve denetlenmesi 

amacıyla bağımsız bir aracıyı gerekli kılmaktadır. Bu noktada blockchain 

teknolojisi de verilerin saklanması, dağıtık defter yapısı ile şifrelenmiş işlem takibi sağlaması 

bakımından doğrulama sürecini düşük bir maliyetle son derece güvenilir biçimde  

yerine getirmekte ve böylece üç taraflı kayıt yönteminde, üçüncü taraf olan bağımsız 

aracı rolünü üstlenmektedir (Güzeloğlu, 2019; Kılınç, 2019). Dolayısıyla blockchain temelli 

muhasebe sisteminin temelinin atıldığı bu yapıda, muhasebe işleminin borç ve alacak tarafına 

ek olarak, bir de ilgili işlemin kriptografik imzası olmak üzere üç giriş söz konusu 

olmakta ve bu üç giriş aynı zamanda alıcı, satıcı ve blockchain olmak üzere üç tarafı 

oluşturmaktadır (Brandon 2016). 

Blockchain temelli muhasebe sisteminde, blockchain teknolojisi sayesinde gerçekleştirilecek 

üç taraflı kayıt yöntemi ile çift taraflı kayıt yöntemine kıyasla daha şeffaf ve güvenilir muhasebe 

bilgilerin üretilebileceği, dolayısıyla da muhasebede hataların ve hilelerin büyük oranda 

önlenebileceği düşünülmektedir.  

Blockchain teknolojisinin, genel anlamda muhasebe sistemine ve denetim sürecine sağladığı 

katkıları aşağıda başlıklar halinde ele alınmıştır (Uysal ve Kurt, 2018); 

• Muhasebede Hataların Azalması: Blockchaine eklenen işlemlerin doğrulanmış 

olması ve tüm çıkar gruplarının gerçekleşen işlemlere onay verebilmesi, gerek 

muhasebe uygulamaları gerekse denetim faaliyetleri açısından zincir üzerinde otomatik 

olarak tutulan finansal verilerde hataların azalması sağlamaktadır (Uysal ve Kurt, 2018).  

• Muhasebede Etkinliğin Artması: Blockchain teknolojisi muhasebe sisteminde 

şeffaflık ve standardizasyon sağlayarak geleneksel kayıt tutma yöntemlerine kıyasla, 

finansal bilgilerin etkinliğini arttırmakta ve böylece zincirdeki işlemlerin gerçek 

zamanlı analizinin yapılabilmesine imkan sağlamaktadır (Deloitte Report 2017; Uysal 

ve Kurt 2018).  

• Muhasebede Kolay Mutabakat Sağlanması: Akıllı sözleşmeleri blockchain üzerinde 

gömülü olarak yer alabilen kodlardan oluşmaktadır. Sözleşmenin tarafları bu sayede 

sözleşmeye konu olan işlemin zamanını, tutarını ve ödeme şeklini 

doğrulayabilmektedirler (Deloitte Report, 2017). 

• Maliyetlerin Azalması: Blockchain teknolojisi kuruluşların muhasebe bilgilerini 

doğrulamak amacıyla ilgili denetim faaliyetlerini, kendiliğinden sunabilmesi sebebiyle 

yüksek maliyetli denetim faaliyetlerini daha düşük maliyetler ile sunabilmektedir (akt. 

Uysal ve Kurt, 2018). 

• Denetime Duyulan İhtiyacın ortadan kalkmaması ancak azalması: Kuruluşların 

defterlerinde olan işlemlerin doğrulanmalarının otomatik şekilde gerçekleşmesi 

sebebiyle,  blockchain teknolojisinde güven sorunu önemini yitirmekte ve denetime 

duyulan ihtiyaç azalmaktadır (Potekhına, 2017). Bu kapsamda denetim mensuplarının  

blockchain teknolojisini detaylı bir şekilde anlamaları ve kağıt temelli yürütülen 

muhasebe faaliyetlerinden, blockchain temelli dağıtık defter yapısının sunduğu yeni 

denetim sürecinde adapte olmaya çalışmaları gerekmektedir (Tysıac, 2018). 
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4. BLOKCHAİN TEKNOLOJİSİNİN MUHASEBEDE DENETİM SÜRECİNE 

ETKİSİ 

Muhasebede denetim bakış açısıyla blockchain teknolojisi değerlendirildiğinde, bu teknolojinin 

gerçeğin bulunmasında yeni bir yaklaşım sunduğu söylenebilir.  

Geleneksel denetim sürecinde gerçeğin kanıtlarını spesifik kayıt defterleri veya veri 

tabanlarının tutulmasına dayanan bir sistem oluştururken, blockchain teknolojisinde bu yapı 

köklü biçimde değişmektedir (Karahan and Tüfekcı̇ 2019). Bununla birlikte blockchain temelli 

muhasebe sistemi işletmelerde denetim sürecine pek çok olumlu katkı sağlamaktadır. 

Blokcahain teknolojisinin denetim sürecine ayrılan zamanı, denetim maliyetlerini azaltması, 

blockchain temelli muhasebe sisteminde hata ve hilelerin önemli ölçüde azalması bu kapsamda 

blockchain temelli muhasebe sisteminin denetim sürecine sağladığı katkılardan birkaçıdır. 

Mevcut durumda denetçi, işletmelerin finansal tablolarında sunulmuş bilgilerin doğruluğunu 

kontrol eden üçüncü tarafı oluşturmaktadır. Ancak blockchain temelli muhasebe sisteminde 

işletmelerin blok zincire eklenen her bir işleminin, doğrulanmasının otomatik şekilde 

gerçekleşmesi ve her bir işlemin çoklu bir kontrol mekanizmasına tabi olması denetim sürecinin 

etkinliğini ve hızını arttırmakta aynı zamanda denetim maliyetini azaltmaktadır. 

Blockchain temelli muhasebe sistemi, işletmelerin blok zincire eklenen her bir işleminin, 

doğrulanmasının otomatik bir şekilde gerçeklemesi neticesinde, denetim mensuplarının  kağıt 

temelli yürütülen muhasebe faaliyetlerinden, blockchain temelli dağıtık defter yapısının 

sunduğu denetim sürecine adapte olmalarını gerektirmektedir (Tysıac, 2018). Blokcahian 

teknolojisi, geleneksel muhasebe sisteminde var olan kağıt temelli denetim sürecinin yerine, 

dijital ortamda sürekli bir denetim olgusunun uygulaması sürecine geçişi sağlamaktadır.  Ayrıca 

blockchain temelli muhasebe sisteminde denetim prosedürleri belirli sayıdaki örneklem yerine, 

işletmenin blok zincire eklenen her bir işlemine uygulanması bakımından denetim sürecinde 

paydaşlara makul güvence yerine mutlak bir güvence sağlamaktadır (Factom Harmony 2021; 

Ulucan Özkul and Alkan 2020). Ancak blockchain temelli muhasebe sisteminde tüm çıkar 

gruplarının, blok zincire eklenen işlemlere onay verebilmeleri ve ilgili işlemlerin otomatik 

olarak doğrulanmış olmaları, denetim faaliyetleri açısından zincir üzerinde tutulan finansal 

verilerde hataların azalmasını sağlamakla birlikte denetim faaliyetini tamamen ortadan 

kaldırmamakta ve denetçinin mesleki yargısına olan ihtiyaç devam etmektedir (Kahyaoğlu 

2019; Uysal and Kurt 2018). Bu noktada değiştirilemez kayıtlar ile güvenli veri işleme imkanı 

sağlayan ve günümüzde halen yeni bir teknoloji kabul edilen blockchain teknolojisinin halen, 

bilgi teknolojilerinin altyapısını oluşturan bir bileşen olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla bilgi 

teknolojilerinde etkinlik sağlanmadan üretilen verilerin, güvenilirliğinden tam anlamıyla emin 

olunamaması, düzgün işleyen bilgi teknolojileri genel kontrollerine mutlak bir gereklilik 

sağlamaktadır (Karahan and Tüfekcı̇ 2019).  
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Aşağıda Şekil 3’te blockchain teknolojisinde denetime tabi olan kuruluşların işlemlerinin, 

denetim merkezine iletilmesi sürecine ilişkin bir görsel sunulmuştur.  

 

Şekil 3. Blok Teknolojisinde Denetim Süreci 

Kaynak: (Ciğerci ve Eğmir 2019'dan uyarlanmıştır.) 

Şekil 3’te blockchain teknolojisinde denetime tabi olan kuruluşların işlemlerinin, denetim 

merkezine iletilmesi süreci sunulmuştur. Bu süreç blockchaine dahil olan kuruluşların yeni 

gerçekleştirdikleri işlemlerin zincire dahil olması ile başlamaktadır. İzleyen aşamada denetim 

merkezi blockchain uygulamasında blokları inceleyerek şüpheli blokları takip etmektedir. 

İzleyen aşamada denetim merkezi şüpheli bir bloğu tespit etmesi halinde, ilgili işleme ilişkin 

verileri ve dokümanları inceleyerek bu inceleme neticesinde denetçi görüşünü bildiren bir rapor 

düzenlenmektedir. Denetçinin düzenlediği raporda kuruluşun herhangi bir hatasının tespit 

edilmesi durumunda ise ilgili işleme ilişkin mevzuat uygulanarak yasal süreç başlatılmaktadır. 

Blockchain teknolojisinde denetime tabi olan kuruluşların denetim kapsamında gerçekleştirmiş 

oldukları işlemlerin doğrudan denetim birimine iletilmesi ile denetim süreci hızlanabilmekte ve 

denetim süreci daha güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir (Wang et al., 2019). 

Blockchain teknolojisinin denetçilere denetim sürecinde, işletmelerin gerçek zamanlı 

bilgilerine erişim imkanı sağlaması, blockchain teknolojisi konusunda danışmanlık ve güvence 

hizmetleri sağlayan ve büyük dörtlü olarak da bilinen Deloitte, EY, KPMG ve PwC firmalarının 

bulunduğu geniş bir kitlenin de ilgisini çekmektedir (Sheldon, 2019: 15-29). Gelişimini halen 

devam ettiren blokzincir teknolojisinde danışmanlık ve güvence hizmetleri sağlayan firmalar, 

bu teknolojinin kullanımı konusunda erken davrananlardan veya izle ve göre yaklaşımı ile 

temkinli davrananlardan olma konusunda bir karar vermelidirler (Karahan and Tüfekcı̇ 2019).  

Brender ve diğerleri (2018) İsviçre’de 34 mali ve bilgi teknolojileri denetçisi ile yaptıkları 

görüşmenin sonucunda, blockchain teknolojisinin gelişimi ile birlikte denet- 

çilerin neredeyse tamamının denetim mesleğinde bir değişim bekledikleri ve denetçilerin 

yarısından fazlasının ise denetim fonksiyonlarının bilgi teknolojileri ağırlıklı olacağını 

bekledikleri sonucuna ulaşılmıştır (Brender, 2019: 3-59). Karahan ve Tüfekcı̇ (2019)’ye göre 

ise bazı denetçiler bilgi teknolojileri konusunda yetkin olan mühendis denetçilerin ön plana 

çıkacağını belirterek ‘blockchain denetçisi’ ifadesini kullanmışlardır. 

Blockchain uygulamaları denetim sektörüne somut zorluklar getirmekte ve bu zorluklar 

denetçilerin ilgili teknolojiye adaptasyonunu zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda aşağıda Tablo 

2’de Blockchain’in iç denetim ve dış denetim uygulamaları üzerindeki etkilerine ilişkin ifadeler 

Yeni işlemin zincire dahil 
olması

Denetçinin şüpheli 
olabilecek blokları takip 

etmesi

Şüpheli blockchain 
işleminin seçilmesi

Şüpheli olduğu görülen 
işleme ilişkin 
dokümanların 
incelenmesi

Şüpheli işleme ilişkin 
denetçinin görüşünü 

raporlaması

Denetçi rapor sonucunda 
herhangi bir ihlal olması 
durumnda yasal sürecin 

başlatılması
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ve denetçilerin bu yeni teknolojiye uyum sağlamaları aşamasında dikkate almaları gereken 

başlangıç adımları sunulmuştur (Liu et al. 2019).  

Tablo 2. Blockchain’in Denetim Uygulamaları Üzerine Etkisi 

Denetim 

Uygulamaları 

Blockchain’in Etkisi İç 

Denetim 

Dış 

Denetim 

Kanıt Toplama − Tüm veri yerine geleneksel örnekleme 

yaklaşımının kullanılması, 

− İşlem geçmişine doğrudan erişim 

sağlanması. 

  

İşlem Geçerliliği 

ve Doğrulama 
− Veri madencileri tarafından gerçek zamanlı 

işlemlerin doğrulanması, 

− Tüm kullanıcılar tarafından doğrulama ve 

kayıtlama. 

  

Uygunluk 

Değerlendirmesi 
− Güncel en son standartlara, yönetmeliklere 

ve kanunlar ile uygunluk sağlanması, 

− Temel düzenlemenin operatöre anında 

sunumu 

− İhlallerin anında tespiti. 

 

 

İşlem 

Mutabakatı 
− Mutabakatın otomatikleştirilmesi (işlemler  

tek bir blok zinciri içindeki ağda taraflar 

arasında 

gerçekleşirse), 

− Anında yerleşim, 

− Uzlaşma için harcanan zamanın azaltılması 

ve 

verimliliğin arttırılması. 

  

Finansal 

Raporlama 
− Gerçek zamana yakın finansal raporlama, 

− Hatasız, 

− Hileye daha az eğilimli. 

  

Planlama ve 

Danışmanlık 
− Denetçiler için eksiksiz, doğru kayıtlar 

sağlamak sorunları hızlı bir şekilde tespit 

etmek, planlara öncelik vermek ve uzun 

vadeli desenler. 

 

 

Karar Desteği − Performans analizleri için blockchainde 

depolanan güvenilir ve tam zamanlı 

bilgilerin sunulması, 

− Eylemlerin sonuçlarını tahmin etme, 

− Gömülü analitik modeller ile akıllı 

sözleşmeleri kolaylaştırmak (eğilimleri 

belirlemek için). 
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Kaynakça: (Liu et al. 2019). 

SONUÇ 

Dijital ortamda verilerin ağda bulunan kullanıcılar ile paylaşabildiği, kullanıcıların verileri 

görüntüleyebilmelerine imkan sağlayan ve ağ üzerinde bulunan verilerin elektronik imzalar ile 

güvence altına alınarak şifreleme protokolleri ile yönetildikleri internet tabanlı bir uygulama 

olan ve günümüzde hemen her alanda uygulama imkanına sahip olan blockchain teknolojisi, 

muhasebe ve denetim alanında da önemli bir yere sahiptir. Muhasebede üç taraflı kayıt 

yönteminin temeli blockchain teknolojisinin gelişimine dayanmaktadır. Blockchain temelli 

muhasebe sistemi olarak adlandırılabilen bu sistemde çift taraflı kayıt yönteminde olduğu gibi 

tarafları alıcı ve satıcı taraf oluşturmakta ve alıcı ve satıcı tarafından tutulan kayıtlara ek olarak, 

üçüncü bir kaydın daha tutulması ön plana çıkmaktadır. Bu noktada üç taraflı muhasebe 

sisteminde bağımsız bir aracı pozisyonunda bulunan blockchain, verilerin saklanması, dağıtık 

defter yapısı ile şifrelenmiş işlem takibi sağlaması bakımından üçüncü tarafı oluşturmaktadır. 

Üç taraflı muhasebe sistemi ile işletmelerin ağ üzerinde yer alan bilgileri anlık olarak ağ 

üzerinde yer alan paydaşlar ile paylaşılabilmekte ve verilerin doğruluğu otomatik olarak 

sağlanmaktadır. Dolayısıyla blockchain teknolojisinin temel oluşturduğu üç taraflı kayıt 

yöntemi işletmelerde denetim sürecini de etkilemektedir. Blockchain teknolojisinde ağa işletme 

verilerinin doğrulanmış olmaları ve işletme ile ilgili çıkar gruplarının gerçekleşen işlemlere 

onay verebilmeleri, hatalı işlemlerin sayısını azaltmak ve denetim faaliyetlerinin etkinliğini 

arattırarak, denetim maliyetlerinden tasarruf sağlamaktadır.  Blockchain teknolojisi denetim 

faaliyetleri açısından ağ üzerinde yer alan verilerde hataların azalmasını sağlamakla birlikte 

denetçinin mesleki yargısına olan ihtiyacın devam etmesi sebebiyle, denetim faaliyetini 

tamamen ortadan kaldırmamaktadır. Ayrıca blockchain teknolojisinin halen, bilgi 

teknolojilerinin altyapısını oluşturan bir bileşen olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bilgi 

teknolojilerinde etkinlik sağlanmasının da bu süreçte büyük önem taşıdığı aşikardır. Bu 

bağlamda blockchain teknolojisinin dağıtık defter yapısının sunduğu yeni denetim sürecine 

adaptasyon sağlanması bakımından, danışmanlık ve güvence hizmetleri sağlayan firmaların 

ortak bir paydada toplanarak denetim mensuplarının blockchain teknolojisi geliştirilmeye 

devem eden yeni denetim prosedürleri ve bilgi teknolojilerinin kullanımı konusunda 

eğitilmeleri konusuna önem verilmeleri gerekmektedir.  
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ÖZET 

İnsan faaliyetleri sonucunda oluşan atıklar, geçmişten günümüze çözülmesi gereken bir sorun 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Nüfus artışı, kentleşme, tüketim alışkanlıklarının farklılaşması, 

gelişen teknoloji ile üretilen ürünlerin yapısının değişmesi gibi sebeplerden ötürü atıkların 

içeriği ve miktarı değişime uğramıştır. Çevre kirliliğinin temel sebeplerinden olan atıkların 

yönetimi yerel ve ulusal düzeyde yeni çözüm arayışlarını gerektirmiştir. Günümüz dünyasında 

sıfır atık kavramı bütünsel bir yenilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Atığın üretiminden 

tüketimine kadar çeşitli yöntem ve politikaları içeren, birçok paydaşın sorumlu olduğu söz 

konusu uygulamanın atık sorununu büyük ölçüde çözeceği tahmin edilmektedir. Her 

uygulamada olduğu gibi sıfır atık uygulamalarında da karşılaşılan engeller bulunmaktadır. Bu 

kapsamda çalışmanın amacı; sıfır atık uygulamasında karşılaşılan engellerin 

değerlendirilmesidir. Çalışmada yapılan literatür taraması sonucunda sıfır atık uygulamasında 

karşılaşılan engeller belirlenmiştir. Alanında uzman, mesleki tecrübeye sahip kişilerin görüşleri 

baz alınarak sıfır atık uygulamasında karşılaşılan engeller Pisagor Bulanık Çok Kriterli Karar 

Verme (ÇKKV) yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Çevre, Sıfır Atık, ÇKKV, Pisagor Bulanık 

 

ABSTRACT 

Waste generated as a result of human activities is a problem that needs to be solved from the 

past to the present. The content and amount of wastes have changed due to reasons such as 

population growth, urbanization, differentiation of consumption habits, changes in the structure 

of products produced with developing technology. Waste management, which is one of the 

main causes of environmental pollution, has required new solutions at local and national level. 

In today's world, the concept of zero waste emerges as a holistic innovation. It is estimated that 

this application, which includes various methods and policies from the production to 

consumption of wastes, for which many stakeholders are responsible, will solve the waste 

problem to a large extent. As in every application, there are obstacles encountered in zero waste 

applications. In this context, the aim of the study is; Evaluation of the obstacles encountered in 

zero waste implementation. In the study, as a result of the literature review, the obstacles 

encountered in the zero waste application were determined. Based on the opinions of experts 

and professionals in the field, the obstacles encountered in zero waste implementation were 

analyzed with the Pythagorean Fuzzy Multi-Criteria Decision Making method. 

Keywords: Environment, Zero Waste, MCDM, Pythagorean Fuzzy 
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ÖZET 

Artan rekabet koşullarına uyum sağlayabilmek ve küresel gelişmeleri yakından takip edebilmek 

amacıyla işletmeler ve kamu kuruluşları, bilgi teknolojilerinden yoğun olarak 

yararlanmaktadırlar. Bilgi teknolojileri işletmelere ve kamu kuruluşlarına bilgilerin 

düzenlenmesi, bilgilerin paylaşılması, transfer edilmesi ve daha birçok alanda zamandan 

tasarruf ve hız sağlamaktadır. Ancak bilgi teknolojilerinden yararlanan kuruluşlar bu süreçte iç 

veya dış faktörlerden kaynaklı bazı siber saldırılar ile karşı karşıya kalabilmektedirler. 

Bilgisayar kullanımı ve teknolojik etkileşimin hızla artması, tüm dünyada 

siber bir alan oluşturmuştur. Dolayısıyla dijital ortamın oluşturduğu siber alan, dünyanın 

herhangi bir noktasından gelebilecek siber saldırılara açık bir konumdadır ve siber saldırıları 

düzenleyenlerin, belli olmamaları ve saldırıları ispat edecek kanıtların mevcut olmaması siber 

güvenliğin sağlanması sürecini zorlaştırmaktadır. Bir ağa bağlı bilgisayarlar ile ilgili oluşan ve 

kuruluşların bilgilerinin tehlike altında kalması ile sonuçlanan güvenlik sorunları olarak 

tanımlanabilen siber saldırılar, kuruluşlarda hizmetlerin engellenmesi, bilgilerinin çalınması, 

bilgilerin değiştirilmesi, ifşa veya yok edilmesine yönelik olarak düzenlenmektedir. Sadece 

ülkemizde değil tüm dünyada dijital bir kaos yaratmaktan siber saldırılar kuruluşlara gerek 

saldırılara karşı korunma gerekse saldırıları önleme sürecinde yüksek maliyetler yüklemektedir. 

Ülkemize yönelik siber saldırıların boyutu 2020 yılında 1,6 milyon düzeyindedir. Ayrıca bu 

saldırıların izleyen yıllarda da ülkemiz açısından büyük bir tehdit oluşturacağı öngörülmektedir. 

Bu amaçla siber saldırılara karşı korunmada etkin savunma sistemleri ve koruma bariyerlerinin 

inşa edilmesi ihtiyaç değil bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu amaçla siber 

saldırıların önlenmesi ve siber güvenliğin sağlanması noktasında denetim önemi ortaya 

çıkmaktadır. Bu süreçte siber saldırıların önlenerek siber güvenliğin tesis edilmesi, kuruluşların 

içinde veya dışında oluşan çeşitli risk faktörlerinin belirlenerek oluşabilecek zararların 

ölçülmesi ve belirsizliklerin önlenmesi, kuruluşlarda etkin bir denetim sisteminin tesis 

edilmesiyle mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda denetimin sağlanması ile kuruluşlara değer 

katılması, kalitenin artırılması, kuruluşlara duyulan güvenin arttırılması ve siber saldırılara 

karşı korunabilme amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı siber saldırılara karşı 

korunmada denetimin rolü ve önemini ele alarak, ülkemizde bu amaçla alınan bazı önlemleri 

değerlendirmektir.  

Anahtar Kelimeler: Denetim, Siber Saldırı, Siber Güvenlik, Bilgi Teknolojileri 
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THE ROLE OF AUDIT IN PROTECTING THE SECURITY RISK GENERATED BY 

CYBER ATTACKS 

 

ABSTRACT 

To adapt to increasing competitive conditions and closely follow global developments, 

businesses and public institutions make extensive use of information technologies. Information 

technologies offer businesses and public institutions time savings and speed in organizing 

information, exchanging and transmitting information, and in many other areas. However, in 

this process, organizations that benefit from information technologies are also exposed to some 

cyber-attacks that originate from internal or external factors. The rapid increase in computer 

usage and technological interaction has created a cyberspace all over the world. Therefore, the 

cyber space created by the digital environment is open to cyber-attacks that can come from any 

part of the world and the absence of the organizers of cyber-attacks and the lack of evidence to 

prove the attacks make the process of providing cyber security difficult. Cyber-attacks, which 

can be defined as security issues related to computers connected to a network and lead to the 

compromise of organizations' information, are organized to prevent services in organizations 

from stealing, altering, disclosing, or destroying information. Cyber-attacks that create digital 

chaos not only in our country but all over the world impose high costs on organizations both in 

the process of protection against attacks and in the prevention of attacks. The magnitude of 

cyber-attacks against our country is 1.6 million in 2020. Moreover, it is predicted that these 

attacks will pose a great threat to our country in the following years. To this end, it is not only 

a necessity but a need to build effective defense systems and protective barriers to protect 

against cyber-attacks. To this end, the importance of control arises at the point of preventing 

cyber-attacks and ensuring cyber security. In this process, it is possible to establish cyber 

security by preventing cyber-attacks, measuring the damages that may occur by determining 

various risk factors that occur inside or outside the organizations, and preventing uncertainties 

by establishing an effective control system in the organizations. In this context, the aim is to 

increase the value of the organizations, improve the quality, increase the confidence in the 

organizations and be protected from cyber-attacks by conducting auditing. In this context, the 

objective of the study is to evaluate the role and importance of auditing in protecting against 

cyber-attacks and to evaluate some measures taken for this purpose in our country.  

Keywords: Audit, Cyber Attack, Cyber Security, Information Technologies 

 

1. GİRİŞ 

1930’lu yıllarda ABD’de sadece mali tabloları bağımsız denetimden geçmiş işletmelerin 

hisselerinin, sermaye piyasasında işlem görebilmelerine ilişkin yaklaşım, işletmelerin bağımsız 

denetim sürecinden önce işletme bünyesinde mali tabloların doğrulanması ihtiyacını ve buna 

paralel olarak denetim uygulamalarını ortaya çıkarmıştır (Ramamoorti, 2003:14- 15). Ayrıca 

geçmişten günümüze yaşanan ekonomik krizler gerek işletmeleri gerekse kamu kuruluşlarını 

olumsuz yönde etkilemiş ve yaşanan ekonomik sorunların olumsuz etkilerinin azaltılmasına 

yönelik arayışlar, kuruluşları etkin bir denetimin sağlanması noktasında buluşturmuştur. 

Kuruluşları denetimin sağlanması amacına yönelten bir diğer sebep ise dijital ortamda 

gerçekleşen siber saldırılara karşı korunma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde 

özellikle bilgi toplumuna dönüşüm ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının 

hızla artmasına paralel olarak, 2020 yılında bir önceki yıla oranla yüzde seksen birlik bir artış 

ile 1,6 milyon siber saldırı gerçekleşmiştir. Siber güvenlik uzmanlarına göre düzenlenen 

saldırıların birçoğunu truva atı ve exploit türünde saldırılar oluşturmaktadır 
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(https://www.hurriyet.com.tr/sosyal/tekno/turkiyede-1-6-milyon-siber-saldiri-gerceklesti-

41711458).  

Ülkemizde ise 1990’lı yıllarda özel sektörde uygulanmaya başlanan denetimin, kamu 

sektöründe uygulanması 2003 yılında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nun kabul edilerek yürürlüğe girmesine dayanmaktadır (Çavuşoglu, 1996). Bu noktada 

kuruluşların faaliyetlerinin karmaşıklaşması, denetimden beklentilerin artması ve uluslararası 

çapta denetçilik mesleğinin sürekli bir değişim ve gelişim içinde olmasına paralel olarak, 

ülkemizde de ilgili gelişmeler ve değişimler yakından takip edilmekte ve uluslararası denetim 

standartlarına adaptasyon hızla sağlanmaktadır.  

Çalışma kapsamında aşağıda Tablo 1’de yerli ve yabancı literatürde, siber saldırılara karşı 

korunmada denetimin rolüne ilişkin, yer alan bazı çalışmalar ve bu çalışmalardan elde edilen 

sonuçlar listelenmiştir. 

Tablo 1. Siber Saldırılara Karşı Korunmada Denetimin Rolüne İlişkin Literatürde Yer Alan 

Bazı Çalışmalar ile Bu Çalışmalardan Elde Edilen Sonuçlar 

Yazarlar Yıl Çalışmanın Amacı Çalışmadan Elde Edilen Sonuçlar Atıf 

Lois, P., 

Drogalas, G., 

Karagiorgos, 

A., Tsikalakis, 

K.  

2020 Çalışmanın amacı, dijital 

çağda sürekli denetimi ve 

sürekli denetimi etkileyen 

çağdaş faktörleri 

değerlendirmektir. 

kurumlarda siber saldırılara karşı 

korunmada önlemlerin yanı sıra, 

çalışanların becerileri ve eğitimlerinin 

de önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu kapsamda sanal denetim ekiplerinin 

oluşturulmasına özen gösterilmelidir. 

(Lois vd., 

2020) 

Selimoğlu, S. 

ve Altunel, M. 

2019 Çalışmada siber saldrıların 

yönetilmesinde denetimin 

rolü ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. 

Siber güvenlik riskinin yönetilmesinde 

üçlü savunma hattı modeli önemli bir 

rol oynamaktdır. Bu modelde birinci 

savunma hattında siber güvenlikten 

sorumlu kişilerin tanımlamış oldukları 

kontrol faaliyetleri ele alınmaktadır. 

İkinci savunma hattında riskler 

değerlendirilmekte ve üçüncü savunma 

hattında ise iç denetim, risk yönetimi 

konusunda güvence sağlamaktadır. 

(Selimoğlu 

ve Altunel 

2019) 

Islam, Md. S., 

Farah, N., 

Stafford, T. F. 

2018 Çalışmada kuruluşların 

denetim fonksiyonu (IAF) 

tarafından yapılan 

güvenlik/siber güvenlik 

denetimlerinin kapsamı ile 

ilişkili unsurların 

araştırılması amaçlanmıştır. 

Çalışma kapsamında güvenlik 

sertifikasına sahip olan Sertifikalı 

Denetim Yöneticisi (CAE)'lerin ve baş 

risk yetkilisi (ERM) ile görevlendirilmiş 

İç Denetim Fonsiyonu (IAF)’nun siber 

güvenlik denetimi üzerinde önemli bir 

etkisinin bulunmadığı, buna karşın  

Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi 

(CISA) veya Yeminli Mali Müşavir 

(CPA) gibi diğer sertifikaların siber 

güvenlik denetiminin kapsamı üzerinde 

daha önemli bir etkisinin bulunduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

(Islam vd.,  

2018) 

Steinbart, P., 

Raschke, R., 

Gall, G., Dilla, 

W. 

2018 Çalışmada denetim ve bilgi 

güvenliği fonksiyonları 

arasındaki iyi yapılanmış 

bir ilişkinin bilgi güvenliği 

üzerindeki etkisinin 

araştırılması amaçlanmıştır. 

 

Çalışma kapsamında denetim 

fonksiyonunun bilgi güvenliğine ilişkin 

güvence sağlamada ve kuruluşun bilgi 

güvenliğinin iyileştirilmesinde önemli 

rol oynadığı sonucnuna ulaşılmıştır.  Bu 

ilişkinin başarısının, rapor edilen iç 

kontrol zayıflıklarının ve uyumsuzluk 

vakalarının sayısı üzerinde de olumlu 

bir etkisi bulunduğu tespit edilmiştir. 

(Steinbart 

vd., 2018) 
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Öztürk, S. 2008 Çalışmanın amacı, siber 

saldırılara karşı korunmada, 

bütüncül bir denetim 

modelini ortaya koymaktır.  

Siber saldırılara neden olan iç ve dış 

faktörler ile denetim sürecinin  

planlamasından, denetim raporunun 

hazırlanması ve güvenliğin 

sağlanmasına kadar geçen tüm süreci 

kapsayan bir model önerilmiştir. 

(Öztürk, 

2008) 

Çalışma kapsamında ele alınan siber saldırılara karşı korunmada denetimin rolü ve önemine 

ilişkin yapılan literatür taramasında kısıtlı sayıda çalışmanın yer aldığı gözlenmiş ve bu çalışma 

ile ilgili literatüre katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda hazırlanmış olan bu çalışma 

ile sağlanacak katkılar aşağıda sunulmuştur. 

- Dijital ortamda gerçekleştirilen siber saldırılara karşı korunabilmede denetimin nasıl bir 

rol oynadığı değerlendirilmiştir. 

- Ülkemizde siber saldırılara karşı alınmış olan önlemler değerlendirilmiştir. 

2. DENETİM KAVRAMI, DENETÇİNİN GÖREVLERİ VE DENETİM SÜRECİ 

2.1 Denetim Kavramı 

Yönetimin fonksiyonlarında birisini oluşturan denetim, genel anlamda bir kuruluşun 

başlangıçta belirlenmiş olan amaçlarına ulaşmayı başarıp başaramadığının incelenmesine ve bu 

incelemenin sonucunda elde edilmiş olan bulguların raporlanmasına dayanan pro-aktif bir 

süreçtir.  

Denetim genel olarak iç denetim ve dış denetim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Literatürde iç 

ve dış denetime ilişkin yer alan bazı şu şekildedir. İç Denetçiler Birliği (IIA)’ya göre iç denetim 

kavramı, “bir işletmede faaliyetleri geliştirmek onlara değer katmak amacıyla yürütülen 

bağımsız, tarafsız bir güvence ve danışmanlık faaliyeti olarak tanımlamıştır. İç denetim 

faaliyetleri işletmedeki risk yönetiminin değerlendirilmesi, etkinlik ve verimliliğinin 

arttırılması amacıyla sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla işletmenin hedeflerine ulaşmasına 

katkıda bulunur” (The Institute of Internal Auditors, 2021). 

Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu (ECIIA-European Confederation of Institutes 

of Internal Auditing)’na göre iç denetim kavramı şu şekilde tanımlanmıştır. “İç denetim, içsel 

sınırlamalara veya coğrafi kısıtlamalara bakmaksızın bir kurumun bütün faaliyetlerini kapsar. 

Bununla beraber yönetişim, risk yönetimi ve iç kontrol süreçlerinin kurumun karşı karşıya 

olduğu bütün risklerin belirlenmesi, tanımlanması ve giderilmesi konusundaki yeterliliğini ve 

etkililiğini de kapsar. Böylece, esas olarak geçmiş finansal verileri değerlendirmek üzerine 

odaklanan dış denetimin tersine, iç denetimin kapsamı, operasyonların etkililiği, yönetim bilgi 

sistemleri ile etik ve sosyal süreçlerin devamlı olarak detaylı bir biçimde incelenmesini 

içermektedir.” (Türkiye İç Denetim Enstitüsü, 2021). 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda “iç denetim, kamu idaresinin 

çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik 

esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla 

yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetleridir” şeklinde 

tanımlanmıştır.” (md.63). 

Bağımsız denetim kavramı ise, Seçkin vd. (2021)’ne göre, kuruluşların işlevsel ve örgütsel 

hiyerarşisi ile ilişkili olmayan, denetlenen şirketten bağımsız olarak denetim personeli veya 

bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılan, kuruluşların faaliyetlerinin kanuni olup 

olmadığı ve bu faaliyetlerin usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği 

konusunda görüş bildirilmesine dayanan denetimdir (Seçkin, Koç, Seçkin, 2021: 8). 
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Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde ise “Bağımsız denetim finansal tablo ve diğer finansal 

bilgilerin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul 

güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, 

denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, 

kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır.” şeklinde 

tanımlamıştır (SPK Bağımsız Denetim Yönetmeliği, m. 4). 

2.2. Denetçinin Görevleri 

Denetim sürecinin temel bileşenleri, sağlıklı ve uluslararası standardizasyonda, denetimin 

gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan temel unsurlardır. Bu kapsamda denetimin temel 

bileşenleri aşağıda sunulmuştur (Türkiye İç Denetim Enstitüsü 2021; www.icdenetim.net 2017; 

Yurtseven 2015). 

• Değer Katma, 

• Güvence Sağlama ve Danışmanlık,  

• Uluslararası Standartlara Uygunluk,  

• Bağımsızlık,  

• Mesleki Ahlak Kuralları, 

• Risk Odaklı Denetim. 

Denetimin fonksiyonu siber saldırıları ortadan kaldırmak değil, siber saldırıların kaynağını 

bularak kuruluşu bu saldırın kaynağına karşı korumak ve gelecekteki saldırıları önlemeye 

odaklanmaktır. Bu kapsamda iç denetçilerin 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu’nda belirtilmiş olan görevleri aşağıda sunulmuştur (md. 64); 

a) “Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını 

değerlendirmek.  

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak 

ve önerilerde bulunmak. 

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.  

d) İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve 

politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans 

programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. 

e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda 

önerilerde bulunmak.  

f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.  

g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek 

bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek”. 

 

2.3. Denetim Süreci  

Kuruluşların denetim sisteminin etkinliği ve yeterliliği konusunda, yönetime bilgi verilmesini 

kapsayan denetim, pro-aktif bir süreci kapsamaktadır. Bu süreci genel olarak denetimin 

planlanması, denetimin yürütülmesi, denetim sonuçlarının raporlanması ve denetim 

sonuçlarının değerlendirilmesi olmak üzere dört aşamada ele almak mümkündür. Aşağıda Şekil 

2.’de denetim sürecine ve bu sürecin detaylarına ilişkin bir görsel sunulmuştur. 
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Şekil 1. Denetim Süreci 

Denetim süreci, denetimin planlanması aşaması ile başlamaktadır. Bu aşamada denetimin 

kapsamı, denetimde izlenecek yollar ve kullanılacak araçlar belirlenmektedir. Denetimin 

başarısının değerlendirilmesinde sürecin başında planlanan ile sürecin sonunda ulaşılan 

denetim amacı bir kriter olarak kullanılmaktadır. Denetim sürecinde ikinci aşama denetimin 

yürütülmesi aşamasıdır. Bu aşamada iç denetime ilişkin ön bir çalışma yapılmakta ve akabinde 

saha çalışması gerçekleştirilerek elde edilen bulgular yeterli kanıtlar ile desteklenerek 

düzenlenmektedir. Denetçi bu süreçte elde ettiği bulguları birim ile paylaşarak öneriler 

geliştirmekte ve bu aşamada denetim faaliyetinin yürütülmesini sonlandırmaktadır. Üçüncü 

aşamada denetçi elde ettiği bulgular doğrultusunda denetim raporunu düzenlemekte ve 

yönetime sunmaktadır. Denetim sürecinin dördüncü ve son aşamasında ise denetçi, denetim 

raporunda yer alan bulgulara istinaden denetlenen kuruluşun gerekli işlemleri, düzeltmeleri 

veya tavsiyeleri raporda belirtilmiş süresi içerisinde yerine getirip getirmediğini izlemelidir 

(Adiloğlu, 2010; Kepekçi, 1982; The Institute of Internal Auditors, 2010). 

Denetim sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için denetçilerin ilgili süreçte ihtiyaç duydukları 

her türlü bilgiye sınırsız erişebilmelerine imkân sağlanmalıdır. Kurum içerisinde böyle bir 

mekanizmanın oluşturulması ise sağlam bir bilgi akışına ve düzgün işleyen bir iletişim 

sistemine bağlı olmaktadır (Financial Management and Control Manuel, 2011).  

3. SİBER SALDIRI KAVRAMI VE SİBER SALDIRILARA KARŞI KORUNMADA 

DENETİMİN ROLÜ  

 

3.1. Siber Saldırı Kavramı  

Siber kavramı, bilgisayar ve bilgisayar ağlarını içeren varlıkları tanımlamak için 

kullanılmaktadır (Klımburg, 2018). Siber saldırı kavramı ise “hedef seçilen şahıs, şirket, kurum, 

örgüt ve devlet gibi yapıların bilgi ve iletim sistemlerine ve kritik altyapılarına yapılan planlı 

ve koordineli saldırılar” olarak tanımlanmıştır (Alkan, 2014). Reyes ve ark.’na göre ise siber 

saldırı kavramını, gizliliği bozmaya yönelik olarak önceden tasarlanmış ve bilgisayarda 

bulunan bilgileri tehdit eden kötü niyetli bir girişim olarak tanımlamıştır (Reyes et all., 2011). 

Genel bir tanımlama ile siber saldırıları, bir ağa bağlı bilgisayarlar ile ilgili oluşan ve 

kuruluşların bilgilerinin tehlike altında kalması ile sonuçlanan güvenlik sorunları olarak 

tanımlamak mümkündür. 

• Denetim 
kapsamının 
belirlenmesi

• Denetim 
yaklaşımının 
seçilmesi

Denetimin 
Planlanması

• Ön çalışma

• Denetim

• Denetim 
bulgularının 
düzenlenmesi

• Bulguların 
denetlenen 
birim ile 
paylaşılması

Denetim Faaliyetinin 
Yürütülmesi

• Denetim 
raporunun 
hazırlanması

• Denetim 
raporunun 
sunumu

Denetim Sonuçlarının 
Raporlanması

• Denetim 
sonuçlarının 
izlenmesi

Denetim Sonuçlarının 
Değerlendirilmesi
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Ülkemize yönelik siber saldırıların 2020 yılında 1,6 milyon seviyesine çıkması ile birlikte bu 

saldırıların izleyen yıllarda da ülkemiz açısından önemli bir tehdit oluşturacağı aşikardır. Bu 

nedenle ilgili saldırılara karşı korunmada acil durum hazırlıklarının yapılması, daha etkin 

savunma sistemleri ile bariyerlerin inşa edilmesi ve ulusal çapta siber güvenlik politikalarının 

geliştirilmesi elzemdir (Aslay, 2017; Goodman, 2008).  

3.2. Siber Saldırılara Karşı Korunmada Denetimin Rolü   

Bilgisayar kullanımının ve internet erişimin artması, Tüm dünyayı 

siber uzay olarak ifade edilen küresel bir köy haline dönüştürmüştür. Dolayısıyla dünyada 

teknolojik etkileşimin hızla arttığı böyle bir ortamda, gerçekleştirilen siber saldırlar sonucunda 

siber güvenlik politikalarının gözden geçirilerek denetlenmesi daha da önem kazanmıştır. 

Dijital ortamın oluşturduğu siber alan, dünyanın herhangi bir noktasından gelebilecek siber 

saldırılara açık bir konumdadır ve bu saldırıları düzenleyen aktörlerin belli olmamaları ve 

saldırıları ispat edecek kanıtların mevcut olmaması siber güvenliğin sağlanması sürecini 

zorlaştırmaktadır. Ancak siber saldırılar sonucunda sistemlerin kullanılamaz hale gelmesi 

kuruluşları, bu risklerim önceden belirlenebilmesine, yönetebilmesine ilişkin politikalar 

geliştirilmesine ve denetimlerin yaygınlaştırmasına zorlamıştır. Bu süreçte etkili denetim 

yöntemlerinin geliştirilerek, bu yöntemlerin gelişen koşullara ve COVİD-19 gibi geleceğe 

yönelik büyük bir belirsizlik ortamı oluşturan özel durumlara uyum sağlayabilmesi önem 

taşımakta ve bu tür durumlarda denetimin odaklanacağı siber alan değişkenleri gibi konuların 

üzerinde önemle durulması, uygun bir strateji olabilmektedir (Atakan, 2021: 30). Bu kapsamda 

siber güvenliğin sağlanmasına yönelik yapılan denetimin amacının, yönetimin siber güvenlik 

süreçlerinin, politikalarının, prosedürlerinin saptanarak yönetime bilimsel bir güvence ve 

danışmanlık hizmetinin sağlanması olduğu söylenebilir (Sağıroğlu ve Alkan, 2018: 351).  

Kuruluşların faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde büyük fırsatlar sağlayan teknolojik alt 

yapıların, veri tabanlarının ve bilgi sistemlerinin güvenliğinin tesis edilmesi de siber saldırılara 

karşı korunmada büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda yetkisiz erişimlere karşı kurumsal 

verilerin ve bilgilerin korunmasında etkili mekanizmaların geliştirilmesine gereksinim 

duyulmaktadır (Kumar, Srivastava ve Lazarevic, 2005). Ayrıca yeni saldı stratejilerine  

hızla cevap verebilen ve saldırıları öngörebilen ağ savunma sistemlerinin geliştirilmesi de 

büyük önem taşımaktadır (Colbaugh ve Glass 2011).  

Siber güvenlik denetimlerinin kapsamı ve hangi güvenlik ve kontrol noktalarından oluştuğu, 

Bilgi Sistemleri Denetimi ve Kontrol Kurumu (ISACA) tarafından yayınlanan raporda 

sunulmuştur. Buna göre raporda siber güvenlik denetiminin kapsamını oluşturan eylemler 

aşağıda sunulmuştur (ISACA 2015); 

- Güvenlik kontrolleri, 

- Ağ erişim denetimleri, 

- Dağıtılan algılama ve önleme sistemleri 

- Veri kaybını önleme tedbirleri, 

- Olaylara müdahale programları. 

Siber tehditler sadece bilgisayar sistemlerine veya sadece kişilere yönelik tehdit olmaktan öte 

artık ülkeler için de önemli bir tehdit unsuru olabilmektedir. Siber saldırılar bilgisayar 

sistemlerine olduğu gibi, önemli enerji, ulaşım, haberleşme sistemlerine ve hatta askeri komuta 

ve kontrol merkezlerine yönelik olarak da tehdit oluşturmaktadır (Aytekin, 2015). Tüm bu 

tehditler söz konusuyken, bu tehditlerin sistemlere erişmesinde hem bireysel hem de teknik 

zafiyetlerin sebep olduğu söylenebilir (Güldüren, 2015). Kurumlarda sistem güvenliğinin 

sağlanması için gerekli teknik yatırımın yapılmaması, güvenlik yazılımlarının alınmaması veya 

doğru yapılandırılmaması gibi başlıca teknik zafiyetler önemli birer tehdit unsuruyken 

bireylerin bilgi güvenliği farkındalıklarının az olması da siber güvenlik için önemli bir tehdit 
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oluşturmaktadır (Irmak ve Baz, 2019).  Bilgi güvenliği, kurum ve bireylere ait olan bilginin 

yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, değiştirilmesini, silinmesini veya kullanılmasını 

önlemek amacıyla alınan tedbirler olarak ifade edilebilir. Bilgi güvenliği kapsamında bilginin 

gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. (Çek, 2017; 

Puhakainen, 2006). 

Siber güvenlik önlemleri kapsamında teknolojik çözümler, yasal standartlar ve prosedürlerle 

birlikte insan faktörü de gözden kaçırılmaması gereken ve hatta en önemli bileşenlerden birisini 

oluşturmaktadır. Daha önce yapılan çalışmalara bakıldığında da insan faktörüne bağlı güvenlik 

zafiyetlerinin diğer teknik zafiyetlere göre daha kolay istismar edildiği ve siber güvenlik 

sorunlarının yalnızca teknik yöntemlerle çözümlenebileceği varsayımını zayıflattığı ifade 

edilmektedir (Boujettif ve Wang, 2010; Şahinaslan, Kandemir ve Şahinaslan, 2009). Tüm bu 

açıklamalara bakıldığında kurumsal siber güvenlik önlemleri kapsamında; 

• Eğitim ve Farkındalık Yaratma (bilgi güvenliği, Siber güvenlik eğitimleri vb), 

• Yönetsel Önlemler (yasal düzenlemeler, standartlar, kurum politikası vb), 

• Teknolojik Çözümler (Güvenlik duvarları, Antivirüs, Yedekleme vb), 

• Sızma (Penetrasyon) Testleri (İç Ağ, Dış Ağ, Sosyal Mühendislik vb), 

maddelerinin uygulanmasının siber güvenlik önlemleri kapsamında faydalı olacağı 

düşünülmektedir. Özellikle sızma testleri kurumların kendi açıklarının herhangi bir siber saldırı 

öncesi farkına varması ve bunlara dönük önlem alması açısından çok önemlidir. Sızma testleri, 

kurumların kendi sistemlerine yönelik uzman kişiler (etik hacker) tarafından kontrollü 

saldırıların yapılması ve zafiyetlerin tespit edilerek giderilmesi amacıyla yapılmaktadır (Vural 

ve Sağıroğlu, 2011). Sızma testi sonrası bulunan zafiyetler kurumlara bir rapor şeklinde 

bildirilir, kurumlar söz konusu raporda bildirilen zafiyetleri önceden görme ve bu zafiyetleri 

herhangi bir siber olay yaşanmadan kapatma şansı elde etmektedir. Sızma testi denetimleri bazı 

kabul görmüş standartlar izlenerek uygulanmaktadır, bu standartlardan biriside Information 

Systems Security Assessment Framework (ISSAF) standardıdır. Bu standarda göre kapsam 

belirlemeyle başlayan sızma testi girişimi en son raporlama yapılarak sonlandırılmakta ve 

dokuz adımdan oluşmaktadır (OISSG, 2006): 

• Bilgi Toplama 

• Ağ Haritalama 

• Zayıflık Tarama 

• Sisteme Sızma 

• Yetki Yükseltme 

• Başka Ağlara Sızma 

• Erişimleri Koruma 

• İzleri Temizleme 

• Raporlama 
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Şekil 2. Sızma Test Metodolojisi 

3.3. Siber Saldırılara Karşı Korunmada Türkiye’de Alınan Denetim Tedbirleri 

Ülkemizde siber saldırıların önlenmesine yönelik güvenlik stratejisi çalışmaları yakın tarihte 

ele alınmış bir konudur. Ülkemizde bu kapsamda siber saldırıların önlenmesi ve siber 

güvenliğin tesisi amacıyla bazı kanunlar kabul edilmiştir. 2004 yılında kabul edilmiş olan 5070 

sayılı Elektronik İmza Kanunu ile 2008 yılında kabul edilmiş olan Elektronik Haberleşme 

Güvenliği Yönetmeliği, haberleşme sektörüne yönelik siber saldırıları önlemek ve bu sektörün 

faaliyetlerini düzenlemek amacıyla yapılmış öncü düzenlemelerdir (Ünver ve Canbay 2010). 

Bu yasal düzenlemeleri takiben ülkemizde 2006 yılında 28242 sayılı Resmi Gazete’de Yüksek 

Planlama Kurulu Kararı kapsamında, “Güvenlik ve Kişisel Bilgilerin Mahremiyeti” başlığı 

altında iki adet eylem açıklanmıştır. Bu konuda ilk eylem planı bilgi güvenliği konusunda yasal 

düzenlemelerin yapılmasını, ikinci eylem planı ise bilişim güvenliğinin sağlanması amacıyla 

acil müdahale merkezinin kurulması ve kamu kurumlarında bilişim güvenliğinin sağlanmasına 

yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. Bu eylem planları kapsamında, bilişim güvenliğinin 

sağlanması amacıyla Bilgisayar Olaylarına Müdahale Ekibi (TR-BOME) ile TÜBİTAK Bilişim 

ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) hizmete sunulmuştur 

(Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), 2006; Hekim ve Başibüyük 2013). Ülkemizde siber 

güvenliğin sağlanması amacıyla yapılmış düzenlemelerden bir diğer ise 2012 yılında çıkarılan 

3842 sayılı “Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve 

Koordinasyonuna İlişkin Karar” başlıklı Bakanlar Kurulu Kararıdır. Bu bakanlar kurulu kararı 

bir Siber Güvenlik Kurulu’nun oluşturulmasını sağlaması bakımından önem taşımaktadır 

(Hekim ve Başibüyük, 2013).  

Siber saldırıların önlenerek siber güvenliğin tesis edilmesi amacıyla atılmış diğer adımlar 

arasında, Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nda bilişim sistemine izinsiz girilmesi, bilişim sisteminin 

işleyişinin engellenmesi veya bozulması eylemlerinin cezai yaptırıma tabi tutulmasına ilişkin 

düzenlemeler sayılabilir. Siber güvenliğin sağlanmasına ilişkin atılmış bir diğer adım ise Türk 

Ceza Kanunu (TCK) kapsamında gerçekleştirilmiştir. İlgili kanunda “Bir suç dolayısıyla 

yapılan soruşturmada, somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka 

surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, hâkim veya gecikmesinde sakınca 

bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar 

programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya 

çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine karar verilir.” Hükmü 

getirilmiştir (TCK, md. 134). 

Aşağıda siber saldırılara karşı korunma ve siber güvenliğin sağlanması amacıyla atılması 

gereken adımlara ilişkin bir görsel sunulmuştur; 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
506



 

Şekil 3. Siber Güvenlik Stratejisi 

Kaynak: (Dijital Türkiye Platformu (DTP) Siber Güvenlik Raporu, 2017)’den uyarlanmıştır. 

Yukarıda Şekil 3.’te sunulmuş olan siber güvenlik raporunda siber güvenliğin sağlanmasında 

ilk adımın eğitim ve farkındalık yaratmak olduğu aynı zamanda bu adımın siber güvenliğin 

yönetişimi ile desteklenmesinin önem taşıdığı görülmektedir. Bu amaçla siber uzman ihtiyacına 

cevap verecek iş gücünün yetiştirilmesinin yanı sıra devlet kurumları arasında ve devlet-dışı 

aktörler ile koordinasyon sağlanabilecek bir alt yapının oluşturulması gerekmektedir. 

Ülkemizde siber güvenlik stratejisinin geliştirilmesi genelkurmay başkanlığından dışişleri 

bakanlığına, içişleri bakanlığı dış ticaret müsteşarlığına ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)’na 

kadar uzanan birçok farklı kurumun iş birliğinin sağlanması ile mümkün olabilmektedir. Kamu 

ve özel ağların korunması kapsamında, kamu kurumlarının dijital altyapısında bulunan iletişim 

ağları milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmeli ve bu iletişim ağlarının 

güvenlik denetiminin tek bir kurumun sorumluluğunda toplanabilmesi önem taşımaktadır. 

Siber güvenliğin sağlanmasında bir diğer adım ise haberleşme, ulaşım, enerji finans 

sektörlerinde bulunan ağları kapsayan kritik altyapıdır. Ülkemizde günlük yaşamın devamını 

sağlayan bu sistemler, siber güvenliğin sağlanmasında atılacak adımların başında gelmektedir. 

Bir sonraki adımı oluşturan siber istihbarat ise dijital yollardan siber tehditlere ilişkin istihbarat 

toplanmasına dayanmaktadır. Bir sonraki adım ise ekonomi başlığı altında toplanmıştır. Bu 

adımda siber güvenliğin sağlanmasında ekonomik anlamda avantaj kazanılabilmesi için 

istihdam üretme ve ürün geliştirme konularına odaklanılması gerekmektedir. Bu amaçla ürün 

geliştirebilmek için güvenlik piyasasının temel ihtiyaçları ve öne çıkan trendleri takip 

edilmelidir. Siber güvenliğin sağlanmasında atılacak bir diğer adım ise siber diplomasidir. Bu 

kavram devletin siber güvenliğin sağlanması amacıyla uluslararası platformlarda izlediği 

politikaları ve İnternet yönetişimindeki stratejisini ifade etmektedir. 

Ülkemizde siber saldırılara karşı korunmada ivedilikle Ulusal Siber Olaylara Müdahale 

Merkezi (USOM) ile iletişime geçilmelidir. Kuruluşların çalışanları Oltalama saldırılarına karşı 

bilinçlendirilmeli ve güncel bir e-posta güvenlik ürünü olan Secure Email Gateway 

kullanılmalıdırlar. Kuruluşların sunucuları, güncel imza veri tabanına sahip Anti Virüs 

yazılımları kullanılmalıdır. Ayrıca pandemi döneminde uzaktan çalışma yönteminin 

kullanıldığı kuruluşlarda çalışanların internete bağlanmalarında kullandıkları kablosuz 

bağlantıların güvenliği sağlanmalı, çalışanlar kurum tarafından kendilerine sağlanmış cihazları 

var ise bu cihazları kullanarak işlerini yapmalı ve kurum tarafından uzaktan erişim kayıtları 

tutularak olası tehditler takip edilmelidir (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ulusal Siber 

Olaylara Müdahale Merkezi 2020). 

 

 

 

Eğitim 
Farkındalık

Kamu ve Özel 
ağların 

korunması
Kritik altyapı Siber istihbarat Ekonomi Siber diplomasi

Yönetişim
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SONUÇ 

Ülkemizde özellikle bilgi toplumuna dönüşüm ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

kullanımının hızla artmasına paralel olarak, kuruluşlara karşı düzenlenen siber saldırılar da 

artmakta ve bu noktada denetimin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde yaşanan siber 

saldırılar göz önünde bulundurulduğunda bu saldırıların gerek kamu gerekse özel sektörde 

kuruluşlara ciddi maliyetler yüklediği ve zararlara neden olduğu açıktır. Bu nedenle 

kuruluşlarda denetim sırasında, siber saldırılara neden olan risk faktörlerinin nedenlerinin 

titizlikle değerlendirilmesi ve özellikle mesafelerin sonlandığı günümüzde, uzaktan denetim 

birimlerinin oluşturulması siber güvenliğin sağlanmasında etkili olabilmektedir. Siber 

saldırılara karşı korunma ve saldırıların önlenmesi amacıyla devletler bilişim suçlarıyla 

mücadele kapsamında hukuk sistemlerinde bazı düzenlemeler yapmakta ve kanunlar ile siber 

suçları önlemeye çalışmaktadırlar. Siber güvenlik tehditlerine karşı kurumların gerekli 

teknolojik yatırımlarının yanı sıra çalışanlarına yönelikte bu konuda gerekli farkındalık 

eğitimlerinin verilmesi gerektiği daha önce yapılan çalışmalarda da sıklıkla ifade edilmiştir. 

Kurumlarda yapılan denetimler ve kendilerine sunulan denetim raporları sonrası, kurumlarda 

bulunan ilgili birimlerin bu konuda hangi tedbirlerin alınması gerektiği, yapılacak teknolojik 

yatırım ve eğitim faaliyetleri ve izlenecek politikalar konusunda da yönetimsel kararlar almak 

için bu denetimler oldukça önemli ve ilgili birimin elini güçlendirmektedir. Ülkemiz hukuk 

sisteminde de bu doğrultuda gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda Türk Ticaret 

Kanunu (TTK) ile Türk Ceza Kanunu (TCK)’na siber saldırıların önlenmesi amacıyla ilave 

hükümler getirilmiştir. Ayrıca ülkemizde 2006 yılında 28242 sayılı Resmi Gazete’de Yüksek 

Planlama Kurulu Kararı kapsamında, “Güvenlik ve Kişisel Bilgilerin Mahremiyeti” başlığı 

altında iki adet eylem açıklanmıştır. Bu konuda ilk eylem planı bilgi güvenliği konusunda yasal 

düzenlemelerin yapılmasını, ikinci eylem planı ise bilişim güvenliğinin sağlanması amacıyla 

acil müdahale merkezinin kurulması ve kamu kurumlarında bilişim güvenliğinin sağlanmasına 

yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. Bu eylem planları kapsamında, Bilgisayar Olaylarına 

Müdahale Ekibi (TR-BOME) ile TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler 

Araştırma Merkezi (BİLGEM) de hizmete sunulmuştur. 
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SUMMARY 

Lighting systems are in the process of transitioning from traditional lighting to LED systems 

with technological development. Increasing demands for comfort, functionality and savings 

have brought the need for lighting control and smart systems to the fore. A good design depends 

on the appropriate lighting equipment as well as effective lighting control systems and software. 

In this study, a high ceiling drug store was investigated. Within the framework of the lighting 

criteria of this area, together with the physiological needs of the users; eye health, working 

efficiency, attitudes, preferences, mood and motivations were also taken into consideration. The 

results obtained after commissioning were evaluated in terms of Quality, OHS and 

Environmental Management Systems Thanks to the resulting high energy savings, a reduction 

in the amount of CO2 emitted to the nature has been achieved. By controlling the illuminance 

level, accidents were prevented within the scope of occupational safety With automation, 

important advantages such as remote control, traceability and reporting in emergency lighting 

and guidance systems, providing ease of operation and maintenance, have been achieved. 

Keywords: Lighting automation, Occupational Health and Safety, Quality, Environment 

 

1. INTRODUCTION 

By minimizing the human factor, productivity and conformity to standards are taken as a 

priority in the managements spectacularly within this century in which Industry 4.0 

technologies are referred. Systems that meet many demands and needs such as remote control, 

monitoring, work health and safety criteria, data analysis and storage put forward. There is a 

need for designs that reduce error and risk and provide profit to the business. 

Every development in lighting products reveals the necessity of applying these products 

correctly and ensuring their integration with efficient control systems. Due to the increase in 

climate change and the associated greenhouse gas emissions and the ever-rising energy costs, 

studies on efficiency in electricity generation are emerging. It is mostly focused on research 

and development on solar photovoltaic (PV) and light emitting diode (LED) technology. [1] 

Whilst it is desired to save electrical energy in lighting, the decrease in the performance of the 

devices used has created a need for new research in engineering. Solutions have been presented 

in industrial areas with long operating times without damaging the quality. For this reason, 

luminaires with LED lamps that give lower luminous flux values compared to conventional 

lamps, have started to be preferred. [2] 

At the beginning of the 2000s, LED (Light Emitting Diode) technology started to be preferred 

in homes and workplaces, and the efficiency factor, which was low in the first days, has 

increased rapidly and today the efficiency factor value per chip has reached the level of 300 

lm/w in laboratory conditions. [3] With the development of LEDs, it has features such as high 

efficiency and longevity, easy control and adaptation to the desired automation and software, 
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and its light can be controlled from different angles. It has facilitated the emergence of effective 

lighting solutions according to the usage areas in industrial facilities in this way. [4] At the same 

time, LEDs also have features such as maintenance-free, mesopic vision conditions, color 

quality, durability, high durability, production in different colors, and not containing gas that 

will harm the nature. [5] Thus, thanks to low power consuming LED lighting fixtures, desired 

lighting levels are provided and high energy efficiency is achieved with an eastern lighting 

design. In addition, in industrial facilities, with the right lighting design and control, besides 

profitability, employee performance, safety and ergonomics are also contributed. [6] 

If the effects on the employees are examined with the right lighting design and automation, they 

can increase their work performance when people are able to see better. Concentration is 

increased by decreasing glare. Communication, collaboration and productivity change as the 

visual ambiance increases and people see each other better. By adjusting the light, circadian 

rhythms are regulated and the biological clock is controlled. [7] With increased light 

performance, job satisfaction improves, psychological and physiological processes are 

stimulated, welfare and motivation increase. By creating a halo effect, employees belief in new 

products and technologies increases and they are open to change. [8-10]  

These days, the importance of the concept of standardization has put forward. It has also led to 

the need for businesses to run different management systems together. Therefore, integrated 

management systems are applied in industrial facilities in order to respond more quickly to 

changing expectations and legal obligations. [11] In this context, it contributes to the 

performance of production and employees in terms of Quality Management Systems (ISO 

9001), thanks to lighting control, and facilitates compliance with lighting criteria. With the 

energy savings achieved, it affects the protection of the environment and ecological system in 

terms of EMS (ISO 14001) by reducing the use of limited energy resources and the carbon 

dioxide released to nature. Lighting automation also provides convenience for businesses to 

comply with ISO 45001 policies and fulfill ISG requirements due to its control and traceability. 

In addition, it gives the chance to produce highly reliable business policies because it includes 

systems that include technological developments. In this article, a high-ceiling drug store 

lighting design is investigated in order to determine these benefits provided by high-tech 

lighting products, control and automation. It is aimed to improve eye health by providing a good 

brightness level control, to increase the efficiency of the work done, to ensure safety, to ensure 

occupational safety, to increase the visual quality of the eye and the comfort of life. [12] 

The evaluations are within the framework of the quality, environment, occupational health and 

safety policies applied in the industry, the benefits are mentioned and the results are presented. 

In addition, the energy measurements and the energy saving data obtained by means of the 

illumination level control and automation are interpreted. 

2. HIGH CEILING DRUG WAREHOUSE DESIGN AND LIGHTNING 

AUTOMATISATION 

In the high ceiling drug store, different designs and needs were examined according to the 

working areas, machine park and processes shown in Figure 1, and the minimum needs were 

determined according to the lighting design criteria and results were obtained. 
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Figure 1. High Ceiling Lighting Application in Drug Warehouse 

 

2.1 Lightning Design Criterias  

Design studies of the investigated warehouse; glow distribution, illuminance level, smoothness, 

glare, color rendering, software used in lighting control and design of emergency lighting and 

guidance equipment. 

2.1.1. Examining the glow distribution 

A homogeneous distribution of luminosity in the visual field controls the level of adaptation of 

the eye, which affects visibility. This design is based on the following reflectance factors. These 

ranges are specified below. [TS EN 12464-1 ].  

For ceiling: between 0,6 and 0,9  

For walls: between 0,3 and 0,8   

For work plane: between 0,2 and 0,6   

For ground: between 0,1 and 0,5  

It is aimed to increase visual sensitivity, contrast sensitivity and efficiency in ocular functions 

that provide acuity in vision, thanks to a balanced adaptation glow that will emerge thanks to 

the reflection factors applied. 

2.1.2 Determining the Illuminance level standarts 

Adjusting the brightness level is an important requirement. When these requirements are not 

fulfilled, there may be a decrease in employee performance and discomfort in terms of 

occupational health. [13] Illuminance levels in the study area are given for indoor areas in the 

TS EN 12464-1 standard. 
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 Table 1. Minimum Illuminance Levels Table (EN 12464-1: 2011) 

Ref. 

no. 

                                     

Area – Task – 

Activity types Non-

manned areas 

Control Points 

visible side of the 

Storage  

Ix   

UGRL 

U0   Ra Special Cases 

5.5.1          

5.5.2 

5.5.3 

20- 0.40 40 Lighting on Ground 

150- 22 0,40 60 Lighting on Ground 

150- 22 0,60 80  

Vertical Lighting, Portable 

light source 

5.5.4 200- 0,40 60 

 

While the values here are based on an average 30-year-old user, the standards are determined; 

The requirements of the job to be done, visual comfort and psychological features, visual 

ergonomics, practical experience, safety and economy criteria were evaluated. The points with 

automation and high ceilings, which are generally designed as 50-100 lux with warehouses, are 

also indicated in Table 1 as 200 lux. According to an exemplary study, it has been determined 

that increasing the illuminance level from 300 lx to 500 lx increases the efficiency by 10% for 

heavy work and 2.5% for easy work. [14] 

 

 
Figure 2. Lighting Study with High Ceiling Luminaires in Narrow Corridor Shelf Space 

Therefore, in this study, the minimum illuminance level was increased from 200 lux to 250 lux 

and calculations were made. The required illuminance level values have been increased in order 

to meet the needs that may arise in the future, as the following conditions may be in question.  

- Situations where visual work is critical and there is a risk of making mistakes,  

- The cost of correcting errors and its high amount comeback 

- Need for precise and high performance in label scanning 
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- When the visual capacity of the employees needs to be below normal or the average age 

is high, 

- In case the working details are too small or low comparing to the normal, 

- If a long visualization is required in the study 

In the warehouse, special design lighting equipment with narrow light angles was chosen due 

to the high shelves and narrow corridors as in Figure 2 

2.1.3. Smoothness Factor 

The smoothness factor is calculated as the ratio of the minimum illuminance E(min) to the 

average illuminance level E(avg). In interior lighting applications, the average smoothness on 

the work is required to be greater than 0.7 and for the entire volume to be greater than 0.5 (CIE 

S 004/E:2001). Since the volumetric approach is made in this warehouse, the design has been 

made to provide E(avg)= 0.5. 

2.1.4. Glare 

It is a sensation produced by bright regions in the visual field. It is evaluated both 

psychologically and physiologically. Glare caused by reflections on specular surfaces is 

generally known as shroud reflections or reflected glare. (TS EN 12464-1). In this study, faults, 

fatigue and accidents are prevented by using electronic ballasts with low vibration coefficient 

(below 1%) preventing glare in lighting elements. 

2.1.5. Colour Rendering 

Color rendering is the ability of a light source to display colors relative to an ideal source (the 

sun). These indices are expressed in the TS EN 12464-1 standard. Color rendering of more than 

80 (Stage 1A and 1B) is required for many volumes in warehouse areas. The values specified 

in the standard are given in Table 2. 

 

Table.2. Color Rendering Grades and Ra Values (EN 12464-1: 2011 ) 

Stage Evaluation CRI 

1A Very good Ra>90 

1B Very good 80<Ra<90 

2A Good 70<Ra<80 

2B Good 60<Ra<70 

3 Average 40<Ra<60 

4 Bad 20<Ra<40 

 

The led luminaires in the designed warehouse have Ra = 85 and comply with the standards and 

have high color rendering. 

2.2. Software used in lighting control 

The importance of lighting control in businesses such as the management systems mentioned 

above is increasing and many software that provides this control have been developed, one of 

which is WAGO Lighting Management. It has an interface designed for large and multi-storey 

structures containing many control areas such as production facilities, warehouses, hospitals. 

[15] Many gains have also been made in the warehouse operation using this interface. By 

changing the brightness of the lighting, operating with presence and motion sensors, benefiting 

from daylight, constant light function, automatic opening and closing on special and public 

holidays, the time zones for the start, end and lunch break can be set by the user himself, without 

the need of a software developer.  
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2.3. Design of emergency lighting and Guidance equipment 

Emergency lighting and guidance are systems that are not considered in most industrial 

buildings during the design and installation phase, and which are not considered, errors, delays 

and even unnoticed in their periodic control and maintenance. The fact that Turkey is in the 

earthquake zone due to its location and that these disasters occur at regular intervals is a point 

that should be taken into account in terms of business and life safety. These systems need a 

good design and control system when being installed. Thanks to the lighting automation in the 

examined warehouse, it is aimed to prevent this situation and to be able to perform and report 

the control, monitoring, malfunction, detection and maintenance of all emergency lighting and 

guidance in the facility. It is important in terms of ISG and the trust of the personnel to the 

enterprise. 

Emergency Lighting System in the warehouse designed according to TS EN 1838 standard, in 

escape routes up to 2 meters wide, the emergency lighting illuminance level is designed to be 

at least 1 lux at any point on the floor level along the center line of the escape route. This 

lighting setup has been realized thanks to the emergency lighting LED luminaire battery kit. 

This kit with DALI communication protocol remains active for 3 hours in case of power failure. 

Emergency direction signs in accordance with TS EN 50172 and TS EN 1838 standards, which 

are designed together with emergency lighting and designed according to escape routes, are 

placed as in Figure 3. 
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Figure 3. Emergency Direction Sign and Lighting Layout 

 

 

Battery kits in the selected luminaires and orientations are selected according to 20% of the 

luminaire power and have DALI communication infrastructure. The illuminance outputs 

created with the Dialux program according to a minimum 1 lux level are as in Figure 4. 

 

 
Figure 4. Emergency Lighting Illuminance Outputs 

 

EMERGENCY EXIT FROM THE LEFT = 10 Pcs 

EMERGENCY EXIT FROM DOWN = 5 Pcs 

EMERGENCY EXIT FROM THE RIGHT = 15 Pcs 

100 Watt EMERGENCY LIGHTING = 27 Pcs 

60 Watt EMERGENCY LIGHTING = 8 Pcs 
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Figure 5. Emergency Lighting Illuminance Values 

 

The illuminance level values were determined using the dialux program as in Figure 5. 

 

The “Wago Emergency Lighting” Emergency Lighting interface shown in Figure 6 is used for 

addressing the emergency guidance and lighting, the design of which has been completed. 

 

 
Figure 6. Emergency Lighting and Routing Interface 

 

Along with addressing, communication is provided with all equipment working with DALI 

communication protocol and necessary information is monitored online and reports are 

received. 

3. ASSESSMENTS 

3.1. Evaluation in terms of Quality Management Systems (QMS) 
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Adhering to the lighting criteria, a good lighting design and control has been achieved thanks 

to advanced technology equipment and automation. The commissioning of the warehouse and 

other storage areas of the facility were compared and various measurements, statistics and 

evaluations were made with the employees. As a result, operational processes have been 

accelerated and products on the shelves can be easily distinguished. Errors that may arise from 

this have been reduced and work accidents related to lighting have been prevented. Thanks to 

a good visual comfort and safety, employees are made to feel good and high production 

performances have been achieved in long-term work. Owing to the high color rendering index, 

full and high quality perception of colors has been achieved. By achieving the desired shelf 

illuminance level, the products placed there are easily placed and then quickly found.  

3.2. Evaluation in terms of Environmental Management Systems 

Owing to a good lighting design and control, the following targets, which are evaluated within 

the scope of the Environmental Management Systems (ISO 14001) standard, have been 

achieved. 

- In order to prevent waste in the use of natural resources, energy, raw materials and labor 

and to reduce environmental pollution, lamp selections were made according to the 

highest lumen/watt ratio (efficiency factor) by using high efficiency luminaires. 

- Illumination in unused and unnecessary areas is avoided. 

- Thanks to the energy savings made with lighting automation, reduction in carbon 

dioxide released to nature, reduction in the use of limited energy resources, and 

contribution to the protection of the environment and ecological system.  

- With the preference of LED lamps, the risk of exposure of factors harmful to the 

environment, such as fluorescent bulbs and the high amount of mercury contained in 

the lamps, has been eliminated. Water pollution that may occur with fluorescence wastes 

is prevented. (The amount of mercury in a fluorescent is between 3.5 and 15 milligrams, 

depending on many criteria, and this amount can contaminate 30 tons of water.) 

- With the energy savings, the carbon footprint is calculated and the carbon dioxide to be 

released into the nature is prevented 

- Thanks to the advanced automation software together with the Branch Communication 

module, it has been observed that many conveniences and opportunities for users, 

operators and maintainers, as well as a reduction in life cycle costs thanks to effective 

light management. 

3.3. Evaluation in terms of Occupational Health and Safety 

In this design, a constant and targeted comfort level of 250 lux has been achieved thanks to the 

use of LED lighting and brightness control. In this way 

- By preventing eye fatigue, glare and glare are prevented, thanks to visual speed and 

visual acuity, accidents are prevented in the business. 

- In terms of eye health, complaints such as eye fatigue, dryness, tearing, blurred vision, 

eye itching and irritation and headache are prevented. 

- The stroboscopic effect of fluorescent lamps is prevented by using LED lamps.  

- Stroboscopic effect, that is, the rotating motor does not seem to work or is working in 

the opposite direction, preventing work accidents that may occur. 

Emergency lighting and routing signs, designed in accordance with the relevant criteria, have 

become capable of performing the functions listed below, thanks to the DALI communication 

protocol and emergency lighting interface. 
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- Periodic battery charge-discharge tests 

- Monthly, annual function tests and reporting of test results 

- Continuing to keep records from the beginning of the month until the beginning of the 

next month 

- Relevant records can be stored in the system for 4 years 

- The ability to send these reports to the selected e-mail address when requested 

All of these operations can be done independently of the personnel, either remotely or from the 

control center 

4.RESULTS 

A homogeneous glow distribution was achieved by adhering to the lighting criteria, a 

smoothness factor of 0.5 was provided, glare was prevented by electronic ballasts with a low 

vibration coefficient (below 1%) in the design, Ra=85 lighting fixtures with high color 

rendering efficiency were selected and the targeted illuminance level of 250 lux was achieved. 

The result of 1-year energy measurement and saving amount thanks to the illumination level 

control carried out with its commissioning is given in Table 3.  

Table 3. Carbon Footprint Calculation Chart 

CO2 amount 

corresponding to 1kWh 

electricity compsumtion 

Electricity savings                

(Annual ) 

Total of greenhouse gases 

Released to the 

atmosphere (Annual)  

0,00043 ton 69.413,76 29,847 ton  

 

With the annual savings calculated as 69,413,76 kWh, the CO2 emission is 29,847 tons and its 

release to the nature has been prevented. 

Owing to a good lighting design and control of the brightness level, occupational accidents have 

been prevented in the enterprise and no occupational accidents have been encountered in the 

last 1 year. OHS requirements have been fulfilled by adhering to emergency lighting and 

routing criteria, and the margin of error and risks of these systems have been minimized thanks 

to their automation. Thanks to human-independent automatic control and reporting techniques, 

system reliability and employee safety have been maximized and emergency risks have been 

minimized. 

Within this study, the implementation, maintenance and continuous improvement of the 

continuous and lasting success in the integrated management systems policies of the enterprises 

in the perspective of the processes it affects thanks to the lighting automation systems. 
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Dr. Emin GİTMEZ 

Karacadağ Kalkınma Ajansı  

ORCID: 0000-0002-6678-2506 

ÖZET 

Güneydoğu Anadolu Projesi İllerinde Girişimcilik ve Yenilikçilik Ekosistemi çalışması ile; 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemlerinin mevcut durumu 

ve potansiyel gelişme alanlarının analiz edilmesi, analiz sonuçlarına uygun stratejik yol 

haritasının ortaya konulmasıdır. Proje çıktıları ile Bölge’nin girişimcilik ve yenilikçilik 

kapasitesini, rekabetçiliğini, gelir düzeyini arttırmak ve sürdürülebilir kalkınmaya destek 

sağlamak amaçlanmıştır. Proje kapsamında Bölge’de bulunan; Organize Sanayi Bölgeleri 

(OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS), İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM), Üniversiteler, 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ve Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ile Bölge’de 

faaliyet gösteren KOBİ’ler ele alınmıştır. 

Çalışmanın sonunda Bölge’de faaliyet gösteren OSB ve KSS’lerde altyapı, arge ve yenilikçilik, 

nitelikli işgücü, makine veteçhizata sahip olma ve kullanım açısından eksiklikler olduğu 

görülmüştür. Bölgede İŞGEM sayısının az olduğu, var olan yapıların da kaynak yaratma ve 

işlevsel olarak yetersiz olduğu anlaşılmıştır. TGB’ler açısından laboratuvar altyapsısının arge 

ve ticarileşmeyi teşvik edecek üniversite kültürünün yetersiz olduğu en sık dile getirilen 

sorunlar olmuştur. KOBİ’lerin yeterince destek ve teşviklerden yararlanamadığı, daha fazla 

destek danışmanlık/eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Güneydoğu Anadolu Projesi, İŞGEM, KOBİ 

 

ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION ECOSYSTEM IN SOUTHEASTERN 

ANATOLİA PROJECT PROVINCES 

ABSTRACT 

It is aimed to analyze the current situation and potential development areas of entrepreneurship 

and innovation ecosystems in the Southeastern Anatolia Region and to reveal a strategic road 

map in accordance with the results of the analysis with the Entrepreneurship and Innovation 

Ecosystem study in the Provinces of the Southeastern Anatolia Project. In addition, it is aimed 

to increase the entrepreneurship and innovation capacity, competitiveness, income level of the 

Region and to support sustainable development with the project outputs. Organized Industrial 

Zones (OIZ) and Small Industrial Areas (SIA), Business Incubators (BIs), Universities, 

Technology Development Zones (TDZ) and Technology Transfer Offices (TTO) and SMEs 

operating in the Region were handled within the scope of the project. 

It has been seen that there are deficiencies in the OIZs and SIAs operating in the Region in 

terms of infrastructure, R&D and innovation, qualified workforce, machinery and equipment, 

and using these tools at the end of the study. It has been understood that the number of business 

incubators in the region is low and the existing structures are insufficient in terms of resource 

creation and functionality. Inadequate laboratory infrastructure and university culture to 

encourage R&D and commercialization were the most frequently mentioned problems for 

Technology Development Zone. It has been determined that SMEs cannot benefit from 

sufficient support and incentives and need more support consultancy/training services. 

Keywords: The Southeastern Anatolia Region, Business Incubator, SME 
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Drosophila melanogaster Meig. YABANIL TİPİNİN POLİGENİK FEKONDİTE, 

ÖMÜR UZUNLUĞU, MORTALİTE VE UYUM KARAKTERLERİNİN                                                            

ARAŞTIRILMASI 

Dr. Ekrem KUM 

Satış Temsilcisi, Biltek Medikal  

ORCID: 0000-0002-0255-2402 

Dr. Öğr. Üyesi Oya Betül SARI 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışmada hayat hikayesi kuramı kapsamında Adıyaman Drosophila melanogaster yabanıl 

tipinin poligenik fekondite, ömür uzunluğu, mortalite ve uyum karakterlerinın araştırılması 

amaçlanmıştır.  Çalışma, sıcaklık ve nem kontrollü insektariumda 25 ± 1 oC ve % 40-60 rh'de 

gerçekleştirildi. Sürekli karanlık olan insektaryum sadece sayımlar ve aktarmalar sırasında 

aydınlatılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde kontrol grubu ve deney grupları arasında 

fekondite açısından istatistiksel olarak önemli bir fark tespit edilmedi. Viabilite değerleri 

kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, AYL (Adıyaman laboratuvar grubu) grubu (%57.88) ile 

kontrol grupları (%61.03) arasında anlamlı fark yoktu. AYD (Adıyaman doğa grubu) (% 

53.66) grubunun viabilite değeri hem AYL grubuna hem de kontrol grubuna göre anlamlı 

derecede düşük bulundu. AYD grubunda eşeyler arasında ortalama ömür uzunlukları 

(♀:65.14 ± 3.8, ♂:61.14 ± 5.4) bakımından fark istatistiksel olarak önemsiz iken, AYL 

grubunda eşeyler arası fark (♀:65.38 ± 2.9, ♂:51.00 ± 2.2) istatiksel olarak önemliydi. AYL 

ve AYD grubunun erkekleri arasındaki fark da önemsizdi. Ancak AYL ve AYD gruplarındaki 

erkeklerin ortalama yaşam sürelerinin kontrol grubundaki erkeklerin ortalama yaşam 

sürelerine göre anlamlı derecede düşük olduğu görüldü (♂:74.66 ± 3.0). AYD ve AYL dişileri 

arasındaki ortalama ömür uzunlukları arasındaki fark da istatistiksel olarak anlamlı değildi. 

AYL ve AYD grubu dişilerinin ortalama ömür uzunluğu kontrol grubu dişilerine (♀:81.11 ± 

0.4) göre önemli düzeyde düşük bulunmuştur. AYL ve AYD grubu erkek maksimum ömür 

uzunluğu arasındaki fark kontrole göre istatistiksel olarak önemli bulunmazken sadece AYL 

dişilerinin farkı önemli düzeyde düşük olduğu tespit edildi. AYL grubu eşeyleri arasındaki 

fark incelendiğinde, erkek bireylerin maksimum ömür uzunluğu (♂:107.66 ± 0.6) dişi 

bireylerin maksimum ömür uzunluğundan (♀:99.66±0.3) önemli düzeyde yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. AYD grubu dişi ve erkek bireylerin maksimum ömür uzunluğu (♀:103.00 ± 

2.3, ♂:104.33±2.6) arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmadı.  

Bu çalışmanın sonuçları, bize Adıyaman D. melanogaster yabanıl popülasyonun laboratuvar 

koşullarına uyumunda, uyum karakterlerinden viabilitesini 53.66 ± 1.5 ten 57.88 ± 0.7 ye 

yükseltmiş olarak yaşam hikayesinde yaptığı değişiklik ile katkı sağladığı sonucuna 

varmamıza olanak sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hayat tablosu, Ömür uzunluğu, Fekondite, Mortalite, Uyum 
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INVESTIGATING THE POLYGENIC CHARACTERS AS FECUNDITY, 

LONGEVITY, MORTALITY AND FITNESS OF THE WILD TYPE OF Drosophila 

melanogaster Meig 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to examine the wild type of Adıyaman Drosophila melanogaster in 

the context of polygenic characters such as fecundity, longevity, mortality and fitness. Study 

was carried out in the temperature and humidity-controlled insectarium at 25 ± 1 oC and % 

40-60 rh. The insectarium, which was permanently dark, was only illuminated during counts 

and transfers. There was no statistical significance between the fecundity values of the control 

and experimental groups when the results were evaluated. When viability values were 

compared to the control group, there was no significant difference between the AYL 

(Adıyaman laboratory group) group (57.88%) and the control groups (61.03%). Viability 

value of AYD (Adıyaman nature group) (% 53.66) group was found to be significantly less 

than either AYL group or control group. While the difference between the males and the 

females in the AYD group in terms of mean longevity (♀:65.14 ± 3.8, ♂:61.14 ± 5.4) was 

statistically insignificant, the difference between the males and the females (♀:65.38 ± 2.9, 

♂:51.00 ± 2.2) was statistically significant in the AYD group. The difference between the 

males of AYL and AYD group was also insignificant. However, it was observed that the 

mean longevity of the males in the AYL and AYD groups was significantly lower than the 

mean longevity of the men in the control group (♂:74.66 ± 3.0). The difference in mean 

longevity between AYD and AYL females was also not statistically significant. Mean 

longevity of AYD and AYL females was significantly less than control females (♀:81.11 ± 

0.4). While the difference between AYL and AYD group male maximum life span was not 

statistically significant compared to the control, only the difference between AYL females 

was found to be significantly lower. while the difference between AYL and AYD group male 

maximum life span was not statistically significant compared to the control, only the 

difference between AYL females was found to be significantly lower. When the difference 

between the sexes of the AYL group was examined, it was determined that the maximum 

longevity of males (♂:107.66 ± 0.6) was significantly higher than the maximum longevity of 

females (♀:99.66±0.3). The difference between the maximum life expectancy (♀:103.00 ± 

2.3, ♂:104.33±2.6) of female and male individuals in the AYD group was not statistically 

significant. 

As a result, the results of this study allow us to suggest that adaptation to laboratory 

conditions of Adıyaman D. melanogaster wild type population with the occurrence of 

disparity in life history contributes through increasing viability from 53.66 ± 1.5 to 57.88 ± 

0.7. 

Keywords: Life table, longevity, fecundity, mortality, fitness 
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TÜRKİYE’DE KENTSEL VE KIRSAL YERLEŞİM SİSTEMLERİ ARAŞTIRMASI-

2020 (YER-SİS) 

 

Emin GİTMEZ 

Dr. Karacadağ Kalkınma Ajansı  

ORCID: 0000-0002-6678-2506 

 

ÖZET 

Türkiye’de merkezi yer kuramını esas alan mekânsal yapılanmaya yönelik çalışmalar oldukça 

eskiye dayanmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında 1973 yılında başlayan ve 1982 yılında 

tamamlanan “Türkiye’de Yerleşme Merkezlerinin Kademelenmesi” (YER-MEK) uzun soluklu 

ve alanının öncü çalışmalarından biridir. YER-MEK-1982 Çalışması, ülkemizdeki mekânsal 

yapıyı, mekândaki sosyo-ekonomik ilişkileri, etkileşimleri, bölge merkezlerini ve her bir 

merkezin etki alanlarını ortaya koymuş ve farklı veri setlerini dikkate alarak ülke genelinde 

yedi kademe belirlemiştir. 

Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması-2020 (YER-SİS) için saha 

çalışması iki temel alanda uygulanmıştır. İlk olarak kırsal alan çalışması kapsamında, ülke 

çapında 37.036 köy, köyden mahalleye dönüşmüş yerleşim birimi, belde ve beldeden mahalleye 

dönüşmüş yerleşim yeri anket uygulanacak adres çerçevesi olarak belirlenmiştir. Çalışma 

kapsamında 28 farklı kategoriden oluşan kapsamlı ve internet tabanlı bir anket hazırlanmıştır. 

Anketlerde öncelikle diğer yerleşimlerle ilişkilerin belirlenmesine yönelik sorular ele 

alınmıştır. Bunlarla birlikte yerleşimlerdeki üretim yapısını, nüfus hareketliliğini, tesisleri ve 

yerleşimlerin temel ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik sorulara da yer verilmiştir. 

Çalışma ile kırsal yerleşimlerde nüfus, ekonomik yapı, geçim kaynakları, ürün çeşitliliği, 

ekonomik faaliyetler, işgücü hareketliliği, temel hizmetlere erişim, tesis, altyapı ve ulaşım ile 

ilgili tespitler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarını daha detaylı açıklayan “Türkiye’de Kentsel ve 

Kırsal Hizmet Merkezleri Raporu”, “Türkiye’de Kırsal Yerleşimler Saha Çalışması Raporu” ve 

“İller ve Bölgeler Arası Sosyo-Ekonomik Ağ İlişkileri Raporu” çalışma neticesinde 

yayımlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: YER-SİS-2020, Kırsal ve Kentsel Yerleşim, Saha Çalışması 

 

 

 

URBAN AND RURAL SETTLEMENT SYSTEMS RESEARCH IN TURKEY-2020 

(YER-SİS) 

 

ABSTRACT 

Studies on spatial structuring based on central place theory in Turkey are quite old. Within the 

scope of these studies, "Staging of Settlement Centers in Turkey" (YER-MEK), which started 

in 1973 and completed in 1982, is one of the long-term and pioneering studies of its field. The 

YER-MEK-1982 Study revealed determined seven levels regions - the spatial structure, socio-

economic relations in the space, interactions, regional centers and the impact areas of each 

center in our country- throughout the country by taking into account different data sets. 
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First of all, within the scope of the rural area study, 37,036 villages across the country, 

settlement units converted from villages to neighborhoods, towns and settlements converted 

from towns to neighborhoods were determined as the address frame to be surveyed. a 

comprehensive and internet-based questionnaire consisting of 28 different categories was 

prepared. In the questionnaires, firstly, questions about determining the relations with other 

settlements were handled. In addition to these, questions about determining the production 

structure, population mobility, facilities and basic needs of the settlements were also included. 

It were made some determinations regarding with population, economic structure, livelihoods, 

product diversity, economic activities, labor mobility, access to basic services, facilities, 

infrastructure and transportation in rural settlements with the study. The "Report on Urban and 

Rural Service Centers in Turkey", "Report on Rural Settlements in Turkey" and "Report on 

Socio-Economic Network Relationships between Provinces and Regions", which explains the 

research results in more detail, was published as a result of the study. 

Keywords: YER-SİS-2020, Rural and Urban Settlement, Field Research 
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TÜRKİYE’DE YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU (YHD) GELİŞİMİ, GELİR GİDER 

DURUMU VE MALİYET KARŞILAMA KAPASİTESİ 

 

Funda IRMAK KARAKAYA 

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi 

ORCID: 0000-0002-6015-8024 

Dr. Öğretim Üyesi Ebru ARIKAN ÖZTÜRK 

Gazi Üniversitesi Trafik Planlaması ve Uygulaması A.B.D. 

ORCID: 0000-0002-4971-2442  

ÖZET 

Modern çağın başlangıcını temsil eden sembollerinden biri olan demiryollarında teknik 

ilerlemelere bağlı olarak geliştirilen yüksek hızlı demiryolu hatları yolcu taşımacılığında yeni 

bir dönemi başlatmıştır. Türkiye’de, yakın ve orta vadede hem ulusal hem de uluslararası 

bağlantılarla yüksek hızlı tren hizmetleriyle ekonomik ve sosyal fırsatlardan yararlanabilmek 

için yatırımlar devam etmektedir. 2009 yılından itibaren yüksek hızlı demiryollarını hizmete 

açan Türkiye’de 1.213 km hat bulunmakta olup 2023 yılına kadar bu hatların da 1.900 km’ye 

çıkarılması planlanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de yüksek hızlı demiryolu taşımacılığının 

mevcut durumu ortaya konularak, yüksek hızlı demiryollarının kapasite ve işletme maliyetleri 

ile gelir-gider durumu incelenmiştir. Mevcut durumda Türkiye’de yüksek hızlı 

demiryollarının ekonomik olarak karlı olmadığı ve kamu kaynakları ile desteklendiği 

anlaşılmakla birlikte, hedeflenen yatırımlar tamamlandığında ve başarılı bir işletmecilik 

anlayışıyla yakın ve orta vadede karlı hale gelebileceği değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Demiryolu, Yüksek Hızlı Demiryolu, Yatırım, Kapasite, Maliyet. 

 

HIGH-SPEED RAILWAY (YHD) DEVELOPMENT, INCOME-EXPENSE STATUS 

AND COST COVERAGE CAPACITY IN TURKEY 

 

ABSTRACT 

High-speed railway lines, which are one of the symbols representing the beginning of the 

modern age, developed depending on the technical advances in railways, started a new era in 

passenger transportation. In Turkey, both nationally and in the near and medium-term 

economic and social opportunities to take advantage of the high-speed train services are 

continuing links with international investment. Since 2009, the high-speed rail service is 

located 1,213 km pipeline opens in Turkey is 1,900 kilometers removal of these lines is 

planned until 2023. In this study, in the case of high-speed rail transportation in Turkey were 

examined. management of high-speed railways in Turkey as of the end of the study the 

current situation has been shown to be economically profitable and supported with public 

funds. This, the most important reason in the world examples of high-speed railways in 

Turkey is not quite the time to be able to hear the new requirements are expected to be the 

continuation of benefits and investments. It has been observed that high-speed railways can 

become profitable in the near and medium term when the targeted investments are completed 

and with a successful operation. 

Keywords: Railway, High Speed Railway, Investment, Capacity, Cost. 
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EFFECTS OF AIR POLLUTION ON THE POTENTIAL TRANSMISSION OF 

COVID-19: A PRELIMINARY CASE-STUDY IN ISTANBUL, TURKEY 

 

 

Nur H. Orak 

Department of Environmental Engineering, Marmara University, Istanbul, Turkey 

ORCID: 0000-0002-3830-9260 

 

ABSTRACT 

There has been a global effort in science world to understand the impact of ambient air pollution 

on the potential transmission of COVID-19. However, the findings are still early stage and there 

is more to learn with the increasing data resolution in different countries. Turkey has recently 

started to share weekly case numbers for cities. In this preliminary study conducted in Istanbul, 

Turkey, the potential association of COVID-19 cases with air quality and meteorological 

parameters is investigated. The 24-hour average measurement concentrations of seven air 

pollutants including particulate matter (PM2.5 and PM10), nitrogen oxides (NOx and NO2), 

sulphur dioxide (SO2), ozone (O3) and carbon monoxide (CO) obtained from the air quality 

monitoring network of the Turkish Ministry of Environment and Urbanization. The 

meteorological data was provided by the Turkish Meteorological Service. The preliminary 

results give important information on the impact of chronic air pollution exposure and short-

term air pollution on the transmission of the SARS-CoV-2. This critical information can assist 

decision makers in developing local strategies to control the spread of the pandemic. 

Keywords: SARS-CoV-2 transmission, air quality, Istanbul, Turkey 

 

 

VI. Uluslararası Mardin Artuklu Bilimsel Araştırmalar Kongresi 

 

www.artuklukongresi.com                                                                    25-27 Haziran 2021
528



 

PARETO DAĞILIMLARININ YENİ BİR SINIFI: İSTATİSTİKSEL SONUÇ 

ÇIKARIM 
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   ORCID: 0000-0003-4895-6768 

                                                        Doç. Dr. Cenker BİÇER  

                     Kırıkkale Üniversitesi  

                              ORCID: 0000-0003-2222-3208 

ÖZET  

Pareto dağılımı literatürde farklı formları ve farklı genelleştirmeleri bulunan popüler bir 

olasılık dağılım modelidir. Dağılımın doğa bilimleri ve sosyal bilimlerden, mühendislik ve 

sağlık bilimlerine kadar birçok alanda uygulamaları vardır. Pareto dağılımı, söz konusu bu 

alanlardan gözlemlenen ve özellikle ağır kuyruklu olasılık dağılım modeli kullanılarak 

modellenmesi gereken veri kümeleri için model olarak ilk akla gelen dağılımlardan biridir. 

Son yıllarda, karmaşık veri setlerinin optimal olarak analiz edilebilmesi ve istatistiğin engin 

literatüründe mevcut dağılımlara daha esnek modelleme performansı kazandırılması amacıyla, 

bu dağılımlar üzerinde bazı güçlendirmeler yapmak veya dağılımın daha esnek bir 

genelleştirmesini sunmak üzerine çok sayıda çalışma yapılmaktadır. Daha esnek modellerin 

oluşturulduğu bu çalışmalarda, genellikle mevcut dağılımların sonlu karmalarına dayalı yeni 

bir model oluşturulur veya mevcut dağılıma ekstra bir parametre ekleyen bir genelleştirme 

metodu kullanılır. Bu temel yaklaşımla türetilmiş ve 1. tip Pareto dağılımının bir 

genelleştirmesi olarak bilinen Üstelleştirilmiş Pareto dağılımı, üstelleştirme metodu 

kullanılarak göreceli olarak yeni tanıtılmış esnek olasılık dağılım modellerinden bir tanesidir.  

2017'de Mahdavi ve Kundu, mevcut genelleştirme yöntemlerinden başka, alfa kuvvet 

dönüşüm (APT) yöntemi adında dağılımların genelleştirilmesi için yeni bir yöntem tanıttı. 

Alfa kuvvet dönüşüm yöntemi, temel bir olasılık modeline dayalı yeni bir olasılık dağılımı 

oluşturur. Türetilmiş dağılım, temel dağılımdan daha esnek bir olasılık dağılım modelidir. Şu 

ana kadar, alfa kuvvet dönüşüm yöntemi kullanılarak, alfa kuvvet dönüştürülmüş üstel, 

genelleştirilmiş üstel, Weibull, ters Weibull, Rayleigh, genelleştirilmiş Rayleigh, Lindley, 

Pareto, Lomax, dağılımları araştırmacılar tarafından tanıtılmıştır. 

Bu çalışmada, alfa kuvvet dönüşüm yöntemi kullanılarak, üstelleştirilmiş Pareto dağılımının 

yeni bir genelleştirmesi olarak alfa kuvvet dönüştürülmüş üstelleştrilmiş Pareto 

(APTEP)dağılımının türetilmesine odaklanılmaktadır. Bunun yanı sıra türetilen APTEP 

dağılımında mevcut bilinmeyen parametrelerinin tahmin edilebilmesi için en çok olabilirlik ve 

en küçük kareler metodolojilerine dayalı tahmin ediciler elde edilmektedir. Elde edilen ilgili 

tahmin edicilerin bilinmeyen parametre değerlerini tahmin etmedeki performansları, büyük, 

ılımlı ve küçük örnek çapları üzerinde gerçekleştirilen simülasyon çalışmaları ile 

incelenmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Alfa kuvvet dönüşüm, Pareto dağılımı, Üstelleştirilmiş Pareto dağılımı, 

Parametre tahmini, Simülasyon. 
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A NEW CLASS OF THE PARETO DISTRIBUTIONS: STATISTICAL INFERENCE 

  

ABSTRACT  

The Pareto distribution is a popular probability distribution model with different forms and 

generalizations in the literature. The distribution has applications in many fields from natural 

sciences and social sciences to engineering and health sciences. The Pareto distribution is one 

of the first distributions that come to mind as a model for data sets that are observed from 

these areas in question and must be modeled, especially using a heavy-tailed probability 

distribution model. In recent years, in order to optimally analyze the complex data sets and to 

gain more flexible modeling performance to the existing distributions of the vast literature of 

Statistics, many studies have been conducted in which some enhancements have been done 

onto existing distributions or a more flexible generalization of the distribution is presented. In 

these studies, where more flexible models are created, a new model is usually created based 

on the finite mixtures of the existing distributions, or a generalization method is used that 

adds an extra parameter to the existing distribution. The Exponential Pareto distribution, 

which is derived from this basic approach and known as the generalization of type 1 Pareto 

distribution, is one of the relatively newly introduced flexible probability distribution models 

using the exponentiation method. 

In 2017, Mahdavi and Kundu introduced a new method to generalize the distributions, apart 

from existing generalization methods, called the alpha power transformation (APT) method. 

The alpha power transformation method generates a new probability distribution based on a 

baseline probability model. The derived distribution is a more flexible probability distribution 

model than the basic distribution. So far, alpha power transformed exponential, generalized 

exponential, Weibull, inverse Weibull, Rayleigh, generalized Rayleigh, Lindley, Pareto, 

Lomax distributions have been introduced by researchers using the alpha power 

transformation method. 

In this study, it is focused on the derivation of the alpha power transformed exponentiated 

Pareto (APTEP) distribution as a new generalization of the exponentiated Pareto distribution 

by using the alpha power transformation method. In addition, to estimate the unknown 

parameters of the derived APTEP distribution, parameter estimators are obtained based on the 

maximum likelihood and least-squares methodologies. The performances of the mentioned 

estimators in estimating the unknown parameter values are investigated by series of a 

simulation studies performed on large, moderate, and small sample sizes. 

Keywords: Alfa power transformation, Pareto distribution, Exponentiated Pareto distribution, 

Parameter estimation, Simulation. 

 

1. Giriş 

Pareto dağılımı literatürde farklı formları ve farklı genelleştirmeleri bulunan popüler bir 

olasılık dağılım modelidir. Dağılımın doğa bilimleri ve sosyal bilimlerden, mühendislik ve 

sağlık bilimlerine kadar bir çok alanda uygulamaları vardır. Pareto-I (PI) dağılımı, söz konusu 

bu alanlardan gözlemlenen ve özellikle ağır kuyruklu olasılık dağılım modeli kullanılarak 

modellenmesi gereken veri kümeleri için model olarak ilk akla gelen dağılımlardan biridir. PI 

dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonu  ve dağılım fonksiyonu sırası ile  
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    (1) 

 

 ve 

 

 

    (2) 

 

ile verilir. Burada   dağılımın şekil parametresidir.  

 

Son yıllarda, karmaşık veri setlerinin optimal olarak analiz edilebilmesi ve istatistiğin engin 

literatüründe mevcut dağılımlara daha esnek modelleme performansı kazandırılması amacıyla, 

bu dağılımlar üzerinde bazı güçlendirmeler yapmak veya dağılımın daha esnek bir 

genelleştirmesini sunmak üzerine çok sayıda çalışma yapılmaktadır. Daha esnek modellerin 

oluşturulduğu bu çalışmalarda, genellikle mevcut dağılımların sonlu karmalarına dayalı yeni 

bir model oluşturulur veya mevcut dağılıma ekstra bir parametre ekleyen bir genelleştirme 

metodu kullanılır. Üstelleştirilmiş Pareto dağılımı, PI dağılımının  bu yeni 

genelleştirmelerinden bir tanesidir.  

Üstelleştirilmiş Pareto dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonu 

 

 
(3) 

 

ve dağılım fonksiyonu  

 

 
(4) 

 

biçimindedir. Burada hem  hemde  dağılımın şekil parametresidir. 

 

Her ne kadar istatistik literatürde geniş bir yelpazede olasık dağılım modeli mevcut olsada 

özellikle teknolojininde gelişmesiyle artık birçok farklı alandan daha karmaşık yapıdaki 

verilere ulaşabilmekte ve bu tür karmaşık yapıdaki verileri optimal olarak modelleyebilmek 

için yeni olasılık dağılım modellerine hala ihtiyaç duyulmaktadır. Mahdavi ve Kundu [1], 

karmaşık yapıdaki verilere yeni modeller türetebilmek için mevcut genelleştirme 

yöntemlerinden başka olarak, alfa kuvvet dönüşüm (APT) yöntemi adında mevcut 

dağılımların genelleştirilmesi için yeni bir yöntem tanıttı. Alfa kuvvet dönüşüm yöntemi, 

temel bir olasılık modeline dayalı yeni bir olasılık dağılımı oluşturur. Türetilmiş dağılım, 

temel dağılımdan daha esnek bir olasılık dağılım modelidir. Şu ana kadar, alfa kuvvet 

dönüşüm yöntemi kullanılarak, alfa kuvvet dönüştürülmüş üstel [1], Weibull [2], ters Weibull 

[3], log-logistic [4], genelleştirilmiş Rayleigh [5], Lindley [6], Pareto [7], Lomax [8] 

dağılımları araştırmacılar tarafından tanıtılmıştır. 
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Bu çalışmada ,APT yöntemi ve üstelleştirilmiş Pareto dağılımı göz önüne alınarak alfa kuvvet 

dönüştürülmüş üstelleştirilmiş Pareto (APTEP) adında yeni bir olasılık dağılımı türetilmesi 

üzerine odaklanılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın ikinci bölümünde APT 

yöntemi kısaca açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde APTEP dağılımı türetilmekte ve bazı temel 

karakteristikleri araştırılmaktadır. Dördüncü bölümde, en çok olabilirlik ve en küçük kareler 

metodolojileri göz önüne alınarak, türetilen APTEP dağılımının parametreleri için tahmin 

ediciler elde edilmektedir. Elde edilen tahmin edicilerin dağılımın bilinmeyen parametreleri 

tahmin etmedeki performansları, beşinci bölümde sunulan kapsamlı Monte-Carlo Simülasyon 

çalışmaları ile değerlendirilmektedir. Son olarak, altıncı bölümde çalışmanın sonuçları 

üzerinde durulmaktadır. 

2. APT Metoduna Genel Bir Bakış  

Bu bölümde, ilk kez [1] ile literatüre kazandırılan APT methodu kısaca açıklanmaktadır. 

Varsayalım sürekli bir  bir rasgele değişkeninin dağılım fonksiyonu  olsun.  

dağılım fonksiyonuna karşılık gelen alfa kuvvet dönüştürülmüş dağılımın dağılım fonksiyonu  

 

 

(5) 

 

ve alfa kuvvet dönüştürülmüş dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonu  

 

 

(6) 

 

biçiminde elde edilir. Böylece APT dağılımın yaşam fonksiyonu  ve hazard 

fonksiyonu   sırasıyla 

 

 

(7) 

 

ve 

 

 

(8) 

 

olarak kolayca yazılır. Bununla birlikte, , ’ in  yüzdeliğini göstermek üzere  

için  
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(9) 

 

olur. Burada  olup  dönüştürülmemiş dağılımın dağılım fonksiyonunun tersini 

ifade etmektedir. Dahası (9) eşitliği ile APT dağılımın medyanı ( ) 

 

 
(10) 

 

olur.  

 

APT method hakkında ileri bilgi için bknz [1]. 

 

3. APTEP Dağılımı  

Çalışmanın bu bölümünde APT metodu ve üstelleştirilmiş Pareto dağılımı göz önüne alınarak 

yeni bir dağılım olarak APTEP dağılımının türetilmesi üzerinde durulmakla birlikte APTEP 

dağılımın istatistiksel açıdan önemli bazı temel karakteristikleri araştırılmaktadır. 

 

Bir  rasgele değişkeninin dağılım fonksiyonu  

 

 

  (11) 

 

ve olasılık yoğunluk fonksiyonu 

 

 

   (12) 

 

biçiminde ise  rasgele değişkeni APTEP dağılımına sahiptir denir.  

 

(11) ve (12) eşitlikleri ile verilen dağılım fonksiyonu ve olasılık yoğunluk dikkate alınarak 

APTEP dağılımının yaşam fonksiyonu  ve tehlike oranı fonksiyonu  

sırasıyla  
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(13) 

 

ve 

 

 

 

 

 

(14) 

olarak elde edilir.  

Temel dağılım olan üstelleştirilmiş Pareto dağılımının dağılım fonksiyonunun tersi (2) eşitliği 

ile verilen dağılım fonksiyonu kullanılarak 

 

 

olarak elde edilir.  için APTEP dağılımının  yüzdeliği, eşitlik (9)'un kullanılmasıyla 

 

 

 

 

(15) 

biçiminde elde edilir. Ayrıca (15) eşitliğinde  yerine  yazılarak  APTEP dağılımının 

medyanı 

 

 

(16) 

 

olur. 
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4. Parametre Tahmini 

APTEP dağılımının bilinmeyen  ve  parametrelerinin tahmin edilmesi probleminin 

çözümü bu bölümde en çok olabilirlik ve en küçük kareler tahmin yöntemlerine göre 

araştırılmaktadır. 

4.1 En Çok Olabilirlik Tahmin Edicileri 

Varsayalım ,  dağılımından alınmış rasgele bir örneklem olsun. 

  rasgele örneklemine bağlı log-olabilirlik fonksiyonu  

(17) 
  

 

dır. (17) eşitliği ile verilen log-olabilirlik fonksiyonunu en büyük yapan  ve  parametre 

değerlerini belirleye bilmek için ilk olarak (17) eşitliğinin  ve  parametrelerine  göre 

birinci türevleri alınıp sıfıra eşitlensin; 

 

 

 
(18) 

 

 

 

(19) 

 

 

 

(20) 
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Böylece (18)-(20) ile elde edilen olabilirlik denklemlerinin çözümünden  ve  

parametrelerinin en çok olabilirlik tahmin edicilerine ulaşılır. Ancak (18)-(20) ile verilen 

deklemlerin analitik bir çözümü elde edilememektedir. Bununla birlikte parametrelere ait en 

çok olabilirlik tahminlerine (ML) Newton-Raphson metodu veya bir türevinin kullanılmasıyla 

(18)-(20) denklemlerinin sayısal çözümünden ulaşılır.  

4.2 En Küçük Kareler ve Ağırlıklı En küçük Kareler Tahmin Edicileri 

 rasgele örneklemi  dağılımından alınan  birimlik bir rasgele 

örneklemi,  de sıralanmış gözlemleri göstersin. Bu varsayımlarla APTEP 

dağılımının bilinmeyen  ve  parametrelerinin en küçük kareler tahminleri (LS) 

 

 
(21) 

  

olmak üzere  

 

 

(22) 

 

denklemini  ve  parametrelerine göre minimum yapacak şekilde nümerik bir yöntemin 

kullanılmasıyla bulunur [9]. 

 

Bilinmeyen  ve  parametrelerinin ağırlıklı en küçük kareler tahminleri (WLS) ise  

 

 

(23) 

 

biçiminde verilen denklemi parametrelere göre minimum yapacak şekilde sayısal bir 

yöntemin kullanılmasıyla elde edilir [9]. 

5.Simülasyon Çalışması 

Çalışmanın bu bölümü, dördüncü bölümde elde edilen tahmin edicilerin performanslarını 

sergileyen bir dizi simülasyon çalışmasını kapsamaktadır. Söz konusu tahmin edicilerin 

tahmin performanslarının değerlendirilmesinde kullanılan parametre değerleri 

 

• , ,  

• , ,  

• , ,  

• , ,  
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olarak ayarlanmıştır.  ve   parametrelerinin her bir kombinasyonu ve  

örnek çaplarında 1000 kez tekrar ile koşulan simülasyonlarda tahmin edicilere ait ortalama 

tahmin değerleri, tahmin edicilerin yanlılığı (Yan) ve hata kareler ortalamaları (HKO) elde 

edilmiştir. Simülasyonlarda elde edilen sonuçlar Tablo 1- 4 de sunulmuştur.  

 

Tablo 1.  ve farklı  değerleri için simülasyon sonuçları 

      
 

  
 

  
 

λ n Metot     
   

    
   

      
 

0.5 30 ML 0.4434 -0.0566 0.0542  0.5119 0.0119 0.0016  1.0057 0.0057 0.0002 

  
LS 0.5966 0.0966 0.2897  0.5300 0.0300 0.0084  0.9934 -0.0066 0.0009 

  
WLS 0.4925 -0.0075 0.0800  0.5157 0.0157 0.0028  0.9987 -0.0013 0.0004 

 
50 ML 0.5508 0.0508 0.0410  0.4945 -0.0055 0.0008  1.0047 0.0047 0.0001 

  
LS 0.5711 0.0711 0.1379  0.5169 0.0169 0.0053  0.9987 -0.0013 0.0005 

  
WLS 0.5477 0.0477 0.0556  0.5020 0.0020 0.0013  1.0011 0.0011 0.0003 

 
100 ML 0.5153 0.0153 0.0174  0.4997 -0.0003 0.0004  1.0022 0.0022 0.0000 

  
LS 0.5985 0.0985 0.1127  0.5006 0.0006 0.0011  0.9964 -0.0036 0.0004 

  
WLS 0.5468 0.0468 0.0333  0.4998 -0.0002 0.0006  0.9989 -0.0011 0.0002 

2 30 ML 0.5361 0.0361 0.0696  1.9979 -0.0021 0.0290  1.0212 0.0212 0.0030 

  
LS 0.6409 0.1409 0.3684  2.0726 0.0726 0.0954  0.9826 -0.0174 0.0144 

  
WLS 0.5376 0.0376 0.0750  2.0182 0.0182 0.0381  1.0059 0.0059 0.0053 

 
50 ML 0.5005 0.0005 0.0485  2.0359 0.0359 0.0304  1.0125 0.0125 0.0020 

  
LS 0.5491 0.0491 0.1194  2.0459 0.0459 0.0352  1.0013 0.0013 0.0084 

  
WLS 0.5008 0.0008 0.0587  2.0407 0.0407 0.0233  1.0106 0.0106 0.0055 

 
100 ML 0.5117 0.0117 0.0196  2.0065 0.0065 0.0066  1.0056 0.0056 0.0011 

  
LS 0.5545 0.0545 0.0442  2.0139 0.0139 0.0133  0.9845 -0.0155 0.0049 

  
WLS 0.5299 0.0299 0.0265  2.0107 0.0107 0.0076  0.9915 -0.0085 0.0025 

4 30 ML 0.6027 0.1027 0.0815  3.9401 -0.0599 0.0977  1.0375 0.0375 0.0170 

  
LS 0.7585 0.2585 0.3998  4.0179 0.0179 0.2082  0.9408 -0.0592 0.0605 

  
WLS 0.6261 0.1261 0.1061  4.0587 0.0587 0.4786  0.9916 -0.0084 0.0311 

 
50 ML 0.5022 0.0022 0.0264  4.0140 0.0140 0.0640  1.0361 0.0361 0.0099 

  
LS 0.5853 0.0853 0.1167  4.0775 0.0775 0.1654  0.9547 -0.0453 0.0335 

  
WLS 0.5405 0.0405 0.0517  4.0390 0.0390 0.0915  0.9855 -0.0145 0.0168 

 
100 ML 0.5103 0.0103 0.0123  4.0080 0.0080 0.0161  1.0162 0.0162 0.0037 

  
LS 0.5525 0.0525 0.0515  4.0268 0.0268 0.0569  0.9856 -0.0144 0.0133 

    WLS 0.5369 0.0369 0.0242  4.0119 0.0119 0.0283  0.9900 -0.0100 0.0062 
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Tablo 2.  ve farklı  değerleri için simülasyon sonuçları 

      
 

  
 

  
 

λ n Metot 
           

0.5 30 ML 0.4420 -0.0580 0.1065  0.5392 0.0392 0.0105  2.0106 0.0106 0.0007 

  
LS 0.3489 0.1511 0.6889  0.5457 0.0457 0.0154  1.9762 -0.0238 0.0042 

  
WLS 0.4391 -0.0609 0.1293  0.5824 0.0824 0.0320  2.0039 0.0039 0.0010 

 
50 ML 0.6100 0.1100 0.1068  0.5025 0.0025 0.0043  1.9998 -0.0002 0.0003 

  
LS 0.8277 0.3277 0.6077  0.5280 0.0280 0.0104  1.9776 -0.0224 0.0019 

  
WLS 0.6293 0.1293 0.1348  0.5224 0.0224 0.0083  1.9891 -0.0109 0.0008 

 
100 ML 0.4788 -0.0212 0.0563  0.5118 0.0118 0.0015  2.0037 0.0037 0.0002 

  
LS 0.5683 0.0683 0.1699  0.5227 0.0227 0.0036  1.9917 -0.0083 0.0010 

  
WLS 0.5015 0.0015 0.0687  0.5174 0.0174 0.0018  1.9958 -0.0042 0.0005 

2 30 ML 0.4575 -0.0425 0.0940  2.1558 0.1558 0.2050  2.0434 0.0434 0.0169 

  
LS 0.4150 -0.0850 0.2131  2.2225 0.2225 0.2389  1.9290 -0.0710 0.0514 

  
WLS 0.4983 -0.0017 0.1244  2.1894 0.1894 0.1875  2.0035 0.0035 0.0208 

 
50 ML 0.4865 -0.0135 0.0742  2.1099 0.1099 0.1451  2.0100 0.0100 0.0064 

  
LS 0.8250 0.3250 0.6959  2.1226 0.1226 0.1818  1.9064 -0.0936 0.0327 

  
WLS 0.5609 0.0609 0.1044  2.1153 0.1153 0.1284  1.9598 -0.0402 0.0123 

 
100 ML 0.4773 -0.0227 0.0366  2.0144 0.0144 0.0208  2.0314 0.0314 0.0042 

  
LS 0.5558 0.0558 0.2450  2.1026 0.1026 0.0844  1.9939 -0.0061 0.0120 

  
WLS 0.4774 -0.0226 0.0652  2.0777 0.0777 0.0707  2.0130 0.0130 0.0056 

4 30 ML 0.5597 0.0597 0.0891  3.9652 -0.0348 0.1835  2.0726 0.0726 0.0395 

  
LS 0.9068 0.4068 2.9682  4.4563 0.4563 0.9898  1.8905 -0.1095 0.1705 

  
WLS 0.4864 -0.0136 0.1152  4.2655 0.2655 0.4711  2.0210 0.0210 0.0901 

 
50 ML 0.5168 0.0168 0.0556  4.0160 0.0160 0.1121  2.0697 0.0697 0.0262 

  
LS 0.6036 0.1036 0.3013  4.2486 0.2486 0.3447  1.9438 -0.0562 0.0882 

  
WLS 0.5238 0.0238 0.0863  4.1770 0.1770 0.2963  1.9862 -0.0138 0.0354 

 
100 ML 0.5154 0.0154 0.0483  4.0357 0.0357 0.0799  2.0283 0.0283 0.0113 

  
LS 0.5296 0.0296 0.1705  4.2668 0.2668 0.3835  1.9531 -0.0469 0.0361 

    WLS 0.5167 0.0167 0.0661  4.1183 0.1183 0.1284  1.9790 -0.0210 0.0187 
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Tablo 3.  ve farklı  değerleri için simülasyon sonuçları 

      
 

  
 

  
 

λ n Metot     
   

    
   

    
  

0.5 30 ML 1.9430 -0.0570 0.0728  0.5285 0.0285 0.0076  1.0095 0.0095 0.0005 

  
LS 2.1977 0.1977 0.6789  0.5528 0.0528 0.0147  0.9907 -0.0093 0.0022 

  
WLS 1.9633 -0.0367 0.1200  0.5545 0.0545 0.0143  1.0025 0.0025 0.0009 

 
50 ML 2.0006 0.0006 0.0607  0.5064 0.0064 0.0018  1.0048 0.0048 0.0002 

  
LS 2.1840 0.1840 0.3453  0.5278 0.0278 0.0079  0.9849 -0.0151 0.0008 

  
WLS 2.0452 0.0452 0.0875  0.5145 0.0145 0.0029  0.9949 -0.0051 0.0003 

 
100 ML 2.0079 0.0079 0.0454  0.5026 0.0026 0.0010  1.0021 0.0021 0.0001 

  
LS 2.0752 0.0752 0.2011  0.5178 0.0178 0.0025  0.9923 -0.0077 0.0007 

  
WLS 2.0221 0.0221 0.0624  0.5088 0.0088 0.0013  0.9962 -0.0038 0.0003 

2 30 ML 2.0360 0.0360 0.0756  2.0413 0.0413 0.0671  1.0149 0.0149 0.0048 

  
LS 2.3063 0.3063 0.6300  2.0656 0.0656 0.1252  0.9372 -0.0628 0.0293 

  
WLS 2.0798 0.0798 0.1010  2.0911 0.0911 0.1424  0.9831 -0.0169 0.0118 

 
50 ML 2.0076 0.0076 0.0568  2.0380 0.0380 0.0242  1.0095 0.0095 0.0026 

  
LS 2.2311 0.2311 0.4041  2.0405 0.0405 0.0606  0.9632 -0.0368 0.0168 

  
WLS 2.0803 0.0803 0.0881  2.0259 0.0259 0.0276  0.9882 -0.0118 0.0065 

 
100 ML 2.0017 0.0017 0.0276  1.9935 -0.0065 0.0117  1.0145 0.0145 0.0021 

  
LS 2.0472 0.0472 0.0975  2.0376 0.0376 0.0481  0.9924 -0.0076 0.0066 

  
WLS 2.0269 0.0269 0.0497  2.0104 0.0104 0.0198  0.9975 -0.0025 0.0043 

4 30 ML 2.0185 0.0185 0.0572  4.0069 0.0069 0.1064  1.0508 0.0508 0.0227 

  
LS 2.1728 0.1728 0.4530  4.2575 0.2575 0.5916  0.9766 -0.0234 0.0710 

  
WLS 2.0272 0.0272 0.0935  4.1018 0.1018 0.2027  1.0180 0.0180 0.0375 

 
50 ML 1.9669 -0.0331 0.0422  4.0634 0.0634 0.1102  1.0547 0.0547 0.0133 

  
LS 2.0730 0.0730 0.2438  4.2677 0.2677 0.5091  0.9409 -0.0591 0.0553 

  
WLS 1.9898 -0.0102 0.0700  4.2025 0.2025 0.4195  0.9823 -0.0177 0.0217 

 
100 ML 2.0312 0.0312 0.0410  3.9808 -0.0192 0.0440  1.0488 0.0488 0.0102 

  
LS 2.1114 0.1114 0.1323  4.0487 0.0487 0.1146  0.9557 -0.0443 0.0239 

    WLS 2.0724 0.0724 0.0628  4.0086 0.0086 0.0644  0.9898 -0.0102 0.0116 
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Tablo 4.  ve farklı  değerleri için simülasyon sonuçları 

      
 

  
 

  
 

λ n Metot     
   

    
   

    
  

0.5 30 ML 2.0279 0.0279 0.0880  0.5156 0.0156 0.0050  2.0031 0.0031 0.0002 

  
LS 2.1510 0.1510 0.5053  0.5348 0.0348 0.0087  1.9909 -0.0091 0.0011 

  
WLS 2.0138 0.0138 0.1069  0.5377 0.0377 0.0103  1.9967 -0.0033 0.0005 

 
50 ML 2.0250 0.0250 0.0569  0.5010 0.0010 0.0013  2.0044 0.0044 0.0001 

  
LS 2.1191 0.1191 0.4581  0.5255 0.0255 0.0062  1.9970 -0.0030 0.0007 

  
WLS 1.9946 -0.0054 0.0693  0.5114 0.0114 0.0020  2.0029 0.0029 0.0002 

 
100 ML 2.0202 0.0202 0.0373  0.4971 -0.0029 0.0007  2.0059 0.0059 0.0002 

  
LS 2.1052 0.1052 0.1480  0.5038 0.0038 0.0022  1.9977 -0.0023 0.0006 

  
WLS 2.0439 0.0439 0.0538  0.4993 -0.0007 0.0010  2.0019 0.0019 0.0003 

2 30 ML 1.9526 -0.0474 0.0552  2.0868 0.0868 0.0730  2.0271 0.0271 0.0064 

  
LS 1.9634 -0.0366 0.1641  2.2528 0.2528 0.2217  1.9772 -0.0228 0.0244 

  
WLS 1.9501 -0.0499 0.0768  2.1646 0.1646 0.1321  1.9909 -0.0091 0.0116 

 
50 ML 2.0013 0.0013 0.0556  2.0222 0.0222 0.0240  2.0281 0.0281 0.0047 

  
LS 2.1239 0.1239 0.5568  2.0667 0.0667 0.0394  1.9905 -0.0095 0.0155 

  
WLS 2.0100 0.0100 0.0652  2.0424 0.0424 0.0269  2.0085 0.0085 0.0071 

 
100 ML 1.9887 -0.0113 0.0360  2.0247 0.0247 0.0179  2.0157 0.0157 0.0024 

  
LS 2.0936 0.0936 0.1812  2.0373 0.0373 0.0342  1.9869 -0.0131 0.0105 

  
WLS 2.0363 0.0363 0.0598  2.0204 0.0204 0.0191  1.9963 -0.0037 0.0047 

4 30 ML 1.9549 -0.0451 0.0639  4.1326 0.1326 0.4760  2.1029 0.1029 0.0292 

  
LS 2.0974 0.0974 0.5747  4.4208 0.4208 0.9187  2.0058 0.0058 0.0454 

  
WLS 1.9528 -0.0472 0.0919  4.2436 0.2436 0.4653  2.0588 0.0588 0.0279 

 
50 ML 2.0108 0.0108 0.0525  4.0824 0.0824 0.2057  2.0340 0.0340 0.0156 

  
LS 2.2600 0.2600 0.5630  4.1580 0.1580 0.5458  1.8984 -0.1016 0.0628 

  
WLS 2.0724 0.0724 0.0792  4.0691 0.0691 0.1258  1.9632 -0.0368 0.0196 

 
100 ML 2.0164 0.0164 0.0352  4.0008 0.0008 0.0609  2.0240 0.0240 0.0066 

  
LS 2.1616 0.1616 0.5417  4.1329 0.1329 0.3261  1.9457 -0.0543 0.0494 

    WLS 2.0368 0.0368 0.0616  4.0856 0.0856 0.2670  1.9884 -0.0116 0.0148 

 

Tablo 1-4 ile sunulan simülasyon sonuçları incelendiğinde her üç tahmin edicininde parametre 

değerlerinin her bir kombinasyonunda ve her bir örnek çapında tatminkar sonuçlar ürettiği 

gözlemlenmektedir. Bununla birlikte dönüşüm parametresi olan  parametresinin hem 1’den 

küçük olduğu durumda hem de 1’den büyük olduğu durumda, yine her üç tahmin edicide 

benzer davranış sergilemiştir. Bununla birlikte parametre değerlerinden bağımsız olarak yani 
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tüm parametre kombinasyonlarında  tüm tahmin edicilerin Yan ve HKO değerleri 

düşmektedir. Bu sonuçla tüm tahmin edicilerin asimptotik olarak yansız ve tutarlı 

olduklarından söz edilebilir. Dahası, küçük, ılımlı ve büyük örneklem çaplarında en çok 

olabilirlik tahmin edicileri minimal düzeyde de olsa daha düşük Yan ve HKO değerleri ile 

diğer tahmin edicilerden daha iyi performans sergilediğinden söz edilebilir.  

6. Sonuç 

Bu çalışmada, üstelleştirilmiş Pareto dağılımının yeni bir formu olarak APTEP dağılımı 

türetilmiştir. APTEP dağılımının yaşam fonksiyonu, hazard fonksiyonu, medyanı, yüzdelik 

fonksiyonu gibi istatistiksel açıdan önemli bazı özellikleri elde edilmiştir. Türetilen APTEP 

dağılımın bilinmeyen  ve  parametrelerine ait en çok olabilirlik, en küçük kareler ve 

ağırlıklı en küçük kareler tahmin edicileri elde edilmiştir. Bununla birlikte, küçük ılımlı ve 

büyük olmak üzere farklı örneklem büyüklükleri ve parametre değerlerinin farklı 

kombinasyonlarında gerçekleştirilen simülasyon çalışmalarıyla, söz konusu tahmin edicilerin 

etkinlikleri yanlılık ve hata kareler ortalaması kriterleri göz önüne alınarak karşılaştırılmıştır. 

Simülasyon çalışmalarından elde edilen bilgiler ışığında en çok olabilirlik tahmin edicilerinin 

bilinmeyen  ve  parametrelerinin tahmininde diğer tahmin edicilere nazaran minimal 

düzeyde de olsa daha iyi bir tahmin performansına sahip olduğu sonucuna varılmıştır.  
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