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AWAITED CHANGES IN CONSTRUCTION TECHNOLOGY WITH 
INDUSTRY 4.0

Cenk Öcal1, Murat Çevikbaş2

1. Introduction 

Current construction industry along with current project management applications and techniques 
we use today has rapidly developed since 18th century. Development in industry is segregated into 4 stages 
namely, Industrial Revolutions I to IV.  Invention of steam engine by Thomas Newcomen in 1712 in United 
Kingdom (Ferguson, 1964) accelerated the industrialization. Rapidly spreading from the UK to the other 
European countries and America, Industrial Revolution I started accordingly. The basic and distinctive 
feature of Industrial Revolution I was the emergence of large factories which was the result of widespread 
use of machinery. Thus, there was a regular shift in Europe from the society of agricultural workers to the 
mass production of goods in factories. As the second step; after 1870, electricity, steel and petrochemical 
materials started to be used as the main energy source. These inventions accelerated productivity and quality 
of productions compared to Industrial Revolution I.  As the third step of Industrial Revolutions, with the 
use of electronics, internet and computers, production became more and more speedy and the amount 
of defective production decreased and the expected quality became easier to catch. While in the Second 
Industrial Revolution oil and electricity were at the forefront, in the Third Industrial Revolution, renewable 
energy sources such as sun and wind gained importance. On the other hand, Industrial Revolution IV which 
is currently aimed to be achieved by the enterprises, it is being commenced through artificial intelligence, 
internet of things, 3D writers and Cyber-Physical Systems (CPS). 

As a consequence of the rapid development in industrialization, not only the quality and diversity of 
the products but the expectations of the customers have also increased. Following the increase in demand 
of transportation via road and sea, construction of the railways and airplanes accelerated the speed and 
the amount of transportation. Furthermore, communication and trade speeded up via the internet. 
The acceleration of transportation and trading reshaped the marketing. All these changes have led to 
restructuring of people’s understanding of work, home and social life (Jazdi, 2014). Changes in technology, 
communication, laws, customer behavior and shopping methods, have brought new opportunities for 
institutions as well as threats. 

As the industry develops, institutions and organizations have to adapt to the changes in the world to 
survive. The least negative impact of changes on an institution is possible with a fast and effective adaptation. 
In the basic elements of this adaptation process; accurate identification of objectives, good use of available 
resources, good coordination of communication among responsible parties, control of costs or risks and 
competitive environment analysis are to be set carefully. Additionally, human and machine interaction is 
also to be eased (Gorecky, Schmitt, Loskyll, & Zühlke, 2014) and qualified operators are to be hired to 
the companies. These elements actually constitute the general content of project management and project 
management methods and tools have to be changed according to industrial revolution. 

With Industrial Revolution IV, productivity has increased through using effective and productive tools 
such as automation; however, there has been a decrease in the number of blue-collar workers. Therefore, 
in this study, new requirements concerning project management and new job fields are indented to be 
investigated through elaborating the former and current construction industry and surveying conducted to 
employees of construction industry. 

2. Methodology and Results 

In order to achieve the goal of this study, a questionnaire has been prepared with the help of employees 
1  Cenk Öcal, University of Isparta Applied Sciences, Faculty of Technology, Dept. of Civil Engineering, Isparta, Turkey
2  Murat Çevikbaş, University of Isparta Applied Sciences, Faculty of Technology, Dept. of Civil Engineering, Isparta, Turkey

OP-001



12 Cenk Öcal, Murat Çevikbaş

of Planning, Building Information Modeling (BIM), Enterprise Resource Planning (ERP), having minimum 
5 years experience of concerned fields in construction sector. The questionnaire has been sent to 95 par-
ticipants via e-mail and directed to 10 participants through face to face meetings. 67 of emails were replied 
along with 10 participants replies obtained from face to face meetings. Questions have been developed as 
depicted below. 

•	 Do you believe developing technology directly influence the project management tools and methods?

•	 Do you believe developing technology create unemployment in the current roles in construction fields?

•	 Does construction industry require new roles as per the new technology?

•	 Do you believe ordinary roles in construction industry have vanished in time?

Along with above questions, below an open-ended question has been directed to the participants in 
order to detect the new roles required according to new technology.

•	 What are the new roles required upon the new technology? 

Questions are to be answered as per 5 Likert Scale containing; strongly agree, mildly agree, neutral, 
mildly disagree and strongly disagree. 

Table 1 - Questions directed to the participants concerning construction industry 

Questions %
Q1 - Do you believe developing technology directly influence on the project management tools 
and methods? 99,8

Q2 - Do you believe developing technology create unemployment in the current roles in the con-
struction fields? 83

Q3 - Does the construction industry require new roles as per the new technology? 85

Q4 - Do you believe ordinary roles in the construction industry have been vanished in time 80

With respect to the open-ended question directed to the participants, the new roles concerning this 
decade have been emphasized as follows; 

Drone operators: Regarding the detection of construction progress and site photos, drones are started 
to be used and operators of drone are needed. Most of the construction firms accommodate these employees 
under the technical office department. 

3D Printer operators: As a conventional method, 3D models of the projects are produced by cardboard. 
Now, Mock up of projects are started to be produced by 3D printers.

ERP/BIM operators: Growing number of projects started to utilize ERP and/or BIM systems, 

Cloud operators: Issues concerning the procurements, submissions and mails have been made growingly 
through software based on cloud system. 

3. Conclusion 

The currently notion with respect to construction management is to be updated according to the tech-
nological changes. For instance, communication is the biggest asset in the project management (PMI, 2013) 
(Sanghera, 2010). One of the participants expressed through face to face meeting that “Through utilizing 
BIM and ERP in construction project, communication is mostly automated by the concerned software.” 
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Currently, communication may be the biggest problem beyond construction; however, in the near future 
another notion can replace it via automated tools used in construction. 

It is clearly deduced that the amount of employees is to be reduced by using drones and 3D printers. 
Drone operators definitely reduce the time spent for detection of site progress and taking the site photos.  
Additionally, 3D printers also reduce the time and workload of the production of the project mock ups. 

Publications with regard to Revolution of Industry 4.0 and their effects on the construction sector were 
found to be inadequate. It is also striking that the academic community is away from the issues related to 
Industry 4.0. It should be noted that effects of industrial revolutions on the construction industry and detect 
the new jobs resulting from new technologies have been elaborated in this study. Possible further effects 
of industrial revolution are to be figured out in order to take necessary precautions. Therefore, further re-
searches on this matter are required to fill the gap in literature.
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PROFESYONEL HALK DANSLARI İCRALARINDA  
BALE EĞITİMİNİN GEREKLİLİĞİ

Ayşin Kabalak*1, Salim Sınar2

 

Bale 15. yüzyıldan bu yana dans tarihindeki yerini almış, kendi içinde zamanla farklı akımları benim-
semiş ve günümüzde farklı stillerle uygulanmaya devam etmektedir. Geleneksel halk oyunları icra eden 
amatör kişi ya da topluluklar açısından incelendiğinde bale eğitimi bir zorunluluk olarak görülmemekle 
birlikte, sahne sanatlarında profesyonel olarak halk danslarını icra eden dansçıların, konumuz olan bale 
sanatından ve diğer dans disiplinlerinden de faydalanmaları gerekliliği üzerinde durulmuştur. Geleneksel 
ya da bir diğer tanımı ile otantik halk oyunları icracıları için günümüzde var olan amatör dernek ya da ku-
lüpler, çalışmalarında baleyi yardımcı bir disiplin olarak uygulamamaktadırlar. Bu bağlamda halk oyunları 
tarihsel süreç açısından iyi değerlendirilmeli ve günümüzde gelinen nokta iyi tahlil edilmelidir. 

“Halk oyunları piyasası” diye tabir edilen ve 2000’li yılların başından bu yana kurulan dans toplulukla-
rının çoğunda (Anadolu Ateşi ve Shaman Dans Tiyatrosu gibi) klasik bale eğitiminin vazgeçilmez bir temel 
unsur olduğunu söyleyebiliriz. Uluslararası sahnelerde kendi gelenekselimizden yola çıkarak belli bir özgün 
hikâye içeriğiyle, izleyiciye dans yoluyla anlatılmaya çalışılan özgün hikâyenin teatral, teknik ve artistik 
yönden dünya standartlarını yakalamış olması gerekmektedir. Bu maksatla yapılan tüm çalışmaların, sadece 
sahne üzerinde değil masa başında da yürütülen ön hazırlıkların ustaca yapılması önemlidir. Eserin sahne-
lenmesinde gerekli tüm unsurlar tek tek ele alınıp araştırma ya da derlemeler sonucu özgün yaratıcılıkların 
da içine katıldığı, ancak seyirciyi gösteriden koparmadan ve gerçek dışı olmaksızın yapılması gerekenler uy-
gulanmak zorundadır.  İşte bu süreçte üzerinde durulması gereken hassas noktalardan belki de en önemlisi 
dansçıların beden koordinasyonları, vücut duruşları, gücü, fiziki yapıları, yetenekleri ve esneklikleridir. Tür-
kiye’ deki profesyonel halk dansı topluluklarında üretilen eserlerin sahnelenmesi için stretching (esnetme), 
bale ve modern dans tekniklerinden de faydalanılması kaçınılmazdır. Sayın Ötken (Cömert) makalesinde 
durumu kadın üzerinden örneklese de, diğer dans disiplinlerinin yardımcı bir disiplin olarak halk oyunları 
icra eden gruplar üzerindeki etkisini şu şekilde dile getirmiştir; “Geleneksel icrada birlikte dans etmenin 
kriterleri ile sahne üzerindeki kriterler birbiri ile örtüşmez. Geleneksel kadın dansları son derece yumuşak ve 
nazik ya da abartısız icra edilirken bu danslar sahneye taşındığında kadın hareketlerinde abartı özellikle iş-
lenmiştir. Yukarıda verdiğimiz örnekten yola çıkarsak günümüzde icra edilen kadın oyunlarında gelenekselin 
aksine abartılmış hareketlerin özellikle işlendiği bir icra biçimi söz konusudur. Bu icra biçimi profesyonel grup-
larda farklı dans disiplinlerinin tekniklerinin çalışılması ile daha çok ortaya konmuş ve kadın hareketlerinin 
sahnede ön planda olması özellikle istenmiştir. Görselliğe yapılan bu özel vurgunun en büyük nedeni kuşkusuz 
performansın etkileyici olmasını sağlamaktır. Tabi bu değişim sadece belli oyunlarda değil tüm yöreler için 
geçerlidir.” 3 Ailelerin kız çocuklarını düzgün bir bedene sahip olmaları için bale kurslarına göndermeleri günü-
müzde sık rastlanır bir durumdur.  Ancak böyle bir beklenti halk dansları için henüz yaygın bir kanı değildir. 

Birçok dans türü (Örneğin; klasik bale, modern dans, jazz dans gibi) bedenimizi anatomik açıdan gün-
lük kullanım standartlarının çok ötesine zorlamaktadır. Geleneksel formda icra edilen halk oyunlarımızın 
bazıları da buna dahildir. Bu oyunlar yerine göre halk tarafından icra edilebilen, türküler eşliğinde oynana-
bilen, zaman zaman yaşlıların ve gençlerin oynadıklarıyla farklılık gösterebilen oyunlardır. Yöresel oyunla-
rın genç nüfus tarafından öğrenilmesi, o bölgede yetişmeyle ve çocuk çağlardan itibaren bu oyunlara çeşitli 
sebepler ile maruz kalınarak hem beyne hem de bedene yerleşmesi sonucu gerçekleşmektedir. Buna karşın 
halktan birinin kendi yöresini iyi icra edebiliyor olması başka bir yöre oyununu da iyi bir biçimde oynaya-
bilir anlamını taşımamaktadır. Bu bağlamda Duygu Aykal’ın dans eğitimi ile ilgili düşünceleri bu tespitimizi 
destekler niteliktedir. “Görüldüğü gibi dans eğitiminde “temel beden kullanım” eğitiminin, dansçının bede-
ninin çok biçimli anlatım yeteneklerine kavuşturulmasını amaçlayan yeni bir eğitim biçiminin geliştirilmesi 
zorunludur. Şimdiki eğitim biçimleri ile yetişen dansçılar belirli bir koreografa şartlanmakta, değişik dansla-
*:  Corresponding Author: aysin.kabalak@msgsu.edu.tr
1   Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları   Bölümü, İstanbul-Türkiye 
2   İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları     Bölümü,İstanbul-Türkiye
3   N. Ötken, “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Halk Oyunlarında Kadın”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8:1.,   271, 2011.
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rın isteklerine yanıt veremez duruma gelmektedir. Oysa dansçılar bedenlerine egemen olmak durumundadır, 
bedenleri onlara değil. Dans eğitiminde temel amaç, dansçının bedenini istediği gibi kullanmasını sağlamak 
olmalı, belirli bir üsluba ve tekniğe şartlanması engellenmelidir”.4 Klasik bale eğitimiyle dansçı alışık olduğu 
hareket etme şeklinden çok farklı ve detaylı bir beden kullanımına geçer. Erken yaşta, örneğin 10-11 yaş-
larında eğitime başlandığında ise bu teknik bedensel hafızaya çok daha kolay ve kalıcı olarak geçirilir. Her 
dansçının bedeni ayrı özelliklere sahiptir ve bedensel eğitimin yanında dansçının ruhsal gelişimi de önem 
taşımaktadır.   

Günümüzde konservatuvarların Türk Halk Oyunları bölümlerinde de zorunlu bir ders olarak müf-
redattaki yerini alan balenin, şüphesiz ki doğru uygulandığında dansçıya kattığı değerler oldukça fazladır. 
Bale eğitiminde dansçılar öncelikle doğru duruşu ve tüm bedeni doğru taşımayı öğrenirler. Ayakların yere 
basışı, sırtın, tüm bedenin ve başın taşınması, temel ayak ve kol pozisyonlarının öğrenilmesi eğitimin te-
melini oluşturur. Barda (Fransızca ‘’Barre’’ çubuk olarak da bilinen, duvarlarda boylu boyunca uzanan, yere 
paralel olarak belli bir yükseklikte monte edilmiş tırabzan) ve ortada yapılan basit egzersizlerle temel bale 
tekniği adım adım öğrenilmeye başlanır. Tüm vücut koordinasyonu yapılan çeşitli kombinasyonlarla bir-
likte geliştirilir. Zamanla sadece teknik açıdan değil kuvvet, denge ve artistik açıdan da daha donanımlı 
hale gelen dansçılar, halk dansları icralarında da bedenlerindeki ve danslarındaki farkı hissetmeye başlarlar. 
Belirli bir müfredatla gerçekleştirilen, aralıksız ve doğru uygulanan bale eğitimiyle dansçıların yukarıda 
bahsettiğimiz tüm unsurlarla birlikte bedensel farkındalıklarının da arttığı gözlemlenmektedir. El-kol-göz 
ve tüm vücut koordinasyonu gelişmektedir. Balenin hareket dokusunda var olan akıcılık ve hareketlerdeki 
nefeslerle birlikte tüm vücudun enerji akışını devam ettirmesi, bedenin bütününde hareket bazında algının 
ve farkındalığın artmasını sağlar. Dansçının duruşunda ve hareketlerinde bir zarafet gözlemlenir. Esnekliği 
arttıran hareketlerin tekrarıyla bedeninin hareket kapasitesi artar ve bu dansçının hareketlerine özgürlük 
katar. Daha esnek olan ve rahat hareket eden bedenin enerji akışı da olumlu yönde değişerek dans kalitesi 
gelişir.

 Bale sanatını diğer dans disiplinlerinden ayıran özelliklerden biri de kuşkusuz dansçının sadece be-
denini değil, hayata bakış açısını da değiştirmesidir. Bale dansçıya farklı bir vizyon katarak bir kimlik ka-
zanmasına ve dansı bir yaşam biçimi haline getirmesine olanak tanır. Vücut duruşunun düzelmesiyle baş-
layan süreçte kişinin psikolojik olarak kendini daha güvende ve zinde hissettiği de bilimsel olarak ortaya 
konan gerçeklerden biridir. Dansçı sahne üzerinde özgüvenle durmayı ve dans yoluyla kendini ifade etmeyi 
öğrenir. Bale eğitimi hareket kalitesini arttırarak dansçıya profesyonellik kazandırır.

Akademik dans eğitiminde bale disiplininin köklü yeri ve önemi evrensel anlamda profesyonel dans 
okullarında da kabul görmüştür. (Örneğin; London Contemporary Dance School, Alvin Ailey Dance 
School, Igor Moiseyev Dance Company vb.) Türü ne olursa olsun dans alanında, dansçıya kattığı fiziksel, 
teknik, artistik ve ruhsal değerler nedeniyle bale eğitimi diğer dans disiplinleri açısından kaçınılmazdır. Bale 
eğitiminin doğal yapısında bulunan disiplin ve müzikle birlikte tüm bedenin belli bir teknik ve artistik yapı 
içerisinde hareket ediyor olması, dansçıyı disipline ederek sahne üstünde diğer dansçılarla birlikte, bir uyum 
içinde hareket etme kalitesini ve teatral beceriyi de kazandırır. 

Tüm bu unsurlardan dolayı dansın hangi çeşidi ile sahne performansı gerçekleştirildiğinin bir önemi 
olmaksızın bale eğitiminin dünyanın kabul görmüş tüm profesyonel dans toplulukları ve dans okulların-
da uygulanmakta olduğunu bilmekte ve gözlemlemekteyiz. Bu eğitimden yoksun olarak yetişen nesillerin 
profesyonel olarak dünya dans platformunda var olması günümüzde pek mümkün görülmemektedir. Bu 
bağlamda geleneksel danslar eğitiminde de balenin dansçıya kazandıracağı temel donanım elzem görülerek 
aynı alanda eğitim veren tüm akademilerde olduğu gibi bale dersi İTÜ TMDK Türk Halk Oyunları Bölü-
mü’nde de zorunlu derslerden biri olarak kuruluştan günümüze kadar mevcut ders planları arasında yer 
almaya devam etmektedir.

4   D. Aykal, Dans Sanatı, Koreografi ve Dans Eğitimi İlişkileri, Dans Daima, Favori Yayınları, 2002.
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 PARKLARIN ENGELSİZ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN 

ARAŞTIRILMASI: SAFRANBOLU KENTİ

Suat ÇABUK1, Atilla ATİK2, Yasin DÖNMEZ3

GİRİŞ

Yoğun kent yaşamının baskısı altında bulunan kent insanın psikolojik açıdan dinlenmesi, rekreasyonel 
faaliyetlerde bulunması ve sosyo-kültürel açıdan gelişimi üzerine açık ve yeşil alanların etkisi büyüktür. 
Kent parkları, açık alan sisteminde bu anlamda hizmet görebilecek kentsel kamusal dış mekan ünitelerinden 
birisidir. Kent parkları kentlerin rahat, huzur verici, fonksiyonel ve estetik mekanlarıdır. Kentlerin doğal gü-
zellikleri ve özellikleri yönünden en seçkin yerlerinde her yaş grubu için her türlü aktif ve pasif rekreasyon 
olanaklarına ve tesislerine sahip olacak şekilde planlanmışlardır (Etli, 2002; Boyacı, 2010)

Park genel anlamda, sınırlı bir kullanış biçimi, esnek bir form özelliği, minimum konstrüksiyon ile 
maksimum doğal öğeleri kapsayan, dinlenme, eğlenme, meditasyon, serbest oyunlar vb. çeşitli pasif ve aktif 
rekreasyon gereksinmelerini karşılayan bir yeşil alan türüdür (Özkır 2007).

Thompson (2002) ise, parkları, oyun mekanları ve spor alanlarını da bünyesinde barındırması, kentte 
daha geniş alan kaplaması ve yapay ve/veya doğal bitki örtüsüyle kent içerisinde ekolojik çeşitliliği destekle-
mesi nedeniyle kentsel açık alan planlamasının temel öğelerinden biri olarak tanımlamaktadır (Emür ve 
Onsekiz 2007).

Araştırmacıların parkları büyüklüklerine, işlevlerine, bulundukları yerleşim yerlerinin nüfusuna ve 
kullanıcılara olan uzaklıklarına göre çeşitli şekillerde sınıflandırmaları, sentezlenerek, parklar dokuz gruba 
ayrılmıştır: 

• Çocuk Bahçeleri

• Mini Parklar

• Özel Aktivite Alanları ve Spor Merkezleri

• Yol Kenarı Parkları

• Mahalle Parkları

• Semt Parkları

• Bölge Parkları

• Milli Parklar

• Kent Parkları

Kent parkları, doğa ve kültür kavramlarının birleştirilmesiyle oluşan kentlinin aktif ve pasif rekreasyon 
ihtiyacını karşılamaya yönelik düzenlenmiş açık-yeşil alanlar olarak da tanımlanmaktadır. Farklı kullanış 
şekillerine göre kent parkları da kendi içerisinde birden fazla türde incelenirler. Kentlerin büyüklüklerine 
göre park türlerinin hepsi veya bir kaçı kentte yer alabileceği gibi, parkların kendi büyüklükleri de nüfus 
büyüklüğüne ve artışına bağlıdır (Boyacı, 2010).

1 Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Tekirdağ, suatcabuk@
gmail.com 
2  Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, İstanbul, atikatilla@gmail.com 
3   Karabük Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Karabük. yasindonmez@karabuk.edu.tr
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Bu çalışmada Batı Karadeniz Bölümünde yer alan, Karabük ilinin Safranbolu’da yer alan parkların en-
gelsiz tasarım kriterlerine yönelik incelenmesi amaçlanmıştır. Safranbolu belediyesi, 2016 yılında beledi-
yeden alınan veriler ışığında 38 parkın mevcut durumları incelenmiştir.

MATERYAL VE YÖNTEM

Çalışmanın ana materyalini, Karabük ili Safranbolu kent merkezinde yaralan parklar oluşturmaktadır. 
Safranbolu, Kuzeybatı Karadeniz Bölgesi’nde ve Karadeniz’e kuş uçumu 65 km uzaklıktadır. Yerleşmenin koor-
dinatları 41° 16’ kuzey enlemi, 32° 41’ boylamıdır (Şekil 1). 1995 yılında Karabük’ün il yapılmasıyla, Karabük’e 
bağlı bir ilçe durumuna gelmiştir. Karabük ile olan mesafesi 8 km dir. Karabük Merkez, Eflani, Ovacık, Ulus 
ve Araç ilçeleri Safranbolu’nun komşularıdır. İlçenin yüzölçümü 1013 km2 olup bu alanın büyük bölümü or-
mandır. Engebeli bir arazide yer alan Safranbolu’nun denizden yüksekliği ortalama 500 m dir (Anonim, 2008). 
Safranbolu Karadeniz ve İç Anadolu iklimleri arasında bir geçiş kuşağında yer almaktadır.

Şekil 1. Araştırma Alanının Türkiye’deki Konumu.

Bu çalışmanın amacı; Safranbolu’daki parkların engelsiz tasarım çerçevesinde irdelemesidir. Bu doğrul-
tuda Aslan ve ark. (2015) ile Yılmaz ve ark. (2015) tarafından Malatya kent merkezinde yer alan parkların 
gelişmişliklerinin belirlenmesi amacıyla geliştirilen yöntemden yararlanılmıştır. Safranbolu belediyesinden te-
min edilen bilgiler ışığında kentte bulunan hâlihazır 38 park, engelsiz tasarım özelliklerine göre incelenmiştir. 

ENGELSİZ TASARIM

Her insan farklı yetenek, eğitim ve ihtiyaçlara sahip, farklı kullanım kolaylıkları arayan bireyler olarak 
beklentilerinin karşılanmasını talep etmektedir. Bu çerçeveye bir de oldukça geniş bir çeşitlilik sergileyen 
insan profili, çocukları, yaşlıları, engelli insanları ve daha nice farklı insanlık durumu dikkate alındığında 
geniş bir yelpazeyle karşı karşıya kalınmaktadır. içerisinde yaşadığımız fiziksel çevrelerin bu farklı kullanıcı 
profili tarafından kullanılabilmesini olanaklı kılan, bütünsellik sağlayan tasarım ve düşünce yaklaşımına 
“herkes için tasarım” adı verilmektedir. Herkes için tasarım; ürün, mekân ve çevrelerin farklı yaş, beceri, 
durum ve yeterlilikteki insanların olabilecek en büyük kitlesi tarafından kullanılacak şekilde tasarlamak, 
olarak tanımlanmaktadır (Story vd. 1998; Eşkil, 2011).
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Basit ve sezgisel kullanım ilkesine göre eğim % 8’den fazla olmamalı, ancak 10 m’den uzun rampalarda 
maksimum eğim % 6 olarak uygulanmalıdır. 

Herkes için tasarım prensipleri; eşit kullanım, kullanımda esneklik, basit ve sezgisel kullanım, algıla-
nabilir bilgilendirme, tasarımda hata payı, düşük fiziksel güç harcanması ve yaklaşım ve kullanım için boyut 
ve mekân sağlanması prensibidir.

Bu tasarım prensipleri doğrultusunda; kamusal alanda en çok zorlanan tekerlekli sandalye kul-
lanıcılarıdır. Tekerlekli sandalye kullanıcıları, nesnelerin çevresinde hareket etmek için manevra alanına 
gereksinim duymaktadır. Yollar boyunca ve başka mekanlarda kentsel donatı elemanlarının etrafında bu 
kullanıcıların arabalarını yanaştırabilecekleri yerlerin bırakılması gerekmektedir. Basit ve sezgisel kullanım 
ilkesine göre eğim % 8’den fazla olmamalı, ancak 10 m’den uzun rampalarda maksimum eğim % 6 olarak 
uygulanmalıdır. Tekerlekli sandalye ve/veya yaşlı/engelli kullanıcılar için ideal olarak % 5, en çok % 8 eğimli 
rampalar uygulanmalıdır. Rampa genişliği en az 90 cm olmalıdır. Rampaların yüzeyleri sert, stabil, kay-
maz ve çok az pürüzlü malzeme ile kaplanmalıdır. Yüzeydeki pürüzlülük yüksekliklerinde 2 cm.den büyük 
farklılık olmamalıdır (Dünya Engelliler Vakfı, 2010; Eşkil, 2011; TS 12576).

Görme engelliler, doğal çevreler içerisinde hareket ederlerken, sınırlı görüşlerine ve çevrelerini al-
gılamalarına güvenirler. Yollara çıkıntı yapan banklar, çöp kutuları, yine yollara sarkan işaret levhaları ya 
da ağaç dalları gibi uygulamalar görme engelliler için olası tehlikeler oluşturmaktadır. Görme engelliler, 
açık alanlarda rahat hareket edebilmek için bastonlar kullanmaktadır. Bastonlar sınırlı bir görüş olanağı 
sağlamakta ve yalnızca belirli bir alan içerisinde algılamaya yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla yaya yolları 
üzerinde yerleri bastonla belirlenemeyen nesnelerden kaçınılmalıdır. Yol üzerinde 68 cm’in üzerinde çıkıntı 
yapan nesneler, baston tarafından kolayca algılanamayacaktır (Yücel, 2008).

Görme engellilerin açık alanlarda yönlendirilmesi önemlidir. Yol yüzeylerinde yer alan dokusal uyarı 
bantları görme engellileri yönlendirmede ve olası tehlikeleri önceden haber vermede kullanılmalıdır. 
Kaldırım üzerine iskele kurulmuşsa, en az 1,1 m genişlikte geçiş yolu bırakılmalıdır. İskelelerin köşe nok-
taları tamponla kapatılmalı ve bütün dikey destekler 15 cm kalınlıkta zıt renkli şeritler ile işaretlenmiş ol-
malıdır. Bu şeritler, alt kenarları yerden 1,5. 1,7 m yüksekliğe gelecek şekilde sabitlenmelidir (Özida, 2008; 
Eşkil, 2011).

Bina ana girişlerinde yaya kaldırımında, yaya yolunun zemin kaplamasından ayrı olarak 1,25 m x 1,25 
m ebadında görme engellilerce algılanabilir dokuda ayrı bir zemin kaplaması kullanılmalıdır. Görme engel-
lileri bilgilendirme için umumi yerlerde ses veya kabartma semboller veya iri punto kullanılmalıdır (Dünya 
Engelliler Vakfı, 2010).

İşitme engelliler sesleri duyamadığından göz ile daha rahat algılanacak iyi aydınlatma ve açık alana 
gereksinim duymaktadırlar. Açık alan düzenlemesi kişilerin alanı görsel olarak taramasını engellemeyecek 
şekilde tasarlanmalıdır. Yönlendirme ve uyarma araçları için gerekli düzenlemeler, özellikle görme ve işitme 
engelliler için önemlidir. Bariyer, engel, merdiven gibi elemanlar için fark edilebilir bir işaretleme yapıl-
malıdır (Spahiu, 2014). 

İşitme yetersizliği bulunan bireyler düşünülerek onlara uygun ses geçirmeyen ve ses tonu ayarlanabilir 
oyun kabinleri tasarlanmalıdır (Dünya Engelliler Vakfı, 2010).

ARAŞTIRMA BULGULARI

Yapılan çalışmalar sonucunda parklar, araştırmacılar tarafından tablolar halinde değerlendirilmiştir. 
Değerlendirmede mevcut durum değerlendirilerek, engelsiz tasarım özelliğindeki parklara (+) simgesi kul-
lanılmıştır.

S.NO PARK ADI Engelsiz tasarım S.NO PARK ADI Engelsiz tasarım
1 18 Mart Kent Parkı + 20 Yeni Çarşı Sanat Parkı -
2 Barış Manço Parkı + 21 Özgecan Arslan Parkı -

3 Emniyet (100. Yıl) Parkı - 22 Tülbentiçi Parkı +
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4 Mehmet Akif Ersoy 
Parkı - 23 İsmail Lütfü Tansu Parkı -

5 Emek Parkı + 24 2500 Parkı Parkı +

6 Sentetik Çim Saha Parkı - 25 Diriliş Parkı -

7 Safranbolu Çetin Bilgiç 
Parkı + 26 Dolunay Parkı +

8 Safranbolu Merkez 
Parkı + 27 Kışlayanı-Babasultan Parkı -

9 Emirkent Parkı - 28 Antepoğlu Parkı -
10 Ahmet Sarı Parkı + 29 Taş Harman Parkı -
11 İbrahim Cefakar Parkı - 30 Harmanlar Parkı +
12 Rüzgar Parkı - 31 Cırık Parkı -

13 Prof. Dr. İbrahim 
Gümüşsuyu. Parkı + 32 Gülşayan Parkı -

14 Sağlık Parkı - 33 Cinoz Parkı -
15 Umut Parkı - 34 Karaman Parkı +
16 Yeşil Vadi Sitesi Parkı - 35 Huzur Parkı -

17 Ata Parkı + 36 Ömer Kutay Gücük Parkı -

18 Özlem Ergül Parkı + 37 Abdurrahman İbrahim 
Ulusoy Parkı -

19 Dr. Miyazaki Parkı - 38 Japon Bahçesi Parkı -

SONUÇ VE ÖNERİLER

Kentlerde yaşayan insanların ortak problemlerinden biri de yeşil alanların yetersiz olmasıdır. Giderek 
artan kentleşmenin sonuçlarından biri olarak karşımıza çıkan bu eksiklik, kentlerde yaşayan insanların ruh-
sal ve fiziksel sağlığı için önemlidir. 

Kentlerde karşılaşılan başlıca yeşil alanlar parklardır. Parklar, insanların dinlenmesi, spor yapmaları 
ve çocukların boş vakitlerini değerlendirmeleri amacıyla kurulmuş düzenli alanlardır. Bu alanlar insanlara 
sosyal ve fiziksel aktivitelerin yanında, psikolojik bir rahatlama imkânı da sağlarlar. Engeli olmayan bireyler 
gibi, engelli bireylerinde parklarda vakit geçirmeleri oldukça önemlidir. Bu sebeple yapılan bu çalışmada, 
Safranbolu kentinde bulunan 38 adet parkın, sahip olduğu tasarımların engelsiz özellikleri tespit edilmeye 
çalışılmıştır. 38 parktan sadece 14 tanesi belirli kriterlere uygun derecede tasarlanmıştır. 

Belediyeler sahip oldukları parkları değerlendirilmeli ve engelsiz tasarım özelliklerine uygun hale ge-
tirilmesi sağlanmalıdır.

Yeni yapılacak olan parklara mutlaka projelerinde rampalara, oyun ve/veya spor donatılarının engelli 
bireylerinde kullanımına sunacak şekilde yapılmasına özen göstermelidirler. 
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REFLECTIONS OF BIOMIMICRY TO SPATIAL DESIGN

Latif Gürkan Kaya1, Cengiz Yücedağ*1, Hüseyin Samet Aşıkkutlu1

1. INTRODUCTION

The needs of mankind differed day by day with the developing conditions, and the artificial productions 
to provide them. They are used as a guide to the functional and visual design of these new materials and 
their mechanical operation. Learning from nature is a continuing convention since the existence of man-
kind. Nature is a set of design patterns that can be used to create elegant, sustainable, and innovative designs 
for human technologies as a result of 3.8 billion years of evolution (Benyus, 1997). For past two decades, 
many new approaches have been taken to reduce the energy consumption and cost of the conventional 
construction process. Considering nature as a model, Measure and Mentor can help to design a better and 
sustainable future. (Santhosh and Nair, 2016). A sustainable future can be achieved through wholly evaluat-
ing biological models (Minsolmaz Yeler, 2015).

Biomimicry is sustainable innovation inspired by Earth’s diverse lifeforms which embody high-perfor-
mance and resource-efficient design solutions (Kennedy, 2016). Biomimicry comes from the Greek (bios 
- life and mimesis - imitation) and has the capability to not only imitate the products of nature but also 
nature’s materials and processes (Pedersen Zari, 2007). Although biomimicry is considered to be a new 
approach for achieving sustainable design (Chayaamor-Heil and Hannachi-Belkadi, 2017), it is still in the 
developing phase and is not largely applied as a design method. As there is a growing need for buildings that 
work with nature to create a regenerative built environment, architects can no longer ignore the relevance 
of bio-inspired theories and approaches to achieve a more sustainable future (Nkandu and Alibaba, 2018).

In the light of the mentioned-above points, the reflections of human interaction with nature to spatial 
designs was investigated based on the literature in the current study.

2. BIOMIMICRY APPROACH TO DESIGN

Biomimicry offers a transformational approach to meet the needs of the construction industry through 
emulating natural form, function, process and systems (Santhosh and Nair, 2016). Instead of simply copying 
and imitating organisms, the architects can integrate certain concepts of nature into their structures such as 
economy, optimization, resilience, functionality and aesthetics (Minsolmaz Yeler, 2015).

The connection between spatial design and biology and the starting points for biomimicry are in the 
design of projects, where innovation is needed, especially in cases like these (Gruber, 2011):

• Spatial design for new environments

• Solutions for new challenges have to be found, based on role models provided by nature

• Investigation of optimized and adapted building traditions informs modern design

• Better relationship between spatial design and living organisms

• Better relationship between spatial design and environment

• Better quality of life

•	 Better design of the cultural environment.

Biomimicry can be applied not only to the design but also to the development of the construction and 
operation processes, as well as the selection of the materials used. Imitating shape and geometry from nature 
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is probably the most well-known type of biomimicry in engineering. As imitation of natural processes is also 
a key factor in biomimicry, renewable sources could be incorporated into the method of construction, used 
for power supply, ventilation climate control and lighting. In addition, the manufacturing process of differ-
ent natural materials which can restore themselves or change their environment is so crucial for biomimicry 
(Yiatros et al., 2007). 

Biomimicry inspires spatial design in different levels as biology does in the nature and these levels can 
be summarized under three categories: the organism, behavior and ecosystem. Within each of these levels, 
a further five possible dimensions to the mimicry exist. The design may be biomimetic for example in terms 
of what it looks like (form), what it is made out of (material), how it is made (construction), how it works 
(process) or what it is able to do (function). The differences between each kind of biomimicry are showed by 
looking at how different aspects of a termite, or ecosystem a termite is part of could be mimicked in Table 1 
(Pedersen Zari, 2007).

Table 1. A Framework for the Application of Biomimicry

Level of Biomimicry Example - A building that mimics termites:

Organism level 
(Mimicry of a specific 
organism)

Form The building looks like a termite.

Material The building is made from the same material as a termite; a material that mimics termite 
exoskeleton / skin for example.

Construction The building is made in the same way as a termite; it goes through various growth cycles 
for example.

Process The building works in the same way as an individual termite; it produces hydrogen effi-
ciently through meta-genomics for example.

Function The building functions like a termite in a larger context; it recycles cellulose waste and 
creates soil for example.

Behaviour level 
(Mimicry of how an 
organism behaves or 
relates to its larger 
context)

Form The building looks like it was made by a termite; a replica of a termite mound for ex-
ample.

Material The building is made from the same materials that a termite builds with; using digested 
fine soil as the primary material for example.

Construction The building is made in the same way that a termite would build in; piling earth in cer-
tain places at certain times for example.

Process
The building works in the same way as a termite mound would; by careful orientation, 
shape, materials selection and natural ventilation for example, or it mimics how termites 
work together.

function
The building functions in the same way that it would if made by termites; internal condi-
tions are regulated to be optimal and thermally stable for example. It may also function 
in the same way that a termite mound does in a larger context.

Ecosystem level 
(Mimicry of an eco-
system)

Form The building looks like an ecosystem (a termite would live in).

Material
The building is made from the same kind of materials that (a termite) ecosystem is made 
of; it uses naturally occurring common compounds, and water as the primary chemical 
medium for example.

Construction The building is assembled in the same way as a (termite) ecosystem; principles of succes-
sion and increasing complexity over time are used for example.

Process The building works in the same way as a (termite) ecosystem; it captures and converts 
energy from the sun, and stores water for example.

function
The building is able to function in the same way that a (termite) ecosystem would and 
forms part of a complex system by utilizing the relationships between processes; it is 
able to participate in the hydrological, carbon, nitrogen cycles etc. in a similar way to an 
ecosystem for example.

3. REFLECTIONS OF BIOMIMICRY TO SPATIAL DESIGN

In this section, some examples for reflections of biomimicry to spatial design were presented.
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East Gate Building Harare, Zimbabwe

The building was completed in 1995 (Figure 1) and an example of process and function Biomimicry at the 
behavioral level. The building was based in part on techniques of passive ventilation and temperature regula-
tion observed in termite mounds in order to create thermally stable interior environment (Adebisi et al., 2015).

Figure 1. East Gate Building Harare, Zimbabwe

London’s 30 St. Mary Axe building, England

This building, known as the Gherkin, was finished in 2003 (Figure 2) and covered uniformly around the 
outside with glass panels to provide energy efficiency and is rounded off at the corners and there were open 
shafts built in between each floor that act as ventilation for the building and they require no energy for use. 
It was inspired by structural reinforcement in sea sponges (Kennedy, 2016). 

Figure 2. London’s 30 St. Mary Axe building, London

Munich Olympic Stadium, Germany

The stadium is opened in 1972 (Figure 3) band an example of using nature as a model for design. 
Dragonfly wings are one three-thousandth of a millimeter thick, despite being so thin; however, they are 
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very strong since they consist of up to 1 000 sections. This is as a result of the compartmental structure of 
the wings which do not tear, and are able to withstand the pressure that forms during flight. The roof of the 
Munich Olympic Stadium was designed along the same principle of compartmentalization (Adebisi et al., 
2015).

Figure 3. The Munich Olympic Stadium, Germany

Ultima Tower, United State of America

The tower is completed in 1991 (Figure 4). Its shape takes the shape of a termite mound. The architect 
chose the termite mound form because no other shape can dispel loads from top to bottom, its effective 
aerodynamic form help to retain stability in a tall building (Adebisi et al., 2015).

Figure 4. Ultima Tower, United State of America

Hydrological Centre for University of Namibia, Namibia

This particular building was mimicked the Namibia desert beetle demonstrating biomimicry at organ-
ism level (Figure 5). The beetle resides in the desert with negligible rainfall. It is able to capture moisture 
however from the swift moving fog that moves over the desert by tilting its body into the wind (Adebisi et 
al., 2015).
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Figure 5. Hydrological Centre for University of Namibia

Bejing National Stadium, China

The Beijing National Stadium, known as the ‘bird’s nest’ because of its beguiling latticed surface, was 
finished in 2008 at the behavior level (Figure 6). It contains ETFE (Ethylene Tetrafluoroethylene) panels that 
insulate by stuffing small pieces of materials in the twigs. These panels protect and provide sunlight filtra-
tion. Facade openings allow for natural ventilation. Panels reduce the dead load supported by the roof. They 
have cost reduction, durable, and recyclable (Adebisi et al., 2015).

Figure 6. The Bird Nest Stadium, China

The Humid Tropics Biome, England

The Humid Tropics Biome was officially opened in 2001 (Figure 7). It has two huge artificial enclosures; 
each enclosure emulates a natural biome. Soap bubbles inspired the forms of the biomes and cellular struc-
tures inspired the hexagonal frames. The artificial biomes in the Eden project feature a humid tropic rain-
forest and Mediterranean biome. The Humid Tropics Biome is home to hundreds of trees and other plants 
from rainforests in South America, Africa, Asia and Australia such as fruiting banana plants, coffee, rubber 
and giant bamboo; it is kept at a tropical temperature and moisture level (Pawlyn, 2011).
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Figure 7. The Humid Tropics Biome, England

Eiffel Tower, France

The tower was opened in 1889 (Figure 8). The outward flare resembles that of a femur bone at the or-
ganism level. It withstands bending and shearing effects due to wind – solves ventilation problem (Yuran 
and Taşgetiren, 2010). 

Figure 8. Eiffel Tower, France

National Aquatics Center, China

The center, better known as “Water Cube, was completed in 2008 (Figure 9) with a form inspired by the 
natural formation of soap bubbles at the organism level. The bubbles collect solar energy that heats swim-
ming pools and allows for temperature regulation (Radwan and Osama, 2016). 
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Figure 9. National Aquatics Center, China

Council House 2, Australia

It was completed in 2006 and emulated a trees bark at the organism and behavior level (Figure 10). Air 
is 100% filtered and natural lighting and ventilation are saved by 65% (Radwan and Osama, 2016). 

Figure 10. The Council House 2, Melbourne

Esplanade Theatre, Singapore

The Esplanade theatre, located at the Marina bay near the historic Singapore River, was completed in 
2007 at the organism and behavior level (Figure 11). The building skin, based on biology of the tropical du-
rian fruit, is unique as provides for shading and repetition against its hot climate drawings. It reduces energy 
by 30%, captures solar energy and also reduces artificial lighting by 55% (Radwan and Osama, 2016).
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Figure 11. The Esplanade Theatre, Singapore

Turning Torso, Sweden

Turning Torso was officially opened in 2005 (Figure 12). It was inspired by a sculpture called Twisting 
Torso, which was made entirely from white marble by Santiago Calatrava. One hundred percent of the ener-
gy consumed in the building is renewable, coming from hydro, solar, wind, and geothermal sources (URL-1, 
2018).

Figure 12. Turning Torso, Sweden

Tenerife Auditorium, Spain

The auditorium, situated between the Marine Park and the edge of the port, was opened in 2003 (Figure 
13). The distinctive concrete shell roof takes its inspiration directly form the landscape of Tenerife set against 
the Atlantic Ocean. The massive arc swooping up and over the building like a wave takes on symbolic power, 
serving not only the building that houses a modern 1558 seat auditorium for music and culture but also as 
a focal point for the islands (URL-2, 2018).
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Figure 13. Tenerife Auditorium, Spain

Lavasa Hill Station Master Plan, India

The target completion date of this master plan is 2021 at the ecosystem level (Figure 14). Foundation 
stores water and uses a drip tip system water to clean its surface. It responds to the seasonal flooding and 
moves excess water (Radwan and Osama, 2016). 
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Figure 14. Lavasa Hill Station Master Plan, India

CONCLUSIONS

The usage of minimal materials and sustainability as in nature play an important role in the cities of the 
coming centuries with the struggle to achieve lighter constructions. This case also will affect the physical 
conditions of city and lifestyle of people. Finally, biomimicry, inspired by biological systems, is a candidate 
to produce new solutions in order to live in harmony with the world and create a sustainable environment 
in terms of spatial design.
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Tıp Ve Sanatın Birlikteliği: Medikal İllüstrasyon

Kader SÜRMELİ

GİRİŞ

Görsel bir iletişim sanatı olan grafik tasarımın en önemli elemanlarından olan illüstrasyon, sözel un-
surları betimleme, açıklama ve yorumlama işlevlerine sahiptir. İllüstrasyonun farklı kişi ve kaynaklarca 
yapılmış çeşitli tanımları olsa da, temelde benzerlik gösterir. Gikow’a göre (1991:10) illüstrasyonun amacı 
bir fikri daha etkili ve verimli açıklamak, aydınlatmaktır. Wigan’a göre (2012:9) illüstrasyon, birçok alanda 
çarpıcı imge ve mesajlar yaratabilen, yaşamsal, dinamik, çağdaş bir ifade, yorum ve iletişim aracıdır. Becer  
(2006:210) ise illüstrasyonu; başlık, slogan ya da metin gibi sözel unsurları görsel olarak betimleyen ya da 
yorumlayan bütün unsurlara genel olarak verilen ad olarak tanımlamıştır. 

Birey dış dünyaya ilişkin bilgilerin büyük bir bölümünü görme duyusu ile sağlar. Görme eylemiyle gel-
en görsel algı, bireyin, nesnelerin ve olayların nitelikleri hakkında bilgi edinmesinde etkilidir. Uzun cümlel-
erle veya metinler yoluyla verilmek istenen mesaj, tek bir görsel ile kolaylıkla iletilebilir. Tıp, görmeye dayalı 
bir bilim dalıdır. Medikal illüstrasyon, tıp bilimi ve sanat disiplinlerinin bir araya gelerek oluşturduğu di-
siplinlerarası bir alandır. Sağlık alanındaki teorik bilgi ve deneyimleri görselliğe dönüştürerek anlaşılmasını 
ve kavranmasını sağlayan medikal illüstrasyonun doğru ve etkili uygulanması, hem tıp hem sanat bilgisi 
gerektirmektedir. 

Geçmişten Günümüze Medikal İllüstrasyon

Mağara resimleri sanatın bilinen ilk örnekleridir ve 30.000 yıl önce mağara duvarına çizilmiş olan 
bağırsakları dışarıda bir bizon, medikal illüstrasyonun temeli olarak nitelendirilir. Yazının icadıyla birlikte 
edinilen tıbbi bilgiler, kil tablet, papirüs gibi yüzeylere aktarılmaya başlar. Kadavranın kesilerek incelenmesi 
anlamına gelen diseksiyon, dini açıdan yasak olsa da uygulanmış, keşfedilen organ yapıları çeşitli yöntem-
lerle resimlenerek kitaplara basılmıştır. Anatomide bilinmeyenler ve yanlış bilinenler açısından hem disek-
siyon yapılması hem de bilginin görselleştirilerek aktarımı, tıp eğitimindeki en önemli gelişmelerden biridir. 
Ayrıca bu illüstrasyonlar, medikal aletlerin tanıtılıp kullanılmasında da yol gösterici özelliktedir.

İlk olarak, 13. yüzyıldan itibaren anatomik şekiller, ağaç baskı yöntemiyle kağıda basılmaya başlar. Bu 
dönemde tıp ve felsefe eğitimi veren Mondino da Luzzi, 1316 yılında tamamlanan ve Padova’da 1478’de 
yayınlanan “Anathomia” adlı ilk anatomi kitabını literatüre kazandırmıştır. Mondino kitapta güncel anato-
mik yaklaşımları ele almış ve anatomiyi insan kadavrası üzerinden öğreterek tıp tarihine önemli katkı 
sağlamıştır (Lewis, 1998:56).

IP-002
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Resim 1. Diseksiyon, Ağaç Baskı, Mondino da Luzzi, 1478.

14.-17. Yüzyıllar arasında Rönesans Dönemi’nde ilk detaylı medikal illüstrasyon çalışmaları yapılmıştır  
(Resim 2). Leonardo da Vinci’nin eskiz defterindeki anatomik çalışmaları iyi bilinirken, 12 ciltlik 750 adet 
kadar çalışması ise günümüze ulaşamamış,  yalnızca çağdaşları tarafından görülebilmiştir.

Resim 2. Leonardo da Vinci’nin eskiz defterindeki anatomik çalışmalar

Resim 3. “İnsan Vücudunun Yapısı Üzerine Yedi Kitap”, Andrea Vesalius. 1543

Belçikalı Dr. Andreas Vesalius’un yazdığı, insan anatomisinin ilk kez tam olarak yansıtılması özelliği-
yle en önemli anatomi kitaplarından biri olan “İnsan Vücudunun Yapısı Üzerine Yedi Kitap (De Humani 
Corporis Fabrica Libri Septem)” isimli eser, 1543’te yayınlanmış, yüzyıllarca anatomi kitabı olarak okutul-
muştur. İdam edilen insan bedenleri üzerinde yaptığı çalışmalarla Vesalius’un 670 sayfa metin ve 186 sayfa 
illüstrasyondan oluşan kitabı, bilimsel ve sanatsal açıdan üstün niteliktedir (Resim 3). 

Paris’te tıp profesörü olan Jean François Fernel, fizyoloji ve patoloji terimlerini yaratmış 1554’de “Uni-
versa Medica” adı altında toplanan eserleri, iki yüzyıl boyunca kabul görmüştür. Ayrıca Vesalius’un gözden 
kaçırdığı bir nokta olan omuriliğin içinin boş olduğunu ortaya koymuştur. (Güdücü, 1997:416).
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İnsan vücudundaki kanın akışını inceleyen İngiliz Dr. William Harvey, yiyeceklerin vücut tarafın-
dan yakıt olarak kullanıldığında karaciğer tarafından kana dönüştürüldüğü inancını, “Exercitatio de Motu 
Cordis Sanguinis” adlı eseriyle yıkarak, tüm vücutta dolaşan kanın kalpte nasıl pompalandığını ve dolaştığını 
açıklamıştır. Böylece, kalp ve kan damarlarındaki tüm modern araştırmaların temelini oluşturmuştur (Ül-
man, 2009:62). 

Govert Bidloo ise, 1685’te “Anatomia Humani Corporis” adlı kitabın illüstrasyonlarını, detayları daha 
iyi yansıtmayı sağlayan metal baskı tekniğiyle gerçekleştirmiştir (Resim 4). Anatomist Prof. Dr. Henry Van-
dyke Carter’ın illüstrasyonlarını hazırladığı 1858 yılında yayınlanan “Gray’s Anatomy” kitabı, günümüzde 
anatomi alanında yararlanılan kaynaklardan biridir ve kırkın üzerinde baskısı bulunur (Resim 5).

Resim 4. “Anatomia Humani Corporis”, Govert Bidloo. 1685.

Resim 5. “Gray’s Anatomy” Henry Vandyke Carter. 1858.

Bu alanda önemli isimlerden biri olan Prof. Dr. Max Brödel, yaptığı çizimlerin yanı sıra,  “Johns Hopkins 
Medikal İllüstrasyon Okulu”nu kurarak, sanatçıların anatomi ve medikal illüstrasyon konusunu inceleye-
bilecekleri bir ortam yaratmış, eğitimci olarak da katkı sağlamıştır. Alman Dr. Johannes Sobotta tarafından 
1904 yılında hazırlanan “Sobotta”, günümüzde de yararlanılan insan anatomisi atlaslarından biridir. 

Medikal illüstratörlüğü “görülemeyeni çizmek, hiç yapılmamış olanı izlemek ve bunu binlerce insana 
sözsüz olarak söylemek” olarak ifade eden ve The New York Times tarafından “Tıbbın Michelangelosu” 
olarak gösterilen cerrah-sanatçı Netter, insan anatomisi, fizyolojisi ve patolojisinin yanısıra tıpta çığır açan 
keşiflerin illüstrasyonlarını da üretmiştir. Daha sonra, insan anatomisini, embriyolojisini, fizyolojisini, pato-
lojisini ve her bir sistemde ortaya çıkan hastalıkların ilgili klinik özelliklerini kapsayan bir dizi atlas serisini 
yayınlanmıştır (Seylan,2016:88). Netter’in “Netter Collection of Medical Illustrations” kitabı, basılan en iyi 
medikal çalışmadır. 20.000’den fazla resim içerir ve 13 cilttir. Sayfalar dolusu bilgiyi, tıp öğrencilerine bir 
bakışta öğreten bu görüntüler, yüzyıllar öncesinden, Vesaliuslar’dan gelen tıp çizimi geleneğinde önemli bir 
sıçramayı temsil etmektedir (Efe, 2008:61). Netter, “İnsanlar bir konuyu anlamışlarsa onu kafalarında üç 
boyutlu olarak hayal edebiliyor demektir” şeklindeki ifadesiyle görmenin öğrenmeyi sağladığını vurgular. 
Eğer mental bir imaj oluşmamışsa konu anlaşılmamış demektir. Bilginin uzun süreli hafızada yerleşmesinde 
görselliğin önemli olduğu bilimselliği tartışılmayan bir gerçektir (Sınav, 2008:54). 

14. yüzyıl ile 19. yüzyıl arasında, Osmanlı bilimi İslam bilimi etkisinde ortaya çıkmış ve son dönem-
lerinde Batıya yönelmiştir. Bu dönemden itibaren tıp alanında yazılan metinler Türkçedir. Türkçe eserler-
in genel özelliği Arapça ve Farsça yazılmış eski İslam hekimlerine ait eserlerin tercümesi ya da derlemesi 
olmasıdır (Adıvar,1991:20). Osmanlı İmparatorluğu’nda 14. Yüzyılda başlayan tıp alanındaki çalışmaların 
görselleri minyatürlerden oluşmaktadır. İshak Murat’a ait “Havassü’l Edviye” 1389 yılında hazırlanmış ilk 
Türkçe tıbbi eserdir. 
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Fatih döneminde, çok önemli bir hekim olan Sabuncuoğlu Şerafeddin, tıp eğitimini, usta-çırak ilişkisi 
ile öğrenildiği dönemde Burhanettin Ahmet’ten alarak, Amasya’da tamamlamıştır. Sabuncuoğlu 1465’te o 
dönemde çok rağbet görmeyen cerrahi alanına ilgi duyarak resimli “Cerrahiyetü’l-Haniyye” eserini yazmıştır 
(Resim 6). Kitaptaki öğretici nitelikteki minyatürler cerrahi tekniği tüm detaylarıyla göstermektedir. Eser-
de 138 anatomik illüstrasyonla 168 cerrahi alet illüstrasyonu yer almıştır. Eserin bilinen üç kopyasından 
ikisi İstanbul Fatih Millet Kütüphanesinde diğeri de Paris Bibliotheque National’de bulunmaktadır (Kazan, 
2003:65).

Şemseddin-i İtaki, 1632’de “Risale-i Teşrih-i Ebdan” ve “Tercüman-ı Kibale-i Feylesefan” eserlerini 
yazmıştır (Resim 7). İtaki ve Vesalius’ta ortak noktalara rastlanması, İtaki’nin Vesalius’un eserini ve o dö-
nem anatomisiyle ilgili Avrupa kökenli bazı resimli anatomi kitaplarını gördüğünü göstermektedir. Sanatsal 
anlamda aynı olanaklara sahip olunmadığı için, eserde yer alan anatomi çizimlerinin Vesalius’unkiler kadar 
iyi olmaması doğaldır. İtaki’nin kitabındaki illüstrasyonlar üçe gruba ayrılabilir; ilki eski anatomik çizim-
ler gibi başı ters dönmüş durumda, yuvarlak yüzlü, çekik gözlü figürlerden oluşan illüstrasyonlar, ikincisi 
Vesalius’un “De Humani Corporis Fabrica Libri Septem” eserindekilere benzer illüstrasyonlar, üçüncüsü 
ise Vesalius’un eserinde bulunmayan, fakat Avrupa kaynaklı olan, kadın-erkek genital organlarını, kasları 
gösteren modern illüstrasyonlardır (Kahya, 1996:178-179). 

Resim 6. Cerrahiyyetü’l Haniyye. Sabuncuoğlu Şerafeddin             Resim 7. İtaki’nin illüstrasyonlarına örnek             

1820’de hekim ve tarihçi olan Şanizade Ataullah Efendi, “Hamse-i Şanizade” isimli kitabını, çevirileri-
nin yanı sıra tecrübelerini de ekleyerek beş bölümde tamamlamıştır. İnsan vücudunun genel bilgisiyle başla-
yarak kas, kemik ve sinirlerin ince yapıları anlatılmasıyla devam eden kitapta 56 adet resim bulunmaktadır 
(Akar,2015:23). 

1841-1842 eğitim döneminde, Avrupa’daki tıp eğitimin örnek alındığı Galatasaray-ı Mekteb-i Tıbbiye-
si’nin ders programında ikinci sınıflar için “fenn-i tasvir” ve üçüncü sınıflar için “fenn-i resmu tasvir” der-
sleri yer almıştır. Ancak süreklilik göstermeyerek, sonraki yılların programında yer almadığı görülmektedir.  

Medikal illüstrasyon konusunda yetişmiş insan azlığı nedeniyle Türkçe tıp kaynaklarında resim ve 
şekil kullanımından mümkün olduğunca kaçınılmaktadır. Tıp kitapları tarandığında birçok başarılı özgün 
çizime rastlanmakta, ancak bu yetenekli çizerlerin sadece bulundukları eğitim kurumunda tıp alanında 
sınırlı hizmet verdikleri görülmektedir. Medikal illüstrasyon, ülkemiz üniversitelerinde ayrı bir birim olarak 
görülmediği için kurumsallaşamamıştır (Sınav, 2008:53-60).

Yüzyılı aşkın bir süredir Batı, özellikle de ABD ve Kanada üniversitelerinin lisans ve lisansüstü pro-
gramlarında yer alan medikal illüstrasyon, ülkemizde yeni bir eğitim alanıdır. Bu alanda yükseköğretimde 
atılan ilk adım, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde 2015 yılında açılan ve 
2016-2017 öğretim döneminde öğrenci alımını gerçekleştiren “Tıbbi Resimleme Tezli Yüksek Lisans Pro-
gramı” olmuştur. 
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Uluslararası düzeydeki önemli adımlardan biri de, medikal illüstratörlerin bir araya geldiği meslek ku-
ruluşlarının kurulmasıdır. 1945’te Amerika Birleşik Devletleri’nde bu alanda önemli katkıları olan “Medi-
kal İllüstratörler Derneği” (AMI-Associated Medical Illustrators) kurulmuştur. 1949’da İngiltere’de kurulan 
“Medikal Sanatçılar Derneği” (MAA-Medical Artists Association) de hem tıbbi, hem de sanatsal yeterliğe 
sahip üyelerden oluşmaktadır. 

Yirminci yüzyılın son çeyreğinde tıbbi görüntüleme teknolojilerinde kaydedilen aşamalar; dijital radyo-
grafi, bilgisayarlı tomografi, yeni radyofarmasotiklerin gelişmesi, gerçek zamanlı ultrason tarama, doppler 
ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme gibi yeni tekniklerin doğmasına ve var olan tekniklerin 
daha kaliteli sonuç vermesine neden olmuştur. Bahsedilen ilerlemeler sayesinde detaylı anatomik incelem-
eler, üç boyutlu imajlar ve hareketli görüntüler hekimlerin hizmetine sunulmuştur. Medikal illüstrasyon bu 
teknolojileri de kullanmaya başlamış ve elde edilmiş olan görüntülerin işlenmesinde yeni metotlar geliştir-
ilerek, diseksiyona veya cerrahi prosedürlerin izlenmesine gerek kalmadan medikal çizim yapabilmeyi ola-
naklı kılmıştır (Özdemir vd, 2003:250). 

Günümüzde dünyada 200 civarında sertifikalı medikal illüstratör bulunmaktadır. Bunlardan iki önemli 
isim olan Prof. Dr. Ahmet Sınav ve Dr. Levent Efe ülkemizi temsil etmektedir. Ahmet Sınav, anatomi pro-
fesörüdür ve Levent Efe gibi, medikal illüstrasyon alanında dünya çapında bir isimdir. ABD’de başlayan 
medikal illüstratörlük kariyerinde, yaptığı çok sayıda uygulamanın yanında; medikal illüstrasyon, internet 
tabanlı interaktif anatomi eğitimi ve klinik anatomi alanında makaleler yayınlamış ve konferanslar ver-
miştir. Sınav’a göre (2008:54), görselliğin vazgeçilmez olduğu tıp eğitiminde medikal illüstrasyonlar, an-
lamaya yardımcı olmakta, öğreticilerin tıp bilgisini daha kolay anlatmasını sağlamakta ve bilginin doğru 
depolanıp gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol oynamaktadır. Tıp Fakültesini bitirdikten sonra bir 
süre hekimlik yapan Efe, daha sonra medikal illüstrasyon alanında Johns Hopkins Üniversitesi’nde eğitim 
almıştır. Avustralya’nın Melbourne şehrinde kurduğu stüdyosunda medikal illüstrasyon ve animasyonlar 
üretmektedir (Resim 8-9).

Resim 8. Ahmet Sınav’a it bir medikal illüstrasyon        Resim 9. Levent Efe’ye ait bir medikal illüstrasyon

Çoğunlukla cerrahi dallardaki yayınlar ve hasta eğitimi üzerine çizimler yapan Efe, farklı anlatım dilleri 
kullanmak gereken bu her iki alan için ortak yönün, karmaşık tıbbi konseptlerin görsel bir anlatım ile daha 
anlaşılır kılınması olduğunu ifade etmiş ve eklemiştir; “Amacım, bir hastanın kendisine yapılacak müdahale 
konusunda çizime bakarak bilgi almasını; ya da bir cerrahi atlasındaki “Robotik Timektomi” ameliyatının 
görsel öyküsüne bakan bir hekimin, iki-üç saniye içinde verilmek istenen mesajı algılayabilmesini sağla-
maktır. Son yıllarda uluslararası dergilere kabul edilen Türkiye kökenli makalelerde artış görülmektedir. 
Türk hekimlerinin giderek artan uluslararası sunumlarına kaliteli görsellerin eşlik etmesi çok önemlidir ve 
bu görsel desteği verecek olan kişiler, medikal illüstratörlerdir. Medikal illüstrasyon eğitimi, çizim yapmak 
ya da yazılımları öğrenmek için değil, bu mesleğin felsefesini kavramak için gereklidir. Mesleğinin en ileri 
noktasındaki bir uzmanın anlattıklarını, sokaktaki insanın anlayacağı hale dönüştürebilmek, ciddi bir görsel 
anlatım becerisi gerektirmektedir ve bu alandaki eğitim kurumları da, bunun felsefesini öğretmektedir. Bu 
mesleğin çok farklı alanları bulunmaktadır. Medikal animasyon, interaktif sunum, protez ve anaplastolo-
ji, biyoteknoloji, tıbbi cihaz tasarımı, üç boyutlu modeller, tıbbi reklamcılık gibi çeşitli alanlarda çalışan 
illüstratörler mevcuttur” (Öz,2015).   
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Medikal İllüstrasyon Tasarımında Önemli Noktalar:

Tıp eğitimi, başta temel tıp (anatomi, histoloji ve embriyoloji) olmak üzere anatomopatoloji eğitimini 
de kapsamaktadır. Resim sanatı ile ilgili alınan eğitim ve bilgiler, ancak tıp bilimi ve özellikle anatominin ye-
terince kavranmasıyla anlamlı hale gelir. Medikal illüstratör hayat boyu mesleki yeterliliğini sürdürebilmek 
için, çizim konusundaki yeteneklerini geleneksel ve bilgisayar destekli teknikleri kullanarak geliştirmeli ve 
aynı zamanda tıptaki gelişmeleri de takip etmelidir. Medikal illüstratör tıp ile ilgili konularda eğitimsel, 
tanıtıcı yada editoryal amaçlarla çizim yapan sanatçıdır ve bu tıbbi sanatı doktorlar ve diğer sağlık çalışan-
ları ile arasındaki iletişimde etkin olarak kullanırlar. Medikal illüstratör, çeşitli tekniklerde çizim yapabilme 
yeteneği bulunan, bilgisayarlarda ve platform kullanımlarında yeterli bilgiye sahip, ilgili programları kul-
lanabilen, verilerin basım aşamasında tasarım yapabilen, kitap, bilimsel makale, multimedya programları, 
prezentasyon, poster veya değişik formatlar için uygun çizim yapabilme kapasitesine sahip olan kimsedir 
(Özdemir vd, 2003:249).

Medikal illüstratör, resimlemesi gereken konuya hem bir sanatçı, hem de bir tıpçı gözüyle bakıp en yalın 
ve dolaysız şekilde bunu hedef kitleye aktarabilmek için, hem tıp hem sanat alanında eğitimli olmalıdır. 
Vurgulanması gereken noktalar detaylı ve yorumsuz bir şekilde betimlenmeli, asıl konuya ve gösterilmesi 
gereken noktalara odaklanmayı sağlayarak, gereksiz unsurlara çizimde yer verilmemelidir. Vurgu ve odak 
sağlama işlemi, realist kullanımının ötesinde renklerin farklı kullanımı ile de yapılabilmektedir. Böylece 
medikal illüstratör için sınırlı da olsa öznellik ortaya çıkar.  Resim 9’da Levent Efe’nin illüstrasyonunda 
damarın mavi, bazı dokuların sarı renkte olması buna örnektir. Bilimsel doğruluk medikal illüstrasyonda 
bulunması gereken en önemli noktadır. Bilimsel bilginin en doğru şekilde aktarımı için; kişisel yorumla-
manın, öznelliğin belirli sınırlar içinde kalması gerekir. Güçlü bir desen anlayışı, anatomi bilgisi ve tekniğin 
etkili kullanımı gibi unsurlar, realist bir çalışmanın sanatsal niteliğini ortaya koymaktadır.

SONUÇ 

Medikal illüstrasyonlar, tıp tarihi boyunca; cerrahi tekniklerin uygulanması, anatomi bilgisi, tedavi 
yöntemleri, tıbbi cihazların tanıtımı ve kullanımı amacına hizmet etmiştir. Tıp kitaplarında yer alan bu 
illüstrasyonlar, yazılı bilginin görselleştirilerek daha kolay anlaşılmasını ve kavranmasını sağlamıştır. Satır-
larca hatta sayfalarca yazı ile anlatılması ve anlaşılması zor olan cerrahi bir eylemin tek bir illüstrasyonla ko-
layca kavranır hale getirilebilmesi; diseksiyon veya günümüzdeki ileri görüntüleme teknikleriyle elde edilen 
anatomi bilgisinin görselleştirilerek iletilebilmesi, görmeye dayalı bir bilim dalı olan tıbbın gelişmesindeki 
en önemli etkenlerdendir. 

Medikal illüstrasyonun temeli olarak kabul edilen 30.000 yıl öncesine ait bağırsakları dışarıda bizon 
çiziminden, yazının icadıyla birlikte edinilen tıbbi bilgilerin kil tablet, papirüs gibi yüzeylere aktarılmaya 
başlanmasına; 13. yüzyılda anatomik şekillerin ağaç baskı yöntemiyle kağıda basılmaya başlanmasından 20. 
yüzyılda tıbbi görüntüleme teknikleriyle elde edilen bulguların görselleştirilmesine kadarki süreçte medikal 
illüstrasyondaki gelişim, tıp bilimindeki gelişime paralellik göstermiştir. Günümüzün teknolojik olanak-
larıyla daha da zenginleşen ifade yöntemleriyle birlikte, işlevselliği artmıştır. Sağlık alanındaki teorik bilgi ve 
deneyimleri görselliğe dönüştüren medikal illüstrasyonun doğru ve etkili uygulanması, hem tıp hem sanat 
bilgisi gerektirmektedir.

Tıp bilimine sağladığı katkılarla önemli bir disiplinlerarası alan olan ve dünyada yüzyıllardır uygulanan 
medikal illüstrasyon, ülkemizde ise eğitim alanında çok önemli bir ilk olan yeni açılan lisansüstü bir pro-
gram, sertifikalı medikal illüstratörlerimizin düzenlediği seminer ve atölye çalışmaları, tıp profesyoneller-
inin yayınlarında ve katıldıkları bilimsel toplantılarda görsellerin kullanımına duydukları gereksinimin 
artması gibi unsurlardan dolayı gelişmeye açık bir tablo sergilemektedir. Bu olumlu gelişmelerin ve gerek-
sinimlere cevap verebilecek eylem ve etkinliklerin artması ile birlikte medikal illüstrasyon alanı, ülkemizde 
de hak ettiği değere kavuşabilecektir. 
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DETERMINATION OF BINARY DRUG COMPOUNDS BY 
SPECTROPHOTOMETRIC METHODS AND DETERMINATION OF THE 

DATA OBTAINED AS A STATISTICAL

Güzide PEKCAN ERTOKUŞ1

1. INTRODUCTION

The chemical formulas of amoxicillin and paracetamol are respectively  (2S,5R,6R)-6-{[(2R)-2-ami-
no-2-(4-hydroxyphenyl-acetyl]amino}-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-24-carboxy-
lic acid, N-(4-hidroxyphenly) (Reiss et al., 2015; Mohamed et al., 2017). Paracetamol is used as analgesic 
and antipyretic drug (Shanker et al., 2017). Amoxicillin is a used for gastrointestinal system infection with 
Helicobacter pylori (Aktaş and Sarıdağ, 2016; Horoz et al., 2004; Rojanarata et al. 2010). The chemometric 
techniques are supported by the mathematical models Recently,  the chemometric calibration methods are 
used in spectral data analysis for the containing two or more compounds with overlapping spectra (Aktaş 
and Toprak, 2017). The Minitab 17 program (Inova, Ankara, Turkey) was used for the analysis of all the 
concentration and absorbance data to do the statistical calculations.  Minitab is statistical analysis software. 
In addition to statistical research, statistics can be used to learn (Minitab, 2018).

In this paper; the determination of paracetamol and amoxicillin of drug tablets (parol and alfoxil) by 
PLS and MLR. The validation of the chemometric-spectrophotometric method has appended precision, ac-
curacy, selectivity. PLS and MLR methods were successfully performed to the simultaneous determination 
of paracetamol and amoxicillin in the tablets without any separation method. Mean recoveries (%) and stan-
dard deviation of multiple lineer regression (MLR) and partial least squares regression (PLS) methods were 
calculated for the validation of the methods. The acquired results were statistically compared each other.

2. Experimental

2.1. Materials

All materials used were of analytical grade. Stock solutions of 25 mg/250 ml of paracetamol (Sigma) and 
amoxicillin (Sigma) were prepared with 0.1M HCl. A training set and validation set contained the drugs in 
various proportions, 25 synthetic mixtures (for validation and calibration) were made. Shimadzu UV-1700 
PharmaSpec Spectrophotometer connected to an IBM PC with UV Probe Software was used for all mea-
surements and data processing. A pair of 1.0 cm quartz cuvettes was used for absorbance measurements.

2.2. Preparation Of Standard Solution For  Absorbance Measurements

Absorbance spectra of paracetamol and amoxicillin were recorded between 200 and 350 nm with the 
0.1 range. The calibration matrix, training, and validation sets contain three component mixtures at diffe-
rent rates and to calculate concentrations, the concentration sets and analysis of effervescent tablet have 
been calculated using PLS and MLR. Samples of 5.0 and 25.0 mg/L of drugs were placed in volumetric flasks 
(25 ml) and dissolved containing 0.1M HCl was added. The mixture was shaken for 20 min and filtered. A 
training set and validation set contain the drugs in various proportions, 25 synthetic mixtures (for valida-
tion and calibration) were prepared and presented in Table 1.

2.3. Preparation Of Pharmaceutical Preparations

Parol produced by Atabay, containing 500 mg of paracetamol per tablet and Alfoxil  produced by Ak-

1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Isparta  / Türkiye. guzideertokus@sdu.edu.tr
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tavis, containing 500 mg of amoxicillion per tablet were analyzed by the multiple lineer regression (MLR) 
and partial least squares regression (PLS) chemometric methods. For this purpose, 1 g of the samples were 
mechanically mixed with 0.1 M HCl and transferred into 25 ml bottles. All the techniques were applied to 
the final solution.

3. Results and Dıscussıon

3.1. Absorption of Paracetamol, Amoxicillin and Mix Solution 

Absorption of paracetamol and amoxicillin and mix solution is all in the visible region of high absor-
bent substances. Fig. 1 shows the absorbance-wavelength curves. The spectra of acetylsalicylic acid, parace-
tamol, and ascorbic acid are in the range of 200-350 nm. 
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Figure. 1. Original absorption spectra of 20 mg/L (ppm) paracetamol, 20 mg/L (ppm) amoxicillin and 
and their mixture in 0.1M HCl

3.2. Multiple lineer regression (MLR) and Partial Least Squares Regression (PLS)

Some statistical parameters were given for validation of calibrations for synthetic mixtures of drugs.

Table 1. Composition of prediction set and recovery results obtained in synthetic mixtures for PLS and 
MLR methods.

Mix

No

Recovery %

Paracetamol

PLS

Recovery %

Amoxicillin

PLS

Mix

No

Recovery %

Paracetamol

MLR

Recovery %

Amoxicillin

MLR

1 99.80 100.00 1 99.6 98.6

2 97.40 99.8 2 98.7 98.75

3 97.00 99.73 3 99.5 99.56

4 97.60 99.85 4 98.6 99.9
5 98.40 99.88 5 99.6 99.75
6 99.60 99.20 6 99.6 99.85
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7 98.70 99.20 7 99.9 99.65
8 98.40 99.80 8 99.5 99.86

9 99.50 94.45 9 98.7 99.9

10 99.20 99.80 10 100 99.98

11 99.73 100.20 11 99.85 99.86

12 99.80 99.60 12 99.9 99.78

13 99.27 99.47 13 99.5 99.65

14 99.60 99.60 14 100.01 99.85

15 99.67 99.56 15 98.65 99.96

16 99.90 99.40 16 99.86 99.78

17 99.75 99.90 17 99.95 99.95

18 99.45 99.80 18 99.8 99.89

19 99.85 99.80 19 99.7 99.95

20 99.85 99.84 20 99.65 99.87

21 99.84 99.20 21 99.65 98.96

22 99.92 99.70 22 99.68 99.88

23 99.88 99.53 23 99.89 99.86

24 100.04 100.04 24 99.78 100

25 100.04 100.04 25 99.8 99.98

Mean=99.29

Standard Devia-
tion=0.87

Mean=99.50

 Standard Devi-
ation =1.08

Mean=99.57               
Standard deviati-
on=0.43

Mean =99.72

Standard deviation 
=0.37

The statistical parameters were found to produce a satisfactory validity for the PLS and MLR methods. 
The PLS and MLR methods have reliable accuracy and higher precision. From the results (table 1. ) obtai-
ned,  the standard deviation values are sufficiently small and the recovery values are sufficiently close to 100. 
This shows us that the results obtained are appropriated.

3.3. Validation of the Method

For calibration the prediction residual error sum-of-squares (PRESS) was calculated as: 
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2

        (1) 

where added
iC – actual concentration, the added concentration of drug; found

iC : predicted concentration, 
the calculated concentration of drug.

According to the actual and predicted concentrations of the samples. PRESS values of paracetamol and 
amoxicillin were calculated and listed in Table 2.
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It is important to emphasize that this is not a correct way to normalize the PRESS values when not all of 
the data sets contain the same number of samples. But the standard error of prediction (SEP) values contains 
the number of samples. Some statistical parameters determined the effectiveness of the calibration. The SEP 
was calculated using the following expression:
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n

i

found
i
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i

     (2)

where n – the total number of synthetic mixtures. 

Table 2. Statistical parameter values for calibration step-simultaneous determination of paracetamol 
and amoxicillin using PLS and MLR methods.

Parameters Method Paracetamol Amoxicillin

SEP
PLS 0.019 0.020

MLR 0.020 0.030

PRESS
PLS 0.004 0.005

MLR 0.003 0.008

PRESS and SEP values are close to zero. the degree of accuracy is increasing. The obtained PRESS and 
SEP values are close to zero for PLS and MLR methods.

3.4. Analysis of Pharmaceutical Formulation

The experimental results of two methods for pharmaceutical formulation are given in Table 3. One can 
see that the obtained results are very close to each other.

Table 3. Determination of paracetamol and amoxicillin in pharmaceutical formulation using PLS and 
MLR methods

Paracetamol 
(gram)

Amoxicillion
(gram)

NO PLS MLR Classical 
UV Method PLS MLR Classical 

UV Method
1 0.480 0.496 0.492 0.485 0.499 0.496
2 0.495 0.498 0.496 0.496 0.498 0.494
3 0.492 0.496 0.495 0.495 0.498 0.497
4 0.497 0.495 0.495 0.497 0.496 0.499
5 0.499 0.497 0.495 0.496 0.495 0.498

Mean 0.4926 0.4964 0.4946 0.4938 0.4972 0.4968

Standard 
Deviation 0.0075 0.00114

0.0015
0.0050 0.001643

0.0019

In order to compare the performances of the investigated chemometric techniques according to UV 
spectrophotometric method for samples, we applied Snedecor’s F-test . The method used to compare the 
differences between the one-way ANOVA test was applied to the actual samples for each food drug. In this 
study. Snedecor’s F-values were calculated and compared with the F value. The same computation pro-
cess was repeated for each drug. The experimental (calculated) F-values did not exceed the F-value in the 
variance analysis. Among all these methods. it was concluded that there was a meaningful difference. All 
statistical parameters and numeric values are suitable for simultaneous identification in pharmaceutical 
formulations. 
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4. CONCLUSION

The partial least squares method and principle component regression successfully applied at the same 
time were able to identify drugs in synthetic solutions and pharmaceutical formulation. For all values, low 
prediction errors and high correlation coefficients emphasize the high linear relationship between the pre-
dicted and actual concentrations. The results obtained with this ternary mixture and some ratios of compo-
nent concentrations show excellent predictive ability with these methods. 
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AKTİF YEŞİL ALANLARIN SU VARLIKLARI YÖNÜNDEN 
DEĞERLENDİRİLMESİ: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ

Yasin DÖNMEZ1, Suat ÇABUK2, Atilla ATİK3

GİRİŞ

Açık ve yeşil alanlar, kentlerde planlama çalışmalarının başarılı olabilmesinde önemli bir araçtır. Özel-
likle kentsel mekân organizasyonunda; doluluk ve boşluk dengesini sağlayan, kentin fiziksel yapısını ortaya 
koyan ve biçimlendiren temel alan kullanımlarından birisi olup, kent planlamasında ve tasarımında diğer 
alan kullanımlarını bütünleştiren bir denge unsurudurlar (Manavoğlu ve Ortaçesme, 2015). Bu dengenin 
doğru ve sistemli bir şekilde sağlanması ise kentsel açık ve yeşil alanların kent içerisinde makro ölçekten 
mikro ölçeğe kadar her aşamada bir sistem dâhilinde planlanması ve planlama stratejilerinin oluşturulması 
ile mümkündür. Öyle ki yeşil alan konusunda önemli olan, bu alanların kentlerdeki varlıkları değil, kentsel 
arazi kullanım ve kent formuna uygun sistemli bir şekilde planlanmasıdır (Yücesu vd., 2017)

Peyzaj mimarlığı disiplininde; mekân içinde tasarlanan, özgünleştirilen donatı elamanlarını sistematik 
bir biçimde kullanmak ve tasarlamak en az mekan yaratmak kadar önemlidir. Donatı elamanları için gerekli 
bir takım tasarım ölçütleri vardır. Bunlar doğru ve uygun olarak kullanıldığında yaşam kalitesini artırıcı, 
kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan, konforlu tasarımlar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle tasarım sürecinde 
oluşturulan donatı elemanları mekanın kimliğini, mimarî yapı ile uyumunu sağlayabilmelidir (Düzenli vd., 
2017).

Belirli bir düzen içinde ele alınan, bulundukları çevre ile bütünleşerek mekanın bir ögesi haline gelen 
donatı elemanları birbirleri ile kurdukları dil birlikteliği aracılığı ile mekansal kimliğin oluşmasına katkı 
sağlayan en önemli nesnelerin başında gelmektedir. Bu nedenle donatı elemanlarının birer tasarım ürünü 
olarak ele alınmalarını sağlayacak, birbirleri ve yer aldıkları mekanlar ile doğru ilişkiler kurmalarını ola-
naklı kılacak bazı yaklaşımlara gerek duyulmaktadır (). Mekansal kimliğin oluşumunda etkili olan simgesel 
özellikler, psikolojik etkiler, malzeme, doku ve renk öğeleri, donatılar, tanıtıcı öğeler, doğal dengeler ve buna 
benzer psikolojik ve biyolojik açıdan insana huzur ve mutluluk veren birçok eleman ve özellikler mekân-
ların kalitesini artırmaktadırlar (Asatekin,1981:19; Bayraktar ve vd., 2008:107; Düzenli vd., 2017). Donatılar 
farklı şekillerde sınıflandırılabilir; 

Yörük ve arkadaşları (2006) peyzaj donatılarını şu şekilde sınıflamıştır; 

• Zemin elemanları (merdiven, rampalar, yollar, kaldırımlar, döşeme elemanları) 

• Kuşatma elemanları             

• Çatı elemanları 

• Bahçe donatıları (aydınlatma, çöp kutuları, oturma elemanları, işaret levhaları) Yıldızcı (2001) ise 
donatıları; 

• Zemin kaplamaları (beton, taş, ahşap, asfalt, tuğla vb.) 

• Oturma birimleri (banklar, sandalyeler, grup oturma elemanları, oturma basamakları) 

• Aydınlatma elemanları (yol aydınlatıcıları, alan aydınlatıcıları) 

• İşaret ve bilgi levhaları (yönlendiriciler, yer belirleyiciler, bilgi iletişim panoları) 

• Sınırlandırıcılar (sınırlayıcılar, caydırıcılar, yaya bariyerleri, trafik bariyerleri) 
1  Karabük Üniversitesi, Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Karabük. yasindonmez@karabuk.edu.tr
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suatcabuk@gmail.com 
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• Su ögesi (havuzlar, süs havuzları, çeşmeler) 

• Üst örtü ögeleri (duraklar, gölgelikler, pergolalar, örtü elemanları) 

• Satış birimleri (kiosklar, sergi pavyonları, büfeler) 

• Sanatsal objeler (heykeller) 

14.06.2014 Tarih ve 29030 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 
5-İ maddesi yeşil alanları sosyal altyapı alanları kapsamında “… açık ve kapalı spor tesisleri ile park, çocuk 
bahçesi, oyun alanı, meydan, rekreasyon alanı gibi açık ve yeşil alanlara verilen genel isimdir.” şeklinde ele 
almaktadır. Aynı yönetmelik kapsamında Ek-2 olarak verilen asgari alan standartları tablosunda kişi başına 
10 m2 “Sosyal Açık ve Yeşil Alanlar” ayrılması öngörülmüştür. Bu standartlara göre imar planlarında aşağıda 
sıralanan alanlar “Sosyal Açık ve Yeşil Alanlar” olarak değerlendirilmektedir:

- Çocuk Bahçesi

- Park

- Botanik Bahçesi 

- Hayvanat Bahçesi

- Mesire Yeri

- Rekreasyon 

Bu çalışmada aktif yeşil alanların su varlıkları yönünden değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Çalışmanın ana materyalini, Safranbolu kent merkezinde yaralan parklar oluşturmaktadır. Safranbolu, 
Kuzeybatı Karadeniz Bölgesi’nde ve Karadeniz’e kuş uçumu 65 km uzaklıktadır. Yerleşmenin koordinatları 41° 
16’ kuzey enlemi, 32° 41’ boylamıdır (Şekil 1). 1995 yılında Karabük’ün il yapılmasıyla, Karabük’e bağlı bir ilçe 
durumuna gelmiştir. Karabük ile olan mesafesi 8 km dir. Karabük Merkez, Eflani, Ovacık, Ulus ve Araç ilçeleri 
Safranbolu’nun komşularıdır. İlçenin yüzölçümü 1013 km2 olup bu alanın büyük bölümü ormandır. Engebeli 
bir arazide yer alan Safranbolu’nun denizden yüksekliği ortalama 500 m dir (Anonim, 2008). 

Şekil 1. Araştırma Alanının Türkiye’deki Konumu.
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Bu çalışmanın amacı; Safranbolu’daki parkların su varlıkları yönünden irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu 
doğrultuda Aslan ve ark. (2015) ile Yılmaz ve ark. (2015) tarafından Malatya kent merkezinde yer alan 
parkların gelişmişliklerinin belirlenmesi amacıyla geliştirilen yöntemden yararlanılmıştır. Araştırmacılar 
tarafından oluşturulan form ile Safranbolu belediyesinden temin edilen bilgiler ışığında kentte bulunan 
hâlihazır 38 park, sahip oldukları su varlıklarına göre incelenmiştir. 

SU ÖĞELERİ

Bir kentin yaşanabilir olması yeşil ve açık alanların miktarı ile belirlenmektedir. Yeşil alan sistemi 
içerisinde yer alan su elemanları, kentlerin estetik ve işlevsel donatı elemanlarıdır. Hayatın varlığı ve sürek-
liliği bağlamında kritik bir öneme sahip olan bileşenlerden biri olarak su, insan ve insanın biçimlendird-
iği, yapılandırdığı mekânlar üzerinde, geçmişten günümüze değişen öncelikler uzamında son derece belir-
leyici olmuş, hatta tarih boyunca su, insan yaşamının temel elemanlarından biri olmuş; deniz ve nehirler 
birçok yerleşkeye hayat vermiş ve genellikle yer seçimlerinin ana nedenlerinden biri olmuştur. Uzun yıllar 
gerçekleşen yapılaşma sonucunda durgun hale gelen kent ortamında su, bulunduğu ortamdaki mikrokli-
mayı dengelemek, mekâna canlılık kazandırmak, aktif ve pasif rekreasyonel aktivitelere imkân sağlamak 
amacıyla bir tasarım elemanı olarak kullanılmıştır (Aksoy ve Yılmaz, 2015). 

Su, bütün kentsel peyzajlar için temel bir nitelik olup çeşmelerin, fıskiyelerin ve kaskatlı suların faali-
yetleri, doğanın en hoş şelalelerin görsel ve işitsel seremonisini yansıtmaktadır. Zamanla bütün bu estetik 
ve fonksiyonel etkiler suyun kentsel mekânda yoğun olarak kullanılmasına yol açmış, en çok kullanım ola-
nağını da meydanlarda bularak kentsel mekânda yerini almıştır. Çünkü kentsel yaşamın geçtiği en önemli 
açık mekânlardan biri olan meydanların tasarımlarında, su elemanlarının önemli bir öğe olarak kullanıl-
masının nedeni, yoğun kent dokusu içinde görsel ve zihinsel bir rahatlama sağlamaları, birçok estetik ve 
işlevsel özelliğe sahip olmalarıdır. Meydanlarda önemli bir görsel odak oluşturmalarının yanı sıra, su ele-
manları çıkardıkları sesle çevredeki trafik gürültüsü gibi istenmeyen sesleri perdelerken, havaya karışan su 
zerrelerinin yarattığı serinlik ile de sıcak havalarda iklimsel konforu sağlamaktadır (Aksoy ve Yılmaz, 2015). 

ARAŞTIRMA BULGULARI

Yapılan çalışmalar sonucunda parklar, araştırmacılar tarafından tablolar halinde değerlendirilmiştir. Su 
varlığına sahip olan parklara (+) simgesi kullanılmıştır.

S.NO PARK ADI Su varlığı S.NO PARK ADI Su varlığı

1 18 Mart Kent Parkı + 20 Yeni Çarşı Sanat Parkı +

2 Barış Manço Parkı + 21 Özgecan Arslan Parkı -

3 Emniyet (100. Yıl) Parkı - 22 Tülbentiçi Parkı +

4 Mehmet Akif Ersoy Parkı - 23 İsmail Lütfü Tansu Parkı + 

5 Emek Parkı + 24 2500 Parkı Parkı +

6 Sentetik Çim Saha Parkı - 25 Diriliş Parkı -

7 Safranbolu Çetin Bilgiç Parkı - 26 Dolunay Parkı -

8 Safranbolu Merkez Parkı + 27 Kışlayanı-Babasultan Parkı -

9 Emirkent Parkı - 28 Antepoğlu Parkı -

10 Ahmet Sarı Parkı + 29 Taş Harman Parkı -

11 İbrahim Cefakar Parkı - 30 Harmanlar Parkı -

12 Rüzgar Parkı + 31 Cırık Parkı -

13 Prof. Dr. İbrahim Gümüşsuyu. Parkı + 32 Gülşayan Parkı -

14 Sağlık Parkı - 33 Cinoz Parkı -

15 Umut Parkı - 34 Karaman Parkı -

16 Yeşil Vadi Sitesi Parkı - 35 Huzur Parkı -

17 Ata Parkı + 36 Ömer Kutay Gücük Parkı -

18 Özlem Ergül Parkı - 37 Abdurrahman İbrahim Ulusoy Parkı -

19 Dr. Miyazaki Parkı - 38 Japon Bahçesi Parkı -
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Kentsel mekânların bir parçası olan parkların hayatımıza olan etkisi oldukça fazladır. Sahip oldukları yeşil 
alan ile birlikte  su öğeleri hem görsel hem de dinlendirici etkileri ile insanlara rahatlık hissi kazandırırlar. 

Yorucu iş hayatı ile birlikte, insanların boş vakitlerinin büyük bir bölümünü geçirdikleri parklar, sahip 
oldukları donatılar ile su elemanları çıkardıkları sesle çevredeki trafik gürültüsü gibi istenmeyen sesleri per-
delerken, havaya karışan su zerrelerinin yarattığı serinlik, sıcak havalarda iklimsel konforu sağlamaktadır. 
Suyun çevredeki varlığı insanlara peyzajın zenginliklerini hissettirmekte; suyun renk, parlaklık, yansıma ve 
dalga oyunlarının yanı sıra, ses özellikleri peyzaj potansiyelinin artmasına neden olmaktadır.

İklimsel değişikliklerin arttığı bu dönemlerde, parkların tasarım süreçlerinden uygulamasına kadar 
geçen süreçlerde su varlıklarının olması oldukça önemlidir. Sahip olunan su öğeleri, olunmayan diğer yer-
lere göre daha da kullanışlı bir durumdadırlar. Belediyeler sahip olunan parkları yeniden değerlendirmeli, 
bozuk veya tahrip olmuş parkları onararak hizmete sokmalıdırlar.
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VARIATIONS AND CAUSES OF INFORMAL EMPLOYMENT

Özgür SARI1

Introduction

Informal employment includes both statutory and non-statutory forms of employment, both formal 
and informal, as well as informal economic activity, both of which are paid for on their own behalf and 
which do not reflect their economic activity on public records and statistics (Yereli and Karadeniz, 2004: 45).

In this sense, informal employment can generally be defined as the fact that employees are never notified 
to the social insurance institution or incomplete notification of the number of working days. (Karaarslan, 
2014: 17) The reason for the illegal employment of informal employment is the fact that the employment 
activities are not reported to the relevant institutions and the procedures are not done.

There is no possibility that the figures for unregistered employment can be reflected in the exact 
estimation statistics. The reasons for the informal workings in our country are more complicated than they 
are known. In essence, informal employment does not originate from a single cause but affects more than 
one reason in different ways. Therefore, the solution of the problem is also as complicated as the reasons 
(Cloud 2013: 94-95).

Informal employment and informal economy are closely related. In addition to globalization, both 
national and international economic crises trigger informal employment. Rapidly growing population, 
unplanned and unhealthy urbanization, increased labor supply and unemployment are the main reasons 
for the increase in informal employment. In addition, non-standard forms of work, freelance work, home 
work, and outsourcing are the reasons for increasing the number of outsiders in an economy (Karaarslan, 
2014: 42).

Apart from all these, indigenous undocumented beneficiaries and frequently released tax exemptions, 
deletion of tax debts, insufficiencies of the audit procedures, legislation and staff members can also encourage 
informality. In addition, it constitutes a source of income for the unemployed, the low-wage workers in the 
public sector and the pensions with low salaries (Güloğlu, Korkmaz and Kip, 2003: 60).

1. Variations of Informal Employment

Referenced methods for unregistered employment in Turkey can be viewed under two headings.

1. Those who have never reported their work

2. Those who report missing fees and days of work

      

1.1. Those who have never reported their work

Informal workers on their own initiative can be specified as people who receive help from foreign illegal 
workers, child workers, monthly income from social security institutions, unemployment income earners 
and social services (Karaarslan, 2014: 20).

According to the existing law is in Turkey living / foreigners without a work permit and is found position 
of illegal workers the opportunity to work in the informal sector without depending on any service contract. 
In other words, the work and residence of foreigners who have entered the country from official or unofficial 
ways for a period of time or indefinitely are not notified to public institutions and organizations (Karaarslan, 
2014: 20).

1  Assoc.Prof.Dr. TODAİE, Ankara-Turkey, osari@todaie.edu.tr
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After Saudi Arabia and Turkey before the European countries have sent workers to countries such as 
Kuwait and Turkey has become a country of immigration job with this situation. After the dissolution of 
the Soviet Union has been especially workers who came to Turkey to take advantage of the Turkic Republics 
higher wage levels. In addition, for reasons such as the war in Iraq, Iran, Syria, coming illegally from countries 
such as Afghanistan who had the opportunity to work in Turkey are also illegal foreign workers. In that case 
the workforce in Turkey has reached a country area (Karaarslan, 2014: 21).

Because of the low costs of foreign illegal workers, the employer is not as much burden as other workers 
and can be used as bargaining material by being used as a trump card against other registered workers. Foreign 
and illegal workers aggravate the working conditions of domestic workers in a country and cause their wages to 
remain lower than they normally would be due to labor competition. A large majority of unregistered foreign 
illegal workers are willing to work even under the worst conditions of accumulating money in a short time 
because the transition is working for the purpose of saving money for a while and returning to the country. At 
the same time, it is known that employers do not pay or pay the wages of foreign fugitive workers working in 
fear of being caught or deported at any moment in time (Öğütoğulları, 2007: 39-40).

Another dimension of informal employment is seen in terms of working children. Increasing 
employment of children in underdeveloped and developing countries is raising the issue of child labor 
and is one of the sources of informal employment. Turkey evolving society to an industrialized village to 
the high rate of rural-urban migration is also survived. The fact that the rate of population growth was not 
enough to allocate a sufficient share of the budget education and health and the fact that the social state 
principle was not fully alive led to the work of the children of the families who migrated to the city especially 
(Öğütoğulları, 2007: 39-40).

Children who are cheap labor force for employers are seen as income earners within their families. 
According to the Civil Code, everyone who is not 18 years old is small, and according to the United Nations 
Convention on the Rights of the Child, every child is 18 years old. and about 6% of children at these ages 
have to be in economic income, causing children under the age of 18 to be notified to the relevant institutions 
(Karaarslan, 2014: 25).

What is important here is that they cause informal employment and not to take informal economic 
values   but to go to school together with their peers and to be employed in jobs that are inappropriate for 
their age (Karaarslan, 2014: 28).

An important aspect of the causes of informal employment is the monthly income or income in 
accordance with the provisions of various laws; are those who prefer to be off the record with their own 
interests in order to avoid such incomes that they have earned. This group constitutes retirement, widows, 
orphans and disabilities (Karaarslan, 2014: 29).

A significant number of those retired at a young age are retired, and then they continue their working 
life sometimes full-time and sometimes in writing. The reasons for employers to opt for these pensions are 
that they are willing to pay less, have no obligation to pay premiums because they have benefited from social 
security because of their retirement as well as reasons such as a surplus of experience (Bulut, 2013: 92-93).

Widow and orphan’s pension is a kind of survivor’s pension linked to his / her spouse, parents and 
deceased persons. According to the related legislation, since these pensions depend on the condition of not 
earning income, the beneficiaries are going to work for informal work so as not to cut these pensions, they 
can get these pensions. The same shall apply to those who receive invalidity pensions (Karaarslan, 2014: 31).

Unemployment insurance is designed to compensate for the loss of income during the period of 
unemployment and to prevent family members from falling into a difficult situation due to the past social 
security premium payments to lose their job in the absence of their own wishes and fears, can be defined as 
a kind of insurance branch established by the state (Karaarslan, 2014: 30-31).

In accordance with the relevant legislation, some conditions are foreseen to be partial partial benefits 
paid to employees for at least 600 days and those who satisfy these conditions are entitled to receive this 
pension. In addition to the increase seen in the amount paid as a worker’s allowance, insufficiencies in the 
control and economic crises cause employees to agree with their employers and, in the absence of work, to 
take advantage of this monthly benefit and to continue to work and continue to receive salaries. Therefore, 
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unemployment insurance payments can become a system that the employer’s employee has excluded from 
registration (Karaarslan, 2014: 32).

Social aid organizations have been growing in our country in recent years and have provided social 
assistance to over 25 million people by more than 15 public institutions and organizations. These welfare 
organizations are making payments such as old and disabled pensions and health services, and there is no 
income-generating activity for such payments and benefits and should not be included in the scope of social 
security. Therefore, people who benefit from these social benefits prefer to work informally to continue to 
benefit from social assistance (Karaarslan, 2014: 33).

1.2. Those who report missing fees and days of work

One of the most important and serious reasons for informal employment is that employees are not 
notified by the employers to the social security institution to avoid the financial burden of social security 
premium payments. Employers tend to not report their employees to social security institutions, mainly 
because of high unemployment rates, inadequate inspections and the inability to search for workers’ rights 
(Karaarslan, 2014: 33).

It is also an important question whether unregistered employment is being reported to the social 
security institution, as well as those who have never been informed to the social security institutions by the 
employer, that they are willing to work, and that the working time is reported on incomplete days and wages 
(Karaarslan, 2014: 33).

There is a lack of informality by paying less premiums by reporting incomplete working days of employees. 
In this method, if the person is working 30 days without being completely informed, it is shown as working for 
25 days and a missing premium is paid. In the long term there is a loss of the person in terms of the insurance 
premium and at the same time the social security system is damaged. (Karaarslan, 2014: 34).

Workplaces employing uninsured workers indicate that the worker has begun work on the supervisory 
staff during inspections and will sign the contract according to whether the trial period is foreseen and 
therefore whether it is successful or not. However, according to the provisions of the Labor Code, insurance 
must be obtained from the moment it starts to work according to the Law No. 5510, even during the trial.

At the end of this kind of excuse for supervisory staff, some of the employers continue to employ 
workers unregistered, even though they are insuring some of their employees (Karaarslan, 2014: 36).

It is the case that people have to do more than one job due to the difficulties of economic conditions and 
the lack of income, and other income-generating activities are not informed to the system. If some workers 
and civil servants work in a second job and their second job is not registered to the workplace, this leads to 
unregistered employment, in which case they usually have taxi and minibus driving, they also seem to be 
working in jobs. From the point of view of the duration of these studies, it is possible to work out every day 
as well as weekends and holidays. (Süngü, 2004: 35).

Another basic dimension of informal employment is that employers are notified of the difference 
between wages paid to employees and wages reported to social security institutions, rather than the net wage 
paid to employees by the employer, in order to pay a lower premium, for example by means of a minimum 
wage. Generally, there is excess income from the minimum wage, which causes all kinds of informality 
(Karaarslan, 2014: 38).

2. Causes of Informal Employment

There is no possibility that the figures for unregistered employment can be reflected in the exact 
estimation statistics. The reasons for the informal workings in our country are more complicated than they 
are known. In essence, informal employment does not originate from a single cause but affects more than 
one reason in different ways. Therefore, the solution of the problem is also as complicated as the reasons 
(Bulut 2013: 94-95).
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Informal employment and informal economy are closely related. In addition to globalization, both 
national and international economic crises trigger informal employment. Rapidly growing population, 
unplanned and unhealthy urbanization, increased labor supply and unemployment are the main reasons 
for the increase in informal employment. In addition, non-standard forms of work, freelance work, home 
work, and outsourcing are the reasons for increasing the number of outsiders in an economy (Karaarslan, 
2014: 42).

Apart from all these, indigenous undocumented beneficiaries and frequently released tax exemptions, 
deletion of tax debts, insufficiencies of the audit procedures, legislation and staff members can also encourage 
informality. In addition, it constitutes a source of income for the unemployed, the low-wage workers in the 
public sector and the pensions with low salaries (Güloğlu, Korkmaz and Kip, 2003: 60).

2.1. Economic Reasons

The most important reason behind informal employment is unemployment. In countries where 
unemployment rates are very high, employers are reluctant to register employees, while workers are unable 
to search for their rights with fear of unemployment.

Over the years, when economies have grown rapidly, the rate of informal employment is falling. There is 
an inverse relationship between unemployment and growth rates, but there is a direct relationship between 
informal employment and unemployment. Unemployment increases during times of economic contraction; 
and therefore informal employment is increasing due to unemployment (Karaarslan, 2014: 45).

As the number of workers employed by employers increases, the costs arising from the employment 
increase and even after certain numbers of the employed workers increase, the obligation to employ persons 
with the old obligations, disabled persons and terrorist offenders in accordance with the relevant legislation 
arises. In addition, workplace physicians, job security experts and lawyers are required. In addition, 
additional sections such as the breastfeeding room and the gymnasium also meet employers as costly and 
unwanted obligations (Karaarslan, 2014: 55).

Due to the small number of small enterprises with a small number of employees in our country and the 
small capitalization of these enterprises, these enterprises are heading to informal employment to increase 
their competitiveness. Of course, the number of employees on the basis of the enterprise may be small, but 
this leads to a high degree of unregistered employment in local industries consisting of a large number of 
small firms (Güloğlu, Korkmaz and Kip, 2003: 76).

Again, the development of technology, the economic worsening of living conditions, led to an increase 
in the number of employees at home. For example, firms in the textile sector make work at a fraction of the 
cost, thus employees do not benefit from annual leave, sickness benefits, social security, pensions, maternity 
insurance, death and funeral assistance. Since the cost is low in terms of the employer, it is preferable to do 
so and the informality is increasing (Güloğlu et al., 2003: 77)

The impact of high inflation is an issue that should not be ignored, even if its impact is gradually 
diminishing in recent years. Even if they are people, the corporations show their incomes lower than their 
incomes and higher than their costs to protect their capital and give less tax. In addition, due to economic 
instability in the country, businesses are often striving for informal activities to get rid of tax and employment 
burdens. The decline in high inflation and real wages in the economy pushes those who have no income 
other than wages to look for alternatives in economic terms and causes the increase in informal employment 
to become gradual (Ögütoğulları, 2007: 43-44).

 

2.1. Social Causes

Migration and crooked urbanization are the leading social causes of population, labor force and 
education and low level of consciousness. As we know, the migration process from the peasant to the city in 
our country began in the 1950s and increasingly the labor force in the countryside greeted the labor demand 
of the developing industry around the city. Therefore, the newly developing industry in cities has been able 
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to provide cheap work force and competitive power by employing informal workers to provide competitive 
power with this process (Karaarslan, 2014: 68).

Despite the rapid population growth experienced in our country, employment opportunities are not 
created. Five hundred thousand young people participate in the labor force every year in our country. The 
inability to open new business areas leads to an increase in unemployment, which causes laborers to work 
under inappropriate conditions, with fewer quarters, without insurance. Thus, both the employer and the 
employer tend to go out of record (Karaarslan, 2014: 71).

In addition, there is more informality in jobs that do not require a lot of qualifications, and at the 
same time, the low level of knowledge and awareness of the social security of employees with low levels of 
education also triggers this situation, and such people see it as the favor of the employer, not a right that is 
insured. The rates of reporting to the Social Security Authority that informal workers are working informally 
are also quite high with fear of unemployment (Karaarslan, 2014: 73).

2.2. Reasons Caused by Businesses

The vast majority of businesses in the industrial sector in Turkey is composed of large and medium-
sized enterprises; small businesses can be directed to more informality due to cost and financial problems. 
95% of informal employment is seen in businesses with between 1 and 9 employees (Karaarslan, 2014: 
75).

Businesses are also turning to informality to compete with cheap products, especially from Far East 
countries.

Again, the lack of institutionalization triggers out of record. In this sense, informal employment is 
almost nonexistent in institutionalized enterprises. Few are reported rarely even (Karaarslan, 2014: 77).

2.3. Reasons Caused by the Public

Despite efforts to reduce the bureaucratic burden in recent years, bureaucratic procedures at many 
points still lead to unregistered workers, particularly those with difficulties in notifying and employers, in 
short-term work (Karaarslan, 2014: 78).

One of the most important reasons for unregistered economic activity is the lengthy and costly process 
and many statements that need to be made in accordance with the relevant legislation while setting up 
a business, recruiting a worker, running or leaving a job; the rigidity of the labor market is high; causes 
businesses to keep their activities informally. It has also been determined by many studies that the excess of 
stationary jobs and excessive regulation increase informal employment (Ögütoğulları, 2007: 55).

Lack of legislation and lack of co-ordination among public institutions, the fact that the economic 
activities of employers are not audited during the period of activity triggers informality. In this sense, to 
ensure the efficiency of the audit activities, the personnel assigned to the audit by well-trained, experienced, 
expert and objective individuals will also make the audits to be taken seriously. Otherwise, it will lead to an 
increase in informality (Karaarslan, 2014: 80).

In our country, audit staff in general play an important role in the growth of the informal sector, especially 
in the areas of informal economy and informal employment, where the lack of supervisory staff is important. 
Failure to determine the appropriate punishment for all the specified actions and the impossibility of the 
execution of the penalties and the forfeiture of the punishment with various amnesties over time pushed the 
employers and also the workers out of the register (Karaarslan, 2014: 83).

In the tourism enterprises, unregistered workers are employed during the so-called seasons and the 
employees are dismissed with the end of the season. This makes the supervision of the enterprises difficult 
(Karaarslan, 2014: 81).
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2.4. Causes of Social Security and Tax System

Frequent borrowing, structuring laws employees also bring to mind the “how to borrow a law soon”. 
In this sense, the release of premiums and the rules of borrowing restrains the establishment of premium 
payment habits. Again, tax exemptions encourage smuggling of tax refunds, as well as taxpayers who do 
not pay tax regularly, which may cause their belief in the taxation system to go down and out of record. 
(Karaarslan, 2014: 85).

The increase in the number of days of retirement, the number of days to pay premiums, and the period 
of insurances cause the thought that the retirement rights can not be taken in a very short time due to the 
premium paid for many years, which leads to informal employment. Again, the SGK is dissatisfied with its 
services and is engaged in informal work. Insurers want to go to an agreement with the employer to add to 
the premium payment that he will pay to the social security institution on his behalf, partially or completely 
excluding his work (Karaarslan, 2014: 88).

There are many people in our country who retire at a young age. Those who do not want to pay social 
security contributions from pensions with working power because of being middle age do not report to 
SGK. This is the reason for preference in terms of businesses that want to retire. However, according to 
the law, the age of retirement has been gradually increased. However, they prefer to work informally in 
retirement age retirement age (Öğütoğulları, 2007: 60-61).

2.5. Reasons Caused by the Social Assistance System

Individuals benefiting from social assistance are required to either not work or to work informally 
so that they can continue to receive these benefits. Unjustified aid causes indirect burdens on the budget, 
pushing people to unregistered, leading to an increase in informal employment. In the same way, the elderly, 
veterans and martyrs who are paid without premiums, as well as disabled pensions and wages provided to 
their caregivers, can not promote informality because they are not working in a prerequisite. Unemployment 
payments are also among the reasons that increase the informality. As well as those who continue to receive 
salaries by appearing as if they have gone out of business and who are entitled to receive unemployment benefits 
by actually leaving work, they find jobs and raise informal employment again (Karaarslan, 2014: 93).

Conclusion

Unregistered activities, which we emphasized as a common problem for all economies today, with both 
developed and emerging economies, are the biggest obstacles to economic growth in the event that measures 
cannot be taken as a problem that precipitates an economy. For this reason, it is important for all countries 
to identify and resolve the informal economy.

The organism we call state today is responsible for financing public expenditures; The source of this 
financing is the tax on the income derived as a result of activities carried out in the country. One of the main 
reasons for unregistered activities is activities aimed at avoiding the taxation of income, while activities aimed 
at informal employment in order not to pay premiums to the social security system. All this means that the 
state is suffering tax losses and that those who earn benefits without paying social security contributions 
benefit from the services financed by the premiums of the people included in the social security system, 
which causes both increase in service costs and decrease in service quality.

On the other hand, those who pay their profits as taxpayers, those who pay premiums as part of the 
social security system, can also go unregistered over time, thinking that they are unfair in countries with 
high unregistered rates.

Therefore, by determining the causes of informal economic activity and informal employment and by 
developing and applying the solution methods, it will be possible to solve the problems of financing public 
spending and the social security system, and at the same time avoid the unregistered escape.

Fighting against informality is not enough for a country’s economy, but it is also necessary to fight against 
black money. it is an important problem in terms of economics because it cannot be taxed with methods which 
are essentially criminal and usually called organized money and gains which are called money.
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As a result, fighting black money, fighting against informality, financing public spending, sustainability 
of the social security system, and growth of the country’s economy are all important in both developed and 
emerging economies. For this reason, it is necessary to determine the causes of these problems separately 
for each economy.
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DETERMINATION OF ACETYLSALICYLIC ACID, PARACETAMOL AND 
CAFFEINE IN THE DRUG SAMPLE BY CHEMOMETRIC METHODS

Güzide PEKCAN ERTOKUŞ1, Reciye Kurşunlu

INTRODUCTION

Paracetamol is a type of medication that has pain relief properties. When taken orally, it is absorbed 
rapidly in the gastrointestinal tract. The drug reaches maximum plasma concentration within 30-60 minutes 
of taking (Issa et al., 2011; Khoshayand et al., 2008).  Acetylsalicylic acid is a type of pain reliever and is also 
used to treat blood thinners and heart attacks (Prado et al., 2017). Caffeine is a drug that stimulates the cen-
tral nervous system when it is used in conjunction with other painkillers (Souri et al., 2015). Chemometric 
calibration methods are accepted as the most reliable methods used to determine the amount of each com-
ponent in the complex mixture. The chemometric methods in the analysis of drug samples are the partial 
least squares method (PLS) and the multiple lineer regresyon (MLR) (Dinç et al., 2002; 2005). The main 
objective of this study was to conduct statistical analysis of acetylsalicylic acid, paracetamol and caffeine in 
the tablet (Multicold® effervescent tablet) with chemometric methods.

1. Experımental

In the Ultra Violet Spectrophotometer method, the first step is started with the calibration of the in-
strument. At the same time, 0.1 M HCl is used in the calibration process. In this way interference effects are 
eliminated. In the second step, the spectrum of drugs is read out singly. During this step, the concentrations 
of the stock materials will be between 5-30 ppm. In the next step, synthetic mixtures of drug substances are 
prepared and the absorbance values   read. In the last step, absorbance readings were made for the tablet sam-
ple (Multicold® effervescent tablet). The whole of the effervescent tablet sample package was mixed homo-
geneously after it was crushed in the agar nut. The prepared powder mixture was dissolved in the solution 
with 0.1 M HCl and the solution was completed to 100 mL. The magnetic stirrer was stirred for 30 minutes 
and 10 mL was taken to read the absorbance. This process has been repeated 5 times.

2. RESULTS AND DISCUSSION

In partial least squares method, PLS calibration based on mathematical relation between concentrations 
is established. The absorbance values of the mixtures containing acetylsalicylic acid, paracetamol and caffeine 
at wavelengths of 200 nm-330 nm were read  and quantification of these drug substances was performed in 
PLS calibration. The MLR method is a method based on the fundamental component regression obtained 
by breaking up the absorbance matrix measured for the calibration set. The calibration set for the MLR 
calibration read absorbance values at a wavelength range of 200 nm to 330 nm. 

2.1. Multiple lineer regression (MLR) and Partial Least Squares Regression (PLS)

Some statistical parameters were given for validation of calibrations for synthetic mixtures of drugs.
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Table 1. Composition of prediction set and recovery results obtained in synthetic mixtures for PLS and 
MLR methods.

Mix
No

Recovery %
Acetylsalicilic 

acid
PLS

Recovery %
Paracetamol

PLS

Recovery %
Caffeine

PLS

Recovery %
Acetylsalicilic 

acid
MLR

Recovery %
Paracetamol

MLR

Recovery %
Caffeine

MLR

1 99.43 97.80 97.83 99.56 99.89 98.96

2 98.14 99.90 99.67 98.15 99.97 98.65

3 98.43 99.73 99.72 99.89 99.95 98.66

4 99.86 99.45 99.79 99.95 98.86 98.65

5 99.58 99.80 99.63 99.56 97.56 98.55

6 99.71 99.20 99.50 99.89 96.56 98.56

7 99.79 99.60 99.50 99.8 98.65 99.78

8 99.29 99.80 99.78 99.96 98.78 99.96

9 99.43 99.90 99.46 99.56 98.96 99.98

10 99.07 99.92 99.87 98.97 98.92 98.78

11 99.76 99.60 96.00 98.21 98.56 98.45

12 99.86 99.90 99.67 99.65 98.23 98.52

13 99.81 99.73 99.83 99.56 98.74 99.56

14 99.48 99.85 99.54 99.67 98.98 99.63

15 99.61 99.20 99.50 99.69 99.01 99.61

16 99.46 99.50 99.17 99.89 99 99.75

17 100.03 99.73 99.89 98.89 100 99.78

18 100.03 94.80 99.33 98.99 99.56 99.89

19 99.69 99.50 99.75 99.7 100.01 99.85

Mean=99.50

Standard 
Deviation=0.49

Mean=99.21

Standard 
Deviation =1.29

Mean =99.34

Standard 
deviation =0.93

Mean =99.45

Standard 
deviation 
=0.55

Mean=99.96             
Standard 
deviation=0.88

Mean =99.24

Standard 
deviation 
=0.60
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The statistical parameters were found to produce a satisfactory validity for the PLS and MLR methods. 
The PLS and MLR methods have reliable accuracy and higher precision. From the results (table 1. ) ob-
tained,  the standard deviation values are sufficiently small and the recovery values are sufficiently close to 
100. This shows us that the results obtained are appropriated.

2.2. Analysis of Pharmaceutical Formulation

The experimental results of two methods for pharmaceutical formulation are given in Table 2. One can 
see that the obtained results are very close to each other.

Table 2. Determination of three components in pharmaceutical formulation using PLS and MLR methods

Acetylsalicilic acid Paracetamol Caffeine

NO PLS MLR PLS MLR PLS MLR

1 0.249 0.245 0.195 0.196 0.045 0.05

2 0.247 0.248 0.197 0.198 0.048 0.049

3 0.250 0.249 0.200 0.199 0.047 0.048

4 0.243 0.245 0.194 0.195 0.050 0.047

5 0.244 0.246 0.190 0.197 0.049 0.049

Mean 0.247 0.2466 0.195 0.197 0.048 0.0486

Standard 
Deviation 0.0031 0.001817 0.0037 0.001581 0.0019 0.00114

3. CONCLUSION

The partial least squares method and principle component regression successfully applied at the same 
time were able to identify drugs in synthetic solutions and pharmaceutical formulation. For all values, low 
prediction errors and high correlation coefficients emphasize the high linear relationship between the pre-
dicted and actual concentrations. The results obtained with this ternary mixture and some ratios of compo-
nent concentrations show excellent predictive ability with these methods. 
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Neoklasik Dönemde Opera ve Mitoloji: Igor Stravinsky – Oedipus Rex

Alper ŞAKALAR*1, Seher ATMACA2

Giriş

Stravinsky’nin yazdığı ve Leonard Bernstein’in3 “Stravinsky’nin neoklasik4 dönemindeki müthiş ürünü” 
olarak nitelendirdiği Oedipus; bir konuşmacı, solist, orkestra ve erkek koro partilerini içeren 2 perdelik 
bir opera-oratoryodur. Eserin librettosu; Jean Cocteau tarafından Fransızca olarak yazılan Sophocles’in 
tragedyası üzerine inşa edilmiştir. Eser kimi zaman konser salonlarında oratoryo şeklinde sergilenmiş olsa 
da gerçeğine en çok benzeyen hali Paris’te bulunan Sarah Bernhard Tiyatrosu’nda 30 Mayıs 1927 yılında 
sahnelenmiş ve sonraki yıl Harvard Çok Sesli Şarkı Kulübü ve Boston Senfoni Orkestrası tarafından Amerika 
prömiyeri yapılmıştır (Cantazaro, 1997,50; Zakresky, 2009,10).  

Oedipus Rex’te vokalleri 2 tenor, 1 mezzosoprano, 2 basbariton ve 1 basla birlikte erkek koro ve anlatıcı 
seslendirmekte; orkestrada ise 2 flüt, 1 pikolo, 2 obua, 1 korangle, 3 klarnet, 2 fagot, 1 kontrfagot, 4 korno, 
4 trompet, 3 trombon, 1 tuba, 1 timpani, 1 tamborin, 1 trampet, 1 bas davul, çimballer, 1 piyano, 1 arp ve 
yaylılar yer almaktadır. 

Tablo 1. Oedipus Rex’te Roller

Rol Ses Türü

Oedipus (Thebes Kralı) Tenor

Jocasta (Oedipus’un annesi ve eşi) Mezzo Soprano

Creon (Jocasta’nın erkek kardeşi) Bas Bariton

Tresias (Kahin) Bas

Çoban Tenor

Haberci Bas Bariton

Anlatımcı Konuşma

1920’lerle birlikte, Stravinsky’nin eserlerinde biçimsel değişiklikler olmakta ve bu zaman dilimindeki 
çalışmalarından açıkça görülmektedir. 1917’deki Bolşevik devrimi memleketinden ayrılmasına sebep oldu. 
Ordaki yaşantısını tekrar göremeyecekti ve artık Rusya dışında yaşayıp çalışmak zorunda olduğunu bilmek 
zorundaydı. Onun memleketinden ayrılığı ve yetiştirilme tarzındaki etkiler Rus ögeleri ve Rus stili orkestra-
syon kullanmama şeklinde müziğinde hissedildi; neoklasik döneminde katı ve nesnelliğe yönelik eserler 
yazmasına sebep oldu. Octet (1923) Stravinsky’nin neoklasik dönemindeki önemli bir zamana dikkat çek-
mektedir ki Stravinsky bakır üflemelileri ve sonat formunu kullanmış, ezgisel tekrar ve simetrileri yapısal 
oranlarla kontrol etmiştir. Bu mimari bir çalışmadır; tınılar ayrılmış, dinamiklere set çekilmiş ve klasik ile 
barok formdaki eserlerinde ani tonal değişiklikler meydana gelmektedir (Durham, 2012, 78; Mellers, 1962, 
305). 

Oedipus Rex’in librettosu Jean Cocteau tarafından yazılmıştır. Cocteau, Stravinsky ile 1925 yılında 
yakınlaşmış; Cocteau’nun Antigone’u uyarlaması ve Oedipus Rex’e söz yazması Stravinsky’e ilham vermiştir. 

*:  Corresponding Author: asakalar@ksu.edu.tr 
1   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kahramanmaraş- Türkiye. 
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Cocteau librettoları kısa ve özdür. Libretistin özgün eklemelerinin yerel dille (örn: Fransızca) seslendirme 
yapan, olay örgüsüyle ilgili ipuçları veren ve aktör gibi temsilde bulunan bir konuşmacının da olmasıdır.1927 
yılında Stravinsky ve J.Cocteau zamanımız lirik tiyatrosunu da zenginleştiren Oedipus’u tamamlamışlardır 
(Cantazaro, 1997,55; Zakresky, 2009,12, Griffiths 1976, 1606).  

Oedipus Rex’in müziğine genel olarak bakıldığında neoklasik müzikal drama geleneksel librettoyla bir-
likte sunulmaktadır. Barok operatik ifadeler, kompozisyon detaylarını zenginleştirmek için kullanılmıştır. 
Stravinsky’nin eserleri içerisinde çok önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir.

Oedipus Rex’le ilgili çoğu biçimsel karşılaştırmalar (müzikal ifade yönünden) Handel, Bach ve Verdi 
eserlerinin bu eserde biraz da olsa temel alındığı yönündedir. Eserin armonik basları, sunumu, formu ve 
dili gibi yüzeysel detayları göz önünde bulundurulduğunda Handel ortatoryolarının ve Bach passionlarının 
bir yan ürünü olduğu düşünülebilir. Daha çok göze çarpan benzerliğin ise Verdi’nin Macbeth’teki pasajı 
üzerinde özellikle inceleme yapıldığında görülebilir. Dikkatli incelendiğinde ve Oedipus’taki yarı zamanlı 
akapella formu olan, Oedipus’un Laius’u kavşakta öldürdüğü sahne (119-3 ten 121. ölçüye kadar kadar) 
anımsandığında Macbeth’teki katil Duncan’la benzerlik görülmektedir. 1. Perde 2. Sahnede aşağıdaki motif 
düzenlenmemiş şekilde bu benzerlik gözlemlenmektedir.

Şekil 1. Oedipus Rex’te Verdi’nin Macbeth’ine benzeyen pasaj

Stravinsky; 20. yüzyıl müziğinin en merkezi temsilcisi olarak kabul edilirse onun çelişkili bir temsil-
ci olduğunu da kabul etmenin gerekli olduğu düşünülebilir. Toplumsal normları ve ifadeleri alışılagelenin 
aksine ve kasıtlıca inkar ettiği gibi toplumsal değerlerin çoğuna sırt çeviren bir temsilci olmuştur. Rusya, 
kısmen de olsa Avrupa Rönesansını atladığı için  besteci ayrıca müziği bu akım içerisindeki bir ifade ve 
etkileşim aracı olarak da kabul etmemiştir. İki kez memleketinden kopmuş ve ritüellerin ne anlamlarından 
uzaklaşmış toplumlarda yaşamış modern birisi olsa da müzik onun için her zaman ritüel olmuştur. Eser-
lerinde ritüel ve tören atmosferini korumaktadır. 

20. yüzyıl müziklerinin büyük bir bölümü fonksiyonel ton üzerine kurulmuştur fakat geleneksel anlam-
da tonal değildir. Stravinsky’nin Üflemeli enstrumanlar ve Agon senfonilerinde olduğu gibi Oedipus Rex’in 
temel kalıbı birbirinde ayrı müzikleri birbirine bağlamak için kullanılmıştır. 

Antik Yunanlarda trajik şiir ve yazılarda yazarlar çoğunlukla kahramanları, mitolojiyi ve efsaneleri 
konu olarak ele almıştır. Sophocles’in Oedipus Tyrannus’u yazıldığı zamandan daha da eski olan, ve Yunan-
lılar tarafından bilinen bir efsaneye dikkat çekmektedir. Sophocles, zamanın Atina’sında hakim olan insanın 
kahraman doğasını tanıyan bir tutum sergilemektedir. Cedric Whitman’a göre Sophocles Oedipus’u dürüst 
ve cesur birisi olarak tasarlamış dolayısıyla tanrıların yasakladığı çeşitli suçlardan ötürü cezalandırılan biris-
inin aksine masum bir kişi olarak ifade etmiştir. Sophocles’in Oedipus Tyrannus’u insanoğlunun duygu-
larındaki soyluluğa bir örnek niteliğindedir nitekim Kral Oedipus insan ruhunun üstün gücünü teyit ederek 
en büyük kahraman haline gelir.  (Ratledge, 1962,305)

Kral Oedipus’un destanı iki bin yıldan uzun süredir varlığını sürdürse de her nesil kendi etik değerler-
ini destana uyarlamaya çalımış dolayısıyla hikaye aynı kalsa da yazarların ve okuyucuların görüşleri sürekli 
değişim göstermiştir. (Ratledge, 1962,305)
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Antik Yunanlarda bir çok güçlü tanrının varlığına inanılmaktadır. Şairlerin ve daha sonra heykel-
traşların da çalışmalarında yer verdiği tanrılar yarı insan şekilleri, duyguları ve aile ilişkileri göz önne 
alındığında antropomorfik hale gelmiştir. Winnington Ingram’a göre Oedipus Tyranuus’taki çatışma, ilahi 
ve insani varoluş biçimleri insanın zayıflığı ve tanrının gücüne olan ihtiyacıyla ilgilidir.

Igor Stravinsky’nin 1922 ve 1934 yılları arasındaki yapıtlarının bir çoğunda klasik kültürle Akdeniz 
dünyasının ilham kaynağı olduğu söylenebilir. Antik Yunan uygarlığına olan merak ve tutkusu Apollon 
Mussaqetes balesi, Oedipus Rex opera oratoryosu, Persephone melodraması, duo konçertantı ve Orpheus 
balesinde görülmektedir. Bu eserlerden en çokbilinen Oedipus Rex Stravinsky’nin neoklasik olgunluğunun 
ilk başyapıtı olma özelliği taşımaktadır. 

Roman Vlad’a göre Stravinsky’nin, Sophocles’in Oedipus Tyrannus’unu kendine konu olarak seçmesi 
onun için temel taşlardan olan insan kaderinin trajediyle olan yakınlığından kaynaklanmaktadır. 

Oedipus Rex, bir opera-oratoryo olarak dramatik aksiyonların genel çizgilerini ve müzikal gelişimin 
özgürlüğünü içermektedir. Stravinsky’e göre müzikal dramalarda orkestra için daha geniş ve yorumlayıcı 
roller gerekmektedir. Bir oratoryo olarak değerlendirilirse eser ruh, kişi ve ritüel ciddiyetindeki durumları 
ifade etmesiyle Handel oratoryolarının genel hatlarını taşımaktadır. Stravinsky eserde arya ve koroyu uygun 
sayılara bölmek koşuluyla oratoryonun biraz dışında bir çalışma yapmış olsa da toplam sonuç karakter ve 
etki bakımından farklıdır.

Stavinsky orta yaşlarındaki neo klasik döneminde kendisinin Avrupa hümanizmiyle olan ilişkisini ir-
delemiştir. Rönesans ve Baroktaki öncü bestecilere nazaran ruh ve beden arasındaki dikotomiye dikkat et-
memiştir. Bu nedenle konuları hristiyan geleneğinden ziyade antik dönemlerden seçmiştir. Stravinsky’nin 
başlangıç noktasında Barok dönemdeki insanın ilahi bir noktaya kadar kahraman olabileceği görüşünü ben-
imsediği söylenebilir. 

1. Birinci Perde

Cocteau’nun modern Fransızca olarak hikayeyi öykülediği prologla5 başlayan Oedipus Rex, yaşayan 
heykeller gibi giyinmiş ve maskelenmiş koronun Thebes’i yıkan belayı anlatan şarkısıyla devam eder. Koro; 
günahlardan ve sorumsuzluklardan acı çeken kentin (Thebes) insanlarını temsil etmektedir. Feryat eder 
biçimdeki koro şarkısı boyunca eserde nerdeyse hiç armonik hareket yoktur ancak bazen tonik, dominant 
ve altdominant akorlarının içiçe geçirilmesiyle bir armonik gerginlik yaratılmıştır. Koro, şarkısı devam eder-
ken ezgideki küçük ima ve hızlanmalarla kralları Oedipus’u kendilerine yardım etmesi için çağırmaktadır. 
Eser ritmik bir cümleyle devam ederken bir epik tenor ses  ritmik ezgiyi süsler “Ben Oedipus, sizi özgürleşti-
receğim”. Sesle ezginin süslenmesi tanrı kralının güvencesini hissettirse ve barok operanın süslemeli yapısını 
çağrıştırsa da lütuf içeren kelimelerde yumuşak bir nitelik vardır.

Şekil 2. Oedipus’un Thebes halkına sözü

Özgürlük, sadece ezgideki düğümsel salınımlarla değil aynı zamanda yavaş yavaş dönen ezgisel yapıy-
la ve klarnetlerin çoğu kez Si bemolde yaptığı kalışlarındaki Do’ya duyulan özlemle hapsedilmiştir sanki. 
Küçük üçlüler küçük aralıklarla devam ederken Thebes halkı (koro) Oedipus’a liderlerinin teslim edilmesi 
için ne yapılması gerektiğini sormaktadır. Oedipus, kraliçenin kız kardeşi Creon’un kahinlere danışmak için 
5  Prolog: Opera eserlerinde giriş anlatımı, başlangıç, önsöz.
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Delphi’den henüz döndüğünü söyler. Oedipus’un bu sözüyle Si bemol minörde takılı kalan ezgi uzaklaşır. 
Korodan yankılanan Sol majör akoruyla Creon, umut verici bir ışığı andıran tonula karşılanır. Creon bu 
aşamada tanrıların bir temsilcisi olarak bir arya söylemektedir. Creon’un aryasında Barok dönem kahra-
manlık arya özellikleri gösteren bazı belirsizlikler vardır. Orta bölümünde Fa minöre dokunan arya eski, ölü 
kraldan bahsederken Si bemol minör kalışları yapmakta oysa genel hatlar Do majör üzerine kurulmaktadır. 
Handel ezgilerindeki  ihtişamdan ziyade Verdi’nin sıklıkla yer verdiği bakır üflemelilerin enerjisiyle arpe-
jli melodi kabataslak duyulmaktadır.Dört kornonun sunduğu ritmik ostinato6 ezginin kabataslak olan ana 
hatlarının altında bilinçli şekilde yapılmış bir korkunçluk olduğuna işaret ediyor. Koroyu bilgilendirdikten 
sonra kahinler eski kralları Laius’un katilinin onların arasından birisi olduğunu ve bulunması gerektiğini 
bildirir. Creon muazzam bir Do majör arpejiyle şarkısını bitirir. 

Bir lider olarak Oedipus meydan okumalara karşılık verebilen güçlü bir yapıya sahiptir. İnsanın kaderi-
ni aklıyla kontrol edebildiğini savunur, karmaşaları çözebilme yeteneğiyle övünmektedir ve halka öldürülen 
krallarının katilinin kim olduğunu bulacağına söz verir. Opera, Oedipus’un arpejli cümlesiyle başlayan, 
kendini beğenmişliği, başka bir deyişle narsizmi vurgulayan aryasıyla devam eder. Mi bemol bas boyunca 
duyulan ses dörtlü akoru büyük üçlü akora çözer. Müzik dar bir nota alanında ama güzel bir şekilde iler-
lerken koro müzikten şüphe duyuyor gibidir. Yinelenen “deus dixit tibi” ifadesi küçük üçlülere dönüşür ve 
yarım ton değişmesi sonucu si minörle devam eder. Halk; Minerva, Diana, Phoebus ve Bacchus isimli tan-
rılarından yardım istedikten sonra, karanlıkta da görebilen kahin Tiresias’ı çağırırlar çünkü onun, kendileri 
gibi olan normal bir insandan daha fazla yardımı olacağı düşünülmektedir. Tresias dini ayini çağrıştıran ve 
ciddi şekilde tekrarlanan notalarla, yaygın arpej figürleriyle ve insanların mi bemol minörü ile tanrının do 
majörü arasındaki tonal bir ifadeyle halka bir şey söylemeyeceğini ve gerçeği açığa çıkarmayacağını ifade et-
mektedir. Oedipus bu ifadeler ve sözlerden sonra Treisas’la alay eder. Bunun üzerine Treisas kralın katilinin 
yine bir kral olduğunu ilan eder. 

Oedipus; Creon ve Treisas’ı kendisine komplo kurmakla suçlar. Onun hassas ve gururlu bir yapısı vardır 
ve problemleri çözme konusundaki yeteneğinin zayıflığını ilk kez hissetmek onu etkilemektedir. Onun bu 
hali duyulan müzikteki armoniden de hissedilmektedir. Oedipus’un rondo aryası ve armonik hareketi bu-
lunmayan Gloria aryası eser üzerinde dönen ekseni oluşturmaktadır ve Gloria’dan sonra birinci perde biter.

2. İkinci Perde

Oedipus, Jocasta’ya da güvenememektedir çünkü Jocasta 12 yıl önce Oedipus’un bir yabancıyı 
öldürdüğünü hatırlamaktadır ve bu olayı referans alabilir. Koro, hipnotize edici bir şekilde “trivium” keli-
mesini tekrarlamaktadır ve bunu Oedipus’un zihnine kazımaktadır. Oedipus “ego senem kekidi” sözlerini 
sanki kekeleyerek ve timpaninin do minör üçlülerinin eşliğiyle tekrar eder.

Şekil 3. Oedipus’un timpani eşliğinde tekrar ettiği sözler

  

Suçtan kendini aklama zamanı gelmiştir çünkü suçu içlerinden birisinin işlemesi halkta büyük bir kao-
sa yol açabilecektir. Devam eden ostinato rijitliği7 ifade etmektedir. Jocasta hiddetli bir şekilde, kromatik 
seslerle kahinlerin yalan söylediğini söylemektedir. Oedipus ve annesi (aynı zamanda karısı) insanoğlunun 
tonu olan mi bemol minör ve tanrının tonu olan do majörü içeren şarkıyı söylerler. Oedipus korkusuna 
rağmen gerçeği bilmesi ve olayın tek tanığı çobanı görmesi gerektiğini söylemektedir.

Halktan bir elçi gelir ve Oedipus’un babasının öldüğünü ve Oedipus’un onun öz oğlu olmadığını yani 
onun evlatlık olduğunu belirtir. Koro ritimsiz, kekemeliğe yakın bir ifade ve korku veren bir ses tonuyla 
“Falsus Pater” sözünü tekrar etmektedir.
6   Bir parçanın genellikle pes seslerde sürekli olarak tekrarlanması.
7   Rijit: Katı ve baskılı.
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Şekil 4. Koronun Falsus Pater Sözleri

Halktan bir haberci ansızın Oedipus’un Citheron dağında bir bebekken bulunduğunu söyler ve koro 
modal bir masumiyetle şarkı söyleyerek bir mucizenin ortaya çıkacağını söylemektedir “bir tanrıçadan old-
uğunu ispatlayacak”. Çobanın tanıklığı bir çok şeyi ortaya çıkarmak açısından ayrıca önem taşımaktadır. 
Sadece iki fagotla sonrasında ise timpaninin olduğu çobanın aryası Jocastanın oğlunun aynı zamanda kocası 
da olduğunu ve kendi babasını öldüren bir katille evli olduğunu bildiğini halka anlatır. Oedipus ilk zamanki 
kendini beğenmiş haline döner ve küçümseyen bir ifadeyle, hareketli basların üzerine kurulu olan  İtaly-
an tarzı aryasını söyler. Arya, Fa majör tonundadır ve Jocasta’nın ilk aryasının orta bölümüyle benzerdir. 
Oedipus her şeye rağmen kendini neşelendirmeye ve iyi göstermeye çalışıyor gibidir. Arya Fa majörden Re 
minöre kadar uzanan hareketli kromatiklerle ve histerik bir kadansla sonlanmaktadır. Bu esnada pat sesini 
andıran çarpıcı bir ifadeyle orkestra kekidi sözündeki ritmle birlikte geri dönmektedir. Haberci, çoban ve 
koro tekrarlanan Re’lerle gerçeği reddetmektedir. Tahta üflemeliler ve telli çalgılar Re majör ve Re minör 
arasındaki yanlış ilişkilendirmelerle kekidi sözündeki ritimle birbirini izleyen sıra halinde devam ettikten 
sonra Oedipus kısa bir ariosso söyler: Lux Facta Ex.

Şekil 5. Oedipus’un Ariossosu

Stravinsky mitolojde keşfedebileceği hristiyan etkilerini vurgular. Oedipus’un son ariososunun daha 
önce sözlediği epik aryaya göre liturjik ifadelere yakın olduğuna dikkat etmek gerekir. Başka bir deyişle 
kendi iradesiyle temizlenmiş bir ifadenin Oedipus’un söylediği ariosoda hissedildiği söylenebilir. Düşen 
üçlülerin Re majöre dönüşmesi Tresias’ın kehanetini yerine getirmesi ile gerçekleşmiştir ve bu da bir triad 
(trio) ile sonlanır. Triad, Oedipus’un Mi bemoldeki kendini beğenmişliğiyle çelişkilidir. Opera, Re majörün 
hakimiyetine girmek eğilimindedir.

Haberci, Jocasta’nın kendini astığını duyurmaktadır. Koro, 6/8 lik ritimle Oedipus’un elbisesinden al-
dığı bir altın iğneyle kendini kör ettiğini duyurmaktadır. Anahtar Do minör ve Mi Bemol majör arasında-
ki bir uzlaşmayı anımsamaktadır. Baslar mi bemol pedal üzerinde salınım göstermektedir ancak vokaller 
ince kromatik ezgilerle ve yer yer belirsizliklerle gergindir. Müzik sanki Jocasta ve Oedipus’un keşfedil-
diklerindeki şaşkınlıklarına atıfta bulunmaktadır ve onların azap çekmesine sebep olduklarından dolayı 
tedirginliklerini dile getirmektedir.
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İntihar ve kendini kör etme olayının anlatımından sonra trompet fanfarları rondo tarzına döner, böylece 
trajediye epik bir ifade kazandırılır. Fanfardan sonra koroya eşlik eden enstrumental doku daha heyecanlı 
hale gelir. Oedipus körleşir ve koro ona suçları olanın o suçların yükünü de taşıması gerektiğini belirtir. 
Birdenbire gelen küçük üçlüler kader motifini ifade etmektedir. Si bemol minörden sol minöre üzüntüyü 
ifade eden ezgiler duyulur.Küçük üçlüler Viyolonsel, kontrbas ve timpaniyle seslendirilirken opera insanın 
kader tarafından hakimiyet altına alınmış olmasına rağmen kutsal kurtuluşu nulma yetisinin insanda old-
uğunu ifade etmektedir. Sol minör Si bemol majörün ilgili tonudur ve aynı zamanda varılmak istenen Re 
majöre geçiş sağlayabilmektedir. 
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Introduction

Cognitive studies are very important in analyzing meanings of words in language. Among different 
perspectives related to words meanings is cognitive linguistics in general and cognitive semantics in particular. 
Two of the most significant works on cognitive semantics are Croft & Cruse (2004) and Lee (2001).

Croft & Cruse (2004) say that cognitive semantics is a part of cognitive linguistics. In semantics, 
linguistic meaning is studied. According to Croft & Cruse (2004), three tenets of cognitive semantics are: a) 
That grammar reveals a perception of the world held in a culture, b) That knowledge of language is learned 
and contextualized and c) That the ability to use language relies on general cognitive resources and not a 
special language module.

Polysemy is believed to be the capacity for a sign to have multiple meanings. It is the accidental similarity 
between two words. Fillmore & Atkins  (2000)’s  definition introduces three elements for polysemy: a) the 
various senses of a polysemous word have a central origin, b) the links between these senses form a network, 
and c) understanding the ‘inner’ one contributes to understanding of the ‘outer’ one.

Polysemy has been studied in many languages including Persian in Iran (Hazrati, Yusefirad, Rowshan 
& Ahmadkhani, 2016, Karimi- Doostan & Roohi Bygi, 2016, Mousavi, Amouzade & Rezaie, 2016, Sharifi, 
2010, and Fayyazi, Zafaranlu Kanbuziya, Golfam, Afrashi & Aqagolzade, 2008). But polysemic features of 
Turkic languages of Iran have not been considered yet in details except for Hazrati, et al. (2016). The current 
study aims to consider it in Azerbaijani Turkish spoken in Iran.

Review of literature

A review of literature shows that cognitive linguistics and polysemy are studied by many scholars. Some 
of them are as Hazrati, et al. (2016), Karimi- Doostan & Roohi Bygi (2016), Mousavi et al. (2016), Sharifi 
(2010), Geeraerts (2009a, 2009b), Sandström (2006) and Fayyaziet al. (2008) Lee (2001), Taylore (1995) and 
Rosch (1978) among others.

Hazrati et al. (2016) explores ‘görmək’ (to see) in Azerbaijani Turkish and report 24 different mean-
ings for it. It proves that polysemy is a systematic rule in language that is formed mainly by metapores and 
metanomies. The paper shows that metapores play a more significant role in forming polysmy in compar-
ison with metanomy. Also, the paper says that polysemy is not accedental rather it is formed based on our 
experiences. This finding of Hazrati et al (2016) is completely related to our paper. The authors believe that 
meanings of words are different since we understand them differently on the one hand and polysemy is not 
accedental in language rather it is based on our experiences. In other words, our worldview, or more specif-
ically our perspective, has an influence on vocaulary choice.

Karimi-Doostan & Roohi Bygi (2016) studied ZADAN (to hit in Persian) from a cognitive perspective. 
This work studies polysemy in a Persian light verb. As far as Karimi- Doostan & Roohi Bygi (2016) are 
concerned, light verbs function as a determining factor in making collocations in Persian.

Mousavi,  Amouzade & Rezaie (2016) investigates the  word  DIDAN  (to  see)  based  on  frame 
semantics in Persian. They conclude that the relationship between different frames and perception frame is 
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the cause of polysemy. This paper shows that other words rather than DIDAN in Persian are separated by 
means of some yardsticks as GOAl, WILL and CONCENTRATION. 

Sharifi (2010) studies ‘Oftadan’ in Persian. The paper wants to assess the relationship between the 
polysemic processes of the associated verb with cognitive factors. It shows that ‘polysemy as a linguistic 
process in which a verbal element (here, a simple verb) takes diverse meanings, is not an accidental process’ 
(that was confirmed by Hazrati et al, 2016). It confirms that ‘cognitive abilities and methodological differences 
affect the semantic assessment of words’. The paper also shows that physical and material experiences of 
people and their tendencies influence their manner of conceptualization and understanding of polysemic 
verbs (Something like what was mentioned by Hazrati et al, 2016). The paper categorizes polysemy as the 
best function of prototype and it shows that semantic relations in a word are graduated and not absolute.

Fayyazi, Zafaranlu Kanbuziya, Golfam, Afrashi & Aqagolzade (2008) in a study entitled ‘Metaphoric 
Threshold of Polysemic Verbs of Perception from the Cognitive Semantics Perspective’ shows that metaphors 
in Persian can lead to polysemy.

As it is seen in the literature, despite the fact that some recent works are done on polysemy in Iran, it 
is not studied in Azerbaijani Turkish language spoken by nearly 16 million people in Iran (Omniglot 2015, 
Thompson 2013. quoted from Mirhosseini & Abazari, 2016)). This paper studies polysemy and its semantic 
network in verbs of perception in Azerbaijani Turkish. 

Research questions

Based on what is mentioned, the following research questions are going to be considered in this study.

1. Does metaphor in Turkish lead to polysemy?

2. Is polysemy accidental in verbs of perception in Azerbaijani Turkish? 

Methodology

Metaphor

Metaphor owes its pervasive presence in language to its essential origins in thought. It is a tool of cog-
nition before it becomes a tool of art (Weisberg, 2012). One of the issues in metaphor is polysemy. Lakoff 
and Jahnson (1980), Jahnson (1987), have put an emphasis on the significance of the embodied categories in 
metaphor and Lakoff and Jahnson (1980) talk about conceptual metaphor that is different from traditional 
meaning of metaphor. 

Polysemy

A polyseme is a word or phrase with different, but related senses. According to Evans (2007) polysemy 
is epiphenomenal, emerging from lexical entry. Evnas (2007) believes that polysemy has been studied in 
the branch of cognitive linguistics as cognitive lexical semantics. Based on the findings of cognitive lexical 
semantics scholars, ‘polysemy is a conceptual rather than a purely linguistic phenomenon’. It can be said 
that linguistic polysemy patterns reflect, and therefore reveal, systematic differences and patterns in the way 
linguistic units are organized and structured in the mind (Evans: 2007).

As a conclusion, cognitive semantics studies linguistic meanings and polysemy considers multiple 
meanings of words. So, this paper aims to study these two phenomena in Azerbaijani Turkish using a 
cognitive approach.

Corpus

The corpus of this paper is Behzadi (2009). In some cases, the authors have used their language intu-
itions since they are native speakers of Azerbaijani Turkish.
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Results

In the following are the results obtained from the corpus related to verbs of perception in Azerbaijani 
Turkish that are Eşitmək (to hear), Qulaq (ear)/Qulaq asmaq (to listen), Qoxlamaq (to smell), İyləmək (to 
smell), Dad (taste)/Dadlamaq (to taste) and Baxmaq (to look). To have a better and finer understanding, for 
each verb of perception in Azerbaijani Turkish a lexical category is provided:

Table 1: Lexical category of Qoxlamaq

Word Core meaning Polysemy
qoxlamaq to smell no
qoxutmaq to corrupt, to stink no
qoxumaq to putrefy no

As it is seen in table 1, Qoxlamaq has four meanings that are related to its core meaning.

Table 2: Lexical category of İyləmək.

Word Core meaning Polysemy
iyləmək

to smell

no
iy çəkmək no
iy almaq no
iyləşmək no
iy tutmaq to get the smell of 

something no
iy almaq

iyletmək to get someone smell 
something no

iy vermək to be ironic

As it is seen in table 2, İylemek has one additional meaning that is different from its core meaning.
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Table 3: Lexical category of Dad/Dadlamaq 

Word Core meaning Polysemy

dadlamaq
to taste nodadmaq

dadına baxmaq
dad almaq to taste to enjoy
dadvermək to taste no

dadlandırmaq
to make 

something tasteful no
dadlanmaq

dadlılaşdırmaq
dada getirmək

dadmaq
to experience

dad almaq
dadmaq

to have a taste of 
something nodadvermək

daddırmaq

As it is seen in table 3, Dad/Dadlamaq has two additional meanings that are different from its core 
meaning. 

Table 4: Lexical category of Eşitmək

Word Core meaning Polysemy

eşitmək to hear 1. to force
2. to inform

As it is seen in table 4, Eşitmək has two additional meanings that are different from its core meaning.

Table 5: Lexical category of Qulaq

Word Core meaning Polysemy
qulaq asmaq

to listen noqulaq vermek
qulaq yatırmaq

qulaq olmaq
to eavesdropqulaq qabartmaq

qulaq yatırmaq
qulaq burma

to punishqulağın burmaq
qulaq çekmek

qulaq yatırmaq to be on the alert,  to alertqulağın burmaq
qulaq vermek to obey

qulağına batmaq to influence

qulaq girmek
1. to understand,

2. to accept,
3. to keep in mind

qulaq sallamaq to hear but not notice

qulaqlaşmaq to pull each 
other’s ear to whisper

qulaqlarını tikmek to listen carefully
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As it is seen in table 5, Qulaq asmaq has eleven additional meanings that are different from its core 
meaning.

Table 6: Lexical category of Baxmaq

Word Core meaning Polysemy

baxmaq
to look

to watch
baxmaq to consider
baxmaq to research

işə baxmaq to monitor
pəncərə küçəyə baxır to face

uşağa baxmaq to look after
baxdırmaq to examine

fala baxmaq to read someone’s horoscope
baxmaq to count
baxmaq to pay attention

sən ona baxma to obey
baqqalıq işinə baxmaq to do a job

pula baxmaq to cost
baxmaq to watch

kefə baxmaq to enjoy
xor baxmaq to degrade

sözə baxmaq to listen
dərsə baxmaq to study

As it is seen in table 6, Baxmaq has seventeen meanings that are polysemic.

An interesting point is that one of the polysemic meanings (rather than core meaning) of Qualq asmaq 
(to listen) is the core meaning of baxmaq (to look). One meaning (‘to obey’ in Azerbaijani Turkish) is con-
ceptualized with two different verbs of perception. That is, both Qulaq vermək and Baxmaq have a common 
meaning. They both mean ‘to obey’.

A summary of polysemy in six Azerbaijani Turkish verbs of perception are shown in table 7.

Table 7: 

Word Number of polysemic meanings
eşitmək 2

qulaq asmaq 11
qoxlamaq 0
iyləmək 1

dadlamaq 2
baxmaq 17

Total 33

Discussion

There were six verbs of perception and thirty three polysemic meanings in this study. Seventeen 
polysemic meanings belong to Baxmaq, eleven to Qulaq asmaq, two to Dadlamaq and one to İyləmək. So, 
according to this finding of the current study, the mentioned polysemic meanings were extracted from the 
studied verbs of perception in the corpus. It can be argued that polysemy is not an accidental phenomenon 
since thirty three polysemic meanings were extracted from just six verbs of perception in Azerbaijani 
Turkish.
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There seems to be a link between the semantic networks of these six verbs of perception. For instance, 
one of the polysemic meanings of verbs of perception in Azerbaijani Turkish, namely, Qualq asmaq (to 
listen), is the core meaning of the other verb of perception, namely, baxmaq (to look). Or, one meaning (‘to 
obey’ in Azerbaijani Turkish) is conceptualized with two different verbs of perception. That is, both Qulaq 
vermək and Baxmaq have a common meaning. They both mean ‘to obey’. Also, in some cases, one concept, 
‘being careful’ for instance, is bleached by two verbs of perception as Baxmaq and Qulaq(asmaq) - not 
with one word rather with two related words. That is, Baxmaq chooses ‘pay attention’ and Qulaq chooses 
‘listen carefully’. These examples confirm the existence of radial category (in Azerbaijani Turkish verbs of 
perception) discussed in Geeraerts (2009a, 2009b), Lee (2001), Taylore (1995) and Rosch (1978). It can be 
argued that findings of this study show that polysemy in Azerbaijani Turkish is a conceptual rather than a 
purely linguistic phenomenon that was discussed in Evans (2007). In another word, the usage of verbs of 
perception follows a systematic pattern that is not purely accidental. 

Another finding of the current study is that Baxmaq (to look) has been bleached more than other verbs 
of perception in the corpus. It can be concluded that ‘eye’ is a central sense in perception of language. In 
another word, ‘eye’ is the most important sense in language perception. 

About answering the research questions, regarding the first research question, ‘Does metaphor in 
Azerbaijani Turkish lead to polysemy?’ it can said that metaphor in Azerbijani Turkish leads to polysemy. 
About the second research question, ‘Is polysemy accidental in verbs of perception in Azerbaijani Turkish?’ 
it can be argued that polysemy is not an accidental phenomenon since thirty three polysemic meanings were 
extracted from just six verbs of perception in Azerbaijani Turkish.
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AUDIO CONTROLLED HOME AUTOMATION DESIGN

Kubilay TAŞDELEN1, Ahmet Ali SÜZEN*2, Mustafa İNCE, Abdullah YILMAZ

1. INTRODUCTION

The technology development is the fact that all the benefit to humanity (Ramlee et al., 2013). At the 
same time, the old and sick people. With the developing technology in the field of health has provided con-
venience and solutions (Doukas et al., 2011). However, at the same time within the conveniences of home. 
I need to rest for a while in bed or a walking people to open up and lamp, shade adjustment processes of 
heating the House, it is difficult to make the checksums, etc (Fong et al., 2011). In such cases, there is a need 
for a person or a babysitter. This seems little to disrupt his work as both a moral person not being able to 
both reduce the confidence (Das et al., 2010). All of these are houses with consideration to the smart home 
systems, home automation are located a number of innovations such as (Rifon et al., 2013).

This application will work with individuals, a number of tasks to be done, in the room where the con-
versations with. Realization of tasks is provided with specific stages. The first of these stages is sound rec-
ognition. EasyVR the microphone sounds with the help of the card is detected and EasyVR Commander is 
provided to identify with the program. With this program you can also change the audio, you can delete and 
later at the new sound can be added. During the next stage, the application is included in the comparison 
with the registered sound of sounds. At this stage, once again with the help of the EasyVR card. The result of 
the comparison to be made Assistant what Arduino Uno card decision. If EasyVR voice gives the Arduino 
Uno information overlap with each other, as it was giving out programmed relay card switching to be done 
therefore provides the necessary control.

2. MATERIAL AND METHOD

2.1. The Arduino Uno Development Board

Arduino Uno; As shown in Figure 1, ATmega328 is a variant of the Arduino development card using 
the microcontroller (Badamasi, 2014). There are 14 digital inputs and output pins on this card. It also has 6 
analog input pins (Kayaalp and Özkorucuklu, 2015). The Arduino Uno card has a 16 MHz crystal oscillator, 
a USB connection, a 2.1 mm power input, an ICF and a reset button. The Uno development card operates 
from the 7-12v DC power Band (Süzen et al., 2018).
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Figure 1. Arduino Uno development board.

2.2. EasyVR Shield

Shown in Figure 2, EasyVR is an enhanced voice recognition card to add a versatile voice recognition 
function compatible with the Arduino Uno development card. EasyVR supports up to 32 different voice 
commands, regardless of the person-dependent 10 and individual. The card has a working voltage between 
3.3-5v. It also consumes 12ma current at run time (Habiba et al., 2015).

Figure 2. EasyVR voice recognition card.

3. DEVELOPED SYSTEM

Voice-controlled smart home automation House placed in the commands received from the micro-
phone by matching tasks. Will be given by individual commands previously defined with one’s own sound 
system. Because of this, the commands issued by different people in a House rather than not.

3.1. Defining voice commands with EasyVR Commander

EasyVR the use of voice recognition card for identification of voice and commands to the system be-
fore. These cookies are used on the computer for the operation Commander named software. Figure 3 smart 
home system will use the identification of the person’s voice over this system. Identification of sample 8 can 
do different tasks within the individual home.
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Figure 3. Define operation Commander Software with audio.

3.2. Control Card Design

Voice-controlled smart home system design of electronic cards for the Arduino Uno, EasyVR and 
relay card.EasyVR voice recognition card, go directly to the Arduino Uno development card. Developed 

system for testing the demo room, as shown in Figure 4. Placed in certain areas of the room mics.

Figure 4. Displays an example of the system being developed.

3.3. Development of the Software

The software was developed with Arduino IDE to match the sounds from the microphones placed in-
side the home to the defined sound and transfer it to the relay Control board. Variable description for each 
task for the mapping of defined sounds. The EASYVR’s library is also installed for matching control. The 
general operating algorithm of the system is given in Figure 5.
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Figure 5. The algorithm for system operation.

4. CONCLUSION

5 different tasks have been measured in the test operations of the developed sound-controlled smart 
home system. These durations are given in table 1. According to these results, the tasks are carried out in 
as little as 2 sec. In line with the tests, the efficiency and performance taken from the project have changed 
from time-to-time. The biggest reason for this is; there are differences in voice resounding. These differences 
have sometimes resulted in the inability of EASYVR to detect voice commands and map them to voice 
commands in the database.

Table 1. Home systems possible durations.

Controlled System                        Time (sec)

Lamb                                                2.31

Cooling                                            2.50

Curtain                                            2.11

Heating                                           2.54

Door                                                 2.71

As a result, the computer was not needed in the process of voice recognition and the realization of 
commands, and financial savings.
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TRAFİK KAZALARINA ACİL MÜDAHALE SİSTEMİ: KURTARAN ÇAĞRI

Kubilay Taşdelen1, Ahmet Ali Süzen*2, Eren Sallakcı, Ensar Efendi Celepci

1. GİRİŞ

Otomobil ulaşım konusunda insan hayatının kolaylaştıran teknolojilerden biridir. Bundan dolayı dün-
ya genelinde otomobil sayısı ve kullanımı hızla artmaktadır. Otomobil sayılarının artması ile beraber trafik 
kazaları da artmaktadır. Otomobil üreticileri trafik kazalarını en aza indirmek için çalışmalar gerçekleştirse 
de kaza oranlarında düşüş olmadığı görülmektedir. Gerçekleşen kazanın ölümcül sonuçlanmaması için 
araçlarda hava yastıkları bulunmaktadır. Araçlardaki hava yastıklarını kazalar için bir önlem olsa da kaza 
sonrası müdahalenin acil şekilde yapılması gerekmektedir (Demircan vd., 2013).

Avrupa Parlamentosunun 2015 yılında kabul ettiği yasa ile acil çağrı ünitelerinin araçlarda kullanımı 
2018 yılında zorunlu hale gelmiştir. Bununla beraber ülkemizde araç ve trafik acil yardım alt yapılarını yeni 
nesil modele uyarlamak zorundadır. Bundan dolayı araç acil çağrı üniteleri, araç içi yazılım ve donanımların 
üretilmesi gerekmektedir (Apak ve Üstoğlu, 2017).

Bu çalışmada arduino ile GPS ve GSM altyapısı kullanılarak kaza anında, kazanın konumunu ve kaza or-
tamı konuşmalarının acil çağrı merkezine gönderen “Kurtaran Çağrı” isimli sistem geliştirilmiştir. Kurtaran 
çağrı sistemi kaza anında hava yastıklarının ürettiği hata kodunun alınması ile çalışmaktadır. Olay anında 
acil çağrı merkezi kaza yerinden gelen konum ve durum bilgisini alarak hızlı müdahale gerçekleştirme-
ktedir. Bu sayede kaza sonucunda geç müdahaleden kaynaklı sorunların kısmen de olsa önüne geçilmesi 
amaçlanmaktadır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1. Arduino

Ülkemizde son 5 yılda elektronik ve otomasyon alanlarında kullanılan geliştirme kartlarına bakıldığın-
da maliyet, temin edilebilirlik, öğrenme kolaylığı bakımından Arduino geliştirme kartının kullanıldığı 
görülmektedir. Arduino geliştirme kartı 2005 yılından İtalyan mühendisleri tarafından geliştirilmiştir 
(Kayaalp ve Özkorucuklu, 2015). Arduino geliştirme kartı açık kaynak kod ve donanıma sahiptir. Kullanım 
alanına ve özelliklerine göre arduino’nun farklı modelleri vardır. Arduino geliştirme kartının çeşitleri Çi-
zelge 1’de verilmiştir (Süzen vd., 2018).

Çizelge 1. Arduino’nun modelleri (www.arduino.cc, 2017)

Arduino DUE                            Arduino Leonardo                  Arduino Yun

Arduino Mega 2560                  Arduino LilyPad                     Arduino Industrial 101 

Arduino Esplora                        Arduino Uno                           Arduino 101

Arduino Pro Mini                     Arduino Mini                           Arduino Tian

Arduino BT (Bluetooth)          Arduino Nano                         Arduino Zero

Arduino Ethernet                     Arduino Pro                             Arduino CTC 101

Arduino Mega ADK                 Arduino Fio                             Arduino YUN Mini 

Arduino Mega 2560                Arduino LilyPad                      Arduino Materia 101
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2.1.1. Arduino Mega 2560

Arduino Mega 2560, 256 KB bellek ve 4KB EEPROM’a sahip mikro denetleyicili geliştirme kartıdır. 
Kart üzerinde 54 sayısal giriş/çıkış portu ve 16 analog giriş portu bulunmaktadır. Giriş/çıkış portları 40 mA 
doğru akım değeri ile çalışmaktadır. Arduino Mega geliştirme kartını kontrol etmek için Arduino IDE Kod 
editöründe Wiring programlama dili kullanılmaktadır. Arduino’ya yazılım, Şekil 1’deki inşa süreç pren-
sibinde görüldüğü gibi harici bir programa gerek duymadan dâhili bootloader ile yüklenmektedir (Bad-
amasi, 2014).

Şekil 1. Arduino inşa süresi prensibi

2.2. OBD II

OBD-II hem yetenek hem de standardizasyonda OBD-I üzerinde bir gelişmedir. OBD-II standardı, 
Şekil 2’de görünen diyagnostik konektör türünü ve pin konumunu, mevcut elektrik sinyal protokollerini ve 
mesaj formatını belirtir. Aynı zamanda, her biri için verilerin nasıl kodlanacağı ile birlikte izlenecek araç 
parametrelerinin aday listesi sağlar. Konektörde, tarama aleti için araç aküsünden güç sağlayan bir pim 
vardır; bu da tarama aletini bir güç kaynağına ayrı ayrı bağlama gereğini ortadan kaldırır (Geotab, 2018).

Şekil 2. 16 pinli OBD -II konektörü

Araçlarda ECU üzerinde oluşan arızaları tanımlayan Diagnostic Trouble Codes (DTC) olarak bir kod 
dizisi standartlaştırılmıştır. OBD-II tarafından üretilen DTC mesajlarına karşılık DTC kod listesi üzerinden 
arıza tespiti yapılmaktadır (Lin vd., 2007 ). Araçtaki ECU üzerinde kayıtlı DTC hata kodlarını almak için 
seri port dinlemesi yapılır. Dinleme sonucunda 5 (XXX XX) haneli bir hata kodu gelmektedir. DTC hata 
kodlarına karşılık hata tanımları veri tabanında saklanmaktadır.

2.2.1. ELM327 OBD2 Bluetooth

ELM327 OBD uyumlu araç ağı tarama cihazıdır. ISO15765-4 (CAN), ISO14230-4 (KWP2000), 
ISO9141-2, J1850 VPW, J1850 PWM protokollerini desteklemektedir. ELM327 OBD-II iletişim için çeşitli 
yazılımlar geliştirilmiştir. ELM327, Araç sensörlerinden gelen veriler bilgisayar sistemlerinde görüntüle-
meye olanak sağlar. İletişim yapılarına göre Bluetooth, Wi-Fi ve USB erişimli modülleri bulunmaktadır 
(Türker ve Kutlu, 2014). Gerçekleştirilen çalışmada Arduino geliştirme kartı ile bluetooth üzerinden haber-
leşeceği için Şekil 3’de görülen ELM327 OBD-II Bluetooth modülü tercih edilmiştir.
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Şekil 3. ELM327 OBD-II Bluetooth Modülü

2.3. Sim900 GSM Shield

Sim900 GSM Shiled; Arduino geliştirme kartı üzerinden GSM şebekesine bağlanarak arama, kısa me-
saj ve internet işlemleri sağlayan bir modüldür. Arduino geliştirme kartı ile RX / TX bağlantısı üzerinden 
haberleşmektedir. Sim900 ile işlemlerin yapılması için AT komutları kullanılır. Bu komutlar ile aramanın 
veya kısa mesajın gönderileceği telefon numarası ile girilir. Ayrıca internet üzerinden işlem yapılması yine 
AT komutları kullanılır. Çizelge 2 ‘de örnek AT komutları ve işlevleri gösterilmiştir (Zaghloul, 2014).

Çizelge 2. Samples AT Command for Sim900

2.4. GY-NEO6MV2 GPS Modülü

GY-NEO6MV2 GPS Modülü, sistemlerin mevcut konumların GPS üzerinden almak için kullanılır. 
Arduino ile rx/tx pinleri üzerinden haberleşir. GPS modülü 5 metreye kadar hata payı bulunmaktadır. Bu 
modül NMEA 0183 formatında veri üretmektedir (Bozic ve Djordjevic, 2016). Gelen veriler işlenerek GPS 
bilgisi alınmaktadır. Geliştirilen çalışmada kaza yerinin anlık konumunun tespiti için kullanılmaktadır.

3. KURTARAN ÇAĞRI

Geliştirilen sistem; aracın kaza anında hava yastıklarının açılması ile devreye girmektedir. Hava 
yastıkların açılması durumunda araç, ECU üzerinde hata kodu üretmektedir. Bu hata kodu OBD üzerinden 
sisteme gönderilmektedir. Sistem gelen hata kodu ile birlikte anlık olarak GPS sensöründen konum bilgis-
ini almaktadır. Sistem üzerinde daha önceden tanımlı acil çağrı merkezi numarasını arayarak ortam sesini 
aktarmaktadır. Ayrıca acil çağrı merkezi yazılımına da olay yeri konumunu göndermektedir. Sistemin genel 
çalışma modeli Şekil 4 ‘de gösterilmektedir.



88 Kubilay Taşdelen, Ahmet Ali Süzen, Eren Sallakcı, Ensar Efendi Celepci

Şekil 4. Kurtaran çağrı sisteminin modeli

3.1. Sistemin Tasarlanması

Sistemin kontrol kutusunun devre şeması Şekil 5’de verilmiştir. Kaza anında araçta oluşan hata kodları 
ELM327 cihazından kontrol kutusuna HC05 Bluetooth modülü üzerinden her 1 saniye’de aktarılmaktadır. 
Olay yerinin konum tespitinin yapılması için GY-NEO6MV2 GPS modülü kullanılmaktadır. Bununla be-
raber acil çağrı merkezine ortam sesi ve konum bilgisi SIM900 GSM modülü ile gönderilmektedir. Kontrol 
kutusunun güç beslemesi 5V 1100 mAh’lik pil ile sağlanmaktadır.

Şekil 5. Sistemin devre şeması

3.2. Yazılımın Geliştirilmesi

Kontrol kutusunun yazılımın geliştirilmesi için Arduino IDE editörü kullanılmıştır. Sistemin çalışması 
ve modülleri aşağıdaki kod blokları ile kontrol etmektedir.
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OBD ‘den gelen hata kodlarını almak için;

Gelen aramayı otomatik cevaplamak için;

Serial.println(“CEVAPLAMA MODU”);

Serial3.print(“ATA”);

delay(100);

Konum bilgisini almak için;

a=gps.location.lat();

b=gps.location.lng();

c=gps.speed.kmph();

4. SONUÇ

Tasarlanan sistem ile araçlarda kaza anında olay yerine ambulans, itfaiye ve güvenlik güçlerinin hızlı bir 
şekilde ulaşması amaçlanmaktadır. Aracın hava yastığının açılması parametresi alınarak kaza tespiti yapıl-
maktadır. Kaza alında olay yerinin konumu tespit edilerek acil çağrı merkezine gönderilmektedir. Ayrıca 
kaza anında sesli komut ile acil müdahalenin yapılması için acil çağrı merkezi otomatik aranmaktadır. Bu 
sayede kaza sonucunda geç müdahaleden kaynaklı komplikasyon ve ölümlerin önüne geçilmesi amaçlan-
maktadır.
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Farklı Eğitim Algoritmalarının Tıbbi Veri tabanlarının Yapay Sinir Ağı 
Kullanılarak Sınıflandırılmasına Etkileri

Ömer DEPERLİOĞLU1

1. GİRİŞ

Veri tabanı yönetim sistemlerindeki gelişmeler, kullanım alanlarını yaygınlaştırmıştır. Günümüzde fi-
nans, ticaret, eğitim ve tıbbi bilimler gibi birçok alanda artan veri miktarı ile başa çıkmak için tek çözüm 
yolu olarak veri tabanı yönetim sistemlerini sunmaktadır. Veri tabanındaki verilerin etkin bir şekilde ince-
lenebilmesi, mevcut gizli bilgilerin bulunabilmesi hayati önem taşımaktadır. Özellikle tıbbi verilerde vaka 
sayısının çok olması, hastalıkların ve belirtilerinin çok farklı olması, verilerin incelenmesini ve araştırıl-
masını çok zorlaştırmaktadır. Doktorların iş yükünün çok fazla olması ve her doktorun aynı mesleki ye-
tkinliğe sahip olmaması, teşhis ve tedavi sürecinde mevcut verilerden ve vaka örneklerinden yeterince fay-
dalanmalarını etkilemektedir. Teşhis ve tedavi aşamasında, mevcut verilerden daha iyi faydalanabilmek ve 
doktorlara yardımcı olmak amacıyla biyomedikal karar destek sistemleri geliştirilmiştir. Biyomedikal karar 
destek sistemlerinin en temel bileşeni mevcut verilerin değerlendirilmesini ve karşılaştırmasını yapan sını-
flandırma çalışmalarıdır. Araştırmacılar bu sınıflandırma çalışmalarında sınıflandırma başarısını artırmaya 
odaklanmışlardır. Bu amaçla farklı sınıflandırma teknikleri kullanmışlardır. Ayrıca, sınıflandırma teknikleri 
ile birlikte optimizasyon yöntemleri gibi farklı yöntemler kullanarak karma yöntemlerle verimliliği artırmaya 
çalışmışlardır (Deperlioglu, 2018).

Medikal veriler üzerine yapılan sınıflandırmalarda daha çok bulanık mantık, yapay sinir ağları ve destek 
vektör makineleri kullanılmıştır. Jaganathan ve Kuppuchamy çalışmalarında, tıbbi veri tabanlarının sınıflan-
dırması için bulanık entropi temelli özellik uygunluk ölçümü sunmaktadırlar. Önerdikleri yöntemi test et-
mek için Radyal Temel İşlevli Ağ sınıflandırıcısı ve Eşik Seçimi için Sinir Ağı kullanmışlardır. Çalışmalarında 
sınıflandırma yapmadan önce belirgin özellikleri Bulanık entropi kullanarak seçmişler, böylece sınıflandır-
ma başarısını artırmaya çalışmışlardır (Jaganathan ve Kuppuchamy, 2013). Aynı şekilde, Lekkas ve Mikhai-
lov makalelerinde, bulanık kural tabanını, veri akışlarından örnek bazında yinelemeli olarak düzenleyerek, 
çevrimiçi veri işlenmesine olanak tanıyan bulanık sınıflandırma kullanmışlardır. Buna ek olarak, iki ayrı tıbbi 
veri seti için uygulama yapmışlardır (Lekkas ve Mikhailov, 2010). 

Ayrıca veri madenciliği teknikleri de biyomedikal verileri analiz etmek için biyo-enformatikte yaygın bir 
şekilde uygulanmaktadır. Han vd., Pima Indian Diyabet Verileri Kümesini analiz etme aracı olarak Rapid-
Miner’ı seçerek veri madenciliği işlemini gerçekleştirmişlerdir. Temel olarak, öznitelik tanımlama ve seçimi, 
aykırı verileri kaldırma, veri normalleştirme ve sayısal ayrıklaştırma, görsel veri analizi, gizli ilişkiler keşfi ve 
diyabet tahmin modeli oluşturma da dahil olmak üzere veri ön işleme konularına odaklanmışlardır (Han vd., 
2008). Tıbbi veri tabanlarından bilgi keşfi, etkili tıbbi teşhis yapmak için önemlidir. Veri madenciliğinin amacı, 
verileri veri tabanından çıkarmak ve açık ve anlaşılır açıklamalar yapmaktır. Veri madenciliği teknikleriyle ya-
pılan başka bir çalışmada, sayısal veriler üzerinde ilişki kuralları üretmek için yeni bir yaklaşım sunulmuştur. 
Devamlı değerli öznitelikleri ayrık hale getirmek için değiştirilmiş bir eşit genişlik ayırma aralığı yaklaşımı 
önerilmiştir. İstenilen aralıkların yaklaşık genişliği, tıp uzmanının görüşüne dayalı olarak seçilmiş ve modelin 
bir girdi parametresi olması sağlanmıştır (Ganji ve Abadeh, 2010). Aljarullah çalışmasında, Pima Indian Diya-
bet Veri Setini kullanarak, diyabet gelişen hastaları öngörmek için karar ağacı yöntemi kullanmıştır. Çalışma 
iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, öznitelik tanımlama ve seçimi, eksik değerleri işleme ve sayısal 
ayrıklaştırma da dahil olmak üzere veri ön işleme tabi tutulmaktadır. İkinci aşamada, karar ağacı yöntemini 
kullanarak bir diyabet öngörme modeli oluşturulmaktadır (AlJarullah, 2011).

Son yıllarda, geleneksel yaklaşımları tamamen değiştirmiş gibi görünen karma yapay zekâ yaklaşımları-
nın birçok uygulaması görülmektedir. Karma yaklaşımların getirdiği ilave yetenekler, her sistemde kullanıl-
malarına olanak tanımaktadır. Biyomedikal verilerin işlenmesi, birkaç yıldır büyük bir değişim geçiren bir 
başka alandır. Bu alana uygulanan çeşitli yeni yaklaşımlar ve birçok yeni model önerilmektedir. Bu noktada, 
1 Author: deperlioglu@gmail.com
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Kala ve arkadaşları, biyomedikal alanındaki yaklaşımlara örnek olarak, Pima Indian veri setini kullanarak, 
son dönemlerdeki çeşitli karma yaklaşımları karşılaştırmak ve performanslarını değerlendirmek için lite-
ratürde bir tarama yapmışlardır. Bu amaçla 3 ana karma sistem ve standart geri yayılım algoritmasını seç-
mişlerdir. Bunlar, uyarlamalı sinirsel bulanık çıkarım sistemleri, topluluklar yapay sinir ağları ve evrimsel 
yapay sinir ağlarıdır. Çalışma sonunda çeşitli karma yöntemlerin teorik ve pratik yönlerinin bilgisi dahi-
linde, problem çözümü için iyi bir yapay zekâ sistemi elde etmeye yönelik yinelenen bir tasarım yaklaşımı 
gerektirdiğini belirtmişlerdir (Kala vd., 2009). 

Destek vektör makineleri ile aynı veri setlerinde yapılan sınıflandırma çalışmalarına örnek verilecek 
olursa; Karatsiolis ve Schizas çalışmalarında, elde edilen sınıflandırma başarı oranlarını artırmak için RBF 
ağları ve K-en yakın komşuluk yaklaşımlarını sinir ağları gibi verimli bir şekilde kullanabilen bir yöntem 
önermişlerdir. Önerilen algoritma, eğitim setini iki alt kümeye ayırmaktadır: birincisi, tutarlı veri bölge-
lerinin bir araya getirilmesinden ve ikincisi kümelenmesi zor olan veri bölümünden oluşmaktadır. Sonuç 
olarak, ilk alt küme, bir RBF çekirdeği olan Destek Vektör Makinesini eğitmek için kullanılırken, ikinci alt 
küme, bir polinom çekirdeği ile başka bir Destek Vektör Makinesini eğitmek için kullanılmaktadır (Karat-
siolis ve Schizas, 2012). Köse vd. Destek Vektör Makineleri ile birlikte Bilişsel Gelişim Optimizasyon Algo-
ritması vasıtasıyla oluşturulmuş bir diyabet teşhis sistemi önermişlerdir. Destek vektör makinelerinin eği-
timi boyunca, Gauss çekirdek işlevinin sigma parametresini belirlemek için Bilişsel Gelişim Optimizasyon 
Algoritması kullanılmış ve sonuçta sınıflandırma işlemi yapılmıştır (Köse vd., 2016). Benzer şekilde başka 
bir çalışmalarında Destek Vektör Makinelerinin eğitimi sırasında, Gauss çekirdek fonksiyonunun sigma 
parametresinin belirlenmesi için Girdap Optimizasyon Algoritması kullanılmış ve Pima Indian diyabet veri 
seti için sınıflandırma işlemi gerçekleştirmişlerdir (Köse vd., 2015).

Yukarıda verilen örneklerde görüldüğü gibi medikal veri setleri için yapılan sınıflandırma çalışmaların-
da, sınıflandırma doğruluk oranlarını artırmak için genellikle verilerin özelliklerinin seçiminde farklı algo-
ritmalar uygulanmış veya karma yöntemler kullanılmıştır. Bu çalışmada, karma yöntemler kullanarak veya 
özellik seçimi için değişik algoritmalar kullanarak işlem yükünü artırmak yerine, yapay sinir ağlarında farklı 
öğrenme algoritmaları kullanarak sınıflandırma doğruluk oranının artırılabileceği anlatılmıştır. Bu amaçla, 
Kaliforniya Üniversitesi Irvine (UCI) makine öğrenme laboratuvarındaki medikal veri tabanlarından yay-
gın kullanılan, Pima Indian diyabet, Wisconsin Göğüs Kanseri, Hepatitler ve Cleveland Kalp Hastalıkları 
olmak üzere dört veri seti kullanılmıştır. Yapay sinir ağlarının eğitilmesinde, Levenberg-Marquardt, Bayes 
regülarizasyonu ve Ölçekli Eşlenik Eğim algoritmaları kullanılarak, bu veri setleri üzerinde sınıflandırmalar 
yapılmıştır.

2. MATERYAL METOD

Bu çalışmada, farklı öğrenme algoritmaları ile eğitilen yapay sinir ağlarıyla yapılan sınıflandırma 
çalışmasında, sınıflandırma başarılarını karşılaştırmak için 3 farklı öğrenme algoritması ve 4 ayrı veri seti 
kullanılmıştır. Bunlar aşağıda detaylıca açıklanmıştır.

2.1. Medikal Veri Setleri

Çalışmada Kaliforniya Üniversitesi Irvine (UCI) makine öğrenme laboratuvarındaki medikal veri ta-
banlarından yaygın kullanılan, Pima Indian diyabet, Wisconsin Göğüs Kanseri, Hepatitler ve Cleveland 
Kalp Hastalıkları veri setleri kullanılmıştır (UCI, 2007). Bu veri setlerinin özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.

2.1.1. Pima Indian Diyabet Veriseti

Pima Indian diyabet veri setindeki bu örneklerin, daha büyük bir veri tabanından seçilmesine ilişkin 
çeşitli kısıtlamalar yapılmıştır. Özellikle, tüm hastalar en az 21 yaşında Pima Indian kökenli kadınlardan 
seçilmiştir. Veri setinde Toplam 768 örnek bulunmaktadır ve her bir örnek için 8 özellik mevcuttur. Bu 
özellikleri şunlardır: 1) gebelik sayısı, 2) plazma glikoz konsantrasyonu, 3) diyastolik tansiyon, 4) kol kası 
cilt deri kalınlığı, 5) serum insülin, 6) vücut kütle endeksi, 7) diyabet soyağacı fonksiyonu ve 8) yaş. Veri 
setindeki verilerin, sağlıklı-diyabet negatif ve diyabetli-diyabet pozitif olmak üzere 2 sınıftan oluşmaktadır 
(Jaganathan ve Kuppuchamy, 2013).
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Veri Seti Örnek Sayısı Özellik Sayısı Çıkış Sınıfı Sayısı
Pima Indian Diabet 768 8 2
Wisconsin Göğüs Kanseri 103 9 6
Hepatit 155 19 2
Cleveland Kalp Hastalıkları 303 13 5

Tablo 1. Veri setlerinin temel özellikleri

2.1.2. Wisconsin Göğüs Kanseri Veri seti

Wisconsin Göğüs kanseri Veri seti, Wisconsin Üniversitesi Madison Hastaneleri’nde Dr. William H. 
Wolberg tarafından 1989-1991 yılları arasında toplanmıştır. Dokuz özellik ile karakterize 699 örnek içerme-
ktedir: 1) Küme Kalınlığı, 2) Hücre Boyutunun Eşsizliği, 3) Hücre Şeklinin Eşbiçimi, 4) Marjinal Yapışma, 
5) Tek Epitelyal Hücre Boyutu, 6) Çıplak Çekirdekler, 7) Bland Kromatin, 8) Normal Nükleoliant ve 9) İyi 
huylu veya habis büyümeleri tahmin etmek için kullanılan mitozlar. Bu veri setinde, yeni çıkarılan elektrikle 
empedans ölçümleri kullanılarak altı doku sınıfı çalışılmıştır. Bu dokular kanser 21, Fibro adenom 15, mas-
topatileri 18, beze 16, bağlayıcı 14, Yağ 22 adettir.

2.1.3. Hepatit Veri seti

Hepatitler Veri seti Carnegie-Mellon Üniversitesi’nden alınmıştır. Her bir örnek 19 özellik içermek-
tedir. Bu özellikler: 1) yaş, 2)cinsiyet, 3) steroid, 4) antiviraller, 5) yorgunluk, 6) halsizlik, 7) anoreksiya, 8) 
karaciğer, 9) karaciğer filmi, 10) dalak bulguları, 11) örümcekler, 12) asitler, 13) varisler, 14) bilirubin, 16) 
alk fosfat, 17) SGOT, 18) albumin, 19) protime ve 20) histolojidir. Veri setinde canlı veya ölü olmak üzere 
toplam 155 örnek vardır.

2.1.4. Cleveland Kalp Hastalıkları Veri seti

Veri seti Cleveland Kliniği Vakfı’ndan toplanmış ve her biri başlangıçta 76 ham özellikten seçilmiş 13 
özelliği olan yaklaşık 303 örnek içermektedir. Özellikleri şunlardır: 1) yaş, 2) cinsel ilişki, 3) göğüs ağrısı türü, 
4) istirahat tansiyonu, 5) kolesterol, 6) açlık kan şekeri, 7) dinlenme elektrokardiyografik sonuçlar, 8) maksi-
mum kalp atışı, 9) egzersiz indüklenen anjina, 10) segmente göre egzersiz tarafından indüklenen depresyon, 
11) zirve egzersizinin eğimi, 12) büyük damarların sayısı ve 13) tal. Veri setindeki veriler, kalp hastalığının 
varlığını gösteren değerler 1, 2, 3, 4 ve yokluğunu gösteren değer 0 olmak üzere 5 sınıftan oluşmaktadır.

2.2. Sınıflandırma

Bu çalışmada sınıflandırma işlemi için Yapay Sinir Ağları (YSA) kullanılmıştır. Verilerin sınıflandırıl-
ması için, Levenberg-Marquardt, Bayes regülarizasyonu, ve Ölçekli Eşlenik Eğim algoritmaları kullanılarak 
eğitilen, çok katmanlı ileri beslemeli (Multilayer feedforward network) YSA kullanılmıştır.

2.2.1. Çok katmanlı ileri beslemeli ağ

Yapay Sinir Ağı temel olarak biyolojik sinir ağlarının benzetimi ile ortaya çıkan etkili bir veri işleme 
sistemidir. YSA, birimler arasında iletişim kurmak için belirli bir şekilde birbirine bağlanmış büyük bir ağ 
dizisi oluşturur. Düğümler veya nöronlar olarak da adlandırılan bu birimler paralel çalışan basit paralel 
işlemcilerdir. Bir sinir ağı, gevşek işleyen, bir hayvanın sinirine dayanan basit işlem elemanları, birimler 
veya düğümlerin birbirine bağlı bir kombinasyonudur. Ağı işleme kabiliyeti, öğrenme süreci ile elde edilen 
ağırlık kombinasyonunda bir takım eğitim örnekleriyle kaydedilir.
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İlişkili bellek, orijinal modelin kısmi veya yüksek bir sürümünde saklanan kalıpları veya şablonları çağır-
ma süreci olarak tanımlanabilir. İleri beslemeli ağlar bu görevi yerine getirmek için kullanılabilir, ancak tek-
rar eden ağ sınıfı tarafından daha güçlü bir araç sağlanmaktadır. Sürekli depolanan bir belleğe yaklaşan, yeni 
sürümler sağlamak için tekrar tekrar girdi modellerini işleyemecekleri düşünülmemelidir. İleri beslemeli ağ, 
katmandaki işlem birimleri veya düğümleri olan yinelenmeyen bir ağdır ve katmandaki tüm düğümler önceki 
katmanların düğümlerine bağlıdır. Bağlantılarda farklı ağırlıklar vardır. Geri besleme döngüsü yoktur, sinyal 
girişi sadece bir yönde aktarılabilir. Çok katmanlı ileri beslemeli ağ Şekil 1’de görüldüğü gibi, çoklu ağırlık kat-
manlarına sahip ileri beslemeli YSA’dır. Giriş ve çıkış katmanları arasında bir veya daha fazla katman bulunur 
ve bu katmanlar gizli katmanlar olarak adlandırılır (Gurney, 2004; Tutorials Point, 2017).

Şekil 1. Çok katmanlı ileri beslemeli ağ örneği

İleri beslemeli çok katmanlı ağlar, ağ yolunda hiçbir döngü oluşmayan bir ağdır. Bir öğrenme kuralı, 
herhangi bir girdi için ağdan elde edilen çıktı ile istenen çıktı arasındaki uyumsuzluğu en aza indirgemek 
amacı ile bir ağın ağırlık ve sapmalarını değiştirmek için bir prosedür olarak tanımlanır. Öğrenme kuralı 
veya ağ eğitim algoritması, ağ çıktılarını hedeflerin yakınına taşımak için ağın ağırlıklarını ve sapmalarını 
ayarlamak için kullanılır. Geliştirilen ilk eğitim algoritması klasik geri yayılım algoritmasıdır. Geri yayılım 
öğrenmenin en basit uygulanmasıdır ve ağ ağırlıklarını ve sapmalarını, eşlenik eğim, Levenberg-Marqu-
ardt ve Bayes regülarizasyonu öğrenme algoritmaları gibi ikinci dereceden optimizasyon algoritmaları ile, 
performans fonksiyonunun en hızlı şekilde düştüğü yönde (eğim negatif de) güncelleştirir (Aggarwal et al., 
2017). Bu öğrenme algoritmaları aşağıda verilmiştir.

2.2.2. Levenberg-Marquardt Öğrenme Algoritması

Ağ parametrelerini belirlemek için birçok algoritma mevcuttur. Sinir ağları literatüründe, sistem 
içerisinde parametre tahmin algoritmalarına öğrenme veya eğitim algoritmaları denir. En iyi bilinen geri 
yayılım ve Levenberg-Marquardt algoritmalarıdır. Geri yayılım, birçok değişkene sahip bir eğim tabanlı 
algoritmadır. Levenberg-Marquardt ise genellikle daha verimli ancak daha fazla bilgisayar belleğine ihtiyaç 
duyan bir algoritmadır.

Levenberg-Marquardt algoritması, Newton yönteminin, doğrusal olmayan fonksiyonların karelerinin 
toplamlarını en aza indirgemek için tasarlanmış diğer bir varyasyonudur. Bu algoritma, performans in-
deksinin ortalama karesel hata fonksiyonunu kullanan sinir ağlarının eğitimine çok uygundur. Parame-
tre sayısı çok büyük olduğunda, Levenberg-Marquardt algoritmasını kullanmak pratik olmayabilir. “Çok 
büyük” öğeler bilgisayardaki mevcut hafızaya bağlıdır, ancak genellikle birkaç bin parametre bir üst sınır 
kabul edilebilir. Sonuç olarak Levenberg-Marquardt algoritması eğim tabanlı algoritmalara göre daha hızlı 
bir algoritmadır. Fakat daha fazla bilgisayar hafızası gerektirir (Hagan ve Demuth, 2018).

2.2.3.  Bayes Regülarizasyonu Öğrenme Algoritması
YSA’da, aşırı uyumluluk sorununu çözmek için bazı düzenlilik algoritmaları geliştirilmiştir. Düzen-

leyici tekniklerle ilgili Levenberg-Marquardt (LM) ve Bayes regülarizasyonu (BR), benzeşik problemlerin 
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işlenmesi için diğer algoritmalara göre daha küçük ortalama karesel hataları bulabilmektedir. LM özellikle 
geri yayılım algoritmalarında daha hızlı yakınsama için geliştirilmiştir. Aslında BR, tahmin karelerini en aza 
indirgemek ve iyi bir genelleştirilmiş model elde etmek için ortalama karelerin toplamını ve kare ağırlıkla-
rının toplamını içeren bir objektif işleve sahiptir. Bununla birlikte, BR ve LM, hız ve aşırı uyum sorunları 
açısından geleneksel yöntemlerden daha iyi performans gösterdiği bilinmektedir (Kayri, 2005).

Bayes düzenlilik tekniği, Levenberg-Marquardt’ın optimizasyonuna göre ağırlık ve sapma değerlerini 
günceller. Ortalama kare hataların ve ağırlıkların bir kombinasyonunu en aza indirir ve daha sonra genelleş-
tirilmiş bir örgü oluşturmak için doğru kombinasyonu belirler. Süreç Bayes yumuşatma olarak adlandırılır 
(Aggarwal et al., 2017).

2.2.4. Ölçekli Eşlenik Eğim Algoritması
Standart geri yayılım algoritması, büyük ölçekli problemlerde sıklıkla çok kötü davranmaktadır ve 

başarısı kullanıcı bağımlı parametreler, öğrenme hızı ve momentum sabitine bağlı olarak değişmektedir. Bu 
dezavantajların bir kısmını ortadan kaldırmak için bazı danışmanlı öğrenme algoritmaları geliştirilmiştir. 
Moller tarafından geliştirilen Ölçekli Eşlenik Eğim Algoritması (Scaled Conjugate Gradient Algorithm) da 
bunlardan birisidir. ÖEE çoğu problemler üzerinde süper doğrusal yakınlaşmayı gösteren Eşlenik Eğim 
Yöntemleri (Conjugate Gradient Algorithm) sınıfına girmektedir.

Birkaç yüz ağırlığa ve sapmaya sahip olan çok katmanlı ağlarda öğrenme algoritması olarak Leven-
berg-Marquardt algoritması en hızlı eğitim yöntemidir. Ağırlıkların sayısı bin ya da daha fazla olduğunda, 
Levenberg-Marquardt algoritması eşlenik eğim algoritmaları kadar etkili değildir. Bunun nedeni, ters mat-
ris hesaplamalarının geometrik olarak ağırlıkların sayısıyla ölçeklenmesidir. Büyük ağlar için, Ölçekli Eşle-
nik Eğim Algoritması çok etkilidir. Bu yöntem aynı zamanda model tanıma sorunları için caziptir (Smith 
vd., 1988; Møller, 1990). 

Büyük boyutlu sinir ağı uygulamalarında öğrenme sıklıkla birkaç bin ağırlığın ayarlanmasını gerek-
tirdiğinden yalnızca büyük ölçekli problemlere uygulanabilen optimizasyon yöntemleri alternatif öğrenme 
algoritmaları olarak geçerlidir. Sayısal analiz topluluğunda genel görüş, büyük ölçekli problemleri etkili bir 
şekilde çözebilen yalnızca bir optimizasyon yöntemi sınıfının mevcut olmasıdır. Bu yöntemlere sıklıkla Eş-
lenik Eğim Yöntemleri denir. Sinir ağlarında öğrenme algoritmaları olarak yakın zamanda çeşitli eşlenik 
eğim algoritmaları getirilmiştir. Birkaç denemeyle ÖEE’nin geriye yayılım algoritmasından en az bir kat 
daha hızlı olduğu tespit edilmiştir. Hızlandırma, yakınsama kriterlerine, yani hatanın azaltılması için daha 
büyük talebe bağlıdır, yakınsama ne kadar büyükse, hızlanma o kadar büyüktür. ÖEE, diğer eşlenik eğim 
algoritmalarındaki zaman alıcı satır araması yerine, bir adım boyutu ölçekleme mekanizması kullanarak, 
algoritmanın kısa zamanda önerilen öğrenme yinelemelerini gerçekleştirmesini sağlar. Böylece diğer ikinci 
dereceden algoritmalara göre daha hızlı bir şekilde çalışır (Hagan ve Demuth, 2018). Kısaca ÖEE, eşlenik 
eğim yöntemlerine dayalıdır, ancak bu algoritma her yinelemede bir satır araması yapmaz. Eğitim, aşağıdaki 
koşullardan herhangi biri meydana geldiğinde durur:

• Maksimum çağ sayısı (yinelemeye) ulaşıldığında.

• Maksimum süre aşıldığında.

• Performans hedefi en aza indirgendiğinde.

• Performans eğimi minimum eğimin altına düştüğünde.

3. SINIFLANDIRMA UYGULAMALARI VE SONUÇLAR

Farklı öğrenme algoritmaları ile eğitilen çok katmanlı ileri beslemeli ağ sınıflandırma çalışmaların-
da kullanılan ağ yapısı tüm uygulamalarda aynıdır. Ağların gizli katmanlarında toplam 10 nöron vardır. 
Öğrenme algoritması olarak sırasıyla Levenberg-Marquardt, Bayes regülarizasyonu, ve Ölçekli Eşlenik Eğim al-
goritmaları kullanılmıştır. Performans algoritmaları olarak da Levenberg-Marquardt, Bayes regülarizasyonu için 
ortalama karesel hata (Mean Square Error-MSE) fonksiyonu ve Ölçekli Eşlenik Eğim algoritması için de çapraz 
entropi maliyet (Cross entropy cost) fonksiyonu kullanılmıştır. Veri setlerindeki örneklerden, %70’i eğitim verisi, 
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%15’i doğrulama verisi ve son olarak %15’i de test verisi olarak kullanılmıştır. Maksimum öğrenme çağı (epoch) 
sayısı 1000 olarak seçilmiştir. Her sınıflandırma çalışması 20 kez çalıştırılmış ve en yüksek değerler seçilmiştir.

İlk olarak UCI, Kaliforniya Üniversitesi, Irvine Makine öğrenmesi veri tabanındaki Pima Indian diya-
bet veri seti kullanılarak diyabet tespiti için sınıflandırma yapılmıştır. Sınıflandırma sonucunda elde edilen 
Karışıklık (Confusion) matrisleri Şekil 2’de başarı sırasına göre verilmiştir. Şekil 2a’da görüldüğü gibi Bayes 
Regülarizasyonu ve ortalama karesel hata ile yapılan çalışmada %91,7 sınıflandırma doğruluk oranı elde 
edilmiştir. Şekil 2b’den Levenberg-Marquardt (LM) ve ortalama karesel hata ile yapılan çalışmada %91,0 
sınıflandırma doğruluk oranı elde edildiği görülmektedir. Şekil 2c’de görüldüğü gibi Ölçekli Eşlenik Eğim 
(ÖEE) algoritması ve çapraz entropi maliyet ile yapılan çalışmada %91,1 sınıflandırma doğruluk oranı elde 
edilmiştir. Matrislerden görüldüğü gibi en yüksek sınıflandırma doğruluk oranı BR ile elde edilmiştir. Fakat 
her üç öğrenme algoritması da birbirine yakın sınıflandırma başarısı göstermişlerdir. Aynı veri seti için 
Jaganathan ve Kuppuchamy’nin özellik seçerek yaptıkları, 4 farklı yöntemi karşılaştırdıkları çalışmada, en 
yüksek sınıflama doğruluk oranını %76,04 olarak bulmuşlardır. Bu çalışmada BR ile yapılan sınıflandırmada 
elde edilen doğruluk oranı bu değerden yaklaşık %15 daha büyüktür.

Şekil 2. a) Bayes regülarizasyonu, b) Levenberg-Marquardt c) Ölçekli Eşlenik Eğim Pima Indian Diya-
bet veri seti için Karışıklık Matrisleri

İkinci olarak UCI, Kaliforniya Üniversitesi, Irvine Makine öğrenmesi veri tabanındaki Wisconsin Göğüs 
Kanseri veri seti kullanılarak, bu veri setindeki, elektrikle empedans ölçümleri kullanılarak altı yeni çıkarılan 
doku sınıfı için sınıflandırma yapılmıştır. Sınıflandırma sonucunda elde edilen Karışıklık matrisleri Şekil 3’de 
başarı sırasına göre verilmiştir. Şekil 3a’da görüldüğü gibi BR ile yapılan çalışmada %85,8 sınıflandırma doğruluk 
oranı elde edilmiştir. Şekil 3b’den LM ile yapılan çalışmada %36,8 sınıflandırma doğruluk oranı elde edildiği 
görülmektedir. Şekil 3c’de görüldüğü gibi ÖEE algoritması ile yapılan çalışmada %34,9 sınıflandırma doğruluk 
oranı elde edilmiştir. Matrislerden görüldüğü gibi en yüksek sınıflandırma doğruluk oranı BR ile elde edilmiştir. 
Diğer iki öğrenme algoritmasındaki sınıflandırma oranları BR’ye göre çok düşük kalmıştır. Aynı veri seti için Ja-
ganathan ve Kuppuchamy’nin özellik seçerek yaptıkları, 4 farklı yöntemi karşılaştırdıkları çalışmada, bütün özel-
likleri kullanarak yaptıkları çalışmada, hastalıklı ve sağlıklı şeklinde iki çıkış sınıfı için sınıflama doğruluk oranını 
%95,85 olarak bulmuşlardır. BR ile yapılan çalışmada elde edilen doğruluk oranının her ne kadar bu değerden 
düşük olsa da altı çıkış sınıfı için yapıldığı düşünülürse başarımın oldukça yüksek olduğu görülür.

Şekil 3. a) Bayes regülarizasyonu, b) Levenberg-Marquardt c) Ölçekli Eşlenik Eğim Wisconsin Göğüs 
Kanseri için Karışıklık Matrisleri
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Üçüncü olarak UCI, Kaliforniya Üniversitesi, Irvine Makine öğrenmesi veri tabanındaki Hepatitler veri 
seti kullanılarak, hepatitli ve sağlıklı sınıfları için sınıflandırma yapılmıştır. Sınıflandırma sonucunda elde 
edilen Karışıklık matrisleri Şekil 4’de başarı sırasına göre verilmiştir. Şekil 4a’da görüldüğü gibi BR ile yapılan 
çalışmada %94,8 sınıflandırma doğruluk oranı elde edilmiştir. Şekil 4b’den LM ile yapılan çalışmada %91,6 
sınıflandırma doğruluk oranı elde edildiği görülmektedir. Şekil 4c’de görüldüğü gibi ÖEE algoritması ile ya-
pılan çalışmada %77,4 sınıflandırma doğruluk oranı elde edilmiştir. Matrislerden görüldüğü gibi en yüksek 
sınıflandırma doğruluk oranı BR ile elde edilmiştir. LM ve BR sınıflandırma doğruluk oranları birbirine 
yakın ve ÖEE’ye göre çok daha yüksektir. Aynı veri seti için Jaganathan ve Kuppuchamy’nin özellik seçerek 
yaptıkları, 4 farklı yöntemi karşılaştırdıkları çalışmada, en yüksek sınıflama doğruluk oranını %90,0 olarak 
bulmuşlardır. Bu çalışmada BR ile yapılan sınıflandırmada elde edilen doğruluk oranı bu değerden yaklaşık 
%4 daha büyüktür.

Şekil 4. a) Bayes regülarizasyonu, b) Levenberg-Marquardt c) Ölçekli Eşlenik Eğim algoritmaları ile 
Hepatitler veri seti için Karışıklık Matrisleri

Son olarak UCI, Kaliforniya Üniversitesi, Irvine Makine öğrenmesi veri tabanındaki Clevland Kalp 
hastalıkları veri seti kullanılarak, 4 ayrı hastalıklı sınıfı ve 1 sağlıklı sınıfı için sınıflandırma yapılmıştır. Sınıf-
landırma sonucunda elde edilen Karışıklık matrisleri Şekil 5’de başarı sırasına göre verilmiştir. Şekil 5a’dan 
BR ile yapılan çalışmada %85,8 sınıflandırma doğruluk oranı elde edildiği görülmektedir. Şekil 5b’de görül-
düğü gibi LM ile yapılan çalışmada %36,8 sınıflandırma doğruluk oranı elde edilmiştir. Şekil 5c’de görüldü-
ğü gibi ÖEE yapılan çalışmada %34,9 sınıflandırma doğruluk oranı elde edilmiştir. Matrislerden görüldüğü 
gibi en yüksek sınıflandırma doğruluk oranı BR ile elde edilmiştir. Diğer iki öğrenme algoritmasındaki 
sınıflandırma oranları BR’ye göre çok düşük kalmıştır. Aynı veri seti için Jaganathan ve Kuppuchamy’nin 
özellik seçerek yaptıkları, 4 farklı yöntemi karşılaştırdıkları çalışmada, en yüksek sınıflama doğruluk oranı-
nı %84,46 olarak bulmuşlardır. Bu çalışmada BR ile yapılan sınıflandırmada elde edilen doğruluk oranı bu 
değerden yaklaşık %1,5 daha büyüktür.

Şekil 5. a) Bayes regülarizasyonu, b) Levenberg-Marquardt c) Ölçekli Eşlenik Eğim algoritmaları ile 
Clevland Kalp Hastalıkları veri seti için Karışıklık Matrisleri
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, karma yöntemler kullanmadan veya farklı optimizasyon yöntemleri ile özellik seçimi 
yapmadan, yapay sinir ağlarında farklı öğrenme algoritmaları kullanarak sınıflandırma doğruluk oranı-
nın artırılabileceği anlatılmıştır. Bu amaçla, Kaliforniya Üniversitesi Irvine (UCI) makine öğrenme labo-
ratuvarındaki medikal veri tabanlarından yaygın olarak kullanılan, Pima Indian diyabet, Wisconsin Göğüs 
Kanseri, Hepatitler ve Cleveland Kalp Hastalıkları olmak üzere dört veri seti kullanılmıştır. Yapay sinir ağ-
larının eğitilmesinde, Levenberg-Marquardt, Bayes regülarizasyonu ve Ölçekli Eşlenik Eğim algoritmaları 
kullanılarak, bu veri setleri üzerinde sınıflandırmalar yapılmıştır. Sınıflandırmalardan elde edilen sonuçlar, 
kendi içerisinde ve daha önce yapılan çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Yapılan değerlendirme-
lerde medikal veri setlerinde en iyi sınıflandırma doğruluk oranının Bayes regülarizasyonu algoritması ile 
elde edildiği görülmüştür. Özellikle çıkış sınıf sayısını 2’den fazla olduğu durumlarda Bayes regülarizasyonu 
algoritmasının diğer öğrenme algoritmalarına göre çok daha yüksek performansa sahip olduğu görülmüş-
tür. Ayrıca daha önce yapılan çalışmalardaki sınıflandırma doğruluk oranlarına göre bu algoritma ile daha 
yüksek değerler elde edildiği görülmüştür. Buradan Yapay sinir ağları ile medikal veri tabanlarının sınıf-
landırılması için çalışırken Bayes regülarizasyonu öğrenme algoritmasının seçilmesi gerektiği söylenebilir.
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of  hydrochlorothiazide and irbesartan in tablets by partial least squares 

calibration approach

A. Hakan AKTAŞ1

1. Introduction

The drug is a mixture containing the standard amount of the active substance, which is used as a ciga-
rette, pure chemical substance with biological activity or its equivalent vegetable or animal origin. In other 
words, the drug is used to reduce the symptoms of the disease, the diagnosis, the treatment of a disease, 
natural, semi-synthetic or synthetic chemical substances. Drugs come from two parts, active substance and 
carrier. The active substance is the part of a mixture of one or more chemical substances used in the diag-
nosis and treatment of biological and physiologically active diseases in living organisms; that is, the main 
component of the medicine. Carriers are chemical substances such as glucose, paraffin, and glycerin, which 
are not physiologically effective in order for the active substance to be easily taken or well-fed by the patient. 
When the active substances are taken in sufficient quantities, they affect human health in a positive way, they 
do not benefit in case of low intake, and in case of excessive or inadvertent intake, they harm human health 
in very dangerous dimensions. For this reason, quantitative analysis is important at all points from drug 
production to use and body excretion. Nowadays UV Visible spectrophotometers in almost every laboratory 
used for analysis give complex results with being cheap and precise. The use of UV Visible instruments does 
not pose any problem in the analysis of drugs containing a single active substance, but problems may arise 
in the analysis of conflicting spectrum drug mixtures. New techniques and approaches are needed to achieve 
more accurate, more accurate, faster, more economical and more reliable results in the analysis process.

The literature survey reveals that several methods were reported for the individual estimation of IRB 
and HCT. Several methods have been published for the determination of IRB and HCT in pharmaceutical 
formulations and biological samples including spectrometry[1], spectrofluorometric [2,3] voltammetry[4], 
HPLC[5-9], and LC-MS[10,11].

The multivariate calibration techniques use full spectrum, full automation, multivariate data analysis 
and the reduction of noise and the advantages of the selection calibration model. In addition these multi-
variate calibrations do not need any separation procedure, they are very cheap, very easy to apply and very 
sensitive. For these reasons these multivariate techniques are popular today.

In this study powerful chemometric method was applied to analyses the synthetic mixtures and tablets 
consisting of IRB and HCT in the presence of interferences of the absorption spectra. The application of 
chemometrics allows the interpretation of multivariate data and is vital to the success of the simultaneous 
determination of the clinical drugs.

2. Materials and Methods

A Shimadzu UV-1700 UV-Visible spectrometer, connected to PS with UV Probe Software was used for 
all the measurements and data processing. A pair of 1.0 cm quartz cells was used for absorbance measure-
ments. PLS method was implemented with the “Minitab 16” software package.

Stock solution 100 mg/100 mL hydrochlorothiazide and irbesartan in Ethanol were used to set up the 
calibration set samples. A concentration set of 15 mixture solutions consisting of codeine and acetamino-
phen in the concentration range of 0.2 - 1.0 and 2.0 – 10.0 μg/mL for hydrochlorothiazide and irbesartan 
the ethanol solvent were symmetrically prepared from the prepared stock solutions respectively. The reason 
for symmetric set of calibration is to minimize errors in calibration may occur during analysis. To test the 
application of the chemometric methods, we used an independent verification set consisting of codeine and 
1   Süleyman Demirel University, Faculty of Science and Art, Department of Chemistry, Isparta-Turkey. 
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acetaminophen synthetic blend solutions at the above working concentration intervals.

3. Results and  Discussions

3.1. Chemometric method

Partial least square is factor analysis method, based on a two-stage procedure; a calibration step, in which 
a mathematical model is built by using component concentrations and spectral data from a set of references, 
followed by a prediction step in which the model is used to calculate the concentrations unknown sample 
from its spectrum. These methods are also called “factor methods” because they transform the original vari-
ables into a smaller number of orthogonal variables called factors or principal components (PCs), which are 
linear combinations of the original variables. When multivariate calibration approaches are applied in spectro-
photometric multicomponent analysis, a relationship between spectral and concentration data from reference 
samples, representing the variables of the system, is established. A new matrix constituted by the new variables 
principal components and scores is built. The calculation of this new matrix is planned by algorithm specific to 
the regression method adopted. The most used regression methods are PLS.

3.2. Partial least squares calibration: 

In the UV-visible spectra, the absorbance data (A) and concentration data (C) are mean centered to give 
data matrix Ao and vector Co. The orthogonalized PLS algorithm has the following steps. The loading weight 
vector W has the following expression:

W = 

The scores and loadings are given by:

t1 = Ao W ; P1 =  ; q1 = 

The matrix and vector of the residuals in Ao and Co are:

A1 = 

C1 = 

From the general linear equation, the regression coefficients were calculated by;

b = W (PT W)-1q

a =Cmean −  b

The builded calibration equation is used for the estimation of the compounds in the samples.

3.3. Chemometric parameters

 
The application competence of a calibration model can be explained in several ways. These results can 

be examined numerically. One of the best ways to do this, by examining the predicted residual error sum of 
squares (PRESS). To calculate PRESS computed the errors between the expected and predicted values for all 
the samples, square them and sum them together.
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PRESS = 

Strikingly speaking, this is not a correct way to normalize the PRESS values when not all of the data 
sets contain the same number of samples. If want correctly compare PRESS values for data sets that contain 
differing numbers of samples, should convert to standard error of prediction (SEP), which is given by fol-
lowing formula.

SEP = 

where  concentration of drug is,  is the found concentration of drug and n is the total 
number of the synthetic mixtures. The SEP can provide a good measure of how well, on average, the cali-
bration model performs. Often, however, the performance of the calibration model varies depending on the 
analyte level.  

3.4. Method validation

The accuracy of the applied chemometric method was determined by the performance of the reliable 
results obtained from the analyzes performed. For this reason, 15 synthetic mixtures containing codeine and 
acetaminophen were prepared at different concentrations. Recovery scales and relative standard deviations 
from this set are shown in Table 1. As can be seen from Table 1, the numerical values obtained for the ap-
plied chemometric methods are very suitable. Both compounds gave high accuracy and precise results. No 
interference or systematic faults were found during the analysis process.

Table 1. Recovery values for the applied chemometric method

                             Mixtures added (μg/mL)                        Recovery (%)
HCT IRB HCT IRB
0.2 2 100.02 99.88
0.4 4 99.88 100.08
0.6 6 100.22 100.12
0.8 8 101.08 100.24
1.0 10 100.00 100.10
0.5 2 100.02 100.20
0.5 4 99.98 99.86
0.5 6 100.02 100.02
0.5 8 100.14 99.98
0.5 10 99.98 100.00
0.2 5 100.00 100.02
0.4 5 100.12 100.12
0.6 5 100.04 100.22
0.8 5 99.98 99.98
1.0

Mean
RSDa                                 

5 100.04
100.10
0.2821

100.00
100.05
0.1140

RSDa : Relative Standard Deviation
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3.5. Analysis of commercial pharmaceutical 

Findings from chemometric methods were used to calculate the amounts of hydrochlorothiazide and 
irbesartan in the tablet shown in Table 2. As can be seen from Table 2, the results obtained from the applied 
chemometric method is quite satisfactory. In addition, the proposed chemometric methods can accurately 
determine the drug content when applied.

Table 3. Analysis results of commercial drug sample (mg/tablet)

PLS
No HCT IRB
1 24.99 300.04
2 25.01 299.98
3 25.00 300.00
4 25.01 300.02
5 25.00 299.98
Mean
RSD

25.00
0.0083

300.00
0.0260

4. Conclusion

The partial least squares calibration method successfully applied at the same time were able to identify 
drugs in synthetic solutions and pharmaceutical formulation. High correlation coefficients and low pre-
diction errors for all data obtained as a result of the studies emphasize the high linear relationship between 
estimated and actual concentrations. The results obtained with this binary mixture and some ratios of com-
ponent concentrations show excellent predictive ability with methods.
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Simultaneous Determination of Codeine and Acetaminophen in 
Pharmaceutical Products by ICA-ANN Chemometric Methods

A. Hakan Aktaş1

1. Introduction

The ability to identify active ingredients in medicines has always been an issue for chemists working in 
this area. For this reason, it is important to develop fast, reliable, accurate and cheap analytical methods to 
more accurately determine the effects of drugs. Acetaminophen (ACE) is a well-known analgesic agent [1]. 
It is often used to treat pain and fever in adults and especially children, and is the main ingredient of many 
fluids. Codeine (COD) is an alkaloid in opium plants [2]. Acetaminophen-codeine combined tablets are 
commonly used for pain and fever. Because of this, quality control in pharmaceutical preparations is im-
portant and reliable and fast analytical methods are needed according to necessity. The chemical structures 
of the materials used in this study are shown in Fig 1.

    

                 Acetaminophen                                                 Codeine

Figure 1.  Structures of the studied compounds

As a result, attention has been paid to the development of simultaneous analysis methods that do not 
develop the appropriate preliminary separation step for routine pharmaceutical analysis. The most com-
monly used techniques for codeine and acetaminophen determination are titrimetry [3], voltammetry [4], 
spectrophotometry [5,6], chromatography [7,8], and GC [9].

Compared to other common methods, it is easier and more useful to apply spectrophotometric method 
in pharmaceutical analysis. It has been noted in many studies that simultaneous determination of pharma-
ceuticals is difficult to achieve according to spectra overlapping with classical spectrophotometric methods. 
In order to overcome these difficulties, scientists working on these issues have applied advanced chemomet-
ric methods in recent years. Some of them are derived spectroscopy [10,11], PLS calibrated differential pulse 
polarography [12], absorbance ratio spectroscopy [13], PLS and UV spectrophotometry [14], etc. as well as 
many different calibration techniques.

A number of the above-mentioned methods have been found to be used in the quantitative determi-
nation of acetaminophen-codeine mixtures. However, in our literature review, we did not come up with the 
ICA-ANN chemometric method we used to determine this binary mixture. The chemometric calibration 
was performed using different concentration mixtures according to the composition of the tablets used in 
the study. In the validation of the methods, the average recovery (%) and the relative standard deviation for 
each method were calculated. The amounts of codeine and acetaminophen in the tablets studied were calcu-
lated by these chemometric methods and the results were compared statistically with each other.

1  Süleyman Demirel University, Faculty of Science and Art, Department of Chemistry, Isparta-Turkey.
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2. Materials and Methods

A Shimadzu UV-1700 UV-Visible spectrometer, connected to PS with UV Probe Software was used for 
all the measurements and data processing. A pair of 1.0 cm quartz cells was used for absorbance measure-
ments. ICA-ANN methods were implemented with the “STATISTICA” software package.

Stock solution 25 mg/100 mL codeine and acetaminophen in Ethanol were used to set up the calibration 
set samples. A concentration set of 15 mixture solutions consisting of codeine and acetaminophen in the 
concentration range of 1.0 - 10.0 and 2.0 – 20.0 μg/mL for codeine and acetaminophen in the ethanol solvent 
were symmetrically prepared from the prepared stock solutions respectively. The reason for symmetric set 
of calibration is to minimize errors in calibration may occur during analysis. To test the application of the 
chemometric methods, we used an independent verification set consisting of codeine and acetaminophen 
synthetic blend solutions at the above working concentration intervals.

For tablet study, the contents of 20 tablets were precisely weighed and pulverized. A tablet quantity was 
dissolved in ethanol and transferred to 100 mL balloon batches. The prepared solution was shaken for 20 
minutes and filtered through a 0.45 micron membrane filter. The solution thus prepared was diluted to the 
working concentration range. Absorption spectra of the prepared sample solutions were taken and recorded 
for the calibrations of the applied chemometric methods.

3. Results and  Discussions

3.1. Chemometric methods

The main purpose of the ICA is to separate the factors or components from the multivariable sig-
nal into independent non-Gaussian signals with at least information loss. The main difference of ICA 
from other techniques is that components have hidden variables that cannot be acquired directly. ICA 
is also known as the blind source separation because of the indirect data retrieval. The blind term indi-
cates that the source signals are a linear mixture of source signals. Besides ICA, high-order statistical rela-
tionships and dependencies are reduced. The ICA model without errors can be expressed as:  X = W S 
In the case where X represents the resulting data matrix, S is the independent components (IC) and W is the 
coefficient matrix. In this work, there are many algorithms to obtain the IC using Fast Fixed Point Algorithm 
(FastICA)

ANN is a very powerful chemometrics method based on the family of statistical learning models de-
veloped from neurons. After the information processing system, such as the brain neurons associated with 
each other, ANN frequently changes the information between them. These neurons are divided into a three-
part input layer, a hidden layer and an output layer, and each layer runs in parallel. Implementation of ANN 
requires a number of consecutive steps such as preprocessing of the data, networking, training, validation 
and processing of the data. ANN is an applied method to adapt and estimate nonlinear functions [15,16].

3.2. Method development

The overlapping spectra of codeine and acetaminophen at the range of 220-280 nm are shown in Fig. 
2. Spectrum demonstrates that the classical approach will not allow compounds to be assigned simultane-
ously. For this reason, we are focusing on applying chemometric methods to binary mixtures of codeine and 
acetaminophen.
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Figure 2. 12 ppm codeine, 5 ppm acetaminophen and their mixtures in ethanol.

During the ANN application, a neural network search for the calibration set was performed. The first 
step is to prepare for entry into the nerve network. The main purpose here is to find the most suitable neural 
network structure that we have achieved the highest success results. As a result of these operations, two hid-
den layers and two output layers were selected from 5 and 4 neurons, respectively. For each layer, the logsig 
function is selected from the program.

The adequacy of a given model can be explained in several ways. So the results obtained can be ex-
plained numerically. From the literature view it can be seen that one of the most important of these paths 
is the predicted residual error sum of squares (PRESS), standard estimated error (SEP) and the standard 
error of calibration (SEP). All these values are calculated and shown in Table 1 for the study done. Again in 
the same table, codeine and acetaminophen in the running mixtures are shown in the parameters between 
actual and estimated concentration values.

Table 1. Statistical parameters for ICA-ANN

ICA-ANN
Step Parameter COD ACE

Calibration SEC - -
PRESS 0.1012 0.1814
Slope 1.0022 0.9988

Intercept 0.0488 0.0880
r 0.9999 0.9999

Prediction
Slope 0.8852 0.9092

Intercept 0.1402 0.0784
r 0.9998 0.9999

3.3. Method validation
The accuracy of the applied chemometric methods was determined by the performance of the reliable 

results obtained from the analyzes performed. For this reason, 15 synthetic mixtures containing codeine and 
acetaminophen were prepared at different concentrations. Recovery scales and relative standard deviations 
from this set are shown in Table 2. As can be seen from Table 2, the numerical values obtained for the ap-
plied chemometric methods are very suitable. Both compounds gave high accuracy and precise results. No 
interference or systematic faults were found during the analysis process.
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3.4. Analysis of commercial pharmaceutical 
Findings from chemometric methods were used to calculate the amounts of codeine and acetamino-

phen in the Geralgine tablet shown in Table 3. As can be seen from Table 3, the results obtained from the 
applied chemometric methods are quite satisfactory. In addition, the proposed chemometric methods can 
accurately determine the drug content when applied.

4. Conclusion
The independent component analysis-artificial neural network methods all successfully applied at the 

same time were able to identify drugs in synthetic solutions and pharmaceutical formulation. High cor-
relation coefficients and low prediction errors for all data obtained as a result of the studies emphasize the 
high linear relationship between estimated and actual concentrations. The results obtained with this binary 
mixture and some ratios of component concentrations show excellent predictive ability with methods.

Table 2. Recovery values for the applied chemometric method

                             Mixtures added (μg/mL)                        Recovery (%)
COD ACE COD ACE

2 4 101.06 99.68
4 8 101.08 100.02
6 12 100.02 100.24
8 16 100.08 100.48

10 20 100.22 100.18
5 4 100.48 101.20
5 8 99.98 100.14
5 12 100.00 100.02
5 16 100.18 99.98
5 20 100.24 100.28
2 10 100.00 100.00
4 10 100.24 100.32
6 10 100.16 100.86
8 10 99.88 99.98

10
Mean
RSDa                                 

10 100.00
100.24
0.3674

100.02
100.22
0.3811

RSDa : Relative Standard Deviation

Table 3. Analysis results of commercial drug sample (mg/tablet)

ICA-ANN
No COD ACE
1 9.99 500.02
2 10.01 499.88
3 10.00 500.00
4 9.99 501.02
5 10.00 499.98
Mean
RSD

9.99
0.0084

500.18
0.4726
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Spectrometric Multi Component Determination of Vanillin and Maltol in Foods 
by PCR-PLSR Chemometric Methods 

A. Hakan AKTAŞ1

1. Introduction

Vanillin (VAN) and maltol (MAL) are important compounds used in food industry. They are widely 
present in dairy and artificial dairy products, such as candies, cookies, chocolate, and beverages [1].

Although these compounds can enhance the scent of food, they are synthetic perfumes and food ad-
ditives. If large amounts of these flavor enhancers are ingested, they cause headaches, nausea, etc. Because 
they are volatile, instable, and insoluble in water, their determination directly in the solution is not easy [2]. 
Consequently, it is important to determine their contents in food.

Analytical procedures for determination of vanillin and maltol include high performance liquid chro-
matography methods [3], electrochemical methods [4, 5], UV–VIS spectrometry methods [6, 7], and gas 
chromatography– mass spectrometry methods [8–10]. Mainly spectrometry is used for determination of 
these compounds. However, it requires prior separation step due to the serious spectral overlap. The proce-
dure of separation is usually time consuming and often unsuccessful. An analysis that involves little or no 
separation is far more appealing. In order to avoid time-consuming clean-up procedures, the attempts have 
been made to resolve complex spectra using instrumental approaches or various contemporary multivari-
ate calibration methods that differ in the mathematical form of the model and in the way, in which model 
equations are solved. Most models are based on the property that the contributions of the measurement 
variables to the result are additive. Multiple linear regression, principal component regression, and partial 
least squares regression fall into this category.

2. Materials and Methods

All solvents and reagents were of analytical reagent grade, unless stated otherwise. Vanillin and maltol 
were supplied by Fluka (Fluka Chimie GmbH CH–9471 Germany). 10 mg/100 mL stock solutions of vanillin 
and maltol were prepared by dissolving each of the crystalline compounds in 95% ethanol (Merck, Darm-
stadt, Germany). 250 mgL–1 working solutions were prepared directly before use by the appropriate dilution 
of stock solutions with doubly distilled water. Britton–Robinson buffer solutions were prepared as follows: 2.3 
mL of glacial acetic acid, 2.7 mL of phosphoric acid, and 5.0 g of boric acid were dissolved in water and further 
diluted to 1.0 L. 50 mL portion of this solution was taken and its pH was adjusted to the value between 2 and 
6 by addition of the appropriate amount of 2.0 mol L-1 KOH solution. Absorbance measurements were carried 
out using a Perkin–Elmer Lambda 20 double beam UV–VIS spectrophotometer interfaced to an IBM SX–486 
microcomputer. UV–Win Lab software allowed for spectral acquisition and subsequent manipulation of the 
experimental data. Absorbance measurements were carried out in two matching quartz 1.0 cm cells with a 1 
mm path length. Absorption spectra were recorded in the range 200–350 nm with an interval of 0.1 nm be-
tween each two neighboring points and were compared to the spectra of the corresponding blank samples. All 
the recorded data were used for calculations. Each spectrum comprised 1500 experimental points. Calibration 
matrix was prepared from 16 mixtures of four studied compounds mixed in different ratios. It was optimized 
and subjected to the PCR-PLSR both to analyze the obtained spectra and to calculate the concentration of the 
compounds in real samples. Minitab 16 software was used. Appropriate amounts of working solutions of van-
illin and maltol or their mixtures, were transferred to 25 mL volumetric flask. Next, 5.0 mL of Britton–Robin-
son buffer solution (pH 2.87) were added, the content was diluted to the mark with doubly distilled water and 
mixed well. Several commercial food samples were purchased at the local market in Isparta city. Food samples 
were ground to a fine powder with a mortar and pestle. 20.0 g of this powder and 50 mL of anhydrous ethanol 

1  Süleyman Demirel University, Faculty of Science and Art, Department of Chemistry, Isparta-Turkey. 
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were placed into a 100 mL Erlenmeyer flask and shaken by a laboratory shaker for 2 h. The mixture was then 
transferred to a 10 mL centrifuge tube and centrifuged at 5000 rpm for 5 min. The clear part of the solution in 
the tube was used for analysis. A suitable amount of this sample was transferred into a 25 mL flask, 5.0 mL of 
95% ethanol were added, and the solution was analyzed applying the procedure described above.

3. Results and  Discussions

3.1. Chemometric method

PCR and PLS are factor analysis multivariate statistical tools which have many of the full spectrum ad-
vantages and have been successfully applied to spectrophotometric analyses of multicomponent mixtures. 
PCR and PLS need a calibration step where the models for the spectra and the component concentrations 
of the unknown are estimated from the sample spectrum. Both of these methods involve spectral decom-
position. The PCR decomposition is based entirely on spectral variations without regard for the component 
concentrations. In PLS, the spectral decomposition is weighted to the concentration. The major difference 
in the predictive abilities of these two methods is that PLS seems to predict better than PCR when there 
are random linear baselines or independently varying major spectral components which overlap with the 
spectral features of the analysis. The optimal of calibration method depend on the particular experimental 
conditions. However, PLS seems to a reasonable choice over a wide range of conditions.

3.2. Method development

The overlapping spectra of codeine and acetaminophen at the range of 200-350 nm are shown in Fig. 1. 
Spectrum demonstrates that the classical approach will not allow compounds to be assigned simultaneously. 
For this reason, we are focusing on applying chemometric methods to binary mixtures of vanillin and maltol.

Figure 1. MAL, VAN and their mixtures in ethanol.

3.3. Chemometric parameters

 
The application competence of a calibration model can be explained in several ways. These results can 

be examined numerically. One of the best ways to do this, by examining the predicted residual error sum of 
squares (PRESS). To calculate PRESS computed the errors between the expected and predicted values for all 
the samples, square them and sum them together.

PRESS = 

Strikingly speaking, this is not a correct way to normalize the PRESS values when not all of the data 
sets contain the same number of samples. If want correctly compare PRESS values for data sets that contain 
differing numbers of samples, should convert to standard error of prediction (SEP), which is given by fol-
lowing formula.
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SEP = 

where  concentration of drug is,  is the found concentration of analyte and n is the total 
number of the synthetic mixtures. The SEP can provide a good measure of how well, on average, the cal-
ibration model performs. Often, however, the performance of the calibration model varies depending on 
the analyte level.  All these values are calculated and shown in Table 1 for the study done. Again in the same 
table, vanillin and maltol in the running mixtures are shown in the parameters between actual and estimated 
concentration values.

Table 1. Statistical parameters for PCR - PLSR

PCR-PLSR
Step Parameter VAN MAL

Calibration SEC - -
PRESS 0.0988 0.0836
Slope 1.0000 0.9999

Intercept 0.0288 0.0520
r 0.9999 0.9999

Prediction
Slope 0.9852 0.9292

Intercept 0.1204 0.0685
r 0.9998 0.9999

3.4. Method validation

The accuracy of the applied chemometric method was determined by the performance of the reliable 
results obtained from the analyzes performed. For this reason, 15 synthetic mixtures containing vanillin and 
maltol were prepared at different concentrations. Recovery scales and relative standard deviations from this 
set are shown in Table 2. As can be seen from Table 2, the numerical values obtained for the applied chemo-
metric methods are very suitable. Both compounds gave high accuracy and precise results. No interference 
or systematic faults were found during the analysis process.

Table 2. Recovery values for the applied chemometric method

                             Mixtures added (μg/mL)                        Recovery (%)
VAN MAL VAN MAL
2.0 0.2 99.98 99.86
4.0 0.4 99.86 100.04
6.0 0.6 100.02 100.00
8.0 0.8 100.08 100.14

10.0 1.0 100.00 100.08
5.0 0.2 100.04 100.04
5.0 0.4 99.68 99.96
5.0 0.6 100.12 100.02
5.0 0.8 100.10 99.88
5.0 1.0 99.98 100.06
2.0 0.5 100.02 100.04
4.0 0.5 100.00 100.02
6.0 0.5 100.04 100.00
8.0 0.5 99.98 99.98

10.0
Mean
RSDa                                 

0.5 100.02
99.99

0.1062

100.00
100.01
0.0708

RSDa : Relative Standard Deviation
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4. Conclusion

Two chemometric technique in spectrometric analysis, PCR and PLSR, were proposed for the simulta-
neous determination of VAN and MAL in their binary mixtures. These techniques were applied with great 
success to two commercial foods. The resolution of highly overlapping drug mixtures was achieved by the 
use of PCR and PLSR techniques. A selection of working wavelength having high correlation values with 
concentration due to interference coming from matrix sample or additional analytes outside the working 
range. The proposed chemometric techniques can be applied for the routine analysis of foods formulation 
without any a priori chemical separation and without time consuming.
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1. INTRODUCTION

Pillar[n]arenes were firstly reported by Ogoshi in 2008 and they become a chemical focus. Pillar[5]
arene compounds are conformationally stable 5-membered macrocycles owing to linkage between 2 and 
5 positions of the benzene rings. When they are compared with other macrocycles, pillar[5]arenes have 
diverse advantages: their synthesis are cheap, they are easily recrystallized and they can be obtained in 
high yields. Pillar[5]arene compounds have a total of 10 moieties on their rims with the type of substituent 
contributing to their solubility. Over 500 researches on their synthesis and applications of pillar[5]arenes 
have been reported between 2008 and 2018. Pillar[5]arene are magnificent host compounds to investigate 
host-guest interactions owing to their useful cavity. The size of their cavity is 5.5 Å and they can be like to 
α- cyclodextrin, sufficiently large to incorporate the size of guest compound, so they can accommodate sev-
eral organic molecules. Pillar[5]arenes can be modified for guest compounds by diverse synthesis methods 
confide on the size of the cavity and the nature of the alkoxy substituents. Its cavity is perfectly appropriate 
for host-guest interaction with a lot of organic molecules. So, the pillar[5]arene cavity was ideal for small, 
linear molecules such as acetonitrile, dichloromethane etc. (Ogoshi et al., 2008; Wu et al., 2016; Ogoshi et 
al., 2011; Talapaneni et al., 2016; Zhang and Zhao, 2013; Zhang et al., 2013; Tian et al., 2013; Yu et al. 2015; 
Zhang et al., 2014;Zhang et al., 2016; Liz et al., 2016)

In this study, the P5-Q spun nanothin films were exposed to some saturated VOCs vapors to investi-
gate the swelling process in chemical sensor applications. UV–Vis and QCM techniques were used for the 
characterization of these nanothin films. The vapor sensing measurements were performed using the QCM 
system. The material gave a fast, large, sensitive, selective and reproducible response to tetrahydrofuran va-
por and so may find potential applications in the development of room temperature organic vapor sensing 
devices with these promising results in the chemical sensor application area.

2. MATERIALS AND METHODS

2.1. Cleaning Procedure

The UV-ozone cleaning procedure is a highly effective method to remove a variety of contaminants 
from surfaces. It is a simple to use dry process which is inexpensive to set up and operate. It can produce 
clean surfaces at room temperature, either in a room atmosphere or in a controlled atmosphere. Glass sub-
strates (Fisher Scientific) and quartz substrates were cleaned carefully by applying the following steps: i) 
they were rinsed several times with ultrapure water (18.2 MΩ cm) and ethanol; ii) they were then treated 
in a mixture of NH3 (25 vol.%), H2O2 (30 vol.%), and deionized water with a volume ratio of 1:1:5 at a tem-
perature of 60 °C for 20 min; iii) they were washed with ethanol and dried under a nitrogen stream; and iv) 
finally, they were exposed in a UV-Ozone chamber (Irvine, CA: Model 42, Jelight Company Inc., USA) for 
15 min prior to modification.
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2.2. QCM measurements

In order to study the sensing properties of P5-Q nanothin film, a thinly cut wafer of raw quartz sand-
wiched between two electrodes in an overlapping keyhole design was used for the QCM measurement (Fig. 
1). Standard QCM crystals with a nominal resonance frequency of 3.5 MHz were commercialized from GTE 
SYLVANIA Company. All experiments were carried out at room temperature (20 °C) using an oscillating 
circuit designed by us. The quartz crystal was inserted into the electronic control unit, and the frequency of 
oscillation was monitored as a function of time using dedicated software. The values of frequency changes, 
which indicate the degree of response, are measured with an accuracy of 1 Hz. After each deposition cycle, 
the nanothin film sample was dried for half an hour and the mass change was monitored using this comput-
er controlled QCM measurement system. This system was used for the confirmation of the reproducibility 
of nanothin films using the relationship between the QCM frequency changes against the deposited mass, 
which should depend on the number of layers in the nanothin film.

Fig.1. A block diagram of the quartz crystal microbalance measurement system.

3. Results and Discussion

3.1. UV-vis Results

Fig. 2 and Fig.3 display both the UV-vis absorption spectra of a P5-Q solution in chloroform and P5-Q 
spun nanothin films transferred onto a quartz glass substrate with different speeds in the range 500-1500 
rpm. The UV-vis spectrums of the P5-Q solution are observed at around 217 and 270 nm. The UV-vis spec-
tra of the spun nanothin films are similar to the solution spectra but the band at 217 nm is broadened in 
the solution spectrum and is blue shifted by about 2 nm. The shift in the absorption band of the nanothin 
film may be the result of some kind of molecular aggregation occurring during film formation. In order to 
monitor the deposition of P5-Q thin film onto the quartz substrate, the relationship between the absorbance 
and thicknesses is investigated. The inset to Fig. 3 shows the decrease in P5-Q film thickness with increased 
deposition speed. This dependence correlates well with the inverse proportionality between film thickness 
and the spin speed.
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Fig.2. UV–vis spectra chloroform solution of P5-Q.

Fig.3. UV-vis absorption spectra of P5-Q spun nanothin films.

3.1. Gas Sensing Properties of P5-Q Nanothin Films

In order to study the potential application of P5-Q nanothin films in the field of vapor sensing, the 
kinetic response of the nanothin film to tetrahydrofuran, carbon tetrachloride and ethyl acetate vapors is 
recorded by measuring the frequency changes as a function of time. P5-Q nanothin film is periodically ex-
posed to the organic vapors for 2 min, followed by the injection of dry air for a further 2 min period. Fig. 4 
displays the mechanism of gas permeation into the sensing material. In the initial step, P5-Q nanothin film 
sensor expose to dry air for nearly 120 seconds and the response was a stable value in this period of time. The 
initial response of P5-Q nanothin film in the QCM system for all vapors increased sharply between 120 and 
125s due to surface adsorption effect. When the vapor molecules moved into the P5-Q nanothin film sensor, 
the response decreased exponentially, which resulted from bulk diffusion effect. In the 240s, after flushing 
dry air, a rapid decrease of response was observed and then recovery process occured between 240 and 244s 
for all vapors due to desorption of vapor. After 245s, the response of P5-Q nanothin film sensor reached a 
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stable value and the sensor obtained initial baseline. As a result, response of the P5-Q nanothin film to these 
organic vapors is fast, reproducible and reversible.

Fig. 4. The mechanism of gas permeation into the sensing material.

Fig.5. The frequency change of the P5-Q spun nanothin film against organic vapors.

As shown in Fig.5 the response of the P5-Q thin film sensor against organic vapors are, apparently, in 
the following order: tetrahydrofuran > carbon tetrachloride > ethyl acetate. The high value change for the 
resonance frequency obtained for tetrahydrofuran vapor compared with other organic vapors. This might 
be explained by the high/low molar volume of organic vapors used in this work. The molar volumes of or-
ganic vapors are given as tetrahydrofuran (73.70 cm3 mol-1) > carbon tetrachloride (90.60 cm3 mol-1) > ethyl 
acetate (97.80 cm3 mol-1), respectively. This can be clarified with the fact that the molar volume of ethyl ace-
tate is bigger than the tetrahydrofuran and carbon tetrachloride vapors. While ethyl acetate molecule could 
difficultly diffuse into the P5-Q thin films, the penetration of tetrahydrofuran molecules into the same thin 
films was faster. 
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4. Conclusion

The UV results show the decrease in P5-Q film thickness with increased deposition speed. This depen-
dence correlates well with the inverse proportionality between film thickness and the spin speed. The QCM 
results showed that the response to tetrahydrofuran vapor was higher than that of the other organic vapors 
used in this work. These results can be clarified with the molar volume of organic vapors. Consequently, the 
P5-Q material can be used as a sensing material and may find potential applications in the development of 
room temperature organic vapor sensing devices. 
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1. INTRODUCTION

Being one of the favourite such macrocyclic scaffolds, calixarene and their derivatives have been used in 
many areas such as drug discovery, proton transport application, pH-tunable nanosponges, various recep-
tors, spectroscopic studies, liquid membrane transport, host-guest chemistry, reaction catalysis and various 
sensor applications (Danil de Namor et al., 2017; Shmygleva et al., 2017; Cina et al., 2017; Rezankova et al., 
2017; Ramirez et al., 2017; Bozkurt et al., 2012; Pang et al., 2018; Bai et al., 2013; da Silva Abranches et al., 
2018; Khaled et al., 2017; Saravanan et al., 2017; Zhou et al., 2017). Particularly, calix[4]arene core which 
is more advantageous than other calix derivatives has been frequently used due to its ease of synthesis and 
unique conformational features thanks to tetraphenolic pocket forming a bowl or cone shaped structure 
ensuring its high selectivity and binding efficiency toward various targets (Bozkurt et al., 2007; Karaküçük 
et al., 2005; Fong et al., 2018; Du et al., 2018; Nehra et al., 2018; Jang et al., 2018). Besides all these nice fea-
tures, the success of the respective compounds in host-guest chemistry also leads them being significant and 
leader organic materials in fabricating spun nanothin films that have many potential applications especially 
in chemical sensors such as detection of various solvent vapors (Çapan et al., 2005; Richardson et al., 2006; 
Nabok et al., 2000). In this respect, calix[4]arene analogs may host a broad range of solvent molecules with 
the help of π-π interactions of aromatic units (Moris et al., 2016; Surov et al., 2015). 

With reference to these benefits and moving from the perspectives given above, in this work, the ca-
lix[4]arene spun nanothin films were exposed to some saturated VOCs vapors to investigate the swelling 
process in chemical sensor applications. UV–Vis and QCM techniques were used for the characterization 
of these nanothin films. The vapor sensing measurements were performed using the QCM system. The 
material gave a fast, large, sensitive, selective and reproducible response to dichloromethane vapor and so 
may find potential applications in the development of room temperature organic vapor sensing devices with 
these promising results in the chemical sensor application area.

2. MATERIALS AND METHODS

2.1. Preparation of calix[4]arene spun nanothin films

Calix[4]arene suspension was prepared using chloroform as a solvent at a concentration of 0.38 mg mL−1. 
This solution was used to obtain thin film via spin coating technique by dispensing 150 μL of solution onto 
ultrasonically cleaned substrate which was rotating with a speed of 1000 rpm for 60 sec and then the film was 
allowed to dry for another 30 sec (Fig. 1). For film deposition, spin speed of 1000 rpm was empirically chosen 
as it allowed suitable condition to obtain thin film with appropriate thickness for gas sensing studies.
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 Fig. 1. Illustration of the spin coating process of calix[4]arene.

2.2. Characterization

The UV-vis spectra of calix[4]arene thin film were recorded in the visible spectral region from 190 to 
900 nm using an Ocean Optics UV-vis light source (DH-2000-BAL Deuterium Tungsten light source) and 
spectrometer (USB4000) in absorbance mode. Solution of calix[4]arene in chloroform was measured in 
quartz cuvettes. After the deposition of calix[4]arene thin film onto quartz substrates at different thickness-
es, UV-vis spectra were recorded as a function of spin speed.

For QCM studies, calix[4]arene material was deposited onto a thinly cut wafer of raw quartz sand-
wiched between two gold electrodes in an overlapping keyhole design. The mass change was monitored 
using an in-house designed computer controlled QCM measurement system. Dedicated software allows the 
on-line recording of the changes of the quartz resonance frequency. All measurements were taken at room 
temperature using an in-house designed oscillating circuit and standard AT-cut quartz crystals with a nom-
inal resonance frequency of 3 MHz. QCM system was employed to investigate the gas sensing properties of 
the calix[4]arene thin films. The quartz crystal coated with the calix[4]arene thin film was inserted into the 
electronic unit and the resonance frequency was monitored during exposure to toxic gas and its recovery. 
The saturated toxic gas was introduced into the gas cell for 2 min followed by flushing with dry air for an-
other 2 min.

3. Results and Discussion

3.1. UV-vis Results

Fig. 2 and Fig.3 displays both the UV-vis absorption spectra of a calix[4]arene solution in chloroform 
and calix[4]arene thin films transferred onto a quartz glass substrate with different speeds in the range 
1000–3000 rpm. The UV-vis spectrum of the calix[4]arene solution is observed at around 255 nm. Fig. 3 
also shows the UV-Visible spectra of calix[4]arene films deposited onto quartz glass substrates at different 
spin speeds at around 270 nm. The UV-vis spectra of the calix[4]arene thin films are similar to the solution 
spectra but the band at 255 nm is broadened in the solution spectrum and is red shifted by about 15 nm. 
The shift in the absorption band of the calix[4]arene thin film may be the result of some kind of molecular 
aggregation occurring during film formation. 
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 Fig.2. UV–vis spectra solution of calix[4]arene.

Fig.3. UV-vis absorption spectra of calix[4]arene nanothin films.

3.1. Gas Sensing Properties of Calix[4]arene Nanothin Films

 In order to study the potential application of calix[4]arene nanothin films in the field of vapor sensing, 
the kinetic response of the nanothin film to dichloromethane, carbon tetrachloride and toluene vapors is 
recorded by measuring the frequency changes as a function of time. Calix[4]arene nanothin filmis periodi-
cally exposed to the organic vapors for 2 min, followed by the injection of dry air for a further 2 min period. 
Fig. 4 displays the mechanism of gas permeation into the sensing material. In the initial step, calix[4]arene 
nanothin film sensor expose to dry air for nearly 120 seconds and the response was a stable value in this pe-
riod of time. The initial response of calix[4]arene nanothin film in the QCM system for all vapors increased 
sharply between 120 and 125s due to surface adsorption effect. When the vapor molecules moved into the 
calix[4]arene nanothin film sensor, the response decreased exponentially, which resulted from bulk diffu-
sion effect. In the 240s, after flushing dry air, a rapid decrease of response was observed and then recovery 
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process occured between 240 and 244s for all vapors due to desorption of vapor. After 245s, the response of 
calix[4]arene nanothin film sensor reached a stable value and the sensor obtained initial baseline. As a re-
sult, response of the calix[4]arene nanothin film to these organic vapors is fast, reproducible and reversible.

Fig. 4. The mechanism of gas permeation into the sensing material.

Fig.5. The frequency change of the calix[4]arene spun nanothin film against organic vapors.

It is clearly observed that the relatively high values obtained in QCM technique for chlorinated aliphatic 
hydrocarbons especially for dichloromethane is noteworthy. As shown in Fig.5 the response of the calix[4]
arene thin film sensor against organic vapors are, apparently, in the following order: dichloromethane > 
carbon tetrachloride > toluene. The interaction of these gases with the nanothin films is believed to be a 
physical absorption through a dipole/dipole interaction or hydrogen bonding (Çapan and İlhan, 2015). 
The high value change for the resonance frequency obtained for dichloromethane vapor compared with 
other organic vapors. This might be explained by the high dipole moment value of dichloromethane (1.60 
D) that explained previously with the reports of other research groups (Çapan and İlhan, 2015; Ichinohe et 
al., 2007). The relatively lower response observed for toluene (0.60 D) and carbon tetrachloride (0 D) while 
the sensitivity of the calix[4]arene film sensor against toluene vapor was slower than carbon tetrachloride 
vapor. This can be clarified with the fact that the molar volume of toluene (107.00 cm3 mol-1) is bigger than 
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the carbon tetrachloride (90.60 cm3 mol-1). While toluene molecule could difficultly diffuse into the calix[4]
arene thin films, the penetration of carbon tetrachloride molecules into the same thin films was faster. 

4. Conclusion

The QCM results showed that the response to chlorinated aliphatic hydrocarbon (dichloromethane 
vapor) was higher than that of the other organic vapors used in this work. These results can be clarified with 
the dipole moment and molar volume of organic vapors. The response has been associated with dipole/di-
pole interaction and/or hydrogen bonding between the thin films and the gas molecules. Consequently, the 
calix[4]arene material can be used as a sensing material and may find potential applications in the develop-
ment of room temperature organic vapor sensing devices. 
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Giriş

Dünya nüfusunun %54’ü şehirlerde yaşamaktadır ve önümüzdeki on yıllarda şehir nüfuslarını önemli 
ölçüde artması beklenmektedir. Son yıllarda akıllı şehirler ve akıllı trafik yönetimine olan ilgi artmıştır. 
Akıllı şehirler, ekonomik kalkınmayı artırmak için kullanılan birçok farklı teknolojilerin kullanılması so-
nucu oluşan süreç sonunda oluşmaya başlamıştır (Mangiaracina vd. 2017). Park yerleri, birçok sürücü için 
günlük olarak erişilen ve paylaşılan bir kentsel kaynağı oluşturur. Alışveriş merkezleri ve ticaret bölgelerinde 
sıklıkla oluşan tıkanıklıkları, zaman kaybı, yakıt ve çevre yükü gibi olumsuzlukları önlemek için park yerleri 
düzgün bir şekilde yönetilmelidir (Karaliopoulos, Katsikopoulos, ve Lambrinos 2017). Kentin kalabalık bir 
bölgesinde park alanı bulmanın çok stresli olabileceği bilinen bir gerçektir. Yakıt ve zaman israfıyla, sü-
rücüler tıkanıklık gibi sorunlarla sonuçlanan park yerleri aramak için dolaşırlar. Çalışmalar gösteriyor ki, 
kentteki bir şehrin trafiğinin ortalama % 30’u bir park alanı için seyir yapan araçlardan kaynaklanmaktadır. 
Sorun her zaman kullanılabilirlik değil, mevcut kaynakların verimsiz kullanımıdır (Dsouza 2017; Tasseron 
ve Martens 2017). Özellikle alışveriş merkezlerinde kullanılan park sistemleri incelendiğinde sorunun park 
yerinin olmaması değil, park yerinin verimli planlanmamasından kaynaklandığı görülmüştür, bu nedenle 
park kapasitelerinin verimli kullanılması gereksinim haline gelmiştir (Thomas ve Kovoor 2017; Geng ve 
Cassandras 2012). Geleneksel park sisteminin sorunlarının üstesinden gelen ve daha düşük maliyetle Akıllı 
park sistemlerinin geliştirilmesi ihtiyaç haline gelmiştir, bu durum ekonomik girişimleri de oluşturacaktır 
ve ticari otopark taleplerini doğuracaktır (Hainalkar ve Vanjale 2017; Lin, Rivano, ve Le Mouel 2017; Chen, 
Conway, ve  Cheng 2017). Teknolojinin kullanılmasıyla park sistemleri daha da basitleşmeye başlamıştır, 
mevcut park yerlerini sensörlerle gösteren sistemler, çok katlı otoparklar, yer altı ve yer üstü park alanları 
kullanılmaktadır. (Hanif, Badiozaman, ve Daud 2010; Zheng vd. 2014; Duvanova vd. 2016) imkanları sağla-
mak için geliştiricilerin istekliliği, gerçek otopark koşullarını etkileyebilir. Bu durum esas olarak maliyet ve 
fayda arasındaki dengeye dayanmaktadır, sağlanan park seviyesi, arazi durumu, işletme ve bakım maliyeti 
ve potansiyel gelir gibi birçok faktöre bağlıdır (My Thanh ve Friedrich 2017).

Bu çalışmada insansız otomatik katlı otopark sistemi geliştirilmiştir. Arduino üzerinde çalışan pro-
gram, araç algılama sensöründen gelen bilgiler ile kullanıcıdan alınan gerekli bilgilerin onayından sonra 
aracın sistem tarafından uygun bir araç kabinine park edilmesi sağlanır. Araç park edildikten sonra araç sa-
hibine aracını geri alınmak üzere RFID kart verilir. Araç sahibi aracını almak istediğinde bu kartı okutarak 
aracını geri alabilir. Bu çalışmada şehir içinde düzensiz park edilmiş araçlardan dolayı oluşan sorunların 
ortadan kaldırılması, araçların daha güvenli olarak park edilmesi ve gereksiz ışıklandırma fazla eleman gibi 
fazla maliyetten tasarruf sağlanması düşünülmüştür.

1. Materyal ve Metot

Günümüz teknolojisinden yaralanarak şehir içinde yapılan otopark binalarının fazla yer kaplaması 
ve şehir içinde kötü görüntü oluşmasına neden olmaktadır. Çalışmada insansız akıllı otopark sistemi yer 
altında olacak şekilde dizayn edilmiştir ve ışıklandırma, fazla personel bulundurma gibi fazla maliyetle-
rden tasarruf edilebilecektir.  En önemli etken ise araçların daha güvenilir şekilde park edilmesidir. Çalışma 
kapsamında otopark için ayrılan yer ve binalardan tasarruf edilerek şehirleşme konusunda da önemli katkı 
sağlayacaktır.  Bu çalışmada eğitim amaçlı üç katlı üç sıralı toplam dokuz araç kapasitesine sahip otomatik 

* Sorumlu Yazar: okanbingol@sdu.edu.tr 
1  Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 32200, Isparta-Türkiye 
2  Süleyman Demirel Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, 32200, Isparta-Türkiye 
3  Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü, 32200, Isparta-Türkiye
4  Süleyman Demirel Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 32200, Isparta-Türkiye 
5  Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 32200, Isparta-Türkiye 
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otopark sistem prototipi tasarlanmıştır. Şekil 1’de prototip örneği verilmiştir.

 
Şekil 1. PLC Kontrollü Katlı Otopark Modeli

2.1. Arduino Geliştirme Kartı
Arduino elektronik uygulamaları geliştirebilmek için açık kaynaklı esnek bir plartformdur. Donanım 

ve yazılımı kolaylıkla kullanabilmeniz için tasarlanmıştır. Arduino tasarımcılar, elektronikle (hobi, profesy-
onel) uğraşanlar ve diğer ilgi duyan herkes için interaktif nesneler ve ortamlar oluşturmanıza imkan sağlar. 
Şekil 2’de Arduino Mega kartı gösterilmiştir (A.Özçelik, A. İşler,2017).  

Şekil 2. Arduino Mega 2560 Kartı (A.Özçelik, A. İşler,2017)

2.2.Nextion HMI

Şekil 3. HMI Panel

Şekil 3’te gösterilen panel , bir insan ile bir süreç, makine, uygulama veya cihaz arasında bir kontrol ve 
görselleştirme arabirimi sağlayan bir Dikişsiz İnsan Makine Ara yüzü (HMI) çözümüdür. Geleneksel LCD 
ve LED Nixie tüplerini değiştirmek için en iyi çözümdür. Şekil 4’te görüldüğü üzere HMI’ın kendine ait 
bir işlemcisi hafıza alanı SD kart okuyucusu ve seri haberleşmede kullanılan ve güç için gerekli 4 adet pin 
mevcuttur ve Nextion Editor ile programlanabilmektedir. 
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Şekil 4. Nextion Panel Kart Yapısı

2.4. Ultrasonik Mesafe Sensörü

Şekil 5’te gösterilen ultrasonik mesafe sensörünün çalışması; Ultrasonik ses dalgaları, insan kulağının 
duyamayacağı 20 kHz – 500 kHz frekans bandına sahiptir. Ultrasonik ses dalgalarını kullanan sensörler ile 
nesnelerle herhangi bir temas halinde olmadan mesafe ölçümleri yapılabilmektedir. Ultrasonik sensörler, 
klasik hareket problemlerinde olduğu gibi  eşitliğine göre çalışır. Ul-
trasonik ses dalgalarının belirli atmosferik koşullardaki hızının biliniyor olmasından faydalanarak ses dal-
gasının gidip gelme süresinin yarısıyla hızının çarpımı mesafe bilgisi elde edilir (Elektrikport,2017). Frekan-
sa bağlı zayıflama modellemesi;

 

                                                                                                                        (1)

Şekil 5. HC-SR04 Mesafe Sensörü (A.Özçelik, A. İşler,2017)

2.5. Step Motor

Açısal konumu adımlar halinde değiştiren, çok hassas sinyallerle sürülen motorlara adım motorları 
denir. Adından da anlaşılacağı gibi adım motorları, belirli adımlarla hareket eder. Bu adımlar, motorun 
sargılarına uygun sinyaller gönderilerek kontrol edilirler. Herhangi bir uyartımda motorun yapacağı hare-
ketin ne kadar olacağı motorun adım açısına bağlıdır. Adım açısı, motorun yapısına bağlı olarak 90o, 45o, 
18o, 7,5o, 1,8o veya daha değişik açılarda olabilir. Motora uygulanacak sinyallerin frekansı değiştirilerek mo-
torun hızı kontrol edilebilir. Adım motorlarının dönüş yönü, uygulanan sinyallerin sırası değiştirilerek saat 
yönünde veya saat yönünün tersinde sürülebilirler. 

Adım motorların hangi yöne doğru döneceği, devir sayısı, dönüş hızı gibi değerler mikroişlemci veya 
bilgisayar yardımı ile kontrol edilebilir. Sonuç olarak adım motorlarının hızı, dönüş yönü ve konumu her 
zaman bilinmektedir. Bu özelliklerinden dolayı adım motorları çok hassas konum kontrolü istenen yerlerde 
çok kullanılır. Şekil 6’da Step Motor yapısı gösterilmiştir (MCU-Türkiye,2017). 
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Şekil 6. Step Motorun İç Yapısı (MCU-Türkiye,2017)

2.6. RFID RC522

Radio Frequency Identification (RFID) ya da “Radyo Frekanslı Tanımla” şeklinde Türkçeleştirilirse; 
canlıları ya da nesneleri radyo dalgaları ile tanımlamak için kullanılan teknolojilere verilen genel isimdir. 
Birçok tanımlama biçimi vardır ama en yaygın olanı bir canlıyı ya da nesneyi tanımlayan bir antene bağlan-
mış mikroçip (ki buna RFID etiketi denir) içine kayıt edilebilecek diğer bilgiler de eklenerek tanımlama 
daha belirgin hale getirilebilir. Anten, çipin tanım bilgisini bir okuyucuya iletilebilmesini sağlar. Okuyucu 
RFID etiketinden aldığı radyo dalgalarını dijital bilgiye dönüştürerek bilgisayar sistemine geçmesini sağlar 
ve bu da işe yarar bir hale gelir. (Sembolbarkod.net,2017)

3. Araştırma Bulguları ve Tartışma

Bu çalışmada otoparka gelen araçlar otoparkın araç kabul noktasına araçlarını bırakırlar. Sensör aracı 
algıladıktan sonra HMI panel aktif olur. Bu HMI panel yardımıyla sürücüye uyarılar verilir. Ayrıca HMI 
panel yardımıyla araç plakası ve sürücü bilgileri alınır. Bu uyarılar ve bilgiler alındıktan sonra sürücüden 
onay alınarak araç sistem tarafından uygun park hücresini aracı park eder. Araç park edildikten sonra araç 
sahibine aracını geri almak için RFID kart verilir bu kart sayesinde aracını otoparktan geri alabilir. Tüm 
araçların verileri Arduino da toplanır. Arduino da toplanan veriler seri haberleşme ile veri tabanımıza 
kaydedilmiştir. Veri tabanımızda bulunu bilgiler ise araç plakası, sürücü adı, soyadı, sürücü e-postası, araç 
giriş çıkış tarih ve saati ve son olarak otopark ücreti bulunmaktadır. E-mail aracılığı ile araç sahiplerine be-
lirli periyotlarda bilgilendirme mailleri atılmaktadır. Bu mail içeriğinde sürücüye aracın hangi tarih ve saate 
otoparka giriş yapıldığını ve ne kadar süredir otoparkta olduğu bilgileri yer almaktadır. Sistemin genel yapısı 
Şekil 8’de gösterilmiştir. Çalışan prototip ise Şekil 9’da gösterilmiştir (A.Özçelik, A. İşler,2017). 

Şekil 7. RFID RC522 Kartı
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       Şekil 8. Otopark Sisteminin Blok Diyagramı (A.Özçelik, A. İşler,2017)

Şekil 9. Çalışan Prototip

Sistem üzerinde çalışan yazılım ile veritabanı sürekli iletişimde olup gerekli veri alışverişi bu sayede 
yapılmaktadır (A.Özçelik, A. İşler,2017). 

4. Sonuç

Çalışmada prototipi geliştirilmiş olan insansız tam otomatik katlı otopark sistemi düşük maliyetli, 
uygulaması ve devreye alması kolay, yerli imkânlarla ülkemizde uygulanabilirliği yüksek bir projedir.

 Sistemimizin insansız olması en büyük avantajlarından birisidir. İnsan faktörü çıkarıldığı zaman kazalar 
azalmakta, maliyet düşmektedir. Çarpık olarak park edilen araçlar hem yaya hem de araç trafiğinde büyük 
bir olumsuzluk yaratmaktadır. Araç kazaları, yaralanmalara sebebiyet veren bu çarpık parklaşma yapılan bu 
sistemin yaygınlaşması sayesinde azalması beklenmektedir. Otopark kullanım bilinci geliştirilmesi, otopark 
sorunlarının oluşturduğu olumsuzluklar otomatik otoparkların kullanımıyla gelişecektir.  Sürücülerin araçlarını 
park edene kadar geçen sürede yakıt ve zaman kaybına sebep olmaktadır. Otomatik otoparklarda ise araç park 
kabul noktasına geldikten, park edilene kadar geçen sürede çalışmamaktadır. Böylece sürücü için hem yakıttan 
hem de zamandan tasarruf edilmiş olur. Bunun yanında aracın çıkaracağı CO2 gazı da salınmamış olur. Sistemin 
bir veri tabanında sürücü bilgilerini tutuyor olması ve belirli periyotlarda bilgilendirme mailleri atıyor olması da 
sürücülerin yaşanabilecek olumsuzluklardan anlık olarak haberdar olmasını sağlayacaktır. 
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1. GİRİŞ

Günlük yaşantının ayrılmaz bir parçasını oluşturan enerji, ülkelerin sosyo-ekonomik yapıları 
içerisindeki yerini ve önemini gün geçtikçe daha da artırmaktadır (Akcanca ve Taşkın.2013). Enerji konu-
su, bütün ülkelerin ve küresel firmaların gündeminde olan bir konu olup en fazla yatırım yapılan alanların 
ilk sıralarında yer almaktadır. Enerjinin bu denli önemli hale gelmesi bu alandaki yatırımların ciddi bir 
oranının elektrik enerjisi ve akıllı şebekeler üzerine yoğunlaşmasına neden olmuştur (Takmaz,2014). Akıllı 
şebekeler, kendisine bağlı tüm kullanıcılara verimli, sürekli, ekonomik ve güvenilir elektrik enerjisi sağla-
mak amacıyla çalışacak bir elektrik şebekesidir (Giordano vd, 2011).

Akıllı elektrik şebekelerine ilişkin alt-yapının oluşturulmasına dijital bilgisa-
yar ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler ile elektrik piyasasındaki serbestleşmeye 
yönelik adımlar rol oynar. (Usta vd ,2009). Akıllı şebeke ve buna dahil olan uzaktan sa-
yaç okuma istemlerinden kolay ve hızlı faturalandırma yapılması, sözleşme parametreleri-
nin uzaktan değiştirilmesi, sayaç noktalarında şebekeyle ilgili büyüklüklerin izlenmesi, elekt-
rik kesinti bölgelerinin izlenmesi ve restorasyon, kaçak elektrik kullanımının takip edilmesi, 
tüketici yük profillerinin çıkarılması, yük ve talep yönetimi yapılması, ileriye yönelik planlamalar için is-
tatistiksel bilgi toplanması beklenir (Usta ve Yumak, 2013). Ancak bu tüketim bilgilerine anlık erişimler 
sadece üretici firmalar tarafından yapılabilmektedir. 

Günümüzde enerji sektöründeki ulusal ve uluslararası boyuttaki hızlı yapılanma süreci, enerjinin üre-
tim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında tam ve sıkı bir denetim altında olmasını zorunlu kılmaktadır. 
Rekabetçi piyasa koşulları ve hızlı değişen maliyet ve fiyatlar, enerjinin daha verimli bir şekilde yönetilmesi-
ni ve tüketiciye daha cazip koşullarla sunulmasını gerektirmektedir. Tüketiciler tüketimlerini kontrol altına 
alıp, maliyetlerini azaltmak için enerjinin tüketimini yakından takip etmek ve geçmiş kullanım alışkan-
lıkları hakkında detaylı verilere sahip olmak isterler. Bu istekleri karşılamak için yenilikçi sistemler tasarlan-
malıdır. Günümüzde, bilgi teknolojileri altyapılarının gelişmiş yapısı sayesinde, enerji sistemleri hakkında 
daha detaylı bilgilere sahip olmak mümkün hale gelmiştir (Erkal, 2009).

Literatür incelendiğinde akıllı şebeke ve sayaçlar ile ilgili pek çok yayın vardır. Bunlardan bazıları; 

Güngör, Arduino tipi mikrodenetleyici ve GSM modülleri ile kaçak elektrik kullanımlarının takibini 
yapmıştır. Sistemde belirlenen bir nokta ile sayaç arasında akım ölçümü yapılmış ve herhangi bir izinsiz 
müdahale durumlarını algılayıp Arduino Uno ve GSM modül yardımı ile merkezde bulunan arayüz ekranı-
na taşımışlardır (Güngör, 2014). 

Bayındır, akıllı şebeke teknikleri ile uzaktan sayaç okuma sistemi ele almış ve şebekedeki teknik kayıplar 
ve usulsüz enerji kullanımlarını anlık olarak tespit edebilen, sayaçlardan GPRS modem yardımı ile bilgisa-
yara veri aktarmış bunları kıyaslayan ve kaydeden bir arayüz tasarımı yapmışlardır (Bayındır ve Demirtaş, 
2014). 

Usta ve Yumak, mevcut şebekelerin akıllı elektrik şebekelerine dönüştürülmesini zorlayan sebepler, 
akıllı şebekelerin temel nitelikleri, akıllı şebekelerden beklenenleri ele almışlardır. Dağıtım sistemleri yöne-
timi ve otomasyonu, uzaktan okuma ve izleme, embedded ve yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ve bu 
tesislerin şebekeye entegrasyonu, akıllı koruma ve kontrol sistemlerinin geleceğin teknolojik inovasyon al-
anları olacağını belirtmişlerdir (Usta ve Yumak, 2013). 
1  Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 32200, Isparta-Türkiye
2  Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü, 32200, Isparta-Türkiye  *: Sorum-
lu Yazar: omeraydogan@akdeniz.edu.tr 
3  Süleyman Demirel Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, 32200, Isparta-Türkiye
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Kocaman,  elektronik sayaçla ilgili genel bilgiler vermiş, elektronik sayaç kullanan tüketicilerin seç-
tikleri tarifelere göre ödeyecekleri enerji bedellerinin karşılaştırılması yapmış ve tüketim alışkanlıklarına 
göre tarife seçiminin önemi incelemiş ve kullanım alışkanlıklarını bilinçli bir şekilde zamana göre düzenley-
en tüketicilerin, elektronik sayaçlarla daha az enerji bedeli ödeyerek tasarruf sağladıkları sonucuna var-
mışlardır (Kocaman, 2012).

Akcanca ve Taşkın, akıllı şebeke uygulanabilirliği açısından Türkiye Elektrik Enerji Sistemi’nin ince-
lenmesi yapmıştır. Akıllı ölçüm ve veri iletimi teknolojilerinin enerji üretimi, iletimi ve özellikle dağıtım 
sistemlerine entegrasyonu ile elektrik sisteminin daha akıllı hale getirilmesinin gerekli olduğunu belirt-
mişler (Akcanca ve Taşkın, 2013).

Usta, MAKEL-İTÜ-TEYDEB işbirliği ile yürüttükleri uzaktan sayaç okuma ile ilgili projelerden elde et-
tikleri deneyimlerden yararlanarak, akıllı sayaç sistemleri için alternatif iletişim ağlarının değerlendirilme-
sini yapmışlardır. Akıllı sayaç okuma sistemlerinde, yüksek veri iletişim kapasitesi ihtiyacı nedeniyle geniş 
bant haberleşme sağlayan 3N, BPLC ve BWA bölgesinde iletişim sağlayan teknolojilerin daha ön planda 
olduğunu belirtmişlerdir (Usta vd., 2009).

Yapılan çalışmada; elektrik tükeminin firmaların takibine ihtiyaç duymadan, mobil uygulama yardımıy-
la cep telefonuna aktarılması sağlanmıştır. Ayrıca bu sistemde tüketiciler günlük tutarları görebildiği için 
onların gelecek faturayı yaklaşık tahmin etmesi sağlanmıştır. Uygulama da görünen tarifeli tüketim tutar-
ları sayesinde kullanıcılar daha uygun tarife zamanlarına yönelip tasarruf sağlamışlardır. Ceza sınırlarına 
yaklaşıldığında alınan uyarılar ile zamanında müdahaleyi kolaylaşmıştır. Firmaların günlük tutulan aktif 
reaktif güç miktarlarını görerek çalışma faaliyetlerini ve kompanzasyon panolarını buna göre düzenlemeleri 
sağlanmıştır.

2. MATERYAL VE METOT

2.1. Akıllı Elektrik Sayacı

Elektrik sayacı veya diğer adıyla enerji sayacı; konutlarda, iş yerlerinde veya elektrikle çalışan cihazların 
tükettiği elektrik enerjisi miktarını veya bir generatör vb. cihaz tarafından üretilen elektrik enerjisi miktarını 
ölçen cihazdır. Akıllı elektrik sayaçları, kullanılan enerjiyi ölçmenin yanı sıra, anlık ve maksimum kullanım 
taleplerini, gerilimleri, güç faktörü ve kullanılan reaktif güç gibi yük ve arzın diğer parametrelerini de kayd-
edebilmektedir. Akıllı elektrik sayaçlarından veriler genellikle RS232, RS422, RS423 VE RS485 seri iletişim 
protokolleri kullanılır. Bunlardan en yaygını RS232 protokülür. Fakat RS232 maksimum 20 kbps veri iletim 
hızında sadece bir DTE (data terminal cihazı) nin sadece bir DCE (data haberleşme cihazı) ye maksimum 
15 metre mesafede bağlanabildiği bir haberleşme arayüzüdür. Bu kısıtlardan dolayı çalışmada daha uzun 
mesafelerde, gürültülü ortamlarda, daha yüksek hız gerektiren yerlerde, daha çok alıcı vericinin gerektiği 
yerlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş RS485 protokolü ve bu desteği sağlayan Makel C500KMY Trifaze 
Sayaç kullanılmıştır.
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Şekil 1. Makel C500KMY  Trifaze Sayaç ve RS485 bağlantı şeması

2.2. NodeMCU paltformu ve ESP8266 Seri Wifi Modülü

NodeMCU platformu, ESP8266 tabanlı açık kaynak donanımlı programlanabilir bir fiziksel platform-
dur. Bu platform nesnelerin interneti uygulamalarını düşük maliyet ile gerçekleştirebilmek için üretilm-
iştir ve Arduino Nano platformuna benzeyen bir yapıya sahiptir. Giriş/Çıkış birimleri, PWM çıkışları ve 
haberleşme desteği sunmaktadır. Arduino Nano platformuna ilave olarak WiFi bağlantısı sağlayabilmek-
tedir. ESP8266 Wifi Serial Transceiver Modül oldukça ekonomik ve kullanışlı bir Wifi modüldür. TCP/IP 
protokolünü desteklemektedir. ESP8266 üzerinde dahili anten bulunmaktadır. Bu sayede ortamdaki Wifi 
ağına rahatlıkla bağlanabilmekte, veri paketleri alıp gönderebilmektedir (Oral ve Çakır,2017). 

Şekil 2. NodeMCU platform

2.3. Sistemin Blok Diyagramı ve Mobil Arayüz Tasarımı

Şekil 3 teki blok diyagramda görüldüğü üzere Makel C500KMY Trifaze Sayacın R485 modülü ile 
ESP8266 wifi modülü arasında seri bağlantı sağlanmıştır. Sayaçtan alınan bilgiler wifi ağına gönderilmiştir. 
Wifi modülü ile aynı ağa bağlı olan mobil cihazlar üzerinden sayaç üzerinde kayıtlı olan T1,T2,T3,T4 tar-
ifelerindeki kullanımlar, aktif ve reaktif güç kullanımı anlık olarak izleyebilmektedir. Okunan verilerin daha 
sonra izlenebilmesi için veri tabanına kaydedilmiştir.
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Şekil 3. Sistemin Blok Diyagramı

Şekil 4a’ da veri güvenliği sağlamak amacıyla kayıt edilen bilgilere sadece kullanıcı adı ve şifreyi bilen 
kullanıcılar tarafından erişim izni sağlanabilen ekran görülmektedir. Şekil 4b’ de ise doğru şifre ile giriş 
yapan kullanıcılar sayaç modeli, seri no, verilerin son güncellendiği tarih ve kayıtlı veriler görülmektedir

            Şekil 4 a. Şifre giriş ekranı                               b. Kayıtlı veri ulaşım ekranı

Şekil 5.  Kullanım zamanlarına göre fiyatlandırma tablosu 
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Şekil 5 te iki farklı gün için toplam kullanım miktarı tarife zamanlarına göre verilmiştir. Bu tarife ücretleri man-
uel olarak kullanıcı tarafından girilmektedir. Şekil 6 da ise sayaçtan alınan bilgilere göre aktif reaktif güç dengesiz-
likleri sonucunda mobil uygulama tarafından verilen uyarı görülmektedir. Bu uygulama mobil cihaza kurulduğun-
da sistemin ceza konusunda sürekli izlenmesine gerek kalmadan aşım durumunda uyarı mesajı oluşmaktadır. 

Şekil 6. Aktif Reaktif güç kullanım uyarısı

3. SONUÇ VE ÖNERİLER

2020 yılı için iklim değişikliği ve enerji politikası hedefleri doğrultusunda elektrik altyapısının büyük 
bir dönüşüm gerektiği vurgulanmıştır. Mevcut ağları güçlendirme ve yükseltme, şebeke güvenliğinin artırıl-
ması, iç enerji piyasasının geliştirilmesi, enerji tasarrufu bilincini artırmak ve enerji verimliliğini geliştirmek 
büyük önem taşımaktadır. Bu hedeflere ulaşmak için yalnızca yeni hatlar ve trafolar inşa etmek yeterli 
değildir. Bilgi ve iletişim teknolojileri entegrasyonu ile tüm elektrik sistemini akıllı yapıya dönüştürmek 
gerekmektedir. Yapılan çalışma iç enerji piyasasının geliştirilmesi, enerji tasarrufu bilincinin artırılması ve 
enerji verimliliğinin geliştirmesi açısından uluslararası alanda yenilikçi bir takip ve kontrol sistemi oluştur-
muştur.

TRF485 cihazı, ESP8266 ve yapılan yazılım sayesinde hiçbir altyapıya ve uzman bilgisine ihtiyaç duy-
madan tüketim bilgileri wifi ağı ve mobil uygulama sayesinde anlık olarak alınmıştır. Sanayi kuruluşları 
bu cihaz ve uygulama sayesinde kompanzasyon panolarına zamanında müdahale imkanına kavuşmuş-
tur.Kullanıcılar Wifi ağına açık alanda 150m, kapalı alanda 50m uzaklıktan bağlanabilmektedir. Uygula-
ma kullanıcıya her tarifedeki bilgiyi ayrı ayrı görüntüleyebilmektedir. Cihaz hafızasındaki veriler ile sayaç 
hafızasında ki veriler arasında %0.01 hata payı ile uyum sağlamaktadır.

Mevcut çalışmaların entegre ve ulusal bir akıllı şebeke tasarımının bir parçası olmaktan uzak bir şekil-
de yürütüldüğü gözlemlenmektedir. Önümüzdeki dönemlerdeki şebeke yatırımlarını daha verimli hale ge-
tirmek ve tedarik sürekliliğini sağlamak üzere sayısı ve parasal büyüklüğü hızla artacak olan akıllı şebeke 
yatırımlarının hayata geçirileceği öngörülmektedir. Bu yatırımların, uluslararası iyi uygulama örnekleri-
ni dikkate alarak, müşteri hizmetleri ve faturalama sistemleri ile de tam entegre bir şekilde tasarlanması 
beklenmektedir. Proje çıktısı cihaz tüm sayaçlara entegre edilebilir olması açısından büyük önem taşımak-
tadır. Mevcut takip sistemleri güçlü altyapılar ve yüksek maliyetler gerektirirken bu cihaz basit montajı ve 
çok düşük maliyeti ile farkını ön plana çıkarmaktadır.

4. PROJE DESTEĞİ 

Oluşturulan ölçüm sistemi TÜBİTAK Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı  2241A 
kapsamında desteklenmiştir.
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ANDROİD TABANLI CİHAZLAR İÇİN ELEKTRİKSEL BÜYÜKLÜKLERİ 
ÖLÇME VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ

Okan BİNGÖL1*, Ömer AYDOĞAN2, Onur Mahmut PİŞİRİR3, Burçin ÖZKAYA1, 
Gökhan GÜRSOY1, Ramazan ÖZTÜRK1

1. GİRİŞ

Elektrik, elektronik ve bilgisayar gibi temel alanların vazgeçilmez bir parçası ölçü aletleridir. Bu ölçü 
aletlerinden en yaygın olarak kullanılanlar multimetre ve osilaskoplardır. Multimetreler, standart donanım-
larında akım, gerilim, frekans, direnç, diyot, kondansatör ölçümü, kısa devre kontrolü gibi ölçümleri ve 
elektronik devre elemanlarının sağlamlık testlerinin yapıldığı elektronik cihazlardır. Osilaskoplar ise elek-
triksel olan değerleri yani gerilim, frekans, akım vb. ekran üzerinde ışıklı çizgi olarak  gösteren cihaza ver-
ilen isimdir. Dalga şekillerini görsel olarak ifade ettiklerinden dolayı test işlemleri, hata tespiti ve sorun 
giderme gibi çalışma alanları için çok iyi bir ölçüm aracıdır.

Arduino, günlük hayattaki fiziksel parametrelerle etkileşim ve iletişimi sağlayan bir araçtır. Arduinonun 
en büyük avantajlarından biri olan açık kaynak kod kullanması, son derece basit bir mikroişlemci devresine 
sahip olması ve bu sisteme sahip devreyi de programlamamız için gerekli yazılım paketine sahip olması gibi 
avantajları olan bir sistemdir (Koçak ve Kırbaş, 2016).

Android İşletim Sistemi Open Handset Alliance tarafından geliştirilmiş Google ile birlikte daha yaygın 
kullanıcı kitlesine ulaşmış Linux tabanlı mobil cihazlar için geliştirilmiş açık kaynak kodlu bir mobil işletim 
sistemidir. Adroid sistemler kütüphaneler yardımıyla kolaylıkla programlanmaktadır (Albayrak vd., 2013). 

Literatatürde aurdino ve android sistemleri birleştirilerek çeşitli ölçüm sistemleri yapılan yayınlardan 
bazıları şunlardır; 

Altın ve Bulut, fabrikalarda kullanılan sıvı tanklarındaki seviyeyi ultrasonik algılayıcılar ve ATmega328P 
mikro kontrolör yardımı ile tespit eden bir cihaz geliştirilmiştir. Yaptıkları sistemin şu an var olan ciha-
zlar ile maliyetler açısından kıyaslandığında çok uygun olduğu ve sanayiciler açısından tercih edilebileceği 
öngörmüşlerdir (Altın ve Bulut, 2016). 

Özekinci ve Öztürk, Trafikte kazalara, yaralanmalara ve hatta ölümlere sebep olan alkollü trafiğe çıkma 
sorununa karşı pratik, hızlı ve güvenilir şekilde bir çözüm bulmak için MQ-3 sensörü kullanarak Arduino 
tabanlı alkol ölçümleri yapmışlardır (Özekinci ve Öztürk,2017).

 Bilgin ve Çamurcu, Telsiz Vücut Ağları Uygulamaları (Body Area Networks) ile vücuda yerleştirilecek 
çeşitli sensörlerin (Elektrokardiyografi(Ekg), pulse oksimetre, sıcaklık) bir ağ içerisinde çalıştırmışlardır. 
Ekg çıktısı, sıcaklık, kan saturasyonu ve kalp atım sayısı elde ederek ve bu çıktıları Aurdino Lilypad ve blue-
tooth modülü ile eş zamanlı olarak telefona göndermişlerdir (Bilgin ve Çamurcu,2017).

İlhan, üç farklı modda çalışabilen Aurdino Uno, bluetooth modül kullanarak Android ve IOS işletim 
sistemli ile uyumlu mobil cihaz kontrollü bir EKG holteri geliştirilmiştir (İlhan,2017).

Yapılan çalışmada Arduino Mega mikrodenetleyicisi, HC05 Bluetooth Modülü, ACS712 Akım sensörü, 
DS18B20 ve ölçüm propları kullanılarak konvertör devresi sayesinde ölçülen büyüklükler doğru akım 
büyüklüklerine çevrilmiş ve Arduino kartının analog girişlerine uygulanmıştır. Oluşturulan değerler blue-
tooth modülü ve yazılım tarafından yorumlanarak android cihaza aktarılmıştır. Android cihaz üzerinde 
geliştirilecek uygulama ile ölçüm yapılmadan önce ölçülecek büyüklüğün türü seçilmiş ve cihaz için geliştir-
ilen uygulama sayesinde ekranda ölçülen büyüklük görüntülenmiştir. Ölçüm sonuçları bluetooth sensörü 
ile android ara yüze aktarılmıştır. 

* Sorumlu Yazar: omeraydogan@akdeniz.edu.tr 
1 Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 32200, Isparta-Türkiye
2 Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü, 32200, Isparta-Türkiye 
3 Süleyman Demirel Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, 32200, Isparta-Türkiye 
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2. MATERYAL VE METOT

2.1. Arduino Mega ve Programlama Platformu

Arduino kartları, Atmel mikro denetleyici tabanlı, programlaması C diline aşina biri için old-
ukça kolay olan elektronik geliştirme kitleridir. Arduino kitlerinin programlaması C dilinde yapılır 
ve kendilerine özgü Java tabanlı geliştirme platformları kullanılarak programın Arduino kartına USB 
bağlantısı ile yüklenmesi ve çalıştırılması sağlanır. Arduino kütüphaneleri kullanıcılar tarafından 
geliştirilebilir veya düzenlenebilir. Yazılım ve donanım açısından açık kaynak lisansına sahiptir. Arduino 
kitlerin ihtiyaca göre pek çok modeli bulunmaktadır. Arduino Mega 2560 54 dijital (16‘sı PWM pini), 16 
analog pinine ve 8 adet UART (RX/TX) pinine sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı yapılan çalışma Arduino 
Mega 2560 kartı kullanılmıştır.

2.2. ACS712 Akım Sensörü

ACS712 Akım Sensörü Allegro firmasının ±30A manyetik etkiye bağlı lineer akım sensörüdür. Sensör 
30 ampere kadar çift yönlü akım girişine izin vermektedir. Hata payı %5’in altında olmak üzere, analog vol-
taj (185mV/A) çıktısı verir. Akım sensörü aşırı akıma 5 defa dayanabilecek şekilde üretilmiştir. İç rezistansı 
1.2mΩ’dur. Çalışma sıcaklığı -40°C’den 85°C’ye kadar kadardır. Minimum çalışma voltajı 3V,maksimum 
çalışma voltajı 5.5V’tur.

Şekil 1. ACS712 Akım Sensörü

2.3. DS18B20 Dijital Sıcaklık Sensörü

DS18B20 sensörü ile ±0,5 °C hassasiyetle -10°C ile 80°C arasında sıcaklık ölçümü yapılabilir. Ölçümün 
mikrodenetleyici ile okunması esnasında çözünürlük 9 veya 12 bit olarak seçilebilir. Tek bir dijital giriş üze-
rinden (1-Wire) sıcaklık bilgisi okunabilir. Tepki süresi 750mS’den daha düşüktür. 

Şekil 2.  DS18B20 Dijital Sıcaklık Sensörü

2.4. HC05 Bluetooth-Serial Modül Kartı

HC05 Bluetooth-Serial Modül Kartı, Bluetooth SSP (Serial Port Standart) kullanımı ve  kablosuz seri 
haberleşme uygulamaları için tasarlanmış bir haberleşme kartıdır. Bluetooth 2.0’ı destekleyen bu kart, 
2.4GHz frekansında haberleşme yapılmasına imkân sağlayıp açık alanda yaklaşık 10 metrelik bir haber-
leşme mesafesine sahiptir. Çalışma gerilimi 1.8V ile 3.6V arasında değişmektedir. 
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 Şekil 3. HC05 Bluetooth-Serial Modül Kartı

2.5. DC Gerilim Ölçüm İşlemi

Doğru akımda gerilim ölçümü için gerilim bölücü devre ile ölçülecek gerilim dirençler üzerine bölü-
nerek arduinonun ADC pinlerine uygulanmıştır. Gelen gerilim kullanılan analog dijital konvertörün 10 
bit olmasından kaynaklı olarak 0 ile 1024 arası oranlanmıştır. Gerilim bölücüden gelen sinyal arduinonun 
A3 analog girişine uygulanmıştır. Gelen analog sinyal aşağıdaki komut ile okunmuş ve daha sonra okunan 
değer:

deger = analogRead(analogPin);

voltaj =  (deger*5.0)/1024.0;

voltaj=voltaj/(R2(R1+R2));

bağıntısı uygulanarak gelen analog veri anlamlı hale getirilmiştir. Arduino’nun ADC’sine uygulanabilecek 
maksimum gerilimin 5V olması sebebiyle iki ayrı ölçüm kademesi tasarlanmıştır. Birinci kademede 1kΩ ve 
10kΩ dirençlerine sahip olan gerilim bölücü tasarlanmış ve ölçüm sınırı 20V olarak belirlenmiştir. İkinci 
kademede 10kΩ ve 100kΩ dirençlerine sahip olan gerilim bölücü tasarlanmış ve ölçüm sınırı 50V olarak be-
lirlenmiştir. Kademeler arası geçiş tasarlanan komütatör anahtar ile gerçekleştirilmektedir. Bulunan ölçüm 
gerilimi bluetooth modülü üzerinden android cihaza iletilmiş ve arayüz üzerinde görüntülenmiştir. Yapılan 
bağlantının şekli Şekil 4’de verilmiştir. 

Şekil 4.  DC Gerilim Ölçüm Bağlantı Şeması

2.6. AC Gerilim Ölçüm İşlemi

Alternatif akımda gerilim ölçümü işlemi için yarım dalga doğrultmaç ve gerilim bölücü kullanılmıştır.  
Gerilim bölücü üzerinden elde edilen değer ADC’ye uygulanmıştır. ADC’nin çözünürlüğünün 10 bit ol-
ması sebebiyle ölçülen analog değer 0 ile 1024 arası oranlanmıştır. Okunan değer fonksiyona uygulanarak 
anlamlı değere dönüştürülerek bluetooth modülü ile android cihaza gönderilmiştir. Cihaza gönderilen veri 
arayüzde rakamsal ve grafiksel olarak görüntülenmiştir. Yapılan bağlantının şekli Şekil 5’de verilmiştir.
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Şekil 5.  AC Gerilim Ölçüm Bağlantı Şeması

Arduino’nun ADC’sine uygulanabilecek maksimum gerilimin 5V olması sebebiyle iki ayrı ölçüm ka-
demesi tasarlanmıştır. Birinci kademede 1kΩ ve 10kΩ dirençlerine sahip olan gerilim bölücü tasarlanmış 
ve ölçüm sınırı 20V olarak belirlenmiştir. İkinci kademede 10kΩ ve 1MΩ dirençlerine sahip olan gerilim 
bölücü tasarlanmış ve ölçüm sınırı 300V olarak belirlenmiştir. Kademeler arası geçiş tasarlanan komütatör 
anahtar ile gerçekleştirilmektedir.

2.7. DC ve AC Akım Ölçüm İşlemi

Doğru Akımda ve Alternatif Akımda akım ölçümü için ACS712 akım sensörü kullanılmıştır. ACS712 
sensörünün çift yönlü akım okuma girişlerine uygulanan akım sonucu sensör çıkışında oluşan gerilim ar-
duinonun A1 numaralı analog girişine uygulanarak 10 bitlik ADC ile çevrimi sağlanmıştır. Sensörün geçen 
amper başına 66 ile 185mV arası hassasiyette ölçüm yapabildiği görülmüştür. Akım ölçümü için A0 girişine 
gelen analog sinyal RawValue=analogRead(analogIn) komutu ile okunmuştur.  Daha sonra gelen akım bilgisi

Voltage=(RawValue/1024.0)*5000  

Amper=((Voltage-2500)/66)     

bağıntıları kullanılarak bulunmuş ve ardından bluetooth modül üzerinden android arayüze aktarılarak 
görüntülenmesi sağlanmıştır. DC akım ölçümü için bağlantı şeması Şekil 7’de verilmiştir.

Şekil 7.  DC Akım Ölçüm Bağlantı Şeması

2.8. Sıcaklık Ölçüm İşlemi

Sıcaklık ölçümü için DS18B20 sensörü kullanılmıştır. DS18B20 one wire iletişimine sahip bir dijital 
sensör olduğu için sensörün veri girişi arduinonun D2 girişine bağlanmıştır. Okunan sıcaklık değeri celcius 
cinsine dönüştürüldükten sonra float temperature=getTemp(); komutu ile değişkene atanıp bluetooth üze-
rinden android cihaz üzerinden görüntülenmiştir. Sıcaklık ölçümü için bağlantı şeması Şekil 8’de verilmiştir.
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Şekil 8.  Sıcaklık Sensörü Bağlantı Şeması

2.9. Direnç Ölçüm İşlemi

Direnç ölçümü için kartın 5V çıkışı ve işlem için gerilim bölücü kullanılmıştır. Gerilim bölücüde bilin-
en bir dirence seri bağlanan değeri bilinmeyen bir direnç üzerinde oluşan gerilim okunarak ADC’ye uygu-
lanmıştır ve ölçülen analog değer yorumlanarak arayüz üzerinde görüntülenmiştir. Direnç ölçüm işlemi için 
tasarlanan sistemde ölçülmek istenen değeri bilinmeyen direncin daha hassas sonuçlar için değeri bilinen 
referans dirence yakın olması sebebiyle dört adet kademe eklenmiştir. Kademe isimleri 200Ω, 2kΩ, 20kΩ 
ve 200kΩ olarak belirlenmiştir. Kademelerde sırasıyla 470Ω, 1kΩ, 10kΩ ve 120kΩ referans dirençleri kul-
lanılmıştır. Kademeler arası geçişler komütatör anahtar ile yapılmıştır. Direnç ölçümü için yapılacak bağlantı 
şeması Şekil 9’da verilmiştir.

Şekil 9.  Direnç Ölçüm Bağlantı Şeması

2.10. Haberleşme Sistemi

HC05 bluetooth modülü bağlantısı için 10 ve 11 numaralı pinler kullanılmıştır. Bluetooth seri haber-
leşme baud rate oranı 9600 olarak ayarlanmıştır. SoftwareSerial.h kütüphanesi programa dahil edilerek 
modülün haberleşmesi sağlanmıştır. Modül üzerinden veri yazma işlemi için mySerial.print ve mySerial.
println komutları kullanılmıştır. HC05 bluetooth modül bağlantısı Şekil 10’da verilmiştir.

Şekil 10.  HC05 Bluetooth Modül Bağlantısı
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2.11. Uygulamanın Menü Ara Yüzü ve Örnek Ölçüm Sonuçları

Android ara yüzler Android Studio programı kullanılarak yapılmıştır. Tüm android tabanlı telefon ve 
tabletlerde kolaylıkla kullanılabilmektedir. 

Şekil 11.  Uygulamanın Menü Ara Yüzü

Şekil 12.  DC Gerilim Ölçüm Örneği

Şekil 12’de tasarlanan sistem ile ölçülen DC gerilim, standart bir multimetre ile aynı değeri için yapılan 
ölçüm ve sinyal şekli görülmektedir. Yapılan ölçüm hatasız bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Şekil 13.  AC Gerilim Ölçüm Örneği
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Şekil 13’de tasarlanan sistem ile ölçülen AC gerilim, standart bir multimetre ile aynı değeri için yapılan 
ölçüm ve sinyal şekli görülmektedir. Yapılan ölçüm %5 lik bir hata payı ile gerçekleştirilmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Yapılan çalışmada günümüzde çok yaygın olarak kullanılmakta olan android işletim sistemli telefon, 
tablet gibi akıllı cihazların multimetre ve osiloskop gibi kullanılması hedeflenmiştir. Bu tasarım ile akıllı 
cihazlar aracılı ile normal ölçümlere ek olarak büyüklüklerin grafiksel olarak ölçülmesini de sağlanmıştır. 
Bu sayede büyük ve çok yer kaplayan multimetrelerin yerini modern, az yer kaplayan, hassas ölçüm yapa-
bilen bir ölçme ve görüntüleme sistemi ve günümüzde birçok multimetrede bulunmayan grafiksel ölçüm 
desteği sağlayan bir cihaz elde edilmiştir. Kullanılan devre elemanların ekonomikliği dolayısıyla maliyet 
oldukça düşük tutulmuştur. Çalışma ile birlikte akıllı cihazların çeşitli büyüklüklerin ölçümünde ve bu 
verilerin kaydedilmesinde kullanılması sağlanmıştır. Yapılan ölçümler tarih ve saat bilgisi ile kaydedilerek 
ileride ulaşılabilir halde saklanmıştır. 

Tasarlanan ölçüm devresinde yapılan ölçümlerdeki hata oranlarının kademe sayısı arttıkça, uygun 
gerilim bölücü ve referans dirençleri kullanıldıkça düştüğü görülmüş ve geliştirme aşamasında bu durumun 
göz önüne alınması önerilmiştir.

PROJE DESTEĞİ 

Oluşturulan ölçüm sistemi TÜBİTAK Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı  2241A 
kapsamında desteklenmiştir.

KAYNAKLAR

Altın, S., & Bulut, F., “Bluetooth Bağlantılı Ultrasonik Sıvı Seviyesi Ölçer Tasarımı ve Endüstriyel Proses 
Uygulamaları”, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi, 4(1), 19-21,2016.

Özekinci M., Öztürk S., “Nefes Alkol Ölçümü”, 2. Ulusal Biyomedikal Cihaz Tasarımı ve Üretimi Sem-
pozyumu, 16 Mayıs 2017.

Bilgin S. N., Çamurcu A. Y., “Kablosuz EKG ve Pulse Oksimetre Uygulaması Sistem Tasarımı”, 2. Ulusal 
Biyomedikal Cihaz Tasarımı ve Üretimi Sempozyumu, 16 Mayıs 2017.

İlhan, İ., “Mobil cihaz kontrollü EKG holteri” DÜMF Mühendislik Dergisi, 8(1), 101-110,2017.

Koçak, Ç., & Kırbaş, İ., Arduino tabanlı prototip akıllı ev sistemi tasarımı. Akademik Bilişim, 2016.

Albayrak, Y., Koçer, A., & Uslu, S., Web Servis Aracılığıyla Android Cihazlardan Sıcaklık Kontrolü. Ak-
ademik Bilişim , 2013.



 



Otomotiv Parçalarında Kullanılan Etilen Akrilik Elastomer ve  
Akronitril Bütadien Kauçuğun Metale Yapışma Mukavemetinin Belirlenmesi 149

Otomotiv Parçalarında Kullanılan Etilen Akrilik Elastomer ve Akronitril 
Bütadien Kauçuğun Metale Yapışma Mukavemetinin Belirlenmesi

Kadir GÜNDOĞAN1, Mustafa GİTMİŞ 1

1. GİRİŞ

Kauçuk, günlük hayatta her alanda yer almış harika bir mühendislik malzemesidir. Kauçuk malzem-
eleri farkında olmadan iş, ev, oyun, spor, otomotiv, hava araçları, demir yolu ulaşımı, inşaat, ayakkabı gibi 
birçok alanda kullanılır. Viskoelastik yapısı, metallere alternatif olması, kullanım kolaylığı sağlamasından 
dolayı tercih edilir. 

Bazı tropik bitkilerin sütümsü özsuyundan (lateks) doğal halde ya da petrol ve alkolün birleşimlerinden 
suni olarak elde edilen malzemeyi tanımlamaktadır. Bu terim Hevea Brasiliensis ağacının lateksinden elde 
edilen, ASTM standartlarına göre ise uygulanan kuvvetin numune üzerinden kaldırılmasından sonra tekrar 
referans boyutuna geri dönebilen malzemeler olarak adlandırmaktadır. [1]

Kauçuğun tarihsel gelişimi incelendiğinde, ilk olarak Aztekler tarafından 6. Yüzyılda kullanıldığı 
yapılan kazılar neticesinde anlaşılmıştır. Batı dünyası ise1493 – 1496 yılları arasında Cristopher Columbus 
‘un Amerika kıtasına yaptığı ikinci seferinde, Haiti adasındaki yerlilerin bir top ile oynadıklarını görmesi 
sonucu olmuştur. 

Juan De Torquemada Meksika yerlilerinin, Ule isimli ağacın lateksinden Ulei isimli su geçirmez bir 
malzeme ürettiklerini, 1615 yılında yayınlanan eserinde bahsetmektedir. [2] 

Grossart tarafından, 1791 yılında kauçuk şeritleri eterle yapıştırılarak kauçuk tüpleri imal edilmiş ve 
1813 yılında Amerika da ilk patent alınmıştır. [3] 

Thomas Hancock tarafından, kauçuk ürünlerinde çok fazla fire kaldığını düşünerek yapmış olduğu, 
mastikasyon makinesi ile kauçuk endüstrisini canlandırmıştır. [2] 

Charles Goodyear 1839 yılında elastomer sektöründe kaza eseri yapmış olduğu vulkanizasyon işlemi ile 
bir devrim yarattı. Soba üzerine koymuş olduğu sülfür (S) ve kurşun monoksit (PbO) karışımı içine kauçuk 
atmasıyla vulkanizasyon (pişme) işlemini bulmuştur. Bu işlemle kauçuğu kükürt ile pişirerek sertlik, elasti-
kiyet, sıcağa ve soğuya dayanımı gibi birçok mekanik özelliklerinde iyileştirme yapmıştır. 15 Haziran 1844 
yılında bu konuda Amerika Patent Ofisi’nden patent almıştır. [4]

Sentetik kauçuklar ise doğal kauçuğun üretilmesi için gerekli iklim koşullarının olduğu ülkelere bağım-
lı olduğundan dolayı doğmuştur. Gerçekte neden ise 2. Dünya Savaşı ‘nda Mihver Devletler ‘in Güney Doğu 
Asya’yı işgal etmeleri, doğal kauçuğun temininde zorluklar ile karşılaşmış ve araştırmaya zorlamıştır. Bu 
durumda 1947 yılında Bütil Kauçuk üretilmiştir. 1952 yılında Dupont, Hypolon üretilmeye başlanmıştır. 

Ziegler ve Natta isimli bilim adamları yeni bir polimerizasyon katalizörü geliştirmiş ve EPDM kauçuğu 
üretmeye başarmıştır. Bu başarı neticesinde 1963 yılında bu iki bilim adamına Nobel ödülü kazandırmıştır. 

Etilen Akrilik kauçuk (AEM); etilen, metil akrilat ve karboksil grubu içeren bir polimerdir. Bu karışım 
ısıya, kalıcı deformasyona (compression set), ozona, suya, güneş ışığına dayanımı yüksek olan kauçuk, çalış-
ma sıcaklığı -35 – 150 ºC arasındadır. ASTM D 2000 / SAE J 200 standartına göre AEM karışım, HNBR ile 
ACM karışımı arasında özellik gösterdiğinden ihtiyaçları karşılar. AEM karışım ketonlara, yakıt ve fren yağlara 
dayanımı olmadığı bilinmektedir. Otomotiv sektöründe (krank kasnağı, motor takozları …), inşaat sektöründe 
(kapı takozları…) beyaz eşya (sızdırmazlık elemanları) sektöründe olduğu gibi birçok sektörde kullanılır.

Akronitril Bütadien kauçuk (NBR); akronitril ile bütadien kopolimerizasyonu sonucu oluşan sentetik bir po-
*: Sorumlu Yazar: kadir.gundogan@usak.edu.tr
1: Uşak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü, Uşak, Türkiye 
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limerdir. ACN oranına göre değişkenlik gösterse dahi AEM kauçuk gibi ısıya, kalıcı deformasyona (compression 
set), ozana, suya dayanımı, güneş ışığına dayanımı yüksek olduğu gibi ayrıca aşınma direnci yüksek bir malze-
medir. Çalışma sıcaklık aralığı -25 – 105 ºC arasında değişme göstermektedir. Yağa ve grese dayanıklı olmasından 
dolayı fiyat/performans aralığında genellikle sızdırmazlık elemanlarında kullanılır. Otomotiv sektöründe başlıca 
kullanım yerleri o-ringler, keçeler, krank kasnağı gibi parçalarda kullanılır. Ayrıca aşınma dayanımı yüksek old-
uğundan sürtünme ile çalışan su devirdaim pompası kasnağında kullanımı bulunmaktadır.

Tablo 1. ASTM D 2000 / SAE J 200 Standartına göre Elastomerlerin Isı ve Yağ Dirençlerine göre Sını-
flandırılması: a) Düşük Sıcaklıkta b) Yüksek Sıcaklıkta [5]

ASTM D 2000 standartına göre AEM karışım HNBR ile ACM karışımı arasında bulunarak ihtiyaçları 
karşılamaktadır. AEM karışım ketonlara, yakıt ve fren yağlara dayanımı olmadığı görülmektedir. NBR 
karışım ise bileşiğinde bulunan ACN (Acrylo Nitrile) oranına göre değişim göstermektedir. 

Kauçuk malzemeler elastik yapısıyla harika bir mühendis malzemesi olduklarından araştırmacılara 
farklı konularda araştırma imkânı sunmuştur. Bu nedenle farklı oranlarda karbon karası ilave edilmiş neo-
pren kauçuğa ve karbon karası ilave edilmiş NBR kauçuğa Mullins etkilerini incelemişlerdir. [6] Yalçın ve 
arkadaşları ZDMC (Çinko-N-Dimetilditiokarbamat) ile vulkanizasyon süresini 25 – 30 dk. 5 -7 dk arasına, 
sıcaklığı ise 150 ºC – 170 ºC ‘den 110 ºC – 120 ºC ‘ye indirmişlerdir. [7] Yılmaz ve arkadaşları yapmış olduk-
ları araştırmada tüm katkı maddelerini sabit tutarak yedi farklı plastiklerden kullanarak NBR kauçukların 
üzerinde fiziko – mekanik özelliklerini incelemişlerdir. [8] Ünal ve Meriçboyu AEM kauçuklarının en uy-
gun karışım hazırlama prosesinin 20 rpm hızla, 210 s sürede, 363,15 K sıcaklığında karıştırmanın uygun 
olduğunu bulmuşlardır. [9] 

Çavdar 2007 yılında hazırlamış olduğu yüksek lisans tezinde ise EPDM kauçuğun farklı kompozisyon-
larda reolojik ve mekanik özelliklerini incelemiştir. [10]

2. MATERYAL ve YÖNTEM

İki farklı kauçuk hammaddesinin karışım formülasyonu Tablo 2 ‘de verilmiştir. Kullanılan karbon si-
yahı N 660 tipi kullanılmıştır. Vulkanizasyon işlemi (kükürt ile pişirme) AEM karışım 185 ºC, NBR karışım 
ise 165 ºC 18 dk. vulkanize edilmiştir.
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Tablo 2. NBR ve AEM kauçuk içeriklerinin % ve phr cinsinden formülüze edilişi

İÇERİK
NBR AEM

% phr % phr

Kauçuk 40,16 100 35,46 100

Karbon Siyahı 44,18 110 46,10 130

Parafanik Yağ 8,03 20 9,93 28

Stearik asit(St.Ac.) 0,80 2 0,71 2

Çinko oksit(ZnO) 2,01 5 2,13 6

Kükürt (S) 0,80 2 1,42 4

Hızlandırıcı ve 
Yumuşatıcılar 4,02 10 4,26 12

Kauçuğun yapıştırılacağı metal ise 2,5 mm kalınlığında Erdemir Demir Çelik A.Ş. tarafından üretilen 
DD 13 (6224) derin çekmeye uygun alaşımsız çelik kullanılmıştır. [11]

Kullanılan yapıştırıcıları ise Lord Comperation tarafından üretilen Chemosil 211, Chemosil 211, Che-
mosil 265 NL, Chemosil 350, Chemosil 360 kodlu 5 farklı tip yapıştırıcı kullanılmıştır.

2.1. Numunelerin Hazırlanması

Deney numunelerinde kullanılan DD 13 (6224) saclar 125x25x2,5 mm ölçülerinde hazırlanmıştır. 
50x25  mm2 yapıştırılan alan oluşturulmuş ve geriye kalan 75x25 mm2 alan ise bantlanmıştır. 

Şekil 1. Deney numunesi (DD 13 sac)

Enjeksiyon preslerde yapılmış olan özel tasarım kalıplar (kauçuğun enjekte edilmesi için metalin 
yüzeyinde 1 mm çapında yolluklar açılmıştır.) yardımıyla numune karışımların kalınlığı 2 mm olacak şekil-
de Şekil 1.‘de görülen numune sacların üzerine yapışacak şekilde vulkanize edilmiştir.
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Şekil 2. Deney numunesi

Numuneler hazırlandıktan sonra AEM karışım etüv cihazında 3 saat 180 ºC ‘de bekletilerek bağların 
oluşması sağlanmış, sonrasında oda sıcaklığında 21 saat bekletilmiştir. NBR karışım ise 24 saat oda sıcak-
lığında bekletilmeye alınmıştır. 

Şekil 3. Çekme Testinin Uygulama Şekli

 Yapılan bu numune hazırlığında çekme – basma testinde çekme yönü ve sabit bölge Şekil 3.‘de 
gösterilmiştir. Her yapışma grubu için 3 adet hazırlanana numuneler çekme – basma (tensometre) test 
cihazına bağlanmıştır. Alt çene sabit tutulup, üst çene kauçuğun yapıştığı yüzeye 90o‘lik bir açıyla kıskaç 
yardımıyla tutturulmuştur. LLOYD (max. 50 kN kapasiteli) ön gerilme uygulanmamış ve 45 kN ‘luk bir yük 
ile çekme testi yapılmıştır. 

3. DENEYSEL BULGULAR ve TARTIŞMA
 

 Viskoelastik bir davranış gösteren kauçuk malzeme ile yapılan metal yapıştırmada çekme testinde 
gerilme – uzama grafikleri incelendiğinde Chemosil gruplarına göre sıralanması Tablo 3. ‘e göre oluşmuştur. 
Bu tabloya göre Chemosil 360 ‘ın NBR karışımda çok iyi bir yapışma sağladığını görmekteyiz. 

45000 N

Sabit Yer
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Tablo 3. NBR Kauçuğun Chemosil Tiplerine Göre max. Gerilme – Uzama Tablosu

Test No Chemosil Tipi max. Gerilme max. Uzama 

1 Chemosil 211 28169 N 23.916 mm

2 Chemosil 211 27325 N 23.182 mm

3 Chemosil 211 23871 N 21.554 mm

4 Chemosil 256 18000 N 16.716 mm

5 Chemosil 256 18786 N 17.586 mm

6 Chemosil 256 23563 N 19.489 mm

7 Chemosil 342 25788 N 25.813 mm

8 Chemosil 342 28528 N 27.813 mm

9 Chemosil 342 24859 N 23.919 mm

10 Chemosil 360 29060 N 24.441 mm

11 Chemosil 360 30216 N 24.336 mm

12 Chemosil 360 27443 N 23.939 mm

Şekil 4. NBR Kauçuk için Chemosil Gruplarına Göre Ortalama Gerilme %’si

NBR karışımda Shore – A sertlik cinsine göre yapılan testlerde 11 numaralı numune hem sertlik yönün-
den hem de yapışma yönünden daha iyi sonuç vermiştir. Bu nedenle 11 numaralı NBR kauçuk ile kauçuk 
– metal yapıştırıcısı olarak Chemosil 360 kodlu ürün seçilmiştir. 



154 Okan Bingöl, Ömer Aydoğan, Onur Mahmut Pişirir, Burçin Özkaya, Gökhan Gürsoy, Ramazan Öztürk

Şekil 5. NBR Kauçuğun Sertlik Değerleri

AEM karışımda ise yapılan çekme testlerinde ise Tablo 4. ‘da ayrıntılı olarak gösterilmiştir. AEM 
karışımlarda ise NBR karışımlarda olduğu gibi yüke göre uzama miktarlarında değişiklik meydana gelmek-
tedir. Bu değişimin sertlikle de bağlantısı bulunmaktadır. (bknz. Şekil 5. AEM Kauçuğun Sertlik Değerleri)

Tablo 4. AEM Kauçuğun Chemosil Tiplerine Göre max. Gerilme – Uzama Tablosu

Test No Chemosil Tipi max. Yük(N) Uzama (mm)

1 Chemosil 211 26294 N 23.873 mm

2 Chemosil 211 25563 N 23.328 mm
3 Chemosil 211 27852 N 24.621mm
4 Chemosil 256 22104 N 21.582 mm
5 Chemosil 256 21678 N 20.986 mm
6 Chemosil 256 23249 N 22.521 mm
7 Chemosil 342 38897 N 37.003 mm
8 Chemosil 342 34639N 33.915 mm
9 Chemosil 342 35142 N 34.652 mm
10 Chemosil 360 44000 N 43.395 mm
11 Chemosil 360 40504N 39.298 mm
12 Chemosil 360 42091 N 41.855 mm

Şekil 6. NBR Kauçuk için Chemosil Tiplerine Göre Ortalama Gerilme %’si
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AEM kauçuk için Shore – A cinsinden yapılan sertlik ölçümlerinde 60 – 64 sh-A değerleri arasında 
(bknz. Şekil 7) geldiği görülmüştür. 

Şekil 7. AEM Kauçuğun Sertlik Değerleri

 

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

AEM ve NBR kauçukların, Chemosil tiplerine göre yapışma mukavemetinin etkisi olduğu ve her gru-
bun bir kauçuk için üretildiği görülmüştür. Chemosil 360 ürünü ise NBR ve AEM kauçuk için en uygun 
olan Chemosil tipi olduğu anlaşılmıştır. Bu durumdan dolayı sertlik değerinin yapışmaya etkisi olduğu 
görülse de asıl olan kauçuğun cinsi olduğu aşikârdır. 

NBR kauçukta Chemosil 211 ve Chemosil 342 ‘nin metal – kauçuk yapıştırmada mukavemeti hemen 
hemen aynıdır. Üretim sahalarında genellikle Chemosil 211 primer yapıştırıcı (astar yapıştırıcı) olarak kul-
lanılmasıyla NBR kauçuklara yapışmasının uygun olduğu görülmüştür. Chemosil 342 ‘nin ise tek kat olarak 
NBR kauçuğa uygulanmasıyla da iyi sonuçlar alınabileceği görülmüştür. Fakat performans/maliyet açısın-
dan düşünüldüğünde Chemosil 211 ‘in 342 ‘ye göre üstün olduğu görülmüştür.

AEM kauçukta ise Chemosil 342 ‘nin Chemosil 211 ‘e göre daha iyi bir yapışma mukavemeti gösterdiği 
tablolarda anlaşılmaktadır. Bu durumdan dolayı Chemosil 342’nin AEM kauçuklarda kullanılabileceği or-
taya çıkmaktadır. 

AEM kauçukta yapılan postcure işleminde yapıştırıcının yanmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 
Bu durumdan dolayı Chemosil teknik verisinde (data sheet) uygulama sıcaklığına dikkat edilmesi gerektiği 
unutulmamalıdır. 

Chemosil 256 NL ‘in ise AEM ve NBR kauçuklarda çok iyi olmadığı görülmüştür. Bu yapıştırıcının 
metal – kauçuk kısmına kumlama yapılmasında fayda olduğu bu şekilde yapışma mukavemetinin artabi-
leceği göz önünde olunmalıdır. [12]
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ASTM 1020 Çelik ve GGG-60 Döküm Malzemelerin

 Sıkı Geçme Bağlantılarında Malzeme Etkisinin

 Deneysel ve Sonlu Elemanlar Metodu ile İncelenmesi

Kadir GÜNDOĞAN*1, Mustafa GİTMİŞ 1

 1.1. GİRİŞ

Güç ve hareket iletiminde kullanılan sıkı geçme bağlantıları otomotiv parçalarının montajlama işleminde 
kullanılır. Uygulamanın kolay ve ekonomik olmasından tercih edilmektedir. Mil ve göbek bağlantılarının 
malzeme elastikiyeti yüzünden birbirlerine sıkı geçerken basınç nominal olarak dağılım gösterir. İki yüzeyin 
sürtünme kuvvetinden oluşan basınç ile işlem gerçekleşir. [1] Bu basınç ise yüzeyin pürüzlülüğüne, sıkı geçme 
oranına, malzemenin yapısı gibi birçok etken neden olmaktadır. Bağlantı sırasında oluşan eksenel ve radyal 
kuvvetleri karşılama mümkün kılınır. Bu basınç kalın cidarlı basınçlı tüpler teoremine dayanarak hesaplan-
maktadır.[2]

Sürtünme kuvvetinden yanı sıra, malzeme yüzeylerine basınç kuvveti olması gerekir. Sıkı geçmede milin 
minimum çapı, deliğin maksimum çapından daha büyük olması gerekir. Bir başka anlamda mil toleransının 
alt sınırı, delik toleransının üst sınırından daha büyüktür. Sıkı geçme bağlantıları, kalın cidarlı basınçlı tüpler 
teoremine göre hesaplandığı ve sıkı geçme için belirli toleranslar (ISO 268 gibi) bulunduğu bilinmektedir. 
Fakat kalın cidarlı tüpler teoremi ve sıkı geçme toleransları belirlenirken malzeme farklılıkları ve yüzey pürü-
zlülükleri gözetilmemiştir. Buna istinaden farklı malzemelerin, farklı sürtünme katsayıları olduğundan dolayı 
bu toleranslar, üretim sahalarında hatalara sebep olmakla birlikte otomotiv yan sanayi üreticilerinin (after-
marketing) ürünlerinde iade gelmesine ve ppm oranlarının (part per million) yükselmesine sebep olmaktadır.

Şekil 1. Sıkı Geçme Bağlantılarında Boyutlar

        (1)
Yukarıda bulunan eşitlik (Denklem 1) dikkate alındığında malzeme özelliklerinin sıkı geçme 

bağlantılarında önemli bir durum olduğunu dile getirmiştir. Fakat bu eşitlikte yüzey pürüzlülüğü dikkate 
alınmamış ve malzeme bağlı yüzey pürüzlülüğünün önemli bir durum olduğunu H. Rende ve F. Güven 
yaptıkları araştırma ile doğrulamıştır. [3]

Sıkı geçme bağlantılarının tork iletimi esnasında oluşan basınç yüzeylere uygulanan basınç ile malzeme 
yorulup kırılabilir. Bu nedenle malzemeye uygulanan basıncın emniyetli bir şekilde tork iletebilmesi için 
Denklem 2 eşitliği ortaya çıkacaktır. Tork iletimi için minimum yüzey basıncı ve göbek dış çapının boyutsal 
ölçüleri önemli yer teşkil etmektedir. [4]

*: Sorumlu Yazar: kadir.gundogan@usak.edu.tr
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            (2)

Dobromitski ve arkadaşı 1986 yılında eksenel yüklere maruz kalmış bir mil ve göbeğin aşınma yorgun-
luğuna maruz bırakarak gerilim dağılımını hesaplamıştır. Bu çalışmada hem kontak bağlantı hem de 
sürtünme nedeniyle oluşan kayma gerilme sonlu elemanlar metoduyla modellemişlerdir.[5] 

2.1. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

Sıkı geçme bağlantılarında malzemenin özelliklerinden elastiklik modülü ve poisson oranı önemli 
bir yer teşkil etmektedir. Bu çalışmada mil olarak GGG – 60 küresel grafitli dökme demir ile ASTM 1020 
çeliklerden üretilmiş malzemenin yüzey pürüzlülüğü de esas alınarak sıkı geçme bağlantıları yapılmıştır. 
Bağlantılar yapılmadan önce sıkılık değerlerini belirlemek için üç boyutlu koordinat sistem ölçüm cihazı 
(MITUTOYO Crysta Apex C 574) ile üç farklı noktadan alınarak çap ve ovalliklerine bakılmıştır. 

Mil olarak kullanılacak olan GGG – 60 dökme demirin 215 – 220 HB arasında sertlik olduğu ve içyapısı 
incelendiğinde (bknz. Resim 1.) ferrit yapıda olduğu görülmektedir. Kimyasal analizi ise Tablo 1. ‘da % ele-
ment sistemine göre, Tablo 2. ‘de ise döküm malzemenin mekanik özelliklerine yer verilmiştir.

Şekil 2. GGG – 60 Küresel Grafitli Dökme Demir İçyapı (SEM) Görüntüsü

Tablo 1. GGG – 60 Dökme Demir Kimyasal Analizi

GGG - 60 Dökme Demir Kimyasal Analizi

%C %Si %P %S %Mn %Cu %Mg %Cr

3,6 2,388 0,022 0,01 0,462 0,516 0,058 0,046

%Ni %Al %Co %Ti %Nb %V %Mo %Fe

0,043 0,007 0,009 0,011 0,001 0,007 0,026 92,794

Tablo 2. GGG – 60 Dökme Demir Mekanik Özellikleri

GGG - 60 Dökme Demir Mekanik Özellikleri

Elastikiyet modülü (N/mm²) 1,20E+20

Poisson oranı (N/A) 0.26
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Yırtılma modülü (N/mm²) 6500000000

Kütle yoğunluğu (kg/m³) 7250
Gerilme mukavemeti (N/mm²) 600000000

Akma mukavemeti 370000000
Termal genişleme katsayısı (1/K) 1.15e-005

Termal iletkenlik (W/(m·K)) 58
Özgül ısı (J/(kg·K)) 460

Göbek olarak kullanılan ASTM 1020 çelik malzemenin kimyasal yapısı Tablo 3. ve fziksel özellikleri 
Tablo 4.’te  yer almaktadır.

Tablo 3. ASTM 1020 Çeliğin Kimyasal Analizi

ASTM 1020 Çelik Kimyasal Analizi

Atomik Yapı İçerik %

C max 0,23

P max 0,04

S max 0,05

Mn max 0,60

Fe max 99,53

Tablo 4. ASTM 1020 Fiziksel Özellikleri

ASTM 1020 Çelik Fiziksel Özellikler Analizi

Özellikler ASTM 1020

Elastikiyet modülü (GPa) 250

Poisson oranı (N/A) 0.29

Yırtılma modülü (MPa) 80

Kütle yoğunluğu (g/cm³) 7,87

Gerilme mukavemeti (MPa) 450

Akma mukavemeti (MPa) 350

Termal iletkenlik (W/(m·K)) 51,9

2.1.1. Deney Numuneleri

Krank kasnak imalatında kullanılan sıkı geçme bağlantıları önemli bir yer teşkil etmektedir. Deney 
numuneleri hazırlanırken OPEL CORSA, OPEL MERİVA tipi binek araçlarda kullanılan TVD kasnaklarda 
bulunan döküm göbek ve çelik boru göbek farklı numuneler olarak yük kontrollü preslerde montajlan-
mış ve daha sonra çekme – basma testi (LLOYD Tensometer) yapılarak sıkı geçme bağlantıları birbirinden 
ayrılmıştır. 
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Şekil 4. Numune modeli (1- GGG – 60 Döküm Göbek; 2- ASTM 1020 Çelik Boru Göbek)

Şekil 4.’ de gösterilen modellerde döküm göbek (1) motora bağlantı yeri olduğundan mil görevini üstlen-
mektedir. Boru göbek ise burulma ve titreşimleri sönümlemek amacıyla kullanılan kauçuk ve kanallı ile döküm 
göbeğe birleşmesi sağlanmıştır. Kayma testine tabi tutulduğunda öncelikle kauçuğun burulacağını ve daha sonra 
toplanması için flanş ile bağlı döküm göbeğin toplanması gerekmektedir. Fakat uygun sıkılık olmadığı zaman 
boru göbek döküm göbeğin içerisinde dönme momenti gerçekleştirecek ve malzeme yorulmasına sebep olacaktır. 

3. BULGULAR

Deneysel verilere ulaşmadan önce en iyi sıkılık oranı sonlu elemanlar analizi ile bulunmaya çalışılmıştır. 
Bu çalışmada ANSYS sonlu elemanlar paket programı kullanılmıştır. Çözücünün deplasman değerleri ise 
boru göbek sabitlenerek GGG – 60 dökme grafit demire ortam sıcaklığında 45 kN –y ekseninde bir kuvvet 
uygulanmıştır. Çıkan bu sonuçlara göre de aynı deney çekme – basma testinde uygulanması ile doğrulamaya 
gidilecektir. (bknz.Şekil 4.) 

Şekil 5. Sıkılık oranı a) % 20 ve b)%10 ile Von – Misses gerilme diyagramı

GGG – 60 dökme demirden imal edilen dış çap ölçüsü Ø35,0 olan döküm göbek ile Ø34,80 çap 
ölçüsünde ASTM 1020 çelik boru göbekler sonlu elemanlar metoduyla incelenmiştir.(a) Von – Misses ger-
ilmesine baktığımız zaman boru göbeğin dayanımı minimum 33,992 N/mm2 iken maksimum. 276,07 N/
mm2  ‘dir. 

1

2
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GGG – 60 dökme demirden imal edilen dış çap ölçüsü Ø35,00 olan döküm göbek Ø34,90 çap ölçüsünde 
ASTM 1020 çelik boru göbekler sonlu elemanlar metoduyla incelenmiştir.(b) Von – Misses gerilmesine bak-
tığımız zaman boru göbeğin dayanımı minimum 46,61 N/mm2 iken maksimum 211,96 N/mm2  ‘dir.

Sıkı geçme bağlantısı yapılan ASMT 1020 çelik boru göbekleri yüzey pürüzlülüğü dikkate alınarak 
aşağıda bulunan Tablo 5. ‘te maksimum ayrılma mukavemetleri ayrıntılı olarak verilmiştir. 

Tablo 5. GGG – 60 Dökme Demir ve ASTM 1020 Çelik Boru Göbeğin Yüzey Pürüzlülüğü Sıkı Geçme 
Sonrası Basma Mukavemet Değerleri

Numune GGG-60 Döküm 
Göbek(mm)

ASTM 1020 
Göbek(mm)

Sıkılık 
Değeri

Yüzey Pürüzlülüğü 
(Ra - µm)

Max. Yük  
(N)

1 35,0 35,80 0,20 1,162 18784

2 35,02 35,82 0,18 0,849 17512

3 35,05 35,85 0,15 0,721 17149

4 35,02 35,91 0,11 1,042 16985

5 35,0 35,90 0,10 1,924 17019

6 35,01 35,93 0,06 1,075 15893

Yukarıda belirtilen Tablo 5. ‘te dökme demir GGG – 60 ile ASTM 1020 çelik boru göbeğin yüzey pürü-
zlülüğüne bağlı birbirinden ayrılma mukavemetleri verilmiştir. Bu sonuçlara göre kontrollü preslerde ASTM 
1020 çelik malzemenin daha iyi olduğu görülmüş ve smart (yük kontrollü) preslerde sonuçlara bakılmıştır. 
(bknz. Tablo 6.)

Tablo 6. GGG – 60 Dökme Demir ve ASTM 1020 Çelik Boru Göbeğin Yük Kontrollü Preslerde Mon-
tajlama Esnasında Oluşan Yük Değerleri

Numune GGG 60 Döküm 
Göbek(mm)

ASTM 1020 
Göbek(mm) Sıkılık Değeri Kontrollü Preste 

Basma Yükü (kg)

1 35 35,80 0,20 1864

2 35,02 35,82 0,18 1703

3 35,05 35,85 0,15 1660

4 35 35,91 0,09 1596

5 35 35,90 0,10 1700

6 35 35,93 0,07 1445

4.  SONUÇLAR 

Otomotiv sektöründe birçok parçanın montajı sırasında uygulaması kolay ve ekonomik olmasından 
dolayı tercih edilmelidir. Sıkı geçme bağlantılarında yapılan sonlu elemanlar metodu hem de deneysel veril-
er incelendiği zaman malzeme tipine göre farklılıklar olduğu ortaya konmuştur. Tablo 5. ve Tablo 6. ayrıntılı 
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olarak incelendiği zaman ortalama yükün nominal sıkılıktan sonra düştüğünü ve malzemelerin yüzeylerin-
den aşınarak sıkı geçme olduğu ve bu durumdan dolayı yorulduğu anlaşılmaktadır. 

Sonlu elemanlar metoduna göre malzemelerin farklı sıkılık oranlarında farklı gerilme – gerinme 
– yer değiştirmelere maruz kaldığı görülmektedir. Sonlu elemanlar yönteminde shrink – fit (sıkı geçme) 
bağlantısının olmaması global connection (normal bağlantı – eksenel temas) olması durumunda sonuçların 
değişkenlik göstereceği aşikardır. Bu durumdan dolayı muhakkak sıkı geçme tasarımlarında analiz kul-
lanılacaksa shrink – fit kullanılmalı ve sürtünme katsayısı belirtilmelidir. 

Tablo 7. GGG- 60 ve ASTM 1020 Çelik malzemelerin Sıkı Geçme Bağlantısında FEA yöntemi ve 
Deneysel Yöntemin Karşılaştırması

Sıkılık Değeri (%)

S275JR

Deneysel Yer Değiştirme 
(mm)

FEA Yer Değiştirme 
(mm) %Hata

20 1,82 1,71 6,04

10 1,78 1,69 5,05

Tablo 7 ‘de görüldüğü üzere ASTM 1020  ve GGG – 60 dökme demirin sonlu elemanlar ve deneysel 
metotla yakın değerler geldiği ve bu hata değerlerinin yüzey pürüzlülüğü nedeniyle olduğu tespit edilmiştir. 
Analizde sürtünme katsayısı 0,05 olarak belirlenmiştir. Fakat deneysel yöntemlerde farklı yüzey pürüzlülüğü 
olduğundan dolayı ortalama değerlerde hata oranı çıkmıştır. Bu durumda üretim sahalarında kullanılması 
gereken en iyi sıkılık oranı belirtilirken yüzey pürüzlülüğü de düşünülerek tolerans verilmesi gerekir. 

Tablo 8. GGG- 60 ve ASTM 1020 Çelik malzemelerin Sıkı Geçme Bağlantısının Yük Kontrollü Presle-
rde ve Basma Çekme Testinde % Hassasiyetleri

Numune Yük Kontrollü Preslerde 
Basma Yükü (N)

Basma - Çekme Testinde 
Ortalama Basma Yükü (N) % Hassasiyet

1 18285,84 18784 3

2 16706,43 17512 5

3 16284,6 17149 5

4 14972,07 16985 12

5 15947,7 17019 6

6 14175,45 15893 11

Tablo 8. ‘de görüldüğü üzere yük kontrollü preslerde kg cinsinden sonuç verdiğinden fakat çekme – 
basma test düzeneğinde ise N değerler vermektedir. Burada değişkenliğin temel nedeni budur. Bu değişken-
likler ve deneysel veriler neticesinde yük kontrollü preslerde bu kasnak montaj işlemine tabi tutulduğunda 
minimum değer 1700 kg maksimum yük ise 1900 kg (bknz. Tablo 6.) olarak en uygun sıkılık POKA – YOKE 
yöntemi ile parçaların boyutsal ölçüleri kontrol edilebilir.

Sıkılık değerlerinin değişimi içerisinde sıkı geçme bağlantısından sonra yüzey pürüzlülük değerleri 
değişkenlik göstermektedir. Bu durum Tablo 5. incelendiğinde Ra değerinin sıkı geçme bağlantı yerlerinde 
farklılıklar görülmüştür. 

Sıkı geçme bağlantı analizlerinde çıkan hatalarda göz önüne alınarak, deneysel yöntemler kullanıl-
madan önce analiz edilmesi durumunda zaman, işçilik ve maliyet gibi kazançların olacağı unutulmamalıdır. 
Krank kasnağı gibi ürünlerin krank miline bağlanmasında ISO – 286 gibi standartların uygulamasının 
yerine kullanılan malzeme tipinin ve kullanım yerinin önemli olduğu bu durumda ise aftermarketing gibi 
çalışan firmalara iade oranının düşmesi beklenmektedir.
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Terminoloji

: Yüzey Basıncı

: Göbek Dış Çapı

: Göbek Elastide Modülü

: Mil Elastide Modülü

: Göbek Poisson Oranı

: Mil Poisson Oranı

: Minimum Sıkılık Oranı

: Yüzey Pürüzlülüğü

T: İletilmesi Gereken Tork

: Minimum Yüzey Basıncı

: Geçme Temas Uzunluğu
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Design History of Children Bedroom Furnitures: A Study of Cribs and Cradles 
in Terms of Movements and Design Categories

Ayça BÜYÜKÇINAR*1

1. INTRODUCTION

The aim of this study is to examine children bedroom furnitures “cribs”, “cradles”, “baby hammock” and 
“beds” in line with the development of design history. The forms of the children bedroom furnitures are 
discussed in the perspective of movement and design category which they belong to.    

The different designs of children bedroom furnitures are discussed in accordance with the development 
of design history such as Renaissance, Baroque, Rococo, Empire, Gothic, Art Nouveau, Modern Movement, 
Pop Design styles and in the perspective of design form categories. 

According to Özer (2017), there are four design form categories which are named as “crystallized (con-
structive) form, integral form, energetic form, organic form”. Özer (2017) expressed that in crystallized form 
in other words constructive form category, “the form consists of different parts and all parts can be readable 
one by one”; in integral form category, “the form-function relation doesn’t break off ”; in energetic form cat-
egory, “redundant extension and redundant thinning and arbitrariness exists in the form” and in organic 
form category, “the form has flowing and curvilinear shapes and also the natural forms originate from Art 
Nouveau” (Özer, 2017).

2. METHOD

The method of this study is qualitative research and the method of fundamental data collection is based 
on document analysis. In line with the development of design history, mainly museum archives and also re-
cent resources constitute the visual and printed document of this research. In the study process; after collect-
ing visual and printed data, the conclusions are figured out by descriptive data analysis and interpretation. 

3. DESIGN HISTORY OF CHILDREN BEDROOM FURNITURES

16th century Italian Renaissance cradle which is exhibited at The Philadelphia Museum of Art, in Phila-
delphia was made of carved walnut (Figure 1) (Url-1). Much of the surface of the everyday cradle was enliv-
ened with gilded, gold and brightly painted decoration. It is expressed that the Italian Renaissance furniture 
had a “palatial” character rather than domestic character and with its carving fully signified “the spirit of the 
Arts revival” (Url-2).  Moreover, it is stated that the use of other woods such as walnut and chestnut started 
while the use of oak abandoned because of being coarser in its structure.

It can be said that this cradle belongs to Renaissance movement because of its organic forms and the 
use of walnut and carved wood technique. Futhermore, this cradle takes place in the organic form catego-
ry as it has flowing and curvilinear shapes. Organic forms are characteristically irregular in outline, and 
mostly asymmetrical. Moreover, organic shapes are also named as “biomorphic2 shapes” (Url-4). Fiell and 
Fiell (2006) expressed that for decorative purposes, copying and distortion of forms which are found in the 
nature are used mostly in biomorphism. Besides, organic forms are associated with things from the natural 
world, such as plants, animals etc with its natural look.

*:  Corresponding Author: aycabuyukcinar@gmail.com
1   Istanbul Gedik University, Faculty of Fine Arts and Architecture, Department of Interior Architecture and Environmental Design, 
34876, Istanbul-Turkey. 
2    Biomorphic, is defined as “having the form of a living organism” in the British dictionary (Url-3).
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Figure 1. Renaissance cradle from Tuscany, Italy (c. 1570), Philadelphia Museum of Art, Philadelphia (Url-1).

17th century crib which was made of oak and decorated with ebony, is exhibited at The Rijksmuseum, 
in Amsterdam (Figure 2) (Url-5). The crib which was made of paneled oak reminds cassette ceiling that can 
be used mostly in architecture. 

It can be said that this crib belongs to the Seventeenth-Century style (1620-1690) of American furniture 
of the early colonial period. Vincent (2000) pointed out that the Seventeenth-Century style “reflects the 
transmission into the New World of late medieval and Renaissance traditions by immigrant craftsmen” and 
furniture in this style is mostly made of “straight oak members joined at right angles”. Moreover, Vincent 
(2000) added that 17th Century style furniture is “sturdy and massive, with low, horizontal proportions” 
and the outlines are generally “rigidly rectilinear”. Besides, surfaces are ornamented in the form of low-relief 
carving, moldings and turnings are applied (Vincent, 2000). In addition, this cradle takes place in the crys-
tallized form in other words constructive form category as all parts can be readable one by one.

Figure 2. Infant’s bed made of paneled oak, decorated with ebony (c. 1620-1650), The Rijksmuseum, 
Amsterdam (Url-5).

Baroque3 cradle (c. 1700) from the island of Sri Lanka, formerly Ceylon, under Dutch rule in which 
was made for a Dutch family and constructed from ebony and ivory is exhibited at The Rijksmuseum, in 
Amsterdam (Figure 3) (Url-6). This cradle is an example of the luxurious furniture that was made in Asia 
for VOC officials4. 

While the shape of the cradle is European, eastern materials, such as ebony and ivory were used by the 
Indian cabinetmaker. Furthermore, ebony cradle was decorated with sculpture and inlaid with ivory. More-
over, the cradle wasn’t decorated with floral motifs, as it was traditional for furniture. On the contrary, it was 
ornamented with foliage, “fabulous animals” (which was sometimes wrongly called ‘grotesques’); “Mostri” 
(Ripa) (Url-6). Besides, it consists of Hindu figures, such as “the makara” and a fish-like mythical creature 
(Url-5). In addition, this cradle is in the crystallized form in other words constructive form category as all 
parts can be readable one by one.

3     The vivacious Baroque style originated in Italy and influenced the whole continent. Objects were decorated with plenty of plants. 
While being heavy continued in furniture, more carving and fine detail used (Url-7).

4    The men who made the voyage to the Cape in 1651 were the first VOC servants mentioned in the Resolutions. Some of them were 
high-ranking officials whose names were recorded while the rest of them were ordinary men of inferior ranking, such as “sailors, 
‘hooplopers’ [teenage sailors], soldiers and craftsmen” (Url-8).
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Figure 3. Baroque cradle (c. 1700) The Rijksmuseum, Amsterdam (Url-6).

18th century bejewelled gold cradle from the Ottoman Empire, which was covered with low relief and 
engraved gold plates on walnut is exhibited at The Treasury of the Topkapı Palace Museum in Istanbul (Figure 
4) (Bilirgen, 2001: 152; Url-5). Can (1990) stated that this cradle was made for newly-born princes and accord-
ing to palace tradition it was an honour for the mother of the sultan to give her grandchild a golden cradle at 
the birth of a prince. Moreover, inside of the cradle was lined with dark blue velvet and outside of the cradle 
which was made of engraving and relief on the gold plates was decorated with gems of diamonds, rubies and 
emeralds (Bilirgen, 2001: 152). Furthermore, the cradle has a quilt embroidered with pearls, rubies and em-
eralds on the light pink silk atlas. Because of the decoration style of the cradle, it can be said that it belongs to 
Turkish Rococo movement, but it seems like the two buns on the handle of the cradle belong to a later period. 
According to Cimilli (2003: 36), “later in the 18th century, rococo, with its delicate colour schemes and light 
romantic motifs, began to influence Turkish art”. Futhermore, as seen from the side parts and buns on the han-
dle, this cradle takes place in the organic form category as it has flowing and curvilinear shapes.

 

Figure 4. Bejewelled gold cradle from the Ottoman Empire, 18th century, Topkapı Palace Museum, 
Istanbul (Bilirgen, 2001: 152; Url-5).

A crib ordered by Napoleon in 1811, for his only legitimate son, ‘The King of Rome’ at The Imperial 
Treasury Schatzkammer in Vienna (Figure 5) (Url-5). This crib is in Empire style as it belongs to the Napole-
onic period. According to Gontar (2000), antique forms and ornament which had already seen in the Louis 
XVI style, blended with Napoleon’s imperial symbols, which included “the bee, the letter N surrounded by 
a laurel wreath, stars, the eagle, and exotic hieroglyphic motifs culled from the Egyptian campaign”. In the 
figure, it is seen that the crib carries imperial symbols such as eagle, a wreath of stars over the bednet. Behind 
the bednet, there is a women sculpture who carries very big wings in her back and her hands carry a wreath 
of stars over the bednet. Around the crib there is an enframed relief. Besides, it can be said that the crib 
belongs to the Eclectic style as it carries a variety of periods and styles. In addition,  this cradle takes place in 
the crystallized form in other words constructive form category as all parts can be readable one by one; such 
as eagle on the crib, a wreath of stars over the bednet, a women sculpture with big wings in her back.
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Figure 5. Crib ordered by Napoleon in 1811, for his only legitimate son, ‘The King of Rome’ at The 
Imperial Treasury Schatzkammer in Vienna (Url-5).

Gothic style cradle made of oak which was designed by the architect Richard Norman Shaw in 1861, 
is exhibited at Victoria and Albert Museum, in London (Figure 6) (Url-9). This cradle was designed for the 
first son of Richard Norman Show’s fellow architect, Alfred Waterhouse (Url-9). Furthermore, both of them 
were leading architects of the Gothic Revival. The design of this cradle belongs to the Gothic style. Moreover, 
both of the stand and cradle carry the principle of “revealed construction” which was so important to the 
architects and designers of the Gothic Revival (Url-9). Major importance was given to the moral unity of 
their work by them. Besides, the sides of the cradle were painted and gilded with the signs of the zodiac, 
and it was guessed as panels on the front and back were representing the four seasons. While on the hood 
of the cradle blackbirds, flowers and leaves were painted, the inside of it was painted blue with gold stars. As 
painted and gilded decoration techniques had been used on medieval furniture, they were prefered by the 
architects. In addition,  this cradle is in the crystallized form in another saying constructive form category as 
all parts can be readable one by one.

     
Figure 6. Gothic style cradle, designed by Richard Norman Shaw in 1861, Victoria and Albert Museum, 

London (Url-9).

It can be said that 19th century Thonet bentwood cradle belongs to Art Nouveau movement because 
of its flowing, curved lines and the twisted form of the netting support (Figure 7) (Url-10).  In Pan maga-
zine of Hermann Obrist’s wall hanging, the “whiplash” term is defined as “sudden violent curves generated 
by the crack of a whip” by Cyclamen (1894) and the whiplash term is often used for the characteristic of 
Art Nouveau curves (Url-11). Futhermore, the general design of this cradle takes part in the organic form 
category. Fiell and Fiell (2006) underlined that biomorphic forms were adopted by designers united to Art 
Nouveau. Besides, biomorphic forms embodies “swirling tendril-like motifs, elongated vegetal forms and a 
curious ‘melting’ of naturalistic elements into one another” (Fiell and Fiell, 2006: 50). In addition, due to the 
redundant extension and redundant thinning in the curvilinear shape of the design and the arbitrariness in 
the form, it can be said that it falls into the energetic form category.
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Figure 7. Thonet bentwood cradle (c.1870) (Url-10).

20th century Thonet bentwood children furnitures as baby cribs, “kinderwiege” and cradle were seen 
on “Thonet Bentwood and Other Furniture The 1904 Illustrated Catalogue” (Figure 8) (Url-12).

Figure 8. Thonet bentwood children furnitures (c. 1900), “Thonet Bentwood and Other Furniture The 
1904 Illustrated Catalogue” (Url-12).

The bentwood process had been developed by the German designer Michael Thonet in the mid-nine-
teenth century so as to make appealing functional furniture efficiently and economically. In 1867 the manu-
facturer J. & J. Kohn became Thonet’s chief competitor and opened factories in several international places.

19th century cradle which is exhibited at The Museum of Modern Art, in New York was manufactured 
by Jacob & Josef Kohn (Figure 9) (Url-13). Bentwood designs are inexpensive, durable, light, and ideal for 
export because components could be assembled after shipping. Furthermore, pieces such as J. & J. Kohn’s 
cradle became symbols of the new industrial age. Besides, cradle belongs to Art Nouveau movement because 
of its flowing, curved lines. In addition, the general design of this cradle takes place in the organic form 
category. But the bednet hanging part is located in the energetic form category because of the redundant 
extension and redundant thinning in another saying arbitrariness in its form.

 
Figure 9. Jacob & Josef Kohn’s cradle (Vienna) (c. 1895), The Museum of Modern Art, New York (Url-13).

20th century cradle which is exhibited at Montreal Museum of Fine Arts, in Montreal, was manufac-
tured by Jacob & Josef Kohn (Figure 10) (Url-14). It can be said that this cradle belongs to Art Nouveau 
movement because it has flowing and curved lines. Moreover, while the general design of this cradle falls 
into the organic form category, the bednet hanging part is in the energetic form category due to the redundant 
extension and redundant thinning in other words arbitrariness in its form.
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Figure 10. Jacob & Josef Kohn’s cradle (Vienna), 20th century, Montreal Museum of Fine Arts, Mon-

treal (Url-14).

“Grow with the child” is one of the main key idea that is behind the design of contemporary children 
furnitures. This gives the sustainable use of furnitures as they can transform in daily life.

Richardson (2008: 38) emphasizes that, in the 21st century, the key term for kid’s room is “convert”. 
Convertibility is used in relation with the “grow with the child” concept as the adaptation of furnitures and 
environment in order to respond the childrens’ needs. Children experience various phases of development 
as they grow up from infants to young adults.  Stokke’s  “Sleepi Convertible Crib” or Jäll und Tofta’s “Rocky” 
covertible bed collection can be given as contemporary designs for cribs. These designs give flexibility to the 
families, as these products can grow with the children.

“Sleepi” which is an oval crib designed by Stokke can expand with the growth of baby and child (Figure 
11 and Figure 12) (Url-15; Url-16). This convertible crib allows longer usage for children as they grow up. 

This 21st century crib belongs to the Modern Movement as it gives point to functional and rational 
approach, simplicity, quality and smart design. Besides, this crib is in the crystallized form in other words 
constructive form category as all parts can be seen and readable one by one. In addition, this crib is located 
in the integral form category because it is seen that the form-function relation doesn’t break off as the crib 
grows with the growth of the baby to toddler and turns to a bed for child age of 3 to 10.  

Figure 11. Sleepi convertible crib, Stokke (Url-15).

 
Figure 12. Sleepi convertible crib, Stokke (Url-15; Url-16).

“Rocky” which was made of lacquered birch plywood by Jäll und Tofta is used as a cradle and rocking 
chair for baby at first while allowing family to swing with their baby, this supports the bonding process by 
creating a special closeness between the baby and beneficial for lulling the baby to sleep and also breastfeed-
ing (Figure 13 and Figure 14) (Url-17; Url-18). Later it can turn to a crib for a toddler with its ergonomic us-
age as the height of the bed can be raised and putting or picking the child is much easier for the family. This 
design is flexible and adaptable that it grows and changes with the child till the age of 7. Therefore, Rocky is 
economically and ecologically purposeful.
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This 21st century convertible bed collection belongs to the Modern Movement as it emphasizes func-
tionalism5, highly rational approach, simplicity, quality and smart design. It is seen that the design of Rocky 
match with the American architect Louis Sullivan’s well-known expression of “form follows function” (Fiell 
and Fiell, 2006: 90). Moreover, the elements of design are simple and suitable for standardization. Besides, 
more value is given to the quality of materials and construction in this design. The aesthetic purification and 
elimiation of ornament that lead to the modern approach provides universal language of design. Also, it is 
understood that with Rocky, universal design solutions for baby and growing child were looked for. 

In addition, Rocky is located in the integral form category because it is seen that the form-function 
relation doesn’t break off as the cradle and rocking chair grows with the growth of the baby to toddler and 
turns to a bed for child till the age of 7. Also it can be said that it is in the crystallized form in other words 
constructive form category while all parts are readable one by one.  

     
Figure 13. Rocky convertible bed collection (2016), Jäll und Tofta (Url-17).

Figure 14. Rocky cradle and rocking chair (2016), Jäll und Tofta (Url-18).

“Tansy” is a crib designed by Nanu Bedtime and the bed level is adjustable due to the growth of the 
baby (Figure 15) (Url-19). Moreover, this crib has hidden wheels which allow flexible moving in the room. 
While the general colour of the crib is white, Nanu bedtime offers different colour options as lilac, blue, pink 
or turquoise for the different pattern options such as moon, cloud, star, dog or cat which are placed on the 
side panels. Besides, the characteristic features of these patterns are symbolic. Choosing from the range of 
patterns and colours provide flexible customization of the crib for the family. 

It can be said that this crib belongs to the Modern Movement as it has a functional and rational ap-
proach. Furthermore, it is composed of geometric forms while it is a simple and smart design. But it can also 
be said that the crib is also in the Pop6 Art or Pop Design style due to the child or youth based patterns and 
colour palette which are placed on side panels of the crib. In addition, it can be said that the crib is in the 
crystallized form in another saying constructive form category while all parts are readable one by one.  

 
Figure 15. Tansy crib, Nanu bedtime (Url-19).

Baby hammock which is designed by Babylonia in Belgium is made from unbleached cotton (Figure 
16) (Richardson, 2008: 44; Url-20). This hammock keeps baby snug and also supports them being in a com-
fortable, beneficial and semi-curled position. Therefore, it is very appropriate for a proper development of 
the spine and hip joints of a baby. Moreover, baby hammock gives a feeling of warmth and safety as swing 
gently just like baby lays in the womb. This hammock is useful from 0 to 4 months baby. Furthermore, the 
hammock creates a quiet relaxation zone for the baby or toddler. As baby hammock is a traditional product, 
it can be said that it belongs to the Exotic Revival style. Besides, it can be said that this baby hammock is in 
the crystallized form in other words constructive form category as all parts are readable one by one.  

5   Functionalism is “essentially an approach to architecture and design rather than a style, and is concerned with addressing 
practical problems as logically and efficiently”. Charlotte Fiell and Peter Fiell, 2006. Design handbook: Concepts, materials, styles. 
Köln: Taschen, 90.
6   The term Pop originated in the 1950s and referred to “the emergence of popular culture” during that decade. Charlotte Fiell and 
Peter Fiell, 2006. Design handbook: Concepts, materials, styles. Köln: Taschen, 146.
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Figure 16. Baby hammock, Babylonia, Belgium (Richardson, 2008: 44; Url-20).

Knoppa cradle which is a hanging cradle designed by Anna Häggblom and Ola Stälhammer (a Swedish 
parents) is made from cotton canvas with red flowers (Figure 17) (Richardson, 2008: 45; Url-21). Moreover, 
this cradle can be mounted as a hanging basket from a ceiling loop with a carbine hook and cleat located at 
the juncture of the four wire stays. The height of the cradle is adjustable. Also, the cradle can move gently 
with swaying motion as this helps lulling baby to sleep comfortably. Furthermore, it can be said that this 
cradle belongs to the Modern Movement as it underlines functionalism, simplicity, quality and smart design. 
Besides, it can be said that this hanging cradle is in the crystallized form in other words constructive form 
category while all parts are readable one by one.  

 
Figure 17. Knoppa cradle, Anna Häggblom and Ola Stälhammer, Sfär, Sweden (Richardson, 2008: 45; 

Url-21).

Eco cradle which is designed by Ruth Kenan is made entirely from recycled material “cardboard” (Fig-
ure 18) (Richardson, 2008: 44). This rocking cradle is portable and recyclable baby bed. Moreover, it is 
eco-friendly (environmentally friendly/ecologically friendly), non-toxic and fire retardant. Furthermore, it 
is leightweight, foldable and also it can be easily and quickly assembled or disassembled. Besides, it can be 
said that this eco cradle is in the Pop Design style as it draws “inspiration from the ‘low art’ aspects of con-
temporary life” (Fiell and Fiell, 2006: 146). It makes a reference to the history with the traditional form of 
cradle, the product is the child or youth based and economically cheap made from recycled cardboard. Fiell 
and Fiell (2006: 146) emphasized that the power of product styling in the 1950s leads to the increase of pro-
ductivity and rapidly “planned obsolescence” of products and provides a basis for “use-it-today, sling-it-to-
morrow” perspective. In addition, it can be said that the eco cradle is in the crystallized form in another 
saying constructive form category while all parts of the cardboards are readable one by one.  

Figure 18. Eco cradle, Ruth Kenan, Green Lullaby, Israel (Richardson, 2008: 44).

Leander cradle which is designed by Stig Leander Nielsen from Denmark is made of high-quality cotton 
that fitted onto a metal frame (Figure 19) (Richardson, 2008: 46). This cradle can be hung from the ceiling 
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or from the specially designed wooden tripod. Moreover, the cradle has an old-fashioned appeal, but it has a 
clean, simple shape. Besides, it can be said that this cradle belongs to the Modern Movement as it highlights 
functional, simple, qualified and smart design. In addition, it can be said that this cradle is in the crystallized 
form in other words constructive form category while all parts of the cradle are readable one by one.  

 

Figure 19. Leander cradle, Stig Leander Nielsen, Leanderform, Denmark (Richardson, 2008: 46).

Oberon cradle made of undyed organic cotton is designed by New Zealand company Nature’s Sway as 
the company rebranded the stork bundle for modern parents after rediscovering the old swaddling (Figure 
20) (Richardson, 2008: 47). Later it was imported by Moffii in the UK. Moreover, the naturally snug pull of 
the fabric cradles as it provide the closeness and the feeling of security to the baby. Furthermore, baby can 
be slowly swung in its soft zone. 

Besides, it can be said that this cradle belongs to the Modern Movement as it highlights functionality, 
simplicity, good quality and smart design. In addition, while the general design of this cradle falls into crys-
tallized form in other words constructive form category while all parts of the cradle are readable one by one, 
the fabric cradle hanging part made of metal is in the energetic form category due to the redundant extension 
in other words arbitrariness in its form. 

Figure 20. Oberon cradle, Nature’s Sway, Moffii Ltd, UK (Richardson, 2008: 47).

4. CONCLUSION

After examining the children bedroom furnitures in accordance with the development of design history, 
results of the study show that forms of the children bedroom furnitures belong to different movements such 
as Renaissance, Baroque, Rococo, Empire, Gothic, Art Nouveau, Modern Movement, Pop Design styles. 
Moreover, it is seen that these furnitures belong to different design categories (crystallized (constructive), 
integral, energetic, organic form categories). In addition, it is recognised that some of the children bedroom 
furniture designs belong to different design categories at the same time due to the form features.



174 Ayça Büyükçınar

REFERENCES

E. Bilirgen, “Topkapı Sarayı Müzesi Koleksiyonundan Osmanlılarda Altın Eşya Tutkusu,” Sanat Kültür 
Antika, (20), 148-169, 2001.

T. Can, “Topkapı Palace,” Orient Touristic Publishing & Service Ltd, Istanbul, 1990.

H. C. Cimilli, “Gizli bahçe: Topkapı Sarayı Harem Dairesi (Secret garden: Topkapı Palace Harem),” 
Skylife, (238), 28-38, 2003, May.

C. Fiell, and P. Fiell, “Design handbook: Concepts, materials, styles,” Taschen, Köln, 2006.

C. Gontar, “Empire style, 1800–1815,” in Heilbrunn Timeline of Art History. The Metropolitan Muse-
um of Art, New York, 2000, date retrieved: 23.05.2017, adress: http://www.metmuseum.org/toah/hd/empr/
hd_empr.htm (2004, October).

F. Özer, “Relationship between industry and art,” (Unpublished Graduate Lecture Notes), ITU Art His-
tory Graduate Programme, Istanbul, Turkey, 6.3.2017.

P. Richardson, “Designed for kids: A complete sourcebook,” Thames & Hudson, New York, 2008.

N. C. Vincent, “American Furniture, 1620–1730: The Seventeenth-Century and William and Mary 
Styles,” in Heilbrunn Timeline of Art History, The Metropolitan Museum of Art, New York, 2000, date re-
trieved: 23.05.2017, adress: http://www.metmuseum.org/toah/hd/will/hd_will.htm (2010, March).

Url-1 <http://www.philamuseum.org/collections/permanent/97280.html>, date retrieved 23.05.2017.

Url-2 <http://www.renaissance-spell.com/Renaissance-Furniture.html>, date retrieved 23.05.2017.

Url-3 <http://www.dictionary.com/browse/biomorphic>, date retrieved 23.05.2017.

Url-4 <http://www.daylilyart.com/design.php?id=b1#organic>, date retrieved 23.05.2017.

Url-5 <http://terrancemasoninteriors.com/lighting/bling-for-your-crib/>, date retrieved 23.05.2017.

Url-6  <https://www.rijksmuseum.nl/nl/collectie/BK-1966-48>, date retrieved 23.05.2017.

Url-7 <http://www.timothy-corrigan.com/antiques/knowledge-center/history-of-british-furni-
ture-styles-baroque-and-palladianism>, date retrieved 02.06.2017.

Url-8 <http://www.tanap.net/content/activities/documents/resolutions_Cape_of_Good_Hope/introduc-
tion_english/31.htm>, date retrieved 02.06.2017.

Url-9 <http://collections.vam.ac.uk/item/O15926/cradle-shaw-richard-norman/>, date retrieved 
23.05.2017.

Url-10 <https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ngv,_Gebr%C3%BCder_Thonet,_culla,_1870_circa.JPG>, 
date retrieved 23.05.2017.

Url-11 <http://paulastribute.weebly.com/art-nouveau.html>, date retrieved 23.05.2017.

Url-12 <http://oneofakindantiques.com/product/5099/antique_thonet>, date retrieved 23.05.2017.

Url-13 <https://www.moma.org/collection/works/2334>, date retrieved 23.05.2017.

Url-14 <https://www.mbam.qc.ca/en/acquisitions/cradle/>, date retrieved 23.05.2017.

Url-15 <https://www.stokke.com/USA/en-us/nursery/stokke-sleepi/3763.html>, date retrieved 
18.04.2017.

Url-16 <http://www.stylemepretty.com/living/2014/06/17/20-modern-nurseries/>, date retrieved 
18.04.2017.



Design History of Children Bedroom Furnitures:  
A Study of Cribs and Cradles in Terms of Movements and Design Categories 175

Url-17 <http://www.jaellundtofta.de/index.php?pid=projects&sid=furniture&ssid=rocky>, date retrieved 
18.04.2017.

Url-18 <http://www.jaellundtofta.de/eng/content/rocky>, date retrieved 18.04.2017.

Url-19 <https://www.vivense.com/cocuk-ve-genc-odasi/bebek-cocuk-genc-takimlar/bebek-odasi/tan-
sy-bebek-karyolasi-modeli.html>, date retrieved 25.05.2017.

Url-20 <https://www.babycare.nl/babylonia-baby-hammock-dark-grey-p-4862.html> date retrieved 
27.05.2017.

Url-21 <http://kidcrave.com/kids-room/knoppa-baby-cradle/>, date retrieved 27.05.2017.



 



Effect on Different Reinforcing Materials on Waste Pet Nanocomposites 177

Effect on Different Reinforcing Materials on Waste Pet Nanocomposites

Kadir GÜNDOĞAN*1, Dilan KÖKSAL 1

1.1. Introduction

Plastics are obtained by raw material in petrochemistry some different process. Their using ratio is in-
creasing day by day. Plastics are primary materials in industrial applications, but their waste amounts much 
than others. This result caused environmental pollution risk. There are lots of commerical plastics and PET, 
PP, PE types are generally used. PET polymer which is consist of  Polyethylene terephthalate as raw material 
and after industrial usage PET polymer get waste form. According to studies on world statistics, PET waste 
amount more than other commerical plastics. So that, PET recycled ratio are high countries on world.

Table 1. PET recycling ratio on world.

Countries Recycling ratio (%)

China 70-80

Europe 35

USA 23

Japan 64

Other countries 20-40

Major part of plastics can use again after with the help of some physical or chemical process. These 
group are called thermoplastic polymers and shapable with heat again and again.

Recycling of waste is important topic for reducing environmental prolems and supplying raw materials. 
Also with this method plastic waste is recycled on effective manner instead of disposing. Disposal of plastic 
waste done by storage or incineration, but waste materials are not dissappear in nature and pollution risk 
started to increase. So that, new methods are needed for waste recover. The most common method is plastic 
recycling which is physical method and suitable for commerical plastics. With this process plastic materials 
can be used again in industrial applications as raw material succesfully.

Nanocomposites which are new type materials have lightweight, high combustion resistance, low cost 
and get important today. Nanocomposite materials consist of matrix and reinforcement element basically. 
As matrix part plastics are preferred firstly. Recycled plastics can be used in nanocomposite applications 
also. In this study waste PET polymer used as a matrix element and zeolite, boron and marble dust used 
reinforcement elements. Nanocomposite samples were prepared with different weight ratio for using exper-
iments.

Table 2. Properties of PET polymer. [6]

Molecular Weight (g/mol) 190
Density (g/cm3) 1,45

Glass Transition Temperature (oC) 70-125
Melting Point (oC) 260

Tensile Strength (MPa) 50
Water Absorption (%) 0,7

*   Corresponding author: kadir.gundogan@usak.edu.tr
1  University of Usak, Faculty of Engineering, Department of Materials Science and Nanotechnology Engineering, 64200, Usak, 
Turkey.
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Clay has some characteristic properties and these are increased their using ratio in nanocomposite ap-
plications. Zeolite has crystal structure in hydrate silicate group. Swelling property with water and has high 
plasticity than other clay types. Also, adsorption and ion exchange capacity higher for zeolite. It’s silisium 
content and high porosity affected positive on consistency with matrix. [2]

Table 3. Properties of zeolite clay. [2]

Heat resistance (oC) 1200
Oil absorption  (m3/100) 70
Water absorption (% gr) 115

Ion exchange capacity (meq/100g) 1,9
Unit weight (kg/m3) 2200

Glow losses (%) 3,07

Boron mineral is formed naturally in our country and has good reserved mine. In nanocomposite 
samples boron particles can be used as reinforcement element. In literature there are some studies about 
boron mineral. On structural manner, they have high crystallinity, thermal resistance and provide surface 
hardness.

Table 4. Properties of boron mineral. [3]

Density (g/cm3) (20 oC) 1.5
Molecular Weight (g/mol) 60

Melting Point (oC) 465
Boiling Point (oC) 1900

Marble dust is another reinforcement element used in this paper. Marble is formed by limestone rock 
to some differences. As other reinforcement elements marble dust has crystal structure and their nature 
reserve in Afyon and Elazığ. Main substance is calcium carbonate. In composite applications marble dust 
featured composite material hardness and tensile strength.

Table 5. Properties of marble dust. [1]

Glow losses (%) 46

Density (kg/m3) 2,8

In this work, waste PET polymer used with different reinforcement elements for preparing nanocom-
posite samples and mechanical and morphologic properties of composites were examined. Firstly, waste 
PET passed through some pretreatment steps and than extruded feed with reinforcement element.

Recycling of PET and other commerical plastics used again in industrial applications is contribute to 
environment and economic manner in usage area. [2]

2.1. Experimental procedure

Nanocomposites are formed two part, matrix and reinforcement element. In this work, waste PET 
polymer used as a matrix and zeolite, boron, marble dust used as reinforcement element. Boron particles 
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supplied from Eti Boron Mine Plant, zeolite clay was comed from Tokat/Reşadiye and finally marble dust 
is obtained from Afyon. Pretreatment process was applied on waste PET before prepared nanocomposites. 
These steps were washing, fragmentation and drying. Waste PET was obtained as granule shape and finally 
dried in ETÜV at 170 C for 4-5 hour. The aim for doing this removed humidity on PET. Reinforcement 
elements were obtained as dust form and large grain size ones eliminated for homogenity. Reinforcement 
elements particle sizes were determiden for marble dust 100-300 micron, zeolite 20-40 micron and for bo-
ron 125-1000 micron.

For investigating effect of reinforcement elements on PET polymer nanocomposites %10, %20 and %30 
weight ratio samples were prepared. The important point of preparing nanocomposite was obtained homo-
geneous phase. So, reinforcement elements must be dispersed uniformly in composite matrix. Provided this, 
double screw extruder preferred.

Figure 1. Scheme for extruder.

Reinforcement elements passed some pretreatment steps before extruded. According to literature rew-
iev marble dust dried at 100 C for 4 hour, zeolite dried at 125 C for 3,5 hour and boron particles dried at 65 
C for an hour.

While nanocomposites preparing melting method was used and this method environmental friendly. 
With this method firstly PET polymer melted in extruder and after added reinforcement elements for pre-
paring nanocomposite.

Results and Discussion

Reinforcement effect on morphologic and mechanical properties of nanocomposite samples were in-
vestigated by some experiments and analysis.

Hardness test and tensile strength applied on composites to obtained mechanical properties.

SEM analysis, XRD and DSC analysis done for morphological properties with %10, %20 and %30 
weight ratio samples .

According to SEM pictures about samples it was seen that all of reinforcement elements dispersed ho-
mogeneous in matrix. Boron particle size was very small and dispersed uniformly and same as marble dust. 
Zeolite particles dispersed uniformly also, but they oriented one direction in matrix phase.
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Figure 2. SEM pictures of PET polymer and composite samples with %20 weight ratio. a)waste PET 
polymer, b) marble dust/PET, c) boron/PET, d) zeolite/PET.

Results for tensile strength tests, when increased boron ratio, % extension of composites decreased. 
Reason of this boron additive increased viscosity of composite samples and reduced molecular bonds. Ten-
sile strength was maximized with %10 boron weight ratio composite. Zeolite reinforcement was positive 
effect on tensile strength property. Maximum value was achieved with %30 weight ratio sample. This reason 
arised to increasing plasticity of composites with zeolite amount. Considered marble dust/PET composites, 
tensile strength was decreased by increasing marble dust ratio. Marble dust has high crystallinity and this 
made composites hard and fragile.

Figure 3. Tensile Strength of nanocomposite samples.

Pure waste PET polymer gave highest value of tensile strength. Among the all reinforcement materials 
zeolite effected positively tensile strength of composites.

XRD analysis was done for characterizing of reinforcement dispers in polymer matrix. Analyze results 
gave on information about structure of nanocomposites.
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Figure 4. XRD pattern of waste PET.

In this work three different type nanocomposite samples’s XRD analysis were done and according to 
results all of reinforcement element’s achieved peak at high angle. This case showed us zeolite, boron and 
marble dust particles shown agglomerated structure in polymer matrix. Obtained composites had micro-
structure.

Figure 5. XRD pattern of composite samples. a)boron/PET, b)marble dust/PET, c)zeolite/PET.

Distance between layers which was described d001 seen on XRD analysis graphs. This point was in-
creased with marble dust and boron additive and decreased with zeolite particles. 

DSC analysis were done comnposite samples. PET polymer as pure state it’s melting point is nearly 248 
C. After recycling process melting point was drop a little.
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Figure 6. DSC spectrum of PET.

When DSC graphics about composites were analyized, glass transition temperature of PET polymer 
was read 79 C, crystallization temperature 49,8 C and melting point was read 245 C. For marble dust Tg=81 
C, Tc=50 C and Tm=251 C was read. For zeolite composites Tg=82 C, Tc=52 C and Tm=250 C was read. Last 
for boron particles, Tg=51 C, Tc=52 C and Tm=252 C was read.

Figure 7. DSC specturum of nanocomposite samples.

As seen on graphic results it was clear that DSC curve of nanocomposies were same waste PET poly-
mer’s DSC curve. When three nanocomposites DSC curve analyized and compared with others there was 
no effect on thermal properties of PET polymer.

Finally, hardness test were done all of composite samples by Shore D. Shore D generally use to deter-
mine hardness of plastic, polymer as soft, medium hard form.
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Figure 8. Hardness values are composites by shore D.
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In this work considering harndess value of samples all reinforcement element affected positive hardness 
of composite samples.

Boron minerals are clay based materials and less hard than marble dust. So, marble dust composites 
have higher hardness values than boron composites. Zeolite clay showed porous structure in nanocomposite 
matrix phase and this caused decreasing mobility of polymer chain in matrix and than nanocomposite get 
hard.
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SANAT OLARAK MODA VE MODA MÜZELERİ

Sümeyra Merve İLBAK TAHMAZ1

1. SANAT OLARAK MODA KAVRAMI

Post Modern dönemde sanat ürünlerinin kapsamına dair pek çok tartışma yapılmıştır. Bir sanat eseri-
nin değerini belirleyen temel özelliğin kabul gören bir galeride sergileniyor olmasının yeterli olduğu pek çok 
örnek bulunmaktadır. Bazı durumlarda da kabul görmüş bir sanatçının eseri olması yeterlidir. Bu açıdan 
bakıldığında moda ürünlerinin sanat olması tartışması bu ürünlerin galerilere girmesiyle başlamıştır de-
nilebilir.  Yves Saint Laurent 1983 yılında Met Museum’da ilk kez giysileriyle sergi açtığında önemli bir 
hareket başlatmıştır. Yaşayan bir tasarımcının giysileri ilk kez sergilenmiş ve etkileyici bir gala ile açılmıştır. 
Buradaki en önemli ayrıntı geçmiş bir döneme ışık tutan bir grup giysinin bir müzede sergilenmesinin 
ötesinde güncel, modern giysilerin sunulmuş olmasıdır. Bu organizasyon ilerisi için yenilikçi bir yaklaşım 
olarak değerlendirilmektedir. 

Moda kavramı toplumsal olarak ele alındığında endüstriyel bir olgu olarak var olmaktadır. Kapitalist 
düzenin bir parçası olarak bakıldığında bu endüstriyel olgu ‘yeni’ olma hali üzerinden dönen bir sistem-
dir. Moda ‘yeni’ kalabilmek için aynı zamanda içinde ‘tasarım’ kavramını da bulundurur. Tasarım kavramı 
endüstriyel ürünü satılabilir kılarken, sanat ürününü de benzersiz yapan en temel özelliktir. Bu açıdan 
bakıldığın moda ürünler sanatsal öğeleri de bünyesinde bulundurabilir. Modanın ‘sanat’ olarak nitelendir-
ilebileceği ve nitelendirilemeyeceği durumlar bulunur. Duchamp sonrası döneme ait sanat tanımı ile ‘Mo-
da’nın sanatsallığı seri üretim olmasından bağımsız bir hale gelmiştir.

Moda bir eylem ve söz unsurudur.2 Endüstriyel açıdan bakıldığında kişi giyinirken kim olduğu ve ne 
olduğu ile ilgili bir tavır ortaya koyar. Giysi toplum içerisinde bir kimlik ifadesidir. Giymeyi seçilen stil, dahil 
olunan akım, seçilen marka karşı tarafa gönderilen bir mesaj niteliğindedir. Direkt kişilere olan bağlılığın-
dan dolayı pek çok sanatçı modayı bir sanat dalı olarak görmemektedir. Seri üretim olması da bu durumu 
olumsuzlayan bir diğer özelliğidir. Ancak Marcel Duchamp ile başlayan, Andy Warhol ile devam eden seri 
üretim ürünlerinin sanata dönüşmesi süreci Moda kavramının da sanat dünyasında bir yer edinmesinin yol-
unu açmıştır. Amerika’nın en başarılı kostüm tasarımcılarından birisi olan Irene Sharaff belirli dönemlerin 
önemli göstergelerini belirleyen kreatif bir itici güç olması sebebiyle modanın bir sanat olduğunu söyleme-
ktedir.3 Moda akımları yüzyıllar için yazılı olmayan, görsel manifestolar niteliğindedir. Tıpkı sanat akımları 
gibi doğduğu dönemlerin sosyolojik ve politik yapılarına ışık tutan eserler şeklinde ele alınmış örnekleri 
olmuştur. Moda ortaya konulan eserin kapsamına ve niteliğine göre sanat ürünü olabildiği gibi çoğu zaman 
yalnızca endüstriyel bir ürün olarakta sunulabilir.

Sanat kavramı, kutsallığını kaybettiği günden beri herkes sanat yapabilir hale gelmiştir. Dini bir müesse-
seden, ehlileştirilmiş ve gündelik yaşama adapte edilmiş bu yeni sanat formatı; moda olan her bir ürünün 
sanat olarak tanımlanabilmesine imkan sağlamıştır. “Sanat dinin de şeriatçıları ve yenilikçileri vardır.”4 
Modanın, giysinin ya da herhangi bir moda ürününün sanat olması hali bahsi geçen taraflar arasında tartış-
ma konusu olarak popülerliğini sürdürecektir. Ancak toplumsal açıdan bakıldığında “Sanat bugün hiç ol-
madığı kadar başarılı – peki hala sanat mı?”5 Baudrillard’ın sorduğu bu soru başka bir sorunsalı ortaya 
çıkarıyor. Sanatın ticari bir olgu olarak başarılı olması onun değeri hakkında ne söyler? Kutsallığını bozar 
mı? Ya da sanatı sanat yapan şey kutsal ve paha biçilemez olması mıdır? Duchamp’ın R. Mutt imzalı pisuarı 
sanat darbeyi vuran heykeldi. Binlerce adet üretilen, temel ihtiyacı karşılayan bu ürün, sunum ve altın-
da yatan düşünceyle birlikte bir bütün olarak değerlendirildiğinde bir sanat ürünüydü. En büyük problem 
1   Nişantaşı Üniversitesi İstanbul Türkiye
2   Van Busc O., Moda Praksisi, Yeni İnsan Yay. 2017- İst.
3    Metropolitan Museum of Bullettin, Interview by Priscilla Tucker
4   Bourdieu P., Darbel A., Avrupa Sanat Müzeleri ve Ziyaretçi Kitlesi, Metis Yay. İst-2011. S.13
5   Baudrillard J., Sanat Komplosu, İletişim Yayınları, İst-2010, s.21
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bilinen kurallara uymamasıydı. Ama pisuarı SEÇEN Duchamp’tı. Gündelik hayata ait sıradan bir nesneyi 
alarak beklenmedik bir biçimde sunarak, bu nesneye ait yeni bir düşünce silsilesi yaratmıştır. 6 Moda ka-
vramının sanata dönüşmesi sürecine kapıyı açan kişinin Duchamp olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
Avangard sanat ya da Anti-art olarak adlandırılacak olan bu düşünce savaşı, sanata karşı sanatsallaşan yeni 
bir akım olacaktır. Bu yeni akım içerisinde bir sanat olarak moda kavramı bugün hala yerini aramaktadır. 
Sanatın konservatif tutumunu hala sürdüren kitleler bulunsa da kavramın kapsamı bu taraflar arasındaki 
savaşla şekillenmektedir hatta verimli olmaktadır. Tarafların ispat çabası üretimdeki çeşitliği beslemektedir. 

Sanat, ilk kez dünya tarihinde yer edindiğinde asillerin gücü ya da dini ritüellerin tamamlayıcısı olarak var 
olmuştur. Güç sembollerini ifade etme biçiminden, insanı ve dünyayı varoluşsal bakımdan sorgulayan, felsefi 
bir nitelik kazanmıştır. Sanat akımlarının giysi ile ifadesinin en etkili örnekleri Art Nouveu (Yeni Sanat) ile 
başlamış, sanat akımları ve moda akımları paralellik göstermiştir. Modanın kavramsal olarak devreye girdiği 
nokta ise 20. yüzyılın başındaki sanatçı-tasarımcı iş birlikleridir. Önemli iş birliklerinden birisi, Salvador Dali 
ve Elsa Schiaparelli’nin birlikte yaptığı tasarımlardır. Dali’nin desenleri, Schiaparelli’nin tasarımlarının üzerine 
yerleştirilmiştir. (Bkz. Resim 1) Sonrasında birlikte aksesuarlar tasarlamışlar ve canlı model ile fotoğraf çekimi 
yapmışlardır. (Bkz. Resim 2) Moda fotoğrafçılığı açısından da çığır açan çalışmalar olmuştur. 

 
Resim 1: Salvador Dali – Elsa Schiaparelli iş birliği

 
Resim 2: Salvador Dali – Elsa Schiaparelli iş birliği aksesuar tasarımı

6   Bürger P., Avangard Kuramı, İletişim Yayınları, İst-2012, s.20
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Bir diğer öneli iş birliği Piet Mondrian ve Yves Saint Lurent’tir. St. Laurent, Mondrian’ın geometrik 
desenlerini elbise üzerinde kullanmıştır. Bu fotoğraf, 21. yüzyıl’ın ikonik görsellerinden biri olmuştur. (Bkz. 
Resim 3)

Resim 3: Yves Saint Lurent tasarımı, Piet Mondrian’ın çalışması

Bu iş birlikleri zaman içerisinde kapsamı genişleyen, fotoğraf sanatı ile birlikte ortaya sanatsal görseller 
koyan bir forma bürünmüşlerdir. Bunun en etkileyici örneklerinden birisi ilk moda fotoğraçısı olarak anılan 
Cecil Beaton’ın, Pollock tablolarının önünde yaptığı fotoğraf çekimleridir. 1951 yılında, Vogue dergisi için 
yapılan bu çekimler o yıl ortaya koyduğu yeni tarza “The New Soft Look” adını vermiştir. (Bkz. Resim 4) 
Paris’te aynı yıllarda Christian Dior öncülüğünde ortaya çıkan akımın adı “New Look”tur. Bu çalışma, Par-
is’te ortaya çıkan ‘Parisien’ tarza, Amerika Birleşik Devletleri coğrafyasının modanın yeni perspektifinin 
bu topraklarda yükseldiğine dair bir tavır koyması anlamını taşır. Tüm sanat akımlarının kendi karşıtlarını 
üreterek ilerlemesi gibi, moda akımları da benzer bir ivme kazanmıştır. 2000’lerde Pollock, Dolce&Gabbana 
gibi A sınıfı markalara da, New Denim gibi fast fashion markalara da ilham kaynağı olmaya devam etmiştir. 
(Bkz. Resim 5 ve 6)
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Resim 4. Pollock Tablosu önünde, Cecil Beaton’ın fotoğraf Çekimi, Vogue, 1951

Resim 5. Pollock desenlerinden ilham alan tasarımlar
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Resim 6. Pollock desenlerinden ilham alan tasarımlar (New Denim markası)

2. TARİHSEL HAFIZA AÇISINDAN GİYSİ MÜZELERİ

Müze kelimesi etimolojik olarak, Fransızca ilham ya da sanat tanrıçası için kullanılan ‘musee’ kelime-
sinden türetilmiştir. Müzelerin işlevi, koleksiyonları toplama, saklama, bakım-onarımını yapmaktır. Asıl 
amacı toplumsal hafızayı oluşturmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Müzeler insanlık tarihinin 
temsil edildiği, geniş kitleleri hedefleyen ve bulunduğu ülkenin gücünü sembolize eden lokasyonlar haline 
dönüşmüştür. Özellikle 19. Yüzyılda öne çıkan müzeler, İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkelerin sömürge-
ci bir anlayışla yaptığı talanları, legal hale dönüştürdükleri merkezler olmuştur. Dünya tarihini koruduk-
ları iddiasıyla işe başlayan müzeler, galeri mekanlarıyla kesişmeye başladıkları noktada, içerik ve kapsam 
olarak başka duruma evrilmeye başladı. 19. Yüzyıl modern sanatı geçici sergiler ile halka açılırken, yer yer 
müzelerin içindeki galerilerde varlık göstermeye başladı. Müzelerde yer alan eserler tarihin ve kültürün 
bir parçasıyken, modern sanat ile beraber güncel bir hal aldı. “Vaktiyle aristokratların kalesi olan bir yer 
(müze) gitgide sokaktaki insanın buluşma noktası haline geldi…”7 Yeni müze, modern çağın ‘yeni entel-
lektüelleri’nin buluşma noktası olarak yeni bir etkinlik mekanına dönüşmüştür.  Bu etkinlik biçiminin 
günümüzde bir ‘modaya’ dönüştüğünü söylemek yanlış olmayacaktır.

Giysiler aristokrasinin bir sembolüydü ve kültürel varlığın bir parçası olarak müzelerde yer almak-
tadır. Giyim kuşam, antik dönemlerden itibaren zenginliğin önemli bir ifadesi olmuştur. Dolayısıyla pek 
çok müzede kültürel gücün ve mirasın bir ifadesi olarak koleksiyonlarda önemli bir yer tutmuştur. Üretile-
bilir olduğu için de insanların bağ kurması daha kolay eserler olmuştur. İlgi ve merak uyandırdığı için de 
müzelerdeki giysi, aksesuar gibi giyim kuşama bağlı ürünlerin sayısı zaman içinde arttırılmıştır. İnsanların 
sanatsal ürünlerin bir parçası olabilmeye olan merakı, müzelerin kültürel bir işletme olarak bu simülasyon-
ları yaratmada ki ilgisini de arttırmıştır.

7    Bourdieu P., Darbel A., Avrupa Sanat Müzeleri ve Ziyaretçi Kitlesi, Metis Yay. İst-2011. S.16
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3. POST-MODERN BİR YAPI OLARAK GİYSİ MÜZELERİ

Tarihsel akış içinde dünyadaki olguların tümü teknolojiye ve sosyolojik oluşumlara bağlı olarak değişik-
liklere uğramışlardır. Siyasi ve ideolojik akış içerisinde Ortaçağ’dan itibaren sanat hareketleri devrimsel fikir 
hareketlerine sahne olmuştur.  Rönesans ile başlayan ve Modernizm ile devam eden düşüncenin özgürleşme-
si süreci, sanat ile etkileşim içinde bulunan tüm kurumları da değişime zorlamıştır. Akademiler ve müzeler/
galeriler başı çeken kurumlardır. Akademiler eğitim biçimlerini değiştirmek zorunda kalmış, müzeler de 
biçim ve içerik açısından yenilenmeye gitmiştir. “Düşün alanında etkili fikirler ortaya atan kuramcıların 
eserleri, müzeler de dahil olmak üzerevar olan kültür ve sanat kurumlarına yönelik eleştirel sorgulama-
ları teşvik etmiştir.”8 Süreç müze ve galeri mekanının girift hale geldiği, müzelerin içine süreli sergilerin de 
açılacağı galerilerin eklendiği yeni bir “müze” biçimine evrilmiştir. Yeni müze ideali yeniden tanımlayarak, 
hali hazırda sanatsal ya da tarihsel değerler ile yaftalanmış olanı sergilemekten; “Sergileniyorsa sanattır!”a 
dönüşmüştür. Daniel Buren bu durumu şöyle özetler: “Bir dilim ekmeği bir müzeye koymak ya da orada 
sergilemek o müzenin işlevini değiştirmez ama müze, en azından sergi süresince, o bir dilim ekmeği bir san-
at yapıtına dönüştürür.”9 Galerinin ve sanat, ürünü kendi bağlamından koparıp, yeniden anlamlandıracak 
kadar güçlüdür.

SONUÇ

Giysi, kültürel tarihi okurken kullanılabilen, pek çok sembolizm ve alt metinler barındıran bir araçtır.  
Prehistorik çağlarda, temel ihtiyaçlar çerçevesinde giyinen insan topluluklarından başlayarak, tüm tarih 
boyunca insan giyim-kuşamında kişiselleştiren, kimliğin ifadesi olan öğeler taşımıştır. Avladığı hayvanın 
dişini boynuna asan insan motivasyonu ile birinci sınıf bir markanın ürününü kullanan kişinin motivasyonu 
psikolojik açıdan değerlendirildiğinde pek çok ortak noktada birleşir. Giyinmek kimliğin bir ifadesi olarak 
karşımıza çıkar.  Sanat insanın tarihe bir iz bırakma çabasıdır ve giyinmekte bu ritüelin çok önemli bir 
parçası olmuştur.

Sanat ve tasarımın bir parçası olarak giysi, kendi dönemleri içerisinde, bulundukları periyotun sosyoe-
konomik ve politik pek çok tarihsel olgusunu da ışık tutar. Modanın sanattan yoğun bir biçimde etkilendiği 
hatta sanat akımlarını ve güncel sanat gelişmeleri leyhine kullandığı önemli bir realitedir. Moda sanat mıdır 
sorusuna gelince, aslolan bu tartışma sürecinin yarattığı zenginliktir. Bu bakış açısı pek çok eleştirmen 
tarafından fazla bohem bulanacaktır. Bu sebeple ayrım yapmak için, tasarlanan parçanın seri üretiliyor 
olması sanat olarak ifade etmek için bir dayanak noktası olabilir.  Bir ürünün seri üretilebiliyor olması, 
Marcel Duchamp’tan sonra sanatsallaştırmanın bir parçası olmaktan çıkmıştır. Seri üretilebiliyor dahi olsa, 
bir ürünün bulunduğu mekan, yüklendiği anlam açısından bağlamının nasıl kurulduğu sanat olup olma-
ması halini belirler. Sanatçı/tasarımcı ortaya koyduğu ürünün sanat eseri olduğunu söylüyorsa o bir sanat 
eseridir. Post-modern sanatın sanatsal literatüre getirdiği bu perspektif pek çok sanatçıyı rahatsı etse de 21. 
Yüzyıl sanatı bu yönde kurgulanmıştır. Bu sebepten, bu tartışmalar ele alınırken, belirli müzelerin kabul 
ettiği eserler daha önemli, daha sanat, daha kaliteli kabul edilebilir sayılarak, kriter haline dönüşmüştür. Bu 
noktada sanatın ekonomik boyutunu incelemek gerekmektedir. Bu noktada yeni bir soru sormak gerekiyor. 
Bedeli ödenerek bir galeri de ya da müzede eserler sergileniyorsa,  sanatın kriteri ne olacak? Sanat yalnızca 
bir ifade biçimiyse, kriteri olmalı mı? 

Moda sanat mıdır sorusunun cevabı, bu sorularla girift haldedir. Bağlam açısından anlam yüklendiği 
noktada, sanatın önemli bir parçası, sanatçının kimliğinin etkili bir yansıması ve sosyokültürel açıdan tar-
ihsel yer tutan bir ifade biçimidir.  Bir ürünün sanat olabilmesi için gereken kriterler de bunlardır. Tek fark 
ham maddenin, malzemenin tekstile, gündelik olarak ulaşabildiğimiz  bir ürüne dönüşmesidir.

8    Yücel D., Yeni Medya Sanatı ve Yeni Müze, TC İstanbul Kültür Üniversitesi Yay. İst-2012, s.11
9     O’Doherty B., Beyaz Küpün İçinde, Sel Yayınları,  İst-2010, s. 18
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TARİHİ KENTSEL SİT ALANLARININ KENTSEL GELİŞMEDEN  
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YARATILMASINDA YÖNTEM ARAŞTIRMASI

Doç.Dr. Yaşar Bahri ERGEN1, Dr.Öğretim Üyesi Mustafa ERGEN1

GİRİŞ

Günümüzde kentler, mevcut yerleşimlerin(mezra, köy, kasaba vb.) işgücü istihdam olgusu doğrul-
tusunda nüfus artışıyla büyüme olgusu içinde kentleşme süreciyle oluşmaktadır. Bilindiği gibi tarihi kentler-
in kuruluşu ticaret, ulaşım ve savunma gibi gerekliliklere dayalı oluşmuştur. Bu oluşum 19. Y.Y. kadar doğa 
olaylarına ve yaşam koşullarına dayalı gelişirken, Sanayi devrimiyle makineleşmeye dayalı bir yaşam tarzı 
gelişmiştir. İnsan yerleşimlerindeki yaşam tarıma dayalı sürdürülürken 19. Y.Y. sonrası makineleşme ile 
üretimin daha ucuz ve az insan gücüyle yapılabilirliği gelişmiştir ki, bu ise ekonomik gelişmenin tarımdan 
sanayii toplumuna dönüşmenin başlangıcını oluşturmuştur. Tarıma dayalı Ekonomik yapı 19. Y.Y. sonrası 
sanayi gelişimiyle kentin tanımını da net çizgilerle belirlemiştir. 

Kenti, tarımsal olmayan üretimin yapıldığı kırsal ve kentsel tüm üretimin denetlendiği, dağıtımının 
kontrol edildiği, belirli bir teknolojinin beraberinde getirdiği büyüklük, yoğunluk, farklılaşma ve bütün-
leşme düzeyine ulaşmış yerleşme türü1 olarak tanımladığımızda, kentsel işlevler kentin toplumsal yapı-
daki yerine ve/veya rolüne bağımlı olarak belirlenmekte ve kentin belirli bir zaman kesitindeki mekansal 
yapısı toplumsal yapıdaki ilişkilerin yansıması olarak ortaya çıkmaktadır(AKTÜRE-1978). Bu çerçevede 
geçmişten günümüze gelen yerleşmeler kentleşme olgusunda, sanayi oluşumu ile mevcut yerleşmelerin 
büyümesini beraberinde getirmiştir ki bir kent yapısında sosyal yapıda ve ekonomik yapıdaki değişimlerin 
kaynağını oluşturmuştur. Dolayısıyla, yıllarca tarıma dayalı gelişimin oluşturduğu kentleşme olgusu sanay-
inin oluşturduğu ekonomik güç nedeniyle hızlı bir kentleşme sürecine girerek, tarihi kentsel alan ile yeni 
gelişen kentsel alan arasında gerek geleneksel mekan ve gerekse ekonominin oluşturduğu yeni teknolojilerin 
kullanımıyla oluşan yeni mekanlar arasında farklılıklar yaratmıştır.

Tarihi kentlerin nüfus artışına neden olan bu gelişme ve değişim iç göçlerin başlangıcını oluştururken 
göç ile gelen nüfusun iskanına yönelik yerleşme alanlarının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Başlangıçta san-
ayi gelişimi nüfusa ihtiyaç duyduğu için nüfusu fazla olan yerleşmeler sanayi gelişiminin çekim noktasını 
teşkil etmiş olup, hızlı kentleşmeden nasibini alarak planlama öncesi plansız gelişmenin ürünlerini ser-
gilemiştir. Örnek olarak 1900’ler sonrası Londra, New York, Paris, İstanbul vb. kentlerde bu tür büyüme 
sağlıksız yaşam alanlarına dönüşmeye başladığında sanayi ve kent ilişkisi sorgulanmıştır. Sanayi devrimi 
ile 19. Y.Y. başlarında sanayi, nüfusun yoğun olduğu kentlerde işgücü istihdam olgusu nedeniyle yer al-
ması sonucu sanayi bölgesi kentin bir parçasını oluşturmuştur. Sanayiyle birlikte merkez kentin denetimi 
altındaki diğer birçok kentsel işlevin metropoliten bölge içinde birbirinden farklı özellikte ve büyüklükte 
yerleşmelerde yer aldığı görülmektedir(KIRAY-1975). 19. Y.Y. ve sonrasında işgücünün yoğun olduğu ve 
kent kuruluşunun ise 19. Y.Y. öncesi oluşmuş olan bu kentler ve benzer kentler, tarihi kentsel alanlar olması 
nedeniyle hızlı kentleşmeden olumsuz etkilenmiştir. Kentleş me olgusunu nüfus ve iskanı yönüyle analiz 
edildiğinde Tarihi Kentsel alanların sanayi ile çevre sorunlarına nüfus artışıyla doğal yapıdaki tahribata 
neden olduğu açıkça görülmektedir.  Sanayileşme mevcut kent yapısı içinde yeterli iskan alanı bulamadığı 
için kentin varoşlarını ve yakın çevredeki kırsal alanı da etkisi altına alarak metropol kent yapısı oluşur. 
Metropoliten kent, çevresindeki alanları birkaç yoldan egemenliği altına alarak ekonomik yapısının parçası 
yapmaktadır(KILINÇASLAN-2010). 

TARİHİ KENTSEL YERLEŞMELERDE KENTLEŞME SORUNLARI

Kentleşme, insanoğlunun ilk yerleşmelerinden itibaren günümüze değin bir süreç içerisinde gelişerek 
gelen bir olgudur(ERGEN-GÜÇER-ÖZGÜR-1995). Kentleşme, insan yaşamının birlikteliği ile başlar, nüfus 

1   Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
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artışıyla kentlerin büyümesi süreci ile tarihi süreçten günümüze kadar gelişerek gelir. Bu oluşum 19.yy san-
ayi devrimiyle insan yaşamı, kırsal alan ve kentsel alan yerleşmeleri olarak biçimlenir. Yerleşim alanlarında 
sanayi devrimi öncesi üretimde tarıma dayalı bir yaşam ekonomisi varken, sanayi ile birlikte üretim biçimi 
toplumsal yapıdaki yaşam ekonomisini değiştirmiştir. Çünkü tarıma dayalı ekonomik gelişme daha çok 
insan gücü gerektirirken, sanayiye dayalı ekonomik gelişme makineleşmeye dayalı bir üretim biçimi olması 
nedeniyle az sayıda insan gücü gerektirir. Bu gereklilik 19. Y.Y. sonrası ve günümüzde toplumun ekonomik 
yapısını etkilediği ve bu nedenle kentleşmede de kentlerin Tarım, Sanayi ve Hizmetler kenti şeklinde ki 
modelleri oluşturmuştur. Böylece 19. Y.Y. öncesi kentler 19. Y.Y. sonrası kentleşme sürecinde kırsal alanlar-
dan sanayinin bulunduğu kentsel alanlara iç göç biçimiyle yansımıştır. Kırsal alanda tarıma dayalı yaşam 
sürdüren nüfus, iç göç hareketinde önemli nedenlerinden olan tarım kesimindeki nüfus fazlalığını kişi başı-
na düşen gelir azlığını hesaba katarak, göçü, yoksulluktan kurtulmanın, köydeki nüfus baskısını azaltmanın 
bir aracı olarak görürler(KELEŞ-1998). 

Göç bilindiği gibi kentleşmedeki ekonomik girdiyi oluşturan üretim biçimini çeşitlendirmiştir, Tarım, 
Sanayi ve Hizmetler olarak. Her üç ekonomik üretim biçimi yıllara göre dünyada her ülkede kentlerdeki iş 
gücünün dağılımıyla değerlendirdiğimizde, göç olgusunun kentlerin kontrolsüz gelişmesinde kent kültürü 
ile kır kültürünün Tarihi Çevreye olumsuz etki yapabileceğini açıkça görebiliriz. Çünkü doğa da yaşam 
bir denge üzerine inşa edilmiştir, şöyle ki kırsal alandaki insan yerleşimleri doğa ile iç içe yaşamaktadır ve 
doğanın üretkenliğinden yararlanarak yaşamlarını sürdürmektedir. Bu denge nüfus, yerleşme alanı, üre-
timde kullanılan tarım alanı ve doğal çevre insan yaşamının devamını sağlamaktadırlar. İnsan yaşamında 
üretim ekonomik gücünde gereğidir, dolayısıyla üretim biçimini değiştirdiğimiz de bu dengede bozulur. 
Dolayısıyla insan yaşamı için, kırsal alan ve kentsel alan üretim ve de yaşam biçimleri de bir denge içinde 
olmalıdır. Uzun vadeli plan yapmaksızın örneğin ani kararlarla sanayi gelişimi oluşturulur ise denge önce 
hızlı nüfus hareketiyle başlar ve iskan gereksinimi nedeniyle plansız yerleşim ve yapılaşma ile devam eder, 
bu müdahale ise geçmişten gelen yerleşimlerdeki tarihi nitelikteki değerleri ve yaşam kültürünü olumsuz 
etkiler.(Şekil:1) 

  

   Şekil:1 Tarihi Kentin Sanayi İşgücü Gereksinimi Sonucu Göç 

Bu olgu Türkiye’deki sanayi gelişmesindeki süreç, Cumhuriyetin kuruluşuyla planlı bir şekilde başlamış 
olup 1960 yıllara kadar başlangıçta hızlı bir ivme ve sonra yavaş bir gelişmeyle devam etmiş ve daha son-
raları ekonominin tarıma olan bağımlılığı sanayi ile paylaşılarak kentleşme sürecinin hızlanmasını ge-
tirmiştir. Bu gelişme Sanayi Devrimi sonrası tüm dünya ülkelerinde yaşanmış olup kentleşme tarım, sanayi 
ve hizmetler sektörlerinin ekonomik üretimleriyle biçimlenmiştir. Dolayısıyla sanayi gelişimiyle hızlı bir 
kentleşme süreci başlamış olup kısal alanın oranı azalmış ve kentsel alan oranı artmıştır(Sanayi devriminin 
başlangıcında %70 kırsal alan, %30 kentsel alan iken günümüzde %30 kırsal alan, %70 kentsel alan olarak 
değişmiştir). 1960’lı yıllardan sonra tarım, sanayi, ve hizmetler olarak kentleşmedeki gelişmelerin sektör 
bazında ekonomik gücünü oluşturmuştur(Tablo:1)(KILINÇASLAN-2010). Bu oluşum kırdan kente olan iç 
göç olarak başlangıçta günümüz kadar süregelmiştir.
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Tablo 1: Kentleşmedeki Sektörlere Dayalı Ekonomik Dünya Örneği
 (İnsan Gücünün Ekonomik sektörlere Dağılımı)

Kaynak: KILINÇASLAN-2010

Hızlı nüfus artışı, kentlerin fiziki alanlarının büyümesine neden olurken mevcut kent yapısı ve do-
kusunda bozulmalara neden olmuştur. Çünkü mevcut yerleşim alanları köy ve kasaba büyüklüğündeyken 
mevcutta ki nüfus ağırlıklı tarım iş gücüne dayalı bir ekonomik güce sahiptir ki, sanayi gelişimiyle köy, 
kasaba vb. alanlar sanayi ekonomisine dayalı gelişir. Sanayiye iş gücü gereksinimi dolayısıyla göç hareketi 
ani nüfus artışına neden olduğundan, mevcuttaki tarihi Kent’e sosyal ve teknik alt yapı sorunu olarak yansır.

TARİHİ KENTLERDEKİ KENTSEL SİT ALANLARININ KENTİN SİT ALANI 
DIŞI GELİŞMELERİ İLE ETKİLEŞİMİ   

Tarihi Kentlerde kentleşme, nüfus ve yerleşme alanı büyümesi anlamı içerdiğine göre, mevcut bir ken-
tin alt yapısını ani bir nüfus artışına dayalı büyümenin gereği olan konut sorunu, yeni yerleşim alanlarında 
veya Kent’e bitişik yayılma biçiminde oluşmuştur. Kentleşmenin gereği olan yeni nüfus hareketi mevcut kent 
kültürü ve sosyal yaşamından farklı olarak oluştuğundan eski yerleşim Tarihi Kentlerde Kentsel Sit Alanı 
olarak çoğunlukta yer alır ve planlamada Koruma Amaçlı İmar Planı ile planlama yapılarak korunup gelişti-
rilir, yeni yerleşim ise İmar Planı ile geliştirilir. Bu iki planlama tarzı planlama anlamında biçimsel olarak 
aynı fakat planlama veri tabanı ve amacında farklı yaklaşımlar içerir ki, İmar Planı 3194 Sayılı İmar Kanunu, 
Koruma Amaçlı İmar Planı 2863 Sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde planlanır. Tarihi 
kentlerdeki Kentsel Sit Alanı ile iç içe olan kentsel gelişme,  3194 Sayılı İmar Yasası doğrultusunda imar planı 
ile kentin ekonomik yapısını yansıtan yatırımlara dayalı kent nüfusunun iskanı ve alt yapısı,  bilindiği gibi 
kentleşmenin gereği olarak nüfus ve yerleşme alanı ilişkisi olarak fiziki alana yansır.  Ancak Kentsel Sit Alanı 
2863 Sayılı Yasa çerçevesinde koruma amaçlı ağırlıklı planlanır ki, Kentsel Sit Alanı dışındaki kentsel gelişim 
ile aynı veri tabanı kullanılarak planlanamaz. 

Tarihi Kentsel Sit Alanlarında 2863 Sayılı Yasanın öngördüğü planlama yöntemi ve biçimi uygulanır. 
Dolayısıyla Koruma Amaçlı İmar Planı, (8) (Ek:14/7/2004 – 5226/1 md.) “Koruma amaçlı imar plânı”; bu 
Kanun uyarınca belirlenen sit alanlarında, alanın etkileşim-geçiş sahasını da göz önünde bulundurarak, kültür 
ve tabiat varlıklarının sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda korunması amacıyla arkeolojik, tarihi, doğal, mi-
marî, demografik, kültürel, sosyo-ekonomik, mülkiyet ve yapılaşma verilerini içeren alan araştırmasına dayalı 
olarak; hali hazır haritalar üzerine,  çizilerek ifade edilir. Koruma Amaçlı İmar Planı yapımındaki planlama 
verilerinin kullanılması ve planlamadaki çalışma ekibi oluşturulması bir zorunluluk gerektirmektedir. 

Kentin Kentsel Sit Alanı dışındaki gelişme ise 3194 Sayılı İmar Kanunun amaçlarına yönelik ve yö-
netmeliklerin öngördüğü çerçeveye göre yapılır. (3194-03/05/1985-18749/1.md.)”Bu kanun, yerleşme yer-
leri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun, teşekküllünü sağlamak amacıyla 
düzenlenmiştir. İfadesindeki kentsel gelişmenin gereklerine göre kent Şehir Plancısı tarafından planlanır. 
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Görüldüğü gibi bir kent, sektörel olarak ilgili planlama kurgusunun veri tabanına göre planlanırken Kentsel 
Sit Alanı, yasal çerçevesindeki öngörülen tekniğe göre planlanır. 

Bu her iki uygulamanın çalışma ekibi, veri tabanı ve planlama yöntemleri faklıdır, sadece İmar Planı 
plan yapım yöntemi aynıdır. İşte bu uygulama bir kentsel alan içinde ki ilk yerleşmenin tarihi ve kültürel 
özellikleri nedeniyle kentin güncel gelişen planlı alanı ile farklılık içerir(Harita:1).  

Bu farklılık, İmar Planında kentin tüm nüfusu ve sosyal teknik alt yapısı bir bütün olarak kurgulanır, 
nüfusun iş gücü istihdamı için yatırımları ve iskanı için yerleşim alanlarının dikey veya yatay büyümesi şek-
lindeki bir plan kurgusu doğrultusunda oluşturulur. Kentsel Sit Alanları ise koruma ağırlıklı bir planlama 
gerektirdiğinden, “koruma alanı içinde yaşayan hane halkları ve faaliyet gösteren iş yerlerinin sosyal ve ekono-
mik yapılarını iyileştiren, istihdam ve katma değer yaratan stratejileri, koruma esasları ve kullanma şartları 
ile yapılaşma sınırlamalarını, sağlıklaştırma, yenileme alan ve projelerini, uygulama etap ve programlarını, 
açık alan sistemini, yaya dolaşımı ve taşıt ulaşımını, alt yapı tesislerinin tasarım esasları, yoğunluklar ve parsel 
tasarımlarını, yerel sahiplilik, uygulamanın finansmanı ilkeleri uyarınca katılımcı alan yönetimi modellerini 
de içerecek şekilde hazırlanan, hedefler, araçlar, stratejiler ile plânlama kararları, tutumları, plân notları ve 
açıklama raporu ile bir bütün olan nazım ve uygulama imar plânlarının gerektirdiği ölçekteki plânlardır.” 
öngörülen planlama tekniği ve Kentsel Sit Alanı kendi bütünlüğünde planlandığından iki İmar Planı arasın-
da kopukluk söz konusudur. 

Bilindiği gibi Tarihi Kent Dokusu ile Kentsel Sit Alanı dışı gelişme de nüfus bir bütündür ve kentin 
tamamını kullanır, planlamada ise ayrı ayrı planlandığından iki ayrı kent olgusuymuş gibi planlama yapıl-
maktadır ki, bu bir hatadır. Tarihi Kentsel Sit alanlarda statik bir planlama olgusu ile planlama karar-
ları üretilir ve uygulanırsa;

-Kentsel gelişme, sit alanı yakın çevresinde günün koşullarına göre oluşurken, sit alanı içerisinde kent-
sel gelişme alanı ile bütünleşemez,

-Tarihi Kentsel Sit Alanında statik bir planlama olgusu yer aldığında, bu alanın+ dışındaki kentsel alan-
da planlama ile alınan yapılaşma kararı rant artışı getireceğinden Tarihi Kentsel Sit Alanında ki yapı ve doku 
özellikleri kullanıcı tarafından benimsenemez,

-Tarihi Kentlerde, Kentsel Sit Alanı var ise ilgili Kentsel Sit Alanı ile dışındaki gelişme alanları arasında 
bir geçiş bölgesi oluşturulmalı ve buradaki planlama her iki ayrı plan bütünleşmesi için zorunlu kılınmalıdır,

Bu gelişim birbirini olumsuz etkilediği de bir gerçektir, çünkü Kentsel Sit Alanı dışındaki kentsel alan 
rant olgusuna dayalı gelişmeye açık olduğu için olumsuz etkilenmektedir.

TARİHİ KENTLERDEKİ KÜLTÜR VARLIKLARININ KENTSEL GELİŞMEDE 
PLANLAMA BÜTÜNLÜĞÜNDE Kİ SORUNSALLARI

Tarihi Kentlerde Kültür Varlıkları korunması gereken değerler olarak yer alır, çünkü kültür varlıkları 
gerek yapı ve gerekse doku olarak bir toplumun kimliğini yansıtır. Bu nedenle bu değerlerin korunması 
önemlidir. Günümüz yaşam tarzı ve tekniğin tüm Tarihi Kentlerde iç içe oluşturulması gerekir ki nüfusun 
bir kentte bir bütün olarak yaşaması gibi tarihi kentte bütünlük içinde geliştirilebilsin. Tarihi Kentsel Sit 
Alanları döneminin teknik ve teknolojisini yansıttığı için günümüzdeki yapı teknolojisinin uygulanması 
olanağı söz konusu olamaz. Uygulanırsa Tarihi Kültür Varlıklarının özgünlükleri yok olur, bu nedenle plan-
lamada Tarihi Kentsel Sit Alanlarında koruma ağırlıklı, Kentsel Gelişme Alanı İmar Planı tekniğinde ise 
günün ekonomik modelleri ve teknolojisi ile nüfus alan eksenli bir planlama yapılır. 

Yukarıda kısaca açıklanan günümüz planlama tekniğine göre, Revizyon İmar Planı yapılmasındaki 
plancı yeterliliği ve sahip olduğu plan yapma yetkisi ile Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmasındaki planlama 
ekibi ve sahip oldukları plan yapma yetkisi aynı plancıda her ikisi olmayabilir veya yerel yönetim her ikisini 
aynı anda yaptırmayabilir. Bu tür iki ayrı yasa ve iki ayrı plancı nitelikleri ve planlama kriterlerinin yarat-
tığı en önemli sorunsallardan biri Kent bir bütün olmasına rağmen iki ayrı kent gibi planlanmasıyla plan 
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bütünlüğü ortadan kalkmaktadır. Kent dinamik bir olgu olduğuna göre sürekli planlama ile geliştirilmekte 
ve Kentsel Sit Alanı statik bir olgunun kısır döngüsüne yasal çerçeve ile oturtturulduğundan uzun bir süre 
uygulama sürecinde yer alır ki işte biz buna Kent İmar Planı yapımında “delik plan” tabirini kullanabiliriz.

  

Kentsel Gelişme Alanı

Kentsel Sit Alanı

 
Şekil 2: Tarihi Kent

Bilindiği gibi Kentin İmar Planı yapım tekniğinde fiziki alanda en önemli iki unsur vardır nüfus ve 
nüfusun iskanı sorunu, plan kurgusu bu iki temel baza oturtturulur. Planlamada nüfusun sosyal ve teknik 
ihtiyaçları vardır ve bunun için;

a) Teknik Alt Yapı

b) Sosyal Alt Yapı

dengesi kurulur ve nüfusun yaşamı için gerekli ekonomik kaynak iş gücü istihdamı olarak yer altı yer 
üstü kaynaklarına dayalı olarak yerleşme alanında planlama ile oluşturulur. Yani nüfus alan ilişkisi birbirini 
doğru orantılı olarak etkiler ve nüfus yerleşme alanında her yapı ve kullanılabilir alanda yer alır ki;

a) Kentin İmar Planında yer almayan bazı hizmet ve kullanımlar planlamanın gerçekleşmesine 
aykırılıklar içerir,

b) Kentsel Sit Alanında yer alan yapı ve doku ve de işlevsel kullanımların dışında kentin planlama 
bütünlüğüne ne katacağı bir plan hiyerarşisinde yer alamadığı için getirilen Koruma Amaçlı İmar Planı 
kararlarının uygulanmasında kente uygun olmayan bazı işlevlere yer verilmesi gibi gereksizlikler içerir,

Bu açıklanan husus planlama bütünlüğünün en büyük sorunsalıdır, bu giderilemediği için Tarihi Kentsel 
Sit Alanları planlama marifetiyle gittikçe yok olmaktadır. Örneğin Trabzon Akçaabat ilçesindeki yerleşimde 
yer ala Orta Mahalle tarihi sit alanı olarak tescillenmiş olup Koruma Amaçlı İmar Planı yapılmıştır(Hari-
ta:1).

                                         
               Harita:1 Trabzon Akçaabat İlçesinin Orta Mahalle Mevkii Koruma Amaçlı İmar  Planı(KİPER-1992)
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İmar Planı yapılaşma kararı ile yakın çevresindeki kentsel Sit Alanı dışı gelişmeler planlama alanı kırsal 
özellik içerdiğinden az katlı yapılaşma ile kente entegre olmuş gibidir. Ancak ilçe kentleşme sürecinde nüfus 
artışına maruz kaldığında kentsel sit alanı mevcut mimari kültür varlıklarını korumaya dayalı olacağından, 
kat artışı veya Kentsel Sit Alanını bozucu kararlara maruz kalmamış olduğu görülmektedir. Bilindiği gibi 
genelde Kentsel Sit Alanı kent merkezinde yar aldığından, nüfus artışı ve kentsel gelişme Sit Alanının yakın 
çevresine yoğun yapılaşma talebiyle baskı unsuru oluşturur. Dolayısıyla rant değerlerin yükselmesine neden 
olur işte bu oluşum Tarihi Kentlerde kültür değerlerinin tahribatına yol açar.

TOKAT KORUMA AMAÇLI İMAR PLANINDA ÇÖZÜMÜN TARTIŞILMASI

Tokat kenti Acunsal ve Cemal’in ortaya koyduğu teoreme göre M.Ö. 2000 yıllarında Anadolu’ya yer-
leşmiş olan Türk asıllı Comanlar tarafından kurulmuştur(ERGEN, – 1992). Kentlerin kuruluşundaki yer 
seçim özelliklerinden en önemlisi olan bir akarsu kıyısında kurulmuş dağlarla çevrili bir vadi de gelişerek 
günümüze büyüyerek gelmiştir. Tokat kenti Anadolu’da kurulan bazı kentlerin oluşumu ile benzerlik içerir, 
şöyle ki Orta Çağ ve önceki dönemlerde kentler su kenarlarında ulaşım kolaylığı gözetilerek kurulmuştur. 
Bu tercihte, ulaşım ve taşıma olanaklarının rahat ve çok elverişli olması ekonomik açıdan çok önemlidir(ER-
GEN – 1982). Amasya(Yeşilırmak), Ankara)Bent Deresi), Tokat(Yeşilırmak) vb. yerleşmeler Tarihi Kentler 
olarak, tarihi kale ve su kenarı özelliği ile birçok dönemlerde önemli şehirlerden olmuşlardır ki, yapı ve doku 
özellikleri ile tarihin derinliklerinden gelen bir kültür varlığına sahiptirler. Tokat kenti 17. Yüzyılda yapılmış 
hanların benzerleri olan Sulu Han, Yağcı Hanı, Horozlu Han, Deveci Hanı, Bedesten, Bedestenin kuzeyin-
den geçen Halit Sokak ve Güneyinden geçen Sulu Sokak boyunca uzanan esnaf çarşılarının oluşturduğu 
Harita:2’de görülen kent merkezi, kentte 17. Yüzyılda ticaretin çok gelişmiş olduğu göstermektedir(AK-
TÜRE – 1978). 

                                               
Harita 2: Tokat Tarihi Kent Oluşumunun 17. Yüz Yıl Ticari İşlevler ile Kent Merkezi Olgusu(AK-

TÜRE-1987)

Bu kısa özet tanıtım bize, bir tarihi kentin oluşumu ve nüfusun artışıyla kentleşme olgusunun tarihi 
yapı ve dokunun oluşturduğu kültür varlıkları nedeniyle, Kentsel Sit Alanlarına sahip olduklarını ifade et-
mektedir. 

Tokat kenti yukarıda açıklanan kuruluş ve gelişme özelliğini içeren ticarete dayalı el zanaatlarını üretip 
ve Anadolu’daki belli başlı illerde pazarlanması  işlevi nedeniyle tarihin derinliklerinden bugüne Tari-
hi Kent olarak süregelmiştir. Tokat kenti, kuruluşundan itibaren 13.-14. Yüzyıl, 17. Yüzyıl, 19. Yüzyıl ve 
günümüze kadar büyüme evresi içinde gelişmiştir(Harita:3). Bu gelişme Harita:2 ve Harita:3 görüldüğü 
gibi öncelikle kentin bitişik tarım alanlarına yayılmasının ardından kuruluştaki yerleşmenin kentin merkez 
bölgesini oluşturduğu görülmektedir. 
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Harita 3:Tokat Kentinin Tarihsel Gelişimi(AKTÜRE-1987)

Bu gelişme süreci evresinde 1980-1981 yıllarında yapılan İmar Planı ile Tarihi Kent özelliği ve kültür 
varlıklarını içeren bir koruma tespiti Plan Müellifi tarafından yapılmıştır. Bu gelişme sonunda tarihi yapı ve 
doku özelliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruma Kurulları tarafından analiz edilmiş olup Kentsel Sit Alanı 
belirlenmiştir. İlgili süreçte Türkiye’deki kentleşme olgusu önemli bir gelişme içine girdiğinden, Kentsel Sit 
Alanına rant değerlerdeki artış nedeniyle baskı oluşturmaya başlamıştır.

Kentleşme süreci kentin büyümesini getirdiğinden acilen Kentsel Sit Alanında Koruma Amaçlı İmar 
Planı yapılması gündeme gelmiştir. İlgili Kentsel Sit Alanındaki Koruma Amaçlı İmar Planı, 1992 yılında 
Koruma Kurulunca onanıp uygulamaya geçinceye kadar 1980 yılından 1992 yılları arasında geçen sürede 
sağlıklaştırma, restorasyon ve yenileme gereksinimleri durağan bir sürece girmiştir. Bu 12 yıllık zaman dili-
minde Kentsel Sit Alanındaki uygulama durağan bir sürece girmiş, Kentsel Sit Alanı dışında kent gelişm-
eye devam etmiştir. Yakın çevrede merkezi oluşturan bu bölgedeki kısıtlılık, Kentsel Sit Alanı dışı alanlar 
İmar Planı yapımı ile gelişirken bu planda Kentsel Sit Alanı plan dışı kalmış olup, planlamada delik plan 
diye adlandırılacak bir uygulama oluşmuştur. Oysaki Kent bir bütündür ve Planlama bütünlüğünde Tokat 
Kent’inin İmar Planı yapılması gerekirken, yasal mevzuat gereği bu sorun yaşanmıştır ve yaşanmaktadır.

Bu gerçek göz ardı edilemeyeceği için 1982 yılında onanan Tokat Kentsel Sit Alanındaki Koruma Amaçlı 
İmar Planında, statik plan olgusu dinamik bir konuma getirilmesi için planlama alanında Proje Alanları 
oluşturularak bu Kentsel Sit Alanın, Tokat Kentsel Alanına güncel olarak katılması öngörülmüştür. Bu bağlam-
da Kentsel Sit Alanında uzun süreli yenileme, restorasyon ve kullanım gerektiren alanlarda statik olguyu Ko-
ruma Amaçlı İmar Planında “Program Alanları” uygulamasıyla proje paketlerine ayırarak planlama da di-
namik bir plan uygulaması modeli geliştirilmiştir. Modelde Koruma Amaçlı İmar Planı  “Koruma Amaçlı 
“Çerçeve İmar Planı” kapsamında ele alınmış olup, imar planlarında 1/1000 ölçekli planlar “Uygulama İmar 
Planı” olarak planlanıp sadece 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında uygulanırken bu modelde “Program Al-
anları” şeklinde tanımlanmıştır. İmar Planlarının uygulanabilmesi, 20 yıllık bir süreç içermesi ve bu süreçte 
teknik, teknoloji ve sosyal yaşam gelişerek ve de değişerek mekanı biçimlendirdiğinden, mekana sürekli Plan-
lama ile müdahaleler zorunluluk içermektedir. Bu müdahaleler Kentsel Sit Alanlarında 2863 sayılı yasa gereği 
yapılamaz ve yapılmaması gerektiğinden, bu nedenle Koruma Amaçlı Çerçeve İmar Planında(ERGEN- 1992);

1) Kamu Proje Alanı Projesi,

2) Kamu Açık Alanı Projesi,

3) Kamusal Projeler,

4) Koruma Amaçlı Yönlendirici Projeler,
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olarak uygulama yapılacağı zaman ayrıca projelendirilerek, planın kentin gelişimindeki gereksinimlere 
göre uygulanması aşamasındaki zaman diliminde kentin kentleşme sürecine katılması sağlanmış olduğu 
görülmektedir.

Bu model, 1992 den 2017 yılına kadar uygulanarak planlamada 20 yıllık uygulama süresinin üzerine 
kullanılmasıyla, hem Kentsel Sit Alanının korunmasını ve hem de kentin kentleşme sürecinde kentle bütün-
leşmesini sağlaması yönüyle planlamada bir model oluşturmuştur.

SONUÇ

Sonuç olarak insan yerleşmeleri, zamanla nüfusun artışı ve iskan alanı gereksinimi nedeniyle büyüyer-
ek tarihi süreç içerisinde günümüz kentlerini oluşturmuştur. Bu oluşum hızlı kentleşmenin sonucu kimi 
kentlerin tarihi kimliğini yok etmiş olan, Kayseri, Yozgat, vb. kentler, kalan bazı kentlerin de Tarihi kent 
özelliğini koruyarak büyütmüş olduğunu görmekteyiz. Tokat, Amasya Bartın, Mardin vb. kentlerde tespit 
edilen Kültür Varlıklarını oluşturan yapı ve doku özellikleri Kentsel Sit Alanı oluşumuyla kontrole alın-
mıştır. Bu nedenle Tarihi kentlerde kentleşme gereği yapılan imar planları hazırlanmasında bir bütünlük 
oluşturulması gerekliliği göz ardı edilmemelidir.

Bu bağlamda Tarihi Kentlerde iki seçenek üzerinde önemle durulması gereklidir;

İmar Planı yapımı için ön görülen yasal mevzuat gerek plancı niteliğinde ve gerekse planlama tekniğinde 
bir bütünlük oluşturmalı,

Mevcut yasal çerçeve değiştirilemiyorsa Tokat Kent’i örneğindeki gibi bir planlama modeli ön görülerek;

a)-Kentsel Sitler ve Tarihi Sitler içinde korunmuş bölgeler oluşturarak,

b)-Sit alanları içinde özel mülkiyet ve kamu mülkiyetine ait alanlarda paket proje sistemleri ile dinamik 
plan olgusunu yaratarak,

c)-Planlamada kentsel gelişme alanı ile sit alanlarının bir bütün olarak planlanmasını yaparak, 

kentsel sit alanı ve dışı bir bütün olarak ele alınmasıyla korunmuş bölgeler yaratılarak tarihi kentsel 
sit alanlarının kentsel gelişmeden olumsuz etkilenmesi önlenecektir. Kentleşme sürecinde Tarihi Kent 
alanı, nüfus artışına dayalı işgücü istihdam olgusu ve bu gelişmeye dayalı sosyal ve teknik alt yapı dengesi 
için kent alanı ve gelişme alanları bir bütün olarak planlanıp kentin geliştirilmesi sağlanacaktır. Yani Kentsel 
Sit Alanı verileri ve işlevsel kullanımları Kentsel gelişmedeki gereksinimlerde veri tabanı olarak kullanılacak 
ve her ne kadar Kentsel Sit Alanı ayrı planlansa da Kentin İmar Planı verisi olarak kullanılarak mevcut kent 
alanına entegre edilecektir.
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Yeri ve Önemi (İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Kozak Yöresi Örneği)

Yrd. Doç. Dr. Ufuk COŞGUN1

1-GİRİŞ
Ormancılık sektörü ülkemiz yüz ölçümünün %27,6’sında etkinliğini sürdürmektedir. Bu etkinlik alanı 

içerisindeki kırsal alanda yaşayan köyler ise orman köyleri olarak anılmaktadır. Bu anlamda bakıldığında 
da ülke kırsal yapısının 1/3’ünün orman köylüsü olduğu görülmektedir. Diğer bir deyişle, kırsal alanında 
yaşayan her üç köylüden birisi orman köylüsü olarak anılmaktadır. Doğal yaşam alanları ormanlarla iç içe 
olan 7,1 milyon köylü ormancılık etkinlerinden doğrudan etkilenmektedir. Böyle bir durumda ormancılık 
uygulamalarıyla halk arasında ciddi bir etkileşim ortaya çıkmaktadır. İlgi ve çıkar grubu olarak ilk sırada 
orman köylüleri gelmektedir. Bu nedenle de orman halk ilişkilerinin düzenlenmesi ve orman köylüsünün 
refahının sağlanması oldukça önem kazanmaktadır. 

Ormancılıkta halkla ilişkiler başlı başına ayrı bir nitelik göstermektedir. Çünkü ormancılık bir yönüy-
le ekonomik nitelikli bir etkinlik iken diğer yönüyle sosyal bir boyuta sahiptir. Ormancılık uygulamaları; 
orman içi ve kenarında yaşayan ve doğal yaşam alanları ormanlarla iç içe olan kırsal yerleşimlerin sosyal 
yaşamlarında da önemli rol oynamaktadır. Ormancılık çalışmalarında yöre halkının işlendirilmesi ekono-
mik bir boyut olarak değerlendirilmektedir. Ormancılık çalışmaları için yöreye yol hizmetlerinin sunulması, 
elektrik, su vb gibi hizmetlerin edinilmesinde hizmet sunulması, okul vb gibi ortak kullanım alanlarının in-
şasında gerekli yardımların yapılması, köylülerin konutlarının yapılmasında odun hammaddesi sağlanması, 
ormanların Pazar dışı işlevlerinin planlanmasıyla yöre halkının ekonomik olarak kazanç sağlaması yanı sıra 
sosyal olarak da gelişmesine katkı verilmesi gibi çok çeşitli hizmetler ormancılık uygulamalarıyla yöre halkı-
na ulaştırılabilmektedir. ORKÖY çalışmaları ile bireysel ve kooperatif destekleri hem ekonomik hem de sos-
yal yatırım projeleri ile orman köylüsü halka sunulmaktadır. Bu bağlamada; “Halk” ya da “Kamu” tanımının 
da yapılması gerekmektedir. “bir kuruluşun eylem ve işlemlerinden doğrudan yada dolaylı, olumlu veya 
olumsuz olarak etkilenen; kanaat ve eylemleriyle kuruluşu olumlu yada olumsuz, doğrudan veya dolaylı 
olarak etkileyen ortak kanılara, davranışlara ve çıkarlara sahip birey ve kuruluşlar kamu veya halk olarak 
adlandırılmaktadır (Uysal, 1998). Kuruluş ile çeşitli kamular ya da kitleler arasında karşılıklı bir uyarlamayı, 
bütünleşmeyi sağlamaya yönelik sürekli ve programlı çabalar bütünü ise “halkla ilişkiler” olarak tanımlan-
maktadır (Uysal, 1998). Bu iki tanımdan hareketle ormancılıkta halkla ilişkiler; “ormancılık kuruluşunun 
eylem ve işlemlerinden doğrudan ya da dolaylı, olumlu ya da olumsuz olarak etkilenen; kanaat ve eylemle-
riyle kuruluşu olumlu ya da olumsuz doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen, ortak kanılara, davranışlara ve 
çıkarlara sahip birey grup ve kuruluşlar arasındaki karşılıklı uyarlamayı, bütünleşmeyi sağlamaya yönelik 
sürekli ve programlı çabalar bütünü” olarak tanımlamak olanaklıdır.

Günümüzde karma sistemlerin oluşması başlıca iki farklı gelişme sonucunda ortaya çıkmıştır. Bun-
lardan ilki, az gelişmiş ülkelere ilişkindir. Bu ülkelerde, orman içinde ya da kenarında yerleşmiş olan nüfus 
artmış ve fakirleşmiştir. Nüfusun çarpık büyümesi doğada, giderilmesi olanaksız boyutlarda tahriplere ne-
den olmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise kırdan kaçış da denilen kırsal kesimden kente yönelik göçler sonucu, 
(yeterince değerlendirilmeyen) atıl kaynaklar ortaya çıkmıştır. Geriye kalan kırsal nüfusun yerinde tutul-
ması ve gelirlerinin arttırılması sorunu oluşmuştur. Ülkemiz dünyada karma (Orman İşletme) sistemlerinin 
çıkış noktasını oluşturan önemli iki sorunu da bünyesinde taşımaktadır. Bir yandan kırsal kesimdeki nüfus 
yoğunluğu diğer taraftan kimi kırsal kesimlerdeki hissedilir kırsal alandan kente göç önemli toplumsal, 
ekonomik ve teknolojik sorunları beraberinde getirmiştir. Ülke genelinde yaşanan yanlış arazi kullanımı ve 
bunun sonucu oluşan kaynak kaybı, doğanın toplumsal çıkarlardan çok bireysel çıkarlara yönelik tek yönlü 
kullanım alışkanlığının gelişmesi, erozyon, artan ormansızlaşma ile yoğun göçlerden doğan büyük kentler-
deki çıkmazlar kısal kesime farklı gözlerle bakılması gerektiğini ortaya koymaya başlamıştır. karma işlet-
mecilik sistemleri, ülkemizin önemli bir kitlesini oluşturan kırsal kökenli toplumu kalkındırmaya, köyden 
kente göçü sınırlamaya ve dahası artan doğa degretasyonunu önlemeye yönelik olması bakımından büyük 
önem kazanmıştır. Bu sistemin özellikle ormancılık uygulamalarıyla kombinasyonu ormancılık sektöründe 
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son derece önemli olan ve tüm dünyada hızla gelişen bir olguyu “Karma Orman işletmecilik Sistemi “ olgu-
sunu ortaya çıkarmıştır.

Bozulan doğanın önlenmesi için yaşam halkın kalkındırılması Doğadaki bozulmanın ve orman alan-
larının azalmasının ortamları bu alanlarla ilgili olan bir zorunluluk haline gelmiştir, orman alanlarının yok 
olmasının önlenmesi ve birim alandan daha fazla gelirin elde edilmesi arayışları karma işletmecilik diğer 
adıyla “Agroforestry, Social Forestry” vb gibi kavramını ortaya çıkarmıştır (Tolunay; 1998; Çağlar, 1986, 
Sağkaya, 1986a, 1986b, 1986c, 1986d; Tolunay, 1987; Kamiloğlu ve Sağkaya, 1987). Ülkemizde yeni bir konu 
olan bu olayın ormancılık çalışmalarında eksiksiz ve hatasız olarak yerini alması gerekmektedir. Orman-
cılıkta karma işletmecilik uygulama olanak ve koşulları ile politikaların belirlenmesi önemli bir noktadır 
(Geray ve Görecelioğlu, 1983, Saltık 1992; Ayberk, 1992; Bane, Allen and Ramsay, 1982). Dünyada’da çeşitli 
uygulamaların ola bilirliği üzerinde durularak bu yaklaşımla kırsal halkın kalkınmasının sağlanması ça-
lışmaları geliştirilmeye çabaları ortaya çıkmıştır (Damnjanovic, 1986; Vegara, 1985; Saastamoinen, 1982; 
Arnold, 1981; Young, 1989; Khosla and Kausal, 1990; Knowles, Moore and Leslie; 1990). 

Çalışmada genelde, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, özelde ise bu bölge müdürlüğü kapsamındaki 
Kozak yöresinde uygulanmakta olan karma orman işletmeciliği uygulamaları araştırılmıştır. Araştırmada, 
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı-karma orman işletmeciliği uygulanan orman köyleri ile bu bölge 
müdürlüğünü temsilen tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen ve karma orman işletmeciliği uygulaması ol-
mayan orman köyleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca bölgedeki karma orman işletmeciliği uygulamaları ile karma 
orman işletmecilik potansiyelleri de saptanmıştır. Bölgede karma orman işletmeciliğinin yapılmasına yöne-
lik çok çeşitli kombinasyonların oluşturulabileceği bir potansiyel bulunmaktadır. Bu potansiyellerin gerekli, 
uygun kombinasyonlarının oluşturulmasıyla zaman yitirilmeksizin uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. 
Çünkü bölgede bu uygulamalara yönelik gerekli alanlar tarım alanları yönünde kullanımlara açılmıştır. Do-
layısıyla doğa uygunsuz kullanımlar nedeniyle her geçen gün tahrip olmaktadır.

Çalışmanın amacı; çok geniş kapsamı, uygulanma sekil ve olanakları olan Ormancılıkta Karma Orman 
İşletmecilik Sistemlerinin bir bölge bazında uygulanabilme koşul ve olanaklarını ortaya çıkararak orman-
cılık politikalarını saptamaktır. Çalışmanın kapsamı; İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Kozak yöresindeki 
orman köyleri oluşturmaktadır. 

2-MATERYAL ve YÖNTEM

Araştırmada, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı-karma orman işletmeciliği uygulanan orman 
köyleri ile bu bölge müdürlüğünü temsilen tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen ve karma orman işlet-
meciliği uygulaması olmayan orman köyleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca bölgedeki karma orman işletmeciliği 
uygulamaları ile karma orman işletmecilik potansiyelleri de saptanmıştır. İzmir Orman Bölge müdürlüğü 
Bergama Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kozak Orman İşletme şefliğine bağlı karma orman işletme-
ciliği uygulanmasının olduğu kabul edilen uygulamaya konu toplam 9 orman içi köyde köylülerle yüz yüze 
anket yöntemiyle alan özgün verileri toplanmıştır. Bu alanda yer alan 9 orman köyünde 44 orman köylüsü 
hane ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

3- BULGULAR ve TARTIŞMA

Karma ve/veya sosyal ormancılık uygulamasına yönelik köylerin ulaşım yolunun tümünün asfalt old-
uğu görülmektedir, öte yandan diğer grup köylerin ise ilçe merkezine olan ulaşım yolunun %23,3’ünün 
stabilize yol olduğu görülmektedir. Karma ormancılık uygulama olanağı olan köylerin tümünde içme suyu 
yeterli ancak sulama suyu yetersiz bulunmakta, ikinci grup köyden %44’ünün içme suyu yetersiz bulunmak-
ta, sulama suyunun ise %70’i yeterli bulunmaktadır

Tablo 1: Kozak Yöresinde Karma Ormancılık Sistemleri Uygulan İşletmelerle Uygulanmayan İşletmel-
erde/Ailelerde Bazı Sosyal Değişkenlerin Dağılımı

Sosyal faktörler Karma orman işletmeciliğin 
olduğu orman köyleri

Karma orman işletmeciliğinin 
uygulanmadığı orman köyleri

Hane başına başına düşen alan varlığı (da) 45 17
hane başına düşen nüfus 1.03 1.2
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sürekli göç eden toplam aile sayısı 8 38
geçici göç eden aile sayısı 44 75

sürekli göç eden birey sayısı 34 107

geçici göç eden birey sayısı 65 699

Karma ormancılık sistemleri uygulanan ailelerdeki hane başına düşen nüfus açısından önemli bir 
farklılık görülmemektedir. Ancak temel geçim kaynağı olan tarım alanlarının sahipliliği bakımından ciddi 
farklılıkların olduğu görülmektedir. Karma ormancılık işletmeciliği gerçekleştirilen ailelerde/işletmelerde 
hane başına düşen tarım alanı 45 da iken bu durum karma ormancılık sistemi uygulanmayan işletmelerde 
17 da olarak görülmektedir (Tablo 1).

Önemli sosyal olgulardan birisi de göç durumudur. Kırsal alandan geçim olanağı bulamayan köylüler 
hızla kentlere göçme eğilimindedir. Karma ormancılık sistem yaklaşımının yer aldığı köylerde sürekli göç 
eden hane sayısı 8 iken; karma ormancılık sistemlerinin uygulanmadı orman köylerinde sürekli göç eden 
hane sayısı 38’dir. Geçici göç eden aile sayısı karman orman işletmeciliğinin olduğu köylerde 44, diğer köy-
lerde 75 ailedir. Sürekli göç eden birey sayılarında da farklılıklar görülmektedir. Özellikle dikkat çekici olan 
geçici göç eden birey sayılarında ortaya çıkmıştır. Karman orman işletmeciliğinin olduğu köylerde geçi-
ci göç eden birey sayısı 65 iken, karma orman işletmeciliğinin uygulanmadığı orman köylerinde ise 699 
kişidir (Tablo 1). Yörede karma orman işletmeciliği fıstık çamı üretimi, hayvancılık ve ormancılık şeklinde 
gerçekleşmektedir. 

Orman halk ilişkileri bakımından önemli bir konuyu orman köylüsünün fiilen kullandığı alanların 
mülkiyet konusu oluşturmaktadır. Kadastro uygulamaları bakımından iki grup köy incelendiğinde karma 
ormancılık uygulamalarının uygulandığı köylerde; orman kadastro çalışmaları gerçekleşmişken diğer grup 
köylerde orman kadastro uygulamaları henüz oluşturulmamıştır.

Karma orman işletmeciliği uygulamasının yansımalarının bir başka boyutu orman yangınlarında 
kendisini göstermektedir. Karma orman işletmeciliği uygulanan Bergama Orman İşletme Müdürlüğünde 
1997-2009 yılları arasında meydana gelen yangın sayısının dağılımında da önemli farklılıklar ortaya çık-
maktadır (Tablo 2). 

Tablo 2: İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Orman İşletme Müdürlüklerine Göre Orman Yangın 
Sayılarının Dağılımı (1997-2009)

Yıllar İzmir Manisa Akhisar Bergama Demirci Bayındır
1997 2037 22 22 9 3 7
1998 2058 38 30 9 10 14
1999 2069 37 40 25 21 14
2000 2080 29 71 16 30 12
2001 2061 54 53 17 21 13
2002 2034 21 40 11 9 13
2003 2060 36 38 18 21 24
2004 2063 28 44 24 6 4
2005 2044 21 26 21 7 6
2006 2059 27 31 19 12 15
2007 2063 53 55 18 30 12
2008 2041 27 42 23 8 10
2009 2057 38 28 21 17 21

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Orman İşletme Müdürlüklerinde 1997-2009 yılları arasındaki 
13 yıllık sürede meydana gelen orman yangın sayıları açısından da Orman işletme Müdürlükleri arasın-
da önemli farklılıklar görülmektedir. Demirci Orman İşletme Müdürlüğü’nün coğrafi konumundan dolayı 
yangın sayılarının düşük olması beklenen bir olgudur. Ancak merkezde İzmir Orman İşletme Müdürlüğünde 
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yıllık ortalama yangın sayısı 158’dir. Manisa Orman İşletme Müdürlüğünde bu oran 3’tür. Akhisar orman 
İşletme Müdürlüğünde yaklaşık 2.2, Bergama Orman İşletmesinde ise 1.6’dır (Tablo 2).

Tablo 3: Bergama Orman İşletme Müdürlüğü Orman İşletme Şefliklerine Göre Orman Yangınları 
Dağılımı (1997-2009)

Yıllar Bergama Madra Yenişakran Dikili Kozak Göçbeyli Kınık
1997 3 1 1 1 0 0 3
1998 4 1 2 1 0 0 1
1999 4 6 2 1 0 4 8
2000 5 5 4 1 0 1 0
2001 5 2 5 0 0 2 3
2002 0 1 3 2 0 0 5
2003 9 1 4 3 0 0 1
2004 4 2 5 5 0 1 7
2005 3 1 1 5 3 3 5
2006 5 1 5 2 0 2 4
2007 1 4 2 3 0 4 4
2008 2 7 0 2 1 2 9
2009 3 3 7 1 0 1 6

Toplam 48 35 41 27 4 20 56

Bergama Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Orman İşletme Şefliklerinde meydana gelen orman 
yangınlarının 13 yıllık yangın sayısı ortalamaları incelendiğinde Kozak Orman İşletme Şefliğindeki durum 
daha çarpıcı olarak ortaya çıkmaktadır (Tablo 3). Yıllık yangın sayısı Bergama Orman İşletme Şefliğinde 
3.7, Madra Orman İşletme Şefliğinde 2.7, Yenişakran Orman İşletme Şefliğinde 3.2, Dikili Orman İşletme 
Şefliğinde 2.1, Göçbeyli Orman İşletme Şefliğinde 1.5 ve Kınık Orman İşletme Şefliğinde 4.3 iken bu oran 
Kozak Orman İşletme Şefliğinde 0.3’tür (Tablo 3). Kozak yöresinde fıstıkçamı işletmeciliği oldukça yüksek 
getirisi olan bir uygulamadır. Bu nedenle de yörede köylü oldukça dikkatli davranmaktadır. Orman yangın-
ları konusunda son derece hassas bir davranış göstermektedir.

I. ve II. grup köylere ait bitkisel gelirlerin (Yıllık gayri safi gelirler bakımından) arasında istatistiki an-
lamda bir fark bulunmazken; hayvancılık ve ormancılık gelirleri arasında istatistiki farklılıklar olduğu bu-
lunmuştur. Orman ağacı olarak fıstık çamının kozalaklarından ve odun hammaddesi kısmından yararlan-
ma gerçekleştirilirken bu ağaçların altında hayvan otlatmacılığı yoluyla (silvopastoral sistem) gelir elde etme 
(yem maliyetinin düşürülmesi) uygulaması farklılığı ortaya koymaktadır.

Bölge tarım alanları üzerinde ormancılığa yönelik olarak; karma işletmecilik çeşitlerinden en çok 
benimsene yaklaşım %64 oranıyla tarım ve fıstıkçamı uygulaması olmuştur. Bunu %33 oranı ile tarım ve 
kavakçılık uygulaması izlemekte %3 oranı ile de tarım ve yakacak odun uygulanması talebi izlemiştir.

Bölge orman alanları, üzerinde tarıma yönelik olarak; ormancılık ve bahçecilik uygulaması istem 
oranı %74 ile ilk sırada yer almaktadır. Bunu %26 ile ormancılık ve endüstriyel bitki üretimi uygulaması 
izlemektedir.

Orman alanları üzerinde hayvancılığa yönelik olarak, ormancılık ve hayvan ırkı üretimi uygulaması 
istem oranı %67 ile ilk sırada yer almaktadır. Bunu ormancılık ve ot üretimi uygulaması %23 ile izlemekte 
ve son olarak da ormancılık ve arıcılık uygulaması istemi %10 ile yer almaktadır.

4- SONUÇ ve ÖNERİLER

Ormancılık uygulamalarındaki aksamaların temel nedeni olan yasal sorunlar uygulamaya yönelik 
olarak çözümlenmelidir. Merkez yönetim yaklaşımının dışında yöresel konulara özgü yaklaşımlar için 
yöresel çözüm gerektiren konularda Orman Genel Müdürlüğü özellikle kozak yöresindeki uygulamaları 
ormancılık politikası açısından değerlendirerek yöresel sorunları çözecek yasal düzenlemeleri yönetmelik 
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değişikliği vb. gibi gerçekleştirmelidir.

Karma orman işletmeciliği yapılan orman köylerinin, uygulama olmayan orman köylerine oranla 
Toplum bilimsel ve ekonomik açıdan büyük gelişmeleri içerdiği görülmektedir. Bölgede bu tür uygulamalara 
yönelik potansiyel alanların varlığı da saptanan bir başka olgudur. Bu alanların değerlendirilerek doğanın 
bozulmasının ve ormanların yok olmasının önlenebilmesi ve de yöre halkının kalkınmasının sağlanması 
yoluna gidilmelidir.

Yapılan çalışmada; tarım alanları, orman alanları ve hayvancılık etkinliklerinin benimsenme duru-
muna göre yeni yaklaşımların yaşama geçirilmesi gereklidir. Tarım alanları ile ormancılık kombinasyonu, 
hayvancılık ile ormancılık kombinasyonu (silvopastoral) gibi uygulamalar özellikle yörede talep gören 
uygulamalardır. Bu uygulamaların geliştirilmesi yönünde çalışmaların yaygınlık kazandırılması önem 
taşımaktadır. Burada üzerinde özellikle durulması gereken konulardan birisini yeni ağaçlandırma alan-
larının fıstıkçamı ile gerçekleştirilmesi talebidir. Bu nokta gelecekte fıstıkçamı ile ağaçlandırılan alanlara 
ormancılık teşkilatının hâkim olamaması gibi bir olumsuzluğu beraberinde getirebileceğidir. Güncel uygu-
lama fıstıkçamı üretiminden odun dışı orman ürünleri üretim yönergesi gereği sadece tarife bedelinin alın-
masıdır. Bu miktar fıstıkçamı üretiminden elde edilen miktarlar dikkate alındığında oldukça düşük düzey-
lerde kalmaktadır. Bu miktarların yöre özgü olarak artırılması sağlanmalıdır. Elde edilen gelirinde önemli 
bir bölümünün yöre halkının kalkındırılması amaçlı yatırımlara proje desteklerine yönlendirilmesi gerek-
mektedir. Ancak bu uygulamayı sağlayabilmek günümüz mevzuatı ile olanaklı görülmemektedir. Bu amaçla 
yeni yaklaşımlara ihtiyaç vardır. 

Orman köyleri özellikle orman içi köylerde tarım alanları orman alanları ile iç içe bulunmaktadır. bu 
yöreye özgü olmak koşuluyla; marjinal alanlar olarak görülen bu alanlarla orman alanların arasında geçiş 
zonu olabilecek bir alanın fıstıkçamı ağaçlandırmaları ile belirlenmesi orman alanları aleyhine genişlemeyi 
önleyecek bir politika olarak kullanılmalıdır.

Teşekkür: Çalışma; “İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Orman Alanlarında Karma Orman İşletmeciliği-
nin Uygulanabilirliği ve Bazı Politikaların Saptanması Üzerine Araştırmalar” konulu KTÜ Orman Fakültesi 
Orman Mühendisliği Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezi verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
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OSMANLI AYDINLARI’NIN TÜRK MÜZİĞİ HAKKINDA DÜŞÜNCELERİ

Thoughts of Ottoman İntellectuals About Turkish Music

Öğr. Gör. İdris ÇAKIROĞLU1

Giriş 

Batılılaşmanın, aydınların müzik ile ilgili düşünceleri hakkındaki etkilerine girmeden önce, tarih-
sel olarak siyasi yönlerine kısaca değinmenin faydalı olacağı düşünülmektedir. Osmanlılar, Selçukluların 
gücünü kaybetmesinden sonra yeni bir devlet kurdular ve bu devlet İstanbul’un fethi ile bir imparatorluğa 
dönüşmeye başladı. Doğu ve Batı’nın sınırları Osmanlılar tarafından yeniden çiziliyordu. Osmanlılar elde 
ettikleri güç ile İslam coğrafyasında olduğu gibi Avrupa’yı da derinden etkilemeye başladılar. Bu etki dev-
letin kurulduğu yıllardan yani 1299 veya 1302’den itibaren 1683 yılına kadar devam etti. Ancak bu etki, 
1699’da imzalanan bir anlaşma ile Osmanlıların gerilediğini, toprak kaybettiğini ve üstünlüğünü Batıya 
karşı kaybetmeye başladığını göstermişti. Bu kayıpların nedeni ise devlet ve toplumda meydana gelen bozu-
lmaların ve çözülüşlerin yanında Avrupa’nın gelişmesi ile de yakından ilgiliydi. 

Avrupa’nın üstünlüğünü kabul eden Osmanlılar, derhal çözüm yolları aramaya başladılar. Batıyı ve 
hümanizmi yakından tanıyan Dimitri Kantemir’in yakın dostu Sadrazam Rami Mehmed Efendi ilk kez 
kapsamlı bir Batılılaşma politikasını benimsemiş ancak 1703 Ayaklanması buna izin vermemişti (İnal-
cık, 2017:242). 1721’e gelindiğinde ise Osmanlı Elçisi Yirmisekiz Mehmed Çelebi Fransa’ya gönderilmişti. 
Kendisine verilen görevlerden birisi de “Medeniyet ve eğitim araçlarını etraflı biçimde araştıracak ve uygu-
laması mümkün olanları arz edecekti” (İnalcık, 2017:241). Elçi’nin dönüşünde Sultan Ahmed, Sadrazam 
İbrahim Paşa ve diğer devlet ricali, Avrupa’nın teknoloji ve bilimdeki durumunu öylesine merak ediyorlardı 
ki Elçiyi bu konularda soru yağmuruna tuttular (İnalcık, 2017:243). İşte Osmanlıların Batı’ya olan ilgi ve 
merakları, onlardan bir şeyler öğrenme istekleri, bu yıllarda ortaya çıkmaya başladı. Bunun nedeni gücün el 
değiştirmesi, Osmanlıların, devleti ve milleti kurtarma çabası idi. 1839 da ilan edilen Tanzimat Fermanı da 
100 yıl aradan sonra istenilen sonucu verememiş, yeniliklere karşı bir takım direnişle karşılaşmıştı. 19. Asrın 
sonlarına doğru ise üstünlük tamamen Avrupa’nın olmuş, bilim ve teknoloji ile başlayan merak, her yönü ile 
Avrupai bir yaşam tarzına dönüşmeye başlamıştı. Kısaca Batılılaşma, Türklerin yaşamında siyasette, asker-
iyede, ekonomide, dinde, eğitimde, teknolojide, toplumda vb. her alanda kendisini göstermeye başlamıştı.

Türk devlet ve toplumunu her yönü ile kuşatan bu Batılılaşma cereyanları, müzik alanında da kendisine 
çok önemli bir yer edinmeye başlamıştı. Bunda en önemli etkenlerden biri Batılılaşma sürecini derinden 
yaşayan III. Selim, II. Mahmut, Sultan Abdülaziz’in müzisyen olmaları ve müziğe duydukları ilgiydi. Sultan 
Abdülmecid ve Sultan II. Abdülhamid de Batı müziğine çok yakın ilgi göstermekteydiler. III. Selim; ilk kez 
opera dinlemiş, kurduğu Nizam-ı Cedid’de küçük bir bando teşkil ettirmiş,  II. Mahmut; Yeniçeri ile birlikte 
kaldırılan Mehter’in yerine bando kurdurmuş, Sultan Abdülaziz ise; ilk kez Batı tarzında eserler besteleyen 
ilk padişah olmuştu. Sultan Abdülmecid devri; opera ve operetler devrinin zirvesine erişmişken, II. Abdülh-
amid; Yıldız Sarayı’nda opera ve operetlere oldukça fazla yer vermişti. (Aksoy, 1985:1212-1227). Batılılaşma 
cereyanlarının devletin en üst birimindeki etkileri, toplumun bütününü sarmıştı ve sonraki dönemlerde 
Batı, bir çıkış yolu olarak “tekniğine” ihtiyaç duyulan bir kurtarıcıya dönüştürülmüştü.

Batılılaşma etkilerinin Osmanlılar açısından siyasi yönlerinin gelişimini ve tarihsel arka planını kısaca 
özetlemeye çalıştık. Bundan sonra, Batılılaşmanın, devlet dışında toplumsal yaşamın en önemli sınıfı olan 
aydınlar (entelektüeller) üzerinde müzik adına ne gibi etkiler gösterdiğine değinilecektir.

Osmanlı Aydınları ve Müzik Hakkında Düşünceleri

Gelişmiş Avrupa karşısında geri kalan Osmanlılar, devlet işleyişinde ve toplumsal yaşamda sorunlar 
olduğunu düşünerek çözümler bulmaya çalışmışlardı. 19. asrın sonlarına doğru kültürel alanda müzik 
konusu da çözüme kavuşturulması gereken “sorunlu” alanlardan biri olarak ifade edilmeye başlandı. “Avru-
1   Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanı, KIRIKKALE
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pa tekniği”, “çokseslilik” gibi konular müzik adına en çok tartışma konuları ve çözüm yolları idi. Bu konu 
toplumun hemen her kesimi tarafından tartışılmaktaydı. Ancak bu konuda en etkili kesimi ise aydınlar 
oluşturmaktaydı. Fazlı Arslan’ın Müzikte Batılılaşma ve Son Dönem Osmanlı Aydınları isimli kitabında yer 
alan Aydınların bazılarının müzik hakkında neler söyledikleri derlenip, düşüncelerinin Cumhuriyet Re-
jimi’nin kuruluşunda ne gibi yansımaları olduğuna değinilecektir.

1844-1912 yılları arasında yaşamış Ahmet Mithat Efendi, Türk müziğinin geliştirilmesini istedi. Bunun 
için bazı öneriler de sunmuştu. Bunlar; Türk müziğinin temel kaynaklarının çözümlenmesi, terminolojinin 
tercüme edilip anlaşılır hale getirilmesi, eğitim-öğretimin kolaylaştırılması, gereksiz makamların sadeleştir-
ilmesi, büyük usullerin Batı müziğindeki gibi sadeleştirilmesine yönelikti (Arslan, 2016:15).

1875-1924 yılları arasında yaşamış olan Ziya Gökalp, aydınlar içerisinde bambaşka bir yere sahiptir. 
Çünkü onun fikirleri, Cumhuriyet Rejimi’nin müzik politikalarına temel olmuştur. Ziya Gökalp, Osman-
lı müziğini “Bizans müziği”, esas Türk müziğini “halk müziği”, Batı müziğini ise “yeni medeniyetimizin” 
müziği olarak gördü. Hatta “yeni milli musiki, Türk’e yakışan musiki, halk ezgileri, Batı tekniği ile armonize 
edilerek oluşturulacak” (Arslan, 2016:31) demişti.

1871-1935 yılları arasında yaşamış Rauf Yekta Bey, Türk müziği adına mücadele eden önemli bir müzi-
kolog idi. Bir taraftan Türk müziğini sistemli bir nazariye ile açıklamak için çabalarken, bir taraftan da Türk 
müziğine hücum eden yerli ve yabancı yazarlar ile çetin bir tartışma içine girmişti. Batı müziğine ise tamamı 
ile karşı çıkmamış ondan faydalanılabileceğini (Arslan, 2016:46) söylemişti.

1861-1935 yılları arasında yaşamış ve “Türk milliyetçiliğinin hakiki babası” sayılan Necip Asım, 
fikirleri ile kendinden sonraki birçok aydını etkilemiş bir aydındır. Ziya Gökalp ve takipçilerinin çoğunda 
Necip Asım’ın fikirlerini görmek mümkündür. Ziya Gökalp’in ortaya attığı “bugün üç türlü müzik ile karşı 
karşıyayız” dediği sanat müziği, halk müziği ve Batı müziği fikri de Necip Asım’a aittir (Arslan, 2016:73). 
Necip Asım, “milli karakteri kaybetmeden Batılılaşma” yanlısıdır. Müzikte Batının tekniğini kullanmayı, 
türküleri armonize etmeyi yani çok sesli hale getirmeyi kabul eden aydınlardandır. 

1900-1961 yılları arasında yaşamış önemli bir müzikolog Mahmut Ragıp Gazimihal, Gökalp’in 
fikirlerini açıklayıp destek olmuştu. Hatta “Gökalp’in fikirlerini bilimsel zeminde şerh etmek istedi” (Arslan, 
2016:112). Türk müziği hakkında fikirleri ise “teknik Batı’dan melodiler milli” formülüne dayanıyordu. 

1899-1961 yılları arasında yaşamış Peyami Safa, Türk müziğini önce müdafaa etmiş sonra karşısında 
durmuştu. Fatih-Harbiye romanında Darül Elhan’da Türk müziğinin kaldırılmasını eleştirmiş, birkaç yıl 
sonra da “… Gazi’nin bütün milli dileklere mihrak olan gür sesi, bugün yüzümüzü ağartacak bir musikimiz 
olmadığını tebliğ etti ve Dâhiliye Vekâleti’nin tavsiyesi ile Ankara ve İstanbul radyoları da bu sarı benizli, 
can çekişen hasta iniltilerine derhal nihayet verdi.” (Arslan, 2016:118) demişti. Dönemin şartlarına göre fikir 
değiştirdiği anlaşılan Peyami Safa, Batıcı bir müzik anlayışını desteklemiştir.

1889-1964 yılları arasında yaşamış olan Osman Şevki Uludağ, Türk müziği adına tartışmalara girmiş 
ve savunma tarafında kalmıştı ancak, o da Necip Asım gibi “Garp tekniğini almalı, milli ahengi feda etme-
meliyiz.” (Arslan, 2016:176) demişti. 

Osmanlı Aydınları’nın müzik hakkındaki düşüncelerinin genel olarak “çokseslilik” ve “halk müziği” 
hakkında olduğu anlaşılmaktadır. Çokseslilik veya Batı’dan faydalanma konusu, Osmanlı müziğini redded-
ip, yabancı sayan aydınlar tarafından kabul edilen bir fikir iken, Türk müziğini savunan aydınlarca da kabul 
edilen bir fikir olmuştur. Türk müziğini savunan Rauf Yekta ve Osman Şevki Uludağ da Batı tekniğinden 
faydalanılabileceğini söylemişlerdir. Yani, Batı tekniğinden faydalanma konusunda aydınların tamamı aynı 
düşünceye sahip olmuştur. Burada esas dikkat çeken nokta şudur ki; Çoksesliliğin nasıl yapılacağı, melodik 
ve ritmik açıdan bambaşka olan bir müziğin, Batı müziğindeki gibi çoksesli hale nasıl getirileceği veya Batı 
tekniğinin nasıl kullanılacağı konusunda hiçbirisi bir fikir beyan etmemiştir. Hâlbuki aydınlar “…problemleri 
ortaya çıkarırlar, hataları ikaz ederler, çözüm yolları önerirler.” (Birkök, 2000:100). Batı’nın ve müziğinin üstün 
olduğu fikrinin psikolojisi ile kendi müziğine problemler yükleyen Aydınlar ne yazık ki çözüm konusunda 
sadece Batı’nın çoksesliliğine ve tekniğine yeşil ışık yakmışlar ama bunun nasıl olacağını söylememişlerdir.

Çokseslilik ya da Batı tekniğini almak gibi düşüncelerin yanında ilginç olan başka bir düşünce ise “sarı 
benizli, can çekişen hasta iniltiler” dir. Peki, bu “sarı benizli, can çekişen hasta iniltiler” ile Peyami Safa ne 
kastetmektedir? Bu sorunun cevabı, Cumhuriyet Dönemi’nde ortaya atılan Türk Tarih Tezi ile yakından 
ilişkilidir.
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Milliyetçilik fikirleri, imparatorlukların çöküş süreçlerinde en önemli faktörlerden birisiydi. Milli-
yetçiliğin Türk Tarih Tezi’ne yansımasında Osmanlıya yer verilmiyordu. Bu fikirler doğrultusunda Cum-
huriyet Rejimi’nde 1930’ların Türk Tarih Tezi’ne göre Türklerin esas yurdu Orta Asya olarak belirlenirken, 
Hititler Orta Asya’dan medeniyeti Anadolu’ya taşımışlardı (Balkılıç, 2015:14-15). Osmanlılar devri ise şöyle 
değerlendiriliyordu; “…bugünün Türk çocukları biliyorlar ve bildireceklerdir ki, onlar, 400 çadırlı bir aşiret-
ten değil, onbinlerce yıllık arî, medeni, yüksek bir ırktan gelen, yüksek kabiliyetli bir medeniyettir.” (Balkılıç, 
2015:22). “400 çadırlı aşiret” Osmanlıları kastediyordu ve 600 yıllık tarihi ile göz ardı edilmek istenmişti. 
Dolayısı ile Osmanlılar sadece siyasi olarak değil bütün yönleri ile –buna müziği de dâhil- rafa kaldırılmalıy-
dı. Osmanlıların müziğine yapılan “sarı benizli, can çekişen hasta iniltileri” yakıştırması siyasi ve dönem 
şartlarının getirdiği bir anlayışı bünyesinde barındırmaktaydı. 

Bu ve buna benzer sayısız tartışmanın devam ettiği dönemlerde Osmanlılar fiilen sona ererken yeni bir 
rejim kuruldu; Cumhuriyet Rejimi. Yeni kurulan Cumhuriyet’in her şeyi ile yeni bir kimliği olması isteniy-
ordu. Tabi ki müzik de “Türk’ün esas müziği” olmalıydı. 

Cumhuriyet Dönemi’ne Etkileri

Çokseslilik, aslında 1910’lu yıllara kadar alınması gerekli olan “Batı tekniği” idi ve çözüm önerisiy-
di. Halk veya sanat müziği gibi bir ayrım çok dillendirilmemişti. 1910’lu yıllardan itibaren “halk müziği” 
Türk’ün “esas müziği” olarak görülmeye başlandı. 1934’e gelindiğinde, TBMM’nin 4. Dönem açılışında 
Mustafa Kemal ATATÜRK, “Ulusal, ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyleyişleri to-
plamak, onları bir gün önce, genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir.” (Oransay, 1985:26) demiş-
ti. Atatürk’ün “ulusal, ince duygular” dan kastı “halk müziği”, “son musiki kuralları” ise “Batı tekniği” idi. 
Peki, Atatürk’te böyle bir fikir nasıl oluştu? Bu sorunun cevabı 1774 yılında doğan ve “halk milliyetçiliğinin 
öncüsü” sayılan Johann Gottfried Herder’e kadar uzanmaktadır. Herder’e göre “milli ruh”, “…aklın, ruhun 
ve halkın ifade biçimini” oluşturmaktadır (Ozan, s. 41). Herder’den etkilenen Romantizm Dönemi Şairleri 
halkı, temel sınıf ve ulusun çekirdeği, milletin en köklü parçası, edebiyatını ise saf, temiz ve asıl olarak 
görürler (Ozan, s. 42). Herder halk şarkılarını ise, “…özünü insanlığın belirli bir kültür aşaması” olarak 
görmüş “Alman şarkılarının derlenmesini ise milli bir hedef ” olarak ifade etmişti (Sevim, 2008:275-277). 
Herder’in bu düşünceleri milliyetçilik düşünceleri ile birlikte çok önemli bir yere sahip oldu. Halk türküleri 
hakkında Herder’in fikirleri Osmanlı Aydınları’ndan Ahmet Cevdet, Necip Asım ve Ziya Gökalp vasıtası ile 
Atatürk’ün yukarıda bahsettiğimiz açış konuşmasına yansımıştı. Necip Asım 1918’de Ahmet Cevdet’in İk-
dam gazetesinde müzik ile ilgili yazısından şu sonuçlara varmıştı; “Musikimiz fenni ve milli bir şekle girme-
kle nazmımız ve raksımız yürüyüşümüz düzelecek, medeniyette büyük, adeta dev bir adım atmış olacağız.” 
dedi (Çakıroğlu, 2017:653). Ziya Gökalp ise, Necip Asım’ın “milli ve medeniyet” fikirlerinden etkilenmiş, 
“milli” olarak gördüğü halk müziğini “yeni medeniyetin” müziği ile işlemek gerektiğini söylemişti. Osmanlı 
Aydınları’nın bu fikirleri Atatürk’ün “Ulusal, ince duyguları, düşünceleri anlatan yüksek deyişleri, söyley-
işleri toplamak, onları bir gün önce, genel son musiki kurallarına göre işlemek gerekir.” düşüncesini oluştur-
muştu ve Cumhuriyet Dönemi’nin Müzik Politikaları’na temel teşkil etmişti. 

Sonuç

Batı karşısında geri kaldığı ve sorunları olduğu söylenen Türk müziği, önce halk ve sanat (Bizans, di-
van, saray, meyhane vb.) müziği olarak ikiye ayrılmış, sonrasında “esas Türk müziği” olarak “halk müziği” 
belirlenmişti. Siyasi düşünceler nedeni ile gelinen son noktada; “esas” olan “halk müziği” nin yapısı ve icrası 
yeterli görülmemiş, halktan alınıp çoksesli (evrensel) hale getirilip tekrar halka verilmek istenmişti. Çok-
sesliliğin başarılabilmesi için ise, yurtdışına öğrenci gönderilmiş, yurtdışından yabancılar getirtilmiş, der-
leme gezileri yaptırılmış, okullar ve konservatuarlar kurulmuş, radyolarda ve eğitim kurumlarında Türk 
müziği yasaklanmış, opera denemeleri yapılmış, Halkevleri aracılığı ile halka eğitim vermek gibi onlar-
ca faaliyet yürütülmüştü. 18. yüzyılın sonlarına doğru yani 1789’lardan itibaren III. Selim ile yoğunlaşan 
müzikte Batılılaşma fikirleri, 20. yüzyılın ilk çeyreğinde 1926 da Türk müziği eğitim-öğretimini, 1934’te de 
dinlenilmesini yasaklama sürecini başlatmıştı. Bu süreçte aydınların katkısı göz ardı edilemeyecek kadar 
büyüktü. Kısaca, Cumhuriyet Dönemi’nde yukarıda saydığımız müzik adına yapılan bütün faaliyetlerin te-
melini oluşturan düşüncelerde, Osmanlı Aydınları’nın rolü çok önemli bir yere sahip oldu.
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Solunumun Ses Eğitimindeki Önemi

 

Çiğdem ALADAĞ1

Giriş:

Yaşamımız açısından en önemli gereksinimlerden biri olan solunum, vücuttaki oksijen-karbondioksit 
değişimini sağlar. Yeni doğanlarda dakikada 40-80 arasında değişen soluk alıp-verme sayısı, yetişkinliğe 
ulaşıldığında dakikada 12-18 arasına düşer (https://healthdocbox.com/Asthma/76426163-The-respirato-
ry-system.html). Bu temel gereksinim ses eğitimi içinde son derece önemlidir. Çünkü ses çıkaran organların 
hemen tamamı solunum sistemine aittir. Bir tek ağız, sindirim işini de üstlenir. Özellikle kariyerlerini sesleri 
üzerine kurmuş olan profesyonel şarkıcılar için ses sağlığının önemli bir parçası olan solunumun doğru ka-
vranması ve kullanılması, sesin ömrü açısından temel noktalardan biridir. Solunum mekanizmasının doğru 
bir şekilde çalışması, sesimizi aktif olarak kullandığımız süre boyunca, ses sağlığımızın korunmasını sağlar. 
Burnun alınan nefesi süzerek zararlı maddeleri ve  patojenleri tutma görevi olsa da, şarkı söylerken ağızdan 
nefes almak daha pratiktir. Ses eğitiminin en temel ve gerekli unsuru olan solunumu tam anlamıyla anlamak 
için normal ve patolojik solunum olayını kavramak önemlidir. 

Solunum:

Şarkı söyleme solunumu 1880’de Francesco Lamperti’nin şarkı söyleme sanatıyla ilgili tezi yayın-
landığından bu yana sürekli olarak araştırılmış ve üzerinde çalışılmış bir konudur. Alanında uzmanlaşmış 
birçok şan pedagogu, solunumun ses eğitiminde iyi ve sağlıklı bir vokal teknik için en temel ve önemli 
unsuru olduğunu vurgular. Richard Miller solunumla ilgili şu ifadeyi kullanmıştır, “solunum yönetimi ust-
alıklı vokalizmin esas temelidir”. Richard Alderson, iyi şarkı söylemenin temelinin iyi bir solunum üzerine 
kurulmuş olduğuna inanır. (Cowgill, 2004: 4). William Vennard ise solunumun önemini vurgulamak şöyle 
söylemiştir, “eğer solunumun gelişirse, şarkı söylemen de gelişir”. 

Yaşam kaynağı olmasının yanı sıra ses eğitiminin de en temel unsuru olan solunum olayını daha iyi 
kavrayabilmek için göğüs organları ve karın kaslarına ait anatomik bilgileri değinmek gerekir. Göğüs iskeleti 
12 göğüs omurgası, 12 çift kaburga ve sternumdan (göğüs kafesi kemiği) oluşmaktadır. Kaburgalar arkada, 
göğüs omurları ile eklemleşmişlerdir. Göğüs boşluğu içinde, akciğerler, trakea, kalp, büyük damarlar, yemek 
borusu ve sinirler yer almaktadır. Göğüs boşluğu, karın boşluğu ve karın için organlarından diyafram ile 
ayrılmıştır. (Gürel, 1982: 1). Diyafram solunum için önemli bir kastır. Soluk alıp-verme ve tutma işleminin 
koordisyonunda karın kaslarıyla birlikte diyaframın rolü büyüktür. (Sabar, 2008: 28). Akciğerlerin elastiki 
bağ dokusu, kılcal damarlar tarafından sarılmış bulunan çok ince kesecikler (alveoller) içerir. Gaz alışverişi 
bu alveollerde meydana gelir.

Şekil 1. Solunum Yolu Organları

1    Akdeniz Üniversitesi, Antalya Devlet Konservatuvarı, cigdemaladag@akdeniz.edu.tr

OP-061



212 Çiğdem Aladağ

Şekil 2. Oksijen-Karbondioksit Değişimi

(http://www.ossbiyoloji.net/konu%20anlatimi%20-%20solunum%20sistemleri.htm)

Soluk alma sırasında (inspiration) hava kaynağı olan akciğerler beyinden gelen emirle özellikle di-
yaframın aşağı doğru aktif hareketi ile genişlemektedir. Diyafram kasıldığı zaman kendisine bağlı altı kabur-
ga kemiği de aşağı doğru çekerek akciğer dokularının genişlemesine neden olur (Ömür, 2004: 41). Böylece 
dışarıdaki hava burun, ağız, farenks, larenks, trakea, bronşlar ve bronşiollerden geçerek akciğer alveolleri 
içine kadar ulaşır (Akciğer boşluklarında alçak basınç). Kaburgaların inmeleri ve diyaframın pasif olarak 
yükselmesi ile göğüs boşluğunda bir daralma olur ve akciğer boşluklarında bir yüksek basınç yaratılır. 
Böylece hava akciğerlerden aynı solunum yollarını izleyerek dışarı atılır (expiration) (Gürel, 1982: 2). Ak-
ciğerlerin, havayı emme görevi dışında havayı ses tellerine doğru üfleme görevi de vardır. Böylece ses telleri 
bir müzik aletine dönüşür (Ömür, 2004: 9). Soluma işlemi insan farkına varmadan dakikada 16-17 kez 
tekrarlanır. Her nefeste akciğerlere 500 ml. hava dolar. Ancak şarkı söylerken 1000-1500 ml hava kullanılır. 
Bu miktardaki havayı akciğerlere doldurmak için de daha çok enerjiye ihtiyaç duyulur (Ömür, 2004: 41). 

Diyafram Kası:

Diyafram kası bir şarkıcının solunum sırasında ihtiyaç duyduğu en önemli kastır.  Derin bir soluk al-
mada nefes hacminin en az %60 ile %80 arasında artışından sorumludur (İşsever, 2017: 369). Konum olarak 
akciğerlerimizin hemen altında yer alır. Önden göğüs kemiğine, arkadan bel omurgasına bağlı iki kubbeden 
oluşan bir kastır. Kubbelerden soldaki kalbin varlığından dolayı daha aşağıdadır.
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Şekil 3. Diyafram Kası ve Şekli (İşsever, 2017: 369)

Solunum Türleri

Klavikular Solunum (Yüksek Solunum):

Bu solunum türünde diyafram kası neredeyse hiç aktif değildir. Kaslar üzerinde kontrolsüz bir durum 
hakimdir. Bu şekilde alınan nefes sırasında boyun kasları aşırı derecede kasılacağı için çıkarılan sesin ka-
litesi de bu durumdan etkilenecektir. Göğsün üst kısmına alınan nefes şarkı söylemeyi desteklemez aksine 
göğsün üst kısmında  ve boğazda gerginlik ve sıkışma hissine neden olur. Ayrıca şancı, omuzların yukarı 
kalkmasıyla, larenksi aşağıda tutmak için gerekli olan uzun boyun postürünü de kaybeder, boyun kıslır ve 
kasılır. Ayrıca sürekli inip kalkan omuzlar ve göğüs seyirci için de dikkat dağıtıcıdır (Uçman, 2012: 31).

Şekil 4. Klavikular Solunum Sırasında Gövdenin Pozisyonu

Abdominal Solunum (Karın Solunumu):

Bu solunum türünde diyafram aktif olarak kullanılır. Hayvanlar ve yeni doğan bebekler doğal olarak 
abdominal solunum yaparlar. Enspirasyon, öncelikle diyaframın kasılması ile oluşur. Diyaframın hareketleri 
karın ön duvarına iletilir (Gürel, 1982: 7). Sessizce alınan nefesle birlikte larenks geçici olarak aşağıya doğru 
iner. Çünkü, diyafram kasılıp aşağıya inerken bronş kollarını da çeker, bronşlarda krikoid kıkırdağın ön 
tarafını aşağıya doğru çekerler(Uçman, 2012: 26). Diyaframın herhangi bir istisnası yoktur. Güçlü soluk 
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alma işlemi başladığında, diyafram rahatlamaya başlar ve yukarı doğru hareket eder.  Bu sırada karın kasları 
sıkılaşır ve diyaframı yukarı doğru iterler. Bu şarkıcının larenksinde basınç hissettiği andır. Bazı şarkıcılar 
bunu boğazdaki yumruk diye tanımlar. Güçlü karın kasları, boğazdaki küçük kaslara karşı çukurlaşır. Sonuç 
olarak, iç larenks kasları koordinasyonunu kaybeder,kapatıcı kaslar yerini gerici kaslara bırakır (http://www.
danmarekbelcanto.com/wp-content/uploads/chapter-7.pdf).  

Şekil 5. Abdominal Solunum

Abdominal solunumda torakal bölgede genişleme olur. Toraks desteği solunum için çok önemli olmakla 
birlikte, aşırı destek nedeniyle havanın hızla dışarı atılması ile ani basınç düşüklüğü oluşur. Karın kaslarının 
çok sert durumda olması, üst tonlarda çözülme ve titremeye neden olur. Dolayısıyla solunum esnasında 
kasların doğal işleyişin dışında gerilmemesi, düzgün bir vokal çizgisi yakalamak açısından önemlidir. 

Kostal Solunum (Kaburgalar Arası Solunum):

Kostal solunum kaburgaların yanlarına doğru nefes alma biçimidir. Bu solunumda sırasında, dış ka-
burga kasları büzülür ve yan kanatlar genişler, bu sırada diyafram kasılır ve düzleşir. Soluk verme sırasında 
ise, kaburgalar havayı dışarı atmak için içe doğru kasılır (http://www.danmarekbelcanto.com/wp-content/
uploads/chapter-7.pdf).  Solunum esnasında diyafram ve kaburgalar eş zamanlı olarak inspirasyon (soluk 
alma) hareketine başlamalarına karşın her ikisinin karın duvarındaki hareketi zıt yöndedir.

Uzun cümleleri söylerken kostal solunum yeterli değildir, mutlaka abdominal nefesle bağlantısı ge-
rekir. Abdominal nefes desteği olmadığında, şarkıcının her nefeste dirseklerinin yana doğru açıldığı gö-
zlemlenir. Kostal nefes alanlar da, üst kısma nefes alanlar gibi  nefes alırken üst abdominal bölgeye içeriye 
çekme eğilimi gösterirler. Çünkü kaburgaları yanlara açabilmek için karnı içeriye çekmek gerekir ki bu da 
diyaframın yeterince aşağıya inmesini engelleyecektir. Kaburgalar ve sternum nefes verirken kapanırlar, za-
ten bu onların doğal hareketleridir. Fakat şarkı söylerken bu kapanmanın diyaframı aşağıda tutabilmek için 
çok yavaş olması gerekir. Aksi takdirde nefes verir vermez diyafram hemen yükselir ve ses için gerekli olan 
nefes desteği sağlanamaz (Uçman, 2012: 33). 
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Şekil 6.  Kostal Solunum
(http://www.danmarekbelcanto.com/wp-content/uploads/chapter-7.pdf)

Şarkı Solunumunda Bozukluklar:

Şarkı solunumu bozukluğunun birçok nedeni olabilir.  Bu nedenlerin başında karın kaslarının zayıf 
olması durumu vardır. Özellikle daha çok kadınlarda görülmektedir. Yağ dokusunda fazlalık, hamilelik veya 
ameliyat sonucu iç organlarda ptozis, rektus diastazı (karın düz kaslarının birbirinden ayrılması) gibi du-
rumlar kasların zayıflamasına neden olur. Bunun dışında ters ekspirasyon yani soluk verme sırasında karın 
ön duvarında artan bir şişkinlik ile tanımlanır. Sonuç olarak ses çok çabuk yorulur. Bir diğer neden de karın 
kaslarının sertliğidir. Karın kaslarının çok fazla gerilmesi nedeniyle, solunum forse edilmiş olur (Gürel, 
1982: 13). 

Solunumun Önemi:

Solunum doğal olarak gerçekleşen bir olay gibi gözükür, çünkü bilinçli yapılan bir eylem değildir ve 
kendiliğinden oluşur. Konuşurken nasıl nefes alıp vereceğimizi düşünmeye gerek duymayız ancak şarkı 
söylerken ya da diğer performanslarda kişinin bilinçli ve etkili bir solunum kontrolünü başarması gerekir 
(Ömür, 2004: 55).

İstirahat solunumunda, göğüs ve karın duvarı hemen hemen denk bir hareket eğilimi gösterirken, 
konuşma ve şarkı söyleme solunumunda her iki hareketin senkronize olmadığı izlenmektedir. Henüz göğüs 
kafesinin enspirasyon hareketi son bulmadan karın duvarının ekspirasyon hareketi başlamaktadır (Gürel, 
1982: 8).  Şarkı solunumu, istirahat halindeki solunuma göre farklılıklar gösterir. İstirahat halindeki solunu-
ma göre şarkı solunumunda daha kısa, çabuk ve derin soluk alınır, ancak soluk verme işlemi uzun, yavaş ve 
derin olmalıdır. Alınan havayı ekonomik kullanmak, söylenilen uzun pasajları devam ettirebilmek için son 
derece önemlidir. 

Şarkı söylerken yapılan belli başlı solunum hareketleri şunlardır:

•	 Küçük bir soluk alınarak, ağız fazla açılmadan havayı yavaş yavaş sözlere yaymak gerekir.

•	 Solunum yumuşak yapılmalıdır. Göğüs kafsini hava ile şişirmenin, karın kaslarını yapay olarak 
harekete geçirmenin hiçbir yararı olmayacağı gibi birçok zararı vardır: Akciğer hastalıkları oluşabilir, 
yorucu bir söyleme tarzı olduğundan hem fizyolojik yorgunluk, hem ses yorgunluğu görülür.

•	 Solunum refleks olmalıdır. Ses,soluğun boşaltılmaya başlamasıyla birlikte ağızdan çıkmalıdır. Soluğu 
vermeye başladıktan sonra sesin çıkması yani soluğun sesin önüne geçmesi sesi bulanıklaştıracaktır.

•	 Soluk alırken doğrudan akciğerler değil, karın kasları kullanılmalıdır (Ömür, 2004: 56).
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Solunum için önemli noktalardan bir diğeri ise postürdür (duruş). Doğru solunum durumunu ayar-
lar. Eğer şarkıcının postürü düzgün değilse, doğru solunum gerçekleşemez ve bu durum şarkıcının perfor-
mansını olumsuz şekilde etkiler (Whiter, 2016: 25).  Kişinin postürünün dengeli olduğunu söylemek için, 
vücudun hiçbir kasına; yürürken, ayakta dururken ya da otururken aşırı yük binmediğini görmemiz gerekir. 
Bir şarkıcı gösteri sırasında yanlış postüre bağlı olarak doğan enerji kaybıyla başa çıkmayacaktır (Ömür, 
2004: 54).

Şekil 7. Postür 

(http://www.meselespor.com/2017/01/dikkat-yanls-durus-sahibi-olma.html)

Sonuç:

Yanlış solunum tekniği ile bir süre şarkı söylemek olasıdır. Ancak ses telleri, solunumdaki bu teknik 
yanlışlığı dengelemek için fazla bir çabaya zorlanmış olacaklardır. Bu durumda larenks kaslarında yorgun-
luğa neden olacaktır. Şarkı söyleme esnasında mutlaka nefes ve rezonans kaslarının gevşetilmesi gerekir. 
Aksi takdirde uzun süre kasılı kalan kaslar titremeye ve bununla bağlantılı olarak stres oluşumuna neden 
olabilir.  Solunum esnasında abdominal kasları istemli ve gereğinden fazla sıkmak, hem vücut kaslarında 
hem de ses tellerinde istenmeyen gerginliklere ve olumsuz sonuçlara neden olacağından ötürü, öğrenilen 
doğru solunum yöntemleriyle, şarkı söyleme sırasında solunumun refleks olarak gerçekleşmesi ve üst solu-
num yolunu germeden, serbest bırakılması gerekir. Alınan havayı fonasyon sırasında performansa yetecek 
şekilde ekonomik kullanabilmek de son derece önemlidir. Beden ve ruh sağlığı açısından da son derece 
önemli olan doğru solunum yöntemini, ses eğitimine yeni başlayan öğrencilere detaylı şekilde aktarmak, 
eğitimde sağlıklı bir yol izlenmesi açısından gerekli ve önemlidir. Bu açıdan ses eğitmenlerine ciddi görevler 
düşmektedir. Eğitim esnasında problemin iyice kavranıp, çözüme yönelik farklı yöntemler izlenerek, öğren-
ci için yararlı olup olmadığı gözlemlenmeli ve her bir sorun için yeni çözümler üretilebilmelidir.
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İnsan Hakları Eğitimi

Nurten KİRİŞ YILMAZ1

İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ

İnsan hakları özel bir varlık olarak insanı ele alan ve onun haklarının korunmasını içeren haklardır. 
Bu haklar, insanın beden ve ruh varlığı olmasından hareketle tek bir yönüne göre değil bütünlüğü içinde 
ele alınarak hazırlanır. Bedeni tarafını içeren haklar; hayatta kalması, barınması, beslenmesi gibi haklarken; 
ruhunu içeren hakları onun bir değer varlığı olarak kendi değerlerini ortaya koyması, otonomisinin korun-
ması, eğitim almasının engellenmemesi gibi haklardır. Yani bir insanı varlık alanındaki diğer canlılardan 
ayıran düşünen yönünü de ele alan bir haklar bütünüdür Bu nedenle de yalnızca insana özgüdür. Kuçuradi 
buradan hareketle şöyle der;2

Bu yalnızca insana özgü olanakları kişilerde koruma istemleri, temel insan haklarını oluşturuyor, 
düşünce tarihinde adım adım bilincine varılan ve tökezleye tökezleye ortaya konan insan haklarını. 
Bu olanakların her kişide korunmasını istemek, insanın değerini -:varlıktaki yerini-, kendi değerimizi 
korumayı istemek oluyor. Bu da, kişileri sırf insan oldukları için korumayı istemek demek oluyor.

Yani, ‘insan haklarını niçin istemeliyiz?’ sorusuna verilecek cevap; insan olmalarından ötürüdür. İn-
sanın  ayırıcı yönleri, insan haklarının zemini oluşturur. Bu bir ırk, tür, cins ayrımı değildir. Bu bizzat in-
sanın değerinin ortaya konulmasıdır. Bu değeri korumak ve savunmak onun haklarını desteklemek ise çok 
önemli bir görevdir. Kuçuradi’ye göre, “böylece, insanın bu yapısal özelliklerini korumak, yani kişilerde 
insanın olanaklarını geliştirmek, insan türünün davası, insan olan herkesin ödevi oluyor. Diğer yandan, 
bu türün üyesi olan her tekin hakkı oluyor: bu olanakların geliştirilmesi onun için de sağlanmalı”3 diyer-
ek bu hakların niçin korunması gerektiğini açıkça ifade eder. Buna göre, insan haklarını korumanın asıl 
anlamı, kendimizin bütünlüğünü korumaktır ve bu nedenle ‘insan’ olan bu yatırımı yapmalıdır. Buradaki 
‘insan’,  kim olduğu, ırkı, cinsi, kültürü, beyaz ya da siyah oluşu önemsenmeksizin her bir insandır. Yani bir 
Avrupalı beyaz, insan haklarına sahip ama bir zenci sahip değilse, bu insan hakkı değil belli bir kültür, ırk, 
cins gözetilerek yapılan hak olacaktır ki böyle bir hakkın bütünselliğinden ve genel geçer ya da evrensel 
oluşundan söz edilemeyecektir

Kuçuradi, 

Bir kişide, bir insan hakkının korunması söz konusu olunca, bu kişinin kim olduğu önemli değildir; 
başkasının bir insan hakkını çiğnemiş bir kişi olması bile önemli değil. İnsan olması, insan haklarının 
onun için de korunması hakkını sağlıyor ona. Bir hakkı insan hakkı yapan, yani onun hiçbir insanda 
çiğnenmemesi ya da herkes için sağlanması gerekliliği, insanın olanaklarının bilgisinde temelini buluyor. 
Kendimizi -yani insan türünü- yeryüzünden silip süpürmeyi düşünmediğimiz sürece, hiçbir eylemin 
insan haklarıyla ilgisiz olmadığı bilinciyle, bu haklarımızı kişilerde korumaktan ve bunu yapan kişiler 
olarak kazandığımız hakla, bu hakların herkes için korunmasını yüksek sesle istemekten -devletlerden 
ve insanlıktan istemekten- başka çaremiz yoktur.4 

Ancak insan hakları yalnızca istenerek korunan haklar değildir. Günümüzde hemen her gün bir in-
san hakkı ihlali ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bunun insanlık üzerinde bıraktığı ağır melankolik hava, 
korku, kuşku, endişe zaten insanı, günlük hayatını idame ettirme konusunda zorlamaktadır. Ancak bundan 
daha önemli bir durum vardır ki, ihlallerin önüne geçilememesi, onların artmaması için uğraşılmaması geri 
döndürülemez bir duruma sebep olacaktır. Bu da hak ihlallerinin korunmaya değer olamayacak kadar sıra-

1   Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Isparta  / Türkiye. nurtenkiris@sdu.edu.tr
2   I. Kuçuradi, 2007, İnsan Hakları Kavramları Ve Sorunları, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu, s. 2.
3    Kuçuradi, (2007), s. 2.
4    Kuçuradi, 2007, s. 2-3.
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danlaşmasıdır. Bu sıradanlaşma neticesinde, suçların işlenme oranı ve hak ihlalleri iyice artacaktır. Bunun 
önüne geçilmesi için devletler hukukun üstünlüğünü kullanarak insan haklarını ülkelerin içinde hukuk 
ile ve insan hakları mahkemeleri ile korumaya çalışırlar. Ama görülmektedir ki bu da yeterli değildir. Bu 
sebeple hak ihlallerinin önüne geçilmesi için en temelden   başlamak gerekmektedir. Bu temel, eğitimdir. 
İnsan haklarının korunması ve ihlallerin önüne geçilmesi için eğitim, anne karnında henüz bir ceninken 
başlamalıdır. Ebeveynler bebeğin cenin olduğu andan itibaren haklarına uygun davranmalı, onun haya-
ta getiriliş sürecinde hayatta kalmasını engelleyici bir eylemde bulunmamalıdır. Örneğin son yıllarda bu 
anlamda en çok tartışma konusu yaratan durum kürtajdır. Yani bir insanın insan haklarına ilişkin eğitimi, 
henüz anne karnından itibaren başlamalıdır. Sonra ilkokul yıllarına kadar aile ve çevre ile beslenen bir insan 
hakları eğitimi, akabinde de okul ortamında, derslerde verilecek eğitim ile insan hakları ihlallerinin önüne 
geçilebilecektir. Burada iki önemli aşamaya göre hareket edilmelidir:

1) İnsan hakları nedir? Ve bu eğitimin amacı nedir?

2) İnsan hakları eğitiminin etkili ve verimli olması için ne tür metotlar kullanılmalıdır?5

İnsan haklarının amacı ne olabilir? Öncelikle insan hakları muzdarip durumdan hareketle değil de, ol-
ması gerekenden hareketle ele alınmalıdır. Örneğin bir cinayet vakasında, cinayet işlenip birilerinin yaşama 
hakkı elinden alındıktan sonra cinayet işlemenin insan haklarına aykırı olduğunu ve yaşama hakkının ihlali 
olduğunu söylemek bu eğitimin sadece olgulardan hareket edeceğini söylemek olur ki bu bazı durumlar-
da eksik kalacaktır. Çünkü o zaman evrensel olmayan, tamamen bir kültüre ait olan bir hak ihlalinin hiç 
öğretilemeyeceği gibi bir sonuç doğurur. Yani bilmediğimiz bir ülkenin bir yerinde yaşanan bir ihlalden 
hareketle sadece o toplumda verilen bir eğitim, insan haklarının evrensel olarak bütün toplumlara yayılması 
için bir neden sunmaz. Oysa olgulardan değil de yani olandan değil de olması gerekenden hareketle ver-
ilen bir eğitim hem insan haklarını evrenselleştirecek hem de dünyanın her bir yerindeki insanın haklarını 
savunacaktır. Bu durumda da onun amacı, başımıza bir durum gelmesinden ötürü değil gelmemesi için ve 
başkasını başına getirmemiz için çaba sarf etmeyi öğrenmemiz anlamına gelir. Bu anlamda insan haklarının 
yolu etik ile kesişir, çünkü etik alan; olandan değil, olması gerekenden hareket eder ve böylece insan hakları 
aynı zamanda etik alanın içine dahil olur. Olandan hareketle verilen insan hakları eğitimi ise, sadece hukuk 
alanı içine dahil edilebilir.

Kuçuradi’nin aktardığına göre, “Viyana Kongresi Tutanaklarında insan hakları eğitiminin amacı, bir 
“bilinç uyandırmak”, yani “dünyanın her yerinde yaşanan insan hakları ihlallerine son vermek için eylemde 
bulunma gerekliliği bilincini artırmak” şeklinde dile getiriliyor.”6 Kuçuradi buradan hareketle şu yorumu yapar: 

Daha önce gerçekleştirilmiş ihlallere karşı “bir şeyler” yapma istemesini uyandırmak, kuşkusuz çok 
önemlidir. Ama sanırım bu, en son amacı dünyada insan haklarının gitgide daha çok koruması olan bir 
eğitim için yeterli değildir; çünkü böyle bir eğitimin, daha asil bir istemeyi: insan hakları ihlal edilmeden 
önce, insan hakları ihlal edilmeyecek tarzda eylemde bulunma istemesini oluşturmayı amaçlamıyor; (…) 
Oysa (…) kişinin belirli tek tek durumlarda kendisinin doğrudan ya da dolaylı olarak bu tür ihlallerin 
nedeni olmamasını ya da bu hakların gerçekleştirilmesine katkıda bulunabilmesini sağlayabilir.7 

Yani insan hakları eğitiminin ilk olarak amacı olandan değil, olması gerekenden hareketle oluşturula-
cak bir bilinç olmalıdır. Öte yandan insan haklarının amaçları çeşitli toplantılara dayandırılarak şöyle birkaç 
başlıkta toplanmıştır:8

1- İnsan hakları eğitimi; karşılıklı anlayış, hoşgörü, saygı ve dayanışma davranışlarını özendirmelidir. 

2- İnsan hakları eğitimi; bireye hak bilinci kazandırmanın yanı sıra, başkasının haklarına saygı 
göstermesini de öğretmelidir. 

5    Kuçuradi, 2007, s. 259.
6    Kuçuradi, 2007, s. 259.
7    Kuçuradi, 2007, s. 260.
8    B. Üste, 2007, “İnsan Hakları Eğitimi ve İlköğretimdeki Önemi”, Ege Akademik Bakış,7(1), 295–310., s. 299.
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3- İnsan hakları eğitimi; bir insan hakkıdır ve sosyal adalet, barış, demokrasi ve geliştirmeyi tam 
gerçekleştirmenin ön koşuludur. 

4- İnsan hakları eğitimi; insan haklarının güvenceye bağlanacağı ve ihlallerin önleneceği sağlam bir 
temel oluşturur. 

Buraya kadar insan haklarının amaçlarının ne olduğuna değildik. Bu noktada yeni sorumuz bu amaçlar 
doğrultusunda verilecek eğitimin metodunun ne olacağı üzerine olacaktır. Aile içinde verilen eğitim çok 
önemlidir ancak burada çoğunlukla geleneksel metotlar kullanılmaktadır. Toplum düzeninin bozulmaması 
ve birtakım karışıklıkların önüne geçilmesi için daha çok geleneksel kodlarla hareket edilmektedir. Şahin, 
“her türlü eğitimin başlangıç yeri ailedir. Birey demokratik değer ve davranışlarının bir bölümünü ailede 
elde eder. Fakat ailenin eğitim düzeyi, gelenekleri ve değer ölçülerinin değişkenliği ve kısıtlılığı gözardı 
edilmemelidir”9 diyerek bu durumu vurgular.

Ailenin ilk eğitim yeri olduğu su götürmez bir gerçektir. Ancak bu tür sebeplerden dolayı insan hak-
ları eğitimi için sistematik hareket eden bir kuruma ihtiyaç vardır ki bu kurum da, okuldur. Aile ve okul 
işbirliği ile oluşturulacak eğitim ile insan haklarına ilişkin bilinç kazandırılması kolaylaşacaktır. Okulların 
bu eğitim için tüm organlarıyla, ciddi mesai harcayarak hareket etmesi gerekmektedir. Burada ders müfre-
dat içerikleri, öğretmenin tutumu, öğrencinin anlama kapasitesi tek tek değerlendirilmeli ve bu alanların hiç 
biri gözardı edilmeden bu konuda metotlar belirlenmelidir. 

Şahin’in aktardığına göre, 

Herhangi bir konuda öğrenmeyi etkileyen en önemli etkenlerden biri, işlenecek konuya uygun yöntemi 
seçmektir. Çünkü eğitimin başarısı ile kullanılan yöntemin uygunluğu arasında doğrusal bir ilişki vardır. 
Bununla birlikte öğretmenin yöntemi kullanma becerisi, yetkinliği, kişiliği ve öğrencilerle kurduğu 
iletişim biçimi de kullanılan yöntemin başarısında etkili olmaktadır. Önemli olan seçilen yöntemlerin, 
öğrencileri güdüleyecek ve katılımlarını sağlayacak nitelikte olmasıdır.10

 
Yani insan hakları eğitimiyle ilgili başarı sağlanması için öğretmenin uygun müfredata göre bilgi sahibi 

olması ve bu bilgiyi aktif bir şekilde sınıfta ortaya koyacak metotlar geliştirmesi gerekmektedir. Örneğin 
Üste’nin aktardığına göre, öğretmen hoşgörü ve sabır içinde çocukların duygularını kabul etmeli yargıla-
mayan bir ses tonu ile sorunları söze dökebilmelidir Yine Üste’ye göre, insan hakları eğitiminin etkinliğinde 
öğretmenlerin insan hakları konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.11

Öte yandan eğitim faaliyetinin gerçekleştiği yer olarak sınıfların bu eğitime uygun dizayn edilmesi ge-
rekmektedir. Öğrenci öğretmeniyle doğrudan ilişki kurabilecek bir şekilde sınıf düzeninde oturtulmalı, ye-
terli bilgiye sahip öğretmen ise öğrencilerine olan yaklaşımıyla hem niceliksel hem de niteliksel bilgi akışı 
kurabilmelidir. Çünkü Şahin’den yaptığımız şu alıntılar bu konuda kapsamlı bir bilgi vermektedir:

Öğrencilerin öğretmenle ve birbirleriyle etkileşimleri, öğretmenin öğrencilere yaklaşımı sınıfın iklimini 
belirlemektedir. Bu nedenle öğretmenlerin en başta yapmaları gereken şey, sınıfta hoşgörüye ve sevgiye 
dayalı, demokratik bir sınıf ortamının yaratılması olmalıdır. Sevgi, insanın kendisiyle, çevresiyle ve 
doğayla barışık yaşamasında temel etkendir. Kendisiyle barışık insan başkalarını da sever. Bu yüzden 
sınıf ortamı karşılıksız sevgiye dayanmalıdır.12 

Öğretmen öğrencileri dinlemeli, düşündürmeli, yüreklendirmeli, görüşlerini gerekçelendirmeleri için 
özendirmelidir. Öğretmen sınıfta saygılı, demokratik, eşitlikçi, özgür bir ortam yaratıp öğrencileri insan 
hakları ve yurttaşlık konularında bilinçlenmeye yönlendirmelidir.13 

Öğretmen, davranışlarında insan onuruna ve insan haklarına saygılı, eşitlikçi bir tutum sergilemeli; 
çocukların birbirlerini incitmemesi için sınıf ortamının hazırlanmasına öğrencileri katmalı; sorun 
çözme yöntemlerini bilmeli, kullanmalı; öğrencilerini sorunları sahiplenmeye, eleştirel, yaratıcı ve 
bağımsız düşünmeye yöneltmelidir.14

9    İ. Şahin, 2009, “Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi”, e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 4, Number: 4, 
Article Number: 1C0100, s. 1349.
10     Şahin, 2009, s. 1351.
11     Üste, 2007, s. 301.
12     Şahin, 2009, s. 1350.
13     Şahin, 2009, s. 1350.
14     Şahin, 2009, s. 1351.
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Yani genel balık olarak okul, organları olarak öğretmen, öğrenci, metot, müfredat, sınıf koşulları ele 
alınarak topyekün bir eğitim anlayışı hayata geçirildiği sürece insan hakları eğitimi eksiksiz olacaktır ve hak 
ihlallerinin önüne büyük oranda geçilecektir. Elbette her dönem ve her toplumda insan hakları ihlalleri-
yle karşılaşılması olasıdır. Ancak burada kazandırılacak bilin ile ihlaller minumuma indirileceği gibi daha 
önemi bir durum vardır ki o da, ihlallerin sıradanlaşmasının önüne geçilecektir. Kepenekçi’ye göre özetley-
erek belirtmek gerekirse, 

Okulda işbirliğine dayanan öğrenme ortamının oluşturulması, öğrencinin fikirlerine değer verilmesi, 
başkalarının haklarına ve görüşlerine saygı gösteren kişilerin model olarak sınıfta sunulması, öğrencinin 
deneyimlerini açıklamaya ve yeni fikirler üretmeye teşvik edilmesi ve öğrencilere öğrenme sürecini 
kontrol etme yönünde biraz sorumluluk verilmesi insan hakları eğitiminin amaçlarına ulaşması için 
gerekli unsurlardır.15

Ne zaman ki öğrenciler, insan hakları ile ilgili eğitimi verme becerisine sahip öğretmenle karşılaşır ve 
onun metoduyla eğitim alırsa, aynı zamanda da uygun okul düzeni ve tüm koşullar uygun hale getirilirse 
insan hakları eğitimi için gerekli koşullar hazırlanmış olur. Ve ancak bu sayede soyut bir insan hakları ideali 
ya da fikrindense somut bir insan hakları kavramı kafalarında belirmiş olacaktır. “Öğrenciler kendilerine 
insanca davranıldığını ve temel haklarına saygı gösterildiğini gördüklerinde, zihinlerinde soyut bir şekilde 
bulunan insan hakları kavramı somut bir hale gelecektir. Bu yüzden, insan hakları ile ilgili değerler, okul 
öncesi eğitimden başlayarak eğitimin her düzeyine ve her konusuna girmelidir.16 Yani insan hakları ile il-
gili verilecek bir eğitim sadece belli bir dönemde verilecek ve bitecek bir eğitim değildir. O yaşam boyu 
sürdürülmesi gereken bir eğitimdir. Kuçuradi’ye göre de, insan hakları eğitimi, “bütün öğretim düzey-
lerinde yapılmalıdır. Eğiticilerin eğitimi programları, eğitim yapacakları düzeye göre, yani her düzeye konan 
amaçlara göre geliştirilmelidir.”17

Sonuç olarak, insan hakları eğitimi ailede, okulda, günlük hayatta karşılaştığımız hizmet aldığımız ya 
da hizmet verdiğimiz her alanda, kitle iletişim araçlarında verilmesi gerekn bir eğitimdir. Ancak bu şekilde 
insan haklarının ne olduğu üzerine bir bilinç oluşturulacak ve ihlallerinde önüne geçilecektir. Bu nedenle 
ilk olarak ailelerin bilinçlendirilmesi ile ilk eğitim veren alan sağlamlaştırılmış olacak akabinde okullarda 
koşulların insan hakları eğitimine uygun hale getirilmesi ile önemli bir ivme kazandırılmış olunacaktır. 
Sağlıklı bir toplum ancak insan hakları eğitimine verilen önemle doğru orantılıdır. İlk ve orta öğrenimde, 
üniversite ve diğer eğitim alanlarında muhakkak insan hakları eğitimine ilişkin bilgi, beceri ve tutum belir-
lenmelidir. Burada insanın otonomi sahibi varlık olarak değeri ortaya konulmalı bu değere saygı ve empati 
kurma becerisi geliştirilmelidir. 
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İnsan var olduğu ilk günden bu yana içine doğmuş olduğu evreni, yaşadığı fiziksel çevreyi, toplumu, 
coğrafyayı anlamlandırmak, kaotik yapısından kurtarmak ve bu düzene uyum sağlamak için çaba sarfeder. 
Bu çabanın amacı; yaşamını derinden sarsan olaylara, yaşamını paylaştığı kişilere ve buradan hareketle ken-
di varlığına dair değerler üretmektir. Bunları yaparken bir yandan da amacı kendini bir değer varlığı olarak 
ortaya koymaktır. Mengüşoğlu değer sahibi olmak için sarfedilen çabayı, “insanın gerçekleştirilmesi gereken 
eylemlerini düzenleyen, onları önemine göre sıraya koyan bir ‘organ’a gereksinmesi vardır. Eylemlerin bir 
düzeni, bir sıralanması, ancak insan bir ‘değer organı’na, bir ‘değer duygusu’na sahipse olasıdır”2 diyerek 
açıklar. Peki bu değer nedir? 

Değer sözlük anlamı olarak: “bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği 
karşılık, kıymet; kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey; bir 
ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi öğelerin 
bütünü”3 şeklinde tanımlanmaktadır. Felsefe Sözlüğü’nde ise değerin tanımı şu şekilde yer alır: “ahlâk ya da 
değer felsefesinde, olgu bilincinden sonra ortaya çıkan ve olguya, belli duyguları, arzuları, ilgileri, amaçları, 
ihtiyaç ve eylemleri olan özneyle ilişkisi içinde, belli nitelikler yüklemeyle belirlenen tavır; öznenin olana, 
olguya yüklediği nitelik.”4 Buradan da anlaşıldığı üzere değer kavramı, ahlakla bağlantılıdır. Ancak değer 
dediğimizde sadece ahlaki yargılardan bahsedilmemektedir. “Değerleri ahlaka ilişkin ve ahlaka ilişkin ol-
mayan değerler olarak ikiye ayırmak mümkündür. Ahlaka ilişkin değerler zorunluluk bildirir, bize ne yap-
mamız gerektiğini söyler. Ahlaka ilişkin olmayan değerlerin böyle bir emretme özelliği yoktur.”5

Ahlakla bağlantılı olan değerlerden hareketle bir değerlendirme yapmak çağımızın ahlaki bunalımının 
önüne geçmek için önemlidir. Bu noktada özellikle ahlaka ilişkin değerin ne olduğuna bakmak gerekecektir. 
Aydın ahlaka ilişkin değerleri şöyle özetler:6

Ahlakın değişmeyen değerleri vardır. En önemli toplumsal değerlerin başında saygı, sevgi, sorumluluk 
gelir. Bütün zaman ve mekânlarda geçerli olan değerlerden bazıları şunlardır: Adalet, alçakgönüllülük, 
anlayış, arkadaşlık, bağışlayıcılık, bağlılık, barış, cesaret, cömertlik, doğruluk, dostluk, düşünceli 
olma, empati, güvenilirlik, hoşgörü, istikrarlı olma, işbirliği, itaat, iyilikseverlik, kanaatkârlık, liderlik, 
merhamet, nezaket, özgüven, paylaşma, sabır, sadakat, saygı, sevgi, sorumluluk, şükran, tutumluluk, 
vefa, yardımseverlik, namusluluk (iffet), manevilik, yaşama sevinci, disiplin, söz ve davranışlarda 
tutarlılık gibi değerler önde gelen değerlerdir.

Ülken de benzer çizgi de, toplum içinde insanın kurduğu düzenin bir değerler düzeni olduğunu ve 
değerlerinde bilimden,sanata, ahlaktan dine kadar her alanla ilişkili olduğunu ortaya koyar.

Her sosyal düzen bir değerler sistemidir. Her değer sisteminde, teknikten ahlâki ve dinî’ye kadar bütün 
değerler toplum sistemini teşkil eder. Bu değerler arasında bir gaye-araç ikiliği vardır ve zaman zaman 
gaye ve araç rol değiştirmek üzere birbirlerine bağlı bir bütün teşkil eder. Her değer sisteminde bir 
hiyerarşi vardır: Gaye değerler yukarıda, araç değerler aşağıdadır. Fakat rol değiştirmelerine göre her 
değer sisteminde türlü bakımdan hiyerarşiler kurulabilir. Bunlar toplumsal tabakalara, insanlararası 
münasebetlerde, kişisel açı tarzlarına bağlı olduğu için son derece çeşitli ve hareketlidir. İnsanlar arasında 
değer çatışmaları hiyerarşilerin farkından ileri gelir.7 

1    Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Isparta  /Türkiye. nurtenkiris@sdu.edu.tr 
2    T. Mengüşoğlu, 2015, İnsan Felsefesi, Doğu-Batı Yayınları, Ankara, s. 153.
3     www.tdk.gov.tr, 2011.
4     A. Cevizci, 1999, Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, s. 201.
5     R. Kaymakcan, H. Meydan, 2016, Ahlak Değerler ve Eğitimi, Dem Yayınları, İstanbul, s. 25.
6     M. Z., Aydın, 2010, “Okulda Değerler Eğitimi”, Eğitime Bakış, yıl: 6, sayı: 18, ss.16-19, Ankara, s.16.
7     H. Ülken, 1965, Bilgi ve Değer, Kürsü Yayınları, Ankara, s. 373.
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Değerlerin en önemli özelliği değişebilir nitelikte olmalarıdır. Bu nedenle değerlerin öğretilmesi müm-
kündür. Yani aktif bir eğitim süreci ile değerler eğitimi verilebilir. Bu durumda özellikle gençlerin düşmüş 
olduğu buhrana bir cevap verecektir. Değerlerin öğretilmesi önce ailede, sonra yaşanılan çevrede ve en etkili 
olarak da okullarda verilecek eğitimle mümkündür.  Aydın’a göre, 8

Değerler öğretilebilir ve öğrenilebilen olgulardır. İnsan değerleri bilmiş olarak doğmamaktadır. 
Değerlerin değişik toplumlarda değişik şekiller alması ve farklı olarak değerlendirilmesi de onların 
sonradan öğrenilmiş olduğunu gösteriyor. Biz hangi durumda nasıl davranmamız gerektiğini, içinde 
yaşadığımız toplumun yetişkin bireylerinden veya yaşıtlarımızdan öğreniyoruz. Şu hâlde değerler her 
şeyden önce bir eğitim konusudur. Bu eğitim, sadece okullarda verilen derslerden ibaret değildir. Bir 
bakıma, bütün toplumu bir okul ve her insanı da bu okulun hem öğretmeni hem de öğrencisi sayabiliriz.

Yani değerler eğitiminin aktif bir şekilde gerçekleşmesi için ilk ayak aileyse de, aile bireylerinin eğitimi de 
okullardan hareketle oluşturulduğu için burada en önemli kurumun okul olduğunu belirtmek gerekecektir. 

Okullardaki değerler eğitiminin amaçlarından biri, öğrencilerde sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kişilik 
oluşturmaktır. Diğer bir amacı ise “her öğrenciyi hem ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetiştirerek hayata 
ve üst öğrenime hazırlamak, hem de “iyi insan”, “iyi vatandaş” olmalarını sağlamak için gerekli bilgi, beceri, 
tutum, davranış ve alışkanlıklar kazandırıp, onları kendi ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmektir. Bu 
birinci amaç, yani, “öğrencilerde sağlıklı, tutarlı ve dengeli bir kişilik oluşturmak”, esasen eğitimin en temel 
amacıdır. Zira o olmadan, belirlenmiş diğer amaçlara ulaşılsa bile çok fazla bir anlam ifade etmez.9

Öte yandan bu eğitimin yöntemi çok önemlidir. Çünkü değerlerle ilgili verilecek bir eğitim fizik, kimya 
gibi pozitif sonuçları olan, formülü olan bir ders değildir. Demek ki bu derslerde kullanılan yöntemden 
farklı bir yöntem kullanılması gerekecektir. Aydın’ın bu konudaki yorumu ise şöyledir, 

Çocuklarımıza değerlerimizin okullarda öğretilmesi sağlıklı bir toplum oluşturmak açısından son derece 
önemlidir. Onlara Matematik ve Türkçe derslerini öğretmek ne kadar önemliyse değerleri öğretmek de o 
kadar gereklidir. Öğretimin sadece zihinsel öğrenmelerle sınırlı kalmayıp, öğrencilerin duygu, tutum vb. 
davranışların hepsinin geliştirilmesi yani eğitimin bütünselliğini tamamlayan unsurlardan biri de değerler 
eğitimidir.”10

Bu noktada bir diğer önemli etmen öğretmendir. Öğretmenin ortaya koyacağı yöntem eğitimin her 
aşamasında öğrencide değerler eğitimine ilişkin tutumların geliştirilmesine yardımcı olup katkı da sağlay-
abilir, tamamen uzaklaştırıp tepki geliştirmesine de sebep olabilir. Kaymakcan&Meydan’ın aktardığına göre, 

Ahlaki rehber olacak bir öğretmen öğrencilere saygı ve sevgi ile davranan, güzel örnek olan, toplum 
yararına davranışları destekleyen ve kırıcı davranışları düzelten kişidir.öğretmenler öğrenciler arasında 
ayrım yapmadan, favoriler belirlemeden, onları iğneleyip alaya almadan, onu kırısı veya özgüvenlerini 
zedeleyici davranışlarda bulunmadan onları önemseyerek ilgi göstermeli model olmalı ve rehberlik 
etmelidir.11

 

Sonuç olarak çevre tahribinden bir diğer insanın haklarını gaspetmeye, yapılan işin verilen görevin 
sorumluluğunu almamaktan, iftira atmaya kadar her şey değerlerin eksikliğiyle alakalıdır. İnsan ne zamanki 
değerlerden kopmaya başlar o zaman kültürel mirası, geleneksel kodları ortadan kalkar. Ne zamanki işinde 
daha az çalışarak görevini iyi yapmadığında da vicdani bir rahatsızlık hissetmez, o sırada aslında kendi an-

8      Aydın, 2010, s. 17. 
9      Aydın, 2010, s. 18.
10    Aydın, 2010, s. 19.
11    Kaymakcan&Meydan, 2016, s.  244.
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lamını bulduğu değerini ortadan kaldırmış olur. İnsanın hayatını ve toplumsal yapısını üzerine inşa ettiği 
değerleri ortadan kalkınca, ne kendisine ne diğerlerine karşı bir sorumluluğu, sevgisi, hoşgörüsü, saygısı 
kalmayacaktır. Bu türden bir ruh hali de son tahlilde insanı buhrana sevk edecektir. Bu buhran çağımız 
kişisinin yaşadığı şeyin ta kendisidir. Bunun önüne geçmek için ivedilikle değerler eğitimi önemsenmeli 
ve bu anlamda çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalarda en aktif rolü oynayan kurum, okuldur. Okullar-
da uygun müfredat ve yöntemlerle, liyakatli öğretmenler tarafından verilecek değerler eğitimi kaybedilen 
değerlerin yeniden keşfini sağlayacaktır. En erken yaştan itibaren verilecek bu eğitim sevgi, saygı, dürüstlük, 
çalışma, sorumluluk, empati kurma, paylaşma, işbirliği yapma, hoşgörü, şiddetten uzak durma gibi değer-
lerin pekiştirilmesini sağlayacaktır. Bunun için her yaş grubuna uygun metotlar geliştirilerek sınıf içi etkin-
liklerle pekiştirme yapılabilir. Küçük yaş sınıflarında hikaye anlatma, örnek olay sunma, daha büyüklerde 
akran grupları oluşturarak diyalog metodu ya da soru cevap yöntemi ile grup çalışmaları yaparak değerler 
eğitimi verilebilir. Öğrenci buradan öğrendiklerini kendi sosyal çevresinde de uygulama ortamı bulduğunda 
değerler öğrenilmiş olacaktır. Bunun için bütün bir topluma iş düşmektedir. Her tek birey bu anlamda kendi 
üstüne düşen sorumluluğa göre, değerleri yaşayarak, hayata koymayı başardığında yaşanan bunca sıkıntılar, 
buhranlar, bunalımlar ve kötülükler oldukça azalacaktır. Bu da hem daha yaşanabilir bir dünya, hem daha 
ahlaklı bireyler, hem de daha güzel bir gelecek anlamına gelecektir.
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Removal of Hexavalent Chromium from Water Using Bio-char Derived from 
“Estrobilo Masculino”

Şerife PARLAYICI12, Erol PEHLIVAN*1

1. Introduction

Industrial wastewater containing heavy metal ions causes  a serious threat to human health and the 
ecosystem. Some metal compounds find usage in new technologies, and their residue in the water causes 
pollution. Natural geochemical events occur in aqueous environment  cause environmental pollution and 
water pollution. Industrial plants carried out their polluted outcomes. After the discharge of their waste 
to the nature (rivers, dam, or lake etc.) causes many problems related to human, animal and plant health. 
Researchers are conducting many studies to develop the most appropriate processes for the treatment of 
wastewater. Various methods such as membrane, chemical precipitation, reverse osmosis, reduction, fil-
tration, solvent extraction are used in the treatment of heavy metal ions such as chromium, cobalt, arsenic, 
copper and lead (Tao et al., 2014; Benito and Ruiz, 2002). Because of the disadvantages such as high cost of 
them for cleaning of the waste water, the use of natural adsorbents or modified new adsorbents production 
has become important. Researchers believe that alternative, inexpensive and effective methods will be more 
effective than expensive systems in the treatment methods. Adsorption process has been found to be more 
effective and economical for the removal of heavy metals from wastewater when compared to the conven-
tional water removal systems (Altun et al., 2016). It is important that the adsorbent used in adsorption pro-
cess has high adsorption capacity and low cost. For this reason, efforts to produce low cost and high capacity 
adsorbents have increased in recent years.

Today, due to increasing environmental pollution, it is necesarry that some wastes that are not used in 
any way are transformed  to new raw materials for recycling by  using  a range of  processes. Some of the 
pollutants are eliminated by combustion or storage. However, these methods have important concequenc-
eson  the ecological system. In recent years, such wastes have been recovered as adsorbents in adsorption 
processes. The unprocessed parts concerninng the plants or the wastes generated all through the processing 
of the herbal products are abundant in the nature. The downside cost associated with the production of the 
adsorbent is a significant advantage. For these reasons, the use of vegetable waste as an adsorbent is becom-
ing increasingly important, and research in this area is increasing in the literature. Heavy metal elimination 
can be accomplished by using  orange peel, peanut shell, barley straw, coconut shell, corn cob, and leaves of 
pines as natural adsorbent.

 It is known that heavy metal removal by using the natural materials as adsorbents is long lasting. The 
use of these biomaterials as adsorbents is important because of their low cost potential. In this study, prepa-
ration of EMC from pine trees in Selcuk University campus forest and removal of Cr (VI) ions from aqueous 
medium were investigated by detailing the different parameters.

2. Materials and Methods

2.1. Material

Estrobilo Masculino was collected from pine trees in the campus. The chemical substances used in the 
study are in analytical purity and purchased from Merck. NaOH, HCl, H2SO4, H3PO4, K2Cr2O7, 1,5-dipheny-
lcarbazide, and acetone were used in the experiments. Cr (VI) stock solution was prepared from K2Cr2O7.

*   Corresponding Author: erolpehlivan@gmail.com 
1  Department of Chemical Engineering, Selcuk University, Campus, 42079 Konya, Turkey 
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2.2. Batch adsorption studies

The  Cr (VI)-adsorbent interaction was carried out as follows: The adsorption kinetics at a certain tem-
perature were tried by adding of EMC at a dose of 5 g/L to a series of 50 ppm Cr (VI) solution at an initial pH 
of 2. The beakers were moved to the shaker (150 rpm) for different times (5 min-6 h) and were maintained 
at 25 oC. The effect of adsorbent dose on the adsorption of Cr (VI) from the solution phase was studied by 
shaking a serious of 50 ppm Cr (VI) solutions. EMC dosages in these solutions were 1.25 – 7.5 g/L. The dif-
ferent initial concentrations of Cr (VI) (5-150 ppm) were studied and initial pH of the solution was adjusted 
to 2. The effect of initial pH on the adsorption was studied by adding 5 g/L EMC to a serious of beakers 
containing 50 ppm Cr (VI) solution and initial pH was adjusted by adding 0.1 M NaOH and 0.1 M HCl 
solution from 2 to 6. The beakers were shaken (150 rpm) at room temperature for 1 h. Then, Cr (VI) -EMC 
mixture, which is in equilibrium, is filtered to separate the adsorbent and the solution. The concentration of 
Cr (VI) ion in solution phase was determined by UV-Visible spectrophotometer (Shimadzu UV-1700). 0.5 
g of 1,5-diphenyl carbazole dissolved in 100 ml of acetone. 1 ml of Cr (VI) solution was added to 1 ml of 0.2 
M H2SO4. After addition of 1 ml of 1,5-diphenyl carbazite solution, the solution was diluted to 50 ml with 
distilled water and read at 540 nm (Snell et al., 1959 ). The adsorption capacity, qe (mg/g) was calculated as 
shown in Equation 1:

( )ee CC
W
Vq −= 0                                                                                                                            (1)

Here; Co is the initial metal concentration, Ce is the metal concentration at equilibrium, V is volume of 
the solution, and W is the mass of the adsorbent. Cr (VI) adsorption was calculated using the Freundlich, 
Langmuir, Scathard and D-R isotherms (Equations 2, 3, 4, 5).
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 lnqe = lnqm - β ε2                                                                                                                      (4)

 qe / Ce = Qs Ks – qe Ks                                                                                                                             (5)

In D-R equation; qe is the amount of adsorbed material at the equilibrium, qm is adsorption capacity, 
β; is the constant related to the average free energy, ε is Polanyi potential; R is ideal gas constant (8.314 J / 
mol K), T is temperature. In Scatchard equation, qe is the amount of adsorbed metal ion per unit weight of 
adsorbent, Ce is the concentration of the solution in equilibrium with the adsorbent, Qs is the maximum 
adsorption capacity of the adsorbent, Ks is binding constant. In Freundlich isotherm k shows adsorption ca-
pacity. As is the adsorption capacity at Langmuir equation and Kb is a constant related to adsorption energy. 
Isotherm constants are calculated by calculating from the correct equations and slopes of the graphs. Cr (VI) 
adsorption capacity of the EMC is given in the results and discussion section. 

2.3. Preparation of Bio-char Derived from “Estrobilo Masculino” 

EM was washed with deinozied water several times to remove dirtiness and inert material and then was 
dried at 60 oC for one day. EM were crushed and sieved to obtain the fraction of about 2 < Dp < 4mm. EM 
were carbonized in a horizontal furnace under a a N2 atmosphere (100 mL/min). The reactor was heated at 
25 oC/min to a final temperature of 450 oC and kept for 1 hour. The reactor was then cooled to room tem-
perature under a N2 atmosphere. The adsorbent was powdered and sieved for the batch studies. Bio-char 
(EMC) was obtained as shown in the furnace  (Fig. 1).
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Fig. 1. Bio-char Production Unit: 1) N
2
 gas tank 2) Valve 3) Flow meter 4) Tube furnace  5) Exit  6) Gase trap

3. Results and Discussion

3.1. EMC Characterization

The FT-IR spectrum of EMC was given as shown in Fig. 2. The band centered at 3646 cm−1 is compatible 
with the –OH stretching vibration mode of the hydroxyl functional groups. The peak at around 2987 cm−1 
is C-H stretching vibration in methyl group. The peaks about at 1000-1200 cm−1 were assigned to C-O-C 
and C–O vibrations of various oxygen-containing groups. The peak at 1396 cm−1 represents the bending 
vibration of hydroxyl group. 

Fig. 2. FTIR Spectra of EMC 
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3.2. Effect of solution pH

Fig. 3. Effect of pH on the adsorption of Cr (VI) by EMC. (Adsorption conditions: concentration of Cr 
(VI), 50 ppm; adsorbent dosage, 5g/L; contact time,1 h;   temperature, 25 ± 1 °C).

The pH of solution is an important parameter for the Cr (V) adsorption process (Fig. 3.). As can be seen 
in the Fig. 3, maximum Cr (VI) adsorption was performed at around pH 2.0. Removal of Cr (VI) is 99% at 
pH 2.0, while it is 85% at pH < 2 and it is rapidly decreased from 99% to 77% at pH> 3. Cr (VI) adsorption 
has mechanisms such as surface adsorption, ion exchange, chemical adsorption and complex formation. 
Cr (VI) converts to Cr (III) in the acidic environment and removes the protons in the adsorbed functional 
groups and participates in the adsorbent surface. On the other hand, Cr (VI) ions are predominantly in the 
form of HCrO4

-complex at a pH lower than 4.0, whereas CrO4
2- form is more abundant at pH = 9.0 (Ramos 

et al., 1994). Negatively charged anionic Cr (VI) forms at low pH can also be explained by electrostatically 
binding to the adsorbent surface by increasing the positively charged centers due to the density of the hy-
drogen ions in the environment.

3.3. Adsorption isotherm

Fig. 4. shows the adsorption isotherms of Cr (VI) at pH 2.0 as the relationship between the amount of 
Cr (VI) adsorbed per unit mass of a given EMC and the equilibrium concentration of Cr (VI) ions in solu-
tion. The isotherms were obtained at a starting Cr (VI) concentration range of 5-150 mg/L.

Fig. 4. Adsorption isotherm for EMC (Adsorption conditions: adsorbent dosage , 5g/L; pH 2; contact 
time, 1 h;   temperature, 25 ± 1 °C).
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Fig. 5. Isotherms plot for the adsorption of Cr(VI) onto EMC a) Langmuir b) Freundlich c) Dubinin-Ra-
dushkevich d) Scatchard

Table 1. Parameters of isotherms for adsorption of Cr (VI) on EMC

The solutions of Cr (VI) in different concentrations prepared from K2Cr2O7 were treated at a dose of 5 
g / L and the adsorption experiments were carried out and the amount of Cr (VI) remaining in the solution 
was measured by UV-Vis. spectrophotometer and the isotherms graph is plotted in Fig. 5. The isotherm 
parameters calculated from the adsorption result of EMC and Cr (VI) ions are given in Table 1.  k and n 
parameters are calculated using Equation 2. A value of 1/n of 0.1-1.0 means that adsorption is convenient 
(Erdem et al., 2004). The adsorption on the EMC for the Cr (VI) ions was found to be 0.28 from the isotherm 
plot, indicating that the EMC is suitable capacity for  Cr (VI). Adsorption isotherms were plotted using 
Equation 5 for Dubinin-Radushkevich (D-R) Isotherms, and the adsorption energy Ead value was calculated 
to be 15.81 kJ / mol. The D-R parameters strengthen the possibility of strong adsorption and this can be 
related to chemical adsorption. From the data obtained from the isotherms plotted using equation 4., the 
constants Qs, Ks are obtained and are shown in Table 1. For this isotherm, R2 value was 0.89, the result sup-
porting Langmuir isotherm. For Langmuir isotherms, As and Kb parameters were calculated using equation 
3. The adsorption of Cr (VI) ions by EMC is consistent with Langmuir isotherm (R² = 0.98). According to 
the Langmuir isotherm, the adsorption is limited to the states of the single layer, and a saturated layer of 
molecules with Cr (VI) formed on the adsorbent surface. Single layer adsorption is generally observed in 
chemical adsorption. According to Langmuir adsorption isotherm, maximum Cr (VI) adsorption capacity 
of EMC was found to be 22.42 mg/g.
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3.4. Effect of adsorbent amount

The confidence of Cr (VI) adsorption on adsorbent dosage was studied and the results are shown in Fig. 
6. The amount of adsorbent was varied from 1.25; 2.5; 5; 6.5 and 7.5 g/L while the other parameters such as 
pH, agitation period and agitation rate are kept constant. As the amount of EMC increases, the adsorption 
rate increases and a plateau value is reached after a certain value of adsorbent.

Fig. 6. Effect of adsorbent amount on the adsorption of Cr (VI) by EMC. (Adsorption conditions: con-
centration of Cr (VI), 50 ppm; pH 2; contact time, 1 h;   temperature, 25 ± 1 °C).

The adsorption of Cr (VI) ions by EMC was 53% for 1.25 g / L after 60 min. and the adsorption rate 
increased to 99% when the amount of adsorbent was increased to 5 g/L. The optimum adsorbent dose was 
determined to be 5 g/L. This increase in Cr (VI) adsorption can be explained by the fact that the adsorption 
process is a surface phenomenon and therefore the efficiency is directly proportional to the surface area and 
functional groups presented in the biochar. The increase in Cr (VI) removal can be attributed to an increase 
in the amount of Cr (VI) adsorbed as more surface area is formed by increasing the amount of adsorbent 
(Hamadi ve ark., 2004).

3.5. Effect of contact time

Another important parameter for the efficient adsorption is the agitation period during the adsorption 
process. Adsorption reactions for 5, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240 and 360 min contact times were 
investigated for the effect of contact time on Cr (VI) adsorption efficiency. The adsorption of Cr (VI) ions 
against the contact time is shown in Fig.7.

Fig. 7. Effect of contact time on adsorption of Cr (VI) by EMC. (Adsorption conditions: concentra-
tion of Cr (VI), 50 ppm; pH 2; adsorbent dosage, 5g/L; temperature, 25 ± 1 °C).
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As shown in Fig. 7, the adsorption of Cr (VI) ions by EMC increased rapidly during the first 5-30 min-
utes, and then the increase in the adsorption between 30-60 minutes slowed down and the equilibrium was 
reached in 60 min. The initial rapid removal could be due to high initial metal concentrations of Cr (VI) 
and free metal binding sites at the functional groups of bio-char. This indicates that the duration of contact 
affects the adsorption process by a certain amount (Akgül et al., 2006).

3.6. Adsorption kinetics

The pseudo first-order and pseudo second order reaction equations were applied for the equilibrium 
system. Pseudo-first-order kinetic model and pseudo-second-order kinetic model for Cr (VI) on EMC have 
been demonstrated in the Table 2. The pseudo-second-order kinetic model was used based on the following 
differential equation (Gupta and Babu, 2009): where k2 is the rate constant of pseudo-second order adsorp-
tion (g mg−1 min−1).  At the boundary condition qt=0 at t=0 and the equation can be linearized as Eq. (6):

                      (6)

The pseudo second order kinetic model was found to agree between the experimental and calculated data, 
as indicated by the correlation coefficients higher than 0.99 obtained using this models (Gandhi et al., 2011).

Table 2. Kinetic parameters of Cr (VI) adsorption EMC

4. Conclusions

In this work, EMC was prepared and its use as an adsorbent in the adsorption of Cr (VI) was investigat-
ed. For optimization, it is aimed to find the most effective conditions by changing initial Cr (VI) concentra-
tion, contact time, amount of adsorbent and pH values. When time studies were examined, about half of the 
amount of Cr (VI) was adsorbed in the first 5-30 minutes. After 60 minutes, there was no significant change 
in equilibrium concentration, so the duration of the equilibrium was determined to be 60 minutes. EMC 
has been reported to have higher Cr (VI) adsorption at pH 2. Optimum adsorbent dose was determined as 
5 g / L. Langmuir, Freundlich, Stachard and D-R isotherms were drawn and parameters were evaluated to 
determine the effectiveness of EMC as an adsorbent and to elucidate the mechanisms of adsorption of Cr 
(VI) ions. The adsorption constants of the isotherm models are given in Table 1. The Langmuir isotherm 
model generally applies to monolayer adsorption on surfaces containing a certain number of similar sites. 
The maximum Cr (VI) adsorption capacity was found to be 22.42 mg/g. According to kinetic and isother-
mal results, the adsorption processes of Cr (VI) onto EMC  was fitted to Langmuir isotherm and pseudo-se-
cond-order kinetic model was selected for the rate determining step. From the results, it can be seen that 
Cr (VI) ions can be removed with high efficiency from aqueous solution by EMC. EMC is expected to be 
economical to remove Cr (VI) from wastewater plants.
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The Effect of Different Pozzolanic Additives on Physical and Mechanical 
Properties of the New Generation Composite Horasan Mortars

Şevket Onur KALKAN*1, Lütfullah GÜNDÜZ1

1. INTRODUCTION

In the construction of historical works, lime has been widely used as building mortar and plaster 
material for centuries and it is mostly used as a mixture product known as horasan mortar. Horasan mortar 
is a material in which, in general terms, the soil products that are cooked and ground are added. In some 
applications, a mixture of lime, sand and gravel was also observed. Horasan mortars and plasters are among 
the building materials, which are preferred in the construction of historical monuments and structures 
because of the hydraulic characteristics they have. Due to the pozzolanic properties of the materials they 
contain, this type of mortar has been used for its hydraulic properties and high strength in the construction 
of many local and foreign historical monuments. Volcanic tuff and/or ignimbritic powder materials had 
been used in the mortar during the Romans period. It is seen that, brick dust and wort were preferred 
instead of volcanic dust in Horasan mortar production during the Byzantine period. Horasan mortar, which 
has been widely used in the restoration of the Byzantine, Seljuk and Ottoman works, has expanded its use 
area especially after the 15th century. At the beginning of the 19th century, however, it began to use its place 
as a derivative of normal Portland cement-based materials, which were easier to use and more versatile. 
Nowadays, it can be seen that horasan mortars with different material compositions are preferably used in 
the repair of historical-old structures.

Historical buildings, mortars and plasters need protection and repair due to deterioration problems. 
New mortar and plaster to be used in conservation and restoration work should be materials that work in 
harmony with original mortar and plaster. Today’s bricks used in horasan mortar and plasters are burned 
at high temperatures, they contain little clay and therefore the pozzolan feature can be almost eliminated. 
Therefore, the choice of powder materials to be used in preparing these mortars is important. Nowadays, 
in order to shed light on problems like this, there is a need for the development of mortar combinations 
that do not exhibit these disadvantages. In an R&D study on the subject, a new generation composite 
mortar combinations containing an inorganic binding material and micronized pozzolan compound has 
been developed in İzmir Katip Çelebi University. In this report, technical analysis findings of a restoration 
mortar development work on a mortar composition containing inorganic binders and additives with a new 
generation of innovative and composite material structure, which can be used as an alternative to horasan 
mortars and their derivatives in the restoration of historical buildings.

2. MATERIALS AND METHODS

In this experimental work, a new generation composite mortars produced with natural calcium sulfate 
anhydrite binder material and crushed brick aggregates. The crushed brick aggregate used in the study was 
evaluated as waste materials of the brick and tile factories manufacturing in Aegean Region (Turkey). Waste 
crushed brick aggregates were evaluated as size of between 0-2 mm in all mixture series. Bulk density of the 
crushed brick that used in this study is 1145 kg/m3.

Calcium sulphate (gypsum) is a widely used binder in the interior of buildings. Gypsum is often used 
because of Easy production stages, its environmental friendliness, low production cost and visual aesthetic 
properties (Camarini et al., 2016; Yu and Brouwers, 2011; Yu and Brouwers, 2012). Gypsum is mainly used 
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for the production of materials such as hemihydrate and anhydrite for use in the construction industry. 
Although there are many studies on hemihydrate in the literature, studies on the use of anhydrite in mortar 
production are limited. Anhydrite is a kind of gypsum that does not contain water in terms of its formation. 
In this study, natural anhydrite was considered as a binding agent. Natural anhydrite is, in its most basic 
sense, anhydrous calcium sulphate (CaSO4). Anhydrite, is a mineral that does not contain crystallization 
water. When the natural anhydride is mixed with water, it becomes a stable material, such as gypsum 
dihydrate (CaSO4.2H2O), without the need for any other binder. In the literature, gypsum was used in the 
mortar to accelerate the settling time. However, there are not many studies on an entirely gypsum-derived 
product that is used as a binder and may be an alternative to the historical horasan mortar. Bulk density of 
the anhydrite that used in this study is 1140 kg/m3.

The powder lime used in this work is supplied as a CL80 commercial product in accordance with EN 
459-1 standard and used in mixture combinations. Slaked lime has been used to increase the strength of the 
composite horasan mortars by making chemical activity with pozzolans used in the work. Bulk density of 
the slaked powder lime that used in this study is 555 kg/m3.

In addition, fiber reinforced with an average diameter of 500μm and average length of 3 cm was made 
for the purpose of improving flexibility and mechanical strength of the mortars. the fibers used in the 
study were obtained from the waste areas of the textile recycling factories located in Uşak region (Turkey). 
Bulk density of the waste textile fiber that used in this study is 82 kg/m3. Waste textile fibers consist of a 
combination of cotton and polyester fibers.

The pozzolans used in the scope of the study were used as additives to increase strength of the mortars 
by pozzolanic effect by entering the reaction with the lime used in the blends. Pozzolans used in mixing 
designs are; Alaçatı Stone, Küfeki Stone, High Blast Furnace Slag, Basalt, Scoria, Pumice and Diatomite. All 
pozzolans are used size of 0-63 μm. The materials used in this experimental study and the ratios of use of 
these materials in mixing designs are given in Table 1.

Alaçatı-Alapietra stone is produced in a decorative stone (marble) quarry in İzmir-Alaçatı Region. The 
stone is a volcanic, whitish colored and porous rock type with basalt granules in it. Because of its locally 
availability, the material known as “Alaçatı Stone” or “Alaepietra Stone” has been used for a long time in the 
region and widely used for stone house construction. The soft character of Alaçatı-Alapietra stone makes 
itself easy to chop and shape. The most interesting feature of this stone is its hardness when it comes in 
contact with air, wind and sun, even though it is soft when removed from the quarry (MGS, 2013). The 
volcanic rocks in the area where the Alaçatı stone formation is located are tuff, tuffite, agglomerate, andesite 
and basalts. The tuffites, which present a distinct stratification, are volcano-sedimentary. Diatomite is a 
precipitate formed from fossilized silica shells of single-celled microscopic diatomaceous algae from water 
algae classes. Diatomite is a white, chalky, sedimentary stone that can be found in nature. When crushed, 
it turns into a very thin, white-beige tongue. This powder has an abrasive effect and is very light due to its 
porous structure. Diatomite is composed of silica and diatomic fossils. Küfeki stone is a fossiliferous hollow 
cryptocrystalline limestone (Arıoğlu and Arıoğlu, 2005). 

Table 1. Mixing combinations.

Component P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7

Anhydride 12 12 12 12 12 12 12 12
0-2mm Crushed Brick 30 15 15 15 15 15 15 15

Slaked Lime 55 55 55 55 55 55 55 55
Waste Textile Fiber 3 3 3 3 3 3 3 3

0-63μm Alaçatı Stone 0 15
0-63μm Pumice 0 15
0-63μm Scoria 0 15
0-63μm Basalt 0 15

0-63μm Blast Furnace Slag 0 15
0-63μm Küfeki Stone 0 15

0-63μm Diatomite 0 15
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All the values   given in Table 1 represent the percent weight of the materials used in the blends. As 
shown in the table, anhydride, crushed brick, slaked lime and waste textile fiber are used as fixed values in 
all mixture combinations. In the study design, the variable parameter was only the type of pozzolan addi-
tive. The weight percentages of different pozzolan types are kept constant. The unit volume weight analyzes 
of the samples are determined according to TS EN 1015-10 standard. TS EN 1015-18 standard was used to 
determine capillary water absorption coefficients of all samples. The consistency analysis of the produced 
samples was determined using the flow table as prescribed by ASTM C230 standard. Flexural strength test 
was performed on prism samples produced in dimensions of 40mm x 40mm x 160mm. One part of these 
specimens, compressive strength tests were carried out. Cylindrical specimens of Ø50 mm x 50 mm dimen-
sions are used for the purpose of determining the tensile strength of the samples. An image from the samples 
produced in this study given in Figure 1.

Figure 1. Samples produced in this study.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

The physical and mechanical properties of the mortars found at the end of the experimental studies are 
summarized in Table 2.

Table 2. The physical and mechanical properties of the mortar samples.

Mix Water/Solid 
Ratio

Consistency 
(mm)

Unit 
Volume 
Weight 
(kg/m3)

Water 
Absorption 

(wt%)

Capillary 
Water 

Absorption 
(kg/m2.min0.5)

Compressive 
Strength 
(MPa)

Flexural 
Strength 
(MPa)

Splitting 
Tensile 

Strength 
(MPa)

P0 0.65 120±10 1053 30.22 0.245 0.948 0.909 0.303
P1 0.65 120±10 1021 30.97 0.251 0.706 0.786 0.281
P2 0.65 120±10 1013 31.03 0.252 1.064 1.212 0.373
P3 0.65 120±10 997 31.55 0.253 0.767 0.921 0.349
P4 0.65 120±10 1005 31.25 0.252 0.632 0.850 0.312
P5 0.65 120±10 1008 31.25 0.252 0.667 0.862 0.302
P6 0.65 120±10 1018 31.20 0.251 1.096 1.104 0.355
P7 0.65 120±10 957 31.79 0.257 1.220 1.122 0.452

3.1. Consistency

Flow table test was carried out to determine mortars’ consistency. This test was performed appropri-
ately to the requirements of ASTM C230 (standard specification for flow table for use in tests of hydraulic 
cement) standard. According to this standard, the top of the apparatus is cleaned and then mold is placed in 
the middle of the plate. The mortar is put into the mold. Mold is pulled up vertically and separated from the 
mortar. Finally, plate is fell down from 1.27 cm height for 25 times and the diameter of the spread mortar 
on the plate is measured for four times. The average of the measurement gives the flow value, which is the 
consistency.
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As representing in Table 2, consistency of all samples was measured as 120±10 mm. In the case of a com-
posite mortar consistency and workability, workability limit is considered as 130 mm for a general rule in 
measuring the flow diameter of plastic mortar condition. In this context, all mixture combinations exhibit a 
more compact appearance on the mortar in terms of workability and it was found that workability decreases 
due to fiber ratio. In this point of view, the difference between fiber additive composite mortar and regular 
composite mortar in terms of workability limit is acceptable.  Workability limit can be acceptable between 
115-130 mm in fiber additive composite mortars. In order to make a more accurate comparison, the water/
solids ratio and flow diameter (workability) value are kept constant in all mix designs.

3.2. Unit Volume Weight

The unit volume weight analyzes of the samples produced within the scope of experimental studies 
have been determined in accordance with TS EN 1015-10 standard. According to the results of unit volume 
weight analyzes, the unit volume weight values of all mortar samples with pozzolan added were found to be 
lower than the unit volume weight value of the control sample. One reason for this may be that the propor-
tion of crushed bricks with higher unit volume weight in the control mix is higher. The amount of pozzolan 
additive was added to other blends by reducing the amount of bricks. Unit volume weight values of pozzolan 
added horasan mortars are compared in Figure 2.

Figure 2. Unit volume weight values of pozzolan added horasan mortars.

The unit volume weight value of the 63 micron sized diatomite pozzolan added horosan mortars was 
the lowest. Low unit volume weight value can be considered as a very important factor for mortar to be used 
in the restoration of historical buildings. Low unit weight mortars are very effective in terms of reducing the 
dead load of the historical buildings. The highest unit weight value, 1053 kg/m3, was obtained from samples 
without pozzolan (P0 code). Topçu et al. (2015) produced horasan mortar with expanded perlite due to their 
low density and insulation properties. The unit volume weights of the samples obtained with that study were 
found to be in the range of 1320-720 kg/m3. When compared with Topçu et al. (2015) study, the unit volume 
weight values obtained in this study can be regarded as low density.

3.3. Mechanical Properties

In the scope of the study, compressive strength, flexural strength and splitting tensile strength tests were 
carried out on the samples produced. For this purpose, prismatic samples with dimensions of 40 x 40 x 40 
mm were produced. Three point bending tests were applied on these samples. Compressive strength test was 
carried out with a part of prismatic sample obtained from the flexural strength test. Cylindrical specimens 
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of Ø50 mm x 50 mm were used for the tensile tests on the specimens. A graphical analysis of the results 
obtained from the compressive strength test is given in Figure 3 and 4.

 

   Figure 3. Compressive strength values of samples.        Figure 4. Compressive strength vs. Unit volume weight.

In the literature, it has been observed that the reduction in unit volume weights of cement-bonded 
materials often results in a decrease in compressive strength. Almost the opposite was also observed in this 
study. As shown in Figure 3 and 4, although the unit volume weights of the samples decreased, the pressure 
resistance value of some mixtures increased. The compressive strength values of the samples with code P1, 
P3, P4 and P5 were observed to be lower than the compressive strength value of the control sample. The 
compressive strength values of P7 coded specimens were highest. P7-coded samples are examples in which 
diatomite is used as pozzolan. The general chemical content of diatomite can be defined as follows (Aruntaş 
1996, DPT 2001): SiO2 content 89-94%; Al2O3 content is 2-3%; The content of Fe2O3 is in the trace; CaO 
content is 2.5-4%; MgO content 0.20-0.60%; The content of SO3 is 1-4.5% and the loss of ignition is 2-5%. 
Diatomite also shows high pozzolanic effect because of high SiO2 content. Thus ensuring that these mixtures 
have the highest compressive strength, even though they have the lowest unit weight.

A graphical analysis of the results obtained from the flexural strength test is given in Figure 5 and 6.

        Figure 5. Flexural strength values of samples.                Figure 6. Flexural strength vs. Unit volume weight.

When Figure 5 and 6 evaluated, similar to the compressive strength test results, in the flexural strength 
test results, the strength values of P1, P4 and P5 coded specimens were determined to be lower than the 
strength value of the control sample. The result that can be removed from this result is that the basalt and 
basil and blast furnace slag could not exhibit sufficient level of pozzolanic activity in the new generation 
of composite horosan mortar. Similarly, the bending strength of P7 coded and diatomite pozzolan-added 
mixtures was found to be the highest, even though the unit volume weight was the lowest. When the com-
pressive and flexural strengths of the samples are evaluated together, it is seen that the bending strengths are 
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higher than the compressive strengths. Which leads to a more flexible characteristic of the fiber reinforce-
ment in the blend design.

A graphical analysis of the results obtained from the splitting tensile strength test is given in Figure 7 
and 8.

           
Figure 7. Splitting tensile strength values of samples.                Figure 8. Splitting tensile strength vs. Unit volume  weight.

The simplest and most common method used to determine the tensile strength of mortars is the split-
ting tensile test, also known as the Brazillian Test. The tensile strength of the composite mortar specimens 
produced in this study is graphically analyzed in Figure 7 and 8. According to the figures, 

When compressive strength values and tensile strength values are compared, materials were found to 
play a more active role in tensile forces. Due to this feature, the materials produced can be evaluated as more 
suitable as plaster. Because during the earthquake, materials are exposed to tensile loads, not compressive. 
Since these materials produced are more resistant to tensile forces, they will be able to carry the tensile loads 
to some extent by applying them to the surfaces in historical buildings.

3.4. Water Absorption

TS EN 1015-18 standard was used to determine capillary water absorption coefficients of all samples 
produced in the scope of this study. Composite mortar products and horasan mortar can be widely used 
outdoor environments in historical buildings. For this reason, the resistance of such building materials to 
water influences and the resistance they exhibit against the water, which is rising as capillaries in their struc-
tures or absorbed into the material itself is very important. In this context, it is also inevitable to evaluate the 
water permeability of the composite mortar samples. The capillary water absorption values of the samples 
found at the end of the experiments as specified in the relevant standard are given in Table 1. The capillary 
water absorption values of the samples were found to be between 0.245 and 0.257 kg/m2.min0.5. Even if these 
values are seen as relatively high, suitable water repellent agents can be used to reduce them in the design 
of the mixtures.

In order to measure the water absorption capacities of the composite mortars produced during the ex-
perimental works, the water absorption values were taken by leaving the samples in the water completely for 
24 hours. The results of this test are discussed also in Table 1. The water absorption capacities of the samples 
were found to be between 30.22 wt.% and 31.79 wt.%. According to the studies investigated in the litera-
ture, the water absorption capacities of the horasan mortars taken from the historical buldings were found 
between 22% and 33% (Kahraman Altaş et al., 2012; Kahraman Altaş et al., 2013; Gürdal et al., 2011). The 
results obtained in this study also show values similar to the water absorption values of the horasan mortars 
from the historical periods.
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4. CONCLUSIONS

In this study, a new generation composite mortar combinations containing a mixture of calcium sulfate 
anhydride binder and in micronized size ingredients in composite form have been developed. In this paper, 
the technical analysis findings of a study on a mortar composition containing inorganic special binders and 
additives with a new generation of innovative and composite material structure, which can be used as alter-
natives to horasan mortars and derivatives in the repair of historical-old structures, are discussed. Since the 
production of natural anhydride is low cost and exhibits a more peaceful character to the environment, its 
use is deemed appropriate. According to the results of the study, it was determined that the use of diatomite 
pozzolan exhibits superior physical and mechanical properties in the new generation of composite horasan 
mortars. As well as other samples produced within the scope of the study are similar to the physical and 
chemical properties of historical horasan mortars taken from their own place and tested by other investiga-
tors. It has been found that the use of composite mortars produced within the scope of this study, which may 
be an alternative to Horasan mortar, is appropriate.
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Yapısal Restorasyon Harçlarında Kıtık Boyutlarının Harcın Teknik Özelliklerine 
Etkisinin İncelenmesi

Lütfullah GÜNDÜZ1, Şevket Onur KALKAN*1

1. Giriş

Günümüzde tarihi eserler uzun yıllardır ayakta kalmayı başarmış yapılar olarak değerlendirilse de bu 
yapılarda bölgesel malzeme bozulmalarına rastlamak son derece mümkündür. Böyle durumlar tespit edildiği 
taktirde, orijinal yapı aslına ve tarihi dokusuna uygun yeni üretilen harçlar ile onarılmaktadır. Yapısal resto-
rasyon harçları genel kullanım ve uygulama bağlamında yapısal harç “örgü harcı” ve restorasyon sıva harcı 
olarak iki grupta irdelenebilmektedir. Her iki tür harç, kombinasyonları genel olarak birbirine benzer olsa 
da harç elde edilmesinde kullanılan malzeme türevi, miktarı, boyutlandırmaları ve katkı türevleri açısından 
farklıkları içermektedir. 

Mimarlıkta sıva veya kerpiç içine katılan saman, elyaf vb. liflere “kıtık” denilmektedir. Tarihi eserler üze-
rinde var olan tarihi harçlar incelendiğinde, bu harçların güçlendirilmesi amacı ile kıtık ve/veya kıtık kırıntısı 
malzemelerin tarihi harçlarda kullanıldığı görülmektedir. Restorasyon harçları genel olarak incelendiğinde 
çoğu uygulamalarda saman, bitki lifleri, hayvan kılları hatta insan saçı kireç ve alçı sıvalarda bağlayıcı olarak 
kullanılarak dayanıklılıklarının arttırılmış olduğu görülmektedir. Tarihi yapıları güçlendirme ve/veya onar-
ma uygulamalarında, tarihi dokuyu korumak üzere üretilen bu yeni harçların orijinal harçlar ile yapısal, 
fiziksel ve mekanik anlamda örtüşmesi gerekmektedir. 

Kıtık malzemelerin teknik incelemelerde genellikle üzerinde durulması gerekli fiziksel büyüklükleri 
kıtık malzemenin çeper kalınlığı, çap değeri ve kıtık malzemenin uzunluğu olarak tanımlanabilmektedir. Bu 
büyüklükler sembolik olarak Şekil 1’de gösterilmiştir.

ÇÇapap

BoyBoy

ÇÇeper Kaleper Kalıınlnlığıığı

ÇÇapap

BoyBoy

ÇÇeper Kaleper Kalıınlnlığıığı

Şekil 1. Kıtık malzemenin sembolik fiziksel büyüklükleri.

Samanın kıtık materyal olarak kullanıldığı restorasyon harçlarında genel olarak fiziksel büyüklükler, 
yapısal harç (örgü harcı) ve restorasyon sıva harçlarında aşağıda verilen sayısal büyükler arasında değişim 
gösterdiği tecrübe edinilmiştir:

*   Sorumlu Yazar: sevketonur.kalkan@ikc.edu.tr
1  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 35620, İzmir - Türkiye. 
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Yapısal Harç

(Örgü Harcı)

Restorasyon

Sıva Harcı

Çeper Kalınlığı : 25-100 m 30 - 600 m

Çap Değeri : 80-150 m 650 - 2800 m

Kıtık Uzunluğu : 900 - 1500 m 7000 - 18000 m

Restorasyon harçlarının geliştirilmesi, özelliklerinin iyileştirilmesi ve bileşimindeki malzeme türleri-
nin harç teknik özelliklerine olan etkilerinin incelenmesi üzerine,  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İnşaat 
Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemeleri Anabilim Dalı laboratuarında bir dizi bilimsel test çalışmaları 
sürdürülmektedir.  Bu çalışmalar kapsamında, aslına uygun yapısal restorasyon amaçlı hidrolik harçlar, 
ana bağlayıcı kireç, puzolan katkı ve kıtık malzeme ilavesi kullanılarak üretilebilmektedir. Bu çalışmalar 
kapsamında sürdürülen deneysel bir araştırmada, kıtık malzeme katkılı hidrolik harçlarda, kıtık boyut-
landırmasından çap, boy ve çeper kalınlıklarının harcın fiziksel ve mekanik özellikleri üzerine olan etkisi 
detaylı olarak incelenmiştir. Ayrıca, üretilen harç örneklerinde kireç bağlayıcı matris yapı ile kıtık malze-
menin uygun bir şekilde örtüşüp örtüşmediği, diğer bir değişle kireç ile kıtık malzemenin bağ yapma özelliği 
de bu çalışmada incelenen önemli bir değerlendirmedir. Bu tebliğde, deneysel çalışma bulgularından elde 
edilen bulguların özet bir değerlendirmesi sunulmuştur.

2. Samanın Kıtık Olarak Kullanımı

Samanın kıtık malzeme olarak katkılı hidrolik harçlarda harcın fiziksel ve mekanik özellikleri üzer-
ine etkisinin analizi üzerine bir dizi deneysel araştırma çalışması yapılmıştır. Bu araştırma çalışmasında;  
farklı büyüklük değerlerinde samanın kıtık materyal olarak kullanılarak hazırlanan hidrolik kireç bağlayıcılı 
restorasyon sıva harcı örneklerinde, kıtık çapı, boyu ve çeper kalınlıklarındaki değişiminin harcın teknik 
özelliklerine etkisi deneysel olarak analiz edilmiştir. Bu araştırmada restorasyon sıva harcı örneklerinin elde 
edilmesinde standart olarak kullanılan “karışım bileşenleri ve kullanım oranları” Çizelge 1’de verilmiştir. 

Çizelge 1. Deneysel çalışmada kullanılan karışım oranları.

Malzeme
Ağırlıkça Miktar

(%)
Sönmüş Kireç + Bağlayıcı : 71,0

Dere Kumu : 14,9
Puzolan Malzeme : 8,0

Kıtık - Saman : 1,1
Kaolen : 5,0

Toplam : 100

Sönmüş kireç+bağlayıcı malzeme, inşaat sektöründe güncel olarak kullanılan piyasadaki kireç malzeme 
şeklinde tedarik edilmiştir. Dere kumu maksimum tane boyutu 500 mikron olan yıkanmış silisli kumdur. 
Maksimum tane boyutu 500250 mikron olarak boyutlandırılmış Aksaray Bölgesi’nden tedarik edilmiş vol-
kan tüfü, puzolan malzeme olarak kullanılmıştır. Saman, Manisa bölgesinden temin edilmiştir. Öğütülmüş 
ve mikronize boyutlandırılmış kaolen malzeme Kütahya bölgesinde temin edilmiştir.

Deneysel çalışma için öncelikle saman, kıtık malzeme boyutsal tasnif işlemine tabi tutularak 50 m 
ve 80 m’luk iki ayrı çeper büyüklük değerinde olacak şekilde gruplandırılmıştır. Daha sonra her bir çep-
er kalınlığındaki kıtık, 700 m ve 1100 m ortalama çap değerlerinde ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. Çeper ve 
çap boyutları tasnif edilmiş her kıtık malzeme, sonrasında sırasıyla 700 m, 1000 m, 1400 m, 1750 m ve 
2100 m ortalama boy değerlerinde olacak şekilde boyutlandırılmıştır. Ağırlıkça karışım oranları standart 
olarak tanımlanmış olan sıva harcı örnekleri, kıtık malzemenin bu her bir boyutu kullanılarak ayrı ayrı test 
örnekleri hazırlanmıştır. Harç test örnekleri 5x5x5 cm boyutlu küp örnekleri kalıba dökülerek hazırlanmış 
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olup, her bir karışımda su/katı oranı sabit olarak ele alınmıştır. Harç örnekleri 24 saat sonrasında kalıptan 
çıkarılarak kür işlemine tabi tutulmuştur.

3. Deneysel Bulgular ve İrdeleme

Hazırlanan yapısal restorasyon amaçlı sıva harcı örneklerinin öncelikle makroskobik olarak matris 
yapısında kıtık malzemenin genel formu ve matris yapıdaki uyumu analiz edilmiştir. Bu incelemede tüm harç 
örneklerinin kireç bağlayıcılı  oluşan matris yapı kapsamlı bir şekilde incelenmiştir. Kireç bağlayıcılı matris 
yapı ile kıtık malzemenin uygun bir şekilde örtüşüp örtüşmediği, bir diğer değişle kireç ile kıtık malzemenin 
bağ yapma performans özelliği değerlendirilmiştir. Saman kıtık malzemenin matris yapıda genel görünümü ve 
kireç bağlayıcılı matris yapının sembolik olarak genel görünümleri Şekil 2 ve Şekil 3’de verilmiştir.

Saman KıtığıSaman Kıtığı

Şekil 2. Kıtık malzemelerin matris yapıda sembolik genel görünümü.

Hidrolik Bağlayıcılı
Matris Yapı

Hidrolik Bağlayıcılı
Matris Yapı

Şekil 3. Kireç bağlayıcılı matris yapının sembolik genel görünümü.

Makroskobik incelemeden görüldüğü üzere, saman kıtık malzemenin harç içerisinde düzenli sayılabi-
lecek bir dağılım gösterdiği gözlenmesinin yanı sıra, kireç bağlayıcı ile de örtüşen bir bağ yapı oluşturduğu 
görülmektedir. Matris yapıda genel olarak yer yer boşluklar gözlenmekle birlikte, kıtık malzeme etrafında 
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herhangi bir ayrılma ve/veya matris yapıya tutunmama, bağ doku zayıflama olgusu gözlenmemiştir. Şekil 
4’de görüleceği üzere saman kıtık malzeme yüzeyinde de bağ yapının oluştuğu görülmektedir. 

Şekil 4. Kıtık malzeme yüzeyinde bağ yapının sembolik oluşumu.

Yapısal restorasyon amaçlı hidrolik harç örneklerinin deneysel analizleri, TS EN 196 ve TS EN 998-1 
Standardının öngördüğü prensiplere göre İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı 
Malzemeleri Anabilim Dalı laboratuarında yapılmıştır. Bu analizlerde kıtık katkının çeper kalınlığı, boy ve 
çap değişiminde özellikle basınç dayanım değeri, eğilme dayanım değeri ve test örneklerinin su emme oranı 
değerlerine etkisi detaylı analiz edilmiştir. Tüm mekanik deneysel test çalışmaları, numunelerin 14 günlük 
priz süresinde gerçekleştirilmiştir.
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50 m ve 80 m kıtık çeper kalınlığı değişiminde hazırlanan harç test örneklerinin 14 günlük priz sonrası 
basınç dayanım değerlerindeki etkisi Şekil 5 ve Şekil 6’da grafiksel olarak analiz edilmiştir.

Şekil 5. Kıtık çeper kalınlığı 50 m olan test örneklerin basınç dayanım değişimi.
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Şekil 6. Kıtık çeper kalınlığı 80 m olan test örneklerin basınç dayanım değişimi. 

Şekil 5 ve Şekil 6 irdelendiğinde görüleceği üzere, 50 mikron çeper kalınlığına sahip kıtık katkılı harç 
örneklerinin basınç dayanım değerlerinin kıtık katkının boy ve çap değerine bağlı olmak koşuluyla 1.79 N/
mm2 – 2.36 N/mm2 aralığında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Benzer şekilde, 80 mikron çeper kalınlığı-
na sahip kıtık katkılı harç örneklerinin basınç dayanım değerlerinin ise kıtık katkının boy ve çap değerine 
bağımlı olmak koşuluyla 1.92 N/mm2 – 2.55 N/mm2 aralığında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Genel 
olgu, kıtık boyu arttıkça harç test örneklerinin basınç dayanım değeri düşmekte olup, dayanım açısından 
daha zayıf bir karakteristik sergilemektedir. Bununla birlikte, kıtık çapı arttıkça, malzeme kalınlığının art-
masına paralel olarak harç test örneklerinin basınç dayanım değerinin arttığı görülmektedir. Kıtık malze-
menin çeper kalınlığının etkisi açısından irdelendiğinde ise eşdeğer 700 mikron kıtık çap değerine sahip 
test örneklerinde kıtık katkının 50 mikron çeper kalınlığından 80 mikron çeper kalınlığına değişiminde 
basınç dayanım değerinde ortalama olarak %9.68’lik bir iyileşme olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde 
1100 mikron kıtık çap değerine sahip test örneklerinde kıtık katkının 50 mikron çeper kalınlığından 80 
mikron çeper kalınlığına değişiminde ise, basınç dayanım değerinde ortalama %9.71’lik bir iyileşme olduğu 
tespit edilmiştir.

Malzeme esnekliği, restorasyon harçlarında arzu edilen özelliklerdendir. Esnek karakteristik sergileyen 
harç malzemeler, uygulandıkları binalarda uzun zaman süreçlerinde olası düşey ve/veya yatay eksenlerdeki 
bina hareketliliklerinde son derece önem kazanan bir özellik olmaktadır. Bu bağlamda harçların genellikle 
eğilme dayanım değerinin yüksek olması arzu edilir. Genel bir yaklaşım olarak harç örneklerinde eğilme 
dayanım değeri, basınç dayanım değerinin en az %10’luk değerini sağlaması gerekmektedir. Saman kıtık 
malzeme katkılı harç örneklerinin yapılan deneysel çalışmalarında elde edilen genel bulgu,  harç örnekleri-
nin eğilme dayanım değeri, basınç dayanım değerinin %13.8 - %29.2 arasında değişen bir değerine karşılık 
geldiği gözlenmiştir. 50 m ve 80 m kıtık çeper kalınlığı değişiminde hazırlanan harç test örneklerinin 14 
günlük priz sonrası eğilme dayanım değerlerindeki etkisi ise Şekil 7 ve Şekil 8’de grafiksel olarak analiz 
edilmiştir.
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Şekil 7. Kıtık çeper kalınlığı 50 m olan test örneklerin eğilme dayanım değişimi. 
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Şekil 8. Kıtık çeper kalınlığı 80 m olan test örneklerin eğilme dayanım değişimi. 

Şekil 7 ve Şekil 8 irdelendiğinde görüleceği üzere, 50 mikron çeper kalınlığına sahip saman kıtık katkılı 
harç örneklerinin eğilme dayanım değerlerinin kıtık katkının boy ve çap değerine bağımlı olmak koşuluyla 
0.321 N/mm2 – 0.493 N/mm2 aralığında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Benzer şekilde, 80 mikron 
çeper kalınlığına sahip saman kıtık katkılı harç örneklerinin eğilme dayanım değerlerinin ise kıtık katkının 
boy ve çap değerine bağımlı olmak koşuluyla 0.366 N/mm2 – 0.561 N/mm2 aralığında değişim gösterdiği 
tespit edilmiştir. Basınç dayanımı özelliğinin tersine genel olgu, kıtık boyu arttıkça harç test örneklerinin 
eğilme dayanım değeri artmakta olup, daha esnek bir karakteristik form sergilemektedir. Bununla birlikte, 
kıtık çapı arttıkça, malzeme kalınlığının artmasına paralel olarak harç test örneklerinin eğilme dayanım 
değerinin de arttığı görülmektedir. Kıtık malzemenin çeper kalınlığının etkisi açısından irdelendiğinde ise 
eşdeğer 700 mikron kıtık çap değerine sahip test örneklerinde kıtık katkının 50 mikron çeper kalınlığından 
80 mikron çeper kalınlığına değişiminde eğilme dayanım değerinde ortalama olarak %14.45’lik bir iyileşme 
olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde 1100 mikron kıtık çap değerine sahip test örneklerinde kıtık kat-
kının 50 mikron çeper kalınlığından 80 mikron çeper kalınlığına değişiminde ise eğilme dayanım değerinde 
ortalama olarak %14.56’lık bir iyileşme olduğu tespit edilmiştir.

Dış cephede kullanılacak olan veya açık atmosfer koşullarına maruz kalan yüzeylerde uygulanacak sıva 
harçlarının su emme olgularının son derece düşük düzeylerde olması arzu edilir. Zira su ve nem, matris 
yapıya zamanla çözünme, bozulma ve ayrışma gibi farklı deformasyon etkilerini gündeme getirebilmekte-
dir. Her ne kadar su emme oranı ile ilgili uygulamalar açısından standardize edilmiş maksimum bir para-
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metrik değer deklere edilmediği görülmesine rağmen, saha uygulamalarında bu amaçla kullanılacak harç 
örneklerinin su emme oranlarının %30’dan daha düşük olması arzu edilir. Bu oran ne kadar düşük olur ise 
harcın durabilite koşulları açısından teknik değerlendirilmesi de daha anlamlı olabilmektedir. Saman or-
ganik bir bileşen olarak genellikle su emme kabiliyeti olduğu bilinen bir malzemedir. Ancak, bir harç kom-
binasyonunda kıtık katkı olarak kullanımında oluşan matris yapı özelliği sebebiyle, harcın su emme oranın-
daki değişimlerdeki etkisi ayrı bir inceleme konusu olabilmektedir. Bu araştırma çalışmasında, saman kıtık 
katkılı harç örneklerinin su emme özelliğine olan etkileşimleri de incelenmiş olup, su içerisinde bekletilerek 
özellikle tamamen suya doygun bir forma ulaşan harç örneklerinin su emme değeri, bu çalışma da “su emme 
oranı” olarak ele alınmıştır. 50 m ve 80 m kıtık çeper kalınlığı değişiminde hazırlanan harç test örneklerinin 
su emme oranı değerlerine etkisi, Şekil 9 ve Şekil 10’da grafiksel olarak analiz edilmiştir.
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Şekil 9. Kıtık çeper kalınlığı 50 m olan test örneklerin su emme oranı analizi.
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Şekil 10. Kıtık çeper kalınlığı 80 m olan test örneklerin su emme oranı analizi. 

Şekil 9 ve Şekil 10 irdelendiğinde görüleceği üzere, 50 mikron çeper kalınlığına sahip saman kıtık katkılı 
harç örneklerinin su emme oranı değerlerinin kıtık katkının boy ve çap değerine bağımlı olmak koşuluyla 
%13.44 - %20.79 aralığında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Benzer şekilde, 80 mikron çeper kalınlığına 
sahip saman kıtık katkılı harç örneklerinin su emme oranı değerlerinin kıtık katkının boy ve çap değerine 
bağımlı olmak koşuluyla %13.96 - %22.03 aralığında değişim gösterdiği tespit edilmiştir. Kıtık çap değeri 
arttıkça, malzeme kalınlığının artmasına paralel olarak harç test örneklerinin su emme oranı değerinin 
de arttığı görülmektedir. Kıtık çap değerindeki ortalama 400 mikron’luk bir artışın kıtık boyuna bağımlı 
olarak su emme oranında ortalama %2.5 - %3.2’lik bir değer artışı sağladığı da gözlenmiştir. Kıtık malze-
menin çeper kalınlığının etkisi açısından irdelendiğinde ise eşdeğer 700 mikron kıtık çap değerine sahip 
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test örneklerinde kıtık katkının 50 mikron çeper kalınlığından 80 mikron çeper kalınlığına değişiminde 
su emme oranı değerinde ortalama olarak %4.02’lik bir artış olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde 1100 
mikron kıtık çap değerine sahip test örneklerinde kıtık katkının 50 mikron çeper kalınlığından 80 mikron 
çeper kalınlığına değişiminde ise su emme oranı değerinde ortalama olarak %4.46’lık bir artış olduğu tespit 
edilmiştir.

Sonuçlar

Samanın kıtık malzeme olarak kullanıldığı yapısal restorasyon amaçlı sıva harcı örneklerinin deneysel 
analiz bulgularından elde edilen genel sonuçlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Samanın, sıva harcı matris yapısında harç bileşenleri ile yüksek bağ kuvvetine sahip olduğu gözlen-
miştir. Matris yapı ile örtüşmektedir.

•	 Kıtık çap değeri sabit kalmak koşuluyla, kıtık boyutunun artışı harcın basınç dayanımını düşürmektedir.

•	 Kıtık çap değeri artışı harcın basınç dayanımını iyileştirmektedir.

•	 Kıtık çeper kalınlığının artışı harcın basınç dayanımını iyileştirmektedir.

•	 Kıtık çap değeri sabit kalmak koşuluyla, kıtık boyutunun artışı harcın eğilme dayanımını 
iyileştirmektedir.

•	 Kıtık çap değeri artışı harcın eğilme dayanımını düşürmektedir.

•	 Kıtık çeper kalınlığının artışı harcın eğilme dayanımını iyileştirmektedir.

•	 Kıtık çap değeri sabit kalmak koşuluyla, kıtık boyutunun artışı harcın su emme oranını artırmaktadır. 
Bunda etken olan, kıtık malzemenin hacimsel olarak su tutma kapasitesinin yüksekliğidir.

•	 Kıtık çap değeri artışı harcın su emme oranını artırmaktadır.

•	 Kıtık çeper kalınlığının artışı harcın su emme oranını artırmaktadır.

•	 Kıtık malzeme olarak kullanılan samanın türü değiştikçe, bu çalışmada elde edilen değerlerden daha 
farklı teknik veriler elde edilebilir.

•	 Kıtık malzeme olarak saman yerine daha farklı organik lif türleri de kullanılabilir.
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How childhood changed architecture: spaces for play in modern dwellings

Rita Monteiro Vieira1

1. INTRODUCTION

This paper aims to show the different ways domestic architecture illustrated the shifting position of 
childhood in society, particularly in the 20th century. It will focus on key examples, searching for a diversity 
of interpretations and solutions that demonstrate the various approaches to the role of children in the mod-
ern ways of life. This being said, a brief look upon the birth and evolution of the idea of childhood is due.

1.1. The Notion of Childhood and the Importance of Play
According to Ariès (Ariès, 1988), childhood is a recent concept, having first appeared in the transition 

from the 17th to the 18th century, coinciding with the end of the Ancien Régime and the emergence of the 
bourgeoisie. Until then, he claims, there was no affective value in the family and adults saw children as toys 
or pets. Through time, there were many philosophers and pedagogists who contributed to the consolidation 
of this new concept of childhood and its position in society, such as Jean-Jacques Rousseau, John Locke, 
Johann Pestalozzi, Friedrich Fröbel, Ellen Key and Maria Montessori. The contributions of both Pestalozzi 
and Fröbel, however, are of particular interest here, for their discoveries established new notions pertaining 
to childhood which modern theories on education would rest upon. Pestalozzi is famous for his Pestalozzi 
Method, which consisted of having the child learn according to his or her age or development, starting from 
simpler tasks and continuing to more complex ones. Vastly influenced by Pestalozzi, with whom he worked, 
Fröbel was the founder of the first kindergarten. According to him, children needed activity and liberty to 
completely develop their cognitive, physical, emotional, and social skills, as learning is acquired through 
action, work and play. The latter one, he believed, is in itself a language, with its own gestures, sounds, and 
words. He thus created the Fröbel Gifts, a series of educational toys structured in different levels correspond-
ing to each stage of development, designed to help the child express him or herself. From this moment, the 
importance of play as a fundamental learning mechanism was understood, opening up the way to new the-
ories and educational methods (such as the Montessori School), as well as to entirely new industries.

1.2. Childhood in the 20th Century
If today’s society is often thought of as child-centred, it owes it to an event-filled 20th century that 

brought children to a new light. Effectively, the horrors of war, the destruction of both homes and families, 
and the uncertainty of tomorrow turned people’s hopes to the innocent figure of the child. Willing to im-
prove, society understood that only by investing in their children’s well-being and education could they build 
a better future. Moreover, the in-between and post-war periods were marked by a combination of events and 
attitudes  – such as the Baby Boom, the investment in education, and the development of industries – that 
helped further thrust the figure of the child to the centre of society’s concerns. Because of having been absent 
during the war2, parents spent more time at home in the postwar period, attempting to recover the lost time 
with their children. As Amy Ogata (Ogata, 2013) explains, at the same time, this new, consumerist society 
bought the products industries claimed stimulated children and contributed for a better living, such as toys, 
furniture for children, but also books, television programmes, and magazines. This implied the family in a 
consumption cycle centred on childhood, in which children were used as arguments to sell products.

On the other hand, Benevolo (Benevolo, 2014) explains that in this period architecture itself went 
through a reformulation process as ‘a fundamental connection between form and function was established’, 
leading to the need – so as to create a better environment – ‘of simultaneously acting in spacial organisation 
and in human and social aspects’. In these troubled times, both society and architecture sought for a fresh 
start, in which the concepts of childhood and of family seized new roles. This being said, it is no surprise that 
childhood found its way into the discourse of architecture and urbanism, being here used as an argument as 
much as it was in every other aspect of popular culture – literature, television, the toy, clothes, and furniture 
industries, and even politics.

1  Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, Portugal
2  men went to war, many not to return again, which meant women had to work, spending less time at home with their children.
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2. CHILDHOOD AND ARCHITECTURE

2.1. Lines of Thought of the 20th Century
Kozlovsky (Kozlovsky, 2004) claims that the figure of the child had an important role in postwar discus-

sions on urban reconstruction, particularly after Alison and Peter Smithson presented their Urban Re-Iden-
tification Grid at CIAM 9, in which they used images of children at play to criticise the overly functionalist 
approach of the Modern Movement to urban planning.

Despite this, one can delve into the earlier work of other architects to confirm the new role of childhood 
in society had already began to infiltrate the urban and architectural production of an early 20th century. For 
instance, in the interwar period, Ernst May coordinated the construction of around 12000 new homes he or-
ganised into siedlungen, i.e. neighbourhoods; each equipped with schools and strategically placed playgrounds. 
The walking distance from each home was the key-factor for the placement of these schools, so that all children 
had access to education. He designed different types of homes which, depending on the number of members in 
a family – that is to say, the number of children –, would have different sizes. A closer look also reveals that May 
named some elements of these siedlungen after Pestalozzi3. Besides divulging his work at the CIAM meetings 
– he exhibited a panel on existenzminimum in 1929 and some of his siedlungen in posterior encounters –, May 
started the publication of Das Neue Frankfurt, a monthly magazine about urban planning where he presented 
the new projects being built in Frankfurt, as well as various experiments of cultural interest. One of these pub-
lications, from 1931, was titled Das Schaffende Kind4, which points at his interest in this subject.

Ernö Goldfinger was another architect whose work con-
sidered childhood, and the need of spaces for play, as a 
fundamental part of the city’s life. Perhaps inspired by his 
collaboration with the Abbatts – whose toy store he had 
designed in 1936, as well as some toys and furniture, and 
with whom he had produced the child section of the Brit-
ish Pavilion for the Exposition Internationale in Paris in 
1937 –, Golfinger prepared a series of exhibitions5 where 
he presented his ideas on how to rebuild cities after the war 
ended. One of the most relevant of his exhibitions was ex-
posed in 1944 under the title Planning Your Neighbour-
hood: for home, for work, for play (Figure 1). In it, he con-
stantly emphasised how fundamental places for play were, 
both indoors and outdoors, for a healthy living. Like May, 
he stated the importance of separating traffic from chil-
dren on their way to school and of positioning schools and 
playgrounds within easy reach of each home. And, again 
as Ernst May before him, Goldfinger designed a series of 
differently sized homes, its areas exclusively depending on 
the age and number of children in a family.
Continuing the criticism started by the Smithsons in 
CIAM 9, and as a core member of the Team 10 group, 
Aldo van Eyck opposed to the strict theoretical views of 
the Modern Movement on urban planning, stating that the 
city was also rich for its movements, for the appropriations 

its inhabitants made of its spaces; for, as he called them, its in-between realms. He was an untiring advocate 
of children’s right to the city, his views expressed not only in the CIAM meetings – he presented his Lost 
Identity grid in CIAM 10 and the Amsterdam Orphanage in CIAM 11 –, but also in his writings and proj-
ects. Van Eyck’s (Van Eyck, 1968) view on the city is well conveyed in this excerpt from the Team 10 Primer: 
‘A city which overlooks the child’s presence is a poor place. Its movement will be incomplete and oppres-
sive. The child cannot rediscover the city unless the city rediscovers the child’. Between 1947 and 1978, he 
built around 700 playgrounds in empty plots in Amsterdam. These playgrounds were composed of abstract 
shapes, allowing for children to engage in different types of play according to their age and to whether they 
were playing alone or with others. Just like Fröbel’s Gifts, van Eyck’s playgrounds offered a variety of colours, 

3     in the Bornheimer Hang siedlung, a street and a square – the Pestalozzistr and the Pestalozziplatz –; and in Riederwald, a school 
– the Pestalozzischule.
4     which translates to The Creative Child,
5      commissioned by the Army Bureau of Current Affairs (A. B. C. A.).

Figure 1. book cover for the air ministry directorate 
of educational services entitled ‘planning your 

neighbourhood’, Ernö Goldfinger, 1945. Image source 
[online]: https://www.architecture.com/image-

library/home.html (Access Date: 20.01.2016) Image 
Reference: RIBA13281
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textures and shapes meant for children to incorporate into their activities, therefore triggering learning 
mechanisms only play allows.

In continuity with these lines of thought on public space, one must not forget that the architect who 
planned the city also designed the home. And the dwelling is a fundamental part of the city, having even 
been considered by Le Corbusier in his Charter of Athens as the unit of measurement of all things in urban 
planning (Le Corbusier, 1984). This being said, the reconstruction of cities razed during the war provided a 
clean slate for experimentation not only on urban planning design, but especially on the minimum dwelling, 
where the sum of the fundamental activities connected to a proper, modern way of life would be translated 
into different types of space. Spaces for play, as will be demonstrated, would be included in the list of in-
dispensable needs for a healthy life and will be visible in the design of the city, as well as in domestic space.

2.2. Play Space at Home
The focus on domestic space is not fortuitous, as it is the one that most accurately translates people’s 

ideals, wishes and ways of life, being, as Bachelard put it, “our first Universe” and “our corner of the world” 
(Bachelard, 1983).

The examples shown below should be understood as demonstrations of the different solutions archi-
tects found to ensure children’s well-being in domestic space, often corresponding to places designated for 
play. These took many forms and came linked to different daily activities.

First, and in continuity with the examples previously mentioned, not only were playgrounds included in 
the design of new neighbourhoods, they were sometimes built in the buildings instead of being located outside, 
in their vicinities. Such is the case of the Unité d’Habitation de Marseille of Le Corbusier: the roof of this col-
lective housing building offers a playground directly exposed to the sunlight and fresh air, where children are 
free to run, climb, jump, hide; a place where they can feel different textures, colours, play with water, as well as 
with light and shadow. Again, the abstract shapes remind us of Fröbel’s Gifts. Similarly, Ernö Goldfinger placed 
a nursery and its playground at the foot of Trelick Tower in London, again in direct contact with light and fresh 
air. Another case is that of Rowlett Street Housing, where Goldfinger designed a “fitted play space” yet again on 
the ground floor, featuring a slide, a pool, and a sand box, and organised in different levels.

It is visible in these projects not only the will to provide a healthy place for children to play in, but also the 
relevance of the design of the play spaces themselves. Different materials, shapes, colours and spatial experiences 
(such as the contrast between narrow and wide spaces, or the opportunity to play with water and sand, or even the 
possibility of climbing or crawling under something) were seen as fundamental features to include in common 
space for play meant for daily use, providing the chance for a proper physical, cognitive and social development.

On a different note, it is not uncommon to find play 
spaces connected to certain activity areas – such as 
the laundry or the kitchen – one would expect the 
mother to be in, busy with her domestic chores. In 
fact, as mentioned before, the design of the flats will 
reflect the architect’s interpretation of family struc-
tures and the social hierarchies in effect at the time 
they were designed in. And indeed, one might say 
that, through a considerable part of the 20th century, 
the normative model of family in western culture 
was a father, a mother, and two or three children. 
The full-time maid no longer existed in most fami-
lies’ daily lives and, as such, domestic space had to 
adapt to that new way of life, as the mother was now 
the one busy with domestic affairs. It is then no sur-
prise to verify that quite a few play spaces inside the 
home were somehow connected to areas reserved 
for the mother and her daily activities.

Kloos mentions, in L’Architecture d’Aujo-
urd’Hui, the example of a collective housing build-

ing in Rotterdam by Van Tijen, Brinckmann and Van der Vlugt, built in the 1930s, equipped with small 

Figure 2. Floorplan of Haus am Horn; children’s area marked in 
colour. Image source [Online]: https://s-media-cache-ak0.pinimg.

com/564x/17/6b/33/176b33083601c4b409fdd66e43494978.jpg (Access 
Date: 16.02.2016)
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spaces for play adjacent to the laundry cells in the common area at the basement, so the children could freely 
play under their mothers’ supervision.

In Haus am Horn (Figure 2), yet another solution is presented. Here, the child’s bedroom is the second 
largest in the house and comes organised in two different areas, meant for different activities: the sleeping 
area, and the playroom. The first is connected to the mother’s bedroom (here separated from the father’s 
chambers) and the second, the play area, opens into the dining area. This example illustrates the concern for 
children’s safety and well-being through both day and night, revealing at the same time the strong bond be-
tween mother and child and showing the relevance given to childhood in this period – after all, their space 
in this house is one of the largest, only surpassed by the living room. The furniture and toys it came equipped 
with, designed by Alma Siedhoff-Buscher, only reinforce this argument.

Marcel Breuer’s House in the Museum 
Garden (Figure 3), built in MoMA in 
1949, is clear confirmation of the concern 
given at the time to children’s well-being. 
Here, the playroom is strategically placed 
at the centre of the house and linked to 
several other activity areas. First, a win-
dow from the kitchen to the playroom 
allows again for the mother to supervise 
her children at play while occupied with 
her chores, which is in good agreement 
with Montessori’s method of having chil-
dren play (that is, learn) autonomously, 
yet supervised. Second, the playroom 
connects to the garden, so as to give chil-
dren access to fresh air and natural light. 
Third, the living room and children’s bed-
rooms are also directly connected to the 
playroom, proving yet again that the cen-

tre of the house is effectively the place where children are – just as they were, in this period, at the core of 
society’s affairs. Returning to the kitchen, a sliding partition opening toward the dining table allows for the 
supervision of children even during meals. And just as in Haus am Horn, the furniture in the playroom was 
specifically designed for children, each piece to be used differently according to the child’s size and develop-
ment.

In another example, and returning to the Unité d’Hab-
itation de Marseille (Figure 4), Le Corbusier does also 
preview the use of certain areas for play other than the 
playground on the roof. Just as in the case above, a 
sliding partition to the living-dining room allows for 
the control of children at play while the mother works 
in the kitchen. The parents’ bedroom, in the mezza-
nine, can at the same time offer control of the activi-
ties occurring in the living room and in the children’s 
bedrooms, on the other side of the flat. The most in-
teresting play space, however, resides in the children’s 
bedrooms: at the end of these cell-like, long and nar-
row rooms, a sliding wall opens up the space, trans-
forming it into a place large enough to function as a 
playroom. The children are thus free to decide wheth-
er to open the wall and play together, or to slide it shut 
and be able to have some privacy. The sliding wall it-
self is made of slate, so it can also be used as a board to 
draw on. The concern for a good health and hygiene is 

Figure 3. Floorplan of House in the Museum Garden; playroom marked in 
colour. Image source [Online]: http://www.archweb.it/dwg/arch_arredi_

famosi/Marcel_Breuer/House-in-MoMA-Garden/House-in-MoMA-
Garden_dwg.jpg (Access Date: 18.06.2016).

Figure 4. Floorplan of the typical flat at the Unité 
d’Habitation de Marseille; children’s bedrooms in colour. 

Image source [Online]: http://mobile.ztopics.com/Unite%20
d’Habitation/ (Access Date: 30.10.2014)
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accused by the existence of a washbasin in each of the kids’ rooms, of a shower cabinet right next to their 
bedrooms and of balconies on the living room and bedrooms.

Finally, in Les Buffets (Figure 5), the play area is placed in-be-
tween children’s and parents’ bedrooms. Again, as in the ex-
amples shown before, children can play alone but under the 
eye of their parents, as the play space is visible from the living 
room, kitchen, and bedrooms. The particularity of this play-
room, however, resides in the fact that it has been placed in 
what would normally be a simple hall. This way, not only does 
it find space for play, like the sliding wall of the Unité, in a 
dwelling where space constraints are considerable, but it also 
preserves the privacy of children and parents, acting as a buf-
fer zone between the bedrooms.

Some of the solutions used in the mentioned above proj-
ects were later repeated in other projects, often designed by 
different architects, and some would rarely be used again. 
Nevertheless, each proved a real effort to meet the desires of 
the populations, and in its own unique way, each strength-
ened the role of childhood in domestic culture.

3. DISCUSSION 

The cases shown here, as mentioned, provide some examples of the solutions found to the needs brought 
by the new role of childhood in a family’s daily life. In sum, for a modern way of living, society needed chil-
dren to be brought-up in a friendly and healthy environment, which could only be achieved if the physical 
boundaries of built space so allowed. A well-designed space can promote social interactions, reinforce fam-
ily ties, but also provide each one its very own private places. The spatial solutions and mechanisms used in 
these projects attend to these different needs: first, a designated space for play; second, control over the play 
areas; third, privacy of both children and parents.

From a different perspective, one can also argue that these projects illustrate the gradual incorporation 
of children in the noblest areas of the dwelling: in fact, the children’s place shifted from the attic, where Vic-
torian nurseries were usually placed so children would not disturb the adults, to the living areas, at the very 
core of the house. And here, not only were they not confined to a single space, as they were meant to play all 
over the house – so prove it the different mechanisms and spatial solutions used to supervise children while 
allowing for an ideal, autonomous development through free play. In domestic space, as in society, children 
became an important part of families’ daily lives.

These projects are also relevant to this discussion not only because of the solutions they presented, but also 
for how they brought the problem of childhood into light. Architects like Le Corbusier, Ernst May, Ernö Gold-
finger and others were deeply involved in discussions on the minimum dwelling and modern ways of life and 
most of them participated in specialised meetings such as the CIAM. Likewise, the projects shown here were 
shown in exhibitions and published in architecture magazines and in other periodicals meant for the general 
public, being often the object of discussion among architects and populations. Unsurprisingly, many of the 
solutions presented here were re-used though time, helping disseminate the modern way of life, consolidating 
the modern occidental model of family, and guaranteeing childhood a relevant place in society.

4. CONCLUSIONS

Whether in the city or in the home, we find consistent proof that childhood gained indeed a new value 
in the 20th century. Not only did architects become more aware of the urgency of offering children places to 
play in, as some made it their reason to fight for.

The sliding wall used in the Unité was thoroughly used in other buildings by various architects; play-
grounds by each collective housing building became the norm; detached homes often configured playrooms 

Figure 5. Floorplan of the typical flats at Les 
Buffets; play area marked in colour. Image 

source: Portas, 1960: 38.
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the exact same way as in Breuer’s prototype – and, in some cases, as pointed by Snyder, these playrooms even 
take the place of the living room, reducing it to a small place on a nearby corner.

The idea of childhood of the 20th century changed architecture and made it more diverse, but the latter 
one was the vessel that helped consolidate children’s role in society and educated populations on the modern 
way of life.  

With this study, hope is that this new perspective on domestic architecture is brought to light.
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Atık Ahşap Tozlarının Polimer Kompozitlerde  
Takviye Malzemesi Olarak Kullanılması

Ferhat Yıldırım1

1. Giriş:

Birden fazla malzemenin makro düzeyde bir araya getirilmesiyle elde edilen ve kendini oluşturan mal-
zemelerin en iyi özelliklerini taşıyan bileşik yapıya kompozit denir. Kompozit malzemelerin geleneksel mal-
zemelere kıyasla hafif, mukavemetli, elastik, korozyon ve kimyasala daha dayanıklı olmaları, gelişmekte olan 
uzay, havacılık, savunma ve otomotiv gibi endüstrilerde bu tip yeni nesil malzemelere olan talebi her geçen 
gün arttırmaktadır (Yıldırım, 2016; Mirik, 2010; Arı, 2009). Takviye elemanını çevreleyen matris yapının po-
limer esaslı bir malzeme olduğu kompozit türüne “polimer kompozit” denilmektedir. Polimer kompozitlerin 
matris malzemeleri, termoplastik polimerler (ABS, PA, PE, PP, PVC, PPS vb.), termoset polimerler (epoksi, 
polyester, akrilik vb. reçine sistemleri) veya doğal kauçuk malzeme olabilmektedir. Bu yapılarda kullanılan 
takviye malzemeleri ise sürekli veya kırık elyaflar (fiberler cam, karbon, aramid, metalik ve karma elyaflar), 
makro, mikro veya nano boyutlu partiküller (karbonatlar,  silikatlar,  metal oksitler,  metal tozları,  seramik 
tozları,  karbon esaslı tozlar, ahşap esaslı dolgu maddeleri vb.), tabakalı yapılar ve bunların türevi olabilmek-
tedir. Yeni malzeme türetme çalışmalarının başında ise mevcut malzemeleri çeşitli takviyelerle destekleyer-
ek “hibrit” yapılar elde etmek önemli yer tutmaktadır. Malzemelerin yapısal özelliklerinin partikül takviyesi 
ile geliştirilebilmesi bu yöntemlerin yaygınlaşmasını sağlamıştır (Acar ve ark., 2013; Lubineau ve Rahaman, 
2012; Hudnut ve Chung, 1995). Fakat nano ve mikro ölçekli katkı malzemelerinin pahalı ve zahmetli yön-
temlerle üretilmesi nihai ürünün ekonomik ulaşılabilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun yanın-
da bazı malzemelerin imalat operasyonlarından kalan ve çöp niteliğindeki artıkları ise potansiyel takviye 
malzemesi özelliği taşıyabilmektedir. Örneğin orman ürünlerinden çok yönlü yararlanmanın gerçekleştiği 
günümüzde, yalnız ağaç malzemeden on binlerce farklı ürün elde edilmektedir. Bu kadar geniş kullanım 
yeri bulabilen ağaç malzemenin değeri, tüketimi ve dünya nüfus artışına bağlı olarak orman varlığının çeşitli 
sebeplerle azalması göz önüne alındığında sürekli artmaktadır. Bu nedenle, ağaç malzemenin ekonomik ve 
rasyonel şekilde değerlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir (Çehreli, 1981). Küresel ısınma kaynaklı iklim 
değişikliği belirtilerinin hemen her bölgede hissedildiği dünyamızda yaşam döngüsü açısından önem arz 
eden ormanlarımızı ve lignoselülozik esaslı hammadde kaynaklarını daha verimli kullanmak amacıyla en 
ufak atıklarına kadar değerlendirmek hem maliyeti düşürmek hem de doğada kaybolma sürecini hızlandır-
mak açısından oldukça önem arz etmektedir (Avcı, 2015). Bu kapsamda ahşap polimer kompozit (Wood 
Polymer Composite-WPC) malzemeler türetilerek başlı başına bir endüstri oluşturulmuştur. Ahşap polimer 
kompozitlerde kullanılan matris malzemesi genellikle polipropilen (PP), polietilen (PE) ve polivinil klorür 
(PVC) gibi termoplastik polimerlerdir (Özmen ve ark., 2014; Klyosov, 2007). Bu çalışmada atık ahşap to-
zlarının termoplastik polimer türevleri yerine termoset epoksi polimer/cam elyaf kompozitlerin yapısına 
katılabilirliği ve çekme ile üç nokta eğilme dayanımlarına olan etkileri incelenmiştir.

2. Materyal ve Metod

Çalışmada kullanılan ahşap tozu atık sarıçam (pinus slyvestris) talaşından elde edilmiştir. Sarıçam 
ağacının kütük haldeyken ki yoğunluğu %8 nemde 0,39 gr/cm3 olup (Sofuoğlu, 2017), ortalama 100 µm 
boyutlu ahşap tozunun ölçülen görünür yoğunluğu 0,163 gr/cm3’tür.  Çalışmada kullanılan tozların elek 
boyut aralıkları ise; 91-109 µm 109-131 µm ve 131-154 µm’dir. Ortalama boyut ise 100 µm, 120 µm ve 142 
µm olarak alınmıştır (Şekil 1). Kompozitin matris malzemesi HEXION MGS L-160 ve H-160 ticari kodlu 
epoksi reçine sistemidir.  Takviye malzemesi ise 300 gr/m2 yoğunluklu cam elyaf kumaştır. 

1 ferhat.yildirim@dpu.edu.tr. Dumlupınar Üniversitesi, Simav Teknoloji Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü, 
43500, Simav, Kütahya, Türkiye. 
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Şekil 1. Ahşap tozunun elde edilmesi.

Ortalama 100 µm, 120 µm ve 142 µm boyutlarında ve ağırlıkça %3 oranında ahşap tozu takviye edilmiş 
epoksi reçine (reçine:sertleştirici oranı 4:1) el ile tabakalama yöntemi kullanılarak 6 kat halinde hazırlanan 
elyaflara tatbik edilmiştir (Şekil 2). Yapı içerisinde hava kabarcığı oluşumunu en aza indirebilmek için va-
kum ortamına alınan kompozit oda sıcaklığında 24 saat kürlenmeye bırakılmıştır (Şekil 3). Kompozitlere 
daha sonra ise 80 ̊C ‘de 2 saat süreyle ikincil kürleme işlemi uygulanmıştır. 

Şekil 2. Epoksi-ahşap tozu karışımın elde edilmesi.

Şekil 3. Kompozitlerin üretilmesi.

Üretilen kompozit levhadan kesilen 250x25 mm boyutlu numuneler, ZwickRoell Z100 marka çekme 
deney makinesinde ASTM D-3039 standardına göre 2 mm/dk hızda çekme deneyine, ve 140x25 mm boyut-
lu numuneler UTEST marka 10 ton kapasiteli çekme-basma deney makinesinde ASTM D-7264 standardına 
göre 3 mm/dk hız ile 80 mm destek kiriş genişliğinde üç nokta eğilme deneyine tabii tutulmuşlardır (Şekil 
4). Numunelerin ayrıca Arşimet prensibine göre yoğunlukları bulunmuş, mekanik deneyler sonrası ise kırık 
yüzeylere optik mikroskop incelemesi ve taramalı elektron mikroskopisi (SEM) uygulanmıştır.
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Şekil 4. Uygulanan mekanik deneyler.

3. Sonuçlar ve Tartışma

3.1. Çekme Deneyi Sonuçları

Cam elyaf kompozitin yapısına katılan ahşap tozları kompozit malzemenin çekme gerilmesini art-
tırmıştır. En yüksek artış 100 µm ortalama boyutlu tozda elde edilmiştir. Ortalama toz boyutu 120 µm ve 
142 µm olduğunda ise katkısız kompozite oranla yine daha yüksek çekme gerilmesi değerleri elde edilmiştir 
(Şekil 5). 

Şekil 5. Katkılı kompozitlerin çekme grafiği.

Yapıya ilave edilen ortalama 100 µm boyutunda ahşap tozu, kompozitin çekme gerilmesinin 407 
MPa‘dan 436 MPa‘ya yükselmesini sağlamıştır. Artışın ahşap tozlarının büyük yüzey alanı ve aşırı girin-
tili-çıkıntılı yüzey geometrisinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Fiberlere yapılan toz ilavesiyle epok-
sinin tutunma alanı yani takviye malzemesi-epoksi arayüzeyi büyümüştür. Böylece yük dağıtımı iyileşerek 
dayanımda artış elde edilmiştir. Elde edilen artış %7 olarak hesaplanmıştır (Şekil 6). 
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Şekil 6. Çekme gerilmesindeki değişim.

Çekme elastiklik modülü ise en büyük artışı gösteren çekme gerilmesi katkı oranında yaklaşık %4 ci-
varında azalmıştır. Katkısız epoksinin elastiklik modülü 22,515 GPa iken ortalama 100 µm boyutlu ahşap 
tozu katkısında çekme elastiklik modülü 21,608 GPa’ya düşmüştür. Diğer toz boyutlarında katkısız epoksiye 
yakın sonuçlar elde edilmiştir. Şekil 7’de elastiklik modülü karşılaştırmaları verilmiştir.

Şekil 7. Çekme elastiklik modülündeki değişim.

3.2. Üç Nokta Eğilme Deneyi Sonuçları

Yapılan üç nokta eğilme deneyi sonuçlarına göre maksimum eğilme gerilmesi ortalama 100 µm boyutlu 
ahşap tozu ilavesinde %16 oranında iyileşerek 478,613 MPa’dan,  556,489 MPa’ya yükselmiştir. Eğilme ger-
ilmesindeki artışın çekme deneylerindeki gibi ahşap tozunun büyük yüzey alanı ve karmaşık şekilli geome-
trisi sayesinde epoksi-takviye malzemesi arayüzeyinin gelişmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Mal-
zemenin yük altında yaptığı sehim miktarı, artan mukavemetle birlikte beklendiği üzere azalmıştır. Eğilme 
gerilmesi ve sehim değerlerindeki değişim Şekil 8’de verilmiştir. 

Eğilme elastiklik modülü ise %46 oranında artmıştır. En yüksek artış ortalama 142 µm boyutlu ahşap 
tozu ilavesinde elde edilmiştir. Ortalama 100 ve 120  µm boyutlu ahşap tozu ilavesinde de %40 civarında 
artış elde edilmiştir. Ortalama artışlar Şekil 9’da verilmiştir.
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Şekil 8. Üç nokta eğilme gerilmesi ve sehim değerlerindeki değişim.

Şekil 9. Eğilme elastiklik modülündeki değişim.

3.3. Yoğunluk Ölçümü Sonuçları

Arşimet prensibine göre yapılan yoğunluk ölçümlerinde ahşap tozunun kompozitin yoğunluğunu 
düşürdüğü tespit edilmiştir. Bunun sebebinin SEM görüntülerinde de görüleceği üzere ahşabın yoğun girin-
tili-çıkıntılı fiziksel şeklinin reçine ile tam ıslanmayı zorlaştırması ve ahşap-reçine ara yüzeyinin artmasına 
rağmen mikro hava boşluklarının kalması olduğu düşünülmektedir. Bu amaçla yapılan SEM incelemelerinde 
yapı içerisinde hava boşlukları tespit edilmiştir. Her ne kadar üretimler hava boşluğu oluşumunu azaltmak 
için vakum ortamında yapılsa da boşluk oluşum tamamen engellenememiştir. Var olan hava boşluklarına 
rağmen mekanik özelliklerde elde edilen iyileşme düşünüldüğünde tamamen boşluksuz yapıdan alınabi-
lecek mekanik artışın daha yüksek potansiyel taşıdığını ortaya koymaktadır. Sonuç olarak azalan yoğun-
luk ve artan mukavemet, sürdürülen çalışmanın kompozitin özelliklerini geliştirmek açısından amacına 
ulaştığını ortaya koymaktadır. Şekil 10’da da görüleceği üzere tozun boyutunun büyümesi kompozitin 
yoğunluğundaki azalma eğilimini devam ettirmektedir. 

Şekil 10. Ahşap tozu boyutunun kompozitin yoğunluğu üzerindeki etkisi.
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3.4. Hasar Bölgesi Optik Mikroskop İncelemesi

Çekme numunelerinin kırık yüzeylerinde yapılan makro incelemede tüm numunelerde aynı hasar me-
kanizmasının geliştiği gözlemlenmiştir. Yük altında grup olarak ayrılmaya başlayan fiberler, örgü hattından 
sıyrılmış ve artan yük ile kopmuşturlar. Şekil 11’de hasar bölgesi karşılaştırmaları verilmiştir.                                                       

Şekil 11. Hasar bölgesi karşılaştırmaları. 

Eğilme numunelerinde yapılan incelemede ise hiçbir numunede ulaşılmış maksimum gerilme nok-
tasında tam kopma hasarı oluşmamıştır. Hasar sadece çatlak boyutunda kalmıştır. Malzemelerin eğilme 
deneylerinde artan elastikiyetinin tam kopma oluşmamasında en büyük rolü oynadığı düşünülmektedir. 
Şekil 12’de sadece çatlak hasarına uğramış eğilme numuneleri verilmiştir.

Şekil 12. Eğilme numunelerindeki çatlak hasarının optik mikroskop görüntüleri.

3.5. Hasar Bölgesi Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) İncelemesi

Uygulanan taramalı elektron mikroskobu (SEM) incelemesi iki başlıkta ele alınmıştır. İlk olarak ahşap 
tozları incelenmiş tozların hem boyutsal hem de fiziksel yapıları analiz edilmiştir.  Çalışmada kullanılan 
tozların elek boyut aralıkları ise; 91-109 µm 109-131 µm ve 131-154 µm’dir. Ortalama boyut ise 100 µm, 
120 µm ve 142 µm olarak kabul edilmiştir. Yapılan incelemelerde tozların boyutlarının çok fazla değişkenlik 
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gösterdiği yani elekten geçen tozların olması gerekenden daha büyük veya daha küçük pek çok partikülden 
oluştuğu anlaşılmıştır. Bunun sebebinin tozların birbirlerine tutunması ve bazıların ise eleme sonrası 
parçalanması olduğu düşünülmektedir. Tozların boyutsal durumu ve karmaşık fiziksel geometrileri Şekil 
13’te verilmiştir.

Şekil 13. Tozların boyutsal durumu ve karmaşık fiziksel geometrileri.

Aynı büyütme oranında yapılan incelemelerde tozların boyutları arttıkça şekilsel yapının lifsi yapıya 
kaydığı görülmüştür (Şekil 14). Bu durum şüphesiz spesifik toz yüzey alanının azalmasına sebep olacağın-
dan artan ortalama toz boyutlarında mekanik dayanım iyileşmesinin, en küçük ortalama toz boyutuna göre 
neden daha düşük olduğunu açıklamaktadır. Buna ek olarak artan toz boyutunun hacimsel fiber oranını da 
arttırarak takviye malzemesi-epoksi doyum noktasının alılmasını sağladığı da unutulmamalıdır. 

Şekil 14. Artan ortalama toz boyutuna göre fiziksel yapının değişmesi.

Şekil 15’te kırık yüzeyden alınan görüntülerde yapı içerisine işlemiş ve oldukça homojen dağılmış ahşap 
partikülleri görülmektedir. Şekil 16’da ise hasarın sebebi olan delaminasyon çatlağı ve yapı içerisinde hap-
solmuş hava boşluğu kaynaklı kraterler görülmektedir.
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Şekil 15. Yapı içerisindeki ahşap partikülleri ve dağılımları.

Şekil 16. Delaminasyon çatlağı ve hava boşluğu kraterleri.

4. Sonuçlar

Yapılan deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar şunlardır;

•	 Çalışma bünyesinde atık talaştan elde edilmiş mikro ölçekli ahşap tozu, tabakalı cam elyaf/epoksi 
kompozitin yapısına başarıyla tatbik edilmiştir. 

•	 Yapıya katılan ahşap tozu kompozitin çekme dayanımını %7 oranında, eğilme dayanımını ise %16 
oranında arttırmıştır. 

•	 Ortalama 100 µm boyutlu ahşap tozu ilavesiyle kompozitin yoğunluğunda yaklaşık %3 azalma, yani 
hafifleme elde edilmiştir.

•	 Yüksek maliyetli karbon nanotüp, grafen yada SiO2 tozları yerine atık niteliğindeki maliyetsiz 
tozlarla alınan bu sonuçlar hem ekolojik hem de ekonomik avantajlar sunmaktadır. 
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MEKAN-KİMLİK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA 
KAHVE DÜKKANLARINA BAKIŞ

İrem Oğuzcan Çetin

Giriş

Bu çalışmalada literatür taramasına ek olarak nitel ve betimsel yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın amacı 
tasarlanmış mekanların kullanıcılar üstündeki etkilerini ve mekanın seçimler üzerindeki etkisini incele-
mektir. Günümüzde tercih ettiğimiz mekanların kimliğimizin birer yansıtıcısı olduğu düşüncesi ile birlik-
te yeni mekansal tasarımlarla alternatif kimliklere alan sağlanmıştır. Aynı zamanda mekanların kullanıcı 
kitlelerini oluşturdukları gözlemlenmektedir.

1.Mekan

En temel anlamıyla yer, bulunulan yer anlamına gelmektedir. Farklı düşünürler mekanı farklı biçimle-
rde ele almışlardır. Bu sebeple en geniş açıdan bakıldığında kullanıcıyı çevresinden belirli bir ölçüde ayıran 
ve içerisinde çeşitli aktiviteler yapılmasına elverişli olan boşluk olarak tanımlanan mekan bugün bu tanımın-
dan da daha geniş bir tanımlama ile ’sınırları gözlemciler tarafından algılanabilen uzay parçası, yer’ olarak 
tanımlanmaktadır. En güncel kaynaklardan olan Osman Arayıcı’nın Mekan ve Tasarım Üzerine Tanımlar 
(2015, Dahi Yayıncılık, İstanbul) adlı eserinde mekan kavramı üzerine farklı fakat ilişkili tanımları yer al-
maktadır. ‘Mekan, toplumun ya da bireyin kimliğinin biçimsel izidir.’, ‘Mekan, uzayın belirli bir özelliğinin 
kuşatılması için çizilmiş bir sınır içindeki düzendir.’, ‘Mekan, fiziksel boyutları ile ölçülebilir, ölçülemeyen 
boyutları ile varsayılabilir ve deneyimlenebilir, duyularla kavranabilir bir uyaranlar bütünüdür.’, ‘Mekan, 
herhangi türden ilişkinin başlayıp bittiği sınırlar arasındaki kurgudur.’. Hasol (2005, sf:313) mekanı, insanı 
çevreden belirli bir ölçüde ayıran ve içinde eylemlerini sürdürmesine elverişli olan boşluk, boşun olarak 
tanımlamıştır. Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlükte (1992) mekan yer, bulunulan yer, ev, yurt, uzay, feza olarak 
karşılık bulur. Meydan Larousse Ansiklopedisi mekan için yer, bulunulan yer, oturulan yer, ev; ikinci anla-
mıyla oluş eyleminin gerçekleştiği yer, varlıkların görüş alanı tanımını vermiştir. Bu tanımlamalar ile bir-
likte artık mekanın oluşması için çevresinden ayıran duvar, bölücü eleman vb. unsurlara gerek olmadığını, 
mekanın sınırlarının daha esnek bir hale geldiği sonucuna ulaşılmaktadır. 

2.Kişilik ve Kimlik:

Kimlik ve kişilik konusu çalışılırken öncelikli olarak kişi tanımlaması yapılmalıdır. Bu tanımlayı yapa-
bilmek için insan, birey kavramları öncelikli olarak açıklanmalıdır.

2.1 İnsan: En temel olarak organik tabakaya giren hayvan veya bitki olmayan canlıları ifade eder.

2.2 Birey: Her birey insandır fakat her insan birey değildir. Birey olabilmek için insan olmak ön şarttır. 
Birey, kendi iradesiyle ya da iradesi dışı belli bir toplumun üyesi olmak, o toplumun kurallarına uygun yaşa-
mak, o toplumun diğer üyeleri tarafından benimsenmek, kabul görmek demektir. 

2.3 Kişi: Her kişi bir bireydir ama her birey kişi değildir. Kişi, belli bir toplumun üyesi olmayı hazmet-
tikten sonar o toplumun bireylerinin daha mutlu, daha huzurlu, daha rahat yaşayabilmeleri için onlar adına 
ve bazen kimilerine rağmen bir şeyler, çağdaş ve çağcıl bir şeyler getirebilen kimsedir.

OP-064
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Tablo 1: Kişiliğe dair tanımlamalar.

2.3.1 Olduğum ben: Neysem Oyum

2.3.2 Olmak istediğim ben: Her insan yaşça ve akılca büyüdüğünde, daha farklı ortamlara girdiğinde 
örnek aldığı tipler ve varlıklarda değişir. Yani her insan belli örnekler doğrultusunda değişir ve gelişir. Her 
insan belli bir beklenti içerisindedir. Bu beklenti ölüme kadar sürer. Her ulaştığında yeni bir beklenti içine 
girersin. Eğer bir insanın olmak istediği ben ‘olduğum ben’e dönüşürse statikleşir, durağanlaşır, gelişmeye 
açık olmaz. Fakat olduğum ben de tam karara ulaşamamış kimi insan kendisini başkalarına olmak istediğim 
ben şeklinde gösterir.

2.3.3 Denilen ben: Gerçek kişilik denilen ben ile ortaya çıkar.

2.3.4 İdeal ben: Hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan fakat gerçekleştirilebilecekmiş gibi amaca doğru, 
doğru yolda gidilen ‘ben’dir.

Bu 4 ben bir yelpaze gibidir gerçek kişilik bu yelpazeyi dengede tutabilmektedir.

2.3.5 Statü ben: Bir sözleşmeye doğan, sözleşme devam ettiği müddetçe varolan, sözleşme bittiğinde de 
kaybolan benliktir-kişiliktir. Bu benlik geçicidir. Buna rağmen o statünün verdiği kişilik daimiymiş gibi bir 
muamele görür. 

2.4 Kimlik

Toplumsal bir varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren belirti, nitelik ve özelliklerin 
bütünü. Lynch kimlik tanımlaması yaparken  ‘işlenebilir bir imge öncelikle bir nesnenin tanımlanması, 
böylelikle diğer şeylerden ayrıştırılmasını ve bir varlık olarak kabul edilmesini gerektirir.’ İfadesini kullanır.

2.5 Kimlik ve Kişilik

Kimlik ve kişilik benzer anlamlarda kullanılsa da temel farklarına değinmek önem arz etmektedir. Kim-
lik daha çok dışa dönük göstergeleri anlatırken, kişilik insanın iç dünyası ile ilgili durumları anlatımda 
kullanılır.

3. Kahve ve Kahve Dükkanları

Kahve kökboyasıgiller (Rubiaceae) familyasının Coffea cinsinden tropik çalı türlerine, bu türlerin to-
humlarına ve tohumlarından hazırlanan içeceğe verilen addır. Kahve, bir ağacın meyvesinin çekirdeğidir. 
Aile; Rubiaceae, cinsi ise Coffea’dır.

3.1 Kahve Dükkanları

Ülkemizde farklı tiplerde kahve dükkanları görülmektedir. Daha önce bahsi geçen üç nesil kahve ve 
kahve dükkanlarına alternatif olarak ve yaygınlık anlamında da en yaygın olan Türk Kahvesi pişiren ve ser-
vis eden kahvelerdir. Türk Kahvesi uzun yıllar boyunca orta yaş ve yaşlılar tarafından tercih edilirken, son 
yıllarda kahvenin tüm türlerinin gelişimi ile birlikte tüm yaş gruplarına yayılmış ve ülkemizde her yerde 
karşılaşabileceğimiz, özellikle etnik motiflerle tasarlanmış kafelerde servis edilmektedir.

1. nesil kahve satan mekanlar çoğunlukla kafe ve restorantlardır ve kendilerine özel bir mekansal 
oluşum gözlenmemektedir.
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2. Nesil kahveciler özellikle ülkemizde kahvenin tüketimini çok daha fazla arttırmış, kahve ile ilgili bil-
ginin ve tercihlerin çeşitlenerek artmasını sağlamış, ilk kez kimlik ile ilişki kurulan bir hale gelmiştir. Yurt 
dışında ‘take away-al götür’ dükkanları çoğunlukta olan zincir kahveciler, ülkemizde geniş oturma alanları 
olan, rahatlığın önem kazandığı hatta özel çalışma alanları tasarlayarak daha uzun oturuma yönelik olan 
mekan şemaları geliştirmişlerdir. Daha önce sokakta elinde karton bardakta kahve ile insan görmezken 
bu zincir mağazalarla birlikte kahve hayatımızın tamamen içine girmiş, buluşma mekanlarımız bu kahve 
dükkanları haline gelmiştir. Bu dükkanlar 3. Nesil kahvecilerden önce daha sade bir tasarıma sahipken, 
sonrasındaki süreçte tasarımlarına farklılıklar getirmeye, bulundukları lokasyona göre tasarımlar yapmaya 
başlamışladır. 

3. Nesil kahveciler yeni bir tat deneyimi sunarken yeni yaşamsal ve mekansal deneyimleri de sunmak 
amacı ile yola çıktılar. Kullanıcılar ise yapılan anketlerde pek çok farklı nedenler ile mekanlar ile ilgili seçim-
ler yaptıklarını iletmişlerdir. Bu nedenler sıralama gözetmeksizin:

•Mekanın kendi tarzından farklı ama ilgi çekici bir tasarımı olması

•Mekanın kendi tarzına uygun olduğunu düşünmesi

•Mekanın ev hissi vermesi

•Kendi yaşam alanının duygusal olarak tatmin etmemesi sonucu dışarıda zaman geçirme ihtiyacına 
cevap vermesi

•Kendi yaşam alanının sosyal hayatta çizdiği görüntü ile uyuşmaması sonucu kendi yaşam alanınında 
misafir ağırlamak istememesi

•Kendi yaşam alanının fiziksel özelliklerinin misafir ağırlamada yetersizliği

Kahve dükkanı sahipleri ise öncelikli olarak yurt dışında görülen 3. nesil kahve dükkanlarının tasarım-
larından ve akabinde ülkede o günün genel konsept yaklaşımlarından etkilenerek tasarımcılardan tasarım-
lar beklemektedirler. Özellikle karşımıza endüstriyel, minimal, brütalist gibi akımlar ve dizi-filmlerden or-
taya çıkan konseptler ile tasarlanmış dükkanlar görülmektedir.

4. Sonuç
Mekan, toplumun ya da bireyin kimliğinin biçimsel izidir.

Osman ARAYICI

Mekan ve insan ayrılmaz bir etkileşim halindedir. Mekan tasarımcı tarafından tasarlanan bir alan 
olmakla birlikte kullanıcısını da şekillendirme özelliği taşır. Kullanıcısına belirli kodlamalarlarla çeşitli 
dayatmalarda bulunur. Kullanıcı bir mekan seçimi yaparken bu faktörü de göz önünde bulundurmaktadır. 
Mekanın kullanıcı tarafından şekillendirildiği örnekler de görülmektedir. Bu iki durumda da kullanıcı kim-
liğini yansıtacak olduğu, olmak istediği ya da statü ben durumlarına göre seçim yapar. Olduğu beni rahatça 
yaşayabileceği, olmak istediği bene göre şekilleneceği, statü benin kendisine dayattıklarını göreceği ya da 
gösterebileceği bir seçim yapar insan. Özellikle 3. nesil kahveciler tüm bu durumlara cevap olabilir.

Mekanı belirleyen özelliklerin bütünü o mekanın kimliğini oluşturur. Buradan yola çıkarak mekanın sa-
dece fiziksel tasarım öğeleri ile mekanın kimliğinin oluşmadığı bununla birlikte o mekanda bulunan kullanıcı 
kitlesi ve hatta mekanın bulunduğu bölgenin de mekanın kimliğini etkileyen unsurlar olduğu gözlenmektedir.



274 İrem Oğuzcan Çetin

Görsel: 3. Nesil kahve Dükkanları (https://www.buzzfeed.com/yezminvillarreal/coffeeshops-you-need-to-see-before-
you-die?utm_term=.bh6OkM4KA#.qe7Ezv68Q)

Yukarıdaki görseller farklı ülkelerde farklı tarzlarda örneklerdir. Farklı kimlikli mekanlar, farklı kimlikli 
kullanıcılara deneyim sunmak adına tasarlanmıştır. 2. ve 3. Nesil kahve dükkanları arasındaki en büyük 
fark 2. nesil kahve dükkanlarının kullanıcı kitlesinin farklılık göstermesi buna karşın 3. nesil kahve dükkan-
larının kullanıcıları ile mekanın kimliği arasındakinin ilişkinin daha tekil olmasıdır.
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Iğdır Kent Merkezinde Biyoklimatik Konfor Analizi

Ahmet KOÇ*1, Ahmet CAF2, Canan KOÇ3

1. GİRİŞ

İklim insanların; yeryüzüne dağılışları, yiyecek ve giyecek seçimleri, barınma ve konut yapıları, fizyolo-
jik gelişimleri ve karakterlerinde, önemli rol oynamaktadır. İnsanların yeryüzünde dağılışlarını incelersek; 
günümüzde %50’den fazlası kentsel alanlarda barınmakta ve bu oranın 2030 yıllarda %60‘a çıkacağı tahmin 
edilmektedir.(Mirzaei and Haghighat, 2010). Türkiye’de 1950’li yıllarda nüfusun yaklaşık %50 si kırsal ke-
simden oluşurken günümüzde bu oran %23’e kadar düşmüştür.(Yılmaz, 2015). Gelişen teknoloji, artan nü-
fus ve hızla büyüyen sanayileşme sonucunda kentler ve kent merkezleri insan için yaşanmaz bir hal almıştır. 
Bilim insanları bu sorunları ortaya çıkarmak ve çözüm önerileri üretmek için birçok akademik çalışma 
yapmışlardır.((Lancellotti and Bize, 2017; Lopez and Grasso, 2017; Min and Zhang, 2016; Pastore et al., 
2017; Yilmaz et al., 2016). Küresel ısınmaya ve hızlı kentleşmenin berberinde getirdiği artan kent ısı dengesi 
insanların fiziksel aktivitelerini kısıtlamaktadır.(Toy and Yılmaz, 2010). İnsanın fiziksel aktivitelerini rahat 
şekilde yaparak en az enerji harcayarak çevresine uyum sağlayabildiği ve kendisini psikolojik olarak en rahat 
hissettiği sıcaklık aralığına biyoklimatik sıcaklık konfor aralığı denilmektedir.(refrigerating and engineers, 
1992). Kentsel mekanlarda biyoklimatik konforu hava sıcaklığı, rüzgar ve atmosfer elemanları etkilemek-
tedir.(Karakounos et al., 2018). Atmosferik elemanların termal bileşeni şunları içerir: hava sıcaklığı (Ta), 
hava nemi (buhar olarak ifade edilir) basınç [VP] veya bağıl nem [RH]), rüzgar hızı (v) ve ortalama radyan 
sıcaklık (Tmrt).(Matzarakis et al., 1999).

Bu çalışma karasal iklim tipine sahip olan Iğdır kent merkezini kapsamaktadır.  Iğdır kent merkezinde 
1 yıllık saatlik iklim verileri sonucunda kent ikliminin insan termal konfora etkileri amaçlanmıştır.

2. MATERYAL VE METOT

2.1.  MATERYAL 

Çalışma alanının materyalini deniz seviyesinden yaklaşık 895 m olan ve 39.9191 enlemi ile 44.0442 
boylamında olan Iğdır kent merkezi ele alınmıştır.(Şekil 1) Aynı zamanda Devlet Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’ne ait 1 yıllık saatlik sıcaklık, nem, rüzgar, bulutluluk veri parametrelerinden yararlanılmıştır.

*:  Sorumlu yazar: ahmetkoc0625@hotmail.com
1  Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı 
2  Bingöl Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu
3  Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehircilik Anabilim Dalı 
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Şekil 1. Çalışma alanının konumu

2.2. METOT

Biyoklimatik konfor şartlarını hesaplamak için bu çalışmada PET (Physiological Equivalent Tempera-
ture; Höppe 1993; 1999 ve Matzarakis 1999) indeksi kullanılmıştır. Bu indekse göre insan için PET aralıkları 
aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. (Tablo 1)

Tablo 1. PET indeksinin termal his ve stres seviyeleri(Hoppe, 1999; Matzarakis and Mayer, 1996; 
Matzarakis et al., 1999)

PET (°C) İnsan Sıcaklık Hissi Termal Stres Seviyesi
<4 Çok soğuk Aşırı soğuk stresi
4,1-8 Soğuk Güçlü soğuk stresi
8,1-13 Serin Orta soğuk stresi
13,1-18 Hafif serin Hafif soğuk stres
18,1-23 Konforlu Termal stres yok
23,1-29 Hafif ılık Hafif sıcaklık stresi
29,1-35 Ilık Orta sıcaklık stresi
35,1-41 Sıcak Güçlü sıcaklık stresi
>41 Çok sıcak Aşırı sıcaklık stresi

PET indeksine ait yapılan bütün hesaplamalar, son zamanlarda yoğun bir kullanıma sahip olan radyas-
yon ve biyoklima modeli olan RayMan 1.2 programıyla yapılmıştır.(Matzarakis and Rutz, 2005; Matzarakis 
et al., 2000)

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Iğdır konumu itibariyle Doğu Anadolu Bölgesi’nin en uç noktasında bulunan il dir. Kent merkezi arazi 
topoğrafyası bakımından diğer kent merkezlerine göre farklılık göstermektedir. Çanak şeklinde olan yapısı 
ile aynı rakıma sahip illere göre yıllık ortalama sıcaklık değerleri biraz daha fazladır. Bu durum Iğdır ili’nin 
diğer illere göre yaz mevsiminde sıcaklık stresinin daha uzun süre yaşanmasına ve diğer mevsimlerde de 
konforlu gün aralığının daha fazla olmasına neden olmaktadır. (Şekil. 2).

Bir yıllık saatlik PET verileri incelendiğinde Iğdır İl’inin yılın 160. ve 250. günleri arasında yoğun sıcak-
lık stresi yaşadığı görülmektedir. Aynı zamanda konforlu günlerin 90 ile 150. ve 250 ile 350. günler arasında 
görüldüğü belirlenmiştir.  



Iğdır Kent Merkezinde Biyoklimatik Konfor Analizi 279

PET verilerine göre yaz aylarında biyoklimatik konfor saat aralığı 00:00 ile 9:000 aralığında olurken, kış 
aylarında ise bu süre 14:00 ile 16:00 zaman aralıklarında olduğu belirlenmiştir. Nitekim biyoklimatik konfor 
analizlerinde hava sıcaklığı doğrudan etkileyen bir unsur olduğu çoğu bilimsel çalışmada görülmektedir.
(Frohlich and Matzarakis, 2013; Holst and Mayer, 2011; Mayer et al., 2008; Toy and Kantor, 2017). Hava 
sıcaklığın bu etkisi ile kara parçaları erken ısınmakta ve bu ısınmanın etkisi ile insanın biyoklimatik konfor 
aralığını değiştirmektedir. 

Şekil 2. Iğdır Kent Merkezi’nin yıllık PET değerleri

Iğdır Kent merkezinin ilk 3 aylık detaylı konfor analizleri incelendiğinde insan için soğuk stresi ve 
soğuk aralıklardan bahsetmek mümkündür. (Şekil 3). Analizler sonucunda ilk 3 aylık zaman diliminde 
konforlu gün sayısı ortalama 30-40 gün arasında olmakta fakat zaman aralıkları değişkenlik göstermektedir.

Şekil 3. Iğdır Kent Merkezi’nin 0-90 gün arası PET değerleri

3 aydan itibaren güneşin ışınlarının açısının değişmesiyle ve yağışların artması sebebiyle artan nem 
oranı insan üzerine mutlaka etki etmektedir. Bu zaman aralığında insan için konforlu günlerden bahsetmek 
mümkündür. (Şekil 4). Fakat yaz mevsimine sınır günlerde az da olsa biyoklimatik konfor için sıcaklık 
stresinden bahsetmek mümkündür. (Şekil 4).
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Şekil 4. Iğdır Kent Merkezi’nin 91-180 gün arası PET değerleri

Yaz ayının başlangıcından sonuna kadar geçen sürede insan için konforlu günlerden bahsetmek müm-
kün değildir. Ancak anlık değişen hava olayları nedeniyle bazı günlerde bazı zaman aralıklarında konfor 
değerleri yakalanmıştır. Fakat 181-270 günler arasında insan sürekli olarak sıcaklık stresine maruz kalmak-
tadır.(Şekil 5).

Şekil 5. Iğdır Kent Merkezi’nin 181-270 gün arası PET değerleri

271-365 günler arsında ilk başta konfor ve hafif ılık stresine maruz kalırken son dönemlerinde soğuk 
stresi baş rol oynamaktadır.(Şekil 5).
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Şekil 6. Iğdır Kent Merkezi’nin 271-365 gün arası PET değerleri

SONUÇ

Iğdır Kent merkezinin 2017 yılına ait verilerden elde edilen PET analizi sonuçlarına göre Iğdır Kent 
merkezinin2017’e ait ortalama PET değeri 22.58  °C olduğu belirlenmiştir. (Hoppe, 1999) ve (Matzarakis et 
al., 1999)’un PET indekslerine göre kent merkezinin inşasının fiziksel yaşamı için konforlu olduğu görül-
mektedir. Analiz sonuçlarına göre konforlu zaman değerinin fazla olmasından dolayı insanlar rekreasyonel 
ihtiyaçlarını sürekli dış mekânlarda karşılamaya çalışacaktır. Iğdır Kent merkezinde şehirleşme bakımından 
sürekli bir düzensizlikten söz etmek mümkündür. Konforlu zaman aralığı fazla olan yerlerde bu durum 
dezavantaj oluşturmaktadır. Nitekim bulunduğu stratejik konum itibari ile Iğdır Kenti geliştirilecek uzun 
süreli kent ölçeğindeki master planlarla bu dezavantajı ortadan kaldırabilecek bir potansiyele sahiptir. To-
poğrafik yapının fazla değişkenlik göstermediği kent merkezinde yapılacak olan mimari ve peyzaj mimari 
uygulamalar kentin gelişimini olumlu yönde etkileyecektir. 
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New Approximate Solutions for the Nonlinear Klein-Gordon Equation

M. M. Fatih Karahan1

INTRODUCTION

In solving equations, the first task is to find an exact analytical solution, which is impossible for most of 
the time. The next best option is to find an approximate analytical solution. If both are impossible, one re-
sorts to numerical techniques. In finding approximate analytical solutions, perturbation methods proved 
to be effective in many physical application problems ranging from heat transfer to mechanical vibrations, 
from solid mechanics to fluid mechanics (Nayfeh, 1981).

One of the deficiencies of the perturbation methods is the need for a small parameter in the equa-
tions or artificial introduction of the small parameter to the equations. For nonlinear systems, such solu-
tions are classified as the weakly nonlinear solutions. For strongly nonlinear systems where the physical 
parameter is large, these solutions cease to be valid. Approximate analytical solutions in case of strongly 
nonlinear systems are precious and rare. There have been many attempts to increase the range of validity 
of perturbation methods recently. While a review of all these methods is beyond the scope of this work, 
some of the closely related attempts will be mentioned only. 

A slight modification in the classical Lindstedt Poincare method leaded to a valid solution for the 
strongly nonlinear Duffing equation with cubic nonlinearities. The idea is then augmented to the classical 
multiple scales (MS) method leading to a new method called the multiple scales Lindstedt Poincare (MSLP) 
method (Karahan, 2017; Karahan and Pakdemirli, 2017a; Karahan and Pakdemirli, 2017b; Pakdemirli et al., 
2009; Pakdemirli and Karahan, 2010; Pakdemirli et al., 2011;). The method combines the mechanisms of 
eliminating secularities of both the multiple scales and Lindstedt Poincare methods and gives the flexibility 
of resorting from one method to the other. 

In this work, the MSLP method is applied to the nonlinear Klein-Gordon equation for the first time. 
Approximate analytical solution for the dispersion relation of periodic wavetrains in nonlinear Klein-Gor-
don equation is obtained using the MSLP method. Obtained solution is contrasted with the numerical solu-
tion. It is found that the MSLP method produces excellent solutions for the case of strong nonlinearities.

1. EQUATION OF MOTION

Consider the nonlinear Klein – Gordon equation governed by 

3 0tt xxu u u uε− + + =               (1)

To determine a periodic wavetrain, we assume that 

( ),u u kx tτ τ ω= = −                             (2)

Substituting Eq. (2) into Eq. (1) gives

2 2 3( ) 0k u u uω ε′′− + + =                            (3)

Where prime denotes differential with respect to τ .

The initial conditions are as follows

0(0) , (0) 0u a u′= =                  (4)

1 Corresponding Author: fatih.karahan@cbu.edu.tr
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The problem is solved with the MSLP method and obtained approximate solution is contrasted with the 
numerical simulation.

2.1.  Multiple Scales Lindstedt Poincare (MSLP) Method

The fast and slow time scales are defined

0 ,T tτ ω= =   1 ,T tετ εω= =  2 2
2T tε τ ε ω= =        (5)

Using

2
0 1 2 ...d D D D

d
ε ε

τ
= + + +  ( )

2
2 2 2

0 0 1 1 0 22 2 2 ...d D D D D D D
d

ε ε ε
τ

= + + + +                  (6)

and substituting the expansions 

( ) ( ) ( )2
0 0 1 2 1 0 1 2 2 0 1 2, , , , , , ...u u T T T u T T T u T T Tε ε= + + +           (7)

2 2 2
1 21 kω εω ε ω= − − −           (8)

into the original equation and initial conditions yields after separation

( ) 2 2 2
0 0 01 : ( )( ) 0O k D u uω − + = , ( )0 00u a= ,  ( )0 0 0 0D u =      (9)

( )
( )( )

2 2 2 2 2 3
0 1 1 0 1 0 1 0 0

1 0 1 1 0

: ( )( ) 2( )

(0) 0, 0 0

O k D u u k D D u u u

u D u D u

ε ω ω ω− + = − − + −

= + =
         (10)

( ) ( )( )2 2 2 2 2 2 2 2 2
0 2 2 0 1 1 1 0 2 0

2
1 1 2 0 0 1

: ( )( ) 2( ) ( ) 2

3

O k D u u k D D u k D D D u

u u u u

ε ω ω ω

ω ω

− + = − − − − +

+ + −
                (11)

The solution of first order is

( ) 0
0 1 2, iTu A T T e cc= +           (12)

where

1
2

iA ae β=            (13)

For real amplitude and the phase, the solutions is as follows

( ) ( )( )0 1 2 0 1 2, cos ,u a T T T T Tβ= +          (14)

Applying the initial conditions 

( ) 00a a= , ( )0 0β =            (15)

Equation (12) is substituted into the right hand side of (10) and secular terms are eliminated

2
1

1 2 2 2 2

32 0A A AiD A
k k

ω
ω ω

− + − =
− −

         (16)
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In MSLP as outlined in Pakdemirli et al., 2009 1 0D A =  is selected firstly and solved. If frequency cor-
rection is real number, this choice is acceptable. If 1ω   is complex, this choice is not correct. Because, it isn’t 
suitable for physical solutions. Thus, 1 0D A =  is selected and in this case 1ω will be a real number. 

1 0D A =            (17)

which implies ( )2a a T= , ( )2Tβ β=  and 1ω  is solved.

2
1

33
4

AA aω = =           (18)

The solution at order ε is

( ) ( )0 0

3
33

1 0 02 2 2 2

1 cos cos 3 3
8( ) 32( )

iT iT au Be A e cc b T T
k k

γ β
ω ω

= + + = + + +
− −

                         (19)

where

1
2

iB be γ=            (20)

The initial conditions is applied for Equation (19), one has

( ) ( )
3

0
2 20 , 0 0

32( )
ab

k
γ

ω
−

= =
−

         (21)

At the last order (14) and (19) are inserted into (11) and secular terms are eliminated

22 31 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 6 32 0
8( )

iD A B A A B AAB A A
k k k k k

ω ω
ω ω ω ω ω

− + + − − − =
− − − − −

  (22) 

According to the MSLP method, 2 0D A =  is selected firstly. This choice is admissible because 2ω  is real 
for this choice. After algebraic manipulations, equation (22) yields

0a a= , 
3

0
2 2 ,

32( )
a

b
kω

= −
−

0β γ= = ,    
4

0
2 2 2

3
128( )

a
k

ω
ω

= −
−

      (23)

Approximate dispersion relation for nonlinear Klein-Gordon equation is

2 2 2 2 4
0 02 2

3 31
4 128( )

k a a
k

ω ε ε
ω

− = + −
−

                                   (24)

2 2kω −  appear both at the left- and right-hand sides. Approximate dispersion relation is solved

2
12 2 2 2 2 42

0 0 0
1 3 1 3 12( ) 1 1
2 4 2 4 128

k a a aω ε ε ε   − = + + + −   
   

       (25)

The final solution is

3
20

0 2 2cos (cos3 cos ) ( )
32( )

au a O
k

τ ε τ τ ε
ω

= + − +
−

         (26)

2.2. Comparisons with the Numerical Solutions



286 M. M. Fatih Karahan

In this section; approximate analytical solution for the dispersion relation of periodic wave trains in 
nonlinear Klein-Gordon equation is compared with the exact dispersion relation. In Table, approximate 
dispersion relation (ω ) of MSLP are compared with the exact ( eω ) values. As can be seen from the Table, 
dispersion relation of the MSLP is in excellent agreement with the exact dispersion relation for both weak 
and strong nonlinear systems.

Table - Comparison of approximate dispersion relation with exact dispersion relation 

2
0aε eω ω

0.2 1.07200 1.07200
0.4 1.13891 1.13891
0.6 1.20173 1.20173
0.8 1.26118 1.26118
1 1.31778 1.31776
2 1.56911 1.56905
5 2.15042 2.15018
10 2.86664 2.86613
20 3.92403 3.92312
50 6.07725 6.07558
100 8.53359 8.5311
200 12.0249 12.0213
500 18.9718 18.966
1000 26.8107 26.8025
2000 37.9023 37.8906
5000 59.9157 59.8973
10000 84.7275 84.7013

3.  CONCLUDING REMARKS

MSLP method is applied to the nonlinear Klein-Gordon equation. Approximate analytical solution 
for the dispersion relation of periodic wave trains in nonlinear Klein-Gordon equation is obtained using 
the MSLP method. Obtained solution is contrasted with the numerical solution. It is found that the MSLP 
method produces excellent solutions for the case of strong nonlinearities.
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Engellilerin Ulaşılabilirlik Hakkının Diyarbakır  
Örneğinde İrdelenmesi

D. Türkan KEJANLI1,  Canan KOÇ*2

1. GİRİŞ

Sakat ve özürlü gibi birçok tanımlaması olan engelli kavramı, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da; 
“Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler 
ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi 
ifade etmektedir.” Birleşmiş Milletler Sakat Hakları Bildirgesi’nde ise engelli; “Kişisel ya da sosyal yaşantısın-
da kendi kendisine yapması gereken işleri (bedensel ya da sonradan olma) herhangi bir noksanlık sonucu 
yapamayanlar” şeklinde tanımlanmıştır. Toplumun önemli bir parçasını oluşturan engellilerin herkes gibi 
kentsel yaşama entegre olmaları, sosyal hayatlarını rahat sürdürebilmeleri ve yasalarda da belirtilen hakla-
rının sağlanması için çeşitli düzenlemelerin yapılması kaçınılmaz olmaktadır. Engelliler için yapılan fiziksel 
mekandaki çalışmalar genelde “herkes için tasarım”, “kapsayıcı tasarım” ya da “evrensel tasarım” olarak ifade 
edilmektedir. “Herkes için Erişilebilir Kent” ideali aslında kentte yaşayan dezavantajlı grupların (kadın, yaş-
lı, çocuk, engelli vb.) diğer bireyler gibi kentsel hizmetlerden faydalanmaları anlamına gelmektedir. Bu ideal 
için çeşitli çalışmalar yapılmakta, tasarım prensip ve kriterleri belirlenmektedir. Bu bağlamda hazırlanan 
Evrensel Tasarım Prensipleri’nin “eşitlikçi kullanım, kullanım esnekliği, basit ve sezgisel kullanım, algısal 
bilgi, hata toleransı, düşük fiziksel çaba,  yaklaşım ve kullanım için alan ve büyüklük/ölçü” olmak üzere sekiz 
başlığı bulunmaktadır (www.mimarlarodasiankara.org). Tasarım ve planlama çalışmalarında bu prensipler 
dikkate alındığı ölçüde ulaşılabilirlik konusunda başarı sağlanmaktadır. Engelli Hakları Başucu Kitapçığı’na 
göre ulaşılabilirlik, yaşamın tüm alanlarındaki hak ve hizmetlere ulaşabilmek ve bunlardan yararlanabilmek 
anlamına gelmektedir.

Çalışmanın amacı; engelli ve engeli olmayan bireylerin kent içinde rahat ve güvenli hareket edebilme-
lerini sağlayan fonksiyonları TS 9111 ve TS 12576 çerçevesinde ele alarak, çalışma alanı olan Diyarbakır’da 
farklı caddelerde sorunları tespit etmek ve ulaşılabilirlik kuralları kapsamında önerilerde bulunmaktır. 

2. BULGULAR VE TARTIŞMA

Engellilere ilişkin nüfus sayımları yetersiz düzeyde olduğundan farklı rakamlarla karşılaşılmaktadır. 
TUİK, 2011 yılı Nüfus ve Konut Araştırması’na göre;  Türkiye’deki engelli sayısı 4.882.841 kişidir. Bunun % 
57.2’si kadın, % 42.8’i erkek engellidir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Ulusal Engelliler Verita-
banı’nın (ÖZVERİ), kamu kurumlarına bir sebepten dolayı başvurmuş engelli bireylerin verilerinin derlen-
mesiyle 2013 yılında oluşturduğu rapora göre ülkemizdeki engelli sayısı 1.559.222 kişidir (www.haberturk.
com). Aynı çalışmada Diyarbakır’daki engelli sayısı 36.634 kişi olarak belirlenmiştir (www.haberturk.com).

Engellilere yönelik tasarım ve planlama çalışmalarının standartlara uygun, ulaşılabilir olması açısından 
ülkemizde çeşitli yasa ve yönetmelikler çıkarılmıştır. 1997 yılında 572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile; 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen “ek madde 1” imar planlarında, yapılarda ve kentsel, toplumsal, 
teknik altyapı alanlarında, “fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için” Türk 
Standartları Enstitüsünün ilgili standartlarına uyulması zorunluluğunu getirmiştir (Kaplan ve Öztürk, 
2004). 

*  Sorumlu yazar: canan.koca@dicle.edu.tr
1  Dicle Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Şehircilik Anabilim Dalı 
2  Dicle Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Şehircilik Anabilim Dalı 
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1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinde değişiklik yapılarak, bu maddede sayılan yapılar, bun-
ların çevresinin, yolların, park, bahçe ve rekreasyon alanlarının, toplumsal ve kültürel hizmet alanlarının, 
ulaşım araçlarının “özürlülerin kullanımına ve ulaşabilirliğine uygun olarak yapılmasını sağlamak ve dene-
tlemek” görevi belediyelere verilmiştir (Kaplan ve Öztürk, 2004). 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Ka-
nunu’nda da değişiklikler getirmektedir. Engellilere yönelik düzenlemelere yer veren yasa, yönetmelik ve 
diğer çalışmalar aşağıdaki gibidir:

	572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (1997)
	3194 sayılı İmar Kanunu (1999)
	Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği (02.09.1999 ve 13.07.2000 tarihli düzenlemeler)
	Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği (02.09.1999 tarihli düzenleme)
	Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik (02.09.1999 tarihli düzenleme)
	Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği (02.09.1999 tarihli düzenleme)
	Otopark Yönetmeliği (02.09.1999 tarihli düzenleme)
	Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik (02.09.1999 tarihli düzenleme) 
	Toplu Taşıma Araçları Tip Onay Yönetmeliği (2001/85/AT) (2004)
	5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu  (10.07.2004 tarihli) 
	5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu (22.02.2005 tarihli)
	5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun (01.07.2005 tarihli)
	5393 sayılı Belediye Kanunu  (03.07.2005 tarihli)
	Yapılarda Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve 

Esasları Hakkında Yönetmelik (22.04.2006 tarihli)
	2006/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi (12.07.2006 tarihli)
	Başbakanlık Talimatı (12.08.2008 tarihli)
	Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik (31.07.2009 tarihli)
	Şehir içi Toplu Ulaşım Hizmetinde Yer Alan Otobüsler ile ilgili İçişleri Bakanlığı Genelgesi (2011)
	6353 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

(2012)
	Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği (2013)

5378 sayılı Özürlüler Yasası, kentsel yaşamın engellilerin ulaşabilirliğine uygun düzenlemesini amaçla-
maktadır. Geçici Madde 2’de “Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, 
kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile 
gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir” ibaresi 
bulunmaktadır.

5378 sayılı Kanunun geçici 2 ve 3 üncü maddeleriyle getirilen yükümlülükler ilgili kurumlar tarafından 
farklı düzeylerde yerine getirilmiştir. 4/7/2012 tarihli ve 6353 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34 üncü maddesiyle, 5378 sayılı Özürlüler Kanununun 
geçici 2 nci ve 3 üncü maddelerinde yer alan “yedi yıl” ibareleri “sekiz yıl” şeklinde değiştirilerek ulaşılabil-
irliği ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi için öngörülen süre 1 yıl uzatılmıştır (Alsancak vd., 2013).

2013 yılından çıkarılan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği; umuma açık hizmet veren her 
türlü yapılar ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarında erişilebilirliğin izleme ve denetimini yapacak olan 
komisyonların teşkili, çalışma usul ve esasları ile idari para cezalarının uygulanmasına ve genel bütçeye gelir 
kaydedilen idari para cezası tutarlarının kullanımına ilişkin hususları belirlemektir. Bunların yanı sıra Türk 
Standartları Enstitüsünün erişilebilirlikle ilgili yayımladığı standartlar ise aşağıdaki gibidir:

	TS 12460 - Raylı Taşıma Sistemleri: Özürlü ve Yaşlılar İçin Tesislerde Tasarım Kuralları
	  TS ISO 23599 - Görme özürlü veya az görenler için yardımcı mamuller - Hissedilebilir yürüme 

yüzeyi işaretleri
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	  TS 13536 -TS ISO 23599’un uygulamasına yönelik tamamlayıcı standart 
	  TS ISO 23600 - Görme engelliler ile görme ve işitme engelliler için yardımcı mamuller - Yaya 

trafik ışıkları için sesli ve hissedilebilir sinyaller
	TS 9111- Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları Standardı

TS 12576 -Şehir İçi Yollar- Özürlü ve Yaşlılar İçin Sokak, Cadde, Meydan ve Yollarda Yapısal Önlem-
lerin Tasarım Kuralları Standardı

Çalışma kapsamında TS 12576 ve TS 9111 standartları ele alınmaktadır. TS 12576, 1999 yılında yayın-
lanmış, ancak eksiklerin giderilmesi amacıyla yapılan düzenlemeler Haziran 2012’de kabul edilmiştir. Bu 
standart, hareket kısıtlılığı bulunanlar dahil tüm yayaların, yaya yollarını ve kaldırımları, yaya geçitlerini 
ve kavşakları güvenli ve rahatça kullanabilmeleri için oluşturulacak yapısal önlemlerin ve işaretlemelerin 
tasarım kurallarını kapsamaktadır (intweb.tse.org.tr). 

TS 9111, Nisan 1991 tarihinde çıkarılmış, revize edilerek Kasım 2011 tarihinde onaylanmıştır. TS 
9111, bina yakın çevresi, bina girişi, bina içinde dolanma, konutlardaki birimlerin özellikleri ve yer kapla-
ma malzemesi, kapılar, merdivenler gibi ulaşılabilir binaların genel olarak taşıması gereken özellikleri, her 
engel grubunun gereksinimlerine yer vererek sunan önemli bir rehberdir. Bu standart, tüm binalar ve yakın 
çevresinde özürlüler ve hareket kısıtlılığı bulunan kişiler için ulaşılabilirliği sağlayacak fiziki düzenlemelere 
ait kural ve esasları kapsamaktadır (intweb.tse.org.tr).

Çalışma kapsamında Sur dışına çıkışla birlikte 1950’lerde planlı olarak gelişmeye başlayan Yenişehir 
ilçesi ve özellikle 1990 sonrasında gelişen Kayapınar ilçesinde yoğun olarak kullanılan üç cadde ince-
lenmiştir. Çalışma alanı; Yenişehir ilçesinde İstasyon Caddesi,  Gevran Caddesi ve Ekinciler Caddesi, Kay-
apınar ilçesinde ise Diclekent Bulvarı, Tekel Caddesi ve Nazım Hikmet Caddesi’dir.

Şekil 1. Çalışma alanının konumu

Çalışma alanı “Kaldırımlar, Rampalar, Kılavuz İzler, Yaya Kaldırımındaki Ağaçlar, Kent Mobily-
aları, İşaretler, Drenaj,Bisiklet Yolları, Dış Mekanlardaki Merdivenler, Yaya Geçitleri, Alt Geçit/Üst 
Geçitler, Otopark, Duraklar” başlıkları altında TS 12576’ya göre, “Bina Girişi” başlığı altında ise TS 9111’e 
göre incelenmiştir. İlk etapta, başlıklara göre standartlarda yer alan bilgiler verilmiş, sonrasında bölgeye 
ilişkin ulaşılabilirlik ilkesinin mevcudiyeti değerlendirilmiştir.

	Kaldırımlar 
TS 12576’ya göre tüm yayaların serbestçe hareket edebilmeleri için yaya kaldırımı en az net 150 cm ol-

malıdır. Yaya kaldırım genişliği tasarlanırken özellikle tekerlekli sandalye kullanıcılarının bir engel etrafın-
da dönüş yapabileceği minimum ölçüler göz önünde bulundurularak kaldırım genişliği tasarlanmalıdır 
(TS 12576). Yaya kaldırımlarında özellikle tekerlekli sandalye kullanıcıları açısından problem oluşmasını 
engellemek için kaldırım kesitinin eğimi %2’den küçük olmalıdır (TS 12576). Kaldırım kaplaması, kay-
mayı önleyici ve dolaşmayı kolaylaştırıcı olmalı, yollardaki basamak vb. yol sathındaki yer altı tesisatı rögar 
kapakları çıkıntı oluşturmayacak, anî seviye değişiklikleri, kesilmeyen, sürekli veya aynı seviyede zemin 
oluşmalıdır (TS 12576).
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Kaldırım özellikleri bakımından Yenişehir ilçesinde incelenen caddeler Kayapınar’daki caddelere kıyas-
la daha kötü durumdadır. Özellikle, Gevran ve Ekinciler Caddesi nüfus sirkülasyonunun yoğun olduğu 
caddeler olup, kaldırım genişliği yetersiz kalmaktadır.

Tablo 1. Çalışma alanında kaldırımın değerlendirilmesi

	Rampalar

Kaldırımlara engellilerin hareketlerini rahat ve yorulmadan yapabilecekleri eğimler verilmelidir (TS 
12576). Minimum rampa genişliği düz rampalarda 90 cm, olmalıdır (BM 2004). Rampalar tekerlekli iki 
sandalyenin iki yönlü geçişinin olacağı şekilde minimum net geçiş genişliği olan 180 cm genişliğinde yapıl-
malıdır (TS 12576). Rampa sahanlıkta yön değiştiriyorsa, tekerlekli sandalyeli engellinin manevrası için ge-
rekli sahanlık alanı en az 150 cm x 150 cm olmalıdır (TS 12576). Rampa eğimi hiç bir şekilde % 8 (1:12)’den 
dik olmamalıdır (TS 12576).

 
Şekil 2. Rampa düzenlemeleri (TS 12576, El kitabı)

Görme engelliler için rampaların başında ve sonunda 150 cm uzunluğunda düz ve değişik dokuda bir 
alan bulunmalıdır. (TS 12576) Rampaların yüzeyleri sert, stabil, kaymaz ve çok az pürüzlü malzeme ile ka-
planmalıdır.(TS 12576) 

Çalışma alanındaki her iki ilçedeki caddeler, rampa özellikleri bakımından birbirine benzer özellikler 
taşımaktadır. Kaldırımlarda rampa bulunmakta ancak eğimleri ve genişliklerinin ilgili standartlara uy-
madığı gözlenmektedir.

	Kılavuz İz

Kılavuz iz için TS12576 en az 50 cm genişliği, BM (2004) Rehberinde ise 60 cm genişliği önermektedir. 
Kaldırımdan ayrı dokuda yön gösteren beton plak taş kaplama malzemesi ve beyaz bastonla algılanabilecek 
şekilde yapılmalıdır (TS 12576).

Yenişehir İlçesinde ana caddelerde yaygın olarak kılavuz iz görülmemekte, daha çok ana caddeye bağla-
nan sokaklarda kılavuz iz görülmektedir. Kayapınar İlçesinde ise Tekel Caddesi ve Nazım Hikmet Caddesi 
üzerinde kılavuz iz bulunmaktadır. Mevcut olan kılavuz izlerin düzeni özellikle dönüş noktaları ve rampa 
kesişim yerlerinde hatalıdır.

Tablo 2. Çalışma alanında kılavuz izin değerlendirilmesi
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           İstasyon Caddesi                              Tekel Caddesi                        Nazım Hikmet Caddesi   
Şekil 4. İncelenen caddelere ait kılavuz iz örnekleri

	Yaya Kaldırımındaki Ağaçlar, Kent Mobilyaları

Yaya kaldırımının genişliğine bağlı olarak, taşıt yolu ile kaldırım kenarına dikilecek, ağaçlar TS 8146’ya1 
uygun olmalı,  (TS 12576) Elektrik, trafik işaretleri direkleri ile süs bitkileri, çiçeklik/ saksılar, yaya korku-
lukları vb. tesisler bordür taşı dahil, yaya kaldırımı boyunca en az 75 cm en çok 120 cm genişliğinde bir şerit 
içinde bir hizada düzgün olarak yerleştirilmelidir (TS 12576). Kaldırım üzerindeki ağaçların görme engelli 
bireyler tarafından fark edilebilmesi için, ağaç diplerinde çevre ile renk zıtlığına sahip ızgaralar veya çakıllar 
yerleştirilmesi önerilmektedir (ÖZİDA, 2008, El kitabı). Yaya kaldırımlarındaki ilân panosu, aydınlatma 
gibi kent mobilyaları ve ağaçlar kaldırım kotundan 0.10 m yüksekteki bir platform üzerinde konumlanma-
lıdır (BM, 2004, El kitabı). 

Nazım hikmet Caddesi dışındaki incelenen caddelerde bitkilendirme görülmektedir. Ağaç etrafında 
ızgaraya nadiren rastlanmaktadır. Genelde kenarda olan bitkilere, kaldırımın geniş olduğu yerlerde ortada 
yer verilmiştir. Aydınlatma elemanları ya kaldırım kenarında ya da refüjde bulunmaktadır. Kent mobily-
alarından çöp kovaları da genel olarak kaldırım kenarında bulunmaktadır. Ticaretin yoğun olduğu Yenişe-
hir ilçesinde incelenen caddelerde dükkan sahipleri tarafından yer yer işgal söz konusudur.

YENİŞEHİR İLÇESİ

G
EV
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CA

DD
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İ

−	 Bitkilendirme genel olarak kaldırım kenarında, 
−	 Ağaç etrafı sınırlandırılmış ancak ızgara bulunmamakta, 
−	 Aydınlatma elamanları refujde konumlanmakta, 
−	 Ticari yoğunluk sebebiyle mağazalardan kaynaklanan 

kaldırım işgali söz konusu. 

EK
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DD
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İ

−	 Bitkilendirme ve aydınlatma elemanları genel olarak 
kaldırım kenarında, 

−	 Ağaç etrafı sınırlandırılmış ancak ızgara bulunmamakta, 
−	 Ticari yoğunluk sebebiyle mağazalardan kaynaklanan 

kaldırım işgali söz konusu. 

İS
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DE
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−	 Kaldırımlar geniş olduğundan orta kısım bitkilere 
ayrılmış, 

−	 Ağaç etrafı sınırlandırılmış ve bir kısmında ızgara 
bulunmakta, 

−	 Aydınlatma elemanları genel olarak kaldırım kenarında, 
−	 Ticaretin yoğun olduğu bölgede kaldırım işgali söz 

konusu. 

KAYAPINAR İLÇESİ

Dİ
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I −	 Kaldırımlar geniş olduğundan orta kısım bitkilere 
ayrılmış, 

−	 Aydınlatma elamanları genel olarak kaldırım ortasında  
konumlanmakta, 

−	 Mağazalardan kaynaklanan kaldırım işgali 
bulunmamaktadır. 

1    TS 8146: Şehiriçi Yol Ve Meydan Ağaçlandırma Kuralları



292 D. Türkan Kejanlı,  Canan Koç 
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−	 Bisiklet ve yaya yolu arasında bitkilendirme ve 
aydınlatma elemanları bulunmakta, 

−	 Kaldırım işgali söz konusu değildir. 

N
AZ

IM
 

Hİ
KM

ET
 

CA
DD

ES
İ −	 Kaldırımda bitkilendirme yapılmamış, 

−	 Aydınlatma elemanlarının bir kısmı kaldırım kenarında 
iken bir kısmının konumlandırılması yanlış olduğundan 
engel teşkil etmektedir. 

−	 Kaldırım işgali söz konusu değildir. 

Tablo 3. İncelenen caddelerde Bitkilendirme / Aydınlatma / Kaldırım İşgali Durumu

	İşaretler

İşaretler basit, kolay anlaşılabilir ve uzaktan görülebilir olmalıdır (TS 12576). Bilgilendirme işaretleri; 
görülebilir, duyulabilir ve dokunulabilir bilginin verilmesinde kullanılan yazı ve semboller okunabilir, an-
laşılabilir olmalıdır. İşaretlerin yerden yüksekliği 220 cm’den az olmamalıdır( Engelli Standartları).

Şekil 5. İşaretler, reklam panolarının kaldırımda konumu (Kaynak: Engelli Standartları)

İşaretler ve mevcut reklam panoları genelde kaldırım kenarındadır, ancak etrafında duyumsanabilir 
yüzey bulunmamaktadır. Yenişehir’de incelenen caddelerde sesli trafik ışığı mevcuttur.
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−	 İşaretler genelde kaldırım kenarında, etrafında 
duyumsanabilir yüzey bulunmamakta, 

−	 Sesli trafik ışığı mevcut.
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−	 İşaretler ve reklam panoları genelde kaldırım kenarında, 
etrafında duyumsanabilir yüzey bulunmamakta, 

−	 Sesli trafik ışığı mevcut.. 
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−	  İşaretler ve reklam panolarının kaldırım ortasında 
olduğu yerler çoğunlukta, etrafında duyumsanabilir 
yüzey bulunmamakta, 

−	 Sesli trafik ışığı mevcut.

KAYAPINAR İLÇESİ
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−	  İşaretler ve reklam panolarının kaldırım ortasında 
olduğu yerler çoğunlukta, etrafında duyumsanabilir 
yüzey bulunmamakta, 

−	 Sesli trafik ışığı mevcut değil.
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−	  İşaretler genelde kaldırım kenarında, etrafında 
duyumsanabilir yüzey bulunmamakta, 

−	 Sesli trafik ışığı mevcut değil.
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−	  İşaretler genelde kaldırım kenarında, etrafında 
duyumsanabilir yüzey bulunmamakta, 

−	 Sesli trafik ışığı mevcut değil.

Tablo 4. İncelenen caddelerde Kaldırımdaki İşaretler / Sesli Trafik Işıkları / Reklam Panolarının Durumu

	Drenaj
Yaya kaldırımında boyuna ve enine yönde gerekli eğimler verilip, bordür taşı ile taşıt yolunun birleştiği 

yerde, yapılacak su oluğu ve rögarlarla yeterli drenaj sağlanarak, yüzeysel sular uzaklaştırılmalıdır (TS 
12576).

Şekil 6. Yaya kaldırımı ve taşıt yolunda drenaj örneği (TS 12576, El kitabı)

İncelenen caddeler üzerinde engellilerin geçişi dikkate alınmadan yerleştirilmiş çok sayıda rögar kapağı 
bulunmaktadır.

	Bisiklet Yolları

Yaya kaldırımı bitişiğinde bisiklet yolu düzenlendiğinde; güvenlik açısından bitkisel ya da yapısal 
düzenlemelerle bisikletlilerin yayalara ayrılmış alana geçişi engellenmelidir. Yaya kaldırımının bisiklet yol-
una bitişen kısmında görme engellileri uyarıcı duyumsanabilir yüzey döşemesi bulunmalıdır (TS 12576).
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Şekil 7. Bisiklet yoluna bitişik yaya kaldırımında uyarıcı yüzey döşemesi (TS 12576; El kitabı)

Bisiklet yolu sadece Tekel Caddesi’nde bulunmakta olup, yaya ve bisiklet yolu ayrımı yapılmıştır. 

Şekil 8. Tekel Caddesi’nde bisiklet yolu

	Dış Mekanlardaki Merdivenler

Merdivenlerin yürüme yüzeylerinde pürüzlü, kaymayı önleyen kaplama kullanılmalı, basamak ve rıht-
lar ayrı renkte gösterilmelidir (TS 12576). Maksimum bir rıht yüksekliği 15 cm olmak üzere 2 x rıht yüksek-
liği + 1 x Basamak genişliği = 63 cm formülü kullanılmalı ve TS 9111’e uygun olmalıdır (TS 12576). Basamak 
ucunda 2,5 cm eninde koruyucu kaymaz bir şerit bulunmalıdır (TS 12576). Merdivenlerin iki yanındaki 
küpeşteler ve merdivenlerin başlangıç ve bitiminde duyumsanabilir yüzeyler bulunmalıdır.

Gevran Caddesi’nde kaldırım yüksekliğinden kaynaklı merdiven kullanımı yaygındır. Ancak standartlara 
uygun olmadığı görülmektedir. Diclekent Bulvarı’nda ise kaldırım kodunun altında bazı binalara ait giriş ya 
da depo/bodrum bulunmaktadır. Bunlara ulaşım için standartlara uygun olmayan merdiven kullanılmaktadır.  

   Gevran Caddesi  Diclekent Bulvarı

Şekil 9. İncelenen caddelere ait merdiven örnekleri

	Yaya Geçitleri

Kavşaklar dışında yaya geçitleri, geçide yaklaşan sürücülerin yeterli (emniyetli) mesafeden görebilece-
kleri yerlere yerleştirilmelidir (TS 12576).Yaya geçitleri, yer işareti (zebra çizgileri) ile iyi belirtilmelidir (TS 
12576). Yayaların ve engellilerin taşıt yolunda karşıdan karşıya geçmesi istenmeyen yerlerde, kavşak kol-
larında ve yaya geçitlerinin en az 15 m sağ ve sol tarafında yapılan metal yaya korkuluğu ile özürlüler de 
yönlendirilmelidir (TS 12576). 
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Şekil 10. Yaya geçidi, ölçüler cm’dir. (TS 12576; El kitabı)

Her iki ilçedeki incelenen caddelerde yaya geçidine ilişkin benzer sorunlarla karşılaşılmaktadır. 
Kaldırım rampası, refüj bölüntüsü ve yaya geçidi ilişkisi genelde hatalıdır.

YENİŞEHİR İLÇESİ
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İ −	 Yaya geçidi genişlikleri genelde uygun. 
−	 Yanlış konumlandırılmış. 
−	 Rampa-yaya geçidi bağlantısı genelde hatalı. 
−	 Bazı noktalarda refüj bölünmüş ancak yaya geçidi 

gösterilmemiştir.
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−	  Yaya geçidi genişlikleri genelde uygun. 
−	 Dönüş noktalarında yanlış konumlandırılmış. 
−	 Rampa-yaya geçidi bağlantısı genelde hatalı. 
−	 Refüj bölünmeleri  yaya genişliği ile aynı değil.
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−	  Yaya geçidi genişlikleri genelde uygun. 
−	 Rampa-yaya geçidi bağlantısı genelde hatalı. 
−	 Refüj bölünmeleri  yaya genişliği ile aynı değil.

KAYAPINAR İLÇESİ
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−	 Rampa-yaya geçidi bağlantısı genelde hatalı. 
−	 Bazı noktalarda refüj bölünmüş ancak yaya geçidi 

gösterilmemiştir.
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−	 Transit yol olduğundan yaya geçidi yaygın olarak 
uygulanmamıştır.
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−	  Yaya geçidi genişlikleri genelde uygun. 
−	 Rampa-yaya geçidi bağlantısı genelde hatalı. 
−	 Dönüş noktalarında yanlış konumlandırılmış.

Tablo 5. İncelenen caddelerde yaya geçidi özellikler

	Alt Geçit/Üst Geçit
Alt ve üst geçitlerde, çevre müsait ise merdiven yerine eğimi %8’i geçmeyen rampalar yapılmalıdır 

(TS 12576). Tekerlekli sandalyeli engelliler için gerekiyorsa asansör ya da merdiven eğiminde hareket eden 
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platform asansörü yapılmalıdır (TS 12576). Merdivenler dik ve kavisli olmamalı, çıkış/inişler rahat, güvenli 
ve aydınlık olmalıdır. Merdivenlerin iki tarafında kullanışlı küpeşte olmalı (TS 9111), ara dinlenme plat-
formları bulunmalıdır. Merdiven basamakları kaygan olmamalı ve uçlarında kaymayı önleyici koruyucu 
malzeme basamak yüzeyi ile düz olacak şekilde monte edilmelidir (TS 12576).

Gevran ve Ekinciler Caddesi’nin kesişiminde alt geçit görevi gören aynı zamanda çarşıya inen geçit 
mevcuttur. Ancak asansör bulunmamakta, merdivenle ulaşım sağlanmaktadır.  İstasyon Caddesinde yer  
alan üst geçitte asansör bulunmamaktadır. Diclekent Bulvarı’nda bulunan üst geçitte asansör mevcut ancak 
kullanılmaz durumdadır. 

Ekinciler Caddesi                                  İstasyon Caddesi                                        Diclekent Bulvarı    

Şekil 11. İncelenen caddelere ait alt geçit/üst geçit örnekleri

	Otopark

Yol kenar parkına izin verilen yollarda engelliler için de yeterli sayıda park alanları tesis edilmelidir (TS 
12576). Tekerlekli sandalyeler için iki park yeri arasında 1.20 m genişliğinde bir erişim koridoru düzen-
lendiğinde park yeri genişliğinin 2.50 m olması önerilmektedir (TS 12576).

İncelenen caddelerde otopark düzeni bulunmamakta, genelde araçlar yol boyunca uygun yerlere park 
etmektedir. Engelli otoparkı bulunmamaktadır. 

	Duraklar

Durakların yerleri basit, kolay, anlaşılabilir ve belli bir uzaklıktan görülebilir olmalıdır. Duraklardaki 
bütün ilân, reklâm ve bilgilendirme tabelâları keskin kenarlı ve sivri köşeli olmamalıdır. Engellilerin, durak-
larda otobüse rahat inip binmeleri için, durak kısmı, taşıt yolundan 20 cm rampa ile yükseltilmeli ve 30 cm 
döşemeye sahip otobüse kolay giriş sağlanmalıdır (TS 12576) 

Şekil 12. Durak uygulaması(TS 12576, El kitabı)

Çalışma alanında, iki çeşit durak bulunmaktadır. Biri oturma biriminin olduğu üstü kapalı durak, diğeri 
ise sadece işaretin bulunduğu duraktır. Duraklar dezavantajlı gruplar düşünülmeden konumlandırılmıştır. 
Özellikle, Gevran ve Ekinciler Caddesi’nde yaya ve trafik yoğunluğundan dolayı mevcut duraklar yaya 
geçişleri için engel oluşturmaktadır.
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YENİŞEHİR İLÇESİ
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İ −	 İki çeşit durak alanı bulunmaktadır. Biri oturma 
biriminin olduğu üstü kapalı durak, diğeri ise sadece 
işaretin bulunduğu durak. 

−	 Durak standartlara uygun değildir. 
−	 Sadece işaretin bulunduğu alanda insan yoğunluğu yaya 

ve araç trafiğini olumsuz etkilemektedir.
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−	 Sadece işaretin bulunduğu durak alanı araç ve yaya 
yoğunluğuna sebep olmaktadır.
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−	  Mevcut duraklar standartlara uygun değildir. 
−	 Araç yanaşma payı ayrılmamıştır.

KAYAPINAR İLÇESİ
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−	 İki çeşit durak alanı bulunmaktadır. Biri oturma 
biriminin olduğu üstü kapalı durak, diğeri ise sadece 
işaretin bulunduğu durak. 

−	 Durak standartlara uygun değildir.
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−	 Sadece işaretin bulunduğu durak alanı bulunmaktadır. 
−	 Araç yanaşma payı ayrılmamıştır.
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−	 Sadece işaretin bulunduğu durak alanı bulunmaktadır. 
−	 Araç yanaşma payı ayrılmamıştır.

Tablo 6. İncelenen caddelerde durak özellikleri

	Bina Girişi

Bina girişleri merdivenli olması halinde engellilerin kullanabileceği eğimde rampa yapılmalı, bina gi-
rişlerine yakın rampalar 1/12 (yaklaşık 5°)’den daha dik olmamalıdır (TS 9111). Rampaların başında ve 
sonunda ayrı dokuda sahanlık bulunmalı, rampa yüzeyleri sert, tabii, kaymaz ve düzgün olmalıdır (TS 
9111). Rampaların uzunluğunun 6 m’den fazla olmaması tavsiye edilir (TS 9111). Rampa sahanlıkta yön 
değiştiriyorsa, sahanlık en az 1525 mm x 1525 mm olmalıdır. (TS 9111). Tekerlekli sandalye kullanan engel-
liler için rampaların korunmasız tarafına en az 50 mm yüksekliğinde koruma bordürü döşenmelidir  (TS 
9111). Görme engelliler için sahanlıklar rampa ile zıt renkli olabilir (TS 9111).

Kapı önündeki bölge tekerlekli sandalye kullanan kişinin manevra yapmasına imkan verecek boyutta 
olmalıdır  (TS 9111 ). Rampa yatay uzunluğu 1830 mm’den uzun veya rampa yüksekliği 150 mm’den fazla 
ise rampanın her iki tarafında trabzan bulunmalıdır.
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Yenişehir İlçesinde incelenen caddelerde yapı girişlerinde rampa genel olarak bulunmamaktadır. Daha 
çok yeni yapılaşmanın olduğu Kayapınar İlçesinde ise rampa bulunmakta, ancak standartlara uygun ol-
madığı görülmektedir.

YENİŞEHİR İLÇESİ
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−	 Yapı girişlerinde rampa kullanımı yaygın değildir. 
−	 Merdivenler dezavantajlı gruplar için uygun değildir.
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−	 Yapı girişlerinde rampa kullanımı yaygın değildir. 
−	 Merdivenler dezavantajlı gruplar için uygun değildir.
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Sİ −	  Bazı yapılar kaldırımla aynı zeminde olduğundan 

rampaya ihtiyaç yoktur. 
−	 Yapı girişlerinde rampa kullanımı yaygın değildir. 
−	 Merdivenler dezavantajlı gruplar için uygun değildir. 
−	 Kültür ve kongre merkezine girişte standartlara uygun 

rampa bulunmaktadır.

KAYAPINAR İLÇESİ
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−	 Cafe ve restoranların olduğu bölgede yapı girişlerinde 
merdiven yanında rampa da yapılmıştır. Ancak rampalar 
standartlara uygun değildir. 

−	 Kaldırım kodunun altında bulunan bazı bina ve dükkan 
girişlerine ulaşım için merdiven ve düşük standartlarda 
rampa uygulanmıştır. 

−	 Rampa bulunmayan merdivenli  konut ve dükkan 
girişleri de mevcuttur.
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−	 Sitelerin yaygın olduğu bölgede restoran/ cafe/konut 
girişlerinde genel olarak rampa yapılmıştır. Ancak çoğu 
yerde standartlara uygun değildir.
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−	 Dükkan/restoran/cafe girişlerinde genel olarak 
merdiven yanında rampa yapılmıştır. Ancak çoğu yerde 
standartlara uygun değildir.

Tablo 7. İncelenen caddelerde yapı girişi özellikleri

SONUÇ

Engellilerin ulaşılabilirliği açısından her iki ilçede incelenen caddelerde benzer sorunlarla karşılaşıl-
maktadır. Yenişehir İlçesinde incelenen caddelerde insan yoğunluğu sorunları daha da artırmaktadır. Ka-
yapınar İlçesinde incelenen caddeler nispeten daha iyi durumdadır. Ancak, çalışma alanının erişilebilir, 
ulaşılabilir ve yaşanabilir kent mekanlarının standartlara uygun düzenlemelere ihtiyacı vardır. Bu amaçla; 

	Engellilerin kent hayatına katılımına yönelik ulaşım imkanları bir an önce sağlanmalıdır. 
	Engellilerin yaşam standartlarının arttırılması yönünde alınmış yasa ve yönetmeliklerin 

uygulanmasının eksiksiz sağlanması ve bu konuda denetlemenin yapılması gereklidir. 
	Yerel yönetimlerin bünyesinde engellilerin kamusal alandaki fiziki şartlarını denetleyen bir birimin 

oluşturulması ve bu çalışmalar için kaynak sağlayıcı tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.
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	Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği kapsamında hazırlanan formlara uygun olarak 
tespit çalışmaları yapılmalıdır. 

	Kaldırımlar fiziksel ve görme engelli insanların kullanımını sağlamaya yönelik belirlenmiş 
standartlara göre yeniden ele alınarak düzenlenmelidir. 

	Kaldırımların işgal edilmesi önlenmeli ve uymayanlara cezai işlem uygulanmalıdır. Genellikle 
kaldırımlarda düzensiz ve gelişigüzel yerleştirilmiş kent mobilyalarının gruplanması yapılmalıdır. 

	Sesli bilgilendirmeler ile navigasyon sistemi hizmeti ile yer ve yön bulunması sağlanmalıdır. 
	Toplumda dezavantajlı gruplar ve erişilebilirliği konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları 

yapılmalıdır. 

Özetle, evrensel tasarım ilkeleri doğrultusunda Türk Standartlarına uygun planlama ve tasarım çalışma-
larının yapılması, herkes için güvenli ve rahat ulaşılabilirliği sağlayacaktır. 
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YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GIDA ATIKLARINA YÖNELİK 
UYGULAMALAR

Neslihan ONUR1, Esat ÖZATA2, Ümit SORMAZ3, Gürkan AKDAĞ4

GİRİŞ

Günümüzde yiyecek içecek işletmelerinin (Yİİ) ürettiği ürün ve hizmetleri tüketme niyet ve beklentisi 
içinde olan birey sayısı giderek artmaktadır. Bu işletmeler tercih edilebilirliklerini artırmak istemeleri ise 
ana amaçlarıdır. Bu nedenle işletmelerin temel ürünü olan yiyecekler; bireylerin beklenti ve niyetlerini tat-
min edecek şekilde dönüştürmesi gerekmektedir.

Yİİ’lerinin merkezini mutfak hizmetleri oluşturmaktadır. Mutfak alanı çok çeşitlilik, uzmanlık, zaman 
ve maliyet isteyen ürünlerin sunulduğu bir çalışma alanıdır. İşletmeler ise bu alan içinde kullandıkları kay-
nakları daha doğru ve etkin kullanmaları gerekmektedir (Kılınç 2016:58; Tatlıdil, Dellal ve Bayramoğlu 
2013; Yağcı, Altan, Göğüş ve Maskan 2006). 

Yİİ’de; satın alma-taşıma (tedarik), depolama, hazırlama, pişirme, servis ve servis sonrasındaki bölüm-
lerde atık oluşmaktadır. En çok atık oluşumu ise hazırlık aşamasında meydana gelmektedir (Anonim 2017, 
Altınel 2011:26).

Yemeklerin hazırlık aşamasında kaynakların kullanımı sonucu olarak atıklar ortaya çıkmaktadır. Orta-
ya çıkan bu atıklar malzeme, enerji, zaman ve işgücü gibi kaynakların kullanımının sonucudur. Gıda atıkları 
ekonomik kaybın yanı sıra çevresel ve sosyal boyutta birçok olumsuz sonuçları vardır (EPA 2010:18, FAO 
2011:3).

Yiyeceklere erişilebilirliğin azalmasının yanında yetersiz beslenen insan sayısının artması ve bu atıkların 
çevreye verdiği zararlar söz konusudur (Kılınç 2016:62, FWRA 2016:23). 

Yiyeceğin işlenmesi sırasında oluşan atıkların alternatif değerlendirme ve atıkları azalma yollarıyla hem 
sosyal bilinç hem de ekonomik kayıpların önüne geçilmesini sağlamaktadır. Bunun için kaynakların etkin 
kullanımının sağlanması gıda atığını daha genel anlamda gıda israfının önlenmesi büyük önem taşımak-
tadır (O’Reilly  2016; Oral 2015; Lebersorger ve Schneider 2014).

YÖNTEM

Bu çalışmada toplu üretim yapan ve günde en az 1500 kişiye yemek hizmeti sunan, en az 75 çalışanı 
bulunan otellerin mutfak bölümlerinin gıda atığı önleme uygulamaları incelenmiştir. Görüşmeler mutfak 
bölümlerinde üretimden sorumlu en yetkili kişiler olan ve en az 20 yıllık hizmet geçmişi olan aşçıbaşılarla 
yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çünkü bu yöntem zengin bilgiye sahip olduğu 
düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına olanak vermektedir (Yıldırım ve Şimşek 2006:105). Tüm 
nitel veri toplama çalışmalarında, derlenen bilgilerin tekrar etmesinin örnek büyüklüğünün belirlenme-
sinde temel bir yaklaşım olduğu ve örnek büyüklüğünün en az 15 olması, ortalama 25-50 arasında olması 
tavsiye edilmektedir (Mason, 2010: 3). Bu doğrultuda görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler ses kayıt 
cihazı ile kaydedilmiş ve daha sonra veriler betimsel olarak çözümlenmiştir. Bu aşamada kodlama, katego-
riler belirleme, bu kategorileri isimlendirme ve kategorilere ilişkin özellikler tanımlanmıştır. 

1  Dr., Akdeniz Üniversitesi, Manavgat Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, neslihanonur@akdeniz.edu.tr, 
02427427025. Akdeniz Universty, Manavgat Tourism Faculty, Department of Gastronomy and Culinary Arts 
2 Öğr.Gör. Beykent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, esatozata@beykent.
edu.tr, 4441997/5339. Beykent University College of Applied Sciences, Department of Gastronomy and Culinary Arts 
3   Dr., Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü,gurkanakdag@hotmail.com, 03243610001. 
Mersin University, Tourism Faculty, Department of Gastronomy and Culinary Arts
4   Dr.,Necmettin Erbakan Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, usormaz@konya.edu.tr, 
03323251156. Necmettin Erbakan University, Tourism Faculty, Department of Gastronomy and Culinary Arts
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Araştırmada görüşülen katılımcıların 13’ü erkek 2’si kadındır. Yaşları 37 ile 59 arasında değişen 
katılımcıların hizmet yılı en az 20 ve eğitim durumları ise en az ilkokul mezunudur (Tablo 1).

Tablo 1. Katılımcılara ait bilgiler

Katılımcı
Kodu Cinsiyet Yaş Eğitim

Durumu Hizmet Yılı Görevi

K1 E 58 İlkokul 42 Executive Chef
K2 E 59 İlköğretim 44 Executive Chef
K3 E 47 Lise 29 Executive Chef
K4 E 43 Lise 20 Executive Chef

K5 E 45 Lise 26 Executive Chef

K6 E 46 Lise 21 Executive Chef

K7 E 48 İlkokul 30 Executive Chef

K8 E 50 İlköğretim 28 Executive Chef

K9 E 52 İlkokul 31 Executive Chef
K10 E 54 İlköğretim 38 Executive Chef

K11 K 38 Yüksekokul 20 Executive Chef

K12 K 37 Yüksekokul 20 Executive Chef

K13 E 39 Lise 24 Executive Chef

K14 E 42 Lise 22 Executive Chef

K15 E 42 İlköğretim 26 Executive Chef

Araştırmaya konu olan gıda atığına yönelik nitel soruları aşağıdaki gibidir. Araştırmanın kavramsal 
çerçevesinden, araştırma sorularından ve görüşmelerden yola çıkarak veri analizi için gıda atığının oluştuğu 
aşamalar için satın almada, depolamada ve üretimde tematik çerçeveler oluşturulmuştur (Tablo 2). Araştır-
mada kullanılan nitel sorular şunlardır:

1. İşletmede gıda atığına yönelik herhangi bir uygulama bulunuyor mu?

2. Gıda atığını önleme ile ilgili bir eğitim aldınız mı?

3. Çalışanlara gıda atığını önleme ile ilgili bilgi veriyor musunuz?

4. İşletme gıda atığını önlemeye yönelik yazılı kurallarınız bulunuyor mu?

5. İşletmede verilen yemek gruplarının hangisinde daha çok atık oluşmaktadır?

Oluşturulan tematik çerçeveye göre elde edilen veriler düzenlenmiştir. Görüşme sonucu elde edilen 
veriler anlamlı ve mantıklı bir biçimde bir araya getirilerek ilişkilendirilmiş ve bulgular yorumlanmıştır.

Tablo 2.Betimsel İçerik Çözümlemesi ile Elde Edilen Ana Kategoriler ile İçeriklere İlişkin Açıklamalar 

Ana Kategori                                                           İçerik 

Satın Alma

Yiyeceklerin mevsiminde alınmaması, fiyat avantajı sağlaması için ihtiyacın çok üzerinde ya da 
altında gıda siparişinin verilmesi, stok kontrolünün doğru yapılmaması ve tedarikçinin uygun 
olmayan ürün teslimi gibi nedenlerle satın alınan gıdaların kullanılmadan önce bozulmasına ve 
gıda atığının oluşmasına neden olmaktadır.
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Depolama

Yiyecekleri yanlış depolama, eksik ya da fazla depo sıcaklığı, nem oranın ayarlanamaması, 
yanlış istifleme, ürünlerin kullanımının “İlk giren gıda ilk çıkar” kuralına göre yapılmaması vb. 
sebeplerle çürüme, bozulma, küflenme gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Depoların kullanım 
amacına uygun olarak kullanılmamasıdır.

Üretim 
(hazırlama-
pişirme-servis)

Çalışan personelin bilgi ve beceri eksikliği başta olmak üzere, yiyeceklerin soyma ve sıyırma 
vb. işlemlerinin el ile yapılarak hem gereksiz iş gücü, maddi kayıp ve zaman kaybı oluşturmakla 
birlikte hem de gıda atık miktarını arttırmaktadır. On hazırlık aşamasında ihtiyaç fazlası 
yarı işlenmiş ürünlerde ise mikrobiyal bozulmalara bağlı olarak kalite kayıpları meydana 
gelmektedir. Pişirme sırasında yanlış pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi fazla pişirmeye 
dayalı olarak gıdalarda besin değeri kaybı veya çok daha fazla pişirilmesi sonucunda gıdanın 
yenilemeyecek duruma gelmesi de atık oluşumuna neden olmaktadır. Kapasiteye uygun 
alanların oluşturulmaması, çalışan sayısının belirlenmemesi ve motivasyonu azaltacak etkenler 
de atıkların oluşmasına sebep olabilmektedir.

Araştırmamıza katılan 5 yıldızlı otellerin Executive Cheflerinin gıda atıklarının nedenleri ve önleme 
yöntemleri ile ilgili olarak sorularımıza vermiş olduğu yanıtlar ve görüşleri derlendiğinde;

K1 ve K6 katılımcı kodlu şeflerin görüşleri ortak noktada buluşmaktadır. Katılımcılar gıda atıklarının 
oluşumu ile alakalı olarak, “……. çalışmış olduğumuz otellerin günümüz turizm sektörünün şartlarına ve 
müşteri portföyüne uygun olarak ve ekonomik nedenlerin paralelinde, artık eskisi kadar, müşteri yiyecek 
costlarını yüksek tutmadığını görüyoruz. Birçok işletmedeki restoran ve büfelerde, herşey dahil sistemine 
uygun yemekler çıkartmak ve ellerindeki cost’u bu menüye uydurmak için, kalitesiz, ucuz ve lezzet yerine 
karın doyurma amaçlı malzeme tercih ederek menü oluşturduklarını görmekteyiz. Bunun sonucunda orta-
ya çıkan müşteri memnuniyetsizliği, alınan birçok yemeğin atılmasına, zayi olmasına ya da amacının dışına 
çıkmasına sebep olduğunu görüyoruz.” demiştir. 

Katılımcı K3 ise “….. yiyecek içecek işletmelerinde gıda atıklarının oluşmasında, eksik malzemenin 
tedariği ile beraber malzemenin fazla ve gereksiz alınması da bu atıklara sebep olduğunu düşünüyorum. 
İşletmelerin müşteri veya çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeleri çoğu zaman yetersiz aldığı, bu 
da yemek reçetelerinin tam oluşturulmadan gerçekleşmesine ve lezzet eksikliğinin ortaya çıkmasına neden 
oluyor. Fazla alınan malzeme ise gerek yönetici, şef ve çalışanlarının bilgi ve beceri eksikliği, gerekse dene-
tim eksikliği sonucu daha kullanılmadan çürümesine, kokmasına ya da atılmasına sebep oluyor. Menülerin 
ihtiyaçları belirlenirken çok iyi analiz yapılmalı, reçetelere tam uyulmalı ve özellikle satın almadan saklam-
aya kadar geçen tüm süre ile ilgili olarak çalışan tüm personel bilinçlendirilmelidir. Burada da en büyük iş, 
işletmeye düşmektedir.” demiştir. 

Katılımcı K2 ve K14, “…….bazı işletmeler, sırf müşterilerine daha iyi hizmet verdiğini düşündürmek 
için reçetelere ve mevsimlere uygun olmayan yemek tercihleri yapmaktadırlar. Ülkemiz artık 4 mevsim her 
türlü sebze-meyve ve diğer gıda ürünlerini barındırmasına rağmen, bu malzemelerin en lezzetleri olduğu 
zamanlarda tercih edilmemesi, gerek üretimde gerekse depolamada ciddi sıkıntılar doğurmaktadır. Mevsi-
minde alınmayan domatesten elde edilecek bir tat için, 2 yerine 4 domates kullanılmakta, bunun hazırlan-
masında ya da ürünün hazırlanması sonucunda müşteri memnuniyetsizliğinden sonra ciddi atıklar çıktığını, 
chef olmadığım dönemlerde pek çok kez gördüm. Bunun sonucunda kendi işletmemde artık mevsiminde 
malzeme tercihleri yapmaktayım, bu da müşterilerinin memnuniyetlerinde olumlu şekilde yansımaktadır.” 
görüşünü bildirmişlerdir. 

Katılımcı K4, K5 ve K9 ise konu ile ilgili olarak hemen hemen aynı görüşü belirtmişlerdir. Konu ile ilgi-
li olarak, “…….bu tip gıda atıklarının oluşması sadece bizimle alakalı olmamaktadır. Satın alma bölümünün 
yanlış tercihlerde bulunması bizi çok zor durumlarda bırakmaktadır. Birçok zaman istediğimiz ürünün 
muadili ya da yerine geçen ürünü teslim aldığımız olmaktadır. Burada da daha çok işletme kârı gözetilme-
kte.. Biz çoğu zaman talep ettiğimiz ürünü değil bize sunulan ürünü kullanmaktayız, bunun sonuncunda 
da yemeklerde istenilmeyen sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Örnek verecek olursak, sırf fiyatından ötürü ter-
cih edilen bir kızartmalık yağın, yapılan kızartma sonucunda malzemeye istenilmeyen bir koku bıraktığını 
gördük ve sonuç olarak edilen kâr oranında malzemenin zayi olduğuna şahit olduk.” söylemişlerdir. 
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Katılımcı K7 ve K8, “…… kişilerin görev tanımlarının çoğu zaman yöneticiler tarafından tam olarak 
yapılmaması ve hizmet içi eğitimlerin es geçilmesi sonucunda, dikkatsizlik, bilgi güncellemesinin olmaması, 
isteksizlik gibi durumlar ortaya çıkıyor ve bu üretimden tüketime kadar tüm alanları etkiliyor. Bu eksiklik 
ne çok da hazırlık ve üretimde kayıpların ortaya çıkmasına neden oluyor.” dedi.

Aslında konu ile ilgili olarak en dikkat çekici ifadeleri katılımcı K10 belirtmiştir. K10 sözlerine şu şekil-
de devam etmiştir, “ … aslında geçmişte annelerimizin yaptığı gibi zamanında ürün kullansak, elimizdeki 
malzemeyi çok iyi takip etsek, ve en önemlisi planlı dönüştürmeye yönelsek, belki de gıda atıklarından hiç 
söz etmeyeceğiz. Eskiden annelerimiz pilava şehriyeyi az koyar, miktarını biraz arttırır, sonrasında bundan 
çorba ya da dolma yaparak yine önümüze koyarlardı. Hem lezzeti azalmamış hem de herhangi bir bozulma 
olmadan malzemenin hepsini tüketirdik. Kendi evimizde yaptığımız bu planlı dönüştürmeyi, işletmelerde 
de uygulayarak hem malzemeden hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edebilir ve atıkların oluşmasının 
önüne geçebiliriz. Yalnız, bu herhangi bir plan içinde yapılmadığında ki şu an bir çok otelde bu yapılmak-
ta,  atık oluşmasından gıda zehirlenmelerine kadar bir çok olumsuz sonucun ortaya çıktığını görüyoruz.” 
demiştir.

Katılımcı K11 ve K15 ise, “…… atıkların oluşmasında malzeme tercihleri, bilgi ve beceri düzeyleri 
kadar, çalışılan alan ve kapasiteye uygunluk da çok önemlidir. Bir çok işletme kapasitesine uygun olmayan 
mutfak ve üretim alanlarında personeli çalıştırmakta, bu da hazırlık ve üretime hatta depolamaya yansımak-
tadır. Örneğin bir işletme 2000 kişiye hizmet vermekte iken mutfağını, depolama ve hazırlık alanlarını sanki 
500 kişiye hizmet edecekmiş gibi hazırlamaktadır. Bu hazırlık, üretim ve depolama alanlarının yetersizliği, 
kişilerin çalışmasında dikkatsizlik doğurmakta veya kişilerin işlerini tam olarak yapamaması sonucu iste-
nilmeyen sonuçlara neden olmaktadır. Bu sonuçlardan biri de hiç istemesek te gıda atıklarının oluşmasıdır. 
Bunun yanında üretim ve diğer alanlarını tam olarak kuran fakat yeterli personel almayan işletmeler de 
var. Örneğin 1500 kişiye 85 kişi hizmet vermesi gerekirken ya da en azından executive chef bunu isterken, 
yönetim 40 işi ile bu işi kurtarmasını istemektedir. Bununla beraber fazla mesai kavramı da ortaya çıkmakta, 
stres, yorgunluk ve işi yetiştirme gibi faktörler malzeme israfı ile gıda atıklarının oluşmasına neden olmak-
tadır.” ifadelerini kullanmışlardır.

Son olarak, katılımcı K12 ve K13, “……  bahsettiğimiz diğer konular hariç bir konuya daha dikkat 
çekilmesi gerekiyor. Eskiden yani her şey dâhil sisteminden önce gıda atıklarının fazlalığından bugünkü 
kadar söz edilmezdi. Ya da günümüzden örnek vereceksek, bir otelde büfe alanlarındaki atık oranı ile otelin 
alakart restoranlarındaki atık oranı birbirine ters orantılı olduğunu görmekteyiz. Çünkü müşteri tipi, bilgi 
eksikliği ya da diğer nedenlerden ötürü büfelerde yemeklerin tercihinde hemen hemen aynı tip yemekler 
oluşmakta, kişilerin de ihtiyaçlarından fazla yemek tercihleri, gıda atıklarının fazlaca oluşmasına neden 
olmaktadır. Fakat alakart bölümlerinde yemeğin kişi için düşen porsiyonu belli ve günümüzde yemeğin öz 
malzemesini ön plana çıkarmak için çok detaylı garnitürler kullanılmıyor. Bunun sonucunda lezzetli, kişiye 
uygun porsiyonlu ve tek seferde rahatça tüketilebilen reçeteler kullanılıyor. Atık da oluşmuyor.” ifadelerini 
kullanmışlardır.

DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
Modern çağda yaşayan insanların hayat standartları, bilgi ve görgüleri arttıkça yaşam tarzları da buna 

paralel olarak artmaktadır. Günümüzde fiziki gereksinimler, sosyal gruplaşmadan kaynaklanan, sağlık du-
rumları, sosyal ihtiyaçlardan kaynaklanan gereksinimler, kaynakların etkisi, imaj gerekleri, dışarıda yemek 
yemenin sağladığı avantajlar gibi birçok nedenle bireyler ev dışında kaliteli bir yiyecek içecek hizmeti al-
mak istemektedirler. Tüketicilerin sayısı, beklenti ve isteklerinin artması sonucu yiyecek içecek işletmeleri-
nin sayısını ve verdikleri hizmetlerin çeşitlenmesine neden olmuştur. Ancak verilecek hizmet ve beklentiyi 
karşılama kapasitesi çoğu zaman uygun oranda artış gösterememektedir. 

Yiyecek içecek işletmeleri çalışacak personel sayısını ve kapasitesine uygun olarak hazırlık, üretim ve 
depolama alanlarını tam olarak oluşturmalıdır. Bunların herhangi birinin eksikliğinde iş gücü ve moti-
vasyon kaybına bağlı gıda atıklarının oluşması kaçınılmazdır.

İşletmelerde denetim, öz denetim ve takibin tüm alanlarda eksiksiz ve sürekli yapılması sağlanmalıdır. 
Atıkların önlenmesinin en iyi zamanı olarak işletmeye malzemeler henüz girmeden olan zamandır.
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	Çalışan personelin gıda atığına yönelik bilgi ve becerilerini artırılmasına yönelik güncel iş başı 
eğitimi ve seminerleri sürekli olarak verilmelidir. 

	İşletmelerde meydana gelen gıda atıkları bozulmuş ve tüketim tarihleri geçmiş gıdalardan, kabuk 
ve kırıntılardan, yenilemeyen bölümlerden ve hazırlık sırasında da mutfakta yapılan hatalardan 
kaynaklanmaktadır. İsrafı önleme çabalarına yönelik atılımlardan biri de gıda atıklarından tarifler 
geliştirilmelidir.

	Stok kontrolünün doğru yapılması ve hammadde siparişinin ihtiyacı karşılayabilecek miktarlarda 
ve uygun zamanda (mevsiminde, bol bulunduğunda ) verilmelidir.

	Malzeme tercihlerinden satın almaya, satın almadan depolamaya, depolamadan üretime kadar 
geçen tüm aşamalarda bilgi ve beceri sahibi kişilerin olması, üretimden sorumlu kişinin sürekli 
olarak takipte olması gerekmektedir.

	Yemek reçetelerinin oluşturulmasında aynı malzemelerin tekrarından kaçınılmalı, farklı reçeteler 
ve güncel tarifler kullanılarak, müşteri ilgisini ve tüketimini arttıracak yollar izlenmelidir.

	İşletmelerde planlı dönüştürmeye dikkat edilmeli, dikkatsiz ve sağlıksız dönüştürmeler sonucu 
istenmeyen durumlar ile karşılaşma ihtimali (israf, zehirlenme,vb) unutulmamalıdır.

	Her şey dahil sisteminde üretim yapan işletmelerin yiyecek içecek standardizasyonu ile ilgili olarak 
alanında uzman kişiler ile ortak bir çalışma yapılması ve elde edilen bulguların çeşitli eğitimler ile 
ülke genelinde tüm işletme ve personellerine ulaştırılması sağlanmalıdır.

KAYNAKLAR

Altınel, H. (2011). Menu Yönetimi ve Menu Planlama. Detay Yayıncılık, Ankara, 264.

Anonim (2017). Gıda Atıkları ve Önemi. http://www.tabldot.org/gida-atiklari-ve-onemi(Erişim tarihi: 
30.06.2018).

EPA (2010). Less Food Waste More Profit. A Guide To Minimising Food Waste in The Catering Sec-
tor,http://www.tipperarycoco.ie/sites/default/files/Publications/Less%20Food%20Waste%20More%20Prof-
it%20Booklet%202010.pdf(Erişim tarihi: 25.05.2018).

FAO (2011). Global Food Losses and Food Waste, http://www.fao.org/docrep/014/mb060e/mb060e.pdf 
(Erişim tarihi: 13.05.2018).

FWRA (2016). Analysis Of U.S. Food Waste Among Food Manufacturers, Retaılers, And Restaurants, 
http://www.foodwastealliance.org/wp-content/uploads/2013/05/FWRA-Food-Waste-Survey-2016-Re-
port_Final.pdf (Erişim tarihi: 19.05.2018).

Kılınç Şahin, S. (2016). Küresel Bir Sorun “Gıda Atıkları”: Otel İşletmelerinde Önlenmesi Ve Değer-
lendirilmesine Yönelik Model Önerisi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü. Muğla.

Lebersorger, S. ve Schneider, F. (2014). Food loss rates at the food retail, influencing factors and reasons 
as a basis for waste prevention measures. Waste Management, 34(11), 1911-1919.

Mason, M. (2010). Sample Size and Saturation in PhD Studies Using Qualitative Interviews, Forum: 
Qualitative Social Research, 11 (3), 1-19. 

Oral, Z. (2015). Dünya’da ve Türkiye’de Gıda İsrafı ve Önlenmesine Yönelik Uygulamalar. AB Uzmanlık 
Tezi. Ankara: Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Müdürlüğü, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı.

O’Reilly, K. (2016). 10 Innovative Solutions to Food Waste. https://sierraclub.org/sierra/2016-4-ju-
ly-august/green-life/10-innovative-solutionsfood- waste?suppress=true&utm_source=greenlife&utm_me-
dium=email&utm_campaign=newsletter (Erişim tarihi: 30.06.2018).



306 Neslihan Onur, Esat Özata, Ümit Sormaz, Gürkan Akdağ

Tatlıdil, F.F., Dellal, İ. ve Bayramoğlu, Z. (2013). Food Losses And Waste In Turkey. Country Report, 67.

Yağcı, S., Altan, A., Göğüş, F. ve Maskan, M. (2006).Gıda Atıklarının Alternatif Kullanım Alanları. Tür-
kiye 9. Gıda Kongresi; 24-26 Mayıs, 499-502,Bolu. 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. 5. Baskı. Seçkin 
Yayıncılık. Ankara.  



Study the effect of various carbon and nitrogen sources on the 
production of antibiotics by Streptomyces misakiensis

307

Study the effect of various carbon and nitrogen sources on the production of 
antibiotics by Streptomyces misakiensis

Muhsin Hamad Edham1\ Sanaa Huseein Mohamad1 

Introduction

Streptomyces is the largest genus of Actinobacteria and the type genus of the family Streptomycetaceae.[1] Over 
500 species of Streptomyces bacteria have been described.[2] As with the other Actinobacteria, streptomycetes are 
gram-positive, and have genomes with high GC-content.[3] Found predominantly in soil and decaying vegetation, 
most streptomycetes produce spores, and are noted for their distinct “earthy” odor which results from production 
of a volatile metabolite, geosmin, Streptomycetes are characterised by a complex secondary metabolism They 
produce over two-thirds of the clinically useful antibiotics of natural origin[4]

. The Streptomyces  genus ability of 
secondary metabolic products and enzymes of commercial importance in medical and agricultural applications[5] 
The production of growth media used in industrial fermentation for the production of antibiotics and enzymes is 
highly costly, So the researchers turned to find agricultural and industrial waste as carbon sources nitrogenation 
is inexpensive production processes and is one of the technologies that has been used for the time being[6]  Strep-
tomycetes are aerobes, chemoorganotrophic bacteria and they need organic carbon source, inorganic nitrogen 
sources, and mineral salts and don’t need vitamins and growth factors. [7]   Changes in the nature and type of 
carbon and nitrogen sources have been reported to affect antibiotic biosynthesis in Streptomyces [8] . Also several 
cultivation parameters like pH, incubation period and temperature play a major role in the production of bio-
active metabolites[9]  . Streptomyces misakiensis is a bacterium species from the genus of Streptomyces which has 
been isolated from soil Streptomyces misakiensis produces tobramycin, , misakimycin and the endothelin. [10].
Purpose of the current study, Increase the ability of Streptomyces misakiensis  to produce antibiotics by using some 
nutrients as a source of carbonate and nitrogen in their cellular metabolism.                                            

Methods

The Streptomyces misakiensis bacteria were isolated from the soil from a previous study after all the nec-
essary technical tests were used to isolate and diagnose them[11] .The pathogenic bacteria used in this study( 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, )were isolated from the patients in Kirkuk General Hospital and were 
diagnosed according to [12,13]           Preparation of the culture media based on the information installed on the 
packaging  by the manufacturer and then sterilized with the autoclave at 121 ° C and 15 bar pressure for 15 
minutes. To investigate the non-contamination, the dishes were placed upside down in the incubator at 37 ° 
C and for 24  Hour, then kept in the refrigerator until you use. Used culture media( Blood agar, Muller-Hin-
ton agar, Trypton yeast extract broth (growth medium), Macconkey agar).                                                                                                        

 

Preparation of solutions. 

Honey solution: 1ml of honey was added and added to 9ml of distilled water and taking 1 ml of dilution 
was added to 20 ml of growth medium.

Tea solution without sterilization: Add 1gm of tea to 20ml of medium growth

Milk Solution: Add 1gm of milk to 20 ml of growth medium             

Sterilized Tea solution :The tea was sterilized with baker’s tea, covered with cloves, then sterilized with 
the extract. The tea was then taken 1gm and added to 20ml of the growth medium.

Ammonium chloride solution:  0.2 g of ammonium chloride was added to 20 mL of growth medium.

Potassium Phosphate Solution: 0.2gm of potassium phosphate was added to 20 ml of growth medium.
1  College of Sciences, University of Kirkuk, Kirkuk, Iraq. Email- muhsinaljuboory@gmail.com
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 Take the filter piper and cut it by piercing each disK diameter of 5 mm The disKs were placed in a small 
sterile Baker and damaged by the provisions of the cellphone sterilized with autoclave.

Experimental procedures

 1- Preparation of a bacterial suspension from Stryptomyces bacteria culture in the Trypton yeast extract 
broth medium at the age of 7-10 days.

2 take  one ml of bacterial suspension  added to each medium of production of prepared antibiotics, 
which represents (honey, milk, sterile tea, non-sterilized tea, potassium phosphate, ammonium chloride).

3- incubation at 28 ° C

4 -  –the pathogenic bacteria growth  before one day on the blood agar and incubated at a tempera-
ture of 37 ° C.

5 - Prepare a mixture of pathogenic bacteria in 5 ml normal saline and take a sample of this suspension 
by swab and culture on the of Mueller -Hinton Agar left for 5 minutes.

6 - Put the Disk in a petri dish, and placed above it 0.1ml of the  growth medium  Streptomyces misak-
iensis containing antibiotic and wait 5 minutes to be saturated with materials

7-Two tablets of each type are taken and placed on the Mueller- Hinton Agar containing the pathogenic 
bacteria and incubated at a temperature of 37 ° C.

8- The inhibition diameter is measured after 24 hours of incubation.

Results and discussion  

 Table 1. Streptomyces misakiensis  ability to produce antibiotics against staphylococcus  aureus using various 
nitrogen and carbonic sources.

Diameter of the inhibition zone of S. misakiensis measured by 
(mm) Additive to growth 

medium Trypton 
yeast extract broth Disk NumberEnd secondary 

metabolism after 8 
days

The beginning 
of secondary 
metabolism after 5 
days

Primary 
metabolism after 
two days

0 0 12 Potassium 
Phosphate 1

0 0 10  Tea Sterilized by 
autoclave 2

11 0 14 milk 3

21 14 12 Ammonium 
chloride 4

9 0 11 Trypton yeast 
extract broth 5

18 0 14 Honey 6
11 11 11 Milk Control 7

14 14 14 Honey Control 8

In Table 1. The results showed effect of various carbonated and natrogenic sources on Streptomyces 
misakiensis in their production of antibiotics and their efficacy in inhibition of G + staphylococcus aureus, 
As follows. When using Streptomyces misakiensis for potassium phosphate and autoclave sterilized tea as a 
source of nitrogen , carbonates and phosphate in the production of antibiotics against staphylococcus epi-
dermis, antibiotics that are active in primary metabolism have an inhibitory effect of 12 mm and 10 mm re-
spectively after two days of incubation at 37 ° C, But an inhibition zone disappears at the beginning and end 
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of secondary metabolism. This is a sign that bacteria are not stimulated to produce    antibiotics during, these 
stages These results correspond to  [11].                                                                                                                                                                             

When milk is used as a carbon and nitrogen source, antibiotics produced by Streptomyces misakiensis 
in primary and secondary metabolism inhibit staphylococcus aureus at 14 mm and 11 mm respectively be-
cause streptomyces misakiensis produces an antibiotic that differs from the antibiotic produced in primary 
metabolism. When using ammonium chloride as a nitrogen source, streptomyces misakiensis showed high 
efficiency in inhibiting staphylococcus aureus during the primary metabolic stages and the beginning and 
end of the secondary phase where the inhibition zones were 12, 14 and 21 mm respectively, indicating their 
high ability to stimulate the production of antibiotics, these results correspond to[14].When used in Trypton 
yeast extract broth as a carbonate and nitrogen source, it was observed that antibiotics produced in primary 
and secondary metabolism inhibited staphylococcus aureus by 11 mm and 9 mm respectively, This indicates 
different antibiotic production and less inhibitory efficacy.                                                                            

The results showed that when use honey as a carbonate and nitrogenous source, it is a contain-
er of streptomyces misakiensis to produce enzymes that decompose these substances into simpler ma-
terials to be used in the production of antibiotics against staphylococcus aureus and an average inhibi-
tion of these bacteria in primary metabolism by 14 mm. The onset of secondary metabolism began to 
appear at the end of the secondary metabolism and inhibited the pathogenic bacteria by 18 mm[14]

.                                                                                                                                                                  

The results showed that the use of milk or honey (control) inhibited the bacteria staphylococcus aureus at 11 
mm in milk and 14 mm in honey. This result is less than the results of the use of bacteria Streptomyces misakiensis 
for milk and honey as a source of carbon and natrogen, indicating the potential use of milk and honey As a source of 
antibiotic production by bacteria Streptomyces misakiensis, and concluded that the use of milk or honey alone to 
affect the bacteria staphylococcus aureus and inhibition.                                                                                                                                              

Table 2. Streptomyces misakiensis  ability to produce antibiotics against Escherichia coli using various nitrogen 
and carbonic sources.                                                                                                            

Diameter of the inhibition zone of S. misakiensis measured by 
mm) Additive to growth 

medium Trypton 
yeast extract broth Disk NumberEnd secondary 

metabolism after 8 
days

The beginning 
of secondary 
metabolism after 5 
days

Primary 
metabolism after 
two days

13 0 0 Potassium 
Phosphate 1

14 0 0  Tea Sterilized by 
autoclave 2

12 0 0 milk 3

8 15 12 Ammonium 
chloride 4

19 0 11 Trypton yeast 
extract broth 5

0 10 0 Honey 6
8 8 8 Milk Control 7
0 0 0 Honey Control 8

The results, as shown in Table 2, the effect of various carbonate and nitrogene sources on Streptomyces 
misakiensis in their production of antibiotics and their effectiveness in inhibition of the Escherichia coli 
bacteria gram negative bacteria( G-). When used potassium phosphate and tea sterilized autoclave and milk  
as a source of nitrogen , carbon and phosphate in the production of antibiotics and found at the end of sec-
ondary metabolism after 8 days began bacteria to produce antibodies and inhibited the pathogenic bacteria 
respectively at 13 mm 14 mm and 12mm, this result corresponds to the findings of the researcher[11,15] .                                                                                                                      
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While the use of ammonium chloride as a nitrogen source was shown to be highly effective in inhibiting 
Escherichia coli during the initial metabolism and secondary metabolic phase where the inhibition zones were 
10, 13 mm ,while the inhibitory capacity decreased at the end of the secondary phase and may be due to the 
degradation of the antibiotic.                                                        

The results showed that when was used Trypton yeast extract broth as a carbonate and nitrogen source, 
the production of antibiotics with an middling inhibitory rate of primary metabolism was 11 mm while a high 
inhibitory potential at the end of secondary metabolism at 19mm, this result corresponds with [16]. As shown 
in Table 2, honey activates streptomyces misakiensis on the production of antibiotics at the beginning of the 
secondary phase only and inhibited the Escherichia coli by 10 mm.  When use the milk alone has inhibited the 
bacteria Escherichia coli by 8 mm and this value is less than the value in the case of the use of milk as a source 
of carbon and nitrogen for the growth of bacteria streptomyces misakiensis making a good source to stimulate 
the production of antibiotics in this bacteria.  While the results of the inability of honey only to inhibit the 
bacteria E coli where  the results were zero. The results in Tables 1 and 2 show that potassium phosphate, milk 
and sterilized tea were added to the growth culture well stimulated to production of antibiotics against the 
Gram positive bacteria at the end of the secondary metabolism .  Ammonium chloride has also been shown to 
stimulate antibiotics against both  gram positive and negative bacteria , While the Trypton yeast extract broth 
medium stimulates the formation of antibiotics  that inhibit the negative bacteria more than the positive this 
result corresponds with[17].  Also found that the use of honey and milk with the Trypton yeast extract broth 
medium stimulated the production of antibiotic against the  Gram positive bacteria in the primary metabolism 
and stimulates the production of antibiotics against the gram negative bacteria in the secondary metabolism .                  

Conclusions 

In this study,  Ammonium chloride, honey and milk were the best sources of carbon and nitrogen 
to stimulate streptomyces misakiensis to produce antibiotics against staphylococcus  aureus, while Trypton 
yeast extract broth, ammonium chloride and tea were the best sources of carbon and nitrogen to stimulate 
streptomyces misakiensis to produce antibiotic against Escherichia coli .              
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GİRİŞ

Günümüzün endüstrileşmiş toplumlarında ekonomik olarak rekabet edebilirlik için bilimsel ve te-
knoloji odaklı stratejiler geliştirilmektedir. Bu bağlamda ülke kalkınma politikaları oluşturularak Ar-Ge 
yatırımlarını teşvik için çeşitli metotlar kullanılmaktadır ve uzun vadeli bilimsel araştırmalara yatırım yapıl-
maktadır. Bilindiği üzere Ar-Ge faaliyetleri endüstrileşmiş toplumlarda ekonomik anlamda önemli fonksiy-
onlardır ve bu faaliyetler yerel firmaların küresel ortamda rekabeti için anahtar rol oynamaktadır.  

Üniversite- Sanayi işbirlikleri bir çok farklı uygulama biçimine sahiptir; özel sektör için teknoloji trans-
feri ve proje odaklı çalışma, üniversite-sanayi ortak araştırma merkezlerinde araştırma ve bilimsel faaliyetler-
in yürütülmesi, üniversite teknoparklarındaki start-up firmalara destek ve danışmanlık hizmeti sunmak gibi 
somut çıktılar amaçlanmaktadır. Bu uygulama biçimleri farklılık göstermesine rağmen Üniversite-Sanayi 
işbirliği çerçevesinde Ar-Ge çalışmaları oluşturmak ve sürdürmek her iki paydaş için de oldukça önemlidir.

Üniversite tarafından bakıldığında Sanayi ile işbirliği kurmanın bir çok avantajları bulunmaktadır; sek-
törün deneyimi, uzmanlık alanında sahip olunan teknolojik, güncel piyasa ve uygulama bilgisi, öğrencilerin 
işbirliği çalışmaları sürecinde reel sektörü tanımaları ve sonrasında iş imkanı elde edebilmeleri, v.b. Öğren-
cilerin sanayi ile etkileşim içinde ve profesyonelleşme açısından gösterdikleri gelişim ile birlikte rekabetin 
artması, işbirliği çalışmalarındaki önemli kazanımlardır. 

Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmaları, amaç, çıktı ve bunların değerlendirmeleri ile ilgili yapılan 
çalışmalarda birçok veri elde edilmektedir. Bunlardan biri; başarılı işbirliği içeren araştırma projeleri so-
nucunda, üniversitelerin ulusal ve uluslararası görünürlüklerini arttırarak, yeni firmaların hatta akademik 
olmayan organizasyonlar ve diğer üniversitelerin de, işbirliği oluşturmak için fırsat arayışlarına girmelerine 
yol açmıştır (Borrell-Damian, Morrais ve Smith, 2014). Yapılan literatür taraması kapsamında dünya gene-
linde Üniversite-Sanayi çalışmalarına bakıldığında yapılan genelleme, stratejik ve uzun vadeli işbirliklerinin 
daha verimli ve başarılı olduğunu göstermektedir (Todd Davey et al., 2011). 

1990’lardan sonra üniversiteler, stratejik misyonlarını, geleneksel eğitim ve araştırma metotlarını gün-
celleyerek daha çok endüstri/sanayinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, aslında temelinde ekonomik kat-
kı, büyüme ve rekabet edebilirliği arttıracak niteliklere sahip potansiyel işgücü yetiştirmeye yönelmiştir. 
Sanayi açısından bakıldığında da, yeni fikirler üretmek, problemlere yeni çözümlemeler getirmek, yeni 
analiz metodları geliştirmek, patent, faydalı model gibi firmaya faydalar sağlayacak fikri mülkiyet haklar 
geliştirilmesi ile ilgili sonuçlar elde edilmesidir. Bu çıktılar sonucunda firmaların üretkenliğinin ve verim-
liliğinin artması hedeflenmektedir.  Sanayi, inovasyon elde etmek amacıyla dış bilgi kaynağı olarak gördüğü 
üniversiteler rehberliğinde bu işbirliği çalışmalarını verimli bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 
Sanayi ile ortak çalışmanın birincil biçimi, üniversitede geliştirilen teknolojinin endüstriyel organizasyon-
lara transferinin çoğunlukla patentli teknolojilerin lisanslanması üzerinden gerçekleştirilmesidir (Ruscio, 
1984). Günümüzde Üniversite-Sanayi işbirlikleri ulusal politikalar çerçevesinde devlet desteğiyle birlikte 
Teknoloji Transfer ofisleri, Araştırma ve Geliştirme merkezleri, v.b. üniversite bünyesinde birimler kurul-
masıyla ivme kazanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır.

Üniversite-Sanayi işbirliği uygulamaları beklentiler, amaçlar ve anlaşmalar gereğince uzun ve kısa vade-
li işbirlikleri şeklinde farklılıklar göstermektedir. Kısa dönem işbirlikleri genellikle problem çözmeye odaklı, 
sonuçları önceden tanımlı daha çok danışmanlık, araştırma ve lisanslama gibi yaklaşımlardan oluşmaktadır. 
Uzun vadeli işbirlikleri ortak projeler, Kamu/özel işbirlikleri şeklinde belirli servisler üzerinden anlaşma 
1    *Corresponding Author: aysembasar@gmail.com Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
2     Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
3     MAN A.Ş. Teknoloji Projeleri ve Fikri Haklar
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sağlayarak, tanımlı ve net çıktılar hedeflenerek sonuçlanması beklenen çalışmalar olarak gerçekleşmekte-
dir. Uzun vadeli işbirliklerinde üniversitelerin becerileri ve araçlarının kullanılması yoluyla daha stratejik, 
açık uçlu, çok yönlü çalışma platformu sağlamaktadır. Bu nedenle uzun soluklu, güçlü ve inovatif kapa-
site gelişimi gerçekleşmektedir (Koschatzky, K& Stahlecker, T., 2010). EUIMA İşbirliği Araştırma Proje-
si Raporunda (2014), işbirliği araştırma ortaklıklarının çıktıları, faydaları ve sürdürülebilirliği açısından 
değerlendirildiğinde, Üniversite-Sanayi İşbirliği çalışmalarının rekabeti arttırdığı, insan kaynaklarının pro-
fesyonelleşme derecesini geliştirdiğini ortaya koymuştur.

Dolayısı ile Üniversite-Sanayi İşbirliği bir çalışma modeli olmaktan öte, devletlerin küresel rekabetler-
ini, gelişmişliklerini ve ekonomik seviyelerini doğrudan etkileyen önemli bir konudur. Üniversite-Sanayi 
İşbirliği modelleri devletlerin değişmez eğitim, üretim ve ekonomi politikaları içerisinde standartlaşmalı, 
teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.

1. Çalışmanın amacı

Araştırmanın temel amacı, Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında öğrencilerin ileride reel sektörle 
gerçekleştirecekleri şekli ile bir çalışma modelini, eğitim sürecine tanımlanmış zaman planına bağlı olarak 
dahil etmektir. Bu çalışma kapsamında öğrenciler gerçek bir proje deneyimini eğitim süreci içinde yaşa-
yarak, mezuniyet sonrasında gerçek piyasa koşullarını önceden deneyimleyebilmektedirler. Bu araştır-
ma kapsamında gerçekleştirilen Üniversite-Sanayi İşbirliği çalışmasının yaklaşık 16 haftalık eğitim süreci 
içerisinde nasıl yürütüldüğü ve çıktılarının neler olduğu örnek olay çalışması olarak ele alınmıştır. Yeditepe 
Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Proje dersi akademisyenlerinin ve Man Türkiye A.Ş. Anka-
ra Otobüs Geliştirme Departmanın birlikte yürüttüğü “Yolcu Çevresi ve Sürücü Çevresi” konusu çalışılmış 
ve oluşturulan çalışma modelinde tasarımda işbirliğinin gerçekleştirilme aşamaları, çalışma metodu ve pro-
je çıktıları hem Üniversite hem de ilgili sanayi kapsamındaki kazanımlar çerçevesinde irdelenmiştir.

2.  Üniversite- Sanayi İşbirliği

2.1 Dünyada Üniversite-Sanayi işbirliği örnekleri

Dünya geneline baktığımızda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde Üniversite-Sanayi İşbirliğinin 
başarılı örneklerine oldukça sık rastlanmaktadır. Üniversite-Sanayi işbirliği ile ilgili çalışmalar ülkelerin 
tarihsel geçmişi ve kültürel yapılarına göre farklılıklar göstermektedir. Küresel ticaretin içinde yer alan ve 
rekabet etme koşullarının farkında olan ülkelerde bu bağlamda Üniversite-Sanayi işbirliği de daha erken 
süreçlerde gelişme göstermeye başladığı görülmektedir. Küresel rekabetin giderek arttığı koşullarda sanayi 
uzmanlaşmış bilgiye daha da fazla ihtiyaç duymaktadır. Bu bağlamda üniversiteler nitelikli insan gücü ve 
bilgi birikimi ile inovasyon ve rekabetin kaynağını oluşturabilecek önemli bir unsur olarak kabul edilmek-
tedir. 

Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) 2016-2017 Küresel Rekabetçilik Raporunda Üniversite-Sanayi 
işbirliği göstergelerine göre; Değerlendirme yapılan 135 ülke içerisinde sıralamaya göre birinci sırada İs-
viçre, Finlandiya, İsrail, ABD ve Hollanda yer almaktadır. Türkiye ise 63. sırada yer almaktadır.

Üniversite-sanayi işbirliğinin ilk başladığı ülke örneklerinin başında İngiltere gelmektedir. Francis Ba-
con, “History of Trades” programında temel ürünlerin üretimi, üretimde çıkan sorunlara çözüm üretebilme 
konusunu ortaya koymuştur. 17.yy’ın ikinci yarısında kurulan Royal Society of London bu programı benim-
seyerek, Üniversite-Sanayi ilişkilerinin İngiltere’deki başlangıç noktasını oluşturmuştur (Houghton, 1941). 
Amerika’ya baktığımızda MIT ve Stanford, üniversitelerde yapılan araştırmaların endüstriye nasıl faydalar 
sağlayacağını gösteren ilk örneklerdir. MIT, araştırmalarda federal fonlara, Stanford Üniversitesi ise daha 
çok endüstri ile bağlantı kurmaya yönelik çalışmaktaydı(Lim,1999). Amerika Birleşik Devletlerinde ikinci 
sanayi devriminden itibaren Endüstri- Akademi- Devletin uzun dönem işbirliği kurulmasını amaçladığı 
National Science Foundation tarafından kurulan Üniversite -Sanayi işbirliği araştırma merkezi programı 
olmuştur. Silikon Vadisini ilk girişimcileri Stanford Üniversitesinin desteği ile 1937’de kendi şirketlerini 
kuran HP’nin kurucuları Hewlet ve Packard’tır.  Bu tür işbirliklerinin oluşumu tarihsel süreçlere baktığımız-
da değişkenlik göstermesine rağmen yoğunluklu olarak 19. yy’da hız kazanmaya başladığını görmekteyiz. 
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Amerika’da ikinci sanayi devriminden itibaren Harvard ve MIT’de üniversite ve sanayi işbirliklerinin ilk 
örnekleri görülmüştür (Etzkowitz, H.,1998). Üniversite sanayi işbirliği örneklerinden biri Google ve Stan-
ford Üniversitesi bilgisayar mühendisliği firmasında temeli atılmasıdır. 1994 yılında Motorola ve Arizona 
State Üniversitesi işbirliğinde Motorola tam zamanlı çalışanlarını Üniversitesinin araştırma merkezinde 
görevlendirmiştir. 

Avrupa’ya baktığımızda ise Isviçre’de IBM ve Zürih Üniversitesi işbirliği yaparak ortak projeler 
geliştirmiş, firmanın teknolojik yapılanması doğrultusunda öğrenci yetiştirmiştir. İsviçrede kurulan nan-
oteknoloji merkezi akademi ve endüstrinin paylaşıp yarattıkları ilk araştırma tesisleri olarak görülmektedir. 
1995’de Aalto Üniversitesi, Helsinki Ekonomi, Teknoloji ve Sanat–Tasarım bölümlerinin (tasarım, tekno-
loji ve işletme derslerinin) alanları üzerinden bir yüksek lisans programı kurulmuştur. Burada IDBM- 
Uluslararası Tasarım İşletme yönetimi programı multi-disipliner çalışma yaratmak, öğrencileri endüstri ile 
işbirlikçi çalışmalar gerçekleştirerek, problem çözme konusunda yenilikçi zihniyet geliştirmeye yöneltmek 
hedeflenmiştir. IDBM Aalto Üniversitesi’nde 17. yıl sonunda güçlü bir platformda süregelen bir işbirliği-
yle Finlandiya Endüstrisinde firmalar için rekabet avantajı, öğrencilere ise gerçek dünyayı öğrenme deney-
imi yaratmaktadır (Edmondson, Valigra, Kenward, Hudson&Belfield, 2012). 2004 yılında Audi AG Münih 
Teknik Üniversitesi stratejik işbirliğiyle Audi’nin merkezi olan Ingolstadt’ta teknoloji ve inovasyon alanın-
da çalışan 100 doktora öğrencisini rekabet edebilirliğini arttırmak amacıyla araştırma enstitüsü kurarak 
desteklemiştir. Enstitü, akademisyen ve öğrencileri Audi’nin araştırmacıları ile biraraya getirerek, yenilikçi 
fikirlerin şirkete aktarılması ve gelecek yeteneklere bir havuz oluşturmayı hedeflemektedir. Enstitü strate-
jik yürütücü bir komite tarafından yönetilmekte ve araştırma ilgi alanlarını, gelişmeleri gözden geçirmek, 
problemleri saptamak ve hedefleri tartışmak üzere yılda iki defa biraraya gelmektedir. Proje fikirlerinin üçte 
ikisi Audi, üçte biri de üniversite tarafından gelmektedir (Edmondson, Valigra, Kenward, Hudson&Belfield, 
2012).

2.2 Türkiye’de Üniversite-Sanayi işbirliği örnekleri

Türkiye’deki Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamına baktığımızda ilk çalışmalar 1963-67 1. Beş Yıllık 
Kalkınma Planı kapsamında “Araştırma için Gerekli Ortamın Yaratılması, Araştırmanın Teşkilatlanması, 
Araştırmacı Personel yetiştirme, Araştırma için gerekli Kuruluş ve Donanımların Oluşturulması, Ar-Ge En-
vanterinin ve Ar-Ge Göstergelerinin Oluşturulması“ ve TÜBİTAK’ın kurulmasını öngören karar ile ilk op-
erasyonel bilim metni olarak ele alınmıştır (DPT, 1963:463-468). Üniversitelerde ise Üniversite- Sanayi 
İşbirliği çalışmalarının kurumsallaştırılması 1981 yılı 2547 sayılı Kanunu ve bunun yanısıra Yükseköğre-
tim Kurulu’nda Üniversite-Sanayi İlişkileri Koordinasyon kurulu ile başlamıştır. Kalkınma Planlarında yer 
alan üniversitedeki araştırma faaliyetlerini destekleyecek çeşitli çalışmalar yapılmasına rağmen bunlardaki 
eksiklik ya da yetersizlikler çeşitli kanunlarla desteklenmiştir. 2001 yılındaki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
kanunu, 2008 tarihli 5476 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin desteklenmesi v.b. kanun-
lar, Üniversite-Sanayi işbirliği teşvik etmek amacıyla hayata geçirilmiştir. Üniversite- Sanayi işbirliği açısın-
dan diğer önemli mekanizmalardan biri olan Teknoloji Transfer Ofisleri, işbirliği çıktılarının bilgi, teknoloji 
aktarımı ve yeni ürüne dönüşümünü sağlamaktadır. Bu bağlamda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
Türkiye Kamu-Üniversite- Sanayi İşbirliği (KUSİ) Stratejisi ve Eylem Planı’nın (2015-2018), Stratejik amaç, 
“Araştırma Sonuçlarının Ticari Ürün ve Hizmete Dönüşümünün Teşviki” altında araştırma projelerinin 
sanayiye aktarımını hızlandıracak mekanizmaların oluşturulması (teknoloji transfer finansman modelleri-
nin incelenmesi, sınai mülkiyet haklarının ticarileştirilmesini sağlayacak bir mekanizmanın oluşturulması, 
üniversite-sanayi işbirliği projelerinin desteklenmesi, ürünlerin tanıtım, yatırım ve pazarlamalarına yöne-
lik projelerin desteklenmesi, Ar-Ge proje pazarlarının düzenlenmesi gibi ifadelerden de yenilik, rekabet 
edebilirlik ve ekonomik büyüme için bu uygulamaların öneminin altı çizilmiştir. Bunun yanısıra Türki-
ye’de Üniversite- Sanayi işbirliği açısından başka bir yaklaşımda Teknoparkların kurulması ve arttırılması 
çalışmalarıdır. Teknoparklar Devlet tarafından sağlanan çeşitli destek ve teşviklerle girişimciliğin ve ye-
nilikçiliğin kümelendiği alanlar olarak üniversite ile girişimcilerin birarada olduğu yapılar olarak faaliyet 
göstermektedir. 1985 yılında İTÜ Teknopark, 1988’de İzmir Teknopark, 1990 yılında TÜBİTAK-MAM Te-
knopark kurulmuş, 2001 yılında gerçek anlamda aktif hale gelmiş ve 2017 Ekim verilerine göre deTürkiye’de 
aktif 55 Teknopark bulunmaktadır (Cansız, 2017). 
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3. Örnek Olay çerçevesindeki çalışma kapsamında Üniversite-Sanayi İşbirliği

3.1 Örnek Olay çalışmasının Kapsamı ve Yöntem

Örnek olay çalışmasına konu olan araştırma, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürün-
leri Tasarımı bölümü ile MAN Türkiye A.Ş. Otobüs Geliştirme Departmanı ile birlikte “Otobüs koltuğu 
ve Sürücüsü Çevresi” projesi olarak ele alınmıştır. MAN Türkiye firması ile birlikte karar verilen proje 
konusunun ilk aşaması, 16 haftalık bir süreç içinde yeni ürün geliştirme olarak belirlenmiş, sonraki süreç 
ise belirlenecek ürünlerin geliştirilmesi ve nihai ürün olarak hayata geçirilmesine kadar devam edecek ikin-
ci evre olarak tanımlanmıştır.  Bu çalışma kapsamında ilk incelediğimiz konu, proje başlangıcında hem 
üniversite hem de sanayi açısından yola çıkılan amaçların gerçekleşip, gerçekleşmediği olmuştur. İkinci ele 
aldığımız konu ise bu proje çıktılarının firma açısından ne tür kazanımları olduğu şeklindedir. 

Yeni ürün geliştirme süreci kapsamında bir çalışma planı oluşturularak ilk etapta MAN Türkiye’nin 
Ankara’da bulunan fabrikası öğrencilerle birlikte ziyaret edilmiştir. Firmanın üretim tesislerinde süreçler, 
faaliyetler ve proje konusu kapsamında kullanılan otobüs modellerinin iç tasarımları, koltuk tasarımları, 
sürücü çevresi ve bileşenleri inceleme imkanı elde edilmiştir. Bu etapta aynı zamanda, firma uzmanlarından 
yeni ürünün/ürünlerin işlev ve biçimlerine yönelik beklentiler, ayrıca uygulamalara yönelik regülasyonlar, 
standartlar ile ilgili bilgiler alınmıştır. Bu aşama, işbirliği kapsamında tasarlanacak ürünler için bir brief 
anlamı taşımaktadır.

Projenin ikinci etabında MAN Türkiye’nin otobüs üretim sürecinde birlikte çalıştığı dış paydaşlar olan 
tedarikçilerinin ürettiği otobüs komponentlerinden yolcu koltuğu tasarımı ve üretimi, araç ön pano/kon-
trol sisteminin üretimini gerçekleştiren iki sanayi kuruluşunun süreçlerinin incelenmesini kapsayan bir seri 
teknik gezi organize edilmiştir. Teknik gezi çerçevesinde öğrenciler tasarım, üretim süreci ve teknik imkan-
ları analiz ederek, geliştirme aşamasında oldukları ürün tasarımlarıyla ilgili karşılaşabilecekleri olası prob-
lemleri tespit etme olanağı bulmuşlardır. 

Çalışmaya dahil olan öğrenciler, proje dersi kapsamındaki eğitim sürecinde, geliştirdikleri fikirler üze-
rinden dersin eğitimcisi tarafından yönlendirilirken, oluşturulan zaman çizelgesi kapsamında, MAN Türki-
ye firması Ar-Ge departmanı yöneticileri, firmanın tedarikçisi koltuk üreticisi Brusa firması tasarımcısının 
da bulunduğu ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünün akademik kadrosundan oluşan bir jüri karşısın-
da 6. Haftada ön jüriye çıkmıştır. Bu ilk jürideki amaç, öğrencinin aldığı brief ve yapılan teknik geziler 
kapsamında oluşturduğu konsepti Üniversite-Sanayi taraflarının bir arada olduğu jüri tarafından değer-
lendirilmesidir. Bu bağlamda Üniversite-Sanayi İşbirliğinde başarılı çıktılar elde edilebilmesi için sanayi 
tarafında; yürütücü proje müdürü, Ar-Ge departmanı yöneticisi v.b. kişiler ile üniversitedeki akademisy-
enlerin iletişim ve etkileşim içinde olmaları gerekmektedir. 

İlk aşamada firma ve üniversite tarafından belirli sayıda kriter belirlenerek, değerlendirme yapılmıştır. 
Bu kriterler; hem üniversite hem de sanayi tarafından beraber belirlenmiş; kullanıcı/sektör beklentileri, 
konseptin geçerliliği, inovatif yaklaşım ve üretilebilirlik olarak tanımlanmıştır. Geliştirilen ilk tasarım kon-
septleri, çizim ve maketlerle birlikte Üniversitede gerçekleştirilen hem sektör hem de üniversite temsilcile-
rinden oluşan proje jürisinde ön değerlendirmeye alınmıştır. Yapılan yorumlar ve eleştiriler doğrultusunda 4 
hafta sonra olacak ikinci jüri için yeniden dersin eğitimcileri danışmanlığında proje geliştirme süreci devam 
etmiştir. İkinci jüri, üretim kriterlerinin firmanın Ar-Ge ve üretim departmanı tarafından daha kapsamlı 
bir şekilde ele alınması gerekliliğinden MAN Türkiye A.Ş.’nin Ankara’daki fabrikasında gerçekleştirilmiştir. 
İkinci jüride projelerin konsept aşamasından detaylandırılarak üretilebilirlik, regülasyonlar ve standartlarla 
ilgili sektör tarafından geri bildirimlerin alınacağı bir değerlendirme yapılmıştır. Bu aşama firmanın üretim 
alanında, Ar-Ge ve üretim süreci içinde olan tüm teknik elemanların içinde olduğu geniş katılımı ve et-
kileşimli bir jüri ortamında gerçekleşmiştir. Sanayi tarafında gerçekleştirilen bu jüride teknik kadro tarafın-
dan yapılan değerlendirmeler doğrultusunda projelerin tamamlanma sürecine giden aşama için son detay 
çözümlemelerine yönelik bilgiler alınmış, olası detay çözümler tartışılmıştır.

16 haftalık proje süreci kapsamında Yolcu Çevresi/Koltuğu, Sürücü Koltuğu/ çevresi, gösterge paneli 
(dashboard) ve engelli Yolcu Çevresi/Koltuğu 16 öğrenci tarafından seçilerek çalışılmıştır. Yolcu koltuğu 
projesi üzerinde çalışan 8 öğrenci daha çok uzun süreli yolculuklarda oturma konforu sağlamaya yöne-
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lik vücudun belirli noktalarına çeşitli ergonomik desteklerle çözümlemeler sağlamak konusunda çalışma 
gerçekleştirmiştir. Bu kategori altında çocuklu aileler için yolcu koltuğu ayrı olarak ele alınmış ve kala-
balık ailelerin yolculuk sürecini bir arada gerçekleştirilmesine yönelik tasarım çözümlemelerine gidilmiştir. 
Engelli yolcular için koltuk projesi başlığında iki öğrenci çalışmış ve özellikle yolculuk başlangıç ve süre-
ci boyunca engelli yolcuların ihtiyaçları dikkate alınarak sanayi ve üniversite tarafından verilen kriterler 
doğrultusunda tasarımlar geliştirilmiştir. Altı öğrenci sürücü çevresi, şoför koltuğu ve gösterge paneli üze-
rinde proje çalışması gerçekleştirmiştir. Bu tasarım projelerinde modern ve yeni teknolojiyi kullanarak farklı 
sürücüler için kişiselleştirme, dijital/bilişim teknolojisinin imkanlarını kullanarak farklı çözümlemeler ile 
mevcut durumdan ayrışan, güncel çizgilere sahip tasarımlar ortaya çıkarmışlardır. Bir akademik dönem 
boyunca bu proje kapsamında çalışan öğrenciler öncelikle üniversitede sadece akademik jüri üyeleri tarafın-
dan gerçekleştirilen final sunumu gerçekleştirmişlerdir. Bu sunumun sonrasında üniversitede gerçekleştir-
ilen bir sergi ile Üniversite Mütevelli Heyeti, Rektör, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü akademik kad-
rosu, öğrenciler ve MAN Türkiye A.Ş. yetkilerinin katılımıyla bir sunum yapılmıştır. Bu süreci takiben de 
MAN Türkiye A.Ş. Ankara üretim tesislerinde gerçekleştirilen bir sergide, öğrencilerin final projeleri, tüm 
çalışanların katılımıyla değerlendirmeye çıkmıştır. Bu final sergide MAN Türkiye A.Ş. yetkilileri tarafından 
iki tasarım üzerinde geliştirilmeye devam edilmesi ve patent alınması yönünde işbirliğini sürdürme kararı 
alınmıştır. Gelinen noktada yeni bir sürece geçiş yapılmıştır. 

Sonuç

Üniversite-Sanayi İşbirliği çalışmaları uzmanlık ve bilim alanları açısından bazı farklılıklar içerebilme-
ktedir. Endüstri Ürünleri Tasarımı açısından baktığımızda hem yaratıcılık, yenilik hem de üretilebilirlik 
unsurlarının bir arada olduğu rekabetçi tasarımların ortaya konulması sanayi tarafından beklenmektedir. 
Bu yaklaşımın eğitim sürecine yansıması ise, eğitimciler tarafından öğrencilere hem çok yaratıcı, yenilikçi 
özgün tasarımlar ortaya koymaları, hem de diğer taraftan sanayi tarafını düşünerek üretilebilir ve verimli-
lik ilkelerine uyan, malzeme, üretim yöntemleri, maliyet ve pazarlama kriterlerini karşılayacak tasarımlar 
gerçekleştirmeleri yönünde olmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında öğrenciler üniversite tarafında, eğitim sürecinde belirtilen bu kriterleri, sanayi 
tarafında birebir deneyimleme fırsatına kavuşarak, sadece yaratıcı ve estetik açıdan iyi görünen tasarım-
ların yeterli olmayacağını, bunların üretim detaylarının tasarımda ne tür değişikliklere yol açabileceğini de 
gözlemlemişlerdir. Çok önemli ve kıymetli olan bu gözlemler, bu birikimler, gelecekteki çalışan ve üreten 
kesimin ülke kalkınmasındaki payını, hiç şüphesiz ki önemli seviyede arttıracaktır.

Başka bir açıdan baktığımızda ise, sanayi tarafında üretim ile ilgili mevcut kriterlerlerin, belirli bir 
zaman sonunda yaratıcı düşünme ve yenilikçi tasarımları belirli ölçüde azalttığı da görülmektedir. O ned-
enle özellikle tasarım alanında Üniversite-Sanayi İşbirliği çalışmalarında farklı, faydalı ve yenilikçi fikirlerin 
ortaya çıkabilmesi için, mevcut durumdan faydalanarak, geleceğe katma değer yaratacak yenilikçi, değişim-
ci düşünceyi ön planda tutmanın öneminin büyük olduğu görülmektedir. Söz konusu inovatif tasarım-
ların, ancak verimli bir işbirliği programı ve tarafların beklentilerinin ortak kesişim alanı içerisinde kalarak 
gerçekleşebileceği ve yine tarafların uzmanlık alanlarını, birbirlerini destekleyecek bir çalışma prensibi ile 
göz önünde bulundurmaları ile ortaya çıktığı, bu çalışma kapsamında gözlemlenmiştir.
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1. GİRİŞ

Bilginin önem kazandığı ve bilgi teknolojilerinin toplumsal yapıyı biçimlendirmede itici rol üstle-
ndiği toplum, sanayi ötesi veya “bilgi toplumu” dur. Bilgiye değer veren toplum; üretebilen, bilgi teknolo-
jilerinden yaygın biçimde yararlanmasını bilen aktif ve edilgenlikten kurtulmuş toplumdur. Bu özellikleri 
ile bilgi toplumu, bilgi teknolojileri ile biçimlenmektedir. Bilgisayar, donanım, yazılım, iletişim ve sistem-
lerinden oluşan bilgi teknolojileri, günümüzde insan yaşamının ve evriminin dinamiğini oluşturmaktadır. 
Bilgi teknolojileri dünyada köklü değişimlere neden olmuş ve yakın gelecekte de olmaya devam edecektir. 
Günümüzde insanlık, teknolojik yenilikler ve bunların yönetimi konusunda sanayi toplumunun insanına 
göre daha bilinçlidir. Bilgi toplumunun getireceği yenilikleri yönetmede daha donatımlı olan ulusların, bu 
yeni toplum düzeninde dönüşüm ve değişim sürecine daha duyarlı olması ve zaman geçirmeden uyum 
sağlaması, gelecek dünya düzeninde üstün olmasına katkıda bulunacaktır (Bensgher, 1996:11-12). 

Bilimsel ve teknolojik alandaki hızlı gelişmeler, diğer alanlarda olduğu gibi, eğitimi de etki sahasına 
alarak sosyoekonomik, teknolojik ve eğitsel koşulların değişmesini ve buna bağlı olarak eğitim sistemleri-
ni de oldukça etkilemiştir. Bilgi teknolojisindeki hızlı gelişim bilgi toplumlarını ortaya çıkararak, toplum-
ların yeni teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerini, kendilerine uyarlamalarını ve yeni teknolojilerin 
eğitim kurumlarında yer almasını sağlamıştır. Günümüzde eğitim teknolojisine ilişkin gelişmelerden yeni 
teknolojik sistemler arasında yer alan ve “en etkili iletişim ve bireysel öğretim teknolojisi” olarak nitelen-
direbileceğimiz bilgisayarların, eğitim sistemine girerek, okul programlarında değişiklikler ve bilgi akışına 
yeni boyutlar 2 getirmiş ve kalıplaşmış bilgi aktarımına dayanan eğitim sistemlerinde köklü değişikliklere 
yol açmıştır (Uşun, 2004:3-4).

Bulunduğumuz yüzyılda büyük boyutlara ulaşan teknolojik gelişmeler, toplumların yaşam tarzı, tüke-
tim anlayışı ve eğitim gibi pek çok alanın değişmesine veya dönüşmesine sebep olmuştur. Teknolojideki bu 
büyük değişim, hızlı iletişim ve artan bilgi paylaşımı gelişmiş ülkelerde eğitimin yeniden yapılanmasına 
neden olmakta ve teknoloji sınıflara girmektedir. Bunun bir sonucu olarak da bu ortama uyum sağlay-
abilecek öğretmen adayları yetişmesi beklenmektedir. Teknolojinin böylesine hızlı değişimler yarattığı bu 
ortamda sanatta da yeni kullanım alanları veya farklı ifade biçimleri keşfedilmiştir.  Sanatın dallarından biri 
olan müziğin gösterdiği değişimi Say şu şekilde aktarmıştır; “19. Yüzyılın sonlarından başlayarak özellikle 
20. Yüzyılda sıçramalı bir gelişim gösteren teknoloji, müziğin yaygın biçimde dinlenebilmesini sağlamış, 
besteci ile kitleler arasında yeni bağlar kurmuştur” (Say, 2010: 507). 

Değişen bu müzik teknolojisi ile birlikte bilgisayar ortamında ya da elektronik ortamlarda müzik üretil-
diği ve elektronik çalgıların kullanımının arttığı görülmektedir. Elektronik çalgıları ve özellikle klavyeli 
elektronik çalgıları edinmedeki kolaylıklar, erişilebilecek uygun fiyatlara piyasada bulunabilmeleri, kul-
lanım çeşitliliği ve kullanım kolaylığı bu enstrümanları her alanda ön plana çıkartmaktadır. Müzik alanın-
daki tüm bu gelişmeler müzik eğitimine de yansımıştır. “Geleneksel üretim biçimin değişmesi, teknolojinin 
belirleyici olması kaçınılmaz görünmektedir. Bu durumda müzik eğitim ve öğretiminin de buna paralel 
olarak değişmesi gerekmektedir… Geç kalmadan müzik eğitimi bu yeniliklerle donatılmalı, programlar bu 
düşünce ışığında desteklenmelidir.” (Bayraktar, 1989: 162).

Müzik dersleri kapsamında en sık kullanılan elektronik enstrümanlardan olan klavyeli çalgılar ise pra-
tik yönü ile müzik öğretmenlerinin en sık tercih ettiği enstrümanlardan olduğu düşünülmektedir. Klavyeli 
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çalgıların olanaklarından birini Bayraktar şu şekilde özetlemektedir: Değişik ses rengi olanaklarının çok 
olması, ritim çalgılarını bünyesinde bulundurması, kolay ve zengin eşlik yapabilme olanakları son zaman-
larda “sequencer”lı (kayıt yapabilme özellikleri) klavyelerin üretilmesi.  Müzik öğretmeni bu olanakları 
kullanarak öğrencilerin ilgisini daha çabuk çekebilmekte, değişik özellikleri kullanarak dersi monotonluk-
tan kurtarabilmektedir. Örneğin bir ezgiyi flüt sesi rengiyle, sonra org, sonra elektro-piyano vb. seslerle 
öğrenciye sunulabilir. Aynı parçayı önce bir eşlikle sonra değişik bir otomatik eşlikle renklendirebilir. İsterse 
buna bir ritim ekleyebilir. İsterse yalnızca bir piyano ya da klavsen sesiyle eşlik yapabilir, çalabilir. Ya da daha 
önceden hazırlayarak kayıt ettiği parçayı sınıfta dinletebilir. Gelişen müzik teknolojisi çok renkli bir müzik 
dersi için zengin olanaklar sunmaktadır (Bayraktar, 1989: 163). 

Sağladığı birçok yanında kolay taşınabilir oluşu ve ilkokul-ortaokullarda akustik bir enstrümandan 
daha sık karşılaşılacağı düşünülen elektronik orgların, müzik öğretmeni adaylarının meslek hayatlarında 
derslerinin verimini arttıracağı düşünülmektedir. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Müzik Öğretmenliği 
programlarında yer alan “Elektronik Org” dersinin içeriği ve süreci önem kazanmaktadır. Müzik öğret-
meni adaylarının lisans eğitimlerinde aldıkları “Elektronik Org” dersine ilişkin görüşlerinin tespit edildiği 
çalışmasında Kılıç, müzik öğretmeni adaylarının derse ilişkin zorlandığı konuları şu şekilde sıralamıştır: 
Öğretmen adayları tarafından, elektronik org dersinde zorlandıkları konulara ilişkin olarak; bir okul şarkısı-
na akor yazabilmek; belirlenen ritme uygun olarak çalabilmek; çok çalışmamak ve pratik yapmamak; akor 
bağlantıları ve çevrimlerinde; armoni bilgisi eksikliğinden kaynaklı; deşifre bilgisi eksikliğinden kaynak-
lı; iki el koordinasyonunda; elektronik orga hakim olamamak; hızlı düşünememekten kaynaklı sorunlar 
yaşadıkları üzerinde durmaktadır.” (Kılıç, 2016: 357).

Bu tespitlerden yola çıktığımızda anlaşılacağı gibi öğretmen adaylarının okul şarkılarına eşlik yap-
mada okul şarkılarına akor yazabilmeleri ya da armoni bilgisi eksikliğinden kaynaklı eşlik yazamama so-
runları yaşadıkları görülmektedir. Dolayısıyla bu durum okul şarkılarına eşlik edebilmelerini güçleştirdiği 
düşünülmektedir. Tüm bunlar göz önüne alındığında “Elektronik Org” dersinin içeriği açısından müzik 
öğretmenlerinin okul şarkılarına eşlik etmelerine katkı sağladığı görülmekte; ancak belli başlı okul şarkıları-
na ait elektronik org ile çalınabilecek eşliklerin derli toplu bir kaynakta yer almadığı görülmektedir. Mesleki 
süreçlerinde kullanmaları açısından böyle bir dağarın oluşturulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

 1.1. Araştırma Problemi

Bu çalışmanın ana problemi, “Müzik öğretmenliği lisans programlarında yer alan 2. Sınıfın 2. Yarıyılın-
da seçmeli olarak bulunan Elektronik Org dersinin, müzik öğretmeni adaylarının ileriki meslek yaşamlarında 
sınıf içerisinde verecekleri kulak eğitimi, şarkı öğretimi veya solfej eğitimleri gibi çeşitli alanlarda eşlik etme 
becerilerini kazanmalarına nasıl katkı sağlayacağı?”dır. Bu doğrultuda alt problemler şu şekilde belirtilm-
iştir: “Elektronik Org dersinin Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı müfredatındaki yeri ve dersin içeriği nedir?”, 
“Elektronik Org ismi altında çeşitlilik gösteren enstrümanların kullanım zenginliği nedir ve öğretmen aday-
ları bundan nasıl fayda sağlar?” ve “Müzik öğretmeni adaylarının, ilköğretim ve orta öğretim düzeylerindeki 
müfredatlar doğrultusunda, sınıf ortamında elektronik org enstrümanını nasıl etkin kullanacakları ve bunun 
için uygun güncel dağarın nasıl oluşturulacağı?” 

 
 1.2. Araştırmanın Amacı

Müzik öğretmenliği mesleği içerisinde şarkı öğretimi veya solfej eğitimi sırasında eşlik önemli bir yer 
tutmaktadır. İlkokul veya Ortaokul seviyesindeki öğrencilerin zihinlerinde çok sesli altyapının oluşması, 
okuduğu melodinin armonisini de aynı zamanda işitmesi müzikal eğitimin en mühim kısımlarından biridir. 
Bu bağlamda, müzik öğretmeni adaylarının mesleki yaşantıları boyunca karşılaşılabilecekleri “şarkılara eşlik 
etme” becerilerinin, lisans eğitimleri boyunca aldıkları diğer enstrüman derslerinin de katkısının yanın-
da MEB okullarında en sık karşılaşabilecekleri “elektronik org” ile de sağlamaları gerektiği düşünülen bu 
çalışmada; Müzik öğretmenliği lisans programlarında yer alan 2. Sınıfın 2. Yarıyılında seçmeli olarak bu-
lunan Elektronik Org dersinin, müzik öğretmeni adaylarının ileriki meslek yaşamlarında sınıf içerisinde 
verecekleri kulak eğitimi, şarkı öğretimi veya solfej eğitimleri gibi çeşitli alanlarda eşlik etme becerilerini 
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kazanmalarına nasıl katkı sağlayacağının tespiti amaçlanmıştır. Bu nedenle, elektronik org dersinin müzik 
öğretmenliği müfredatlarındaki yerinin tespiti ile birlikte enstrümanın işlevsel açıdan tanıtımı yapılarak 
öğretmen adaylarının sahada karşılaşacakları elektronik org enstrümanını işlevsel kullanma becerilerine 
katkı sağlaması ve ilköğretim- ortaöğretim kurumlarında elektronik org enstrümanının kullanımına yöne-
lik uygun güncel dağarın belirlenmesine ait fikir altyapısı oluşturulması amaçlanmıştır. 

1.3. Araştırmanın Önemi

Günümüz teknolojik gelişmesinin bir yansıması olan “elektronik org” dersinin müzik öğretmenliği 
müfredatındaki yerine ilişkin derleme çalışması olan bu çalışma, enstrümanın kolay ulaşılabilir olması, 
akustik piyanolara kıyasla ekonomik olması gibi nedenlerden dolayı müzik öğretmenlerinin sahada-
ki çalışmaları için avantajlı olması ve kullanım olanaklarının tanınması açısından önem kazanmaktadır. 
Bu nedenle, müzik öğretmeni adaylarının mesleki hayatlarında etkin bir biçimde kullanılacağı düşünülen 
bu enstrümanın, adayların lisans eğitimindeki yeri- ders içeriği ve elektronik org adı altında teknik an-
lamda çeşitlilik gösteren enstrümanların genel özelliklerinin tanıtılmasının müzik öğretmeni adaylarına 
katkı sağlayacağı düşünülmek ile birlikte; ortak ve güncel dağar oluşturulmasına ilişkin fikir altyapısının 
oluşturulmasının meslekte olan müzik öğretmenlerine ve gelecek müzik öğretmeni adaylarına sağlayacağı 
katkıdan dolayı önem kazandığı düşünülmektedir. 

2.  YÖNTEM

Müzik öğretmenliği programlarında “elektronik org” derslerinde kullanılan dağarın yapılanması üzerine 
yapılan araştırmada genel bir bakış açısıyla incelenmesi betimlemeye çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma yön-
temindedir. Nitel çalışmalar, doküman inceleme, araştırılması hedeflenen olgu ve olaylar hakkında bilgi içeren 
yazılı materyallerin çözümlenmesini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 2006:187-189). Tarama modeli ise, “geçmişte ya 
da halen var olan bir durumu olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan yaklaşımdır” (Karasar, 2006: 77).

3. BULGULAR 

Bilgiye değer veren toplum; üretebilen, bilgi teknolojilerinden yaygın biçimde yararlanmasını bilen ak-
tif ve edilgenlikten kurtulmuş toplumdur. Bu özellikleri ile bilgi toplumu, bilgi teknolojileri ile biçimlenme-
ktedir. Bilgisayar, donanım, yazılım, iletişim ve sistemlerinden oluşan bilgi teknolojileri, günümüzde insan 
yaşamının ve evriminin dinamiğini oluşturmaktadır. Bilgi teknolojileri dünyada köklü değişimlere neden 
olmuş ve yakın gelecekte de olmaya devam edecektir. Günümüzde insanlık, teknolojik yenilikler ve bunların 
yönetimi konusunda sanayi toplumunun insanına göre daha bilinçlidir. Bilgi toplumunun getireceği yeni-
likleri yönetmede daha donatımlı olan ulusların, bu yeni toplum düzeninde dönüşüm ve değişim sürecine 
daha duyarlı olması ve zaman geçirmeden uyum sağlaması, gelecek dünya düzeninde üstün olmasına katkı-
da bulunacaktır (Bensghır, 1996:11-12). 

Bilimsel ve teknolojik alandaki hızlı gelişmeler, diğer alanlarda olduğu gibi, eğitimi de etki sahasına 
alarak sosyoekonomik, teknolojik ve eğitsel koşulların değişmesini ve buna bağlı olarak eğitim sistemleri-
ni de oldukça etkilemiştir. Bilgi teknolojisindeki hızlı gelişim bilgi toplumlarını ortaya çıkararak, toplum-
ların yeni teknolojik gelişmeleri yakından takip etmelerini, kendilerine uyarlamalarını ve yeni teknolojilerin 
eğitim kurumlarında yer almasını sağlamıştır. Günümüzde eğitim teknolojisine ilişkin gelişmelerden yeni 
teknolojik sistemler arasında yer alan ve “en etkili iletişim ve bireysel öğretim teknolojisi” olarak nitelen-
direbileceğimiz bilgisayarların, eğitim sistemine girerek, okul programlarında değişiklikler ve bilgi akışına 
yeni boyutlar 2 getirmiş ve kalıplaşmış bilgi aktarımına dayanan eğitim sistemlerinde köklü değişikliklere 
yol açmıştır (Uşun, 2004:3-4). 

Günümüzde müzikle uğraşan besteci ve kompozitörlerin üretim metotları, bilimdeki gelişmelere para-
lel olarak teknolojinin kullanılması, bilgisayar ve dijital ses teknolojisinin müzik üretimi üzerinde etkisi 
sayesinde birçok yenilikler sunmaktadır. Ses sinyalleri üzerinde yapılan işlemler ve yeni seslerin sentezlen-
mesi, mikroformalden (Tını yüksekliği, tını rengi, tını süresi, tını seviyesindeki dinamik değişiklikler gibi 
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müziğin en küçük elementlerinin oluşturduğu şekil) makroformale (Eserin yapısal kurgusu) kadar müzik 
kompozisyonlarının oluşumunda bilgisayar uygulamalarının sıkça kullanılması, bilim ile sanat arasında 
sağlam bir bağ oluşturmuştur. Çağdaş müziğin zenginleşmesinde büyük rol oynayan bilim ve teknoloji ve 
buna karşılık yeni müzikteki yönelişler ve bunların gereksinimleri, bu anlamda çözüm üretebilmesi açısın-
dan bilim ve teknolojiye yeni motivasyonlar sağlamıştır (Bora, 2010:90-97). 

Tüm bu yenilikler, yaşadığımız yüzyıl düşünüldüğünde muhteşem derecede büyüyen teknolojiden fay-
dalanmadan bir eğitim anlayışı düşünülemez. Sanal çalgıların gelişmesi bu çalgıların profesyonel org çalgısı 
aracılığı ile çalınma imkanı org çalgısının müzik eğitimi dahil olmak üzere müzik sektörünün tüm alan-
larında kullanılması çalgının öneminin de arttığının net ifadesidir. Bu doğrultuda, araştırmanın birinci alt 
problemi olan “Elektronik Org dersinin Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı müfredatındaki yeri ve dersin içeriği 
nedir?” sorusuna ilişkin çözüm arayışı içinde müfredattaki yeri incelenmiştir.

3. 2. Elektronik Keyboard (Elektronik Klavye-Org)

Elektronik klavye veya dijital klavye elektronik bir müzik aleti, klavye aletlerinin elektronik veya dijital 
türevidir. Genel olarak, popüler bir müzik bağlamında, elektronik klavye veya sadece bir klavye çoğunlukla 
her türlü dijital veya elektronik klavye aletine atıfta bulunur. Bunlara sentezleyiciler, dijital piyanolar, sahne 
piyanoları, elektronik organlar ve dijital ses iş istasyonları (workstation) dahildir. Bununla birlikte, gerçek 
müzik terminolojisinde, elektronik bir klavye, yerleşik güç amplifikatörü ve küçük hoparlörlerle donatılmış, 
ucuz bir sentezleyicidir. (https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_keyboard) 23.04.2017

Tipik modern bir elektronik klavyenin başlıca bileşenleri şunlardır: Müzikal Klavye (Musical Key-
board), kullanıcı arabirimi sistemi (user interface system), bilgisayarlı müzikal düzenleyici (computerized 
musical arranger), ses üretici (sound generator), amplifikatör ve hoparlörler (amplifier and speakers), güç 
kaynağı (power supply), MIDI terminalleri (MIDI terminals), flash bellek (flash memory), harici depolama 
aygıtı (external storage device). 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_keyboard) 23.04.2017 

Geleneksel ev klavyelerinin (home keyboards) yanı sıra, elektronik klavyeler çeşitli türlere ayrılmıştır. 
Bunlar; dijital piyano, sahne piyanosu, sentezleyici (synthesizer), iş istasyonu (workstation), MIDI denet-
leyicisi, Keytar Dijital Piyano, sıradan bir akustik piyano gibi ses vermek ve hissetmek için tasarlanmış elek-
tronik klavyedir. Genellikle alette yerleşik bir amplifikatör ve hoparlör bulunur. Çoğu durumda akustik 
piyanoların yerini alabilir ve dosyaları bir bilgisayara kaydetme gibi çeşitli özellikler sağlarlar. Pek çok dijital 
piyano, büyük piyano, elektrikli piyano, pipe organ, Hammond organ ve harpsikord gibi çeşitli enstrüman-
ların seslerini taklit edebilir. Bir odadaki iklim veya nem değişikliklerine karşı hassas değildirler ve akustik 
piyanoda olduğu gibi ayarlama da gerekmez. Sahne piyanosu, sahnede profesyonel bir şekilde veya bir kayıt 
stüdyosunda tasarlanmış yüksek kaliteli dijital piyano türüdür. Sentezleyiciler, çok çeşitli ses üretmek için 
çeşitli ses sentez teknolojileri kullanan elektronik klavyelerdir. İş İstasyonu (Workstation), bir sentezleyici-
nin ve geleneksel bir ev klavyesinin özelliklerini bir araya getiren profesyonel elektronik klavyelerdir. İş ista-
syonları yaygın olarak yüksek kalitede örneklenmiş enstrüman seslerinin yanı sıra geniş düzenleme / kayıt 
kapasitesine, bilgisayar bağlantısına, yüksek güçlü hoparlörlerlere ve MIDI dizinlerini depolamak için harici 
bellek depolamasına sahiptirler. Üst düzey iş istasyonu klavyesi, dijital ses iş istasyonu bilgisayar yazılımına 
benzer birkaç özellik içerebilir ve bu da karıştırma, mastering, ses tasarımı, şablon oluşturma, elektronik 
müzik besteleme gibi daha gelişmiş özelliklere olanak tanır. MIDI denetleyicisi ise kendi seslerini üretmeyen 
bir elektronik klavyedir. Bir ses modülünden veya yazılım synthesizer’dan gelen sesleri MIDI bağlantılarıyla 
tetiklemek için kullanılır. Keytar - Elektrogitar olarak benzer bir konumda çalınabilen bir gitara benzeyen 
küçük bir sentezördür: omzun üzerinde bir kayış üzerinde giyilir ve sanatçının bir sahnede dolaşmasını 
sağlar. İsmi gitar ve klavye kelimelerinin karışımından gelir. Dijital piyanolar veya sahne piyanolarıyla 
karşılaştırıldığında, dijital klavyelerin ağırlıkları genellikle daha düşüktür, zira bunlar ağırlıklandırılmamış 
tuşlara sahiptir. Dijital piyanolar gibi sahne piyanolarında da genellikle yerleşik yükselticiler ve hoparlörler 
bulunur. Bununla birlikte, sahne piyanolarında genelde entegre amplifikatörler ve hoparlörler yoktur, çünkü 
bu aletler normalde profesyonel bir konser ortamında bir klavye amplifikatörüne takılıdır. Sentezleyicilerin 
aksine, ev elektronik klavyelerinin (home electronic keyboards) birincil odak noktası, ses sentezi parame-
trelerinin ayrıntılı kontrolü üzerinde değildir. Çoğu ev elektronik klavyeleri, sesleri kontrol etmede veya 
değiştirmemede çok az şey sunmaktadır.  
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(https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_keyboard) 23.04.2017

Elektronik klavye çalımını kolaylaştıracak ve çeşitlendirecek özellikler mevcuttur. Bunlar; Otomatik 
Eşlik/ akor tanıma, gösterge (demonstration), hız duyarlılığı, ardından dokunma (after-touch), polifoni, çok 
tonluluk, yedek eşlik parçaları, senkronizasyon, tempo, otomatik uyum, efekt tuşları, çekiçubukları, piyano 
simülasyonudur. Tanımlarından anlaşılacağı gibi elektronik klavye veya dijital piyano olarak ulaşılabilecek 
çok çeşitli ürünler bulunmaktadır. Türkiye’de ilk ve ortaokullarda verilen müzik eğitiminde kullanılan ma-
teryaller arasında bulunabilecek olan bu çeşitli klavye türleri ile müzik derslerinde müzik öğretmenlerinin 
öğrencilerine kulak eğitimi, şarkı eğitimi ve solfej eğitimi gibi eşlik edebilecekleri düşünülmektedir. Lisans 
eğitimleri boyunca müzik öğretmeni adaylarının bu enstrümanı kullanma konusunda hazırbulunuşluk du-
rumlarını oluşturacak olan “Elektronik Org” dersinin içeriğinin ne olduğu ve bu ders için kullanılabilecek 
metotların müzik derslerine katkılarının incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

 4. SONUÇ VE ÖNERİLER

 Gelişen teknoloji ve dijital donanımlar sayesinde, günümüzde nota yazma, besteleme, düzenleme, 
seslendirme, müzik bilgilerini yayınlama, müzik yazılımı yaratma, müzik bilgilerini organize etme, internet 
vasıtası ile her türlü bilgiyi paylaşma vb. temel fonksiyonlar, artık çok basit hale gelmiştir. “Org” ve “Synthe-
sizer”ların gelişimi ve bu yapının devamı olarak nitelendirebileceğimiz, çalgıların birbirleri ile anlaşmasını 
sağlayan ortak bir protokol olan MIDI’nin (Musical Instrument Dijital Interface - Müzik Aletleri Dijital Ara-
birimi) icat edilmesi, hem eğitim hem icra açısından müziğe yeni bir boyut kazandırmıştır. Artık evlerde ya 
da gerekli donanım ile oluşturulan laboratuarlarda, yapay olarak elde edilebilecek tek kişilik çalgı eşliğinden 
büyük orkestra performansına kadar her türlü imkân, ayırabildiğiniz maddi destek dâhilinde yanı başınız-
dadır. Müzik eğitiminde de, belirlenen hedeflere yönelik hazırlanan yazılımlar (software)’in artmasıyla bu 
alandaki eğitimin de yapısı değişmekte ve gelişmektedir. Bu yazılımlar, müzik öğretmenlerinin kendilerini 
geliştirmelerine yardımcı olmalarının yanı sıra bu alanda çalışan öğrencilere de bireysel ve grup çalışma-
larında, yeni yöntemler ile önemli katkılar sağlamaktadırlar. Günümüzde hızla büyüyen ve birçok alanda 
olduğu gibi müzik alanında da büyük kolaylık ve katkı sağlayan teknolojinin, eğitim-öğretimde daha etkili 
hale getirilmesi ve yaygınlaştırılması adına öğretim programında bu alanla ilgili konulara daha fazla yer 
verilebilir. Alan uzmanlarının yapacağı çalışmalar müziği öğretmede daha çok teknoloji tabanlı olmalıdır. 
Müzik üretimi aşamasında kullanılan teknolojik alt yapı pc, ses kartı, md klavye, processer, compressor, 
müzik yazılımları gibi tüm alt yapının tanınması ve kullanılması açısında amatör ve profesyonel müzik eğiti-
mi veren tüm kurumlar ve bireyler gerekli çabayı göstermelidir. Günümüz teknoloji çağında internetten ve 
dijital ortamda müzik eğitimi alan insanların sayısı yadsınamaz çoklukta olduğu için müzik eğitimcilerinin, 
müzik teknolojilerini kullanmaları, muazzam algıyla yetişen yeni nesile kaliteli müzik eğitimini daha iyi ver-
mek için ve kendi alan yeterliliklerini geliştirmek adına kesinlikle şarttır. Gelişen müzik teknolojisi içersin de 
org çalgısının yeri çok önemlidir. Müzik eğitim lisans programlarını ve org metodlarını incelediğimizde org 
çalgısına gereken değeri vermediği düşünmekteyiz. Selçuk Yıldırım, Besim Akkuş: Elektronik Org Meto-
du I- II, Aydın İlik, Robert Farkas: Elektronik Org Eğitimi ve Popüler Müzikler, Tamer Bektaş: Elektronik 
Org Eğitimi, Tamer Bektaş: Elektronik Org Eğitimi, Nail Yavuzoğlu: Org Metodu baktığımız da sadece say-
abileceğimiz org metodlarının olduğunu görmekteyiz. İçinde bulunduğumuz yüzyıl düşünüldüğünde bu 
derece modern ve kullanışlı bir çalgının dağarının çoğaltımasının doğru olacağına inanmaktayız. Müzik 
eğitimi verilen programlarda org çalgısına verilen önemin artırılmasının ileride yetişecek bireylerin modern 
müzik alt yapısına yakın ve çoksesliliğe alışık olacakları inancındayız. Alan uzmanları ve müzik eğitimcileri 
olarak çalgının etnik ve evrensel müzikte dağarının oluşturulmasında bizlere düşen sorumluluğun fakında 
olmalıyız. Teknoloji ile barışık müzik eğitimcileri ve alan uzmanları olarak org çalgısının müzik sektöründe 
daha iyi yerlere geleceğini biliyoruz.
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1. GİRİŞ

Karar verme, karar vericinin/vericilerin mevcut seçenekler arasından amacına veya amaçlarına en uy-
gun bir veya birkaç seçeneği seçmesidir [1]. Çok Sayıda Kriter ile Karar Verme (ÇKKV); problem tanımı, 
probleme ilişkin kriterlerin belirlenmesi ve alternatiflerin seçilen kriterlere uygunluğunun saptanması işlem-
leri ile gerçekleştirilir [2]. ÇKKV süreci en genel şekliyle karar probleminin tanımlanması, değerlendirme 
kriterlerinin belirlenmesi, kriter katmanlarının hazırlanması ve standartlaştırılması, kriter ağırlıklarının be-
lirlenmesi ve karar analizinin uygulanması adımlarından oluşmaktadır [3]. 

Planlama, afet risk analizi, kaynak yönetimi gibi bir çok alanda ÇKKV ile çok sayıda kriter bir arada 
değerlendirilerek belirli bir amaç için uygun yerler, alternatifler belirlenmektedir. Karar analizinde, problem 
tanımlandıktan sonra öncelikle değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi gerekir. Kriterler karar problemine 
ilişkin amaçları karşılayabilecek kapsamda ve kriterin her sınıfı için karar vericinin tercihlerini belirten bir 
sayıyla ifade edilebilecek şekilde ölçülebilir özellikte olmalıdır. Değerlendirme kriterleri anlaşılmaz veya 
belirsiz anlamlarda olmamalıdır [2,4]. 

ÇKKV problemleri birçok alternatif içinden seçim yapmayı gerektiren bir işlemdir ve karar vericiye 
göre değişen öneme sahip kriterleri kapsayabilmektedir. Kriter ağırlıklarının belirlenmesinin amacı, her bir 
kriterin diğerlerine göre önemini belirlemektir [5].

 Bir karar probleminde belirlenen kriterlere verilecek ağırlıklar, sonuçlar üzerinde çok etkilidir. Bir 
kriterin diğerlerine göre daha fazla ya da daha az önemli olmasının belirlenmesinin yanı sıra, her bir krit-
erin diğerine göre bağıl önemi sayısal olarak ifade edilmelidir. Ağırlık değerlerindeki küçük değişimler bile 
birçok zaman sonucu önemli ölçüde değiştirmektedir. Bu nedenle kriter ağırlıklarının belirlenmesi, karar 
analizinin en önemli aşamalarından biridir [3].

1.1. Yapı Denetimi 

Günümüzde yapılardaki denetim sistemi sayesinde yeni inşa edilen binaların denetlenmesi ve bu 
binalara güvenilirlik onaylarının verilmesi söz konusu. Belirli kriterleri sağlamayan binalarda ise bu onay 
sisteminin geçilememesi ve değişikliklerin talep edilmesi mümkündür diyebiliriz.  Yapı denetim  sektörü 
firmaları, inşa edilen binaları ve yapıları temel aşamasından son aşamasına kadar denetlerler bu sayede 
bu inşalara devam onaylarının verilmesi veya verilmemesi mümkün hale gelir. Denetim firması çalışan-
ları işlerinde belirli tecrübeye sahip mimarlar ve mühendislerdir. Söz konusu binalara onayları ancak bu 
mühendisler ve mimarlar verebilmektedir [6].

Denetim firmaları işlerini özenle yapan firmalardır. Söz konusu firmaların da omuzlarında büyük bir 
yük var diyebiliriz. Çünkü eğer bu firmaların denetlediği binalarda ince veya kalın hasar oluşursa, sorumlu-
luk denetleyen şirkettedir. Denetim şirketleri yeni inşa edilecek bir binanın ilk aşamasından son aşamasına 
kadar sürece dahil olurlar [6].

1.2. Yapı Denetimin Gerekliliği

Ülkemizde geçmişte inşa edilen binaların hiçbirinde bir denetim sürecine tabi olmak söz konusu değil-
di. Denetlenmeyen bu yapıların deprem sonrasında yıkılmaları, ülkemizde ciddi bir şekilde denetim sek-
törüne ihtiyaç duyulduğunu gösterdi. Günümüzde ise en büyüğünden en küçüğüne kadar tüm binaların 
3    Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Konuralp, 81620 Düzce-Türkiye
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yapı denetim süreçlerinden geçtiğini, bu sayede yapıların insan yaşamını tehlikeye atmadığını söylemek 
mümkün [6].

Her ne kadar deprem sonrası denetim firmalarına ihtiyaç duyulduğu ortaya çıksa da, bu firmaların 
varlığı sadece bu konu da değil, inşa süreçlerinin her noktasında ihtiyaç duyulan bir durumdur diyebiliriz 
ve böylelikle deprem öncesi yapılacaklar düzenlendiğinden emin olunmuş olur. İnşa edilen binaların tümü 
sadece deprem nedeniyle hasar görmezler, bazı binaların doğal bir şekilde dayanıksız yapılmaları da söz 
konusudur. Bu tür binalarda dışarıdan bir etki olmadan dahi yıkılmaların olduğunu biliyoruz. Bu nedenle 
denetim sadece depreme dayanıklı bina üretme süreci değil, eksiksiz bina üretme süreci anlamına gelmek-
tedir. denetim sayesinde depreme, zamana, erozyona ve sele dayanıklı binalar inşa edildiği gibi, kusurlu bina 
inşası süreçlerinin de önüne geçilmiş olunur [6].

1.3. Yapı Denetim Kuruluşlarının Yaptıkları İşler

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, denetim firmaları yeni inşa edilen binaları düzenli olarak denetliyorlar. 
Bu firmaların bünyesinde çalışan en az 12 yıllık deneyime sahip mühendis ve mimarlar proje aşamasından, 
son aşamasına kadar binaları denetliyorlar ve inşaata devam izinleri veriyorlar [6].

Denetim şirketinin onay vermediği inşaatlar ise çalışmalarına devam edemiyorlar diyebiliriz. Bu nok-
tada denetim şirketlerinin isteklerine göre hareket eden inşaat şirketlerinin daha karlı hale geldiklerini 
söyleyebiliriz. Aksi halde inşaat şirketlerinin yapının inşaatını durdurması maddi olarak firmalara ciddi 
olumsuzluklar getirebiliyor. Yapı denetim firmaları zaman zaman bazı büyük inşa süreçlerinde birlikte de 
çalışabiliyorlar. Örneğin çok büyük bir sitenin yapımında denetçi firma birden fazla sayıda olabiliyor [6].

Çok kriterli karar verme, karar bilimlerinin bir alt dalıdır. Karar sürecini kriterlere göre modelleme ve 
analiz etme sürecine dayanır. İnsanların çeşitli kaynaklardan gelen farklı ve .çeşitli bilgileri yeterli bir şekilde 
değerlendirmediği gözlenmiş olduğu için geliştirilmiştir [7]. 

Bu çalışmada yapı denetimi firması seçimi için çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSIS yön-
temi kullanılmıştır. Yapı denetimi firması seçiminde uygulanan yöntemler Excel programı ile yapılmıştır. 
Çok sayıda kritere göre karar verme problemlerinde kriter ağırlıklarının belirlenmesinde hangi yöntemin 
kullanılacağı karar vericinin önceliklerine bağlıdır. Karar verici kullanım kolaylığı, doğruluk, anlaşılırlığı, 
teorik yapısı, bilgisayar yazılımlarının elde edilebilirliği ve yöntemin ÇKKV’ye entegre edilip edilemeyeceği-
ni değerlendirerek yönteme karar verir.

3. 2. TOPSİS Yöntemi

TOPSIS yöntemi, n boyutlu alanda m noktalı geometrik bir sistem olarak m alternatifli çok kriterli 
bir karar verme problemidir.[8] Alternatif seçim kavramına dayalı olan bu yöntem pozitif ideal çözüme en 
yakın mesafeye ve negatif ideal çözüme de en uzak mesafeye sahiptir. TOPSIS yönteminde, pozitif – ideal 
çözüme benzerlik ve negatif ideal çözüme uzaklık olarak adlandırılan bir indeks tanımlanır. Bu tanımlama 
ile yöntem ideal çözüme maksimum benzerlikte bir alternatifi seçer [9].

TOPSIS yönteminin diğer doğrusal ağırlıklandırma ve AHP yöntemlerinden farkının altında yatan esas, 
pozitif ideal çözüme en yakın ve negatif ideal çözüme ise en uzak olan en uygun çözümün belirlenmesidir. 
Bu mesafelerin iki yönlü olması ile ele alınan konu bakımından sadece maksimize edilecek şeyler değil aynı 
zamanda da minimize edilmesi gereken durumlar da göz önünde bulundurularak en uygun seçim yapılır. 
Bu yöntem ayrıca sezgisel, anlaması ve uygulaması kolay olan bir yöntemdir. Bu açıdan bakıldığında bu 
yöntemin yapı denetimi seçiminde kullanılabilecek alternatif bir yöntem olduğu açıkça görülmektedir [10].

Doğrusal ağırlıklandırma tekniği olan TOPSIS yönteminin klasik versiyonu ilk kez Chen ve Hwang 
(1992) tarafından Hwang ve Yoon’un (1981) yaptığı çalışmaya atıfta bulunularak öne sürülmüştür. Bun-
dan sonra, bu yöntem farklı alanlardaki birçok konuda çok kriterli karar verme problemlerini çözmek için 
adapte edilerek yaygın kullanım alanına sahip olmuştur [10].

Bu çalışmalara örnek olarak; Tsaur ve Chang (2002) tarafından hava endüstrisinde servis kalitesinin 
değerlendirmesinde, Deng vd. (2000) tarafından iç şirket karşılaştırmasında, Wang ve Liang (2004) tarafın-
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dan bütünleşik üretim planlamasında bir uygulamada, Chu (2002) tarafından tesis yeri seçimi probleminde 
ve Abo-Sina ve Amer (2005) tarafından büyük ölçekli doğrusal olmayan programlamada, Parkan ve Wu 
(1999) tarafında robot tasarımından dercelemede, Jee ve Kang (2000) tarafından malzemelerin seçiminde 
kullanılmıştır. Wang vd. tarafından (2007) sübjektif ve objektif ağırlıklarda bulanık TOPSIS yöntemi kul-
lanılmıştır. TOPSIS yönteminin bulanık çevrede grup karar verme problemi için genel uzantısı Chen (2000) 
tarafından yayınlanmıştır. Bulanık TOPSIS yöntemi Kahraman vd. (2007) 84 Afyon Kocatepe Üniversitesi, 
İ.İ.B.F. Dergisi (C.X I,S II, 2009) tarafından yeni ürün girişimi yaklaşımı için iki aşamalı çok kriterli karar 
verme yaklaşımı olarak kullanılmıştır [10].

3. 2. 1. TOPSIS yönteminin adımları:

Adım 1 : Karar Matrisinin (A) Oluşturulması
Karar matrisinin satırlarında üstünlükleri sıralanmak istenen karar noktaları, sütunlarında ise karar ver-

mede kullanılacak değerlendirme faktörleri yer alır. A matrisi karar verici tarafından oluşturulan başlangıç 
matrisidir. Karar matrisi aşağıdaki gibi gösterilir:
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ijA  matrisinde m karar noktası sayısını, n değerlendirme faktörü sayısını verir.

Adım 2 : Standart Karar Matrisinin (R) Oluşturulması

Standart Karar Matrisi, A matrisinin elemanlarından yararlanarak ve aşağıdaki formül kullanılarak he-
saplanır.
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R matrisi aşağıdaki gibi elde edilir:
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Adım 3 : Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin (V) Oluşturulması

Öncelikle değerlendirme faktörlerine ilişkin ağırlık değerleri ( iw )  belirlenir (∑
=

=
n

i
iw

1
1).
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Daha sonra R matrisinin her bir sütunundaki elemanlar ilgili iw  değeri ile çarpılarak V matrisi 
oluşturulur. V matrisi aşağıda gösterilmiştir:
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Adım 4 : İdeal ( *A ) ve Negatif İdeal ( −A ) Çözümlerin Oluşturulması

TOPSIS yöntemi, her bir değerlendirme faktörünün monoton artan veya azalan bir eğilime sahip old-
uğunu varsaymaktadır.

İdeal çözüm setinin oluşturulabilmesi için V matrisindeki ağırlıklandırılmış değerlendirme faktörleri-
nin yani sütun değerlerinin  en büyükleri (ilgili değerlendirme faktörü minimizasyon yönlü ise en küçüğü) 
seçilir. İdeal çözüm setinin bulunması  aşağıdaki formülde gösterilmiştir.
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                                                                                                                                                                  (5)
(5) formülünden hesaplanacak set { }**

2
*
1

* ,...,, nvvvA =  şeklinde gösterilebilir.

Negatif ideal çözüm seti ise, V matrisindeki ağırlıklandırılmış değerlendirme faktörlerinin yani sütun 
değerlerinin  en küçükleri (ilgili değerlendirme faktörü maksimizasyon yönlü ise en büyüğü) seçilerek 
oluşturulur. Negatif ideal çözüm setinin bulunması  aşağıdaki formülde gösterilmiştir.
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(6) formülünden hesaplanacak set { }−−−− = nvvvA ,...,, 21  şeklinde gösterilebilir.   

Her iki formülde de J fayda (maksimizasyon), 'J  ise kayıp (minimizasyon) değerini göstermektedir.

Gerek ideal gerekse negatif ideal çözüm seti, değerlendirme faktörü sayısı yani m elemandan oluşmak-
tadır.

Adım 5 : Ayrım Ölçülerinin Hesaplanması

TOPSIS yönteminde her bir karar noktasına ilişkin değerlendirme faktör değerinin İdeal ve negatif ide-
al çözüm setinden sapmalarının bulunabilmesi için Euclidian Uzaklık Yaklaşımından yararlanılmaktadır. 
Buradan elde edilen karar noktalarına ilişkin sapma değerleri ise İdeal Ayırım ( *

iS ) ve Negatif İdeal Ayırım 
( −

iS ) Ölçüsü olarak adlandırılmaktadır. İdeal ayırım ( *
iS ) ölçüsünün hesaplanması (5) formülünde, negatif 

ideal ayırım ( −
iS ) ölçüsünün hesaplanması ise (6) formülünde gösterilmiştir.
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Burada hesaplanacak *
iS  ve −

iS  sayısı doğal olarak karar noktası sayısı kadar olacaktır.

Adım 6 : İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması

Her bir karar noktasının ideal çözüme göreli yakınlığının ( *
iC  ) hesaplanmasında ideal ve negatif ideal 

ayırım ölçülerinden yararlanılır. Burada kullanılan ölçüt, negatif ideal ayırım ölçüsünün  toplam ayırım 
ölçüsü içindeki payıdır. İdeal çözüme göreli yakınlık değerinin hesaplanması aşağıdaki formülde gösterilm-
iştir.
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Burada *
iC  değeri 10 * ≤≤ iC  aralığında değer alır ve 1* =iC  ilgili karar noktasının ideal çözüme, 

0* =iC  ilgili karar noktasının negatif ideal çözüme mutlak yakınlığını gösterir.

3.2.2. TOPSİS Yönteminin Yapı Denetimi Firması Seçiminde Uygulanması

Bu çalışmada Sakarya ilinde  yapılacak olan bir toplu konut projesi için seçilecek yapı denetimi firması 
için çok kriterli karar verme yöntemlerinden faydalanarak seçim yapılmıştır. Kullanılan yöntemlerden biri 
Topsis yöntemidir. Yukarıda anlatılan adımlardan yola çıkılarak sonuca ulaşılmıştır.

ADIM 1: Yapı denetimi firmalarıyla görüşülüp hangi kriterle bakılarak seçildikleri öğrenilmiştir. Bu 
kriterler, referans, fiyat, nitelikli eleman , donanım, laboratuar kalitesi ve kontrol hızıdır. Bu kriterler önem 
derecelerine göre ağırlıklandırılmıştır.  Birinci adımda karar matrisi oluşturulur. Firmaların kriterlerde ka-
lite değerleri 1’ den 9’ a kadar puanlandırılmıştır.

Tablo1. Karar Matrisinin Oluşturulması            

Referans Fiyat Nitelikli 
Eleman Donanım Laboratuvar 

Kalitesi
Kontrol 

Hızı
        A 8 800 6 5 6 7
        B 9 820 7 6 6 8
        C 7 750 6 5 5 6
        D 8 810 7 4 5 8
        E 7 770 6 6 4 7

ADIM 2:  Karar matrisi oluşturulduktan sonra normalize matris oluşturulur. Değerlerin karesi alınarak 
tabloya yazılır. Çıkan değerler aynı sütunda toplanıp karekökü alınır ve değer tabloya girilir.

                                                 Tablo 2. Normalize Matrisin Oluşturulması

Referans Fiyat Nitelikli 
Eleman Donanım Laboratuvar 

Kalitesi
Kontrol 

Hızı
        A 64 640000 36 25 36 49
        B 81 672400 49 36 36 64
        C 49 562500 36 25 25 36
        D 64 656100 49 16 25 64
        E 64 640000 36 25 36 49

√(∑24_
(𝑖=1)^𝑚▒𝑎^2

17,521415 1767,4558 14,3527 11,74734 11,74734 16,186414
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ADIM 3:  Normalize matrisi elde etmek için her bir kutucuktaki değerler karekökü alınan değere 
bölünür. Normalizasyon işlemi böylece tamamlanmıştır.

 Tablo 3. Normalize Edilmiş Matris

Referans Fiyat Nitelikli Eleman Donanım Laboratuvar 
Kalitesi Kontrol Hızı

A 0,456 0,452 0,418 0,425 0,51 0,432

B 0,513 0,463 0,487 0,51 0,51 0,494

C 0,399 0,424 0,418 0,425 0,425 0,37

D 0,456 0,458 0,487 0,34 0,425 0,494

E 0,399 0,435 0,418 0,51 0,34 0,432

ADIM 4:  Kriterler karar vericiler için farklı ağırlıklarda olabilir. Kriter ağırlıkları, karar vericilerin 
tercihlerine bağlı olarak oluşturulmuştur. TOPSIS Yönteminde kriterler önem derecelerine göre Tablo 4’te 
ağırlıklandırılır. Normalize edilmiş değerler ağırlık yüzdeleriyle çarpılıp tabloya yazılır.

                           Tablo 4. Ağırlıklandırılmış Normalize Matris 
Ağırlık 0,3 0,25 0,2 0,15 0,05 0,05

  Referans Fiyat Nitelikli Ele-
man Donanım L ab or atuv ar 

Kalitesi Kontrol Hızı

A 0,136 0,113 0,08 0,06 0,02 0,02

B 0,153 0,115 0,09 0,07 0,02 0,02

C 0,119 0,106 0,08 0,06 0,02 0,01

D 0,136 0,114 0,09 0,05 0,02 0,02

E 0,119 0,108 0,08 0,07 0,01 0,02

ADIM 5:  Burada dikkat edilmesi gereken husus her bir karar kriteri birer getiri unsuru gibi düşünüldüğünden 
ideal çözüm değerleri için her bir sütuna ait maksimum değerler alınırken negatif ideal çözüm değerleri için 
minimum değerler alınmasıdır.

               Tablo 5. İdeal Çözüm Değerlerinin Çözümü

       

 Referans Fiyat Nitelikli Eleman Donanım Laboratuvar Kalitesi Kontrol Hızı

 0,153 0,115 0,09 0,07 0,02 0,02

             Tablo 6. Negatif İdeal Değerlerinin Çözümü

       

 Referans Fiyat Nitelikli Eleman Donanım Laboratuvar Kalitesi Kontrol Hızı

 0,119 0,106 0,08 0,05 0,01 0,01
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ADIM 6:  Ağırlıklandırılmış normalize matristen ideal çözüm değerleri çıkarılıp karesi alınarak ideal 
uzaklık tablosu oluşturulur.

                                                     Tablo 7. İdeal Uzaklık Tablosu

Referans Fiyat Nitelikli Eleman Donanım Laboratuvar 
Kalitesi Kontrol Hızı

A 0,000289 0,000004 0,0001 0,0001 0 0

B 0 0 0 0 0 0

C 0,00156 0,000081 0,0001 0,0001 0 0,0001

D 0,000289 0,000001 0 0,0004 0 0

E 0,00156 0,000049 0,0001 0 0,0001 0

İdeal uzaklık tablosuyla aynı şekilde negatif  ideal tablosu oluşturulurken de negatif ideal çözüm değer-
leri çıkarılıp karesi alınarak negatif ideal uzaklık tablosu oluşturulur.

                                                      Tablo 8. Negatif İdeal Tablosu

Referans Fiyat Nitelikli 
Eleman Donanım Laboratuvar 

Kalitesi
Kontrol 

Hızı
A 0,000289 0,000049 0 0,0001 0,0001 0,0001

B 0,00156 0,000081 0,0001 0,0004 0,0001 0,0001

C 0 0 0 0,0001 0,0001 0

D 0,000289 0,000064 0,0001 0 0,0001 0,0001

E 0 0,000004 0 0,0004 0 0,0001

                                          Tablo 9.  Negatif İdeal Uzaklıkların Hesaplanması

Referans Fiyat Nitelikli 
Eleman Donanım Laboratuvar 

Kalitesi
Kontrol 

Hızı Toplam S-

A 0,000289 0,000049 0 0,0001 0,0001 0,0001 0,000638 0,0252

B 0,00156 0,000081 0,0001 0,0004 0,0001 0,0001 0,002341 0,0483

C 0 0 0 0,0001 0,0001 0 0,0002 0,0141

D 0,000289 0,000064 0,0001 0 0,0001 0,0001 0,000653 0,0255

E 0 0,000004 0 0,0004 0 0,0001 0,000504 0,0224

Bulunan ideal ve negatif ideal çözüm değerleri ayrı bir tabloda yazılır.
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    Tablo 10. İdeal ve Negatif İdeal Çözüm Değerleri Tablosu

S S-

0,022 0,0252

0 0,0483

0,097 0,0141

0,026 0,0255

0,042 0,0224

ADIM 7: İdeal ve negatif ideal çözümleri elde edildikten sonra negatif ideal değeri , ideal ve negatif 
ideal çözüm değerinin toplamına bölünerek bir C değeri elde edilir. Diğer sütunlar için işlem tekrar edilir.

Tablo 11. Sonuç Tablosu
S S- C

A 0,022 0,0252 0,533898305

B 0 0,0483 1

C 0,097 0,0141 0,126

D 0,026 0,0255 0,495145

E 0,042 0,0224 0,347826087

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada, Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden TOPSİS yöntemi kullanılarak, Sakarya ilinde 
yapılacak olan bir toplu konut projesi için en uygun yapı denetim firması seçimi ele alınmıştır. Bu seçim 6 
ana kritere göre 5 farklı yapı denetim firması arasından yapılmıştır. Değerlendirme ölçütü olarak referans, 
fiyat, nitelikli eleman, donanım, laboratuar kalitesi, kontrol hızı kriterleri temel alınmıştır.

TOPSİS yöntemi ile alternatiflerin belirlenen kriterlere bağlı olarak sıralaması yapılmıştır. Bu yöntem-
de ilk olarak karar matrisi oluşturulup,  karar matrisi normalize edilmiştir. Daha sonra bu karar matrisi 
ağırlıklandırılmştır. İdeal çözüme ve negatif ideal çözüme olan uzaklıklar hesaplanmıştır. İdeal ve negatif 
ideal çözüm değerleri bulunmuştur.

Toplu konut projesinin inşaatını denetlemek için seçilecek en uygun firma, en yüksek C değerine sahip 
olan B firmasıdır. C değerlerine göre ikinci sırada A firması görülmektedir. D firması ise üçüncü sırada 
yerini almaktadır.

Sonuç olarak TOPSİS yöntemi rasyonelliği, hesaplamadaki basitliği, farklı değerlendirme seçeneklerini 
ortak bir paydada buluşturması, firmaların geleceğe dönük kararlar alırken daha temkinli ve kararlı adımlar 
atmasına yardımcı olabilmesi sebebiyle karar vericiler açısından büyük avantaj sağlamaktadır. Dolayısıyla 
bu çalışmada ulaşılan sonuçlar inşaat sektöründe karar verme mekanizmasında bulunan herkes için, sek-
törde faaliyet gösteren yapı denetim firmalarının seçimi hakkında bilgi sağlayıp verecekleri kararlara da 
yardımcı olabilecektir.  
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MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNE DEVAM EDEN KALFA VE 
ÇIRAKLARIN MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Fatih ONUR1, Neslihan ONUR2

1. GİRİŞ

Eğitimin ekonomik kalkınma üzerinde etkili olduğu bir gerçektir. Ekonomik kalkınmayı sağlayan 
sanayi ve hizmet sektörünün kurulmasında, geliştirilmesinde, gereken yeniliklerin yapılmasında ve tekno-
lojinin ilerlemesinde yararlanılan eğitim, genel eğitimden çok mesleki ve teknik eğitimdir. Genel eğitim, 
kalkınmanın başlangıç evrelerinde bir altyapı oluştururken, sanayileşmeye başlayan toplumlarda mesleki 
ve teknik eğitimin önemi artmaktadır (Özsoy 2007:1). Ülkeler belirledikleri hedeflere ulaşmak için yeterli 
sayıda ve nitelikte insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Yeterli sayı ve istenen nitelikte insan gücü yetiştirmek 
ise eğitim sisteminin temel amaç ve işlevlerini oluşturmaktadır. 

Mesleki ve Teknik Eğitimin Tanımı 

Türkiye’ de eğitim sistemi 1973 yılında yürürlüğe giren 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na göre 
oluşturulmuş ve temel amacı, öğrencileri “hem mesleğe, hem yükseköğretime veya yaşama ve iş alanları-
na hazırlamak” olarak belirlenmiştir. 1986 yılında yürürlüğe giren 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ise, 
Mesleki ve Teknik Eğitimi bir bütün içerisinde 2001 yılında yeniden düzenlenmiştir (Resmi Gazete 1986). 

Mesleki ve Teknik Eğitim (MTE), bireye iş yaşamında belirli bir meslekle ilgili bilgi, beceri ve iş alışkan-
lıkları kazandıran ve bireyin yeteneklerini çeşitli yönleriyle geliştiren bir eğitimdir. Genel anlamda ise, bi-
reysel ve toplumsal yaşam için zorunlu olan belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve pratik uygula-
ma yeteneklerini kazandırarak bireyi zihinsel, duygusal, kişisel, sosyal ve ekonomik yönleriyle dengeli bir 
biçimde geliştirilmesi sürecidir (Alkan 2001:3, İşler 2006:2; Eray, Yüceer ve Çakar 1995:198).

Bu tanımlar ışığında MTE’in amacı, bireye iş piyasasında geçerliliği olan bir işe girebilmesi ve bu iş de 
ilerleyebilmesi için gerekli olan temel davranışları kazandırmaktır. MTE amacı içinde yer alan iş, insan ve 
eğitimden oluşan üç boyutlu bir bütündür (Kalkınma Bakanlığı 2014:32;Sezgin 1994:1).

MTE’in hedefini, ilkelerini ve politikasını yönlendirmek için iş piyasasındaki gelişmelerin doğası, yönü, 
içeriği, hacmi ve niteliği hakkında bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Mesleki Eğitim için hangi politikanın 
uygulanması gerektiğini belirlemek için kullanılacak istatistikî bilgilerin yetersiz olması ve gerekli olan tüm 
kaynakların planlanması ve kullanılmasında büyük bir engel oluşturmaktadır (Tamer ve Özcan Şencan 
2008:220;Güzhan 2007:55). Ülke ihtiyaçlarına göre tasarlanıp geliştirilmiş bir MTE sisteminin kalkınmada 
ve istihdamın artırılmasında rolü vardır. MTE sistemi kalkınmanın hızlandırılmasında ve istihdamın art-
tırılmasında kendinden beklenilen fonksiyonları yapabilmesi için insan gücü ihtiyacının nitelik ve nicelik 
yönünden doğru olarak belirlenmesi ilk yapılması gereken iştir (Besler 2006:3).  

Mesleki ve Teknik Eğitimin Önemi

Sanayi ve hizmet sektöründen faydalanmak için teknolojinin kullanılması ve beraberinde nitelikli insan 
gücünün de bulunması bir zorunluluktur. Günümüz teknolojisinin kullanılabilmesi için uyum sağlanması ve 
nitelikli insan gücünün sağlanması için de bireyin eğitime katılması gerekmektedir. Teknolojiye kolay uyum 
sağlayan nitelikli işgücü daha üretken hale gelecek ve işgücü niteliği artacak, ekonomik kalkınma da hızlanacaktır. 
Bu sayede hem toplumsal kalkınmadaki ara insan gücü gereksinimi olan bireyler kazanılacak, hem de bireylerin 
bir meslek edinmesi sağlanabilecektir. Bu noktadan bakıldığında açıkça görülmektedir ki MTE, insanların ve 
toplumların yaşamında önemli bir yer tutmaktadır (Tamer ve Özcan 2014:222; Şencan 2008:25;Kazu 2002:4).

Bireyi gerekli bilgi ve becerilerle donatmak, teknik insangücü gereksinimini karşılamak, işsizlik sorununu 
1   Scientist, Antalya Manavgat Evliya Çelebi Anatolian Vocational and Technical High School, Teacher of Food and Beverage Services
2    Dr., Akdeniz University, Manavgat Faculty of Tourism, Gastronomy and Culinary Arts Department  
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çözümlemeye katkı sağlamak, doğal kaynakları daha iyi değerlendirmek, üretimde verim düzeyini yükselt-
mek, bireylerin üretim kapasitelerini artırmak, tarımdan sanayiye geçişi kolaylaştırmak, öğrenimi güçleştiren 
ekonomik engelleri yenmek ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak MTE açısından büyük önem taşımaktadır.

Mesleki ve Teknik Eğitim Türleri 

Türkiye’de temel mesleki eğitim; halen uygulanmakta olan sistemde meslek öğrenmenin üç yolu bulun-
maktadır. Bunlar örgün öğretim, çıraklık eğitimi, yaygın eğitimdir.

4702 sayılı Kanun ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na eklenen ek madde ile 2001-2002 öğretim yılından 
itibaren öncelikle küçük yerleşim birimlerinden başlamak üzere, MTE alanında orta öğretim diploması, sertifika 
ve belge veren programların uygulandığı mesleki ve teknik eğitim merkezleri açılmıştır (Resmi Gazete 1986). 

Bu merkezlerde çırak, kalfa, usta ve usta öğreticiler yetiştirilmektedir. Buna göre; 

“Çırak”, çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş 
alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişi;

“Kalfa”, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bu meslekle ilgili iş ve 
işlemleri ustanın gözetimi altında kabul edilebilir standartlarda yapabilen kişi;

“Usta”, bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet 
üretiminde iş yaşamınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen; üretimi planlayabilen; üretim 
sırasında karşılaşılabilecek problemleri çözümleyebilen; düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklay-
abilen; üretimle ilgili pratik hesaplamaları yapabilen kişidir (Resmi Gazete 2002).

2002 tarihli MTE Yönetmeliği’ne göre çıraklık eğitimi programlarının amaçları şu biçimde özetlenebilir: 

1. Aday çırakların ilgi, istek ve yeteneklerine uygun meslek seçimi yapmalarına yardımcı olmak,

2. Çırakların mesleklerinde gerekli bilgi, beceri ve iş alışkanlıkları kazanmalarını sağlamak ve onları 
kalfalığa hazırlamak,

3. Kalfalara, mesleklerinin gerektirdiği iş ve işlemleri bağımsız olarak yapabilmeleri ve bir iş yerini 
yönetebilmeleri için gerekli bilgi, beceri, tutum, davranışlar ile iş alışkanlıkları kazandırmak ve onları ust-
alığa hazırlamak,

4. Ustalara; aday çırak, çırak ve kalfalar ile öğrenci/kursiyerlerin işletmelerdeki eğitimlerini yaptırmak 
amacıyla iş pedagojisi kursları düzenlemek, başarılı olanlara usta öğreticilik belgesi vermek,

5. İş güvenliğine ait genel ilkeleri öğretmek, çalışma hayatına uyumu sağlayacak tutum ve davranışlar 
kazandırmak,

6. Çalışma disiplininin anlam ve önemini kavratmaktır (Resmi Gazete 2002).

MTE’in yaygınlaştırılması, niteliğinin yükseltilmesi, iş yaşamının iş gücü talebinin karşılanması, 
gelişmeyi hızlandırılması ve istihdamı artırılması için verilecek eğitimde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
Ülkemizde sanayi ve hizmet sektöründe kalkınmayı ve istihdamı engelleyen nitelikli iş gücü eksikliği söz 
konusudur. Bu aksaklıklar etkili ve yaygın bir MTE ile giderilebilir (Kalkınma Bakanlığı 2014:25;Uçar ve 
Özerbaş 2013:253;Sezgin 1986:2). 

2. YÖNTEM

Araştırma evrenini Ankara ilinde yer alan Ostim Mesleki Eğitim Merkezi’ne devam eden öğrenciler 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini rastgele örnekleme yöntemi ile “Yiyecek İçecek Hizmetleri Al-
anında” eğitim gören ve çalışanlar arasından seçilmiş 207 çırak ve 26 kalfa olan öğrenciden oluşmaktadır.  
Öğrencilerin kişisel bilgilerini ve MTE hakkındaki düşüncelerini ölçmek için hazırlanmış olan anket formu 
kullanılmıştır. Anket formundan elde edilen veriler “Statistical Program for Social Science” istatistik pro-
gramı ile sayı ve yüzde değerleri ile değerlendirilmiştir.  
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Öğrencilerin mesleki eğitim hakkındaki düşüncelerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırmada 
öğrencilerin yaş, eğitim durumu, çalıştığı kurumdaki konumu, hangi sertifika için öğrenim gördüğü, 
çalıştığı iş kolu ve mesleki eğitim merkezine gelme nedenlerine yönelik kişisel bilgileri Tablo 1’de 
verilmiştir. Araştırma katılan 233 öğrencilerin tamamı erkektir (N:233). Öğrencilerin % 57,9’u 15-17 
yaş grubuna, % 42,1’i 18 ve üzeri yaş grubuna girmektedir. Tablo 1’de yer alan eğitim durumları ince-
lendiğinde %63,5’i ilköğretimdir. Öğrencilerin %88,8’i kalfalık belgesi/sertifikası almak için merkeze 
gelmektedir. Çalışılan işkolunun tamamı Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında eğitim görmekte ve 
çalışmaktadır. Araştırmaya katılan ve Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında eğitim gören öğrencile-
rin büyük çoğunluğunu (% 68,6) “Aşçılık” meslek dalındaki öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrenciler 
merkeze devam etme nedeni ise bir meslek sahibi olmak/sertifika almak olarak saptanmıştır. 

     Tablo 1. Öğrencilerin Kişisel Bilgileri
Yaş Dağılımları                                                                                    N                                   %
15-18 135 57,9

19 ve üstü 98 42,1

Aritmetik Ortalama: 17,09 Standart Hata: 1,999
Eğitim Durumları
İlköğretim 148 63,5
Normal Lise 47 20,2
Endüstri Meslek Lisesi 35 15,0
Anadolu Lisesi 3 1,3
Alınacak Belge/Sertifika
Kalfalık Belgesi/Sertifikası 207 88,8
Ustalık Belgesi/Sertifikası 26 11,2
Çalışılan İşkolu
Yiyecek-İçecek Hizmetleri 233 100,0

Çalışılan Dal 
Aşçılık 160 68,6

Pastacılık-Tatlıcılık-Şekerlemecilik 51 22,0

Fırıncılık 14 9,0
Servis Elemanlığı 4 1,7

Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği 4 1,7

Mesleki Eğitim Merkezine Devam Etme Nedeni 
Meslek sahibi olabilmek/sertifika almak 229 98,3
Aileme parasal yardım sağlamak 4 1,7

Toplam 233 100,0

Tablo 2. Mesleki Eğitim Hakkında Bilgiler

Mesleki Eğitim Hakkında Bilgiler

Tamamen 
Katılıyorum 
(5) 

Katılıyorum
(4)

Kararsızım
(3)

Katılmıyorum
(2)

Kesinlikle 
Katılmıyorum
(1)

S % S % S % S % S %

1.Eğitim konusu ile ilgili verilen teorik bilgileri yeterli 80 34,3 89 38,2 42 18,0 14 6,0 8 3,4

2.Uygulamalarla ilgili verilen pratik bilgileri yeterli 50 21,5 95 40,8 56 24,0 24 10,3 8 3,4

3.Mesleki eğitim süresi becerilen kazanılması açısından 
yeterli 75 32,2 83 35,6 45 19,3 19 8,2 11 4,7
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4. Merkez yeni teknolojileri kullanma ile ilgili becerileri 
kazandırmakta yeterli 50 21,5 87 37,3 59 25,3 23 9,9 14 6,0

5. Merkez becerileri kazandıracak teknik donanım 
açısından yeterli 48 20,6 95 40,8 52 22,3 28 12,0 10 4,3

6. Eğitim veren kişilerin bilgileri yeterli 91 39,1 89 38,2 41 17,6 4 1,7 8 3,4

7. Mesleki eğitim ile ilgili verilen bilgiler güncel 54 23,2 78 33,5 74 31,8 22 9,4 5 2,1

8.Verilen dersin içeriği mesleki ihtiyaçlarımızı karşılamakta 60 25,8 93 39,9 52 22,3 17 7,3 11 4,7

9.Merkezlerde mesleki uygulamalarla ilgili imkânlar yeterli 62 26,6 93 39,9 36 15,5 30 12,9 12 5,2

10. Almış olduğum eğitim işletmedeki çalışmalarıma 
yardımcı oluyor 79 33,9 81 34,8 44 18,9 22 9,4 7 3,0

11. Beceri eğitiminde çalışanlar düzenli aralıklarla kontrol 
ediliyor 55 23,6 96 41,2 54 23,2 21 9,0 7 3,0

12. Okul-öğrenci-işletme işbirliği tam olarak 
sağlanmaktadır 50 21,5 96 41,2 47 20,2 21 9,0 19 8,2

13. Beceri eğitiminde yapılan ölçme ve değerlendirme 
yeterli 49 21,0 93 39,9 56 24,0 26 11,2 9 3,9

14. Aldığım eğitimin iş bulmamı kolaylaştıracağını 
düşünüyorum 95 40,8 83 35,6 27 11,6 18 7,7 10 4,3

15.  Merkezlerde ilkyardım konusunda verilen bilgiler 
yeterli 53 22,7 76 32,6 57 24,5 26 11,2 21 9,0

16. Eğitimlerde işçi sağlığı ve iş güvenliği konuları yeterince 
anlatılıyor 74 31,8 81 34,8 40 17,2 23 9,9 15 6,4

17. Eğitim, meslek için gerekli yeterlilikleri kazandıracak 
içeriğe sahiptir 60 25,8 103 44,2 46 19,7 16 6,9 8 3,4

18. Sadece erkeklerin girdiği alanlara bayanların da girişi 
teşvik edilmelidir 88 37,8 71 30,5 40 17,2 19 8,2 15 6,4

19. Eğitimde meslek standartları esas alınmaktadır 61 26,2 106 45,5 41 17,6 18 7,7 7 3,0

20. Eğitim, iş yaşamında çalışma disiplinini sağlamaktadır 79 33,9 96 41,2 39 16,7 16 6,9 3 1,3

21. Eğitim merkezine ulaşım çok zor 48 20,6 71 30,5 37 15,9 36 15,5 41 17,6

22. Aldığım eğitim mesleğe hazırlanmamı sağlamaktadır 91 39,1 83 35,6 39 16,7 13 5,6 7 3,0

23. Aldığım eğitim meslekte ilerlememi sağlamaktadır 87 37,3 91 39,1 34 14,6 15 6,4 6 2,6

24. Aldığım eğitim ileride iş değiştirme olanağı 
sağlamaktadır 73 31,3 71 30,5 46 19,7 23 9,9 20 8,6

25. Alınan belge/sertifika iş yaşamında konumumu 
belirleyen bir unsurdur 114 48,9 75 32,2 30 12,9 8 3,4 6 2,6

Öğrencilerin mesleki eğitim hakkındaki düşüncelerini tespit etmek amacıyla yapılan araştırmada öğren-
cilerin yaş, eğitim durumu, çalıştığı kurumdaki konumu, hangi sertifika için öğrenim gördüğü, çalıştığı iş 
kolu ve mesleki eğitim merkezine gelme nedenlerine yönelik mesleki eğitim hakkında bilgilere verdikleri 
cevaplar Tablo 2’de incelendiğinde;

Araştırmaya katılan öğrencilerin % 38,2 ‘sinin “Mesleki eğitim merkezlerinde verilen teorik bilgilerin 
yeterli olduğunu” belirtikleri, “Uygulamalarda verilen pratik bilgilerin” de bu doğrultuda yeterli olduğu-
na katıldıkları (% 40,8) saptanmıştır. Mesleki eğitim merkezlerinde verilen teorik ve pratik bilgilerin sek-
töre yönelik olması, bu cevapların verilme nedeni açıklayabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığının, Ulusal 
Ajansın ve Kalkınma Ajansları gibi Mesleki Ve Teknik Eğitime yönelik projeleri maddi açıdan destekleyen 
kurumların, son yıllarda özellikle mesleki ve teknik eğitime olan desteğinin artması, araştırmaya katılan 
öğrencilerin % 37,3’ünün “merkezlerin yeni teknolojileri kullanma ile ilgili becerileri kazandırmakta yeterli 
olduğunu” ve  % 40,8’inin “merkezlerin teknik donanım açısından yeterli olduğunu” belirtmelerine neden 
olduğu belirlenmiştir. 

Yenilenen üretim teknolojilerinin sürekli olarak güncellenmesi, bilgilerin de güncellenmesini gerektirme-
ktedir. Öğrencilerin verilen bilgilerin güncelliği ile ilgili olarak verdikleri cevaplarda, % 33,5’in bilgileri güncel 
olarak belirttiği saptanmıştır. Bilgilerin güncellenmesi hakkında öğrencilerin % 31,8’inin kararsız olması, % 
11,5’inin ise olmuşuz düşüncede olması, yeni bir yaklaşımın getirilmesi gerektiğini düşündürmektedir.
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Mesleki eğitim merkezlerinin donanımlarının yeterli olması ve sanayi bölgelerinin içinde yer alması, 
araştırmaya katılanların % 39,9’unun uygulamalardaki imkanları yeterli olduğunu bildirmesine, % 45,5’inin 
de meslek standartlarının esas alındığını belirtmesini sağlamıştır.

Son yıllarda MEB’in ilk yardım ve iş güvenliği konusunda eğitimcileri sürekli olarak hizmet içi eğitime 
tabii tutarak bilgi ve becerilerini güncellemesi, araştırmaya katılan öğrencilerin % 34,8’inin “iş sağlığı ve 
güvenliği konularının yeterince anlatılıyor” ve % 32,6’sının “merkezlerde ilk yardım konusunda verilen bil-
giler yeterli” cevaplarını vermelerini sağlamıştır.

Mesleki eğitim merkezlerinin genellikle il dışında sanayi bölgelerinde olması, belediyelerin ulaşım plan-
laması konusunda biraz daha gayret göstermesini gerektirmektedir. Öğrencilerin mesleki eğitim merkezler-
ine ulaşımın zorluğu ile ilgili olarak % 30,5’inin zor olduğunu, % 20,6’sının ise bu fikre tamamen katıldığını 
belirtmeleri, bu saptamayı destekler niteliktedir.

Öğrencilerin daha önce demografik bilgilerde büyük çoğunluk olarak bidirdikleri “mesleki eğitim merke-
zlerine sertifikasyon amaçlı olarak geldiklerni” belirtmeleri, “alınan belge iş yaşamında konumu belirleyen bir 
unsurdur” sorusuna verilen cevap ile birbirini tamamlar niteliktedir (%48,9 Tamamen Katılıyorum).

4. SONUÇ VE ÖNERİLER: 

  Öğrencilerin mesleki eğitim hakkındaki düşüncelerini tespit etmek amacıyla yapılan 
araştırmada öğrencilerin yaş, eğitim durumu, çalıştığı kurumdaki konumu, hangi sertifika için öğrenim 
gördüğü, çalıştığı iş kolu ve mesleki eğitim merkezine gelme nedenlerine yönelik mesleki eğitim hakkında 
bilgilere verdikleri demografik bilgiler ve mesleki eğitim hakkında verdikleri cevaplar incelendiğinde aşağı-
daki sonuç ve önerilere ulaşıldığı belirlenmiştir:

Öğrencilerin almış oldukları teorik ve pratik bilgilerin büyük oranda yeterli olduğunu bildirmesi, 
öğretim yöntemlerinin uygulanmasında herhangi bir sorun olmadığını göstermesine karşı, sürekli olarak 
değişen teknoloji ile beraber sürekli güncellemeye tabii olması gerektiği düşünülmektedir.

Teorik ve pratik bilgi güncellemesinin yanında eğitimcilerin de sürekli olarak bu güncel bilgiler hakkın-
da bilgilendirilmesi, hizmet içi eğitime tabii tutulmaları ve hazırlanacak eğitim materyallerinin oluşturul-
masında konu ile ilgili ve yetkin eğitimcilerin bir araya getirilmesi gerektiği sonucu da yadsınamaz.

Okul-öğrenci-veli-işletme işbirliğinin daha da geliştirilerek devam ettirilmelidir. Ülkenin yiyecek içecek 
hizmetleri alanında üretimde öncü firmaları bu işbirliğine sürekli olarak destek vermeli ve bizzat eğitimin 
içinde olması gerektiği düşünülmektedir.

Öğrencilerin teorik ve pratik eğitim alması yanında, işletmelerde beceri eğitimi faaliyetlerini göster-
irken devam eden koordinatörlük işlemleri geliştirilerek devam ettirilmeli, öğrencilerin büyük çoğun-
luğunun genç olmasından ötürü kişisel ve mesleki rehberliğin de sürekli olarak verilmesi planlanmalıdır.

Eğitim merkezlerine ulaşım kolaylaştırılması, araç-ulaşım planlaması MEB-Belediyeler ve İl 
müdürlüklerinin ortak çalışması ile iyileştirilmelidir. Birçok öğrencinin mesleki ve teknik eğitime ve mesle-
ki eğitim merkezlerinde eğitimlerine ara vermelerine olan bu sebep ortadan kaldırılmalıdır.

Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenciler 1 gün teorik ve pratik eğitim alırlar, geri kalan 5 gün işletmele-
rde beceri eğitimi ile usta öğreticileri eşliğinde bilgileri pratik ederler ve öğretmenleri tarafında kontrol edil-
irler. İşletmelerin mesleki eğitim merkezlerine öğrenciler bazı durumlarda (iş yoğunluğu, eleman eksikliği) 
göndermemeleri öğrencilerin eğitimlerinden eksik kalmalarına neden olmaktadır. Bu durumlar işletmeler 
ile öğrencilerin merkezlere devam etme sebepleri konuşularak ortadan kaldırılmalıdır.

MEB, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Mesleki Yeterlilik Kurumunun, belge ve sert-
ifika standardizasyonu ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar ve Avrupa Birliği entegrasyonu sonucu ortaya 
çıkan yeni uygulamalar, belge ve sertifika alma yollarını zorlaştırmış fakat belge alınması sonucunda tam ve 
eksiksiz bigli-beceriye sahip olunmasına yol açmıştır. Bu tip uygulamaların eksik yönleri tamamlanmalı ve 
eğitim alan ve sertifikasyona geçen öğrencilerin önündeki engeller ortadan kalkmalıdır. Ayrıca setifikasyon 
sektörde yeterliliği olan bireyler tarafından sağlanmalıdır.
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Evaluation of the Effects of Stimulus Types over Attention Based on Hjorth 
Parameters with Electroencephalography

Turgay BATBAT*1, Ayşegül GÜVEN*1, Nazan DOLU2

1. INTRODUCTION 

Attention, conscious or unconscious processes which can be defined as selection of limited data over 
whole data generated by stimulators, emotions and memory. All cognitive procedures start with one at-
tention process. This situation makes detection of attention important for investigating physiological and 
psychological dynamics of brain. In literature, attention studies are generally examined by cancellation tests 
or physiological signals like evoked potentials (EP) and electroencephalography (EEG). Cancellation tests 
are generated by stimulus types like letter or shape and configuration like random or organized (Brucki 
and Nitrini 2008). These tests are only giving information about attention levels not about brain dynamics. 
In detailed view, research concentrated over brain regions and dynamics. Thus, physiological signals were 
gained popularity (Sternberg and Sternberg 2011).

 To show the effect of attention over physiological signals, data are recorded using different stimula-
tions. Stimulation process of brain can be seen over records just after stimulus using EEG. EEG is recorded 
from scalp with electrodes and shows brain activities. Effect of stimulus can be detected over EEG directly 
or can be specified by EP. EP is stimulus-based signal generated by brain and characterized by positive and 
negative peaks. After stimulus, specified time intervals on record are taken as data and averaged all parts 
which encounter after similar stimulus. 

EPs are called visual, auditory and somatosensory in terms of stimulus type (Sternberg and Sternberg 
2011; Qin et al. 2016; Sridhar et al. 2017). EP abnormalities after auditory and visual stimuli are associated 
with psychiatric problems (Hansenne 2000). Gender differences between elementary school students cause 
delay in the P300 component and smaller amplitude in male participants in auditory stimulation (Şenel et 
al. 2004). Between medical faculty students, N75 and P100 components of EP shows no difference based 
on genders with visual stimuli (Akhan, Çalışkan, and Karaca 1995). In a study in which different voices 
were used as stimuli, it was seen that some auditory stimuli were not perceived in the case of visual atten-
tion (Ikeda 2015). Complexity of target combination causes P300 amplitude increases in visual stimuli 
(Wilaiprasitporn and Yagi 2015). In both positively and negatively evocative images, red color increases 
attention. However, in neutral images, this color does not cause any change in the signals (Kuniecki, 
Pilarczyk, and Wichary 2015). In literature, love and friendship have been shown to be effective on atten-
tion using related words (Langeslag et al. 2015). The relationship between delta-theta-alpha and gamma 
frequency bands in EEG signals and cognitive functions has been determined. Differences in alpha and 
theta bands were shown with both auditory and visual stimuli (Başar et al. 2000). Focused attention is 
related with theta and gamma bands of EEG and with EP signals (Burgess and Gruzelier 2000; Jensen, 
Kaiser, and Lachaux 2007).

Extraction of features is key point to link data with decision systems. Without feature extraction 
gathering information from physiological like complex signal is very hard. Feature extraction tech-
niques and classification procedures like intrinsic mode functions (IMFs), Alzheimer’s disease, hypox-
ic ischemic encephalopathy, and stroke like diseases can be discovered from scalp signals. Sleep stage 
discovery were solved non-invasively using coherence and entropy analysis (Ho et al. 2014; Kortelainen 
et al. 2016; Oweis and Abdulhay 2011; Mariani et al. 2016; Amin et al. 2015). Several new attributes 
have been discussed in recent publications involving EEG and EP; these include temporal moment, 
spectral centroid, ensemble empirical mode decomposition (EMD), Hjorth parameters, and zero cross-
ing rate (Riaz et al. 2015; Prakash and Roy 2016). These studies show us Hjorth parameters are useful 
*  Corresponding Author: turgaybatbat@erciyes.edu.tr, aguven@erciyes.edu.tr
1  Erciyes University, Engineering Faculty, Department of Biomedical Engineering, Kayseri, Turkey          
2  Başkent University, Faculty of Medicine, Department of Physiology, Ankara, TURKEY 
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method to investigate EEG but, in our study, we worked on event related changes which is special point 
to investigate.

In the present study, we’ve investigated the differences between complexity and mobility param-
eters of Hjorth based on visual and auditory stimuli. This study is very important for brain computer 
interfaces. Detection of differences based of stimulation types will help us to find unknown character-
istics of environment. And it’s also useful to solve mechanism and make it possible to copy to intelligent 
machines (Citi et al. 2008; Zhang et al. 2012). The present paper is organized as follows: in section 2, 
we review records and procedures, Hjorth parameters and statistics; in section 3, we describe samples 
and results with discussion; in the last section, we review the results and provide some more advanced 
insights.

2. MATERIALS AND METHODS

We recorded the data in the Brain Dynamics Laboratory of the Erciyes University’s Medical Facul-
ty. This laboratory has light-lit, electromagnetically isolated, sound-proof room for experimental studies. 
The experimental procedure was approved by Erciyes University Ethics Committee. Firstly, all participant 
signed volunteer forms and made the cancellation test (Weintraub 1985). The subjects consist of 10 healthy 
university students between 18 and 25 years old. All were right handed, all had normal or corrected vision, 
as well as normal hearing. The signals were recorded from the Fz (frontal), Cz (central), Oz (occipital), and 
Pz (parietal) channels according to the international 10/20 system with Ag/AgCl electrodes. We used left 
earlobe as a reference. To record EEG, we used Biopac (Biopac Systems, Santa Barbara, CA) MP150 system 
and 4 Biopac EEG 100C amplifier modules. Sampling frequency has taken as 2500 Hz. After every stimulus 
EEG signals were recorded 2500 ms (1000 ms evoked potential 1500 ms rest state). Each stimulus marked 
over data with custom built circuit. 

The oddball paradigm, which is very popular on cognitive experiments, have been used. This paradigm 
uses sequential stimuli which are named standard are produced by the system and randomly interrupted by 
different stimuli that named as target. When target stimulus has appeared, a task is executed by participant. 
This task is to push a button for our experiment. Two independent experiments have made sequentially. 
First experiment with visual stimulation system, second experiment with auditory stimulation system. The 
visual stimulation system consisted of basic shapes. The several “plus” shape (+) was the standard, and the 
target stimulant has a single sphere with same several plus shapes. The auditory stimulation system consists 
of 70 dB sounds. Standard stimulus characterized with 1,000 Hz frequency and target characterized with 
2,000 Hz frequency. In present study, we used 25 targets and 25 standard stimuli. 

Previous studies have shown that age, education and several illnesses affect attention levels. The 
aim of our study to investigate distortions about stimulus types. For this reason, we selected homoge-
nous group as possible as. Gender effect was examined, and no significant difference was found. Partic-
ipants have been selected from same environment and same education level. In addition, participants 
scored high scores on cancellation tests. Thus, we assume that group was highly homogenous (Hong 
et al. 2015). 

Subsequently, feature extraction process has been applied to all data. Hjorth parameters gives the 
activity, mobility and complexity of the signal. We used mobility and complexity parameters to evaluate 
data with tool written by Kugiumtzis (Kugiumtzis and Tsimpiris 2010). Mobility is calculated as seen 
in Eq. 1. It gives us the measure of slope. Complexity provides the number of standard slope generated 
during the standard time required for generation of single standard amplitude as Eq. 2 (Prakash and Roy 
2016).
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After the calculation of parameters for 2 stimulation types for 4 channel and standard and target stim-
ulations discretely Kolmogorov-Smirnov normality tests and paired sample t-tests have been applied with 
all combinations.

3. RESULTS AND DİSCUSSİON

Sample Hjorth parameters are shown in Table 1. For all channels mobility and complexity parameters 
have been computed based on stimulation types. Every row shows different participants and different stim-
ulation types are selected as pairs. Kolmogorov-Smirnov normality tests were shown in Table 2. Only Cz 
channel values couldn’t be passed normality tests but plots show normal like distribution and we took as 
normal. Because sample number is very low and EEG like physiological signals catches the normal distri-
bution in big numbers. After paired sample t test pairs generated from Fz channel based on stimulus differ-
ences both mobility and complexity t values lower than 0.05. With this score on Fz channel and as expected, 
frontal lobe differences statistically significant.

Table 1. Sample Hjorth parameters for one participant

Pz Oz Cz Fz 

Pa
rt

ic
ip

an
t 1

Vi
su

al Standard
Mobility 0,225849678 0,263849746 0,246308462 0,276090435

Complexity 0,222252441 0,248825916 0,258061344 0,265263449

Target
Mobility 0,23276157 0,253372482 0,252905037 0,288751162

Complexity 0,193411119 0,218777841 0,228545494 0,240796002

Au
di

to
ry Standard

Mobility 0,230550666 0,243410469 0,229553632 0,254192085

Complexity 0,226445157 0,242773039 0,251289941 0,258870324

Target
Mobility 0,207795938 0,221194141 0,219977998 0,270093341

Complexity 0,182861237 0,208136331 0,218726639 0,234090667

Table 2. Kolmogorov-Smirnov normality tests

Visual Auditory

Standard Target Standard Target

Stat. Sig. Stat. Sig. Stat. Sig. Stat. Sig.

Fz
Mobility ,173 ,200* ,214 ,200* ,152 ,200* ,134 ,200*

Complexity ,173 ,200* ,214 ,200* ,152 ,200* ,134 ,200*

Cz
Mobility ,281 ,024 ,227 ,155 ,173 ,200* ,223 ,172

Complexity ,281 ,024 ,227 ,155 ,173 ,200* ,223 ,172
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Pz
Mobility ,151 ,200* ,130 ,200* ,196 ,200* ,193 ,200*

Complexity ,151 ,200* ,130 ,200* ,196 ,200* ,193 ,200*

Oz
Mobility ,209 ,200* ,185 ,200* ,208 ,200* ,132 ,200*

Complexity ,209 ,200* ,185 ,200* ,208 ,200* ,132 ,200*

4. CONCLUSIONS

The aim of the study to use Hjorth parameters to investigate stimulation type differences and use this 
knowledge on advanced works. Our records are taken from very homogenous group to find only the stim-
ulation effects. For these kind of participant groups meaningful features gains very big importance. Several 
known useful features couldn’t find differences over EEG like complex signals with this level of homoge-
neity. Our data scaled to EEG frequency band and after that down sampled to increase calculation perfor-
mances. Hjorth parameters have been calculated and statistically tested with paired samples t-test. For all 
pairs, significance have been only found over frontal lobe for two Hjorth parameters. With these clues we 
can address that Hjorth parameters are highly useful over task related scalp signals.  
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1.Giriş

Bu araştırma; yaylı çalgıların bir üyesi olan viyolanın Türkiye’deki eğitim-öğretim durumunu, ulusal ve 
uluslararası anlamda yapılan araştırmaları ve müzikte anksiyete kavramını içermektedir. Çalışmada temel 
kavramlardan öncelikli olarak bahsetmek yerinde olacaktır.

Müzik ve eğitim kavramlarını birleştirmeden önce, müziği, yani, insanın hayatının neredeyse her döne-
minde vazgeçilmez kendini ifade şeklini, Prof. Dr. Ali Uçan “Belli bir amaç ve yöntemle, belli bir güzellik an-
layışına göre işlenerek birleştirilmiş seslerden oluşan estetik bir bütün” olarak tanımlamıştır (Uçan,1994,10).

Eğitimin tanımını ise en bilinen şekliyle Prof. Dr. Nurettin Fidan, “Eğitim en genel anlamıyla insan-
ları belli amaçlarına göre yetiştirme sürecidir. Bu süreçten geçen insanın kişiliği farklılaşır. Bu farklılaşma; 
eğitim sürecinde kazanılan bilgi, beceri, tutum ve değerler yoluyla gerçekleşmesi” olarak tanımlamaktadır 
(Fidan, 2012,4).

Müzik eğitiminde, bireysel çalgı ile alınan eğitim, kültürel ve müfredat dahilinde verilen eğitimden 
farklı olmasının yanı sıra; bireysel çalgı çalma becerisinin eklenmesi ile ifade edilebilir. Okulun müfredatına 
ve kademeye göre değişen çalgı eğitimi, disiplin, iyi bir müzikal duyum, uygun çalışma ortamı, çalgısına 
hakim bir öğretmen gerektirir. 

Çalışmada Türkiye’de ve yurt dışında viyola eğitimi üzerine yapılan araştırmalar incelenmiştir. İlk 
olarak Türkiye’de viyola eğitimi ile ilgili yapılan bilimsel araştırmaların, 90’lı yıllara dayandığı söylenebilir. 
Bu yıllarda daha çok tez ağırlıklı yapılan çalışmalar, 2000’li yıllarda ulusal ve uluslararası nitelikte makaleler 
ile devam etmiştir. 2015 yılına kadar süregelen viyola eğitimi araştırmaları; ağırlıklı olarak eğitim içeriği, 
viyola eğitiminde karşılaşılan sorunlar, Türk müziği, Türk Halk Müziği ve batı müziği icrasındaki güçlükler 
üzerine yapılmıştır.  

Tanrıverdi (1996), viyola öğrenimine başlayan öğrencilerin ilk yılında sağ el için kazanması gereken 
becerileri, teknik açıdan yol göstermek amaçlı incelemiştir (Tanrıverdi, 1996). Bektaş, viyolanın içerik ve 
eğitim boyutu ve başlangıç viyola eğitimine ilişkin yeni bir yaklaşım ve model önerisi üzerine çalışma-
lar yapmıştır (Bektaş, 2003 ve 2004). Nacaklı 2004, Kervancıoğlu ise 2013 yılında Türk Halk Müziği eser-
lerinin viyola eğitiminde kullanılabilmesi ile ilgili çalışmalar yapmışlardır (Nacaklı, 2004; Kervancıoğlu, 
2013). Derican ve Albuz viyola eğitimi için Türk Müziği dizilerine dayalı makamsal etütlerin kullanımı ve 
bu sistem kaynaklı çok sesli müzik hakkında çalışmalar yapmışlardır (Derican&Albuz, 2008; Albuz, 2001). 
Ayrıca Osmanzade (2012) konservatuvarlardaki viyola eğitiminde çok sesli Türk Müziği eserlerinin önemi-
ni araştırmıştır (Osmanzade, 2012). Keman ve viyola eğitimi, (Bilginer, 2001; Varış, 2002), keman ve viy-
ola eğitimindeki benzerlikler, farklılıklar (Başdan, 2008), kemandan viyolaya geçiş sürecindeki güçlükler 
(Varış, 2006; Çalgan, 2015), viyola eğitimi ve müfredatı (Onay, 2005; Dinç, 2010) yine viyola üzerine yapılan 
araştırmalar arasında yer almıştır.  

Türkiye’de yapılan araştırmalar içerisinde; viyola eğitimci ve icracısı Yusuf Hasanov’un viyola eğiti-
mine katkıları (Karademir, 2012), evrensel viyola eğitiminin Türkiye’de ulusal ekol yaratma durumu (Aydar, 
2002), Çağdaş Türk bestecilerinin viyola eserlerinin müfredatta olup olmama sebepleri” (Ece, 2002) ve lisans 
seviyesinde ders veren keman ve viyola öğretim elemanlarının çalgı pedagojisi ders içeriği (Baykal, 2012) 
görülmektedir. 
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Yurtdışında ise viyola üzerine olan araştırmaların daha çok yaylı çalgılar odaklı yapılmıştır. Bu araştır-
malar içerisinde; yaylı çalgı öğrencilerini belirleme, seçme  (viyola öğrencileri de dahil olmak üzere) ve 
öğrencilerin enstrüman seçme sebepleri (Gillespie&Hamann, 1999; 266-278), yaylı çalgı eğitiminde öğret-
men, öğrenci ve yöneticinin önemi (Brenner, 2010; 45-64),  yaylı çalgı eğitimcilerinin yetiştirilmesi (Smith, 
1995; 139-155), yaylı çalgı eğitim sistemi (Lesniak, 2008; 59-69),  Amerikan ve Türk yaylı çalgı eğitimi 
(Göktürk, 2009; 689-716), Newyork’ta 1950-1960 arasındaki müzik eğitimi dernekleri ve yaylı çalgı tarihi 
(Sturm, 2011), bireysel ve toplu yaylı çalgı eğitimi (Wöllnerl & Ginsborg, 2011; 301-323),  yaylı çalgı eğitim 
psikolojisi (Hopkins, 2013; 97-114; Ha, 2015; 18-28) yer almaktadır. 

Viyola eğitimindeki gelişime ışık tutacak çalışmaların incelenmesi, bu eğitim alanındaki eksikliklerin 
belirlenmesi  açısından yerinde olacaktır.

2. Türkiye’de Viyola Eğitimi

Müzik dünyasında yaylı çalgıların barok dönemden itibaren batı müziğine girmesi ile, viyol ailesi; 
Rönesans ile birlikte keman ailesi olarak dönüşmüş ve gelişmiştir. Keman ailesi üyesi olan viyola, Bektaş’a 
göre (2010), XVI. yy’da ortaya çıkmış, tarihsel gelişim süreci içerisinde birçok değişikliğe uğramış ve XVIII. 
yy’ın başlarından itibaren ise bu enstrüman biçimsel standartını kazanmaya başlamıştır. Orkestralarda yer 
edinmesi ile birlikte ise evrensel bir boyut kazanmış, okullarda erken yaşlardan itibaren öğretilmeye başlan-
mıştır (Bektaş, 2010;98). Ece’ye göre ise (1998), Monteverdi’nin “Orfeo” isimli operasındaki çalgı grubu ilk 
orkestranın oluşması ve viyol ailesinin bu grupta var olması açısından önem kazanmaktadır ( Ece, 1998;80).

Avrupa batı müziğinde yaylı çalgı eğitiminin çıkış noktası olarak, Viyana ve Berlin kadar önemli olan 
sanat merkezi Mannheim Okulu’nun olduğu söylenebilir.

1720’de Almanya’da kurulan Mannheim Okul Orkestrası, tarihte ilk kez yaylı ve üflemeli çalgıları bir 
araya getirmiştir. Mannheim Okulu, Viyana Klasik Öncesi Okulu’nun yanı sıra üç nesil boyunca Viyana 
Okulu’nun temel öğelerini taşıyan çalışmalar göstermiştir (Pamir, 1989;23).

Mannheim Okulu yöneticisi Johann Schubert (1720-1767), bir Klavsen virtüözü olarak oda müziklerinde 
Klavsen’e solo çalgı rolü verip, okulda uyguladığı yöntemleri genişleterek farklılaştırmıştır (Mimaroğlu, 
1990;67). Dolayısı ile, yaylı çalgılar hakkında verilen bilgilerden yola çıkarak, viyolanın eğitim temellerinin 
Mannheim Okulu’na dayandığı söylenebilir. 

Türkiye’de ise viyola eğitimi 20.yy’a dayanmaktadır. Batı müziği çalgısı olarak viyola, 1917 yılında ku-
rulan Dar’ül-Elhan’ın “Şark Musikisi” bölümünün kaldırılması ile yaylı çalgı eğitimi içerisinde yer almış, 
böylece viyolanın eğitim temelleri atılmıştır ( Kavcar, 1982;17).  

Günümüzde İstanbul Üniversitesi Konservatuvarı olan okulda,  Batı müziği ve Türk Halk müziği mü-
fredatı uygulanmış, ilk türkü derleme çalışmaları yapılmıştır. Halk Müziği daha çok nazari olarak işlenmiştir 
(Özden, 2013;19-20). 

Ağırlıklı olarak Türk musiki eğitimi verilen Darülelhan’da temel müzik bilgisi, solfej, şan, viyolonsel, pi-
yano, Türk müzik aletleri, müzik tarihi, kompozisyon, Türk dini müzikleri ve usulleri, öğretilmiştir. Öğrenim 
süresi dört yıl olarak belirlenmiştir. Dönemin iktisadi imkânları ve savaş ortamının getirdiği mali sıkıntılar 
sebebiyle Darülelhan, 1921 yılında kapatılmış ve daha sonra yeniden açılmıştır (Duman, 2017;117,120). 

Darülelhan’ın İstanbul Belediyesi’ne bağlanması, müzik öğretimi ve eğitimi  uygulaması yapan bir ku-
rum olması açısından önemlidir. İlk önemli konservatuvar ve müzik okulu sayılan bu okul; Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın öncülüğünde kızlar ve erkekler için ayrı öğretim yapmak üzere açılmıştır. 1. Dünya savaşının 
sıkıntılı günlerine rastladığı için istenilen düzeyde çalışıp gelişememiştir. Cumhuriyet’in kurulmasın-
dan itibaren, yeni bir çalışma dönemine başlayan okul, böylelikle 1926 yılında batı tipi bir konservatu-
vara dönüştürülmüş, Türk Musikisi öğretimine son verilmiştir. 1944 sonrası Türk Müziği öğretimi tekrar 
başlamıştır (Kavcar,1982;18).

Cumhuriyet döneminde müzik alanına önem verilmiş, bilimsel ve metodolojik olarak ilerlemesi önem-
senmiştir. Bu amaçla 1924 yılında Musiki Muallim Mektebi kurulmuştur. Böylece Ankara Devlet Konser-
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vatuvarı öncesi ulusal eğitimi uygulayabilecek öğretmen kadrosu, ardından besteci ve yorumcu yetiştirmek 
planlanmıştır ( Şahin ve Duman, 2008;264).

Bu amaçlarla Musiki Muallim Mektebi’nin ardından 1934 yılı Kültür Bakanı Abidin (Özmen) deneti-
minde Ankara’da bir kongre toplanmıştır. Kongreye, Cemal Reşit Rey, Necil Kazım Akses, Hasan Ferit An-
lar, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun gibi dönemin ünlü ve günümüzün Türk Beşleri olarak anılan 
sanatçıları katılmıştır. Kongre raporunda Ankara Devlet Konservatuvarının kurulması ve batıdan uzman-
ların getirilmesi gerektiği vurgulanmış, Joseph Marx, Paul Hindemith, Carl Ebert ve Bela Bartok gibi dün-
ya müziğinin ünlü isimlerinden bir kısmı Türkiye’ye gelerek müzik alanında çalışmalarda bulunmuşlardır 
(Yücel, 1983;457-458). 

Ankara Devlet Konservatuvarının kuruluşu ve değerli sanatçıların getirilme sebebi, müzik ve sahne 
sanatları alanında Batılı anlayışla eğitim-öğretim yapmaktır. Bela Bartok’un çalışmaları sonucu konservatu-
vara bağlı Türk Halk Müziği Arşivi kurulmuştur. 1940 yılında Büyük Millet Meclisi’nce onaylanan yasayla 
Devlet Konservatuvarı müzik ve temsil olmak üzere iki kola ayrılmıştır. Müzik kolu altı daldan oluşmuştur. 
Kompozisyon, orkestra yönetmenliği, piyano, org, arp, yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ve son 
olarak şan olmuştur (Kavcar, 1982;17-19).

İlk mezunlarını 1941 yılında veren kurumun, 1950 yılında bale bölümü hayata geçirilmiştir. Kurum, 
müzik ve sahne sanatları alanında değerli öğretmenler ve besteciler yetiştirmiştir. İlerleyen yıllarda İzmir 
Devlet Konservatuvarı (1958), İstanbul Devlet Konservatuvarı (1971) kurulmuştur. Ardından 1976’da İs-
tanbul’da Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı eğitime başlamıştır. Bu kurumlardan başka uygulamalı ve 
kurumsal olarak müzik eğitimi veren başka kurumlar da hayat geçirilmiştir. Sırayla, Gazi Eğitim Enstitüsü, 
İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü, İzmir Buca Eğitim enstitüsü müzik eğitimi vermek üzere açılmıştır. Kısa 
süre sonra öğretmen okulu olarak dört yıllık eğitim veren bu okullar, günümüzde eğitim fakültesi olarak 
eğitime devam etmektedir(Kavcar, 1982;20).

Böylece yaylı çalgılar ailesinden olan viyolanın, Türkiye’de ki eğitiminin başlangıcı, açılan eğitim ku-
rumları ve tarihsel süreçte yeni okulların eklenmesi ile gelişim sürecinin devam ettiği ifade edilebilir. Yaylı 
çalgılar başlığı altında yer alan viyolanın eğitimine, günümüzde güzel sanatlar liseleri, eğitim fakülteleri, 
konservatuvar, güzel sanatlar fakülteleri ve özel eğitim kurumlarında devam edilmektedir.

3. Performansta Anksiyete

En yaygın olan ruhsal bozukların başında gelen anksiyete, tetikleyici bir durum ile açıklanamamak-
tadır. Psikolojide, kaçınılması ve kontrol edilmesi mümkün olmayan bir durumu yaşama olasılığı olarak 
ifade edilen, ruhsal ve fizyolojik etkileri olan durum olarak ifade edilmektedir (Bal, 2010, 1).

 Sahnede müzik performansı sergilerken yaşanan performans anksiyetesi; birçok yerli kaynakta perfor-
mans anksiyetesi; yabancı kaynaklarda ise performance anxiety ve stage fright olarak belirtilmektedir. 

Anksiyete kavramını Kafadar (2009), kişinin tehdit/tehlike potansiyeli içeren bir uyaranla karşı karşıya 
kaldığında yaşadığı, bedensel, duygusal ve zihinsel değişimlerle kendini gösteren bir uyarılmışlık durumu 
olduğunu (Kafadar, 2009;14), Çimen ise (2001); kaygının, kötü bir sonuç doğuracağını düşündüren üzüntü, 
tasa veya bir sorunun ne olduğu hakkında fikir yürütmeksizin  hissedilen belli belirsiz korku olarak tanım-
lamıştır (Çimen, 2001,125; Akt. Ewans, 1994, 12).

Performans anksiyetesi; sosyal anksiyete bozukluğunun bir alt tipidir. Performans anksiyetesi müzisy-
enlerde sıklıkla görülmekte olup, aşırı anksiyete, iyi odaklanamamaktan oluşan dikkat dağınıklarına, sinirlil-
iğe, bellek hatalarına, genel bir huzursuzluk durumuna, bedensel gerginliğe ve bunların sonucunda sahneye/
konsere çıkmaktan korkmaya neden olabilmektedir (Kafadar, 2009,13). Müzisyenler “odaklan” ya da “devam” 
et gibi cümleler ile kendilerini yönetmeyi öğrenebilmekte; böylelikle performans anksiyetelerini azaltmaya 
yardımcı olabilmektedirler (Harris, 2017, 25).

Müzikte anksiyete yaşama, Çırakoğlu’na göre; müzikal ya da müziksel performans kaygısı ifadesi kul-
lanıldığında amatör ya da profesyonel bir müzisyenin, yani kaygıyı yaşayan bireyin problemine yapılan vur-
gunun  arka planda kaldığını ve literatürde kimi araştırmalarda kullanılan sahne korkusunun da (stage fright) 
doğru bir isimlendirme olmayabileceğini şeklindedir (Çırakoğlu, 2013, 96). 
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Müzikte sahne performansı kaygısı; birçok psikiyatrist ve psikolog tarafından da (sosyal fobi) kategorisi-
nin alt başlıklarından biri olan (sahne korkusu) olarak tanımlanmaktadır. Oysa kişi için korku ya da gerginlik, 
sahneye değil, sergilenecek performansa yönelik bir duygudur. Nagel’a göre müzisyenler, aslında sahneden 
değil, performans sırasında ortaya çıkabilecek potansiyel ya da gerçek aksiliklerden ve bunların yaratacağı 
utanma ve aşağılanma duygularından korkarlar (Kabakçı, 2016, 88; Akt. Çırakoğlu, 2010, 96). Gruenberg, 
sahne korkusunun saf ve basit bir hastalıktan ibaret olduğunu ve bilim adamları arasında neredeyse evrensel 
olarak kabul edildiğini; ancak hastalığın doğasını belirterek teşhisi tamamlamayı ihmal ettiklerini belirtmiştir 
(Gruenberg, 1919, 222).

Solo ve birlikte çalma anksiyetesinde ise; yapılan performansın doğası bağlamında, solo icranın müzisy-
enler için en fazla tehdit oluşturan performans türü olduğu ve birlikte icra yapılan kişinin sayısı arttıkça, 
hissedilen kaygıda azalma olduğu görülmektedir (Teztel ve Aşkın, 2007, 5; Akt. Parncutt ve McPherson, 2002).

Çalgı eğitimi alırken oluşabilecek anksiyete hakkında ise Ergen; çocukların karşılaştığı güçlüklerin sap-
tanıp, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine uygun olarak hazırlanmış olan etkinlik ya da çalışmalarla destekle-
nerek, karşılaşılan güçlüklerin çözüm yollarının bulunmasının, çocuğun kendisini başarılı hissetmesini 
sağlayarak çalgı eğitimi-özgüven arasındaki ilişkiden pozitif yönde yarar sağladığını düşündüğünü belirt-
mektedir. (Ergen, 2010, 21)

Yerli ve yabancı kaynaklardan edinilen bilgiler ışığında, yaşanılan anksiyete durumuna farkındalık ka-
zandırmak ve karşılaşılan güçlükler için destek almak, performans anksiyetesini olumlu yönde etkileyecektir.

4. Değerlendirme

Performans anksiyetesi hakkında, yerli kaynaklar son derecede kısıtlıdır. Yapılan araştırmalar, viyola 
eğitimi, icrası yönünde olup, belirli sınırlar içerisinde kalmıştır. Özellikle performans anksiyetesi hakkında 
yapılan araştırmalar yok denecek kadar azdır. Viyola icrasında anksiyete veya sahne korkusu üzerine yapılan 
ulusal ve uluslararası kaynaklar ise ya bir topluluk, ya da yaylı çalgılar üzerinedir. 

Bir müzisyenin amatör ya da profesyonel olsa da müzikte anksiyete yaşama durumu arka planda kal-
mamalıdır. Farklı kaynaklarda stage fright, sahne heyecanı, performans anksiyetesi olarak ifade edilen du-
rumlar özünde farklık taşımaktadır.

Bir müzisyenin, çalgısına yeni başlayıp   kısa sürede performans sergilemesi ya da uzun bir zaman 
diliminin ve çalışmanın sonucunda dinleyici ile buluşmayı istemesi büyük bir kabusa dönüşebilmektedir. 
Henüz yeni başlamış ya da uzun bir yol almış olsa da, kişinin kontrolünü kaybetme noktasına kadar gelip, 
kariyerini sonlandırmak istemesine sebep olabilecek bir duygulanım olan performans anksiyetesi oldukça 
önem taşımaktadır.

Performans anksiyetesini yenebilme veya en aza indirebilme; belirli bir disiplin içerisinde; düzenli, 
sık aralıklarla çalışma ile mümkün olabilir. Yaylı çalgı eğitiminde entonasyon kavramı önemli bir yer tut-
maktadır. İcrada perde prensibine dayanmayan bu çalgılarda sesleri net ve doğru bir şekilde elde etmeye 
entonasyon denir. Entonasyonu doğru bir şekilde elde etmenin en etkin yöntemi; belirli bir ses dizisini 
(gam) ve alıştırmaları (etüd) düzenli çalışmaktır. Metodik bir şekilde çalışmak ancak bireysel çalgı eğitimi 
ile mümkün olmaktadır. Bu tür çalışmalar, kendinden emin çalabilme duygusunu geliştirebilmektedir.

Türkiye’de müzik bölümü olan ve viyola eğitimi veren kurumlar üzerindeki güncel duruma bakıldığın-
da; konservatuvarlarda verilen eğitimin, ilköğretimden lisans ve lisansüstü devresine kadar devam ettiği 
görülmektedir. Özellikle sanatçı yetiştirmeyi hedefleyen bu kurumlarda, performans anksiyetesi ve sahne 
korkusu üzerine eğitim verilmemesi dikkat çekicidir. Oysaki bu kurumlarda bu tür derslerin verilmesi, bir 
müzik aletini icra edecek olan geleceğin sanatçılarının çeşitli topluluklarda, solo performansta müziği en 
etkin şekilde gerçekleştirebilmeleri açısından önem taşımaktadır. Dolayısı ile; konservatuvarlarda ve müzik 
eğitimi verieln diğer kurumlarda psikoloji, müzik psikolojisi, müzikte anksiyete ve performansta anksiyete 
kavramları üzerine dersler yer almalıdır. Bu dersler viyola eğitimi özelinde faydalı olacaktır.
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Sucker Rod Pump Testing Facility

Clemens Langbauer1, Günther Kaserer2 

1. Introduction

According to the U.S. Energy Information Administration [1], the total global crude oil consumption 
is about 92 million barrels per day and is steadily increasing by 1,6 percent per year. This corresponds to a 
consumption of 2 liters of oil for every single person on the planet per day, which makes crude oil irreplace-
able today, still. Nothing can substitute its convenience in supply and energy density, yet.

To meet the growing demand, crude oil must be produced efficiently from existing and new reservoirs. 
Based on the reservoir pressure itself, two different types of reservoirs can be distinguished; naturally flow-
ing reservoirs, where the initial reservoir pressure is above the required pressure for lifting the oil to surface, 
and non-naturally flowing reservoirs, where the initial pressure of the hydrocarbon reservoir is too low and 
artificial lift methods need to be applied. [2]

Today there are approximately 2 million oil wells in operation all over the world. More than 50 percent 
of these wells use some kind of artificial lift system. [3] The pie chart in Fig. 1 shows that the vast majority of 
artificially lifted wells worldwide use sucker rod pumps (SRP), followed by gas lift systems (GL) and electric 
submersible pumps (ESP).

FIGURE 1: Worldwide share of artificial lift systems [4]

Hydraulic pumps (HP) and progressive cavity pumps (PCP) play a minor role today. Sucker rod pumps 
are preferably employed for a low production rate, mature oil fields and unloading of gas wells, whereas ESP 
and GL systems dominate for offshore and high rate wells.

There are several reasons for the trend of using sucker rod pumps, like availability in many different 
sizes and material combinations, simple technical installation, relatively good overall efficiency and simple 
adjustment of the operation parameters, thus pumping rate.

The pumping system itself consists of the subsurface pump, composed of a standing valve and a travel-
ing valve that alternately open and close during the up- and down-stroke. The subsurface pump is connected 

1   Clemens Langbauer, Department of Petroleum Production and Geothermal Energy Recovery, Montanuniversitaet Leoben, 
Austria 
2   Günther Kaserer, Institute of Electrical Engineering, Montanuniversitaet Leoben, Austria 
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by the sucker rod string to the surface pump jack, which drives the whole system by an electrical engine. 
Beside important parameters like slippage and fluid properties of the pumped medium, the effective stroke 
length at the pump plunger is decisive for the efficiency of the pump and defines the production rate. The 
industries’ requirements for a continuous improvement of used systems in terms of cost efficiency and sys-
tem lifespan push the continuous development also for long existing systems like sucker rod pumps. Fig 2 
shows a pump jack and a description of the most relevant components.

FIGURE 2: Pump Jack [5]

2. Pump Testing Facility

Testing in the field testing is very time consuming and expensive. Therefore, the Pump Testing Facility 
(PTF) was established at the Montanuniversitaet Leoben to test equipment under near-field conditions. 
Space limitations and some kind of inflexibility do not allow the usage of a common pump jack for the PTF. 
Instead, a highly flexible AC linear spindle drive in combination with a variable speed drive is used. The AC 
linear spindle drive consists of a 63mm diameter ball screw spindle with four thread turns, each having a 
thread pitch of 40mm. It is kept in place by two fixed bearing, one on each end of the spindle.

Current capabilities of the PTF:

6 5/8” casing

10 m pressure vessel length

Vertical & deviated testing (up to 30°)

100 m³/d flow rate

9 bar dynamic liquid level pressure

Simulation of up to 500 m well depth

Multiphase flow simulation

2 m AC linear spindle drive

15 kN load capacity

10 strokes per minute

The Pump Testing Facility is installed in a research lab at the campus of the university in a 10m deep 
shaft, shown in Fig.3.
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           FIGURE 3: Pump Testing Facility   FIGURE 4: Tilted Pump Testing Facility

The AC driving unit is positioned next to the drive sled, which is connected to the valve rod of the sub-
surface pump. The subsurface pump is fixed in the pressure vessel. The whole unit can be tilted by up to 30 
degrees as presented in Fig.4

3. Dynamic Behaviour of the Sucker Rod Pump

The unique geometry of the surface pump jack in the field results in a special surface stroke profile at 
the polished rod. Several publications have concentrated on this issue in the past. The most relevant one is 
the publication “Exact Kinematic Analysis of Pumping Units” by John Svinos [6].

FIGURE 5: Motion of the Polished Rod

Vector kinematics are employed to evaluate (angular-) acceleration, (angular-) velocity and (angular-) 
position of every single component, which allows the consideration of pump jacks inertia effects. Fig. 5 re-
flects the motion of the polished rod.
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In the field, the polished rod is connected to the subsurface pump by the sucker rod string. Due to the 
working principle of the downhole pump and the rod material’s elasticity and rod string length, the sucker 
rod string elongates during the upstroke and shortens during the downstroke. These effects overlay with the 
motion of the polished rod and result in a completely different motion of the subsurface pump.

The mathematical description the sucker rod string was already an objective in the early history of 
sucker rod pumping by research institutions, oil companies, as well as service providers. Starting with the 
wave equation, which is a simple second order partial differential equation with strong limitations in its ap-
plicability, over the decades more and more complex models were developed to get a reliable analysis of the 
behavior of the sucker rod string.

One of the first methods was the viscously damped wave equation for vertical wells by S.G.Gibbs in 
1963. [7]

Where z describes the displacement of the sucker rod string at position x and time t, a represents the 
velocity of sound of the rod material, L defines the length of the complete rod string and v is the viscosity 
of the pumped medium. Based on the nature of the above equation just acceleration loads and fluid friction 
effects are considered. Then, the solution is quite easy and fast.

Decades later a further step in the development of advanced models was set with S.A.Lukasiewicz’s 
publication “Dynamic Behavior of the Sucker Rod String in the Inclined Well” from 1991. [8] He presented 
a model for predicting and analyzing the behavior of the sucker rod string in inclined wells (Fig.6). The 
used model incorporates the dynamics of the curved sucker rod string, fluid inertia and viscosity and the 
friction, resulting from the contact of the rods with the tubing string. One equation in the rod direction (2) 
and another one in the transverse direction of the rod can be derived.

Where S is the stress in the rod cross-section, A the rod cross-section, ρ the density of the rod material,

φ the inclination of the rod, φ the acceleration of gravity and FR the friction force resulting from the 
rod-tubing contact.

Where M is the bending torque, w the traverse displacement of the rod and

FN the normal force. The system of two partial differential equations was solved by the finite differences 
method.



Sucker Rod Pump Testing Facility 361

FIGURE 6: Forces on a curved Sucker Rod String Segment [8]

One of the latest methods for predicting the behavior of the sucker rod string was presented in the 
publication “Finite Element Based Optimization and Improvement of the Sucker Rod Pumping System”. [9] 
The sucker rod string is modeled by finite elements, which allows the highest possible flexibility. All kind of 
trajectories and load cases can be analyzed at a very high accuracy.

4. AC Drive System

At the PTF, the AC linear spindle drive is directly connected to the pump’s plunger rod. The sucker rod 
string cannot be physically installed because of the space limitations at the laboratory location. As a result, 
the AC linear spindle drive and its controller do not just have to provide the surface motion to the tested 
pump but to take the give surface parameters, like stroke length and strokes per minute and to convert it to 
the downhole motion, in addition. This has to be provided by the drive to the pump to ensure field-realistic 
pump behavior. The conversion from surface to downhole motion is done by using the corresponding mod-
el, presented above.

Fig. 7 presents a comparison of surface and downhole motion for two sample cases. It can be clearly 
seen that the elasticity and the alternating fluid production tremendously influence the motion behavior of 
the subsurface pump. It is an absolute necessity to consider these effects when testing pumps.

1st Case:

- Rod string length: 1000m

- Rod string diameter: 1”

- 5 SPM

- Damping coefficient: 0,5

- 2,25” Insert Pump

- Steel rods

- Oil density: 850kg/m³

2nd Case:
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- Rod string length: 2000m

- Rod string diameter: 1”

- 5 SPM

- Damping coefficient: 0,5

- 2,25” Insert Pump

- Steel rods

- Oil density: 850kg/m³

FIGURE 7: Surface and Downhole Motion

For these results, a well-defined damping is considered. Therefore, the general and easy to observe res-
onance effects caused by the 1000 m (or 2000 m, respectively) rod are not present in the motion diagram 
of Fig. 7. A deeper insight to resonance effects is presented in Fig. 8 when we describe downhole motion as 
displacement, speed and acceleration. Acceleration oscillations, also when nicely damped as displayed in 
Fig. 8, increase stress at some components of the mechanical system. The stress increase can lead to reduced 
lifetime and expensive repair. For successful operation of a pump system, knowledge on downhole effects is 
very important. Even more important is learning from these effects and taking countermeasures which can be 
evaluated easily at the pump test stand.

The signal quality (resolution of signal, signal-to-noise ratio, sampling speed) defines the results. A down-
hole measurement in the field is a complicated and very expensive task in case high-performance signals shall 
be obtained. In contrast, measurement at the pump testing facility is comparably simple. Fig. 8 explains that 
the acceleration signal received by 2 times derivating the motion profile (= displacement) requires a pretty 
good position (=displacement) signal quality. State-of-the-art data acquisition and continuous storage systems 
are employed. They offer on-line data viewing along with long-time data acquisition and storage over several 
months. A full protocol of operation is produced automatically and can be checked in case of problems.
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FIGURE 8: Downhole Motion

As a matter of fact, this linear spindle drive is a very precise servo drive system incorporating a high 
amount of acceleration and overload reserve. A high level commercial system has to be used to fulfill de-
mands on reliability and endurance. The high-speed drive system control is coupled to the pump simulation 
controller via a high speed interface. Pump simulation is running on-line on a standard real-time system re-
alized by LabVIEW®. Such systems exhibit high programming flexibility. However, if something runs wrong 
with the program or a certain sensor the damage to the system might become heavy. A separate and inde-
pendently operating protection system is to be added for safety issues. The system operates at high speed, 
produces strong forces and high pressure. Any malfunction is critical because injury of personnel may occur 
aside from destructions of the system requiring repair with the chance of long waiting periods for receiving 
special hardware components as replacement parts.

Once the system is completed, a wide variety of test stand parameters can be established for providing ac-
tual field parameters. Results obtained from the pump testing facility in a safe and fast way can be easily moved 
to the field if a fully scientific way to implement model behavior into real hardware is successfully completed.

The greatest opportunity of the pump testing facility is the opportunity of fast hardware variations in 
safe and comfortable environment. In the field, obtaining results is rather difficult if the effect of a pump 
change 1000 to 2000 m downhole is to be carried out under adverse weather conditions e.g. -20°C. The test 
system also does not produce methane gas prone to exploding through ignition at the pump.

5. Conclusion

Although sucker rod pumps are used for many decades and have reached a quite acceptable level of 
performance there is still room for improvements. Obtaining results in the production field disturbs normal 
operation, reduces output, and might be critical in case of failures of newly developed systems. Field envi-
ronment also does not provide the measurement channels and sensors easily attached to a test stand.

A pump testing facility that should simulate all important effects of a sucker rod pump must be de-
signed carefully, built with great care, commissioned in close coincidence between calculated and checked 
variables. It has to include reserves for additional activities, a thorough multi-channel continuous data ac-
quisition measurement system and the opportunity for fast hardware and software variations.

The pump testing facility for sucker rod pump systems at the Department of Petroleum Production at 
the Montanuniversitaet Leoben exhibits all properties for component and operation testing. Also energy 
consumption minimization tests can be carried out.

The pump testing facility offers the chance to evaluate a continuous data acquisition system including 
on-line and expert-system based evaluation of operation for identifying maintenance requirements based 
on the state of the pump system. However, this is work for future.
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1. Giriş

1.1. Çalışma Alanının Seçimi

Rize Kent merkezinde doğayla buluşmak isteyen Rize sakinlerinin ve Turizm amaçlı gezilerle Rize il-
ine ziyarette bulunan turistlerin uğrak noktası haline gelmiş olan “Atatürk Çay Bahçe Kültürleri Araştırma 
Enstitüsü Müdürlüğü Botanik Parkı”, Karadeniz’e Rize Kalesi’ne ve Rize kentine hâkim panoramik manzara 
noktalarından biridir. Kafeterya şeklinde hizmet vermesinin yanı sıra, botanik park keyifli bir manzara sey-
rinin yanısıra, hafif yiyecekler atıştırmak isteyenler içinde uygun olanaklar sunmaktadır. Botanik parkında 
1 adet paket çay satış ofisi, 1 adet çay ocağı, 1 adet bay, 1 adet bayan tuvalet, 1 adet çocuk oyun alanı, 1 adet 
özel karışım bitki çaylarının satıldığı kafeterya, 15 araçlık otopark ve çay araştırma enstitüsü ile araştır-
ma binaları bulunmaktadır. Bölgede yetişen bitkilerin yanı sıra nemli iklime uyum sağlamış ve Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerinden getirilmiş ağaç ve çiçekler parkı cazibeli duruma getirmektedir. Ziyaretçileri için görsel 
kalitesi yüksek ve kendi türleri içerisinde anıt ağaç niteliğindeki bitkilerin arasında gezebilme olanağını 
sunan Botanik Parkı Rize için Rize ilini temsil eden oldukça önemli ve cazip bir rekreasyonel noktadır. 
Ziyaretçilerin alanı gezerken gördükleri ve dikkatlerini çeken bitkilerin türlerinin isimlerini öğrenmeleri 
Botanik parkının önemini, vurgusunu ve niteliğini arttıracaktır. Bu doğrultuda Rize İli ile ilgili Atatürk Çay 
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Botanik Parkı Bitki Envanterinin Çıkartılarak sınıflan-
dırılması yapılmıştır. 

1.2. Çalışmanın Amacı, Önemi ve Kapsamı

Kentsel habitatın önemli parçası olan park ve bahçeler sürekli gelişim ve değişim gösteren bir yapıya sa-
hiptir. Açık yeşil alan ihtiyaçlarını karşılayan bu alanların yoğun şekilde kullanımı bitki türlerinin yaşamını 
etkilemektedir. Bundan dolayı kentsel doku içerisindeki habitatların doğal floristik yapısının bilinmesi 
ve bunların envanterlerinin çıkarılması bitkisel biyoçeşitliliğinin ortaya çıkarılması açısından önemli bir 
aşamadır. Rize İli Park ve Bahçeleri biyoçeşitlilik açısından büyük öneme sahiptir. Bu çalışma Recep Tayy-
ip Erdoğan Üniversitesinde FBA-2017-824 proje nolu Normal Araştırma Projesi (NAP) türünde devam 
etmekte olan “Rize İli Park ve Bahçelerindeki Bitki Türlerinin Envanteri” başlıklı BAP projesi kapsamında 
hazırlanmıştır.

Çalışma alanı bölgede yetişen bitkilerin yanı sıra nemli iklime uyum sağlamış ve Türkiye’nin çeşitli böl-
gelerinden getirilmiş ağaç ve çiçeklerin bulunduğu botanik park niteliği taşımaktadır. Ziyaretçileri için gör-
sel kalitesi yüksek ve kendi türleri içerisinde anıt ağaç niteliğindeki bitkilerin arasında gezebilme olanağını 
sunan Botanik Parkı Rize ilini temsil eden oldukça önemli ve cazip bir rekreasyonel noktadır. Bu doğrultuda 
Rize İli, Atatürk Çay Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Botanik Parkı floristik yapısının or-
taya çıkartılması hedeflenmiştir. Bu çalışma ile Rize İli Botanik Parkında yer alan bitkilerin türleri ve morfo-
lojik özellikleri belirlenerek bilgisayar ortamına aktarılmıştır ve bitkilere ait etiketler oluşturulmuştur. Bitki 
etiketlerini oluştururken bitkilerin özellikleri Anşin, R., Özkan, Z. C., (1993), IlMillepiante (1994), Yaltırık, 
F. vd. (1997), Ceylan, G., (2004), Arslan M., Barış M.E., (2012), Mamıkoğlu, G. M., (2012) kaynakların-
dan alınmıştır. Ziyaretçilerin alanı gezerken gördükleri ve dikkatlerini çeken bitkilerin türlerinin isimlerini 
öğrenmeleri Botanik parkının önemini, vurgusunu ve niteliğini arttıracaktır. Bu çalışma kapsamında ortaya 
konacak en önemli çıktı, kullanıcılar üzerinde doğa ve çevre bilincinin artırmaktır.

* Sorumlu Yazar: turker.oguzturk@erdogan.edu.tr
1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 53020, Rize / Türkiye
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2. Materyal Ve Yöntem

2.1. Materyal

•	 Rize, Atatürk Çay Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Botanik Parkı  çevresini kapsayan 
çalışmanın alanının sınırları;

•	 Literatür özetleri,
•	 Çalışma alanında yapılan gezi ve gözlemler, uzman kişi ve akademisyen görüşleri, 
•	 Rize, Atatürk Çay Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Botanik Parkı Autocad 2018 

paftaları,
•	 Google Earth Pro uydu görüntülerinden yararlanılmıştır.

2.2. Yöntem

Bu çalışma 9 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar;

•	 Birinci aşama; Botanik Parkı Bitki Envanter Çalışması ve Etiketlerin Oluşturulmasında izlenecek 
yöntemin belirlenmesi,

•	 İkinci aşama; Çalışma amacına ve çalışma alanına yönelik literatür taraması, araziye ilişkin verilerin 
toplanması ve değerlendirilmesi ile arazi çalışmalarının yapılması,

•	 Üçüncü aşama; Araştırma Enstitüsünden alınan Autocad 2018 dosyalarına mevcut yeni yapıların 
işlenerek envanter çalışması için arazi paftasının oluşturulması,

•	 Dördüncü aşama; Mevcut Bitki envanterinin çıkartılması, hazırlanan arazi paftasına işlenmesi ve bitki 
türlerinin fotograflanması,

•	 Beşinci aşama; Yaşı bilinmeyen anıt ağaç niteliğindeki yaşlı ağaçların artım burgusu ile yaş tespitinin 
yapılması,

•	 Altıncı aşama; Bitki türlerinin sınıflandırılarak tabloların oluşturulması
•	 Yedinci aşama; Bitki türleri için bilgisayar ortamında etiket tasarım çalışmalarının yapılması ve 

etiketlerin hazırlanması,
•	 Sekizinci aşama; Bitki envanter konum haritasının oluşturulması,
•	 Dokuzuncu aşama; Sonuç ve Tartışmalar

3. Arazi Paftasının Oluşturulması

Bu aşamada “Atatürk Çay Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Botanik Parkı Bitki En-
vanterinin çıkartılması” ilk aşamasında alanın hâlihazır projeleri incelenmiş ve parsellere ayrılmıştır. Daha 
sonra arazi çalışması kapsamında alana gidilerek oluşturulan parsellerde zaman içerisinde gerçekleşen 
yapısal(mimari, sirkülasyon vb.) değişimler ve hâlihazır projelerdeki hatalar tespit edilerek Autocad 2018 
ortamına işlendikten sonra arazi paftası oluşturulmuştur.

Şekil 1: Düzeltilmiş sert zemin paftası.
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4. Mevcut Bitki Envanterinin Çıkartılması, Hazırlanan Arazi Paftasına İşlenmesi 
Ve Bitki Türlerinin Fotoğraflanması

Hazırlanan arazi paftası düzenli ve doğru bitki envanterinin çıkartılabilmesi için arazi çalışmasına yöne-
lik bölgelere ayrılmıştır. Arazi çalışması kapsamında alana gidilerek oluşturulan bölgelerde bulunan bitkile-
rin, konumları, boyları, kütür kalınlıkları ve tepe çapları belirlendikten sonra Autocad 2018 ortamında arazi 
paftasına işlenmiştir. Bu çalışmanın yanı sıra bitkilerin arazi çalışmasında ölçülen boy, kütür, tepe çapları ve 
konumlarına göre Autocad 2018 programında her tür için farklı semboller belirlendikten sonra Photoshop 
CC 2014 programında görsel kalitesi arttırılarak mevcut bitki türlerinin konum paftası oluşturulmuştur. 

Şekil 2: Autocad 2018 programında hazırlanan Gymnospermae ve Angiospermae lejant örneği.

Şekil 3: Cycas revoluta Thunb. (Yalancı Sagu) Palmiyesi resim örnekleri.

Şekil 4: Acer palmatum Thunb. cv. “Atropurpureum”(Yıldız Yapraklı Japon Akçaağaç) resim örnekleri.
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Şekil 5: Farfugium japonicum “Aurea variegata” (Leopar Bitkisi) resim örnekleri.

5. Yaşı Bilinmeyen Anıt Ağaç Niteliğindeki Yaşlı Ağaçların Artım Burgusu İle Yaş 
Tespitinin Yapılması

Yapılan bitki türlerinin envanterinin çıkarılması ve sayısallaştırma işlemlerinin yanı sıra alanımızdaki 
yaşı bilinmeyen anıt ağaç niteliğindeki “Picea abies (L.) Karst. (Picea excelsa), Cryptomeria japonica (L.) 
D.Don., Magnolia grandiflora L.” çok yaşlı ağaçların, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi 
Yrd. Doç. Dr. Ercan OKTAN tarafından 14 Kasım 2017 tarihinde artım burgusu ile kalemler alınmış ve 
K.T.Ü. analiz laboratuvarında kalemler gerekli işlemlerden geçirilerek Yrd. Doç. Dr. Ercan OKTAN tarafın-
dan yaş hesaplamaları yapılmıştır. Artım Burgusu ile; Picea abies (L.) Karst. (Picea excelsa) 52 yaşında, 
Cryptomeria japonica (L.) 88 yaşında ve D.Don., Magnolia grandiflora L. 79 yaşında olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 6: Artım Burgusu uygulaması.

6. Bitki Türlerinin Sınıflandırılarak Tabloların Oluşturulması

Bitkisel Tasarımın Projelerinin çok kapsamlı konular içermesi tasarımcılara çok farklı bakış açıları ve 
sunum imkânları sunmaktadır. Tasarımlarda tam olarak ortak bir dilin oluşturulması beklenemez fakat belli 
başlı temel özelliklerin ortak bir dilde hazırlanması projenin evrenselliği açısından önemlidir.

Bitki türlerinin sınıflandırılarak tabloların oluşturulması için öncelikle bitkilerin kendi içerisinde sını-
flandırılmasının yapılması gerekmektedir. Ülkemizde bitki türlerinin sınıflandırılması tabloları ağaçlar, 
ağaççıklar ve çalılarda genel olarak “ibreliler” ve “geniş yapraklılar” olarak iki kısımdan oluşmaktadır. İbre-
liler deyince genellikle iğne yapraklı bitkiler Pinus spp. (Çam), Picea (Ladin), Abies spp. (Göknar) vb. gibi 
cinsler akla gelmektedir.  Fakat Ginkgo spp. (Çin Yelpaze Çamı) gibi basit yapraklı, Cycas spp. (Sıkas) gibi 
bileşik yapraklı, Cupressus spp. (Selvi) gibi pulsu yapraklı, Podocarpus spp. (Porsuk) gibi rozet yapraklı bit-
kilerde ibreliler grubunda yer almaktadır. Bu durumda karışıklıklara neden olmaktadır.

Bitki sistematiğinde tohumlu ve çiçekli bitkiler Angiospermia (Kapalı Tohumlular) ve Gymnospermia 
(Açık Tohumlular) iki grupta ele alınmaktadır. Bu bitki sınıfında yer alan bitkilerin çoğu Bitkisel Tasarım 
projelerinde kullanılmaktadır. Açık tohumlular (Gymnospermae) yaprak tipleri basit/yayvan, bileşik/tüysü, 
iğne, pulsu ve rozet yaprak olmak üzere beş şekilde iken Kapalı Tohumlular (Angiospermae)’de basit ve 
bileşik olmak üzere iki şekildedir. Bu yüzden karışıklığa neden olmamak için bitki türlerinin sınıflandırıl-
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masında Açık tohumlular (Gymnospermae) ve Kapalı Tohumlular (Angiospermae) şeklinde sınıflandırıl-
masının daha doğru olacağı düşünülmüştür. Elde edilen bitki türleri Latince isim, Türkçe isim ve sayısını 
gösterecek şekilde Açık tohumlular (Gymnospermae) ve Kapalı Tohumlular (Angiospermae) olmak üzere 2 
sınıf içerisinde tablolar haline getirilmiştir.

Tablo 1: Tespit edilen Gymnospermae (Açık Tohumlu Bitkiler)’in sayıları.

GYMNOSPERMAE (AÇIK TOHUMLU BİTKİLER)
1 AĞAÇLAR ve AĞAÇÇIKLAR 28
2 ÇALILAR 3

Tablo 2: Tespit edilen Angıospermae (Kapalı Tohumlu Bitkiler)’in sayıları.

ANGIOSPERMAE (KAPALI TOHUMLU BİTKİLER)
1 AĞAÇLAR ve AĞAÇÇIKLAR 20
2 ÇALILAR 43
3 TURUNÇLAR 5
4 PALMİYELER 2
5 SUKKULENTLER 5
6 BAHÇE ÇİÇEKLERİ 21
7 SARILICI ve TIRMANICILAR 12

Şekil 7: Tespit edilen Gymnospermae (Açık Tohumlu Bitkiler) ve Angıospermae (Kapalı Tohumlu 
Bitkiler) için hazırlanan tablo örneği.

7. Etiket Tasarım Çalışmaları 

Tespit edilen bitki türlerinin isimlerinin ziyaretçilere sunulmak üzere bilgisayar ortamında üçboyutlu 
ayaklı bitki etiket çalışmaları yapılmıştır. Yapılan üç boyutlu çalışmalarda tasarlanan farklı türlerdeki ayaklı 
bitki etiketleri arasından seçimler yapılmıştır. Seçilen bu modeller ışığında belirlenen ayaklı bitki etiketleri 
atölye çalışmalarıyla üretilmiştir.
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Şekil 8: Modellemesi yapılmış ayaklı ve ayaksız bitki etiketi örnekleri.

Şekil 9: Render alınmış ayaklı ve ayaksız bitki etiketi örnekleri.

Şekil 10: Atölye çalışmalarıyla elde edilen ayaklı bitki etiketi örnekleri.

Şekil 11: Yapılan örnekler sonucu karar verilen ayaklı bitki etiketinin alana uygulanmış örneği.

8. Bitki Envanter Konum Haritasının Oluşturulması

Tespit edilen bitki türlerinin bulundukları konumlar ve bilgilerinin paftalara işlenmesiyle Bitki Envan-
ter Konum Haritasının oluşturulmuştur. Bu Harita sayesinde alana gelen ziyaretçiler görmek istedikleri bit-
kinin yerini haritadan öğrenerek kısa süre içerisinde kolaylıkla görmek istedikleri bitkilere ulaşabilecekler.



Rize, Atatürk Çay Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Botanik Parkı Bitki Envanter 
Çalışması ve Etiketlerin Oluşturulması

371

Şekil 12: Bitki envanter konum haritası.

9.Tartışma ve Sonuçlar

Çalışma alanında gerçekleştirilen envanter ve analiz çalışmalarında karşılaşılan en büyük zorluk, alanla 
ilgili elde edilen bazı pafta ve verilerin sayısal olmaması ve eksiklikler içermesidir. Bu kapsamda, ülkem-
izde tüm bilimsel çalışmalarında kullanılmak üzere, doğal ve kültürel kaynaklarının kapsamlı bir envanteri 
çıkarılmalı ve bu bilgilere gerektiğinde ulaşılabilecek bilgisayar ortamında veri bankaları meydana getiril-
melidir. 

Araştırma alanı olan Rize, Atatürk Çay Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Botanik Par-
kı’nda çalışma kapsamında 139 bitki tespit edilmiştir. Yapılan teşhislerle bu bitkilerin 65 taksona ait olduğu 
belirlenmiştir. Bitki listesi ve türlere göre bitki sayıları Çizelge 1’de verilmiştir. Tespit edilen açık tohumlu 
(Gymnospermae) bitkilerin 28 adedi ağaç, 3 adedi çalı ve tespit edilen kapalı tohumlu (Angıospermae) 20 
adedi ağaç, 43 adedi çalı, 5 adedi turunç, 2 adedi palmiye, 5 adedi sukkulent, 21 adedi bahçe çiçekleri, 12 
adedi sarılıcı ve tırmanıcıdır.

Çalışma alanında en yaşlı bitkisi 88 yaşıyla Cryptomeria japonica (L.), en büyük tepe çapına sahip bitki-
si 20 metre çapla Magnoliana grandiflora L. ile Criptomeria japonica D. Don türleri ve en uzun boylu bitkisi 
28 metre boyu ile Picea orientalis L.’dir.

Çalışma alanının yeterince korunabilmesi için aynı alanda çalışmanın farklı dönemlerde tekrarlanması, 
ölen bitkilerin ve yeni dikilen bitkilerin envantere işlenerek güncellemelerin yapılması gerekmektedir. Bu 
şekilde çalışmanın sürekliliği sağlanacak ve değişimler izlenebilecektir. Ayrıca benzer çalışmaların farklı 
alanlarda gerçekleştirilmesi ile oluşturulan veri tabanının geliştirilmesi ve daha fazla sayıda ve nitelikte bit-
kilere ilişkin bilgileri içermesi söz konusu olacaktır. 

Gelişmiş ülkelerde oldukça önemli ve yaygın olan bitki envanteri konusunun ülkemizde henüz yete-
rince bilinmediği ve önemsenmediği görülmektedir. Bu nedenle bitkiler tarih içinde yerini her geçen gün 
kaybetmekte, önemli miraslar gelecek nesillere aktarılamamaktadır. Bu çalışmaların artırılması, farkındalık 
yaratma ve çevre koruma alnında önemli bir adım olacaktır.
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An Aesthetic Perspective for Sintered Products

Fatma Dagci1, Nazli Ipek Kul Gul1, Niyazi Ugur Kockal 1*

1. INTRODUCTION

Clay which is raw material of many construction materials such as bricks, tiles, ceramics and glass is 
very common in the construction materials industry because of having burnt and plasticity properties and 
it is resistant to fire and chemical effects after being burned. Brick, tile and ceramics have important features 
such as strength, shrinkage and permeability, but another important parameter is the color after the burning 
process. As a result of burning in the kilns at about 1000 ˚C, colors ranging from light yellow to brown can 
be formed. On the other hand, consumers tend to prefer red and its’ tones in aesthetic sense. This indicates 
that the producers not only offer products with appropriate quality, but also, they must carry about the aes-
thetics features of them.  

Ceramic products have firstly emerged in Anatolia based on thousands of years, and currently holds 
an important place in Turkey’s economy. Decoration, architecture or kitchen supplies are the usage areas of 
this products. Especially, Turkey was the sixth country in the world, third one in Europe in respect to the 
production of ceramic tiles (TCF, 2018). 

Color is an important feature in terms of defining the visual characteristics of materials. The color can 
be measured with human eyes, as well as simple devices with filters like human’s eye (Ware, 2013).

Karaman et al (2006) found an inverse relationship between compressive strength test results of brick 
samples and color parameters such as lightness and chromaticity coordinates. 

Ceramic products’ colors were changed with the mineralogical structure; for instance, the rise of the 
amount of Fe2O3 could be caused a color from light red to dark brown. The amount of Fe2O3 should be in the 
range of 1-2% to produce white ceramic products (Dondi et al., 2014).  It was determined by Kockal (2012) 
that the lightness of the samples containing fly ash was found to be reduced due to iron oxide and unburned 
carbon contained in the fly ash. Iron oxide also provided red color in the brick samples. Besides, it was ob-
served that as the sintering temperature increased, the color changed from red to brown. 

The aim of this study is to assess color differences as a result of the sintering of mixtures at different 
temperatures and proportions of fly ash, which is actually an industrial waste. In this context, brick samples 
were obtained with two different fly ash samples belonging to Cayirhan (CFA) and Seyitomer (SFA) thermal 
power plants and color changes of samples were investigated according to sintering temperature, fly ash 
ratio and fly ash type. 

2. MATERIALS AND PREPARATION OF SAMPLES 

2.1. Materials 

The main raw material of this experimental study was clay from Antalya, Turkey. The clay was replaced 
with two different type of fly ash belonged to Seyitomer (SFA) and Cayirhan (CFA) thermal power plants at 
different amounts ranging between 10 to 60 % at 10% intervals. 

 2.2. Preparation of Samples

Fly ash and clay were mixed at specified ratios so that the total weight of every blend was between 14 to 
18 grams. After dry mixing, 0.5 grams of water were added to provide the consistency to aid in shaping the 
*:  Corresponding Author: nukockal@akdeniz.edu.tr
1  Department of Civil Engineering, Akdeniz University. Antalya, Turkey
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powder mixture formed by the clay and fly ash. To obtain brick samples, the wetted samples were molded 
with a hydraulic press at 110 bar pressure for 10 seconds. After pressing, the fresh samples were dried until 
their mass became constant. Then, the oven dried fresh samples were sintered at three different tempera-
tures that were 850,950 and 1050 ˚C in a muffle furnace.  

3. VISUAL INSPECTION AND RESULTS

The colors of the sintered samples were compared with visual inspection. The effects of sintering tem-
perature, fly ash content and type on color of the clay products were examined.  

Figure 1: SFA-containing brick samples according to sintering temperature and fly ash content

Firstly, the trend on color change of samples according to the type of fly ash were different as can be 
seen from Figure 1 and 2. The red color was increasing and yellow color was decreasing in brick samples 
containing SFA with increasing sintering temperature and fly ash ratio (Fig. 1). Moreover, it can be said that 
SFA containing samples with an equal fly ash ratio, in other words including the same amount of Fe2O3, 
the red color increased with increment of the sintering temperature thanks to the liquid phase formation. 
However, there was a decrease in both red and yellow color on samples containing CFA with increasing the 
fly ash ratio (Fig. 2). On the other hand, it was evaluated that the color of red had decrement and reversely, 
yellow color had increment respect to rise on the sintering temperatures.

Secondly, it can be seen from Figure 1 that there was an inverse relationship between the fly ash content 
and lightness of samples at all sintering temperatures of SFA-containing brick samples. Furthermore, it was 
seen that while the sintering temperature was increasing, lightness of the samples having 40, 50 and 60% 
of SFA was decreasing (Fig. 1).  Moreover, it can be seen from Figure 2 that lightness was decreasing with 
increasing sintering temperatures for all fly ash ratios. 

10 % SFA (850 C0 -950 C0-1050 C0) 20 % SFA (850 C0 -950 C0-1050 C0) 30 % SFA (850 C0 -950 C0-1050 C0)

40 % SFA (850 C0 -950 C0-1050 C0) 50 % SFA (850 C0 -950 C0-1050 C0) 60 % SFA (850 C0 -950 C0-1050 C0)

10 % CFA (850 C0 -950 C0-1050 C0) 20 % CFA (850 C0 -950 C0-1050 C0) 30 % CFA (850 C0 -950 C0-1050 C0)
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Figure 2: CFA-containing brick samples according to sintering temperature and fly ash content

4. CONCLUSIONS

As a result of this study, it was observed that substitution of Seyitomer fly ash, which is actually an in-
dustrial waste, was able to obtain the usual red color expected from the brick. By this way, both waste will be 
used as a raw material and as well as the raw material of brick, that is clay, will be saved.

In addition, in architectural applications, different colors are needed besides traditional red color in 
brick samples. When Cayirhan fly ash was used in this study, unlike Seyitomer, yellow colored samples were 
obtained as opposed to red color. Obviously, the result is that by using two different types of fly ashes and 
applying different sintering temperatures to produce brick samples, quite different colors could be formed.
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1. INTRODUCTION

Sustainability has become a concept that has gained importance both in academic and industrial studies 
in the construction industry as it is in many areas. From the point of view of protection of the environment 
which is one of the important point of sustainability, the evaluation of many industrial wastes and their use 
as alternative raw materials or fuels also come to the forefront. 

Fly ash is also a primary product of coal burning process at the thermal power plants and has many 
usage areas such as raw materials of construction industry for about 80 years in the world (Heidrich et al., 
2013).   Thermal power plants produced totally 19.5 million tonnes of waste per year and 87.8% of this waste 
was ash and slag. But only 16.7% of this amount was sent to waste recovery plants and mines (TUIK, 2016).  

Kockal (2012a, b) found that some physical and mechanical properties of commercial ceramic tiles 
such as shrinkage, water absorption and strength were just about those generated with fly ash substitution. 
According to the study of Eliche-Quesada et al (2017), it was found that the mechanical properties of bricks 
without addition of fly ash and bricks contained 20% of fly ash were quite similar at sintering temperature 
of 1000 ˚C. Moreover, the addition of fly ash to ceramic products at different sintering temperatures gave 
different results in the study of Kockal (2015). In this study at 1130 ˚C, water absorption reduced, shrinkage 
and compressive strength increased. On the other hand, at 1210 ˚C, it was resulted in the opposite way that 
compressive strength and shrinkage decreased, and water absorption increased.

The aim of this study is to investigate the availability of the use of fly ash, which is formed as a result 
of combustion of coal in thermal power plants and is collected from electro filters, as raw material of brick 
production in the construction industry. In this context, fly ashes belonging to two different thermal power 
plants were studied. The blends obtained by substitution of fly ash at certain ratios of clay for brick produc-
tion and were subjected to sintering at different temperatures. Compressive strength values of sintered brick 
samples were investigated and the effects of fly ash on the mechanical properties were examined.  

2. MATERIALS AND METHODS

2.1. Materials and Preparation of Samples
The brick samples used for the experimental step of this study were produced primarily using clay from 
the region of Antalya. The brick samples, which were belonged to the main objective of the study, were 
obtained with 60 and 30% of fly ash by weight. Two different types of fly ash were used in the study, with 
different mineralogical characteristics of Seyitomer (SFA) and Cayirhan (CFA) thermal power plants.

Dry mixtures obtained after mixing the fly ash and clay at specified ratios with weight of 14 to 18 grams 
were made semi-dry with water and then subjected to pressure to obtain cylindrical and prismatic samples 
by hydraulic press. Cylindrical samples were produced for tests of compressive strength and prismatic ones 
were produced for tests of flexural strength. When the specimens were prepared, because of supplying as-
pect ratio (d/h) of nearly 1, especially the dimensions of the cylinders were adjusted by changing the mass 
of the mixtures. Cylindrical samples were developed with a diameter of 20 mm and a height of between 20 
to 27 mm. 

The pressed cylindrical and prismatic samples were firstly desiccated and then sintered at temperatures 
of 850, 950 and 1050 ˚C.   
*:  Corresponding Author: nukockal@akdeniz.edu.tr
1  Department of Civil Engineering, Akdeniz University. Antalya, Turkey
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2.1. Methods

Sintered samples were subjected to compressive and flexural strength test. Displacement-controlled 
hydraulic machine was used to perform this test with a pace rate of 1 mm/min.

3. RESULTS

At the sintering temperature of 1050 ˚C, structural integrity of the samples not-including fly ash broke 
down. For this reason, the compressive strength test results of these samples could not be taken. 

According to BS 1881-120; the compressive strength test results corrected to compare test results of 
samples having same dimensions. The correction was done by the Equation 1;

                                                                                                               (1)

All the corrected test results of the sintered samples were given in Figure 1.
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Figure 1 : Graph of compressive strength vs fly ash content

As could be seen in Figure 1, the compressive strength decreased with increasing fly ash ratio but the 
decline trends of every sintering temperature and types of fly ashes were also quite dissimilar. 

From the results, it could be observed that the lowest strength was 18.07 MPa and this result belongs to 
the samples containing 60% SFA and sintered at 950 ° C. Furthermore, the highest strength was 61.55 MPa 
belonging to the samples not containing fly ash and sintered at 850 ° C. 

It was observed that when the ash ratio of the samples containing SFA was constant, the strength in-
creased as the sintering temperature increased. On the other hand, when the fly ash content of CFA was 
kept constant, it was seen that temperature and strength did not show a direct relationship. Even the highest 
strength was obtained at a sintering temperature of 850 ° C for samples containing 30% CFA. 

4. CONCLUSIONS

Depending on the amount of CaO contained, Seyitomer fly ash is F type, Cayirhan is C type. So, the 
chemical compositions, particle size distributions and their mechanical behaviours are remarkably different. 
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As a result of this, the declining trend in strength with rising fly ash content was different for each type of 
fly ash.

The two highest strength test results were detected in samples containing CFA sintered at 850 ˚C. So, 
increasing the sintering temperature is not necessary to obtain high compressive strength.

In terms of sustainability, it can be said that using fly ash by replacement of clay is feasible when the 
strength is sufficient for the application of the brick.
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Çiğdem BOGENÇ1, Banu BEKCİ2, Merve ÜÇOK3

1.GİRİŞ

Kent parkları, günümüz insanının şehir yaşamının stresinden kaçıp zevk alabileceği sosyal ve çevresel 
fonksiyonlarıyla hizmet veren değerli kentsel yeşil alanlardır. Kent içerisindeki bu alanlar, estetik görünüşler 
sağlamak, gürültüyü azaltmak, havayı temizlemek, mikroklima etkisi oluşturmak ve kirlilik kontrolünü de-
netim altına almak açısından önem arz etmektedir(Lam ve ark., 2005;Wong ve Domroes, 2005).

Kent içerisindeki rekreasyon alanları günümüz modern insanının ekonomik, sosyal ve kültürel gelişme 
seviyelerine göre ilgi alanlarına girmekte ve önem kazanmaktadır. Bu nedenle, kentlerdeki yeşil alanları 
miktarı, dağılımı ve kullanımı açısından bir bütün olarak geliştirme ve uygulama çabaları her geçen gün 
daha fazla önem arz etmektedir. Bu önemle birlikte fiziksel, sosyal ve görsel yönden yeterli, üstün standar-
tlı dış mekân düzenleme anlayışı günümüzde yerini bulmaya başlamıştır. Günlük yaşam çevresi içinde bu 
yöndeki gereksinmelerin karşılanmasında kent içi mekânlar büyük önem taşımaktadır. Bu tür mekânların 
en önemlisi pek çok rekreasyonel olanağı ve tesisi birlikte bulunduran kent parklarıdır (Polat,2001). Parklar; 
yapı kitleleri arasında yer alan çoğunlukla günü birlik kullanımlara imkân veren insan eliyle şekillendirilmiş 
arazilerin genel adıdır. Bu alanlar mimari elemanların minimum, açık-yeşil alanların maksimum düzeyde 
kullanıldığı peyzaj alanlarıdır. Rekreasyonel gereksinimlerin karşılandığı bu alanlar toplumun her kesimine 
aynı oranda kullanım imkânı sağlamaktadır. (Bilici, 2001).

Yerleşim birimlerinin tarihi kadar eski olan kentsel açık alanlar, insanların yerleşik hayata geçmesiyle 
birlikte şekillenmeye başlamış ve günümüze kadar gelmiştir. Kent yaşamını sürdürmeye başlayan insanlar, 
her dönemde doğayla baş başa kalarak ruhsal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak istemişler ve bunun 
sonucunda da daha güzel kentler ve yaşanabilir çevreler yaratmak için girişimlerde bulunmuşlardır. Ancak 
ilerleyen yıllarda bu girişimler, daha çok kentlerdeki hızlı ve ani büyüme sonucundaki düzenli ve huzurlu 
kent ortamlarının yerini alan karmaşık ve değişken ortamların çözümüne dönüşmüştür. Çözümler, kentle-
rdeki park ve bahçelerin sayısını arttırmak şeklinde olmuş, önceleri soyluların kullanımında olan çeşitli 
açık alanlar, zamanla halkın kullanımına sunulmuş ve bunu kent bütününe hizmet etmesi amaçlanan çeşitli 
büyüklükteki park planlamalarının inşası izlemiştir (Kart, 2002).

Kentsel açık yeşil alan sisteminin bir öğesi olan kent parkları, kent estetiğinin en önemli unsuru olup, 
aktif olarak kullanımları ile kent insanına fayda sağlayan mekânlardır. Kent parklarında ki görsel kalite 
değerinin yüksek olması kentin estetik değerini artırarak kullanıcının yaşam kalitesini olumlu yönde etkile-
mektedir. Bu bağlamda kent parklarının görsel kalitesini oluşturan bileşenlerin ortaya koyularak nitelikli 
park tasarımlarının oluşturulması önem arz etmektedir (Acar ve Sakıcı, 2008).

Kentsel mekânda yer alan kent parklarının toplum üzerinde ki en önemli etkilerinden biri görsel kay-
nak değerleridir. Kullanıcıların parklardaki etkinlikleri ile algıları önemli derecede ilişkilidir. Ziyaretçiler 
çeşitli duyu organları ile çevrelerini algılamaktadır. Bunlardan en etkilisi görsel algıdır. Park kullanıcısı kent 
parkını öncelikle görsel yönden algılayarak değerlendirmektedir. Bu görsel algıdan elde edilen görsel beğeni 
kullanıcının parkta sunulan etkinliklere katılımını artırmakta veya azaltmaktadır(Tilt, 2009).

1   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 53100, Rize-
Türkiye. Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Department of Landscape Architecture, 
53100, Rize-Turkey
2   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 53100, Rize-
Türkiye. Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, Department of Landscape Architecture, 
53100, Rize-Turkey
3   Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 53100, 
Rize-Türkiye, merve.ucok@erdogan.edu.tr. Recep Tayyip Erdoğan University, Faculty of Fine Arts, Design and Architecture, 
Department of Landscape Architecture, 53100, Rize-Turkey, merve.ucok@erdogan.edu.tr
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Çevrenin algılanması birkaç duyu (görme, işitme, duyma ve dokunma) yardımıyla gerçekleşirken 
bunların en önemlisi görme duyusudur. İnsanın duyusal girdisinin %80’inden fazlası görme duyusundan 
sağlanır. Bu nedenle çevre algısı büyük bir ölçüde görsel olarak ortaya çıkar (Çakcı ve Çelem, 2009). Görsel 
etki değerlendirme çalışmalarının temeli, tüm duyu organları bağlamında “görsel algılama ya da kavrama” 
olgusuna dayanmaktadır.

Görsel kalite değerlendirmesine yönelik yapılan çalışmaların ana hedefi belirli bir bölgeye ait kul-
lanıcıların beğenilerine yönelik tercihlerin ortak paydasını hesaplayarak, yapılacak olan planlama ve 
tasarım çalışmalarında bu bilgilerin göz önünde bulundurulmasını sağlamaktır. Kullanıcıların görsel terci-
hleri birçok değişkene bağımlıdır. Özellikle bölgenin ve kullanıcıların sosyal ve kültürel yapısı bu tercihler-
in şekillenmesini sağlayan en önemli etkendir. Ayrıca kullanıcıların demografik profilleri de (yaş, cinsiyet, 
meslek, gelir v.b.) görsel tercihlerini önemli ölçüde etkilemektedir (Özgüç, 1999).

Bir alanın görsel etkisi, çevrenin iyi ya da kötü algılanması ve buna bağlı olarak da kullanıcıların bu 
alandan zevk alıp almamaları üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Bu nedenle, bir proje çalışmasında, 
daha karar aşamasında, yörenin görsel niteliğinin saptanarak analizin yapılması, görsel kaynakların korun-
ması için en doğru olan yöntemdir. Bu, çevrenin görsel ve ekolojik yapısının korunmasının yanı sıra, ger-
ek çalışmalar sırasında ve gerekse daha sonra ortaya çıkacak masrafların en aza inmesini de sağlayacaktır 
(Özgüç, 1999).

“Görsel kalitenin ölçülmesi”, var olan kaynağa bir değer biçilmesini gerektirmektedir. Söz konusu değer 
ekonomik olmaktan öte, kullanıcının değer yargılarına göre belirlenen ve felsefi bir olgu olan estetik değerdir. 
Görsel kalite değerlendirmesi, peyzaja ait görsel bilginin, bir gözlemci tarafından, idealize edilmesi, peyzaja 
uygunluğunun ölçülmesidir. Kalite ölçümü ve değerlendirmesinde izlenen yöntem, kaynağa ait niteliklerin 
ilişkilendirilmesi, sınıflandırılması, alanın analizinin yapılması ve buna bağlı olarak peyzaj değerinin belir-
lenmesi, alan kullanım kararlarının alınması ve önerilerin getirilmesinde temel oluşturmaktadır (Kaptanoğ-
lu, 2006). Görsel kalite değerlendirmesi yöntemi ile yapılan birçok araştırma sonucu peyzajın görsel kalitesi 
ile doğallık derecesi arasında pozitif yönde ilişkiler olduğunu ortaya koymaktadır (Kaplan et al., 1972; Pur-
cell and Lamb, 1998; Van den Berg et al., 1998). 

Bu çalışma, Rize Sahil Parkının bitkisel ve yapısal bazı unsurlarının park kullanıcılarının algıları yardımı 
ile değerlendirilmesini amaçlanmaktadır. Araştırmadan elde edilecek sonuçlardan kent parkı planlama ve 
tasarımlarına katkı sağlaması beklenmektedir.

2.MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Çalışma Alanının Tanımı

Bu çalışma Rize kent merkezinde yer alan hem turistik hem de rekreasyonel faaliyetleri bir arada bulun-
duran Sahil Parkı’nda yürütülmüştür. Çalışma alanı 41° 1’35.58”K enlem, 40°31’41.49”D boylam arasında 
yaklaşık 50.000 m2 yüz ölçüme sahip olup denizden yüksekliği yaklaşık 4 m ve 450 m lik kıyı şeridi uzun-
luğuna sahiptir.

Kent merkezi sahil şeridi boyunca yer alan Sahil Parkı birçok rekreasyonel aktiviteyi bünyesinde 
barındıran yüksek kullanıcı potansiyeline sahip bir alandır. Çalışma alanı 3 bölüm şeklinde (A) yeme-içme 
ve dinlenme alanları, (B) oyun alanları, spor alanları, açık yeşil alanlar ve kamelyalar, (C) yeme-içme ve 
dinlenme alanı olarak tanımlanmıştır (Şekil 1).
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Yeme-içme ve dinlenme alanlarıA

Oyun alanları, spor alanlarıB

Yeme içme ve dinlenme alanlarıC

Şekil 1. Çalışma alanı ( Rize-Sahil Parkı )

2.2.YÖNTEM

Çalışmada Rize Belediyesi’nden alınan kent merkezi imar planlarından ve arazi çalışmasında çekilen 
fotoğraflardan yararlanılmıştır. Çalışma alanında kullanılacak fotoğraflar seçilirken kullanıcı yoğunluğu, 
manzara güzelliği, kentsel donatılar ve mekânlardaki rekreasyonel çeşitlilik dikkate alınmıştır.

Çalışma üç aşamada kurgulanmıştır. Birinci aşama; Sahil Parkı’nı temsil edebilecek fotoğrafların be-
lirlenmesi, ikinci aşama; Sahil Parkı kullanıcılarına uygulanacak foto-anketlerin hazırlanması üçüncü ve 
son aşama olarak da elde edilen verilerin yorumlanmasından oluşmaktadır. Arazi çalışması sırasında Sahil 
Parkı’nın çeşitli noktalarından çekilen 100 adet fotoğraf değerlendirme kriterleri dikkate alınarak (fotoğraf 
kalitesi ve fotoğrafa giren görsel elemanların; yol akslarının, bitkisel materyal, yapısal materyal vb. gibi pey-
zaj unsurlarını içermeleri bakımından ) yapısal ve bitkisel elemanları en iyi ifade eden 37 fotoğrafa indirge-
nerek, foto-anketler oluşturulmuştur. 

Görsel peyzaj kalitesinin değerlendirilmesinde kullanılan fiziksel, psikolojik ve psikofiziksel yaklaşım mod-
ellerinden (Acar ve ark., 2006; Çakcı, 2007; Polat ve Önder, 2011) en çok tercih edilen yaklaşım modeli olan 
psikofiziksel model bu çalışmada kullanılmış ve bu doğrultuda mekânsal karakteristikler ; MANZARA GÜ-
ZELLİĞİ, DÜZENLİ, BAKIMLI, HEYECAN VERİCİ, GÜVENLİ VE DOĞAL parametreleri ile değerlendir-
ilmeye alınmıştır (Kaplan and Kaplan, 1989; Simonic, 2003; Kaplan vd. 2006; Cañas et al., 2009; Tveit, 2009). 

Foto-anketler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Böllümü öğrenci ve öğretim ele-
manlarından oluşan 100 kişiye yapılmış olup, algı ve beğeni parametreleri arasındaki ilişki Likert yöntemi 
aracılığıyla irdelenmiştir. 

3.BULGULAR

Çalışmada elde edilen bulgular, kullanıcıların en çok beğendikleri, benzer özellikleri bulunan ve beğe-
nilmeyen fotoğrafların değerlendirilmesini içermektedir.

Şekil 2. Kullanıcılar tarafından yüksek olarak puanlanan fotoğraflar

102937
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30 13 26

Şekil 3. Benzer özellikleri nedeni ile yüksek olarak puanlanan diğer fotoğraflar

Yapılan çalışmada elde edilen sonuçlara göre; değerlendirilmeye alınan 37. Fotoğraf, alanı aktif olarak 
kullanan kullanıcılar tarafından değerlendirmeye alınmış ve mekânsal karakteristiklerin belirlenmesine 
yönelik sorulan kriterlere göre %70 manzara güzelliği, %60 doğal %40 düzenli, %30 heyecan verici %36 güven-
li ve %72 bakımlı olarak en iyi puan değerlendirmelerini almıştır.37. fotoğraf kullanıcıların özgürce hareket 
edebileceği bir rekreasyonel alan sunması, donatı elemanların yer almaması, yapısal elemanlardan uzak olması 
ve parkın içerisindeki hareketli unsurların insanlardan oluşması, rekreasyonel alanın tercih sebeplerindendir.

29 ve 10. Fotoğraflar değerlendirildiğinde heyecan kriteri hariç diğer kriterler yüzdelik oran olarak fazla 
puanlanmıştır. 10. Fotoğraf %25 manzara, %14 doğallık, %11 düzenli, %10 güvenli, %13 bakımlı bulunurken, 
29. Fotoğraf %19 manzara, %15 doğal,%13 düzenli %11 güvenli %10 bakımlı olarak tercih edilmiştir.

29. fotoğraf ele alındığında parkın içerisinde kullanılan yaya yolu detayının organik bir hat şeklinde 
kullanılması, yapısal elemanların parkın uç noktasında bulunması, yeşil ve sert zemin arasında parça-bütün 
ilişkisinin bulunması fotoğrafın tercih edilme nedenini artırmaktadır. Bu yol güzergâhı içinde aydınlatma 
elemanı ve çöp kutusu bulunmaması alanın parçalı olarak algılanmamasında etkili olmuştur.

10. fotoğraf 29. Fotoğrafa göre manzara bakımlılık açısından daha fazla beğenilmiştir. Bitkisel ve yapısal 
materyalin ve denizin belirli bir proporsiyon içinde olması bu alanın beğenilirliğini artırmıştır. Donatı el-
emanlarının malzeme ve renk bakımından doğayla uyumlu olması bu etkenlerin başında geldiğini göster-
mektedir.

Değerlendirmeye alınan heyecan kriteri 26. Fotoğrafta kullanıcılar tarafından yüksek oranda puanlan-
mıştır. Fotoğrafta sınırlayıcı öğe olarak kullanılan yapısal malzeme olmasına rağmen denizin olumlu etkisi 
alanı çekici ve heyecanlı kılmaktadır. Denizin tek başına bir rekreasyonel alanda çekici unsur olma özelliği-
nin oldukça fazla olduğunu göstermektedir.

13530

Şekil 4.Olumlu yönde yüksek puanlanan fotoğraflar

Bu değerlendirmeler sonucunda; 5., 13., 30. fotoğraflar belirli benzer özelliklere sahip alanlar olması 
nedeniyle olumlu yönde yüksek puanlar almıştır.

Sorgulanan fotoğraflar içerisinde hiçbir puan almayan 2 fotoğraf tespit edilmiştir. Bunlar 6. ve 16. fo-
toğraflardır. Bu fotoğrafların beğenilmeme nedenlerini bakımı yapılmayan yer döşemeleri, bakımsız ve 
uyumsuz kent mobilyaları oluşturmakta ve yeşil doku yerine sert zeminin ön planda olması etkili olmak-
tadır.
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% değer olarak beğenilmeyen fotoğrafların fazla oluşundan bir gruplandırmaya gidilmiştir. Bu grup-
landırma 4 başlık altında ; (I) Donatı elemanlarının bakımsız olması, (II) Yeşil dokunun tahrip olması, (III) 
Farklı Fonksiyonların bir arada olması, (IV) Fotoğrafların yeterince tanımlı olmaması olarak toplanmıştır.

4.SONUÇLAR

Yapılan değerlendirmeler sonucunda ortalama beğenilme değeri düşük bulunan fotoğraflardaki me-
kânların; bakımsız, yapısal yoğunluğu fazla olduğu belirlenmiştir. Bakımlı yeşil alanın veya doğanın hakim 
olduğu fotoğrafların ise çoğunlukla yüksek oranda beğenildiği görülmüştür.

Bu gibi mekânların ortaya çıkmaması için alan planlama ve tasarımlarında mekân karakterinin korun-
duğu, bireylerin ilgisini ve merakını uyandıracak düzenli-heyecan verici-sade kompozisyonlar oluşturmaya 
ya da peyzaj elemanlarını kullanmaya dikkat edilmelidir. Mekânların görsel değerlerinin artırılmasında gör-
sel öğelerin tasarım ilkeleri ile bir araya getirilerek oluşturdukları görüntüler, mekân kompozisyonu içinde 
peyzaj bileşenleri düzeyinde değerlendirilerek mekânların görsel analizi, mevcut görsel etki değeri ve etki 
arttırıcı önerilerin oluşturulması sağlanmaktadır. Aynı zamanda bitkisel ve yapısal peyzaj elemanlarının 
bakımlı olması hem ekolojik anlamda kente katkıda bulunacaktır, hem de mekanın tercih edilme derecesini 
artıracaktır. Mekânı ilginç kılma etkisinin yaratılması amacıyla, mekânları sıkıcılıktan kurtaracak, heyecan, 
merak uyandıracak ve mekâna katılımı teşvik edecek yapısal ve bitkisel kompozisyonlara yer verilmelidir. 
Kent içerisinde bulunan açık-yeşil alanlarda özellikle kent parklarında görsel kalite değerlendirmelerinin 
yapılması yeşil alan kulanım ve yönetim kararlarının alınabilmesi (Surat, 2017) ve kente bir kimlik kazan-
dırabilmek açısından çok önemlidir (Polat ve Önder, 2011).

Kullanım yoğunluğuna sahip Sahil Parkı’nda mevcut kullanımların işlevsel ve estetik yönden değerinin 
artırılması ve park alanlarındaki yapısal ve bitkisel materyalin bakımının sağlanması kent estetiğini olumlu 
yönde etkileyecektir. 
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Otel Ortak Alanlarında Kullanılan Engelli Tuvaletlerinin Erişilebilirlik 
Açısından İrdelenmesi

Anday Türkmen*1, Emel İşleyen2

1. GİRİŞ

Engellilerin tüm temel özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlanabilmesini sağlamak üzere oluşturulan 
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları konvansiyonlarının otel yapıları için hedefine ulaşmasına katkı sağlan-
ması ve engellilerin hayatın her kademesine katılabiliyor olması en temel insani haklar arasında değerlendi-
rilmektedir. Bu bağlamda, biçimsel kaygılarla genel kullanıcı profili için kurgulanan otel yapıları, engelli bi-
reyleri sosyal hayattan soyutlamakta; konaklama ve dolayısıyla seyahat hakkından mahrum bırakmaktadır. 
Ancak son yıllarda seyahate ilişkin olanakların artması ve engelli bireylerin turizm faaliyetlerinde önem-
li bir niş pazar haline gelmesi ile birlikte, otel yapılarının erişilebilirliği güncel tasarım paradigmalarında 
kendisine haklı bir yer edinmiştir.

2. YÖNTEM

Otel ortak alanlarında kullanılan engelli tuvaletlerinin başta tekerlekli sandalye kullanıcıları olmak 
üzere, tüm engel grupları için görsel, işitsel ve fiziksel açıdan erişilebilir kılınması amacıyla yürütülen 
çalışmada araştırma konusunun kuramsal kısıtlılıklarına yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla kapsam-
lı literatür taraması gerçekleştirilmiştir. İncelenen çalışmalarda kullanılan yöntemler, ölçekler, bulgular, 
çıkarılan sonuçlar ve önerilerle konuya ilişkin problemin boyutları saptanmış ve çalışmalarda değinilmeyen 
noktalar tespit edilerek araştırmanın bibliyografik künyesi oluşturulmuştur.

3. OTEL ORTAK ALANLARININ FİZİKSEL KURGUSU

Otel yapılarındaki ortak alanların mekânsal organizasyonu, fiziksel çevre etkileri, hedeflenen hizmet 
kalitesi, müşteri sadakati programları ve varsa bağlı bulunduğu zincir tasarım ilkelerinin etkileri göz önüne 
alınarak oluşturulan ihtiyaç programı ile birlikte geniş boyutlarda tasarım olgusu içermekte (Çalı, 2011, 
s44) ve söz konusu ortak kullanım alanlarının tümü, farklı özelliklere bağlı sınırlamalar göstermektedir. Bu 
sınırlılık özgün çözümler ile yaratıcı planlama süreçleri gerektirmekte ve planlama sürecine referans olan 
prensipler gelişen otel yapılarının fiziksel sorunlarına çözüm oluşturmaktadır (Olgaç, 1997, s58).

Geniş programlı otel yapılarının organizasyon şeması içinde büyük önem arz eden ortak alanların me-
kânsal kurgusundaki herhangi bir belirsizlik ya da çözümsüzlük, tekerlekli sandalye kullanıcıları başta ol-
mak üzere, görme güçlüğü çeken ya da yardımcı gereçlerle yürüyebilen engelli ziyaretçilerin sirkülasyon 
kabiliyetini doğrudan kısıtlamaktadır. Bu nedenle giriş, karşılama, bekleme, dinlenme gibi birçok işlevi üs-
tlenen ortak alanlar erişilebilir kılınmalı ve otel yapısından hizmet almak isteyen diğer konuklar ile aynı 
ihtiyaçlara sahip olan engelli bireylerin, otel yapısının sunduğu fiziksel kurguda yardım almaksızın aktif 
olarak rol alabilmesi sağlanmalıdır. 

4. OTEL ORTAK ALANLARINDA KULLANILAN ENGELLİ TUVALETLERİ

Otel ziyaretçilerinin ortak kullanımına açık kadın ve erkek tuvaletlerindeki kabinlerden en az bir tanesi 
tekerlekli sandalye kullanıcısının ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmeli ve sadece baston, koltuk değneği, 
yürüteç gibi yardımcı gereçler vasıtasıyla yürüyebilen engelliler için -tekerlekli sandalye kullanıcılarının 
aksine- rahat ve güvenli bir kullanım imkânı sağlayan dar kabinler kurgulanmalıdır.  Otel bünyesinde 
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1   İstanbul Gedik Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 34876, İstanbul-
TÜRKİYE.
2   Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, 34660, İstanbul-TÜRKİYE.
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hizmet veren ortak tuvalet alanları; otelin niteliğinin ve kapasitesinin şekillendirdiği mekânsal gereksinim-
ler doğrultusunda geniş (Şekil 1) ya da dar programlı (Şekil 2) kurgulanmalı ve engelli bireyler başta olmak 
üzere tüm kullanıcılar için, görsel ve fiziksel açıdan erişilebilir kılınmalıdır.

Şekil 1. Geniş programlı ve açık girişli erkekler tuvaleti önerisi

Şekil 2. Geniş programlı ve açık girişli kadınlar tuvaleti önerisi

Engelli tuvaletlerinin ortak tuvaletler ile aynı yerde çözülmesi hem yapı içerisinde tesisat birliğinin 
oluşturulması hem de eşitlikçi kullanımın sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle dar 
programlı tuvalet kurgularında dahi engelli kabininin ortak kullanım alanı içerisinde örgütlenmesi fikri 
temel tasarım kaygılarından biri olmalıdır (Şekil 3).

Şekil 3. Dar programlı ve açık girişli kadın/erkek tuvaleti önerisi

Kadın ve erkek kullanıcılar için ayrılan tuvalet alanlarının her birinde engelli kullanımına uygun kabin 
yapılamadığı durumlarda, ortak kullanıma uygun (unisex) yeni bir tuvalet alanı düzenlenmeli ve bu alana 
erişimi için ayrı bir giriş kurgulanmalı; bunu mümkün olmadığı durumlarda ise, kabine giriş kadınlar tuva-
letinin içerisinden sağlanmalıdır (Şekil 4).
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Şekil 4. Dar programlı ve açık girişli kadın/erkek tuvaleti önerileri

Tuvalet kabini içerisindeki donanımların kullanım tekniği kullanıcıların engellilik türüne ve kişisel ter-
cihlerine göre farklılık gösterebildiğinden her kullanıcı profili için hareket esnekliğini sağlayabilecek yaklaşım-
lar sergilenmeli ve kabinlerin bu yönde kurgulanması amaçlanmalıdır. Kabinlerin ön paneli ile yan kısım-
larındaki bölücü panellerin en az biri ayak yaklaşımı için döşemeden en az 30 cm kopartılmalıdır. Bölücü 
panellerin zeminden kopartılması ile ayak seviyesinde yaratılan açıklık en az 15 cm derinliğinde ek manevra 
alanı oluşturmalı ve kabin içerisindeki donanımlara daha rahat yaklaşım imkânı sunmalıdır (Şekil 5). 

 
Şekil 5. Kabin panellerin zeminden kopartılması

Ayak seviyesinde gerekli açıklığı sağlayabilmek için bölücü paneller zemin yerine duvar yüzeyine taşıtıl-
malı ve tavana montajlanan yardımcı parçalar ile desteklenerek kabinin zemine temas etmesi engellenmeli 
ve ayrıca ayak seviyesindeki ek hareket alanı taşıyıcılardan arındırılmalıdır (Şekil). Bu uygulamanın müm-
kün olmadığı durumlarda ise, duvara taşıtılan bölücü paneller uygun noktalardan zemine konumlandırılan 
ayaklar yardımı ile desteklenmelidir (ADAAG, 2004, s.72).

Şekil 6. Tavana montajlanan tuvalet kabini uygulaması (Url-1)

Koridor sonunda kurgulanan kabinlere erişim sağlayan güzergâhların tekerlekli sandalye kullanıcıları 
için yeterli manevra alanı sağlaması koşuluyla kabin kapılarının içeri doğru açılmasına müsaade edilmelidir. 
Bu durumda, bölücü panellerin zeminden yükseltilmesi ve ayak seviyesinde ek manevra alanı oluşturul-
ması gerekli görülmemektedir. Erişilebilir bir tuvalet kabininde; kabine giriş sağlayan kapının salınım 
yönüne, gerekli manevra alanlarının açıklıklarına ve vitrifiye elemanlarının kabin içerisindeki konumuna 
kullanıcının kabine yaklaşım yönü ile aktarım yöntemi doğrultusunda karar verilmeli ve kabin içerisindeki 
tüm açıklıklar bu yönde kurgulanmalıdır (Şekil 7).

Şekil 7. Engellilerin kullanımına uygun tuvalet kabinleri (ADAAG, 2004, s.68)
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Hareket kısıtlılığı bulunan ancak ayakta durabilen engelli kullanıcılar için kurgulanan tuvalet kabin-
leri, tekerlekli sandalye kullanıcılarının manevra kabiliyetini artırmak amacıyla kurgulanan serbest hare-
ket alanından arındırılmalı ve kabin içerisinde tutunma yüzeyi oluşturulmalıdır. Söz konusu kabinlerin iç 
genişliği 92 cm olmalı ve bu değer minimum değil optimum ölçü olarak kabul edilmelidir (Şekil 8).

Şekil 8. Yürüme zorluğu çeken engelliler için tuvalet kabinleri (ADAAG, 2004, s.74)

Kabin kapıları, otomatik kapanan yaylı menteşeler ya da kapı kanadının iç yüzüne konumlandırılan 
yardımcı çekme kolları ile teçhiz edilmeli ve engelli kullanıcılar tarafından kolaylıkla kapatılabilir hale getir-
ilmelidir. Kapılarda offset menteşe konfigürasyonu temiz açıklık sağladığından kullanıcıya daha rahat geçiş 
imkânı sunmaktadır (Şekil 9).

Şekil 9. Offset menteşe konfigürasyonu (Young ve Mace, 1998, s.126)

Kabin kapıları tekerlekli sandalye kullanıcısının geçişine imkân tanıyacak şekilde en az 81 cm açıklığa 
sahip olmalı ve kapı kanadı dışarıya doğru açılmalıdır (Yörük, 2003, s.88). Kullanıcıların mahremiyeti-
ni sağlayabilmek amacıyla kabin kapıları içeriden kilitlenebilmeli ancak bu kilitler için acil durumlarda 
dışarıdan kolaylıkla açılabilen ve iki yönde kanat salınımına imkân sağlayan pivot mekanizmalı kapılar ter-
cih edilmelidir (Şekil 10).

Şekil 10. Engellilerin kullanımına uygun kapı kulpları (Url-2)

Engelli kabinlerindeki en önemli vitrifiye donatılarından biri olan klozetin montajlandığı duvarda ve 
en yakın yan yüzeyinde tutunma barları kurgulanmalı; bu kurguya müsaade eden her köşe klozet için uy-
gun konum olarak kabul edilmelidir. Tekerlekli sandalye kullanıcılarının ve yürüyebilen engellilerin hareket 
kabiliyetini artırmak ve klozetin güvenle kullanılmasını sağlamak amacıyla klozetin montaj ekseni ile en 
yakın yan duvarı arasındaki mesafe Şekil 11’de verilen minimum değerlere uygun olarak düzenlenmelidir.

Şekil 11. Klozetin kabin içerisindeki konumu (ADA, 2010, s.161)
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Klozete yaklaşım yönünün ya da aktarım yönteminin engelliliğin türüne ve tuvaletin kurgusuna bağlı 
olarak farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır. Engelli kullanıcıların klozete geçişi önden, yandan ya da 
diyagonal bir hareket ile sağlanmalıdır (Şekil 12).

Şekil 12. Tekerlekli sandalyeden klozete aktarım alternatifleri (Url-3)

Tekerlekli sandalye kullanıcılarının pek çoğu sandalyeden klozete geçiş esnasında ayağa kalkamadığı 
için klozete kayarak aktarım sağlamak zorundadır. Aktarım işleminin güvenle gerçekleştirebilmesi için ise 
tekerlekli sandalyenin uygun pozisyonlarda konumlandırması gerekmektedir. Bu nedenle, klozetin tutunma 
barı ile donatılmayan tarafında tekerlekli sandalye kullanıcısının klozete yaklaşabilmesi ve klozete emniye-
tle geçebilmesi için serbest alan kurgulanmalı; söz konusu serbest alan klozete hangi yönden yaklaşılacağına 
bağlı olarak tayin edilmelidir. 

Klozetin oturma yüzeyinin yüksekliği engel türüne göre farklılıklar göstermektedir. Yürüme zorluğu 
çeken kişiler için yüksek oturma yüzeyleri avantaj sağlarken, tekerlekli sandalye kullanıcıları için yüksek 
değerlerden kaçınılmalıdır. Bu nedenle ortak kullanım alanlarındaki klozetler tüm engel grupları için 
erişilebilir olmalı ve tekerlekli sandalyenin oturma yüksekliği olan 43-48 cm arasındaki ölçüler (Şekil 13) 
montaj için referans değerler olarak kabul edilmelidir (ADAAG, 2004, s68).

Şekil 13. Engellilerin kullanımına uygun klozetlerde oturma yükseklikleri

Standart yüksekliği 40 cm olan bu ürünlerin engelli kullanımına uygun ölçülere adapte edilebilmesi 
için özel montaj yükseklikleri dikkate alınmalı ya da ürüne entegre edilen yükseltici sistemler tercih edilerek 
esnek kullanım imkânı sağlanmalıdır (Şekil 14).

Şekil 14. Klozet yükseltme sistemi uygulaması (Url-4)

Klozetin yanında ve yakın çevresinde konumlandırılan tutunma barları, tekerlekli sandalye kul-
lanıcıları başta olmak üzere tüm engel grupları için büyük ölçüde fayda sağlamaktadır. Bu donanımlar aynı 
zamanda yaşlı ve hamile kullanıcılar için de kullanım kolaylığı sunmaktadır. Ancak tekerlekli sandalye kul-
lanıcılarının pek çoğu sandalyeden klozete kayarak geçiş sağladığından klozetin yanındaki sabit tutunma 
barları klozetin kullanımını güçleştirmektedir. Bu nedenle klozetin açıkta kaldığı alternatifler  için tutunma 
barı düzenlenecek ise; sabit düzenekler yerine katlanabilir sistemler tercih edilmeli ve kullanım esnekliği 
artırılmalıdır (Şekil 15).
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Şekil 15. Klozetin iki tarafında katlanır tutunma barı uygulaması (Url-5)

Katlanır tutunma barının uzunluğu ve montajlanma mesafesi, klozete bağlanan rezervuar sistemi 
doğrultusunda belirlenmelidir. Gömme rezervuarlı klozetlerde kullanılan katlanır tutunma barı 75 cm uzu-
nluğunda olmalı ve klozetin merkez aksının 25 cm uzağında monte edilmelidir. Dâhili rezervuarlı klozetle-
rde kullanılan tutunma barları ise, 95 cm uzunluğunda olmalı ve klozetin merkez aksının 30 cm uzağında 
kurgulanmalıdır (Şekil 16).

Şekil 16. Farklı rezervuar sistemlerinde katlanır tutunma barları (Goldsmith, 2000, s.78)

Sabit tutunma barları ise, klozet çevresinin sunduğu imkânlar dâhilinde münferit ya da mütemadi 
olarak kurgulanabilmektedir. Söz konusu donanımların kullanıcıya emniyetli bir ortam sağlayabilmesi için 
münferit tutunma barının yan duvarda konumlanan kısmının arka duvardan uzaklığı en fazla 30 cm, uzun-
luğu ise en az 137 cm; arka duvarda konumlanan kısmının ise, yan duvardan uzaklığı 45 cm, uzunluğunun 
ise en az 92 cm olması gerekmektedir. Münferit tutunma barına kıyasla daha esnek kullanım olanağı su-
nan mütemadi tutunma barının yan duvardaki kısmı en az 137 cm, uzunluğu ise en az 92 cm olmalıdır 
(ADAAG, 2004, s.70). 

Tutunma barı ile barın montajlandığı duvar yüzeyi arasında optimum 4 cm boşluk olmalıdır (Şekil 
17). Söz konusu boşluğun belirtilenden fazla olması kullanıcının bileğinin profilden kurtulup sıkışmasına; 
belirtilen ölçüden az olması ise, kullanıcının profili kavrayamamasına sebep olmaktadır. Tutunma barının 
kavranabilir kısmı için dairesel ve yumuşatılmış profiller tercih edilmeli; profilin çapı 32 mm ile 38 mm 
arasında olmalıdır (ADAAG, 2004, s70). Form, renk ve malzeme açısından pek çok alternatifi bulunan tu-
tunma barları her yönde kuvvete mukavemet gösterecek nitelikte olmalı ve belirtilen referans değerleri dik-
kate alınarak uygun duvar yüzeyine tespit edilmelidir (Yörük, 2003, s.90).

Şekil 17. Tutunma barı ile duvar yüzeyi arasındaki ilişki

Bedensel mukavemetini sağlayamayan ya da oturma pozisyonunda mevcut postürünü korumakta 
güçlük çeken engelli kullanıcıların uzun süreli klozet kullanımı esnasında yaşayabileceği zorlukları en aza 
indirgemek için klozetin arka kısmında bel ve sırt bölgesini destekleyici nitelikte donanımlar tercih edilmeli; 
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bu tercih bir zorunluluk olarak değil kullanıcının yaşayacağı memnuniyeti artırmaya yönelik bir iyileştirme 
müdahalesi olarak düşünülmelidir.

Duvara bağlanan yaslanma aparatı her yönde 1100 N’lik kuvvete mukavemet gösterecek nitelikte olmalı 
ve klozetin oturma yüzeyinden en az 12 cm kopartılmalıdır. Yaslanılabilir yüzeyin yüksekliği en fazla 20 cm, 
genişliği ise en fazla 40 cm olmalı ve klozete en fazla 100 derecelik eğim yapacak şekilde konumlandırıl-
malıdır (AS 1428.1, 2009, s.69). Yaslanma aparatı, klozet ile aynı duvara montajlanmalı ve duvar yüzeyinde-
ki tutunma barının kullanımını olumsuz etkilemeyecek nitelikte kurgulanmalıdır. Aparatın kullanılabilmesi 
için kapaksız klozet modelleri tercih edilmelidir (Şekil 18).

Şekil 18. Engelli klozetlerinde yaslanma yüzeyi ölçüleri

Tuvalet kâğıdı dağıtıcısı, klozetin yan duvarında bulunan tutunma barının alt ya da üst kotunda; barın 
kullanımını olumsuz etkilemeyecek şekilde konumlandırılmalı ve kullanımı zorlaştıracak büyüklükte 
dağıtıcılardan kaçınılmalıdır. Kâğıt dağıtıcısının merkez aksı, klozetin ön noktasından itibaren en az 18 cm, 
en fazla ise 23 cm uzakta konumlandırılmalı; dağıtıcının kâğıt çıkışını sağlayan nokta ise, zemin yüzeyinden 
en az 38 cm, en fazla ise 122 cm yükseklikte olacak şekilde konumlandırılmalıdır (ADAAG, 2004, s.70). 
Montaj yüzeyinin kısıtlı olduğu durumlarda tutunma barına entegre edilebilen tuvalet kâğıdı tutucuları 
tercih edilmelidir.

Ayrı yapraklar halinde kâğıt veren dağıtıcılar, sıkıca kavrama ve çekme hareketi gibi basit eylemler-
in tekrarını gerektirdiğinden hareket kısıtlılığı yaşayan engelliler için kullanılabilir değildir. Bu nedenle 
erişilebilir tuvaletler için, minimum çekme kuvveti ile sürekli kâğıt akışı sağlayacak nitelikte tuvalet kâğıdı 
dağıtıcıları tercih edilmelidir. Mümkünse standart tuvalet kâğıdı dağıtıcılarının yerine sensörlü sistemler 
tercih edilmeli ve kullanıcının tuvalet kâğıdına kolaylıkla ulaşması sağlanmalıdır.

Ortak kullanım alanlarında verimlilik ve temizlik bakımından nitelikli hizmet sunan pisuvarlardan en 
az bir tanesinin tekerlekli sandalye kullanıcıları başta olmak üzere tüm engel grupları için erişilebilir nitelik-
te kurgulanması gerekmektedir. Duvara veya zemine monte edilebilen pisuvarların kullanılabilir açıklığının 
alt noktası zeminden en fazla 43 cm yukarıda konumlandırılmalı ve montajlandığı duvardan itibaren en az 
34,5 cm derinliğe sahip olmalıdır (ADA, 2010, s.170).

Tekerlekli sandalye kullanıcısının pisuvara ulaşabilmesi ve sonrasında kolaylıkla geri dönebilmesi için 
donatının önünde 76x122 cm’lik serbest açıklık kurgulanmalı ve pisuvarın mahremiyetini sağlayan seper-
atörlerin arasında en az 91,4 cm’lik açıklık sağlanmalıdır (Şekil 19). Pisuvarın temizlik fonksiyonu için man-
uel yerine fotoselli mekanizmalar tercih edilmelidir (Panero & Zelnik, 1979, s.276).
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Şekil 19. Erişilebilir pisuvar gereksinimleri

Tuvalet çevresinde kullanıma sunulan lavaboların en az bir tanesi engelli bireylerin erişimine uygun 
düzenlenmeli ve lavaboya erişim sağlayan tüm açıklıklar sirkülasyon görevini kesintisiz üstlenmelidir. La-
vabolar konstrüksiyon kurgusu açısından zemine, duvara ya da tezgâh yüzeyine taşıtılabilmektedir. Ancak 
hareket kısıtlılığı bulunan ve ayakta durmakta güçlük çeken bireyler dengelerini sağlayabilmek için gerek-
tiğinde lavaboya ağırlıklarını verebilmektedir. Duvara taşıtılan lavabolar ise, bağlantılarının mukavemetsi-
zliği nedeniyle tehlike yaratabilmektedir. Bu nedenle engelli bireylerin erişimine uygun lavabolarda zemine 
taşıtılan ya da tezgâh yüzeyine entegre edilen alternatifler tercih edilmelidir.

Tekerlekli sandalye kullanıcılarının lavaboya yaklaşabilmesi ve batarya valflerini kontrol edebilmesi 
için lavabonun alt noktası, zeminden en az 68,5 cm kopartılmalı ve oluşturulan diz boşluğu en az 20 cm 
derinliğe sahip olmalıdır. Lavabonun üst noktası zeminden en az 80 cm, en fazla 86 cm yukarıda olacak 
şekilde konumlandırılmalı; lavabo derinliği ise 43 cm’den az olmamalıdır (ADAAG, 2004, s.76).

Şekil 20. Tekerlekli sandalye kullanıcıları için uygun lavabo açıklıkları

Tekerlekli sandalye kullanıcılarının lavabo tezgâhına yandan yanaşması durumunda, lavabonun yakın 
çevresindeki gereçlere ulaşmak zorlaşmakta ve kullanıcının postürünü değiştirmesi gerekmektedir. Bu ned-
enle gerekli görülmedikçe kullanıcıların lavaboya önden yaklaşılması sağlanmalıdır. Tekerlekli sandalye kul-
lanıcılarının lavaboya önden yanaşması durumunda ise, erişilebilecek uzaklık genellikle ayak parmaklarının 
hizası ile sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle lavabo tezgâhının üzerinde bulunan kontrol valfi ve sabunluk gibi 
gereçlerin tümü lavabonun ön noktasından itibaren 30 cm derinlikteki erişilebilir alan içerisinde kalacak 
şekilde konumlandırılmalıdır (AS 1428.1, 2009, s.76).

Lavabonun alt kısmında yer alan sıhhi tesisat, tekerlekli sandalye kullanıcısının lavaboya yaklaşımını 
kısıtlamayacak nitelikte düzenlenmeli ve temas esnasında dizlere zarar vermeyecek şekilde kapak, sünger 
veya paneller ile izolasyona tabi tutulmalıdır. Lavabo altının kapak ya da sünger yerine panel ile kısmen ya 
da tamamen kapatılması durumunda diz için gerekli derinliğin ve manevra esnasında ayak bilekleri için 
gerekli açıklığın mutlaka tahsis edilmesi gerekmektedir.

Tekerlekli sandalye kullanıcısının lavaboya rahatça yaklaşabilmesi için lavabo önünde en az 76x122 
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cm’lik serbest hareket alanı sağlanmalı ve bu açıklık lavabonun altında en az 43 cm, en fazla 48 cm derin-
liğinde bir alanı işgal edecek şekilde kurgulanmalıdır. Ayrıca tekerlekli sandalye kullanıcılarının manevra 
öncesinde ellerini kurulaması gerekliliğinden dolayı kâğıt havlu dağıtıcıları lavabonun yakın çevresinde bu-
lunmalıdır (ADAAG, 2004, s.77).

Şekil 21. Tekerlekli sandalye kullanıcıları için lavabo açıklıkları

Hareket kısıtlılığı bulunan pek çok engelli yuvarlak, silindirik veya kare gibi simetrik formlara sahip 
musluk vanalarını kavramakta ve döndürmekte güçlük çekmektedir. Bu nedenle engellilerin erişimine uy-
gun olarak kurgulanan lavabolar için tutma, bükme ve döndürme gibi eylemlere gereksinim duymadan 
yalnızca itme kuvvetiyle çalıştırılabilen vanaların sağlanması gerekmektedir (Şekil 22).

Şekil 22. Engellilerin kullanımına uygun musluklar (Young ve Mace, 1998, s.237)

Standart vana mekanizmalarının yerini alan, algılayıcı sensör ya da yalnızca kullanıcının teması ile aktif hale 
gelen vanasız yeni nesil musluklar daha pratik, daha ekonomik ve daha hijyenik bir kullanım alanı sağlamaktadır. 
Manuel mekanizmalar yerine tercih edilmesi önerilen otomatik sistemler, sınırlı el veya kol hareketine sahip kul-
lanıcılar için yeterli kullanım süresini sağlamalı ve en az 10 saniye açık kalacak şekilde ayarlanmalıdır.

Engellilerin kullanımına uygun tuvaletlerdeki aynaların en az biri tekerlekli sandalye kullanıcılarının 
erişebileceği nitelikte olmalıdır. Yansıtıcı yüzeylerin en alt kenarı 101,5 cm’den aşağıda olmamalı ve mon-
taj yüksekliği için tekerlekli sandalyede oturan yetişkinlerin 109-129,5 cm arasındaki standart göz seviyesi 
aralığı referans alınmalıdır (ADAAG, 2004, s.78). Lavaboların üst kısmındaki yansıtıcı yüzeyler en az 35 cm 
genişlikte olmalı ve sandalyeden dolayı aynaya 80 cm’den fazla yaklaşamayan engelliler için yeterli görüntü 
açıklığı sağlamalıdır (AS 1428.1, 2009, s.76).

Şekil 23. Engellilerin kullanımına uygun ayna ölçüleri
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Boşaltma valflerinin kontrolü için fotoselli otomatik mekanizmalar tercih edilmeli; bunun mümkün 
olmadığı durumlarda ise, kullanılacak olan manuel sistemler için tutma ve kavrama gerektirmeyen aparatlar 
tercih edilmelidir (Şekil). Söz konusu aparatlar zeminden en az 60 cm, en fazla 110 cm yükseklikte konum-
landırılmalı ve engelli kullanıcılar için erişilebilir kılınmalıdır (ADAAG, 2004, s.70).

Şekil 24. Spatula tipi erişilebilir boşaltma kontrolü (Url-6)

Rezervuarın boşaltımını sağlayan valflerin klozetin arkasında yer aldığı uygulamalarda yaslanma gibi 
basit eylemler dahi yaralanmalara sebep olabilmektedir. Bu nedenle boşaltma sistemine ilişkin tüm kontrol 
mekanizmaları için öncelikli olarak en yakındaki yan duvar tercih edilmeli; bunun mümkün olmadığı du-
rumlarda klozetin montajlandığı arka duvar değerlendirilmelidir. 

Kullanıcıların oturma pozisyonundayken erişmesi gereken taharet musluğu gibi iç mekanizma-
ların kontrolünü sağlayan valflerin basit çevirme hareketi ile devreye girmesini sağlayan modeller tercih 
edilmelidir. Söz konusu aparatlar en yakın yan duvarda konumlandırılmalı; bunun mümkün olmadığı du-
rumlarda klozetin montajlandığı arka duvar yüzeyi değerlendirilmelidir.

4. SONUÇ

Otel ortak alanlarında yer alan engelli tuvaletlerindeki donanımların kullanım tekniğinin ziyaretçil-
erin engellilik türüne ve kişisel tercihlerine göre farklılık gösterebileceği ve her kullanıcı profili için hare-
ket esnekliğini sağlayabilecek farklı yaklaşımlar sergilenmesi gerekliliğinden hareketle gerçekleştirilen 
çalışmanın sonucunda, otel ortak alanlarında kurgulanan engelli tuvaletlerinin erişilebilir kılınmasına 
yönelik güncel antropometrik veriler uluslararası ölçekte geçerliliğini sürdüren mimari standartlarla ve 
devlet eliyle üretilen yasal düzenlemelerle sentezlenmiş ve engelli bireylerin kullanımına uygun tuvaletler 
için mekânsal gereksinimlerin tespiti sağlanmıştır. Ayrıca engelli tuvaletlerinin tasarım sürecini ilgilendiren 
kararlar, ihtiyaç duyulan teknik gereklilikler ve asgari düzeyde en iyi uygulama pratikleri içeren çözümler 
çizimlerle aktarılmış ve tuvalet kabinlerinin kurgusuna, klozet, pisuvar ve lavabo gibi vitrifiye elemanlarının 
organizasyonuna yönelik ergonomik yaklaşımlar önerilmiştir.
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Anadolu Selçuklu Figürlü Çinilerinin Seramik Eğitimi Açısından Önemi

H. Serdar MUTLU1, DEMİR TOSUNOĞLU1

1.Giriş

Anadolu’ ya Selçuklular tarafından getirilen figürlü çini sanatı, mimariye bağlı olarak gelişir (Öney, 
1988:78). Selçuklu figürlü çini üslubu; Orta Asya Türk sanatını, eski inançlarını ve yaşantılarını (Yılmaz, 
1999:1), ayrıca dönemin resim sanatındaki dinamizmi ve estetiğini yansıtmaktadır (Arık, 2000:73; Yetkin, 
1972:113). Bu çinilerde; rumi yapraklı bitkisel süslemeler; bağdaş kurmuş oturan insanlar, vücutları bitki 
dallarıyla ahenkli zarif duran kuşlar ve diğer hayvanlar görülmektedir. Genellikle sır altı tekniğinde ve firuze 
renklerde üretilen bu çinilerde minai ve lüster teknikleri de kullanılmıştır (Öğel, 1963:19). Figürlü çinile-
rin, Anadolu’da Konya ve Kubad Abad’da yapılan, şantiye fırınlarında üretildiği düşünülmektedir (Arık, 
2000:76). Kubad Abad Sarayını süsleyen figürlü çiniler, soyut resim anlayışında insan, hayvan, mitolojik 
yaratıklar ve bitkisel süslemeli olup sekiz köşeli yıldız ve haç biçimlidir (Bkz.Katlg.No: 40). Bu çinilerin 
üretilmesi; İslam sanatında 9. yüzyılda Abbasilerle başlamış, Endülüs, Orta Asya ve Türk toplumlarında 
devam etmiştir. 

Bu araştırmada, Selçuklu figürlü çinileri estetik açıdan ve sanat eleştirisi yöntemi ile incelenmiş olup, 
lisans seramik eğitimine her yönden katkı sağlayabilecek bilgilerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalış-
ma yöntemi, kaynak taramasına dayalı olarak yapılmış ve bu çinilerin; Konya Karatay Medresesi Çini Es-
erleri Müzesi, İnce Minare Medresesi, Sırçalı Medresesi Sahip Ata Külliyesi, İstanbul Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi, Çinili Köşk Müzesi, Antalya Müzesi, Diyarbakır ve Adana Arkeoloji Müzesi, Türk İnşaat ve Sanat 
Eserleri Müzesi, Akşehir Müzesi ve Berlin İslam Sanatı Müzesi’nde sergilendiği tespit edilmiştir. Bu çinilere; 
eleştirel bir yaklaşımla, tanımlama, çözümleme, yorum ve yargı aşamaları esas alınarak seramik eğitimi 
açısından yararlı olabilecek bir tanıtım kartı hazırlanmıştır. Değerlendirme bölümünde ise araştırmanın 
amaçları doğrultusunda bir sonuca varılmaya çalışılmıştır.

2.Türklerde Çini Sanatı: Dünyada ilk çini örnekleri, M.Ö.3000’nin başlarında Mısır Sakkara mezar 
piramitlerini süsleyen firuze renkli çinilerle ortaya çıkmıştır. M.Ö.11-6.yüzyıllar arasında Mezopotamya’da 
Asurluların, renkli sırlı ve kabartmalı çiniler kullandığı, daha sonra Babillerin ünlü “İştar Kapısı”nı koruyan 
boğa kabartmalarında; firuze, beyaz, sarı ve kahverengi kabartma çinilerle süsledikleri bilinmektedir. Buna 
benzer renkli çinileri Elamlar M.Ö.12-9. yüzyıllar arasında Susa’daki eserlerde kullanmışlardır. Bu gelenek, 
M.Ö.404-358 yüzyılları arasında Akhamenid saraylarında kabartma figürlü çinilerle devam etmiş ve Büyük 
İskenderin M.Ö.4. yüzyılda Yakın Doğu’yu istilasından sonra mimaride sırlı tuğla ve çini kullanımı son 
bulmuştur (Yılmaz, 1999:6).

12.yüzyıl Anadolu Selçuklu mimarisini süsleyen çiniler, taşın yanında mimariye renk ve zenginlik kat-
mak için kullanılmıştır (Yetkin, 1972:3). Orta Asya kökenli olan Türk çini sanatı, ilk kez Uygur Türklerinde 
ortaya çıkmış, daha sonra Karahanlılar, Gazneliler, İlhanlılar, ve Anadolu’nun 1071 yılında fethi ile Selçuk-
lular tarafından Anadolu’ya getirilmiştir (Koçer, 1998:35). 

3.Anadolu Selçuklu Mimarisinde Kullanılan Seramik ve Çini Çeşitleri

 Çini, pişme rengi beyaz veya bej renkli kil, kaolin, feldspat ve kuarsın belirlenen oranlara göre hazır-
lanıp, plastik kıvamda bünyenin kalıp veya çarkta şekillendirilmesi ile elde edilir. Çini bünyeler beyaz as-
tarla kaplanıp ilk pişirimi yapılır ve zımparalanıp yüzey pürüzsüz hale getirilir. Daha sonra üzerine desen 
aktarımı yapılır ve sır altı boyama işleminden sonra renkli veya renksiz sırlanıp yeniden pişirilir (Öney, 
1988:80). 

3.1.Çini Karolar: Mimari duvarların alt bölümlerini ve lahitleri süsleyen çini plakalar, kare, dik-
dörtgen, altıgen, üçgen veya yıldız biçimli olarak kullanılmıştır. Genellikle firuze, mor, lacivert, siyah, yeşil, 
sarı ve beyaz renkli bu çiniler sırlı tuğlaya benzer şekilde daha kaliteli ve sert hamurdan yapılmıştır (Öney, 
1   İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik Bölümü-Malatya. hsmutlu@gmail.com /eda.demir@inonu.edu.tr
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1988:84). Konya Sahip Ata Camii mihrabının etrafında ve Sırçalı Medrese’de düz renkli çini örneklerine 
rastlanmaktadır. Bazen tek renkli sırlı çini karolar üzerine sır üstü yaldızla desenler yapıldığı görülmektedir.

3.2.Sırlı Tuğla: Anadolu Selçuklu mimarisinde sıkça görülen renkli sırlı tuğlaların, dar ve uzun kenarı 
firuze, patlıcan moru ve kobalt mavisi sırla kaplanıp, tekrar farklı sıcaklıklarda pişirilmesi ile elde edilmiştir. 
Bu sırlar, tuğla yüzeyine sıkı, ince ve sert bir camsı tabaka ile bağlanmıştır. Selçuklu sırlı tuğla ve çinilerinde 
hamur ile sır arasında astar kullanılmamıştır (Yetkin, 1972:154). Bu dönem minare ve türbelerinde çoğun-
lukla firuze sırlı tuğlalar tercih edilmiştir (Öney, 1988:82). Sırlı ve sırsız tuğlalar ahenk içinde yatay, dikey 
ve diyagonal düzenlemelerde ve tekrarlanan yazılarda estetik bir biçimde kullanılmıştır (Şimşir, 1990:17).

3.3.Mozaik Çini Tekniği: Anadolu Selçuklu dini yapılarında kullanılan bu teknik, Selçuklular tarafın-
dan bulunmuştur (Yetkin, 1972:187). Bu teknikle kubbe içi, kubbeye geçiş, kemer, niş, duvar kaplamaları 
ve mihraplar süslenmiştir (Öney, 1988:87). Ayrıca, geometrik kompozisyonlar yanında rumi ve palmet gibi 
soyut kıvrak bitkisel motifler ve iri kûfi ve sülüs yazılar da kullanılmıştır. Bu teknikte daha çok firuze renkli 
çiniler yanında mor, yeşil ve lacivert renkli çiniler yapılacak desen şekillerine göre kesilerek eğimli hale ge-
tirilip alçı zemin üzerinde bir araya getirilmiştir. Böylelikle renkli parçalar, alçının beyazlığıyla daha parlak 
ve etkili estetik bir görüntü sergilemektedir. Mozaik çini mihraplar bu dönemde Konya’da sıkça üretilmiştir. 
Selçuklu köşk ve saraylarında ise mozaik çini tekniği; yıldız, haçvari, altıgen, kare ve dikdörtgen gibi geo-
metrik biçimlerde yapıldığı görülmektedir. 

3.4.Kabartmalı Çini: Plastik kıvamlı çini hamuruna şekilli kalıplar basılarak elde edilir. Bazılarına beyaz 
astar uygulanmıştır. Pişirilen çiniler, krem, firuze, lacivert, mor, veya yeşil renkli sırlardan biri ile kaplanıp 
tekrar fırınlanır. İran Selçuklu sanatında yaygın olan bu teknik, Anadolu’da daha az mimaride ve lahitlerde 
kullanılmıştır (Öney, 1976:11). Konya Alaaddin Cami çini ustasının kitabesi ile avludaki II. Kılıçaslan Türbesi 
ve Sahip Ata Türbesi lahitlerinde ve yine Alaaddin Caminin kabartma tekniği görülmektedir.

3.5.Lüster Tekniği: Selçuklu saraylarında geometrik biçimli çinilerde görülen tekniklerden biridir 
(Sözen, Tanyeli, 1999:150). Bu teknik daha çok krem-beyaz sırlı çiniler yanında, firuze, kobalt mavisi, yeşil, 
patlıcan moru sırlı çiniler üzerinde de görülür (Akok, 1969:48). Sırlı çini üzerine motifler altın, gümüş ve 
diğer metal tozlarla hazırlanmış lüster boya ile işlenir. Ardından pırıltılı metalik renklerin oluşması için, 
dumanlı fırın atmosferinde düşük sıcaklıkta pişirilir (Yetkin, 1972:158). 

3.6.Minai Tekniği: Farsçada emaye anlamına gelen minai, İran’da 12. yüzyılda Büyük Selçuklu İmpar-
atorluğu dönemi seramiklerinde görülen, ancak çini üzerinde görülmeyen bir tekniktir (Arık, 2000: 30). 
Minai tekniği, Anadolu’da sadece Selçuklularda Konya Alaeddin sarayında kullanılmıştır. Çini bünyesi ince 
taneli olup, sert, astarsız, gri ve sarı renklidir. Üzerine şeffaf, lacivert ve firuze renkli sırlar kullanılmıştır. Bu 
teknikte sır altında; mor, mavi, firuze ve yeşil renkler; sır üstünde kiremit kırmızısı, beyaz, kahverengi, siyah 
ve altın yaldız gibi yedi renk uygulanmış ve sırlandıktan sonra düşük sıcaklıkta pişirilmiştir (Öney, 1976:12). 

3.7.Sır Altı Tekniği: İslam ve Anadolu Türk çini sanatı ve seramiklerinde yaygın olarak kullanılır. Beyaz 
veya krem renkli çini bünyeler şekillendirildikten sonra beyaz astarlanır ve pişirilir. Selçuklu örneklerinin 
çoğu astarsızdır (Öney, 1976:11). Çini desen, şeffaf kağıda çizilip iğneyle delinir ve kömür tozu yardımıyla 
çini üzerine geçirilir. Desenler fırçayla siyah konturlanır ve içleri koyu mavi, mor, firuze ve siyah renklerle 
doldurulur (Öney, 1976:11). Boyalı çiniler daldırma yöntemi ile sırlanırken boyaların karışmaması için, 
düşük sıcaklıkta pişirilir ve şeffaf/firuze renkle sırlanır tekrar yüksek derecede fırınlanır. Bu teknik, Selçuklu 
Dönemi duvar çinilerinde özellikle Kubad-Abad Sarayını süslemede sıklıkla kullanılmıştır (Şimşir, 1990:19).

4.Çinilerde Kullanılan Figürler

4.1.İnsan Figürü: Geleneksel Türk sanatlarında 1000 yıllık ve Anadolu Selçuklu Sanatında 200 yıllık 
bir kullanım geçmişine sahip olan insan figürü, yaratıcı aklın ve azmin simgesi olarak kültür ve sanatta kul-
lanılmıştır (Erberk, 2002:60). Göktürk balballarında, Uygur resimlerinde ve diğer sanatlarda Uygur insan 
tipinin özellikleri korunarak uygulanmıştır (Yılmaz, 1999:18). Bu tipin yuvarlak yüzü, dolgun yanakları, 
çekik kaşları, kuyruklu gözleri ve küçük ağız yapısı ile ırk özellikleri, Selçuklu sanatındaki insan figürler-
ine de yansıtılmıştır (Yılmaz, 1999:21). Uygur üslubu insan figürleri; Kubad Abad Sarayı çinilerinde por-
tre (Fot.5), Aspendos sarayında Türk üslubu bağdaş kurmuş figürler olarak cepheden (Yılmaz, 1999:456) 
ve  Alaaddin Sarayı’nda tekli-çoklu grup halinde resmedilmiştir (Fot.4).  Çinilerdeki erkek figürleri çeşitli 
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konumlarda oturan veya ayakta ellerinde nar, haşhaş, balık (Fot.4), tavşan ve keçi taşıyan kompozisyonlar-
da; kadınlar ise, bağdaş kurmuş kıyafetleri ve başlıklarıyla dönemin zenginliğini yansıtmışlardır (Erdemir, 
2001:128). 

4.2.Hayvan Figürü: Selçuklu çini sanatında, Şamanist inançlar, astrolojik semboller ve Avrasya hay-
van üslubu görülmektedir(Sürür, 2000:30). Hayvan üslubunda; stilize edilmiş ve uzuvları deforme edilerek, 
geometrik şekil ve kıvrımlarla dekoratif bir karakter kazandırılmıştır (Yılmaz, 1999:18). Kompozisyonlarda 
bu figürler hareketli, dinamik, tekli ve ikili grup olarak büyük bir canlılıkla işlenmiştir. Kubad Abad çinil-
erinde hayvan figürleri çoğunlukla tekli düzenlemelerle ele alınmıştır. Bunlar; keçi, balık, at, ayı(Fot.2); 
Aspendos Sarayında tavus kuşu, ördek, kuğu, güvercin, tavşan gibi ve cinsleri belli olmayan dört ayaklı tekli 
hayvan figürleri de görülmektedir. Bunların yanında, Anadolu sembolizminde kutsal sayılan kartal (Erberk, 
2002:190), Leo veya güneşin işareti olan aslanın mücadele ve galibiyet sahneleri de işlenmiştir (Erginsoy, 
1978:129). Akşehir’de bir saraya ait çinide ise iki ayrı kompozisyonda tilki figürleri birbirinden ayrı özellikte 
resmedilmiştir (Fot.6). 

4.3.Mitolojik Figürler: Hun sanatçıları yırtıcı hayvanların geyik, antilop, keçi ve koyun gibi çift tırnaklı 
hayvanlara saldırma sahnelerini diğer kültürlerde görülmeyen sıklıkla kullanmışlardır. Rostouzeffin ilk kez 
adlandırdığı “Hayvan Üslubu” da böylelikle ortaya çıkmış; Altaylardan Hunlara, Güney Rusya’dan Kuzey 
Kafkasya’ya kadar yayılmıştır (Diyarbekirli, 1972:124). 

Selçuklu hayvan figürlerinin sembolik anlamlar taşıdıkları (Erginsoy, 1978:129),  üslup bakımından 
Avrasya hayvan üslubuna yakın Orta Asya şaman inançlarıyla ilgili olduklarını bilinmektedir. Kubad Abad 
çinilerinde bu etkiler; siren (Fot.1) ve sfenks figürleri; miğfer ve bağaltak gibi çeşitli başlıklarla, kısa-uzun, 
düz-örgülü saçları ve yanak benleri ile saraylı yüzlere sahiptirler. İbni Bibi’ ye göre kartal; koruyucu kanat-
larını sarayın üstüne geren sultanı koruyan, ona kudret, kuvvet ve aydınlık ihsan eden bir semboldür (Öney, 
1988:99). Çift başlı kartal motifinde gövde cepheden, başlar profilden çizilmiş, gövdesinde “Es Sultan” yazısı 
bulunmaktadır (Fot.7). 

4.4.Siren Figürü: İnsan başlı kuş gövdeli siren, Harpi-Simirg isimleriyle de anılır ve aydınlığı temsil 
eder (Fot.1). Bazı eserlerde astrolojik işaretlerle birlikte, ikizler veya terazi burcunun sembolü olarak kul-
lanılmıştır (Erginsoy, 1978:129). Orta Asya’da “Tuğrul” da denen, Kaf dağında yaşayan bu masal yaratığı, 
İslami destanlarda çaresizlerin yardımına koşan melek olarak bilinir. Sirenlerin başlarında Selçuklu Sultanı 
Tacı bulunmaktadır. Bu efsanevi hayvanların vücutlarındaki ve kanatlarındaki benekler Orta Asya’nın si-
hir dünyası ile bağlantısını ortaya koyar. Uygur sanatında da işlenen siren İslam minyatür, çini ve sera-
miklerinde sıkça kullanılmıştır (Arık, 2000:120).

4.5.Sfenks ve Grifon Figürleri: Sfenks başı insan, gövdesi aslan ve kanatları olan doğaüstü bir yaratık-
tır. İlk olarak Mezopotamya’da görülen sfenks, Türk sanatında sevilerek işlenmiştir. Tarihin akışı içinde; 
Saka ve Hunlardan sonra bozkır kültüründe gelişen Kırgız, Göktürkler, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklu-
lar gibi büyük Türk İmparatorluklarının sanatında çok tanınan bir figür olmuştur. Grifon, baş ve kanatları 
kartal, gövdesi aslan biçiminde mitolojik yaratıktır (Sözen,Tanyeli,1999:94). Anadolu’da yaşayan halk resim 
sanatı gelenekleri ile günümüze kadar ulaşmıştır (Diyarbekirli,1968: 367). 

4.6.Çift Başlı Kartal Figürü: Anadolu sanatında kutsal sayılan kartal (Erberk, 2002:190), göklerin 
hakimi olduğu kadar (Öğel, 1972a:1128), koruyan ve egemenlik kuran iki ruhun, ya da iki iktidarın güç 
birliğini simgelemektedir (Strzygowski,1930:301). Bu özellikleri ile Türklerin, çift başlı kartal kullanması iki 
nedene bağlanabilir. İlki, mitolojideki yedi başlı devler gibi, kartalın da çift başlı olması gücünü artıracağı 
inancı, ikincisi, sanat eserlerinde tasvirlerin simetri olma zorunluğudur (Öğel, 1972b:216). Kartal, Anado-
lu’da kurulmuş bir çok devletin hükümdarlık sembolüdür. Özellikle, Kubad Abad sarayında bulunan bir 
çinide çift başlı kartalın göğsünde “Es-Sultan” yazılı olması bu görüşü kuvvetlendirir (Yetkin, 1972: 161). 
Kartallar damla veya dolgun güvercin gövdeli, palmet kuyruklu, dilimli-helezon kanatlı ve iri pençeleri 
ile uzun, yelpaze kuyruklu çizilmişlerdir (Yılmaz, 1999:447; Diyarbekirli, 1972:129). Kartal, Moğolistan ve 
İran’ da soyluluk ve koruyuculuk simgesi olarak da bilinmektedir (Arık, 2000:79). Buna benzer inanç ve 
geleneği Selçukluda, Sultanlar fetihten sonra tepelerinde kartal bulunan çadırlarını kurdururak göstermişle-
rdir (Arık, 2000:76). 

4.7.Ejder Figürü: Orta Asya Türklerinin ejder motifi, gagalı, kanatlı ve aslan ayaklıdır. Ejder, su yağmur, 
bereket ve kötülüklerle mücadelenin sembolü, bazen karanlığın bazen de yay burcunun sembolü olarak kul-
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lanılmıştır. Ay ve Güneş sembolleriyle birlikte kullanılan ejder astrolojide “Işık yutan hayvan” olarak mito-
lojik bir anlam taşır (Erginsoy, 1978:130). Ejder motifi Anadolu uygarlıklarında bulutu anımsatan bir stiliyle 
geleneksel sanatlarında sıklıkla görülmektedir.

5.Figürlü Çinilerde İncelenme-Karşılaştırma ve Değerlendirme

Anadolu Selçuklu Saraylarına ait figürlü çini kompozisyonların plastik ögeleri ve sanat ilkelerine göre 
değerlendirmeleri yapılmıştır. Buna göre Plastik ögeler; nokta, çizgi, ritm, doku, renk ve leke, mekan, biçim, 
figüratif unsurlar ve konu (günlük yaşam, avla ilgili ve mitolojik) olarak her birine ait açıklamalar yapılmıştır. 

5.1.Plastik Ögeler

5.1.1.Nokta: Figürlü çinilerde boşluk doldurma, süsleme ve bilgi nesnelerini ifade etmede, doku, ritim, 
birlik, zengin ve değişik görüntüler oluşturmak için kullanılmıştır. Alaaddin Sarayı çini kompozisyonların-
da noktalama çok az görülür. Kubad Abad Sarayı figürlü çini kompozisyonlarında nokta etkili bir şekilde 
kullanılmıştır. Bunlar; tavus kuşlarının tepelikleri, sarmaşık, nar, ağaç ve çeşitli bitki dallarının yaprakları ile 
kartalların kanat uçlarında görülmektedir. Nokta, insan figürlerinin elbise desenlerinde kullanılan benekler 
veya çoğunlukla yuvarlakların içine yerleştirilen noktanın yüzeye dönüşmüş halini yansıtırlar (Yılmaz, 
1999:440). Noktalar farklı boyutlarda ve renklerde, leke değerleri ve aralıklarla kullanılarak kompozisyon-
larda değişiklik duygusu sağlanmıştır (Fot.1).

5.1.2.Çizgi: Saraylardaki figürlü çinilerde kavisli çizgiler, konturların belirlenmesinde (Yılmaz, 
1999:449), derinlik oluşturma ve kumaş kıvrımlarını belirtmede renk tonlaması yerine kullanılmıştır. Genel-
likle siyah, kiremit kırmızısı, kahverengi, açık turuncu renkli çizgiler beyaz zeminlerdeki çini desenlerinde 
daha sert, dinamik, çarpıcı ve plastik bir unsur olarak görülmektedir. Kubad Abad çinilerinde süsleyici 
çizgiler, hayvan figürlerinde ya da elbise desenlerinde genişleme ve yayılma etkisi yapan daireler şeklinde 
görülür. Ayrıca, bitki dallarındaki kavisli çizgiler, figürün çevresini saran bir kaynaşma duygusu vermek-
tedir. Yatay ve dikey hareketlere sahip düz çizgiler ise, köşeli bir biçimi statik karakteriyle kompozisyonu 
dengelemek için kullanılmıştır (Fot.2). Aspendos Sarayı,  Akşehir, Ilgın ve Diyarbakır Artuklu Sarayı çinile-
rindeki çizgiler; kontur, akıcı, sade, kıvrak süsleyici ve dokusal özellikler göstermektedir.

5.1.3.Ritm: Kubadabad çini kompozisyonlarında ritim, figür uzuvlarının dairesel hareketlerini belir-
leyen kavisli hatların genişleme, yayılma, neşe, hareket ve kaynaşma duygusunu ön plana çıkaran nitelikte 
tasarlanmıştır. Çinilerdeki hayvan figürlerinin kalın ve uzun bacaklarından, bitkilerin dallarından çeşitli 
yönlere çıkarılan siyah renkli çizgiler, dinamik patlama ve tek kaynaktan çoğalma etkisi yaratırlar. Bu çizgil-
er altıgen çinilerdeki siyah siluet halindeki figürle uyumlu ve yıldız çinilerin köşelerindeki kalın düz çizgil-
erle dengelemiştir (Fot.3).

5.1.4.Doku: Alaaddin Kılıçarslan Köşkü figürlü çinilerinde, bitki yapraklarında ve elbise desenlerinin 
tekrarında, Kubadabad çinilerinde ise nokta, çizgi ve şekil tekrarlarından oluşan desenlerde görülmektedir 
(Fot.2-9). Aspendos Sarayı çini kompozisyonlarında boşluk doldurucu noktalar kum dokusu görüntüsü 
yaratırlar. Çizgi ve biçim tekrarları, balık pulları, çeşitli kuş figürlerinde, köşe dolgusu olarak kullanılan 
rumi motiflerinde ve tilki figürünün çevresindeki boşluklarda tekrarlanan çizgi ve noktalar doku görüntüsü 
vermektedir (Fot.6). 

5.1.5.Renk ve Leke: Alaaddin Sarayı Kılıçaslan Köşkü çinilerinde genellikle; krem rengi, firuze, lac-
ivert mavi, toprak yeşili, zümrüt yeşili, gri, kiremit kırmızısı, turuncu, kahverengi, siyah ve altın yaldız ren-
kler minai tekniğinde kullanılmıştır(Fot.8). Bu teknikle, minyatür tarzında kompozisyonlar sır altı ve sır 
üstü olarak yapılmış ve çok sayıda renklerin kullanılmasına olanak verilmiştir (Yılmaz, 1999:435-436; Arık, 
2000:37). 

Kubad Abad figürlü çinilerinde beyaz zeminli sır altı tekniğinde; beyaz, siyah, lacivert, kobalt mavisi, 
patlıcan moru, kahverengi, toprak rengi, firuze ve zeytin yeşili renkler kullanılmıştır. Aspendos Sarayı çi-
nilerinde, genellikle beyaz fon üzerine kobalt mavisi, açık-koyu tonlarda nötr ve soğuk renkler dikkat çek-
mektedir. Akşehir müzesinde bulunan çinilerde tamamen orta değer lekeler görülür. Diyarbakır ve Artuklu 
Sarayı çinilerindeki kompozisyon lekesel nitelikte koyu ve orta leke değerleri taşımaktadır
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5.1.6.Mekan: Kubad Abad Sarayı çinilerinde figürler, dış konturlarını mesafeli bir boşlukla takip eden 
ikinci bir çizgiyle çerçeve içine alınmıştır. Figürün önemini belirtmek ve boşluk-doluluk dengesini sağlamak 
amacıyla yapılan bu çerçeve (Fot.5) figürler için bir mekanda duruyormuş duygusunu uyandırmaktadır(Yıl-
maz, 1999:456). Aspendos ve Alaaddin Saraylarındaki çini figürlerinin arkasındaki fon, çini resmini oluştur-
an unsurlardan biridir. Figürler küçük yüzeylere göz dolduracak biçimde yerleştirilmiş ve renk perspektifin-
den yararlanılmıştır. Fon ile figür arasındaki her türlü ilişki, bir mekan düzenlenmesini ortaya koymaktadır.  
Akşehir müzesinde yer alan çinilerin her birinde farklı bir çevreleyici motif kullanılmıştır. Bunlar soyut leke 
değerleriyle birlikte kullanılan irili-ufaklı benekler halinde uçlarında laleye benzer çiçeklerin bulunduğu 
çıtırtılı dallar ile minik top şeklinde yaprakları olan nar dalları ve meyveleridir (Fot.3).

5.1.7.Biçim: Kompozisyonlarda figüratif unsurlar açısından ele alınıp değerlendirilmiştir.

5.1.8.Figüratif Unsurlar: Çini kompozisyonlarda insan, hayvan ve mitolojik figürler olmak üzere üç 
grupta toplanmış ve yukarıda detaylı anlatılmıştır.

5.1.9.Konu

5.1.9.1.Günlük Yaşamla ilgili: Alaaddin Sarayı’nın çinilerinde; bağdaş kurmuş saray ileri gelenleri, 
dönemin günlük eğlence yaşamını yansıtan saz çalan figürlü sahneler konu edilmiştir (Fot.8). Kubad Abad 
Sarayı çinilerinde ise; elinde sembolik anlamlı figürlerde bereketi ve cenneti sembolize eden nar ve dalları 
(Fot.3), zarafetin ve hükümranlığın ifadesi olan çiçek, elinde balık ve kadeh tutan insan sahneleri görülür 
(Fot.4-5).

5.1.9.2.Avla İlgili Konular: Alaaddin Sarayı çinilerinde, Selçuklularda milli, askeri bir spor ve eğlence 
olan “Sürek Avları” da konu edilmiştir (Yılmaz, 1999:438). Bu figürlerden bazılarının kucaklarında sultana 
sunulmak üzere, av hayvanı olan karaca taşıdıkları görülmektedir. Kubad Abad, Aspendos ve Akşehir müze-
si çinilerindeki av hayvanları ve sahneleri ele alınmıştır. Ayı (Fot.2), eşek, su kuşu, dağ keçisi, tavus kuşu, 
av köpekleri, gibi tek hayvanlı kompozisyonlar yanında avcı kuşun bir başka kuşla mücadelesi de tasvir 
edilmiştir.

5.1.9.3.Astrolojik Konular: Selçuklu devrinde, astrolojik inanca büyük önem verilmiş ve burçlarla ilg-
ili semboller, bağdaş kurmuş insan figürleri ile tasvir edilmiştir(Fot.4). Kubad Abad’ın hayali konuları; siren, 
sfenks, grifon, ejder ve çift başlı kartal gibi hayali yaratıklardır. Siren ve sfenks figürleri, çeşitli başlıklar-
la kısa ve uzun örgülü saçlarıyla, yanak benleriyle saray mensuplarına benzer yüzlerle çizilmiştir (Yılmaz, 
1999:447). Bu çinilerde sfenks figürleri, diğer hayvan figürleri gibi yürür ve koşar durumda tasvir edilmiştir. 
Hepsi kanatlı olan sfenks figürlerinin bazıların da baş geriye dönüktür ve bu durum Orta Asya hayvan 
üslubunun devamı niteliğindedir. Alaaddin Sarayı çinilerinde de siren ve sfenks gibi hayali sembolik figürler 
görülmektedir. Artuklu devletinde çift başlı kartal, hükümranlık arması, hakimiyet, kuvvet, kudret, aydınlık 
ve talih sembolü olarak kullanılmıştır. 

5.1.9.4. Diğer Konular: Kubad Abad Sarayı çinilerinin bazılarında cennet sembolü sayılan tavus kuşu, 
başka bir süsleme elemanı olmaksızın tek başına betimlenmiştir (Yılmaz, 1999:464). Kubad Abad sarayı 
hayvan figürlü çini kompozisyonlarında, Orta Asya hayvan üslubu devam ettirilmiştir. Bu hayvanlar arasın-
da; deve, keçi, eşek, kuğu, cennet sembolü olan güvercin ve leylek figürü bulunmaktadır.

6.Anadolu Selçuklu Dönemi Çinilerindeki Figürlerin Seramik Eğitimine Katkısı

Bu eğitim, dört sanat alanında temel bilgi ve davranışı kapsamaktadır. Bunlar uygulamalı çalışmalar, 
sanat tarihi, estetik ve eleştiridir.

6.1.Sanat Eğitiminin Genel Amaçları

6.1.1.Estetik Eğitimi: Sanatın genel anlamda doğası, işlevleri ve hedefi, sanatçının kim olduğu, sanatın 
kökeni ve değerleri konularında bilgi ve araştırmaları içermektedir (Stokrocki, Kırışoğlu, 1996:4).
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6.1.2.Sanat Tarihi Eğitimi: Sanat eserleri bir toplumun, dünya üzerinde varlığını kanıtlayan ve 
tarihi geçmişini simgeleyen kültürel değerleridir. Bu kültürel değerlerin tanınmasında ve devam-
lılığın sağlanmasında sanat tarihinin ve eğitiminin yeri büyüktür. Sanat tarihi eğitimi ile insanda 
köklü bir kültür birikimi oluşturulmakta, çevresine ve geçmişine duyarlı nesiller yetiştirilmektedir 
(Altuner, 2007:79). Öğrencilerin değerlendirme, anlama ve kıyaslama yeteneklerini geliştiren sanat 
tarihi, bir sanatçının eserle ilişkili öteki bilgilerinin sorgulanması ve incelenmesini sağlar.

6.1.3.Sanat Eleştirisi: Sanat eğitiminde, bilinen genel eleştirinin aksine bir sanat yapıtına sor-
ular yönelterek ve tartışmalar yaparak olumlu biçimde araştırma yöntemidir (Stokrocki, Kırışoğlu 
1997; Moran, 2003). Başka bir deyişle; tanımlamalar, çözümlemeler, yorumlar ve öğrencileri bilgiye 
dayalı düşünceler üretmeye yönlendirmektir. 

6.1.4.Uygulamalı Çalışmalar Eğitimi: Öğrencilerin yaratıcı düşünebilme, sanatsal becerilerini 
geliştirebilme, problem çözebilme, eleştirel yaklaşımlarını ve tasarı yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı 
olan çalışmalaradır. Bu çalışmalar nitelikli olarak sorun nasıl çözülür, nasıl yapılır ve nasıl iyi tasarlanır? 
sorularını sorar ve araştırır (Stokrocki, Kırışoğlu, 1996:4). Ayrıca, uygulamalı çalışmalar, öğrencilere ger-
ekli becerinin kazandırılması, öz güvenin geliştirilmesi okullarda uygulanabilen değişik estetik kuramların 
tartışılması ve estetiğin bir disiplin olarak tanıtılmasını amaçlamaktadır.

Orta Asya’da başlayıp Anadolu’ya gelen figüratif motifler taş, seramik, çini ve dokuma gibi geleneksel 
sanatlarla Türk Kültürünün günümüze ulaşmasını sağlamıştır. Köklü bir geçmişi olan bu sanatlarımızın, 
sanat eğitiminde itici bir güç olarak eğiticilik özellikleri, eğitimin her kademesinde hatta yaşam boyu devam 
edecek bir sürece yayılmalıdır. Bu süreç meslek eğitiminde üst düzeylere ulaşmada, yeni ve özgün biçimlerin 
yaratılmasında bir temel olabilir. Meslek dışında her aydının bu geleneksel sanat dalları üzerinde az, ya da 
çok ama sağlam bir bilgi ve deneyim sahibi olması gerekir (Göncü, 2005:99). Anadolu Selçuklu figür üslubu, 
Türk sanatında “hayvan üslubu” olarak tema ve ikonografik özellikler açısından etkisini çinilerde göster-
miştir. Hun sanatında başlayan üsluplaştırma özellikle hayvanlar dünyasındaki doğal görüntüleri değişik bir 
yorumla yeni biçimlere dönüştürme, Selçuklularda da geliştirilerek devam etmiş ve tüm eşyaları süslemede 
kullanılmıştır (Arık, 2000:76). 

Yaygın eğitim veren halk eğitimi merkezleri, belediyeye ait meslek edindirme kursları vb. sanat eğitimi 
veren yerlerde, nitelikli ve çağdaş sanat birikiminin oluşması için Türk toplumunun sanat tarihi birikimin-
den yüksek düzeyde yararlanılması beklenmelidir. Bunun için kamu ve özel kuruluşlarda açılan kurslarda 
verilecek sanat eğitiminde dikkat edilmesi gereken nokta, geleneksel sanatların yozlaşmasına olanak ver-
meyecek bir yol izlenmesidir (Göncü, 2005:101).

Yukarıda anlatılan bu kaygılar örgün eğitimde de gözetilmelidir. Anadolu Selçuklu Dönemi geometrik 
geçmeli ve figüratif çini motifleri her türlü sanat eğitimi aşamasında zengin bir kaynak olma özelliği taşı-
maktadır. Örneğin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik Bölümü 1.ve 2.sınıf  Temel Tasarım I-II , 
Estetik ve Seramik Desen derslerinde “çizgi, doku, renk, leke, biçim, stilizasyon, çalışmaları” konularında 
bu motiflerden yararlanılabilir. Ayrıca 3 ve 4. Sınıf;  Yüzeysel Tasarım I-II, Seramik Bitirme Proje I-II, Sanat 
Seramikleri I-II, Dekor, Montaj ve Sergileme I-II, seçmeli derslerden Endüstriyel Tasarım I-II ve Seramik 
Takı I-II dersleri uygulama çalışmalarında, iki boyutlu, üç boyutlu tasarımlar ve sanat eserlerinden yeni 
yorumlamalar gibi konularda Selçuklu figüratif motifleri esin kaynağı olabilir. 

u çalışmada, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik Bölümü 1. ve 2. Sınıflarda 
Selçuklu figüratif çini motifleri anlatılarak, öğrencilerin bu konuyla ilgili ders saatinde tasarım ve seramik 
pano çalışmaları istenmiştir. Öğrenciler bu konuyu severek ve zevkle dinlemiş, tasarımlarına renkli desen 
çizerek başlamışlardır. Daha sonra bu tasarımlar öğrenciler tarafından, kırmızı plastik kil plakaya (20x20x-
2cm) oyma ve kabartma olarak işlemişlerdir. Bu çalışmalar fotoğraflarla ekte sunulmuştur.
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7. SONUÇ

Anadolu Selçuklu Sarayı ve Köşklerini süsleyen figürlü çiniler seramik ve çini sanatı açısından ayrı bir 
öneme sahiptir. Çalışmada bu çiniler sanat eleştirisi yöntemiyle incelenmiş ve değerlendirmeleri yapılmıştır. 
Bu araştırma sonucunda, tüm sanat dalları eğitimi için uygulanabilir ve evrensel tasarım elamanların-
dan; Çizgi, Biçim, Renk, Leke, Doku ve Mekan ile tasarım ilkelerinden; Denge, Vurgu, Ahenk, Değişiklik, 
Derecelenme, Hareket, Ritm ve Oran gibi ögeleri yüzyıllar öncesinde Türk sanatında kullanıldığı ortaya 
çıkarılmıştır. Anadolu Selçuklu figürlü çini kompozisyonları incelendiğinde; plastik açıdan kullanılan sanat 
elamanlarından yalnız birinin değil tümünde ritm ilkesinin esas alındığı görülmektedir.

Anadolu Selçuklu Saraylarına ait çinilerdeki hayvan figürleri ve mitolojik yaratıklara bakıldığında, 
konu ve figürler Orta Asya “Hayvan Üslubu” özelliklerini taşıdığı görülür. İnsan figürleri ise, çehre hat-
ları bakımından Uygur tiplemesinde olduğu ve özellikle Alaaddin Sarayı kompozisyonlarında kullanıldığı 
fark edilir. Figürlü çini sanatında görülen bu etkileşimlere rağmen, Selçuklular kendilerine has bir üslup 
geliştirmişlerdir. Bu üslupta kompozisyon zenginliği, renk ahengi, çeşitli sır altı ve sır üstü teknikleri ile 
birleştirerek, saray ve köşkleri süsleyen figürlü çini sanatını en üst düzeye çıkarmışlardır. 

Kubad Abad Sarayı çinilerindeki ressamlar, hayvan figürlerini gerçek dünyalarından alıp sarayın masal 
dünyasına sokmuş ve onlar sayesinde bölgenin kurtları, tilkileri, tavşanları, keçileri, ayıları, tavus kuşları, 
güvercinleri, leylekleri ve kartallarına dair bilgiler canlı ve neşeli biçimde günümüze ulaştırılmıştır. Kubad 
Abad figürlü çinilerdeki hareketli ve zengin kompozisyonlar, Selçuklu Dönemi resim sanatının yaratıcı 
gücünü ve kuş figürlerinin türleri hakkında Anadolu Selçuklu coğrafyasına dair bilgileri yansıtmaktadır.

Selçuklu sanatkarları mimari yapıların özellikle taç kapılarına veya değişik köşelerine figürlü çini veya 
motiflerini yerleştirerek bu yapının korunduğuna dair bir tılsıma inanmışlardır. Bazı figürlerin Şamanlık 
devrine kadar uzandığı ve bazı figürlerin de eski on iki hayvanlı “Türk Takvimi ile ilgili oldukları bilinme-
ktedir. Sanatkarlar yaptıkları işlerde, yüzyıllar boyu süren geleneklerden uzaklaşmadan etkileşim ve yeni 
yorumlarla kendi üsluplarını yaratmışlardır. Bu yeni üslupta mitolojik yaratıklar, Anadolu’da yaşayan halk 
resim sanatı geleneği ile devam ettirilmiş ve doğadaki hayvanları gerçeğe yakın stilize ederek çinilere ak-
tarmışlardır. 

Anadolu Selçuklu Saraylarına ait figürlü çini kompozisyonları, kültür değerlerimizin gelecek kuşaklara 
tanıtılması ve aktarılması bakımından önemlidir. Bu kompozisyonların plastik değerleri açısından ileri bir 
seviyede olduğu gözlenmiştir. Sanatın temel öğeleri ve tasarım ilkelerinin öğrencilere kavratılması konusun-
da seramik eğitmeni ve sanatçılar için de önemli bir kaynak niteliğindedir. 

Teknolojinin geliştiği günümüzde Selçuklu çift başlı kartalı ve geometrik çini kompozisyonları metal, 
ahşap, cam, pvc ve farklı materyallerle CNC makinalarında özenle işlenerek heykel ve mimari cepheleri 
süslemede kullanılmaktadır. Bu örnekler öğrencilerin tasarım gücünde itici kuvvet olabilir. Ayrıca Konya ve 
diğer müzelere geziler düzenlenerek okullardaki öğrenciler hem müzeleri hem de bu özgün çinileri görme 
fırsatı yakalayabilirler.

Anadolu Selçuklu figürlü çinilerinden hareketle, Temel Tasarım-II, Seramik Şekillendirme Yöntem-
leri-II ve Seramik Desen-II dersleri verilen İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sera-
mik Bölümü 1 ve 2. sınıflarda Selçuklu figüratif çinileri anlatılmış, öğrenciler konuyu severek ve zevkle 
dinlemişlerdir. Konuyla ilgili tasarım ve uygulamalarını seramik plaka yüzeyine oyma ve kabartma tekniği 
olarak yapmaları istenmiştir. Bu çalışmalar eğitici gözetiminde gerçekleştirilmiş ve görselleri bu metnin 
ekler bölümünde sunulmuştur. 

Günümüz sanatçısı öz yeteneklerini, özgürlüğünü ve içgüdülerini kullanarak kişisel bir sanat anlayışı 
oluşturma çabası gösterirler. Bu çabalar, görsel sanatlara yenilikçi üretim biçimlerine ve tasarım zenginliğine 
katkı sağlamaktadır. Sanatın görsel ve dokunsal alanı olan seramik ve çini çalışmalarındaki yeni arayışlar 
geleneğin, günümüz estetik anlayışlarıyla yeniden yorumlanması ve geleceğe aktarılmasında önemli rol 
üstlenebilirler. Bu nedenle çalışmada, lisans seramik eğitiminde sanatçı adaylarının geleneksel sanatlara 
olan bakış açılarını değiştirmeleri ve yeni tasarım olanaklarını görmeleri, Anadolu’nun zengin ve köklü 
geçmişine derinlemesine bakmaları sağlanmıştır.  
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Araştırmada, Anadolu Selçuklu çinilerindeki figürler arasındaki bağlantılar ele alınmış ve incelen-
miştir. Elde edilen bilgi ve görsel veriler, seramik eğitimi derslerinde öğrencilerin konuyu algılama, anlama 
ve anlatım olanaklarını zenginleştirmek için kullanılmıştır.

Gelişen toplumdaki bilimsel, sosyolojik, kültürel ve siyasal değişimler sanatı etkilemekte, dolayısıyla 
günümüzde sanat eğitimcileri tarafından ciddi ve bilinçli bir sorumluluk anlayışı ile sanat eğitimi ve seramik 
eğitimi yeniden ele alınmalıdır. Bu durum, bireyin, çağın problemlerini ve değişim sürecini kendi içinde 
gözlemleyip, özümseyerek bilinçli ve anlamlı bir sanat etkinliğine yöneltmesi açısından önemlidir. 

Anadolu Selçuklu Saraylarına ait figürlü çiniler, Türk kültür ve sanatında önemli ve ayrıcalıklı bir yere 
sahiptir. Bu nedenle, yürütülen kazılar da yeni eserlerin çıkarılmasıyla daha da zengin kompozisyonlara, 
bilgilere ve Selçuklular aracılığı ile geleneksel sanatımızın köklerine ulaşılacağı düşünülmektedir. 
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9.EKLER

Fotograf No 1

Envanter No 1078

Bulunduğu Yer Beyşehir Kubad Abad Sarayı

Sergilendiği Yer Konya Kartay Medresesi Müzesi

Kullanılan Teknik Sıraltı
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Analiz: Sekiz köşeli yıldız biçimli çinide; insan başlı ve kartal gövdeli Siren figürü, kanatları açık ve 
cepheden gösterilmiştir. Sirenin yüzü Uygur insan tipinde görülen, çekik göz, ince kavisli kaşlar, burun me-
safesi uzun, dudaklar minik ve yüz yuvarlak olarak çizilmiştir. Figürün çevresindeki nokta (benek) motifleri 
kompozisyonda boşluk-doluluk dengesini sağlar. Türklerin Tuğrul adını verdiği bu efsanevi yaratık Sultanı 
temsil eder ve sarayları kötülüklerden korur. Ayrıca ölen kimsenin ruhunu öteki aleme taşıdığına inanılır 
(Çaycı, 2002:105).

Fotograf No 2

Envanter No 1152

Bulunduğu Yer Beyşehir Kubad Abad Sarayı

Sergilendiği Yer Konya Karatay Medresesi Müzesi

Kullanılan Teknik Sıraltı

 
Analiz: Sekiz köşeli yıldız çinide, ayının iri vücudu kompozisyonda değişiklik yaratma, farklı renk 

düzeni ve ritm sağlamak amacıyla bölümlere ayrılmıştır. Ayının beden parçaları patlıcan moru ve kobalt 
mavi ile dengeli boyanmıştır. Çizgisel taramalar kompozisyonda açık-koyu ve leke düzeni sağlamaktadır. 
Figürün çevresi, bereketin sembolü olan yapraklı nar dalıyla süslenmiş ve figürde iyiliğin kötülüğe, aydın-
lığın karanlığa üstün geldiği canlandırılmıştır. 
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Fotograf No 3

Envanter No 1262

Bulunduğu Yer Beyşehir Kubad Abad Sarayı

Sergilendiği Yer Konya Karatay Medresesi Müzesi

Kullanılan Teknik Sıraltı

Analiz: Sekiz köşeli yıldız biçimli çinide, yönü sağ tarafına dönük çatallı kuyruğuyla kırlangıca benzemektedir. 
Figür kompozisyonun tam ortasında olup, her iki yanında kavisli nar dalları ve uçlarında bereket sembolü 
nar motifleri vardır. Beyaz zeminin kenar boşluklarında nokta motifleri tekrar edilmiştir. Figürün kanadı ve 
ayakları siyah, diğer yerleri kobalt mavisi ve patlıcan moru renginde boyanmıştır. 

Fotoğraf No 4
Envanter No 1067
Bulunduğu Yer Beyşehir Kubad Abad Sarayı

Sergilendiği Yer Konya Karatay Medresesi 
Müzesi

Kullanılan Teknik Sıraltı

Analiz: Sekiz köşeli yıldız biçimli çinide, Börk Başlıklı ve uzun saçlı erkek figür, önden açık V ya-
kalı-kuşaklı kaftanın kollarında tiraz bandı vardır. Başı hafif sağa dönük figür bağdaş kurup oturmakta ve iki 
yana açtığı ellerinde, başları yukarıda diyagonal hareketli birer balık tutmaktadır. Kompozisyonun altından 
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yanlara ve yukarıya doğru birkaç kola ayrılarak kavis çizen bereket sembolü nar ve dalları görülmektedir. 
Beyaz zemininde insan ve balık figürleri kobalt mavisi dengeli lekeler halinde kompozisyona dağıtılmıştır. 
Diğer motiflerde mangan moru rengi kullanılmış ve beyaz fonla dinamiklik yakalanmıştır.

Fotograf No 5
Envanter No 1548
Bulunduğu Yer Beyşehir Kubad Abad Sarayı
Sergilendiği Yer Konya Karatay Medresesi Müzesi
Kullanılan Teknik Sıraltı

 

Analiz: Sekiz köşeli yıldız biçimli çinide, sağ elinde çiçek tutan bir insan figürü ile yarım palmet ve benek 
motifleri görülmektedir. Sağ dizi yukarı, diğer dizi ise yana yatık şekilde oturan figürün, sol kulağında 
küpe ve kollarında tiraz bandı vardır. Figürün dış konturuna paralel olarak çerçeve halinde bırakılan beyaz 
boşluk mekan duygusu yaratmıştır. Kobalt mavi, siyah ve mangan moru renkleri düzenlemede koyu tonlarla 
zeminde beyaz açık değerler de açık-koyu kontrastlar meydana getirilmiştir. 

Fotograf No 6
Envanter No 416

Bulunduğu Yer Akşehir Saray altı mevkii-Nihat Dayanık 
arsasında

Sergilendiği Yer Akşehir Müzesi
Kullanılan Teknik Sıraltı

Analiz: Altı köşeli yıldız biçimli çinide; sağa dönük başını geriye çevirmiş, koşar durumda yukarıya kıvrılmış 
ucu top şeklini almış kuyruğu ile tilki figürü yer almaktadır. Figürün bacakları farklı pozisyonlarda işlenerek 
hareketlilik sağlanmıştır. Tilkinin dış konturlarına paralel bırakılan boşlukla çerçeveye alınmış ve köşe 
üçgenlerinde basit rumi motifleri tekrarlanmıştır. Kobalt mavisi ve siyah renk kompozisyonda noktalarla 
doku, açık-koyu ve gri lekelerle hareketlilik kazandırılmıştır. 
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Fotograf No 7

Envanter No 1143

Bulunduğu Yer Beyşehir Kubad Abad Sarayı

Sergilendiği Yer Konya Kartay Medresesi Müzesi

Kullanılan Teknik Sıraltı

Analiz: Sekiz köşeli yıldız biçimli çinide; çift başlı kartal figürü ile rozet motifleri görülmektedir. Gövdesi 
cepheden, sağa ve sola dönük olan kartalın başları profilden resmedilmiştir. Ayaklar ve kanatlar, iki yana 
açık, kulakları sivri ve dik, gagaları sivri ve kısadır. Kartal figürü, dikey yönde kavisli hatlarıyla simetrik 
ve göğsünde “Es-Sultan” yazılı hayali bir yaratıktır. Çift başlı kartal figürü, Anadolu’da kurulmuş birçok 
devletin imparatorluk sembolü olmuştur.

Fotograf No 8

Envanter No 

Bulunduğu Yer Konya Alaaddin Kılıçarslan Köşkü

Sergilendiği Yer Berlin İslam Sanatı Müzesi

Kullanılan Teknik Minai

Analiz: Altı köşeli yıldız çinide; oturmuş saz çalan bir insan figürü minai tekniğinde, hafif sağa dönük 
cepheden resmedilmiştir. Koyu mavi giyimi sır altına, yeşil önlüğü ve başlığı sır üstüne işlenmiştir. Her 
iki yanındaki dallarda yeşil, mavi ve kırmızı çiçekler bulunmaktadır (Arık, 2000:33). Kompozisyonda 
Uygur insanı tipindeki figür, kavisli çizgiler ve yuvarlak motiflerin hakim olduğu dikey oturuşuyla, kolları 
ve kucağındaki yatay uduyla hareketlerde denge sağlanmıştır. Saz, Türk kültür ve geleneğinde ruhları 
dinlendiren, tedavi edici ve toplumda birlik duygusunu güçlendiren bir alettir (Öğel, 1991:5). Venüs gezegeni 
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hemen tüm tasvirlerinde elinde ud ya da flüt çalan figür olarak görülmektedir (Çaycı, 2002:87). 

Seramik Desen ve Pano Çalışma Süreçleri

Seramik 1 ve 2. Sınıf öğrencilerinin almış oldukları Temel Tasarım II dersinde Selçuklu figürlü çinileri 
görsel ve teorik olarak anlatılmış ve iki saat içerisinde tasarım yapmaları istenmiştir. Siyah-beyaz ve renkli 
tasarımlar çalışılmış ve ikinci aşamada kırmızı kil üzerine tasarımlarını oyma ve kabartma tekniği kullanarak 
şekillendirmişlerdir. Bu çalışmalardan bir seçki yapılmış ve analizleri aşağıda görseller eşliğinde sunulmuştur.

Adı-Soyadı Sümeyye KALAY
Seramik Sınıfı 1
Desen Renkli
Tekniği Plaka, Oyma -Kabartma (Kırmızı Kil)
Ölçüler 20x20x1.5cm

 

Analiz: Selçuklu kuş figürü çini motifi, renkli olarak serbest desen tekniğinde çizilmiştir. Kırmızı çöm-
lekçi kilinden yapılmış kare panoya, oyma ve kabartma tekniği ile aktarılan Selçuklu kuş figürü, hilal biçim-
de kavisli yapraklı dalların ortasında konumlanmıştır. Tasarıda çizgisel ve noktasal dokular seramik yüzeyi 
zenginleştirmek için kullanılmıştır. Kuş figürünü tasarlayan kişi kağıda çizdiğinden ziyade, iç dünyasında 
özgürce hissettiklerini kırmızı kilin plastikliğine kabartma olarak aktarmıştır.

Adı-Soyadı Bahar ÖZDEM
Seramik Sınıfı 1
Desen Renkli
Tekniği Plaka, Oyma -Kabartma (Kırmızı Kil)
Ölçüler 20x20x1.5cm

  

Analiz: Selçuklu sekizgen biçimli figürlü çini, renkli olarak serbest desen tekniğinde altıgen biçiminde 
yorumlanarak çizilmiştir. Çinide oturan insan figürüne sadık kalınmış, elinde tuttuğu bereketin simgesi 
nar ile figürün çevresinde bulunan nar ve dalları kompozisyonu dengelemiştir. Kırmızı çömlekçi kilinden 
“Mührü Süleyman” motifi şeklinde tasarlanan kabartma pano, iki eş kenar üçgen ters olarak üst üste konul-
ması ile ön ve arka mekan duygusu verilmiştir. Üzerindeki figür oyma ve kabartma tekniğinde yapılmış, 
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çizgisel ve noktasal dokular seramik yüzeyi zenginleştirmiş ve düz zeminlerle uyumlu halde kullanılmıştır.

Adı-Soyadı Mehmet ÖZBEK
Seramik Sınıfı 1
Desen Renkli
Tekniği Plaka, Oyma -Kabartma (Kırmızı Kil)
Ölçüler 20x20x1.5cm

 
Analiz: Selçuklu sekizgen biçimli çift başlı kartal figürlü çini, renkli olarak serbest desen tekniğinde 

kare biçiminde yorumlanarak çizilmiştir. Çinide kudret ve gücün sembolü olan çift başlı kartal figürün-
den esinlenerek kırmızı çömlekçi kilinden tasarlanan çalışmada; oyma ve kabartma tekniğiyle kartal figürü 
işlenmiştir. Ön plana çıkarılan kartal figürü, zeminin üç tarafında bulunan kıvrımlı dal motifleri ile denge-
lenerek gökyüzünde duruyormuş duygusu verilmiştir.

Adı-Soyadı Büşra ÇAKAN
Seramik Sınıfı 1
Desen Renkli
Tekniği Plaka, Oyma -Kabartma (Kırmızı Kil)
Ölçüler 20x20x1.5cm

 
Analiz: Selçuklu sekizgen biçimli ayı figürlü çini, renkli olarak serbest desen tekniğinde kenar-

ları farklı şekillerde yorumlanarak çizilmiştir. Çinideki ayı figürü, kırmızı çömlekçi kilinden yapıl-
mış seramik panoya oyma ve kabartma tekniğiyle işlenmiştir. Ön plana çıkarılan ayı figürü, vücut 
organlarına uygun kıvrımlı çizgilerle çeşitli bölümlere ayrılmış ve zemin boşluklarındaki motiflerle 
dengelenmiştir. Çizgisel arayışlarla doku özellikleri kazandırılan düzenlemede, yatay ve diyagonal 
çizgilerle haraketlilik kazandırılmıştır.
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16. Yüzyıl İznik Çini Sanatında Lale Motifi

Eda DEMİR TOSUNOĞLU1, H. Serdar MUTLU2

Giriş

Lale, geçmişte olduğu gibi günümüzde de zarafetin, inceliğin ve masumiyetin sembolü olarak bilinmekte-
dir. Zambakgiller ailesinden olan lale; tek sap üzerinde altı yapraklı, bir çiçek olarak yetişen, çok farklı ve göz 
alıcı renklerle ilkbaharda açan bir çiçektir (Baytop,(a)1987:79). Farsçada “la’l” kelimesinin “kırmızı” anlamıyla 
ilişkilendirilen bitki, lale ismiyle ün kazanmıştır (Satoğlu, 1986:52-54). Bugün Avrupa ülkelerinde “lale” için 
kullanılan “tulip” veya “tulipe” (Latince:Tulipa) kelimesi, Türklerin başlarına sardıkları “tülbent” ile ilgili old-
uğunu, “sarık biçimindeki çiçek” anlamına geldiğini, çeşitli kaynaklar ifade etmektedir (Baytop, 1992:2).

Lale çiçeği ilk olarak Ebussuud Efendi tarafından İstanbul’da ıslah edilerek yetiştirilmiş, İstanbul ve 
Avrupa’da ün kazanmıştır(Önal, 2009:912). 16-18. yüzyıllar arasında İstanbul’da farklı isimlerle bilinen 
2000 çeşit lalenin yetiştirildiği, çiçek kültürü üzerine yazılmış eserlerde belirtilmiştir (Baytop, 1992: 5; Po-
lat, 2001:63-64; Ayverdi, 2006:13; Büyükkarcı-Yılmaz 2000; Nemlioğlu 2004; Aktepe 1953; Aktepe 1954). 
Lalenin, Türkler tarafından Orta Asya’dan Anadolu’ya getirildiği kabul edilse de, ana vatanı hakkında kes-
in bir bilgiye ulaşılamamıştır. Fakat çok eski Doğu şiirlerinde bahsedilen lalenin; bir Şark çiçeği olduğu, 
genellikle yabani çeşidinin Japonya, Güney ve Orta Asya ile Kafkasya’nın, İran’ın ve kısmen Türkiye’nin 
bazı yerlerinde yetiştiği anlatılmaktadır (Aktepe,1953:85). Lalenin Osmanlı’dan Avrupa’ya götürüldüğü tar-
ih kesin olarak bilinmese de, lale hakkında ilk bilgi veren 1546 yılında Ortadoğu ülkelerini gezen Fransız 
hekim P. Belon’dur. Anılarında laleyi “Kırmızı Zambak” olarak tanımlamış ve birçok yabancının bu çiçek 
soğanlarını almak için gemiyle İstanbul’a geldiklerini yazmıştır. Roma-Germen İmparatoru I. Ferdinand’ın 
Kanuni nezdindeki elçisi O. G. de Busbecq’in, İstanbul’dan Avrupa’ya lale soğanlarını götürdüğü sanılmak-
tadır. (Çekinmez, 2010:3). 

12. yüzyıldan itibaren lale, stilize edilerek Selçuklu sanatında cami, mezar taşları ve türbe gibi dini 
yapıları süslemek amacıyla kullanılmaya başlamıştır (Oflaz,2012). Geleneksel sanatların yanında, Anado-
lu’da laleyi şiirlerine konu eden ilk düşünür Mevlana Celaleddin-i Rumi (1207–1273) olmuştur(Baytop, 
1987:3). Osmanlı Türklerinde “Lale Devri”nden önce de bilinen ve yetiştirilen(Ayvazoğlu, 1986:63), bu çiçek 
hanedanlığın soy bağı olan Kayı Boyu’nu simgelediği için Saray’da saltanatı vurgulamak için kullanılmıştır 
(Çekinmez, 2010:1). Lalenin en zengin örnekleri 16. yüzyılda İznik çini, seramik, minyatür, kumaş, ebru ve 
tezhip sanatlarında görülmeye başlamıştır. Kanuni Döneminde sarayın sernakkaşı Kara Memi tarafından 
yeni bir üslupla ele alınan lale; servi, gül, karanfil ve sümbül gibi bahçe çiçekleri ile birlikte karakter özel-
likleri korunarak yarı üsluplaştırılmış motifler olarak kullanılmıştır(Birol,1995:113). Bu dönem çinilerinde 
kullanılan kırmızı renkle birlikte lale motifi yaygınlaşmaya başlamıştır. Sanatçılar laleyi geleneksel sanatın 
her alanına taşımıştır (Atasoy ve Julian, 1989:69).

Zamanla toplumda laleye olan ilginin artması ile çeşitli sorunlar başlamış ve çözümleri için Sultan 
İbrahim (1615-1648) tarafından bir heyet kurulmuş ve başına “çiçekçibaşı” atanmıştır. Her çeşit lalenin liste 
fiyatı belirlenmiş (Aktepe, 1953:94) ve Sultan IV. Mehmed (1641-1692) devrinde bir “Çiçek Akademisi” 
kurulmuştur (Baytop, 1992:5). Sultan III. Ahmet döneminde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın sadrazam 
olmasıyla birlikte eğlence, şenlik ve zevklerin hakim olduğu “Lâle Devri” başlamış ve zengin bir kültürün 
dönem sembolü olmuştur. Osmanlı tarihinde 12 yıl süren bu dönem (1718-1730),  Patrona Halil İsyanı ile 
sona ermiştir. Bu dönem çinilerinde kullanılan kırmızı renkle birlikte lale motifi yaygınlaşmaya başlamış, 
ancak İznik’te çini üretiminin azalması ile Kütahya çinilerinde görülmeye devam etmiştir. Kütahya çinile-
rinde aynı çizgi ve motif kalitesi yakalanamamış ve 18. yüzyıl sonrasında lale yerini güle bırakmıştır.

Bu gösterişli ve nazlı çiçek, zaman içerisinde eski önemini ve ihtişamını kaybetse de günümüzde başta 
İstanbul bahçeleri olmak üzere çeşitli kentleri süslemeye devam etmektedir (Önal, 2009:916). Anadolu’da 
zengin ve köklü bir geçmişe sahip olan lale motifi, sanat, sosyal ve dini anlamda sembolleşmiş ve bir döneme 
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ismini verecek kadar önemsenmiş bir çiçek motifidir (Gülersoy, 1980:1). Günümüzde İznik ve Kütahya 
çini atölyelerinde sevilerek kullanılan lale, hem geleneksel sanatlarda hem de bu motiflerini çağdaş seramik 
sanatı ile bir araya getirmek isteyen sanatçılar tarafından kullanmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, 16. 
yüzyıl İznik Çini Sanatında kullanılan lale motifleri araştırılmıştır.

Çinilerde Lale Motifi

Lale, Türk boyları tarafından, doğudan batıya göçler ve ticaret yollarıyla Anadolu’ya getirilmiştir. 
İlkbaharın müjdeleyicisi, yaşamın ve bereketin sembolü olan lale, Roma ve Bizans dönemlerinde tanın-
madığı için sanat eserlerinde görülmemiştir. Anadolu sanatında lale motifi, 12. yüzyılda Selçuklu Sultanı 
II. Kılıçaslan’ın (1156-1192) yaptırdığı Alâeddin Köşkü çinilerinde görülür (Fot.1). Bu tarihten itibaren lale, 
Anadolu’da süsleme motifi olarak kullanılmaya başlar. Selçukluda olduğu gibi Osmanlıda da lale önemini 
korumuş ve Fatih Sultan’ın 1453’te İstanbul’u fethi ile tüm park ve bahçeler lalelerle süslenmiştir. Kanuni 
Döneminde İstanbul’da yabani laleler melezleme yoluyla üretilmiş ve “Lale-i Rumi” adı verilen lale türleri 
geliştirilmiştir(Çekinmez, 2010:3). 

Fot:1 Selçuklu Dönemine Ait Çini Karo (Lale Doğunun Işığı).

Anadolu’da lale motifinin ilk örneği Selçuklu’da görülse de çoğunlukla çini ürünlerde kullanılması Os-
manlı’da başlamıştır. 1389  Kosova Savaşı’nda kendini kötülüklerden koruyacağına inandığı tılsımlı gömleğinin 
sırtına lale motifi işleten  Yıldırım Beyazıt, lale ile anılan ilk Osmanlı padişahı olmuştur(Çekinmez, 2010 :11).

16. yüzyılın ilk yarısında İznik çinilerinde kullanılan kırmızı renkle birlikte lale motifi görülmeye başlar. 
1530 yıllarında çini ustaları, yapısı basit ve çizimi kolay bir lale üslubu geliştirmişlerdir. Mavi ve firuze ren-
klerin ağırlıkta kullanıldığı bu dönemde lale motifleri, sürahi ve kulplu bardaklar içinde diğer çiçeklerle 
birlikte kullanılmıştır(Fot:2).

            Fot.2 Kenarsız Çukur Tabak, 1535-1540,                         Fot:3 Derin Kâse, 1530 – 1545 İznik Yapımı,
              Victoria and Albert Museum,Londra                                     Çinili Köşk Müzesi, İstanbul 
                            (Atasoy, İznik :176)                                                         (Fot: Sevgi Çekinmez) 
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Duvar çinilerinde lale motifine, ilk kez Şehzade Mehmet Türbesi’nde (1544) yoğun olmayan bir kul-
lanımla rastlanır. Daha sonra İbrahim Paşa Camii’nde (1551) görülen lale, yazı panosundaki boşlukları 
doldurmak için kullanılmıştır. Üç dilimli çatal ağızlı basit çizilen bu laleler; mor renkli ve sapları beyaz 
bırakılarak çok az firuze ile renklendirilmiştir. Natüralist lale örnekleri(Fot:4), Süleymaniye Camii (1550–
1557), Kanuni ve Hürrem Sultan Türbeleri ile Rüstem Paşa Camii çinilerinde görülmektedir (Demiriz, 
1996:128).

             Fot:4 Duvar Çinisi, Hürrem Sultan Türbesi                                 Fot.5 Çukur Tabak, 1550-55,Musee              
(Demiriz, Osmanlı’da Çini Ve Seramik Öyküsü, s. 105)                         duLouvre, Paris. (Atasoy, İznik: 204)                                               

1550 yıllarında İznik çinilerinde 30 yıl kadar devam eden kabartma kırmızı astar geleneği başlatılmış ve 
çini kaplara uygulanarak üzerine beyaz renkte laleler çalışılmıştır (Fot:6-7).

      Fot:6 16. yy, Astar Tekniği Kulplu Bardak,                   Fot:7 Yaprak Dilimli Kenarlı Tabak, yaklaşık 1560
  Çinili Köşk Müzesi, İstanbul (Fot: S. Cekinmez)              British Museum, Londra, (Atasoy, İznik Cinileri, s. 301)   

16. yüzyılın ikinci yarısında natüralist çiçek anlayışlı kompozisyonların ilk örnekleri; lale, karanfil ve 
papatya gibi tanınabilen açmamış tomurcuklar olarak görülmektedir(Fot:8-9). Ancak,  bu çiçeklerin küçük 
ve sıkışık tarzdaki çizimleri sonraki dönemden ayrılmaktadır (Atasoy ve Julian, 1989:115).
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         Fot:8 Çukur Tabak,1535 -40, Metropolitan                                Fot:9 Dar Kenarlı Düz Tabak,1535 -45 
                  Museum of Art,   New York                                                     Sadberk   Hanım Müzesi  , İstanbul
                (Atasoy, İznik Çinileri, s. 117)                                                       (Atasoy, İznik Çinileri, s.181)

Kanuni Döneminde,1540-50 yıllarında İznik Çinileri daha önceki dönemlerde görülmeyen çok ren-
kliliğe geçiş yaşanmıştır (Fot:10-11). Doğanın canlılığı ve derinliği bu renklerle çini kompozisyonların-
da birleştirilmiştir 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar da bu renklere ulaşılamamıştır. Yeni renkler, lale gibi 
natüralist çiçeklerle hayali saz yaprakları ve süslü kompozit palmetler arasında ilk kez bitkisel üslupla kul-
lanılmıştır. 1550’lerin başında mor renk içeren sır altı çini örneklerinden biri Hadım İbrahim Paşa Camii’nde; 
mihrabın üzerinde kobalt mavisi, firuze ve grimsi yeşil renk bezemeli ince arabesk desenleriyle çevrilmiş bir 
kitabe alınlık panosunda görülmektedir. Dışarıda daha küçük alınlık tabloları ve koyu kobalt zemine beyaz 
kitabeli, aralarında laleler ve açık mor sap çiçekleri olan yuvarlak bir çini bulunmaktadır(Atasoy ve Julian, 
1989:129). 

                                          
     Fot:10 Kenarsız Düz Tabak, Yaklaşık 1550,                                      Fot:11Kenarsız Düz Tabak, Yaklaşık 1550,
      Victoria and Albert Museum, Londra                                                      Ashmolean Museum, Oxford, 
           (Atasoy, İznik Cinileri, s. 200)                                                               (Atasoy, İznik Cinileri, s. 200)
 

Doğadaki örneklerine eş olarak lalenin, naturalist bir ifade kazanması Süleymaniye Camii ve Hürrem 
Sultan türbelerinde ve 1561’de Mimar Sinan’ın yaptığı Rüstem Paşa Camii çinilerinde, aniden natüralist bir 
tarz edinen ve süsleme motifi olarak panolarda yer alan lalelerin birçok çeşitte görülmesi ilginçtir. (Demi-
riz, 1996:129-130).  Çok zengin türlerdeki bu laleler, genellikle beyaz zemin üzerinde kırmızı ve mavi ren-
kler kullanılmış ve koyu zeminde beyaz bırakılmıştır. Bazılarında ise taç yapraklarına canlı renkte benek 
yapılmıştır (Fot:12-13). 
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Fot:12 Yaprak Dilimli Kenarlı Tabak, yaklaşık 1575-80                 Fot:13 Geniş Kenarlı Tabak, yaklaşık 1585
 Alessandro Bruschettini Foundation, Cenova                                             British Museum, Londra,
               (Atasoy, İznik Cinileri, s. 333)                                                        (Atasoy, İznik Cinileri, s. 344)   

16. yüzyılda görülen lale motifleri oval bir formdadır. Diğer motiflerde olduğu gibi dip kısmında bir 
çanak bulunmaktadır. En basit şekliyle oval formun dış sınırları belirlendikten sonra çanak ve yapraklı 
kısımları bu ovalin içine yerleştirilmiş olduğu düşünülmektedir. Taç yaprakları üç uzun yaprak halinde, 
bazı örneklerde ise ortadaki bölüm ikiye ya da üçe ayrılmıştır (Fot.14-15). Son aşamada bu motif yapan san-
atçının zevki doğrultusunda süslenmiştir. Lalenin yaprakları gerçeğine uygun olarak ince uzun çizilmiştir 
(Bakır,1999:207). 

 
     Fot: 14. 16. Yüzyıl, İznik Duvar Çinisi,                                              Fot:15 Kenarsız Düz Tabak, Yaklaşık 1575,
           Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul                                  Alessandro Bruschettini Foundation, Cenova                                             
                  (Fotoğraf: Sevgi Çekinmez) )                                                        (Atasoy, İznik Cinileri, s. 353)   

 Şekil:1 Lale Çizimi 
                 (Bakır, İznik Çinileri ve Gülbenkyan Koleksiyonu, 1999 s. 207) 

 
Çini panolardaki laleler çoğunlukla birlikte yer aldıkları diğer motiflerle aynı ölçülerde olsa da ağaçlı 

panolarda (Fot:16) ağaç ve dalların ölçüsüne göre orantılı büyütülmüştür (Aslanapa,1965:20).
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Fot.16 Selimiye Camii Çinisi, Edirne (Demiriz, Osmanlı’da çini Ve Seramik Öyküsü, s. 128)

Sarayın sernakkaşı olan Karamemi Natüralist üslubun temelini atmıştır ve bu üslup büyük beğeni ka-
zanmıştır. Osmanlı tezhibinin geleneksel yapısına, laleler, güller, sümbüller ve karanfillerin oluşturduğu 
natüralist çiçek bahçelerini katarak, başka bir kalıba sokmuştur. Kısa bir süre içinde Osmanlı çini ustaları da 
1550’lerin ilk on yılında yalnız canlı kabarık kırmızının egemen olduğu yeni bir renk şeması değil, lale ve 
gülün başta geldiği daha natüralist çiçeklerden oluşan yeni bir repertuar benimsenmiştir. Osmanlı çini usta-
larının üstünlüğü, sıkı bir teknik disiplini, titiz bir çizimcilik ve görkemli bir renk şemasının birleşmesinden 
gelir.  (Demiriz, Osmanlı’da Çini ve Seramik Öyküsü 1997:165).  

16. yüzyılın ikinci yarısında çini kompozisyonlarda daha natüralist çizilen lale, sümbül, gül ve karanfil 
dörtlüsünden oluşan “dört çiçek üslubu” doğar Fot:17 (Atasoy, İznik,1989: 227).

                                      

Fot:17 Yaprak Dilimli Kenarlı Tabak, yaklaşık 1575-80  Alessandro Bruschettini Foundation,
Cenova (Atasoy, İznik Cinileri, s. 333)

1570’li yıllarda çinilerde lale motifleri zengin koyu kırmızı renkle ve büyük, beyaz benekli lalelerle ol-
gunluk dönemine ulaşır. 1575 yıllarında İznik çini ressamları genellikle İslam çiniciliğine bağlı kompozisyon 
biçimciliğinden ayrılarak, çiçeklerin dikine uzayan boylarını saplarını kırarak tabağın yuvarlağına uyacak 
biçimde bükerek yumuşatırlar(Atasoy ve Julian, 1989:249). Bu dönemde, Karamemi üslubunda yapılan 
birkaç yenilikten biri de saz yaprağının orta damarını bir laleyle kaplamak olmuştur. Bunun örnekleri Hase-
ki Hürrem Türbesi ve Eyüp Türbesi sır altı çinilerinde görülmektedir (Fot:18). 
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Fot.18 Duvar Çinisi 1580, Eyüp Türbesi, İstanbul(Atasoy, İznik Çinileri, s. 245)

Ayrıca bu dönemde Mimar Sinan tarafından yapılmış olan Edirne Selimiye Camii çinilerindeki lalel-
er, doğaya uygunluk açısından oldukça güzel örneklerdir. Hünkâr mahfilinde beyaz zemin üzerine kırmızı 
yapraklı laleler, lacivert zemin bordüründe, beyaz yapraklar içinde yine kırmızı yapraklı lalelere yer verilm-
iştir. Bunun dışında kır çiçeklerinden oluşan buketlerin içinde yer alan laleler de beyaz yapraklı, kırmızı ve 
mavi çizgili ya da benekli laleler mevcuttur Fot:18-19.

          Fot:19 Kenarsız Düz Tabak, Yaklaşık 1575,                             Fot:20 Maşrapa, Yaklaşık 1575, Calouste  
       Alessandro Bruschettini Foundation, Cenova                             Gulbenkian  Foundation Museum, Lizbon                           
                (Atasoy, İznik Cinileri, s. 353)                                                     (Atasoy, İznik Cinileri, s. 353)   

Çinide kullanılan kırmızı renk zamanla yerini kahverengiye bırakır ve lale motiflerinde diğer çiçekler 
gibi tekdüzelik ve cansızlık görülmeye başlar. Topkapı Sarayı Harem Odasında bu döneme ait bir pano bu 
fikri desteklemektedir Fot:21 (Öney, 1987:72). 
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                     Fot:21 Selimiye Camii, Edirne (Altun, Osmanlı’da Çini ve Seramik Öyküsü, s. 145) 

17. yüzyıl çinilerinde renk çeşitliliği azalır ve sır kalitesi düşüktür. Buna karşın çiçek motiflerine yenil-
eri eklenir ve çini sanatında yeniden doğuş denemesinin yapıldığı 18. yüzyıl çinilerinin bazılarında dönem 
zevkini yansıtan aşırı uzun lalelere rastlanmaktadır Fot: 22 (Demiriz, 1997:167).

Fot: 22 17. Yüzyıl Sonu, Çini Pano, Topkapı Sarayı Harem Dairesi 

(Öney, İslam Mimarisinde Çini, s. 97) 

18. yüzyılda İznik çiniciliği zayıflar, Sultan III. Ahmet ve Sadrazam İbrahim Paşa, Türk çini sanatını 
yeniden canlandırmak için İstanbul’da Tekfur Sarayı’nda, İznik’ten getirilen usta ve fırın malzemeleriyle bir 
atölye kurar. Başlangıçta İznik çinilerinin benzerleri yapılsa da istenen teknik ve estetiğe ulaşılamaz ve kısa 
bir sure sonra kapanır. Bu dönemde başağa benzeyen ince yapılı İstanbul lalesi motifleri çizilmiştir Fot:23    
(Demiriz, 1997:216,217,220). 
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Fot:23 18. Yüzyıl, Tekfur Sarayı Çinileri, Harem Çeşmeli Sofa (Saray’ın Laleleri,İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, 2006, s. 44)

Lale Devri’nde dini yapılarda ekonomik nedenlerle çini kullanımı sınırlı tutulmuş ve bu nedenle İznik’te 
üretim durmuş, buna karşın Kütahya’da düşük kalitede devam etmiştir. Bu çinilerde lale motifi ve diğer 
natüralist çiçekler soluk, karışık, yetersiz ve tekdüze kalmıştır Fot: 24-25 (Öney, 1987:73).

        Fot:24. 19. Yüzyıl, Kütahya Yapımı Sırlı Tabak,                          Fot:25 20. Yüzyıl Başı, Ermenice Yazılı Çini
        Çinili Köşk Müzesi (Fotoğraf: Sevgi Çekinmez)                                                    tabak Kütahya.

19. Yüzyıl son çeyreğinde Kütahya’da çini üretimi tekrar canlanmış ve İznik ürünlerinden etkilenilerek 
yapılan lale motifleri; natüralist üslupta bir kökten çıkan diğer çiçeklerle birlikte kullanılmıştır. Ermeni sa-
natçı Stepan Vartanyan’ın Kütahya’daki çini fabrikalarına çizdiği desenler arasında lale motifleri görülmek-
tedir  (Kürkman. Kütahya Çini ve Seramikleri, 2005  s. 200 )
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Fot:26 Ressam Stepan Vartanyan’ın Çini Deseni (Kürkman, Kütahya Çini ve Seramikleri, s. 203) 

Lale motifi 16. yüzyılda sahip olduğu çeşitliliği ve kaliteyi daha sonraki dönemlerde yitirmiştir. 1960’lı 
yıllarda çini sanatının tekrar canlanmasında özellikle 16. yüzyıla ait mercan kırmızısı ile ilgili çalışmalarıyla 
Faik Kırımlı dikkat çekicidir. Günümüz Kütahya ve İznik çini atölyelerinde, hem klasik çini desenlerinde 
hem de yeni yorumlarla lale motiflerinin kullanımı devam etmektedir.  Kütahya’da bazı atölyeler klasik çini 
motiflerini seri üretim yaparak daha ekonomik çiniler üretmeyi başarmışlardır.

1892 yılında kurulan Yıldız Porselen Fabrikası’nın desenleri arasında da lale motifi görülmektedir. 
Porselen, yer ve duvar karolarında, çağdaş seramik ve çini sanatçıları özgün tasarımlarında lale motifini 
sıklıkla kullandıkları görülmektedir (Fot: 27).

Fot:27 Karo Deseni Yıldız Porselen Fabrikası ( Sümerbank Kataloğu No:20)

Lale Motifi ve Kompozisyon Özellikleri

İstanbul’daki yapıların duvar çinilerinde 312 çeşit lale motifinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Bunların 
276 tanesi 16. yüzyılda yapılmıştır. Bu yüzyılda yapılan lalelerin çok fazla süslendiği görülmektedir. 17. 
yüzyılda lale motifleri azalarak 27 çeşide gerilemiştir.18. yüzyılda ise lale motifi önceki yüzyıllardan farklı 
olarak başağa benzer çizilmiştir (Dayıgil,1938).

16.yüzyıl İznik çinilerinde lale motifinin diğer süsleme elemanları ile kompozisyonlarda kullanılmasına 
dair bilgiler aşağıda sıralanmıştır. Buna göre; 

1. 16. ve 18. yüzyıllar arasında üretilen çinilerde lale motifleri, estetik kıvrımlı Arap harfli kompozisyon-
larda boşlukları doldurma amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Buna Yeni Camii, Şehzade Mehmet Türbesi ve 
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Haseki Hürrem Türbesi lale motifleri örnek olarak gösterilebilir (Fot: 1). 

Fot:1 Çini Detayı, Eminönü Yeni Camii’nden, İstanbul (Fotoğraf: Sevgi Çekinmez)

2. Lale motifi, çini panolarda ve bordürlerde bulunan çiçeklerin sapları üzerindeki yaprakların iç 
kısmını süslemek amacıyla kullanılmıştır. Daha çok bordürlerde görülen bu tarz lalelere 16. ve 17. yüzyılda 
rastlanır ve 18. yüzyıl örneklerde görülmez (Fot:2). 

 
Fot:2 Ulama Çini Pano, 1.Ahmet Türbesi İstanbul,  (Fotoğraf Sevgi Çekinmez)

3. 16. yüzyıl çini panolarda ve bordürlerde çizilen hatayi motiflerinin içini süslemek ve doldurmak 
amacıyla lale motifleri kullanılmıştır (Fot:3).

 Fot:3 16. Yüzyıl İkinci Yarısı, Çini Pano, Detayı, Gülbenkyan Müzesi, Lisbon (Bakır, İznik Çinileri 
ve Gülbenkyan Koleksiyonu, s. 126) 

4. Rüstem Paşa Camii çinilerinde görüldüğü gibi, çiçek motifleriyle oluşturulan bir göbeğin uçlarına ya 
da kompozisyonun bitiş noktasına tepelik tarzında lale motifleri yerleştirilmiştir (Fot:4). 

Fot:4 Rüstem Paşa Camii Çinilerinden, İstanbul

(Bakır, İznik Çinileri ve Gülbenkyan Koleksiyonu, s. 126)

5. Saksı gibi formlardan çıkan karanfil ve gül gibi çiçekler arasında kompozisyonlara zenginlik katmak 
için lale motifleri kullanılmıştır (Fot:5). 
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Fot:5 Eyüp Sultan Türbesi, İstanbul 

(Altun, Osmanlı Çini ve Seramik Sanatı, s.232)

6. 16. ve 17. yüzyılda İznik çini panolarında lale motifleri, kompozisyonlarda doldurulamayan alt köşe 
boşluklarda tek ya da diğer natüralist çiçeklerle birlikte kullanılmıştır. (Fot:6). 

 

Fot:6 16. Yüzyıl Sonu, Bordür Çini, Gülbenkyan Müzesi, Lisbon  
(Bakır, İznik Çinileri ve Gülbenkyan Koleksiyonu, s. 63) 

 

7. Lale motifi, pencere üstü çini panolarda, büyük duvar panolarının bitiş noktalarında, mihrap ya da 
sağ ve sol köşelere yapılan kitabelerde tek başına ya da diğer çiçeklerle birlikte kullanıldığı görülmektedir 
(Fot:7). 

 

Fot.7 Lale Desenli Çini Bordür, I. Ahmet Türbesi (Fotoğraf: Sevgi Çekinmez) 

8.Lale motifleri bazen bir hatayiden, bazen bir yapraktan, çiçek sapından ya da saksıdan çıkan pano ve 
bordür kompozisyonlarda birlikte kullanılmıştır (Fot:8).

Fot.8 Yeni Camii Çinileri, İstanbul (Fotoğraf: Sevgi Çekinmez)

9. Sıralı çini desenlerin sağ ve sol tarafına simetrik yerleştirilen kompozisyonlarda, daha çok vazodan 
çıkan çiçeklerle lale motifleri kullanılmıştır (Dayıgil, 1942:15-17).  Bazen saksı ya da vazo bulunmayabilir 
(Fot:9). 
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Fot:9 Rüstem Paşa Camii, İstanbul (Altun, Osmanlı Çini ve Seramik Sanatı, s.108)

Sonuç

Orta Asya’dan Anadolu’ya getirilen lale, 12. yüzyıldan itibaren Anadolu’da Selçuklular tarafından süsleme 
motifi olarak geleneksel sanatlarda kullanılmaya başlanmıştır. 16.yüzyıl Osmanlı Döneminde büyük bir 
önem kazanan lale, bir döneme ismini verecek kadar sevilmiştir. Türk süsleme ve inanç geleneğinde köklü 
bir geçmişe sahip olan lale motifleri seramik, çini, minyatür, kumaş, resim, ebru ve tezhip gibi birçok alanda 
sevilerek kullanılmıştır. Günümüzde, İznik ve Kütahya çini atölyelerinde klasik dönemdeki zenginliği kadar 
olmasa da, klasik ve özgün yorumlarla kullanılmaya devam etmektedir. Çağdaş seramik sanatçıları da laleyi 
hem form hem de motif olarak seramik ve çinilerde farklı şekillerde kullanmaktadırlar.

16.yy Kanuni Devrinde Sarayın sernakkaşı Kara Memi tarafından yarı üsluplaştırılmış çiçek motifleri 
arasında lale motifine de rastlanmıştır. Lale motifi, geleneksel Türk El Sanatlarının tüm dallarında ve mimari 
süsleme geleneğinde sıkça kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, 16. yy İznik Çini Sanatında kullanılan lale 
motifi ve kompozisyon özellikleri araştırılmış ve üç grup olarak değerlendirilmiştir. Buna göre; İlk grup 
lale motifleri, kaligrafik Arap harflerinin estetik kıvrımları arasındaki boşlukların doldurulmasında kul-
lanılmıştır. İkinci grup lale motiflerinde ise,  tek başına bir motif kullanılmaktan ziyade hatayi, saksı, sap ve 
dalların arasında kompozisyonları zenginleştirmek için ve son olarak da kompozisyonlarda esas helezonun 
dolduramadığı boşlukları dolduran bir unsur olarak kullanıldığı saptanmıştır. Günümüz sanatçılarına ilham 
veren lale motifi tüm geleneksel el sanatlarında kullanıldığı gibi çini sanatında da sevilerek kullanılmıştır.

Sonuç olarak; bu çalışmada lale motifinin çini sanatında tarihsel sureci ve günümüzde özellikle Türk 
Seramik ve Çini Sanatına getirmiş olduğu zenginlikler ortaya konmuştur. Türkler tarafından Avrupa’ya 
tanıtılan Lale’nin tarihi sürecinde kullanım yerleri araştırılarak sunulmuştur. Seramik ve çini alanında da 
kullanılması için kaynak olması hedeflenmiştir.
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Usage and Importance of Natural Light in Spatial Design

Latif Gürkan Kaya1, Hüseyin Samet Aşıkkutlu1,  
Cengiz Yücedağ*1, Burak Gümüş2

1. INTRODUCTION

In the 21st century, the most important environmental problems are the depletion of major natural 
resources such as energy and drinking water, the continuation of population growth, the damage of forest 
lands, the increase of desertification, the high levels of air, soil and water pollutions. For these reasons, eco-
logical balances and ecosystems are deteriorating, the energy from nature is exhausted and people’s living 
area are damaged (Akmalı Özçiftçi, 2010). In the context of decreasing natural energy resources, it is essen-
tial to focus on reducing the consumption of energy in buildings.

Currently, there is not equivalent lighting element that keeps all the properties of natural lighting on its 
own (Atamaz Daut and Ergün, 2017). Daylight is the full-spectrum of light that is most suitable to the hu-
man visual response (İnan, 2013) and is considered as the best source of light for good color rendering (Li et 
al., 1999). Daylighting is a kind of passive strategy to improve energy performance and users’ visual comfort 
without expensive installation and operational cost (Lim et al., 2012). It is an important factor in interior 
design affecting the functional arrangement of spaces, occupant comfort (visual and thermal), structure, 
and energy use in buildings. It gives people a feeling of exuberance and brightness that can be a significant 
positive effect (Li et al., 1999).

The impact of color and lighting conditions on the emotions and performance of people is gaining great 
importance for urban societies (Altomonte, 2008) because people nowadays spend their time in confined 
spaces. Taking back all the other architectural elements, the spatial image is structured by the power of light 
and thus separated from all similar spaces. The power of meaning in these areas also affects the emotions of 
users (Atamaz Daut and Ergün, 2017).

The most important need for people in the interior spaces of buildings is illumination. Nowadays, 
natural lighting methods have begun to be preferred as energy efficiency in newly constructed buildings. 
Natural light has an important role because of its energy saving and positive effects on users because it does 
not need artificial illumination (Görgülü et al., 2010). Besides, intelligent daylight utilization in buildings 
by using innovative daylighting systems in combination with daylight responsive control of electric lighting 
positively effects among human response and cost evaluation of the lighting system and increases energy 
efficiency (Çetegen et al., 2004).

When daylight is designed as a basic light source in buildings, it creates dynamic spaces that support 
human health and actions and reduce the energy needs of buildings. Because of these reasons as well as the 
development of various design tools (i.e. scale models, mathematical formulas, computer programs), there 
has been an increasing interest in natural lighting design (Kazanasmaz, 2009). Certainly, the use of natural 
daylight is considered one of the main strategies for all bioclimatic, passive solar and / or high-quality envi-
ronmental design (Abdelatia et al., 2010). In the study, the usage and importance of natural light in spatial 
design is elaborated by taking into consideration the literature.

2. USAGE OF NATURAL LIGHT IN SPATIAL DESIGN

Every designer should know how to use the light and use the daylight as much as possible when design-
ing the space (Atamaz Daut and Ergün, 2017). In a space design, taking natural light as a structural element 
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reveals in different and original results in the design (Tezel, 2007). Le Corbusier, one of the founders of 
modernism, is a masterful architect who has given great importance to the use of natural light. In the villas 
(i.e. Villa Savoye), they have carried natural light to interior spaces by using band windows, corner windows, 
large glass surfaces and light courtyards (Atamaz Daut and Ergün, 2017). Natural lighting should be ad-
dressed from the beginning of the design and initial ideas and considered by the spatial designer in various 
stages of the design from general ideas to details (Javadnia, 2016). By the way, many computer programs are 
capable of making detailed solar analyses of lighting, based on three-dimensional model of a given environ-
ment and building (Krasic et al., 2013).

It is important to consider how much light is used for the purpose in which the natural light is used 
and the natural light is used. Increasing the clarity in the buildings with the progress in the technology al-
lows the daylight to be used in different effects, but its unconscious use causes a negative effect in terms of 
architecture (Tezel, 2007). Therefore, it is necessary to start the daylight design in the working places with 
the first sketches of the spatial design process. Considering biospheres’ factors, the spaces should be located 
in the right direction according to their functions and needs. It is more correct that some decisions should 
be taken in the main design process instead of the add-on solutions afterwards when considering the whole 
with sustainable design strategies (Tatar, 2013).

Natural lighting strategies aim to capture and spread a maximum of natural daylight to avoid visual dis-
comfort. A clever use of natural daylight will thus help reducing the energy consumption spent on lighting 
while still providing adequate illumination. These natural lighting strategies must be designed to simulta-
neously meet the needs of the users and the requirements of the building, thus finding a balance between 
the conflicting needs of transmission and protection. However, determining sunlight solutions for energy 
efficiency, comfort and prosperity can be a very complex task (Abdelatia et al., 2010). To control the amount 
and distribution of natural light entering a space and to guarantee a comfortable and healthy luminous en-
vironment, in general a good daylighting strategy should be composed of more than a simple opening in the 
window or on the roof. Depending on climate, functions and requirements, customized solutions or devices 
may need to be implemented (Altomonte, 2008).

The factors influencing on daylight and natural lighting design are examined in three groups. The day, 
the hour, the sky status (closure rate of the air), the sun’s position and the location of the building affecting 
brightness and amount of daylight appear in the first group. The openings (windows) necessary for the day-
light to penetrate into the building are in the second group. The building is regarded as an optical system in 
which the light distributed. The dimensions of the windows, the shape and the structural properties of the 
surfaces influence this distribution (Kazanasmaz, 2009). The position, the size, the height and grade of the 
windows also affect the amount of light received in the area (Tezel, 2007).

Daylight is generally taken into the building in two ways; side and top. The direction, size and location 
of the light are designed according to the actions in the area and the atmosphere to be created. The light from 
the top can be more advantageous than the light from the other directions because the light quality in the 
space remains the same as the direction and angle of light are not changed much throughout the day. This 
light is preferred especially in libraries, galleries and art workshops, since it is homogenously distributed 
and does not dazzle. The light from the side windows shows variability in the space during day. The light 
quality of the same place in the morning will not be the same as that at sunset. This indicates that users can 
differently perceive the space at different times of the day. Turkish famous architect, Mimar Sinan, having 
modern architectural traces in his works has skillfully used the light coming from vertical windows in his 
mosque designs (Figure 1). The light, entering the area, gives a spiritual atmosphere and directly affects the 
spatial image (Atamaz Daut and Ergün, 2017). Horizontal lights are commonly used in offices, schools, and 
in hospitals (Tezel, 2007).
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Figure 1. Vertical windows of Mosque of Selim II, Edirne, Turkey

It is important that the dimensions of the windows are adjusted to balance the energy consumption 
of the buildings (Figure 2). Practical window design decisions can assist designer to provide effective and 
healthy natural lighting for interiors (İnan, 2013). Furthermore, the simple modification of the window glass 
and shading device can provide a significant improvement in the quantity and quality of tropical daylight 
for visual comfort. (Lim et al., 2012). Another important feature in terms of openness. If it is thought that 
three viewing angles are stacked vertically, it is usually better to have a long, thin window instead of a short, 
wide opening to obtain as much information as possible from the viewpoint, if the window area is limited. 
Nevertheless, this design choice should be balanced by the risk of extreme thermal gain and overheating, be-
cause long windows tend to be more exposed to high-angle summer sunshine, but they have the advantage 
of bringing more of the natural light to the area. On the contrary, the horizontal windows guarantee a better 
view of the outside view. If the window is available, passengers will add the option to use for ventilation 
(Altomonte, 2008).

Figure 2. Proper penetration of natural light to a space
Parameters such as the color and optical properties of the surfaces affect the distribution in the daylight 

field, and the third group is placed. Reflections of the light hitting the surface and breakage, as well as the 
coloring of the light and the surface, affect the distribution of daylight within the building. (Kazanasmaz, 
2009).

Daylighting in the buildings is usually done using windows or roof skylights (Figure 3). In addition to 
these methods, techniques such as light shelves, light tubes and various glass types have been developed to 
provide visual comfort and energy savings. The use of these systems, which can be called modern techniques 
in the use of daylight in buildings, is becoming increasingly widespread (Yener, 2007). Daylighting systems 
range from simple static (louvers, light-shelves, fixed overhangs, laser-cut panels, prismatic elements , etc.) 
to adaptable dynamic elements (blinds, advanced glazing, holographic optical elements, etc.), and/or com-
binations of these (IEA Task 21, 2000). Good daylighting strategies start from exploring simple solutions 
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(window size, placement, self-shading, etc.) and then integrating advanced elements if required (Altomonte, 
2008). Natural lighting systems should be selected appropriately considering the geography and climate of 
the region. If systems without appropriate local conditions are used, the efficiency of the system will be low 
(Çetegen et al., 2004).

Figure 3. Daylighting in the buildings by using windows or roof skylights

Some of the innovative daylight systems, such as light guiding panes and light pipes, can be used to 
improve the daylighting performance for the interior of the deep plan offices. In general, office-building 
designs are suitable for effective daylight use, and appropriate daylight-linked lighting controls can maintain 
more than 25% of total electrical lighting usage (Li and Tsang, 2008). Simple active systems with LCPs or 
rotating LCPs and passive reflected light pipes have great potential as daylight solutions for deeply planned 
buildings as they can contribute to reducing overall energy consumption, improving workplace health and 
being a spatial design element (Hansen, 2006). 

Light tube, widely used in developed countries, is also efficient in sunny, cloudy and rainy days (Figure 
4). Using new methods such as the light tube system and mirror directors is a step in the further use of solar 
energy and at the same time saving electricity in administrative, commercial and educational buildings. In 
these systems, investment costs quickly returned. In addition, using these systems in buildings can signifi-
cantly protect renewable resources and thus prevent environmental degradation and global warming in ad-
dition to protecting natural resources (Javadnia, 2016). Natural lighting applications used in contemporary 
systems such as light pipes and light shelves will also facilitate the design of the architect. For this reason, en-
ergy planning nowadays should be done especially in the design phase of buildings in public buildings. The 
design and construction phases of the building should be coordinated with experts (Görgülü et al., 2010).

Figure 4. The usage of light tube
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A light-shelf is a highly efficient daylighting system (Figure 5). However, the improvements in the day-
light performance of the light shelves are limited because the light shelves can give external natural light to 
the interior by reflecting the light rather than a specific area of the interior (Lee et al., 2017). The light shelf 
system and the automatic control system, the energy saving are 25% in spring and autumn, 19.5% in winter 
and 11.4% in summer (Çetegen et al., 2004). The most basic and new design element used to direct the light 
is the light shelves (Kazanasmaz, 2009).

Figure 5. The usage of light-shelf

To improve daylight protection and to improve the distribution in the area, composite daylighting and 
composite shadowing systems have been developed. The bottom of the vertical opening is generally de-
signed to optimize and provide visual performance (glare reduction), while they usually use the top of the 
window (stacker) to provide a deeper light into the room with a reflective ceiling. For example, light shelves 
can be used to throw more light on the ceiling and then deeper into the spaces, delivering daylight at greater 
depths without significantly augmenting luminous levels near the window, whilst reducing glare in the areas 
close to the perimeter. Simultaneously, besides improving natural light distribution, a light shelf can be dou-
bled as a sun protection device that directly blocks the sun if necessary. A successful example of integrated 
daylight design is represented by the recently built City Council House 2 of Melbourne, the first six-Green 
star rated sustainable building in Australia (Altomonte, 2008).

In building design, attention should be paid to directions (north - south - east - west) depending on the 
use and the usage duration of spaces. For example, when the bedroom is situated into the east, the sun can 
disturb the user. The slightest structure and the glass facades allow the natural light to penetrate the space. 
The reflective, permeable or semipermeable wall materials change the effect of natural light in the space (Te-
zel, 2007; Figure 6). Designers should choose materials that will allow layers of transparency for borrowed 
light, which will provide the necessary refraction, diffusion, and absorption for both lighting and acoustical 
environments (Butko, 2011). 
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Figure 6. The use of mirrored panels of composite aluminum in a school of Salamanca, Spain

There are laws to economically strong countries. Their common feature is that they take all the sig-
nificance of daylight and the amount of solar light that was initially guaranteed. On the other hand, they 
differ in protection method: some define time interval of direct insolation, some analyze intensity of light, 
and some provide only general guidelines thus leaving ample space for noncompliance with regulations. 
The fact is that the laws, regulations and laws are indispensable in all regions of the world, and especially in 
developing countries. Clear and accurate definition of relevant legislation is needed so as to curb down and 
prevent abuse. The definition of national laws is indispensable because it has a similar influence exerted on 
all citizens, and every individual has its own solar light (Krasic et al., 2013).

2. IMPORTANCE OF NATURAL LIGHT IN SPATIAL DESIGN

Daylight is an essential resource for life, one of the basic immutable forces of nature, a primary element 
that can create meaningful and evocative architectural experiences, dictating the moods and the quality of 
a space. Furthermore, a proper design and use of daylighting components (i.e. windows with spectrally-se-
lective glazing) and shading devices, together with a thorough integration of daylight with artificial lighting 
can reduce the energy consumption and increase comfort and satisfaction for the users (Altomonte, 2008).

Light intensity and color are two important factors that impact the user’s performance in the space. 
Designers must take into account the individual differences of the predicted users when designing the lights 
and colors because some color and intensity lights have greater impact on the emotions of the participants 
than others (Abbas, 2006). In addition, color and lighting have a profound influence on consumers and con-
sumers, such as consumer satisfaction, stress level, health and well-being (Frasca-Bealieu, 1999).

The technical, architectural and energy aspects of providing optimal lighting conditions in a variety of 
healthcare facilities are important for patient, staff and energy conservation and cost within the hospitals 
(Mehrotra et al., 2015). In health care facilities, natural light improves patient recovery rates and allows 
proper vision for the elderly in assisted living facilities. The hospital staff also benefits from natural light 
because of the amiable environment. Patients will be more at ease when they are in a better mood, and the 
staff will be calm when patients have improved recovery (Edwards and Torcellini, 2002). 

Daylighting also benefits retail stores because of its even better color rendering. Customers stay in stores 
longer and employees can identify items faster with better lighting. The pleasant environment created by nat-
ural light reduces stress levels for office workers. Productivity increases with the improved health of workers, 
and comes with better benefits for employers. Productivity increases in industrial environments due to im-
proved color rendering and better quality of light provided by natural light. In addition, safety is increased with 
better lighting conditions (Edwards and Torcellini, 2002). In contrast, poor lighting can affect workers’ health, 
badly designed or poorly maintained lighting can cause stress and lead to various forms of complaint, eye dis-
comfort, vision or posture. Dry or itching eyes, migraines, aches, pains and other symptoms, often known as 
Sick Building Syndrome, can be caused by poor or inappropriate lighting installations (Phillips, 2004). 

A well-considered core-daylighting solution in a kindergarten, for example, could protect young chil-
dren from too much exposure to UV during the height of summer, allowing them to access the daylight 
(Barrett, 2008). Students also perform better with natural light. They in daylight rooms achieve higher test 
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scores than those in windowless or poorly light classrooms. Along with better test scores, student health 
improves from the increase in vitamin D intake. Students have fewer dental cavities and grow more under 
full-spectrum lighting (Edwards and Torcellini, 2002).

In addition to its role as an agent for vitamin D production, natural light can improve subjective mood, 
attention, cognitive performance, physical activity, sleep quality, and alertness in students and workers 
(Shishegar and Boubekri, 2016). Natural lighting has other benefits such as reduction of microbial agents 
and fungi in buildings, increased visual positions in interior design, better relationship with nature, effective 
approach to eye health and reduction of people’s anxieties (Javadnia, 2016).

3. CONCLUSIONS

It is obvious that natural light has an undeniable significance for human-being. In this context, great 
assignments are given to the space designers. Namely, they should consider how to use natural light in their 
structures before starting a new space design. On the other hand, the public should be educated on the ben-
efits of using natural lighting in space designs. Enforcing laws and regulations ensuring maximum openings 
that allow enough natural light into the interior spaces of buildings should be enacted. If taken these mea-
sures, the well-being of building residents, the performance of students and workers, and the recovery of 
patients will enhance more easily and efficiently.
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1. INTRODUCTION

Urban designers throughout the world today sketch out the elements of cities they are designing as 
paths, edges, nodes, landmarks, and districts – the underlying elements of city form that Lynch identified – 
and draw on his theories and practical suggestions to strengthen the city image. There seems to be a public 
image of any given city which is the overlap of many individual images (Lynch, 1960). The image is import-
ant because the ability to perceive and environment is crucial for being able to act and attain psychological 
satisfaction. Each person has a unique image, but it is also a collective image of the city, which can be de-
scribed as the sum of personal images. In recent years the concept has become the subject of place branding 
which is idealized as a great opportunity to be involved in the global competition for attracting investments, 
tourists and capital. The main motivation of the place is to design an attractive image for the city by using 
spatial and non-spatial attributes to provide added-value in the competition among cities (Eraydın, 2014). 
It is therefore of high interest for government officials, planners, decision-makers, and researchers to obtain 
quantifiable records for the spatial and temporal growth of any city, infrastructure and buildings (Al-Ru-
zouq et al., 2018).

Lynch (1960) put forth three main components for an urban image as; identity, meaning and structure. 
Identity is the special characteristics of the environment that separate it from others. A legible environment 
should have “emotional or practical” meanings for its users. According to him the five elements (path, node, 
district, edge, and landmark) and their characteristics create a legible environment (Eraydın, 2014). On the 
other hand, the identity of urban identity includes all the physical, cultural, historical, and economical fea-
tures that distinguish it from the other cities. Symbol buildings or landmarks, which are the ones that reflect 
the urban identity, play a significant role in remembrance and recognition of the city (Diker and Çolpan 
Erkan, 2017). In short, research over the last decades has clearly established the important role landmarks 
play in our understanding of and communication about space (Richter, 2013). In this study, the importance 
of the Babadağlılar bazaar as a landmark has been determined for both urban residents and visitors from 
outside the city.

2. LANDMARKS

Lynch (1960) defined a landmark to be a readily identifiable object which serves as external reference 
point. This definition is frequently picked up in the literature, often resulting in landmarks being conceived 
as point-like features along a route. Three key characteristics of landmarks that influence this salience: (1) 
singularity, i.e., contrast with surroundings; (2) prominence of spatial location; (3) content, i.e., meaning 
or cultural significance (Richter, 2013). Landmarks, by their pure existence, structure environments. They 
form cognitive anchors, markers, or reference points for orientation, wayfinding and communication. They 
appear in our sketches, in descriptions of meeting points or routes, and as the remarkable objects of an en-
vironment in tourist brochures (Richter and Winter, 2014).

Wikipedia defines a landmark “including anything that is easily recognizable, such as a monument, 
building, or other structure.” Particularly useful for the purpose of this book is the reference to recognition 
in this definition. Cognition and embodied experience will play a significant role in our exploration of 
landmarks. Merriam Webster distinguishes three meanings: “(1) an object or structure on land that is easy 
to see and recognize, (2) a building or place that was important in history, or (3) a very important event or 
achievement (Richter and Winter, 2014).
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Landmark can be a good sign for urban spaces in the cities (Figure 1). Landmark as a word is used in 
different fields. Linguists as well as urban planners define landmark anything that is easily recognizable. 
Landmarks generally have a country, a culture or a history in the history. In that aspect landmarks have 
important roles in the city. Humans acquire spatial knowledge of a new environmental space-a space, which 
is not perceivable (Alkan Bala, 2016).

Figure 1. Landmark samples for different cities

Alkan Bala (2016) reported that landmarks are defined six different groups as; 
1. Landmark as City Memory-Historical,
2. Landmark as City Landscape/Square,
3. Landmark as High Rise/Skyscraper,
4. Landmark as Daily Life/City Usage,
5. Landmark as Personal Memory/Personal Perception and
6. Landmark as Circulation Pattern

3.  EVALUATION OF BABADAĞLILAR BAZAAR AS A LANDMARK

Denizli is located to the southwest of the Anatolian Peninsula and to the east of the Aegean Region. It is 
a gateway among the Aegean, Central Anatolia and the Mediterranean Regions (Figure 2). The province of 
Denizli is located between 28°30’ - 29°30’ eastern meridians and 37°12’ - 38°12’ northern parallels. Burdur, 
Afyon, Aydin, Manisa from the west, Uşak from the north, and Muğla from the south are its neighbors. 
Surface area of the province is 11.868 square kilometers. It occupies about 1.5% of Turkey and 18.5% of the 
Aegean Region. The mean altitude is 354 meters (URL-1 2018). 
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Figure 2. Location and Situation plan of Denizli-Babadağlılar Bazaar

Denizli, eye brand of the world city with entrepreneur and helpful people and the capital of textile, is one 
of the locomotives of Turkey. It is in the forefront as an industrial center despite the advantage of economic 
accumulation of İzmir and Manisa in the Aegean Region. Such development is considered as a miracle by 
the State Planning Organization in Turkey and is proposed as a model for the development of the backward 
regions of the country. It is one of the most important gateways of Turkish economy for exportation. Denizli, 
which is an important center for the production of towels and bathrobes, meets approximately one third of 
the annual export of the country in terms of this field and is accepted as the world capital in the field of cot-
ton textile. Denizli, which offers service for twelve months to domestic and foreign tourism, is found within 
the first 5 provinces in Turkey in the order of the ones that attract numerous tourists (URL-1 2018). 

The greatest development in textile industry of Denizli was realized in the 1980s when the Turkish 
economy opened out. Production made in or under the houses of Babadağ, Kızılcabölük and Buldan, the 
most important counties of Denizli in the field of weaving, has been transformed into that made in the fac-
tory. In the 1990s, the technology used in production was renewed and in the 2000s, important innovations 
and developments in the design and quality of the products were recorded (İrmiş et al., 2014).

The construction of Babadağlılar Bazaar was completed in 1976 and registered in 2012 (Figure 3). In 
the earthquake that occurred on the day when it was opened, it is one of 5-10 buildings which have no crack 
even in its plaster. From 1976 to 1990s Babadağlılar bazaar continued as a place for wholesale trade. There 
was just haberdashery, garments and a few shoemakers as retail in the bazaar. After 90 years, Babadağlılar 
Bazaar was completely transformed into retail trade with the development of domestic tourism. It became 
a market place for the goods produced in the counties of Denizli. One of the most important features of 
Babadağlılar Bazaar is known as mostly selling traditional products (İrmiş et al., 2014). 
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Figure 3. A view from building of Babadağlılar bazaar

An important feature of community entrepreneurship is that the enterprise is based on the traditions 
of in question district and is often integrated with its traditional production and resources. Babadağlılar 
Bazaar, established for not only textile products but also the marketing for many different products in the 
first years, has become an organization where wholesale and retail sales of textile products in Denizli in a 
short time. Babadağlılar Bazaar, which continues its existence with the purposes such as the delivery of the 
textile production to the local consumer, the presentation of quality local production to the bazaar and the 
development and development of the domestic producer, is one of the important examples of community 
entrepreneurship (Figure 4). 

Another important benefit of Babadağlılar Bazaar is the service that was made for Turkish culture. The 
customer who is not looking for another place to buy textile can come directly to this bazaar and buy a wide 
variety of products at much cheaper prices as wholesale or retail. This case provides benefit not only for 
customers in Denizli but also textile wholesalers in many parts of Turkey. Babadağ Bazaar has to complete 
its conventionalism with modern production and marketing tools. It needs to be known much more and get 
a wider market especially with ads to be made from the internet (İrmiş et al., 2014).

Figure 4. Views from interior design of Babadağlılar bazaar

As understood from the mentioned-above, Babadağ Bazaar is well known as one of the oldest trade 
buildings in Turkey. As one of the urban heritage in the city of Denizli, the bazaar has commercially unique 
landmark for the Turkish and other communities. With time, the quality of the environment has degraded 
and the image of the building has become obscure. The revitalization of the building would improve the 
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quality of its urban environment that at the end would positively impact on the image of the Denizli as a 
whole. The importance of place’ image and identity has to be considered in enhancing the new or future 
development within a city. This idea can make the city more meaningful and memorable for the visitors.

Today, the shopping mall is one of the major landmarks in contemporary cities anymore. Its rapid 
expansion and diffusion suggests the reconsideration of new forms of building and spatial organization 
of places oriented to the distribution and consumption of goods and services (Gasca-Zamora, 2017). In 
addition, current urban design approaches should orientate to strengthen the visual quality, the visibility 
and total visual quality of an existing landmark, which is already a component of urban space, in the daily 
experience of its users and citizens at large (Kalın and Yılmaz, 2012).

4. CONCLUSIONS

There is strong competitiveness among cities on the global, national and regional market, which makes 
them to know their visitors thoroughly and create new strategies. According to perception of Denizli as a 
cultural and historical city situated in the pleasant natural surroundings, we recommend domestic tourism 
market to build the image of Denizli. Findings provide valuable insight for city decision makers and add 
specific focus on differences between future and current visitors.
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1. GİRİŞ

Kent kavramı genel olarak; farklı nitelikteki sosyal sınıflardan oluşmuş bir toplumun, yapay çevrenin doğal 
çevreye egemen olduğu bir ortamda ve kentsel yaşam kurallarına uygun bir şekilde hayatlarını sürdürdükleri 
bir yerleşim yeri olarak tanımlanabilir (Gürsoy, 2011).

Kentler insanların toplumsal olarak bir arada yaşama ihtiyaçları neticesinde ortaya çıkan yerleşim alan-
larıdır. Bu yerleşim alanlarında insanlar günlük gereksinimleri yanında sağlık, eğitim, barınma, iş, sosyal et-
kinlik gibi birçok ihtiyacını da karşılamaktadır. İnsanların bir arada yaşama ihtiyacı neticesinde kentler aşırı 
oranda göç alarak büyümüşlerdir. Özellikle 1950’li yıllardan itibaren günümüz kentlerinin nüfus artışını 
hızlandırıcı etken olarak, kırsal nüfusun kentlere göç etmesi gösterilmektedir. Aşırı nüfus artışı ve kaynak 
sıkıntılarının çekildiği kentlerde, barınma, altyapı, ulaşım, işsizlik, çevre kirliliği, suç, kentlileşememe gibi 
çevresel ve toplumsal bazı sorunlar ile karşı karşıya kalınmıştır. Günümüzde ise halen bu sorunlarla mücadele 
edilmektedir (Güven, 2016).

Sadece yapı ve insanlardan oluşmaması gereken kentlerde, insanların mutlu olacağı koşulların oluşturul-
ması gerekmektedir. Yeşil alanlar bu ihtiyacı karşılayacak mekanlar olarak kabul edilmektedir (Aksoy, 2013). 
Kentlerde en büyük yeşil alan sağlayan mekanlardan olan kent parklarının (Ören, 2015), hızla kentleşen 
toplumlarda yaşam kalitesine önemli katkısı bulunmaktadır (Asımgil, 2012). 

Kent farklı nitelikte mekanların bir araya gelerek oluşturduğu bir bütün olarak kabul edilmektedir. Bu 
bütün içerisinde konforlu ve rahat yaşamaya olanak sağlayan, ayrıca insanların sürekli iletişim halinde bulun-
duğu elemanlar ise kent mobilyaları olarak isimlendirilmektedir (Şişman ve Gültürk, 2016). Park alanları ise 
kent içerisindeki açık-yeşil alan sistemlerinde kent mobilyalarının en yoğun bulunduğu mekanlar olarak kabul 
edilmektedir. Bu parkların nitelik ve nicelik açısından kaliteleri ise sahip oldukları mobilyalar ile ilişkili ola-
bilmektedir (Erdoğan vd., 2011). Dolayısıyla tasarlanan bu mobilyaların belirli bir amaca hizmet etmesi, özgün 
olması ve kentle uyumlu olması gerekmektedir (Abdurrahmanoğlu, 2014).

Kent mobilyaları kent yaşantısının daha anlamlı ve keyifli olmasını sağlamanın yanında kentsel konfor ve es-
tetik yaratmaya fırsat sunmaktadırlar. Bunun için kent mobilyalarının tasarım ve konumlandırmalarında önce-
likli aranan özellik uygunluktur. Ayrıca kent mobilyaları bulunduğu çevrenin karakterini de yansıtabilmelidir. 
Diğer taraftan kent mobilyalarının kent dokusundaki görsel etkisi de çok önemlidir. Bu nedenle kent mobily-
aları tek tek ya da grup olarak tasarlanırken kentsel peyzaj ile bütünlüğü sağlanmalıdır (Feyizoğlu, 2008).

Bu çalışmanın amacı, kent parklarında bulunan kent mobilyalarının incelenmesi ve öneminin örneklerle 
ortaya konulmasıdır.

2. KENT MOBİLYASI TASARIMI

Kent mobilyaları; ergonomi ve çeşitli fiziksel özellikler bakımından bazı kriterlere uygun olmalı, tasarım-
larında işlevsel ve estetik (çizgi, ölçü, biçim, renk, doku vb.) özellikler dikkate alınmalı, aynı zamanda ola-
bildiğince özgün tasarımlara sahip olması gerekmektedir (Aksu, 2012). Kent mobilyası tasarımları kentle 
örtüşmeli ve bunun yanında kent kimliğini yansıtır şekilde olmalıdır (Abdurrahmanoğlu, 2014). Ayrıca kent 
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mobilyalarının tasarımlarında farklılık oluşturabilecek ve kullanıcıların beğeni düzeyi üzerinde etkili olabilecek 
unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar; renk uyumu, ölçü/oran dengesi, işlevsel uygunluk, malzeme uyumu, 
bakımlı/temiz olma, modern olma, yeni olma, tarihi nitelikte olma, tarihe atıf yapılması, farklı olma, etkileyici 
olma, ilginç olma, gösterişli olma, orijinal/özgün olma, konumunun iyi olması, çevre ile uyumlu olma, çevre 
ile karşıt olma, anlamsal ve anıtsal olma, simgesel olma ve görsel zenginlik oluşturma olarak ifade edilebilir 
(Ghorab, 2015).

3. KENT MOBİLYASI KAVRAMININ KENT İLE İLİŞKİSİ

Banklar, sınır elemanları, kiosklar, reklam panoları, posta kutuları, telefon kulübeleri, sokak ve trafik lam-
baları, işaretler, duraklar, çöp kutuları, umumi tuvaletler, su elemanları ve heykeller gibi farklı amaçlar için 
kullanılan objelerin tamamını ifade eden “Kent mobilyaları” kavramı, genel kullanımıyla bina içlerini ifade 
eden “Mobilya” kelimesinin önüne kamu öznesini vurgulamak amacıyla “Kent” kelimesi getirilerek oluşmuştur 
(Abdurrahmanoğlu, 2014). Ancak kent mobilyası kavramı farklı terimlerle ifade edilebilmektedir ve bu terim-
lerden bazıları “Kentsel donatı elemanları”, “Çevre donatı elemanları”, “Kent aksesuarları”, “Çevre düzenleme 
öğeleri”, “Peyzaj elemanları” dır (Aksu, 2012). 

Kent mobilyaları teknik donatısına göre (Akyol 2006); 

Alt yapıya bağlı olan kent mobilyaları;
•	 Aydınlatma elemanları (Şekil 1)
•	 Bilgi iletim ve işaret panoları (Şekil 2)
•	 Telefon kulübeleri (Şekil 3)
•	 Toplu ulaşım durakları (Şekil 4)
•	 Meydan saatleri (Şekil 5)
•	 Su öğeleri (Şekil 6)
•	 Satış birimleri (Şekil 7)
•	 Alt yapı tesisleri bakım kapakları (Şekil 8)

Alt yapıya bağlı olmayan kent mobilyaları;
•	 Zemin kaplamaları (Şekil 9)
•	 Çöp kutuları (Şekil 10)
•	 Çiçeklikler (Şekil 11)
•	 Üst örtü öğeleri (Şekil 12)
•	 Ağaç altı koruyucuları (Şekil 13)
•	 Bisiklet parkları (Şekil 14)
•	 Oyun alanı elemanları (Şekil 15)
•	 Plastik sanat objeleri (Şekil 16), olarak 

sınıflandırılabilir.

Şekil 1. Aydınlatma Elemanından Örnek Bir 
Görünüm (URL-1, 2018)

Şekil 2. Bilgi İletim ve İşaret Panolarından Örnek Bir 
Görünüm (URL-2, 2018)
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Şekil 3. Telefon Kulübelerinden Örnek Bir 
Görünüm (URL-3, 2018)

Şekil 4. Toplu Ulaşım Duraklarından Örnek Bir 
Görünüm (URL-1, 2018)

Şekil 5. Meydan Saatlerinden Örnek Bir 
Görünüm (URL-4, 2018)

Şekil 6. Su Öğelerinden Örnek Bir Görünüm (URL-
5, 2018)

Şekil 7. Satış Birimlerinden Örnek Bir Görünüm 
(URL-6, 2018)

Şekil 8. Alt Yapı Tesisleri Bakım Kapaklarından 
Örnek Bir Görünüm (URL-7, 2018)
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Şekil 9. Zemin Kaplamalarından Örnek Bir 
Görünüm (URL-1, 2018)

Şekil 10. Çöp Kutularından Örnek Bir Görünüm 
(URL-1, 2018)

Şekil 11. Çiçekliklerden Örnek Bir Görünüm 
(URL-8, 2018)

Şekil 12. Üst Örtü Öğelerinden Örnek Bir 
Görünüm (URL-9, 2018)

Şekil 13. Ağaç Altı Koruyucularından Örnek Bir 
Görünüm (URL-1, 2018)

Şekil 14. Bisiklet Parklarından Örnek Bir 
Görünüm (URL-1, 2018)
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Şekil 15. Oyun Alanı Elemanlarından Örnek Bir 
Görünüm (URL-1, 2018)

Şekil 16. Plastik Sanat Objeleri Örnek Bir 
Görünüm (URL-10, 2018)

     
      4. KENT MOBİLYALARININ HALK AÇISINDAN ÖNEMİ

Kent mobilyalarının tasarımları,  konumlandırılmaları, montajları, boyanma durumları ve birbirine ben-
zerlikleri gibi sahip oldukları özellikleri kentte yaşayan yaşlı insanların akıl sağlığı üzerinde olumlu ve önemli 
etkileri olabilmektedir (Jafari, 2016). Ayrıca, kent mobilyaları kentin yaşanabilir ve algılanabilir olmasını sağla-
maktadır. Kent mobilyalarının her biri kent sakinleri ve kent açısından anlam ve öneme sahiptir. Kent sakinleri 
açısından bu durumun önemi, kent ile görsel ve fiziksel ilişkilerinin öncelikle kent mobilyaları ile olmasıdır. 
Kent açısından bu durumun önemi ise kent mobilyalarının çevreyi tanılayan, belirleyen ve özelleştiren özel-
likleridir. Dolayısıyla, kent mobilyalarının birbirleri ve yer aldıkları kentsel mekanla doğru ilişkiler kurma-
larını sağlayacak yaklaşımlar gerekmektedir (Güremen, 2011). Ancak standartlara ve kent dokusuyla uyumlu 
olmayan hatalı uygulamalar sonucunda işlevini yerine getiremeyen kent mobilyaları, tercih edilmeyen ve görsel 
kirlilik yaratan nesneler haline dönüşebilmektedir (Sağlık vd., 2014).

5. SONUÇ

Sonuç olarak, günümüzde kentlerin sahip olduğu yeşil alanlar yetersiz kalabilmektedir. Kent dokusu 
içerisindeki parklar sahip oldukları yeşil doku ile kent ve kent sakinlerinin yeşil alan ihtiyacının karşılanmasın-
da etkili olabilmektedir. Bu parklarda kullanılacak olan kent mobilyaları ise kent sakinlerinin katılımlarını 
etkileyen bir unsur olabilmektedir. Dolayısıyla tüm kent sakinleri tarafından yoğun şekilde kullanılan parklar-
da iyi tasarlanmış, kent ile bütünleşebilen kent mobilyaları hem park kullanıcıları için hem de kent için önem 
içermektedir.
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    1. GİRİŞ

Türkiye’de Cumhuriyet’in kurulduğu dönemde (1923-1950) kadın, modernlik kavramının temsili olarak 
kabul edilmiştir. Kadının özgürleşerek kamu yaşamına katılması hedeflenmiştir. Bu hedefin gerçekleştirile-
bilmesi için kadınların modern eğitim sistemi ile yetişmeleri gerektiği düşünülmüştür. Ancak toplumun henüz 
karma eğitime hazır olmadığı düşüncesi nedeniyle Cumhuriyet kadınının modern eğitim alması öncelikle kız 
okulları ile sağlanır (Gürol, 2003, s:95). Bu düşünce çerçevesinde kız enstitüleri açılır. İlk kız enstitüsü 1928 
yılında açılan Ankara İsmet Paşa Kız Enstitüsü’dür. Ardından başka kent ve ilçelerde kız enstitüleri açılmaya 
devam eder (Alpagut, 2010). 

İlkokul sonrasında beş yıllık bir öğretim süresi bulunan bu okulların öğretim programlarında yapılan 
değişiklik sonucunda 

İlk üç sınıfı Kız Sanat Orta Okulu, ikinci devresi de Kız Enstitüsü adını almıştır. 

1963-1964 öğretim yılından itibaren ortaokula dayalı üç yıl süreli meslek okulu hâline getirilen Kız En-
stitüleri, 

1974-1975 öğretim yılından itibaren Kız Meslek Lisesi, 

1983-1984’te dört yıl süreli Anadolu Kız Meslek Liseleri, 

1988-1989’da ise Anadolu Kız Teknik Liseleri olarak adlandırılmıştır (Arığ, 2014, s:198).

Bu durum, mimari koruma ve restorasyon disiplininde Cumhuriyet rejiminin simgelerinden birisi olan 
Kız Enstitü binalarının akıbetinin sorgulamasını gerekli kılar.  Çünkü bu yapılar Türkiye Cumhuriyeti’nde bir 
yandan modern kadının, bir yandan modern eğitimin, bir yandan da modern mimarinin yaratılışının simge-
leridir. Bu nedenle işlevini kaybetmeye yüz tutmuş, ekonomik ömrünü tamamlamış sıradan betonarme yapılar 
gibi düşünülmemelidir. Bu yapıların birer tarihi ve mimari miras olarak korunup gelecek kuşaklara aktarılması 
gerekir. 

Bu anlamda Ankara İsmet Paşa Kız Enstitüsü ve Bursa Necatibey Kız Enstitüsü binalarının tescil edilerek 
yasal koruma altına alınması sevindirici bir gelişmedir. Diğer taraftan Antalya İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nün 
2000’li yıllarda fotoğraf, çizim vb yönlerden arşiv belgelerine bile geçirilmeden yıktırılmış olması ülkemizin 
eğitim yapıları mirası için büyük bir kayıptır. Ülke bazında gözden düşen kız enstitülerinin yapıları kent 
merkezinde kalan rant sağlayacak konumları ile kurum ve şahısların dikkatini çekmektedir. Bu nedenle kız 
enstitü binalarının bazıları özgün işlevini tamamen yitirerek başka amaçlarla kullanılırken, bazıları yıktırılmış 
ya da yıkım kararı alınmış vaziyette bekletilmektedir.
Bu nedenle bu çalışmada kız enstitü binalarının tarihi ve mimari önemine dikkat çekilmek istenmiş,  kız enstitü 
binalarının karşı karşıya olduğu tehditler Senirkent Kız Enstitüsü binasının hikâyesi üzerinden ele alınmıştır.

    2. Kız Enstitüleri (Kuruluş Amacı, Tarihi Gelişimi, Ülkenin Eğitim Tarihindeki 
Önemi)

Kız enstitülerinin açılış amacını anlamak için Cumhuriyet Dönemi öncesindeki kadınların eğitimi ile ilgili 
gelişmelere vakıf olmak gerekir. Bu gelişmeleri kısaca özetlersek:

19. yüzyılın ortalarına kadar 

• ekonomik durumu iyi olan bazı seçkin aileler özel derslerle kızlarını yetiştirmektedirler.
* Corresponding Author: melifcelebi@hotmail.com
 1  Akdeniz University, Faculty of Architecture, Departman of Architecture, Restoration Programme, Antalya, Türkiye.
2    Süleyman Demirel University, Faculty of Architecture, Departman of Architecture, Restoration Programme, Isparta, Türkiye.
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• Diğer kesimdeki kızların eğitimi, sadece sübyan okulları seviyesinden ibarettir. Ancak her iki kesime 
özgü kadınlar ekonomik ve sosyal hayatta yer almamaktadırlar (Arığ, 2014, s:199)

Tanzimat Dönemi’nde (1839-1876) başlayan modernleşme sürecinde kızların eğitimi konusunda da ciddi 
çalışmalar olmuştur. 

• 1858’de Sübyan okulları üstünde ilk kız rüştiyesi olan Cevri Kalfa Kız Rüştiyesi açılmıştır. (Gürol, 2003, 
s:23)

• 1869’da İlk kız öğretmen okulu olan Darülmuallimat kurulmuştur. 

• Mithat Paşa valiliği (1882-1884) zamanında kimsesiz kız çocuklarına iş bulmak ve ordunun forma 
dikişi ihtiyacını karşılamak amacıyla Nis’te Islahhane ve Sanayi Mektebi (1863), Ruscuk’ta bir Kız 
Sanayi Mektebi (1865) açtırmıştır.

• 1869’da İstanbul Yedikule’de, 1878’de Üsküdar’da (Ahmet Vefik Paşa tarafından), 1879’da da Aksaray’da 
ve Cağaloğlu’nda Kız Sanayi Mektepleri açılmıştır. 

Cumhuriyet kurulduğunda anlaşıldı ki,

• Osmanlı Devleti’nin son yıllarında ülkede yeteri kadar teknik ve meslek erbabının bulunmaması 
yüzünden sıkıntılar yaşanmaktadır (Arığ, 2014, s:199)

• Savaş yıllarında önemli bir sayıda erkek nüfusun silâhaltına alınmasından dolayı kadınların 
öğretmenlik, ebelik gibi iş kollarının dışında da fabrikalarda, devlet dairelerinde, belediye işlerinde yer 
alması gereklidir (Bakacak, 2009, s: 631)

• Teknik ve meslek erbabı, kadın erkek ayrımı yapmadan Cumhuriyet insanlarından yetiştirilmelidir.
• Yeni rejimin modern insanlarını yetiştirmek için anne misyonu nedeniyle öncelikle Cumhuriyet 

kadınları eğitilmelidir (Soydan, 2002, s: 269-271).

• Osmanlı Devleti döneminde açılan okullar, Cumhuriyet’in inşası için yetersizdir. Yeni ve donanımlı 
okulların açılması gereklidir (Soydan, 2002, s: 272).

Bu veriler ışığında 1934’te bakanlıklardan bir komisyon oluşturularak kadınların eğitimi ile ilgili her ilde 
Kız Enstitülerinin kurulması ve Akşam Kız Sanat Okullarının kasabalara kadar yaygınlaştırılması kararları 
alınmıştır (Arığ, 2014, s:200).

Kız Enstitüleri açılırken Osmanlı dönemindeki Kız Sanayi Mektepleri örnek alınmış, eğitim programları 
Avrupa’daki kız okullarına göre modernize edilmiştir (Arığ, 2011, s:5). Osmanlı döneminde açılan kız sanat 
okullarından ikisi İstanbul’da (Üsküdar Kız Sanayi Mektebi ile Çapa Kız Sanayi Mektebi), biri Bolu’da, diğeri 
de Erzurum’da olmak üzere dördünün Cumhuriyet dönemine intikal ettiği bilinmektedir (Arığ, 2011, s:5). Kız 
Sanayi Mektepleri İstanbul’da yaygın olsa da Anadolu’ya Ankara’dan yayılmıştır. Öne çıkan iki enstitü, İzmir ve 
Elazığ Kız Enstitüleri Batı ve Doğunun temsilcileri konumundadır (Akşit, E. E., 2005).

Kız Enstitülerinin, Kız Sanayi Mekteplerinden en önemli farkı: sanayi vurgusundan uzaklaşılmış, ideolojik 
üretime ağırlık verilmiş olmasıdır. Yani Cumhuriyet Kızlarının eğitiminde önemli olan onlara iş bulmak değil; 
Cumhuriyetin yeni ideolojilerini benimsetmek, mümkün olduğu kadar yaymak ve yeni kuşakları bu doğrultu-
da yetiştirmekti (Akşit, E. E., 2005).

Kız Enstitülerinin Hedefleri

• Öğretim çağında bulunan kızlara ortaokul derecesinde genel bilgi vermek ve onları ileri bir toplum 
seviyesinin gerektirdiği becerikli, marifetli bilgili birer anne ve ev kadını olarak hazırlamak (Arığ, 2014,  
s:197)

• Talebeyi iyi bir ev hanımı olabilecek hale getirmek ve kendisine bütün hayatı boyunca lazım olacak 
her türlü işler hakkında malumat vererek işini kendi yapabilecek kudrete yetiştirmek (Soydan, s: 276)

• Aynı zamanda kadını bir meslek sahibi yaparak, hayatını bir iş kadını olarak kazanmasını sağlamak 
(Soydan, s: 276).

Kaynaklarda Kız Enstitülerinin sayı ve yerleri ile ilgili bilgilerde çelişkiler vardır. Leyla Alpagut’a (2010) 
göre 1940’ların başında Adana, Afyon, Ankara, Bursa, Edirne, Elazığ, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Sivas ve 
Trabzon’da 1’er tane, İstanbul’da 4 tane olmak üzere Türkiye’de toplam 16 Kız Enstitüsü bulunmaktadır. Aynur 
Soydan’a (2002; s:275) göre 15 adet kız enstitüsü vardır. Ayten Sezer Arığ’a (2011; s: 13) göre 31 Kız Sanat En-
stitüsü ile 3 Aksam Sanat Enstitüsü bulunmaktadır. Müjgan Cunbur’a (1992; s: 270) göre Osmanlı döneminden 
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devralınan 2 kız sanayi mektebine ilaveten 1938 yılına gelindiğinde Türkiye’nin her yanında açılan Kız Sanat 
Okullarının sayısını 40’ı bulurken, 28 Akşam Kız Sanat Enstitüsü açılmıştır. Mesleki ve Teknik Öğretim rapor-
larına (1958, s. 13-14) göre, 1957-1958 öğretim yılı itibarıyla Türkiye’de bir yüksek dereceli Ankara Kız Teknik 
Öğretmen Okulu, 82 Kız Enstitüsü ve 3 Orta Kız Sanat, 63 de Akşam Kız Sanat Okulu bulunmaktadır (Arığ, 
2014, s:201).  R. Özalp’e (1961, s. 86) göre 1960’ların başına gelindiğinde 103 Kız Enstitüsünde vardır. 

3. Senirkent Kız Enstitüsü

3.1 Senirkent ve Eğitim

Senirkent, Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Isparta Kenti’nin küçük bir ilçesidir. Toros dağlarının 
etekleri üzerine kurulmuştur.

  

Şekil 2. Türkiye Haritasında Isparta ve Senirkent Yerleşim Dokusu (URL 1 ve URL 3)

Şekil 6. Senirkent’ten Görünüm (URL 2)

Senirkent’in 19. yüzyıl ortalarında sosyal ve ekonomik gücünün yüksek olduğu bilinmektedir. 1844/1845 
tarihli Uluborlu kazası temettuat defterine göre bu gücünün kaynağı % 60 ticaret + dokumacılık + sanat, %26 
tahıl üretimi, %8 bağcılık ve % 4 hayvancılık gelirine bağlıdır. Bu ekonomik güç, halkın yaşam düzeyinin yük-
selmesini sağlamıştır. Öyle ki halk dağlardan kendi suyunu  getirmiş, kamu binalarını kendi yapmış, ihtiyacı 
olan insanını desteklemiştir. Ancak Senirkentlilerin en çok ön plana çıkan yanı eğitime önem vermeleri olmuş-
tur (URL 2).

1901 Konya Vilayet Salnamesine göre 1776 hanelik Senirkent’te, 7 medrese ve 16 mektep mevcuttur (Duy-
maz, 2009, s: 199). 1900’lü yılların başında halkın katkıları ile rüştiye mektebi (ortaokul) ve ilkokul binası 
yaptırıldığı da bilinmektedir (URL 2). Bu gelenek Cumhuriyet döneminde artarak devam etmiştir. 1925’li yıl-
larda gelişen dokumacılık ve halıcılık kooperatifleşmeyi ve beraberinde kalkınmayı sağlamıştır. 1931 yılında 
Dokumacılar Birliği ve Yükseliş Birliği kurulmuştur. Yükseliş Birliği 1931 yılında Afyon’da Senirkent Öğrenci 
Yurdu’nu açmıştır. Bu yurt, 1950 yılına kadar Senirkentli gençlerin ortaokul ve lise eğitimi yapmalarına imkan 
sağlamıştır. Bugün Cumhuriyet Meydanındaki Turan İlkokuluna ait taş bina halkın katkıları ile inşa edilerek 
1932 yılında hizmete açılmıştır. 
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1940 yılında Senirkent Dokumacılar Küçük Sanat Kooperatifi kurulmuştur. Kooperatifin öncülüğünde or-
taokul binası yaptırılarak 1949 yılında eğitime hazır hale getirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, Senirkent nahiye 
olduğu için Ortaokul açılmasına izin vermemiştir. Bunun üzerine Senirkent Ortaokulu özel okul statüsünde 
açılmış, öğretmenlerin ücretleri de halk tarafından karşılanmıştır. Ortaokul bir yıl sonra Milli Eğitim Bakan-
lığına devredilmiştir.

Ayrıca, daha sonraki yıllarda halkın katkıları ile yapılan binalarda; 1949 yılında Cumhuriyet İlkokulu, 1961 
yılında Yükseliş İlkokulu, 1974 yılında İmam Hatip Lisesi açılmıştır (URL 2).

Yine Kooperatifin öncülüğünde 1951 yılında Kız Sanat Ortaokulu, 1959 yılında Yapı Sanat Enstitüsü 
açılmıştır (URL 2). 1973 yılında, merkezde 3 ilkokul, 1 ortaokul, 1 lise, 1 Kız Sanat Enstitüsü, 1 Yapı Sanat 
Enstitüsü (Kasaba ve köylerde 3 ortaokul, 8 ilkokul) bulunmaktadır (URL 4).

1996 yıllığındaki bilgilere göre; 1 Meslek Yüksek Okulu, Senirkent Lisesi, İmam Hatip Lisesi, Kız Meslek 
Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise, Ticaret Meslek Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi, 3’ü ilçe merkezinde ol-
mak üzere 11 ilkokul, 2 ortaokul, Büyükkabaca kasabasında (1993-1994 öğretim yılında açılan) Çok Programlı 
Lise vardır.

3.2 Senirkent Kız Enstitüsü Binası

1940 yılında Senirkent Dokumacılar Küçük Sanat Kooperatifi kurulmuştur. Kooperatifin öncülüğünde 
1951 yılında Kız Sanat Ortaokulu binası yapılmış ve eğitime başlamıştır. 

Şekil 7. Senirkent Kız Sanat Ortaokulu ve Çevresinin Yeni Yapıldığı Dönem ve Günümüzdeki Durumu (URL 4)

Literatür kaynaklarında yapının adı Kız Sanat Ortaokulu olarak geçmekte, ancak okulun ana giriş kapısının 
üzerinde ‘Kız Enstitüsü’ yazılı bir levha bulunmaktadır. Bu levhanın görünümü itibari ile oldukça eski olduğu 
anlaşılmaktadır. 

1973 yılında Senirkent’te 1 Kız Sanat Enstitüsü bulunduğu belirtilmişti (URL 4). Bu nedenle 1951 Yılında 
inşa edilen Kız Sanat Ortaokulu’nun 1973’te Kız Enstitüsü adını aldığı düşünülmektedir. Günümüzde ticari 
amaçla kullanılan yapının özgün işlevini ne zaman kaybettiği bilinmemektedir.

Şekil 8. Kız Enstitüsü’nün Giriş Kapısının Üzerindeki Kitabesi
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Kız Enstitüsü binası Senirkent ilçe merkezinde Hıdır Çelebi (Pazar Yeri) Mahallesi’nde Cumhuriyet Cad-
desi ile Ali İhsan Şahin Caddesi’nin kesiştiği köşede yer almaktadır.

Şekil 9. Senirkent Kız Enstitüsü’nün Konumu

Senirkent Kız Enstitüsü binası “U” planlıdır. U planlı bir koridor ve bu koridorun sadece kısa kenarları 
boyunca dizilen mekanları ile ilginç bir plan düzenine sahiptir.

Şekil 10. Senirkent Kız Enstitüsü Binası – Bina Biçimlenişi

Senirkent Kız Enstitüsü bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere 3 kattan meydana gelmektedir. Ancak 
eğitim kimliğini tamamen kaybetmiştir ve çeşitli ticari amaçlarla kullanılmaktadır. Bu işlev değişikliği yapının 
özgün okul plan şemasının da kaybolmasına neden olmuştur. Yapının özgün girişleri korunmuş olup ana giriş 
batı, tali giriş doğu cephesinden verilmiştir. Muhtemelen geniş bir giriş holü, müdür odası, öğretmenler odası, 
belki bir konferans salonu, belki geniş atölyelerin bulunduğu zemin katta günümüzde gelişigüzel yerleşmiş 
dükkanlar, bir kıraathane, bir nalbant ve bir tamirhane bulunmaktadır. Maalesef iç mekanlardaki aşırı müda-
hale, kargaşa ve eşya yığınından zemin kat planının özgün durumunu saptamak mümkün olamamıştır. 
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Şekil 11. Senirkent Kız Enstitüsü Zemin Kat Planı

Birinci kat planı incelendiğinde günümüzde bu katın daha az kullanılması nedeniyle zemin kata göre daha 
fazla korunmuş olduğu söylenebilir. Zemin kat ile bağlantı yapının batı bölümünde yer alan bir L merdivenle 
sağlanmıştır. Yapının kuzey bölümünde odalar ve bu odaların önünde holler bulunmaktadır. Buradaki oda-
ların sınıf olduğu düşünülmektedir. Yapının güney bölümü günümüzde kullanılmamakta fakat bölme duvarları 
kaldırılmıştır. Duvar izleri incelendiğinde özgün planında bu bölümde 2 sınıf ve 2 oda olduğu düşünülmekte-
dir.

Şekil 12. Senirkent Kız Enstitüsü Birinci Kat Planı

Günümüzde yapının bodrum katında girişleri kuzey cephesinden verilmiş iki dükkan bulunmaktadır. 
Özgün plan şemasında bu katta hangi mekanların olduğu bilinmemektedir. 

Şekil 13. Senirkent Kız Enstitüsü Bodrum Kat Planı

Senirkent Kız Enstitüsü’nün planı kadar yapım sistemi ve malzeme kullanımı da ilgi çekicidir. Tuğla mal-
zemeden yığma sistemde inşa edilmiş yapının döşemeleri ve lentoları betonarmedir. Boyutları ile de ilgi çeken 
tuğla malzemesi, yapının inşa edildiği dönemde sıkça kullanılan Başmakçı Tuğlası olabilir.  Bu yapım sistemi 
inşaat ustaları arasında ‘Yığma betonarme’ olarak adlandırılmaktadır.
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Şekil 14. Senirkent Kız Enstitüsü Arka Cephe

Senirkent Kız Enstitüsü binası köşe çıkması, monoton pencere tekrarları ve geniş saçaklı kiremit kaplı kır-
ma çatısıyla İkinci Ulusal Mimarlık Dönemi’mizin bazı karakteristik özelliklerini taşımaktadır.

Şekil 15. Batı Cephesi

Şekil 16. Kuzey Cephesi

Yapının iç mekanları bakımsız olmasına karşın kapı, pencere, merdiven vb. özgün yapı elemanlarının ha-
len var olduğu görülmektedir.
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Şekil 17. Özgün Pencere ve Kapıları

Kapının üzerinde derslerin başlayıp bittiğini haber veren zil ve tesisatı günümüzde de mevcuttur.

Şekil 18. Özgün Zil Tesisatı

4. Sonuç ve Öneriler

1923 Yılında Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren yeni rejimin reformları inşa edilmeye çalışılmıştır. 
Ülkeyi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarma ilkesi doğrultusunda Cumhuriyet insanını yetiştirme hedefinin 
öncelikle ‘eğitim’ ile başarılacağı öngörülmüştür. Bir insanın ilk öğretmeninin annesi olacağı gerçeği üzerinden 
hareketle ilk eğitilecek kitlenin ‘Cumhuriyet Kadınları’ olduğu düşünülmüştür. Bu nedenle kız çocuklarının iyi 
bir eğitim alması ve aldığı bu eğitimle iyi bir anne, iyi bir öğretmen, tam donanımlı bir ev hanımı ve ekonomik 
bağımsızlığını kazanabilen bir iş kadını olarak yetiştirilmesi amaçlanmıştır.  

Bu amaçla Cumhuriyet döneminde ilk açılan okul tiplerinden birisi ‘Kız Enstitüleri’ olmuştur. Dolayısıyla 
kız enstitülerinin Cumhuriyet tarihimizde ve eğitim sistemimizde çok önemli bir yeri vardır. Kız enstitüsü 
binaları bu eğitim sisteminin günümüze bilgiler aktaran tarihi belgeleridir. Toplumsal hafızamızın her daim 
canlı tutulması için yaşatılmaları gerekir. Çocuklukları bu okullarda geçen kadınlarımız için ‘anı’ değeri vardır. 

Ayrıca bu okullar Cumhuriyet rejimini, mimarileri ile de simgelemişlerdir. Cumhuriyet rejiminin 
arayışlarından birisi de kendi mimarisini yaratmaktır. Kız enstitüsü binaları bu arayışların beden bulduğu 
yapılardır. Birinci Ulusal Mimarlık, Rasyonalizm, İkinci Ulusal Mimarlık akımlarının öncüsü olma rolü üstlen-
mişlerdir. Nitekim burada ele alınan Senirkent Kız Enstitüsü İkinci Ulusal Mimarlık anlayışının bir ürünüdür. 
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Bundan dolayı kız enstitüsü binaları Cumhuriyetimiz rejimimizin, Cumhuriyet kadınlarımızın ve Cum-
huriyet Dönemi Mimarlığımızın birer simgeleridir. Bu nedenle yıkılmamalı, terk edilmemeli, özgün mimari 
özellikleri bozulmamalı ve tescillenerek yasal olarak koruma altına alınmalıdır. Cumhuriyet reformlarının 
uygulanmasında her daim öncülük eden ve tabiri caizse kendi göbeğini kendi kesen Senirkent Halkı’nın, kız 
enstitü binalarını koruma ve gelecek kuşaklara aktarma konusunda da atılım yapmaları çok anlamlı olacaktır.
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Mimari Korumada 

Yarışma Projelerine Venedik Tüzüğü Çerçevesinden Bakmak

Selen Güler*1, Meryem Elif Çelebi Karakök2

    1. GİRİŞ

     Her toplumun kendine ait kültürel değerleri vardır; farklı kültürlerde farklı sanat eserleri, mi-
mari değerler ve anlayışlar ortaya çıkmaktadır. Ancak kültürel miras kavramı evrensel bir kavramdır. 
Kültürel mirasın korunmasında bütün dünya devletlerine büyük görevler düşmektedir. Her şeyden 
önce korumanın belirli bir kurallar çerçevesi içinde yapılması gerekmektedir. Neyin nasıl korunacağı-
na dair birçok çalışma yapılmıştır. Ancak evrensel olan kültür değerlerini korumak için evrensel ku-
rallar dizisi gerekmektedir. Bu bağlamda evrensellik ilkesini sağlayabilen en önemli bildiri Venedik 
Tüzüğü’dür. 16 maddeden oluşan tüzükte tarihi anıt, onarım, koruma, arkeolojik kazılar gibi birçok 
alanda hükümler yer almaktadır.

    Korumanın en önemli basamağı olan restorasyon uygulamaları için de en büyük altlığı Venedik 
Tüzüğü sağlamaktadır. Öte yandan tüzüğün hazırlandığı 1964 yılı koşulları ve günümüz koşullarının 
da aynı olmadığı kabul edilmelidir. Bu sebeple özel durumlar söz konusu olduğunda tüzük içerisinde-
ki kurallar esnetilebilmekte proje yürütücülerinin inisiyatif kullanması gerekmektedir. Ancak genel 
anlamda bakıldığında tüzüğün koşullarını yerine getiren bir projelerin tarihi eseri, yapıyı veya dokuyu 
korumada başarılı olduğu görülmektedir.

    Restorasyon uygulamaları çok önemli olmakla birlikte çok detay gerektiren zorlu ve maliyetli bir 
süreçtir. Bu sebeple gönüllü bir topluluk hariç restorasyon ve koruma amacıyla çalışan insan bulmak 
zordur. Ancak ödüllü mimari restorasyon yarışmalarının bu konuda meslek insanlarını restorasyon ve 
koruma çalışmalarına teşvik etmesi beklenmekte, kişilerin koruma bilincini artırmada önemli bir rol 
oynamakta ve yarışmalarda sunulan başarılı projeler kendinken sonra gelenler için birer örnek teşkil 
etmektedir. Tarihi çevre korumada bilinçli davranmak bu değerlerin korunması için oldukça önem-
lidir. Yapılan koruma çalışmalarında hangi ölçekte olursa olsun yapının veya dokunun her özelliği göz 
önünde bulundurulmalıdır. Yapım tekniği, yapı malzemesi, kullanım işlevi, çevreyle ilişkisi gibi du-
rumlar göz önünden bulundurulmalıdır. Bu çalışmada koruma bilinci ve koruma yarışmaları arasın-
daki ilişki ödül alan projeler üzerinden değerlendirilmiştir. Projelerin Venedik Tüzüğü’nde belirtilen 
maddelere uygun olup olmadığı tartışılmıştır.

    2. TARİHİ ÇEVRE KORUMA ve VENEDİK TÜZÜĞÜ

    Koruma kavramı, muhafaza, onarım, yenileme ve işlev değiştirme gibi birçok konuyu kapsa-
maktadır. Bir eserin tarihsel sürecini anlamak, korunmasını sağlama, eseri onarmak, restore etmek ve 
yeniden işlevlendirmek gibi uygulamaların tamamı koruma disiplininin içinde yer almaktadır. Koru-
ma kavramının ilk olgusu neyin korunacağına karar verilmesidir. Korunacak olan değerler bir toplu-
mun kültürünü ve tarihini oluşturmaktadır  (Asatekin, 2004). Kültür ve doğa varlıkları olarak tanım-
lanabilecek bu değerler bir çakıl taşından bir yerleşkeye kadar uzanan geniş bir ölçek düzlemindedir.

   Kültür ve doğa varlıkları taşınır ve taşınmaz olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Taşınır kültür 
varlıkları bir kültüre yönelik belge niteliği taşıyan resim, heykel, kitapçık, takı, kumaş gibi sanat es-
erleridir. Bu eserler dönemin moda anlayışından malzeme tekniği ve teknolojisine kadar bilgi sağla-
maktadır. Taşınmaz kültür varlıkları ise daha çok yapısal değerleri içeren dönemin mimari ve tarihsel 
gelişimine, malzeme bilgisine, yapım tekniğine ışık tutan eserlerdir. Taşınır ve taşınmaz bu eserlerin 
tamamı evrensel kıymete sahip olan kültürel miras kavramını oluşturmaktadır (Ahunbay, 2013).
* selenguler@gmail.com
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   Kültürel mirasın korunması için koruma bilincinin oluşturulması önemli bir adımdır. Tarihsel 
süreç içerisinde insanlar kendileri için önemli olan olguları korumak istemiş, buna bağlı olarak da 
mekanları koruma gereği duymuştur. Mekanların işlevinin devam ettirilmesi isteği de bu konuda etki-
li olmuştur (Kaderli, 2014). Kültürel mirasın korunması aynı zamanda tarihsel, mimari ve ekonomik 
değerlerin de korunması anlamına gelmektedir  (Asatekin, 2004). 

    Kültürel mirasın korunmasına yönelik hareketlerin başlangıcı Birinci ve İkinci Dünya 
savaşlarının Avrupa kentlerinde sebep olduğu yıkımlardır. Bu yıkımların sonuçlarıyla yüzleşmek ve 
tedbirler almak için devletler kendilerine yeni yollar çizmiştir. Bu bağlamda 1931’de Atina’da ‘’Tarihi 
Anıtların Korunması İle İlgili Mimari ve Teknisyenlerin I. Uluslararası Koferansı’’ düzenlenmiştir. 
Yine 1931 yılında İtalya’da restorasyon uygulamalarında uyulması gereken ilkelerin açıklandığı Carta 
Del Restauro Eski Eserler Ve Güzel Sanatlar Yüksek Kurulunca kabul edilmiştir. Bu çalışmalar 1964 
yılında kabul edilen Venedik Tüzüğü’ne de altlık hazırlamıştır. Bu tüzüğün hazırlanmasındaki en 
büyük sebep meslek grupları, idareciler, uygulamacılar gibi toplulukların değerli yapı veya dokulara 
yaptıkları yanlış müdahalelerdir (Ahunbay, 2013). 16 maddeden oluşan tüzükte dönem izlerine saygı 
duyulması, yapılan müdahalelerin yapıyı gölgelemeyecek şekilde belli edilmesi, her ölçekteki eserin 
korunmaya değer olduğu, korumada sürekliliğinin sağlanması gibi önemli konular yer almaktadır3.

3. MİMARİ YARIŞMALAR

    Mimari yarışmalar, kişilerin ve kurumların kendilerini ifade edebilmesi için düzenlenmektedir. 
Katılımcılar bu yarışmalar sayesinde kendini ve projelerini kanıtlamakta, dünyaya karşı farklı bir bakış açısı ka-
zanmakta aynı zamanda kendilerini eleştirme özelliğini kazanmaktadır. Aynı zamanda meslek ortamı içerisinde 
statü ve ödül kazandırması açısından yarışmalar, katılımcılar için teşvik edicidir (Çağlar, 2013).

    Restorasyon proje yarışmaları koruma bilincinin artırılmasında önemli bir basamak oluşturmakta ve 
hem korumacının ve hem de kullanıcının, tarihi çevre koruma ve restorasyon konusunda bilinçlenmesinde bir 
yöntem olmaktadır. Ayrıca ödül alan projelerin koruma camiasında ve kendinden sonra gelecek koruma öner-
ilerine örnek teşkil etmesi beklenmektedir.

    Farklı isimlerle farklı platformlarda düzenlenen birçok yarışma bulunmaktadır. Her yarışmanın sonu-
cunda belirlenen derece kazanmış projenin Venedik Tüzüğü’nde beklenen koruma yasaların uyduğunu söyle-
mek güçtür. Bazı yarışmalar güvenilirlik açısından diğerlerinin arasından sıyrılmaktadır. Bu yarışmalardan 
seçilenler şu şekilde sıralanmaktadır:

    1. Uluslararası Europa Nostra Ödülleri: 

    2. Uluslararası The LEAF Ödülleri:   

    3. Ulusal Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Ödülleri 

    3.1 ULUSLARARASI EUROPA NOSTRA ÖDÜLLERİ

    2002 senesinde Avrupa Komisyonu tarafından başlatılmıştır ve o günden itibaren Europa Nostra tarafın-
dan yürütülmektedir. Ödüller koruma, araştırma, özel hizmet, eğitim-öğretim ve farkındalık artırma dalların-
da verilmektedir4.

    3.1.1. KILIÇ ALİ PAŞA HAMAMI RESTORASYONU

    Cafer Bozkurt Mimarlık tarafından hamam için hazırlanan restorasyon projesi 2017 yılında koruma 
kategorisinde Europa Nostra Ödülüne layık görülmüştür2. 

3   ICOMOS Venedik Tüzüğü https://www.icomos.org/venicecharter2004/ 
4   Europa Nostra Awards Website. http://www.europeanheritageawards.eu/publication/2017-winners/
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   Şekil 1. Kılıç Ali Paşa Külliyesi3                                       Şekil 2. Kılıç Ali Paşa Hamam Planı3 

Esasen Kılıç Ali Paşa külliyesi içinde medrese, türbe, camii ve hamamdan oluşmaktadır (Şekil 1). İs-
tanbul’un Tophane semtinde yer almaktadır. 1580-1583 yılları arasında Kaptan-ı Derya Uluç/Kılıç Ali Paşa 
tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır (Katkak, 2016). Külliyenin hamamı yapılan restorasyon çalışmalarının 
da etkisiyle özgün işlevini korumaktadır.

Plan şeması olarak bakıldığında görülmektedir ki Kılıç Ali Paşa Hamamı ılıklık, sıcaklık, su deposu ve 
külhan bölümlerinden oluşan dikdörtgen bir plana sahiptir. Tek hamam tipinde inşa edilmiştir. Soyunmalık 
kare planlıdır ve üstü mukarnaslı kasnağa tromplarla oturan 14.10 metrelik bir kubbeyle kapanmıştır (Şekil 2). 
Hamam’ın beden duvarları 1 sıra taş üzeri 3 sıra tuğladan oluşan almaşık duvar örgüsünden meydana gelme-
ktedir (Katkak, 2016). Saçakları kirpi saçak tekniğinde yapılmıştır. Tuğladan yapılmış kubbelerden oluşan çatı 
örtüsü kurşunla kaplanmıştır (Şekil 3).

  Şekil 3. (Solda) Yapı Cephesi ve (Sağda) Ilıklık- Sıcaklık Arası Geçiş Bölümü Restorasyon Önce ve Sonrası

Zamanla hem insan etkisiyle hem de doğa etkisiyle yapıda bozulmalar meydana gelmiştir. Su, don, bitki 
örtüsü, bakım eksikliği ve hava koşulları etkilerinden ana yapısal duvarlar, kubbeler ve kemerler zarar görmüştür. 
Ağır çimento, sıva, bitüm ve fayans tabakası, orijinal kurşun kaplamaların yerini almış ve 16. yüzyıl tuğlalarını 
ciddi şekilde tahrip etmiştir (Suyolcu & İren, 2007). Bu doğal olmayan ağırlık, binanın yapısal bütünlüğünü 
tahrip etmiş, asimetrik çökmeye yol açmıştır (Şekil 4).

Hazırlanan restorasyon projesinde, geleneksel taş işçiliği, ahşap işçiliği ve kurşun çatı işçiliği gibi özel yapım 
teknikleri uygulanmıştır. Aynı zamanda yapının özgün karakterini korumak için özgün yapı malzemeleri-
nin kullanımına özen gösterilmiştir. Yapı için özel yapım tuğlalar, geleneksel süslemeler, özel pencereler ve  
“horasani” harç karışımı özel olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Böylece Venedik tüzğü’nde de belirtildiği gibi 
hem yapının özgünü korunmuş hem de toplumsal bir amaç için eski işlevi yapıya yeniden kazandırılmıştır5.

    3.1.2. ST. MARTİN ŞAPEL RESTORASYONU
    Hırvatistan’ın Stari Brod isimli küçük bir bölgesinde yer alan şapel Ruđer Bošković Institute (RBI) mimarlık 
ofisi tarafından restore edilmiştir. Şapel 2017 yılında koruma kategorisinde Europa Nostra Ödülü almıştır.  
Şapel, Hırvat yerel mimarisinin örneklerindendir. 17. ve 19. yy arasında bölgede inşa edilen ahşap şapellerden 

5   https://www.archdaily.com/589511/kilic-ali-pasa-hamam-cafer-bozkurt-architecture
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günümüze sadece 40 tanesi kalabilmiştir. St. Martin Şapeli de bunlardan biridir. Dış görünüşüyle oldukça sade 
ve küçük ölçekli olan şapel, barok tarzda dekore edilmiştir2.

    
Şekil 4. Restorasyon Öncesi ve Sonrası Şapel6

    Ahşap şapel basit dikdörtgen plana sahiptir. Girişten geçildiğinde St.Martin’e adanmış sunak tam karşıda 
Meryem figürü ise hemen onun yanında yer almaktadır. Mekanın ortasından çana bağlı bir ip sarkmaktadır. 
Yapının girişinde ve bahçeye bakan duvarında ritüeller esnasında dışarıdaki insanlarla iletişimi sağlayan ahşap 
kapaklı iki açıklık bulunmaktadır. İki sıra tuğla duvar üzerine oturmuş kilisenin geri kalan tüm elemanları 
ahşaptır. Zemini taş malzemeden oluşmaktadır. Duvar ve tavanların tamamı, dekoratif bir ahşap çerçeve ile 
sınırlandırılmış, çeşitli ebatlarda 88 adet ahşap panel ile kaplanmıştır. Paneller iç içe geçmiş simetrik şeritler, 
çiçekler ve yapraklarla canlı renklerle bezenmiştir4. 

    
Şekil 5. Panellerin Önce Ve Sonra Görünümleri5

17.yy’dan kalan bu yapı günümüze gelene kadar tahribata uğramıştır. Çatının bozulma sürecine girmesiyle 
çatıdan sızan su panelleri de kötü yönde etkilemiştir. Onarım çalışmalarıyla temeller onarılmış ve meşe tahtası 
ile yeni bir ahşap çatı yapılmıştır. Uyularak çalışma boyunca, mümkün olan her yerde, geleneksel teknikler ve 
malzemelerin kullanımına dikkat edilmiştir. Ancak Venedik Tüzüğü’nde belirtilen yapılan eklerin belli edilme-
si ilkesi burada gerçekleştirilmemiştir. Silinen boyamalar sanatçılar tarafından aslından ayırt edilemeyecek 
şekilde tamamlanmıştır. 

3.2 ULUSLARARASI THE LEAF ÖDÜLLERİ

2001 yılında kurulmuş olan Leading European Architects Forum (LEAF) tarafından düzenlenmektedir. 
Her yıl belirli alanlarda o dalın en iyisini seçmekte ve ödüllendirmektedir. Bu dallar arasında inovasyon, iç 
mimari tasarım, restorasyon gibi alanlar bulunmaktadır7.

 3.2.1. BEYAZIT DEVLET KÜTÜPHANESİ RESTORASYONU

1884’te hizmete açılan devlet kütüphanesi binası, aslen bir mutfak, bir ilkokul, bir hastane, medrese ve 
hamam içeren bir külliyedir. Kütüphane ise 1506 yılında Sultan Beyazıt tarafından kurulan camii külliyesinin 
bir parçasıdır. Zamanla mekanlar ihtiyacı karşılayamaz hale gelince, kütüphanenin bitişiğindeki eski “Dişçilik 
Mektebi” de kütüphaneye tahsis edilmiştir5. 

6        www.h-r-z.hr/en/index.php/djelatnosti/konzerviranje-restauriranje/drvena-polikromna-skulptura/2104-wooden-st-martin-s-cha-
pel-in-stari-brod
7   http://www.arena-international.com/leafawards/
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 Şekil 9. Beyazıt Külliyesi Vaziyet Planı6        Şekil 10. Avludan Geçen Kesit Rölöve(Üstte) ve Restorasyon(Altta) 6

 Yapı merkezi avlulu plan tipolojisine sahiptir. Avluyla yapı arasındaki geçiş revaklarla sağlanmaktadır. Yapı-
da okuma alanı, sergileme alanı, bilgilendirme, kitap alışverişi ve kafe bölümleri bulunmaktadır. Yapı düzenli 
bloklardan oluşan kesme taşlardan örülmüştür. Yapının çatı örtüsü kubbelerden oluşmaktadır Kütüphanenin 
yapısal bozulmaları fazla olmasa da en büyük sorunu güncel işleve karşılık verememesi olmuştur. Yapılan 
çalışmalarla mekanlar güncellenmiş ve iç mekânı hassas bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu bağlamda 
yapılan müdahaleler de yapıyı kullanıma kazandırma yönündedir. Binanın çok kubbeli çatısı dikkatli bir şekil-
de onarılmıştır. Avlu, gün ışığını filtreleyen ve kontrollü bir atmosfer sunan hafif ve geçirgen ETFE sistem ile 
örtülmektedir ve farklı toplantılar ve sergilemeler için geniş ve her iklim koşulunda değerlendirilebilecek bir 
iç-dış mekan kazanılmaktadır6. Böylece çağdaş malzeme ve eski eser Venedik Tüzüğü’nde de belirtildiği gibi 
uyum içinde bir araya getirilmiştir. 

    

Şekil 6. (Solda)  avluya eklenen geçirgen üst örtü görüntüsü, (sağda) mekanın içeriden görüntüsü

    3.2.2. HUTONG ÇAY EVİ RESTORASYONU

    Yapı Pekin’in geleneksel Hutong bölgesinde bulunmaktadır. Kesin olarak emin olunamasa da, yapım tar-
ihinin Qing Hanedanlığı’ndan önceki dönemlere kadar uzandığı düşünülmektedir. Şu anda, alanda geleneksel 
Hutong konutlarından sadece beş adet kalmıştır5. 

    Yapı L plan tipolojisine sahiptir, beş adet yarı açık mekanı vardır. Geleneksel ahşap çatılar ahşap 
taşıyıcılarla desteklenmiştir. Çatılar özgün kiremitlerle kaplanmıştır. Mekanlarda özgün gri tuğlalarla örülmüş 
beş adet duvar bölücü görevi görmektedir. Çatı yöreye özgü kiremitlerle kaplanmıştır. Bakımsızlıktan ötürü 
harabeye dönüşen konutun çay evine dönüştürülerek; geleneksel çay hazırlama ritüellerinin geleneksel bir ko-
nutta tanıtılması düşünülmüştür. Kullanılan çoğu ahşap malzeme yapının hava koşullarına karşı savunmasız 
olması ve bakımının yapılmaması sebebiyle çürümüştür. Oda içindeki tuğla duvarlarda tuğlaları yeniden örm-
eye sebep olacak kadar büyük hasarlar bulunmaktadır7.
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           Şekil 7. Özgün Yapı Modeli7       Şekil 8. Restorasyon Modeli7

  

Yapın gerektiği gibi hava koşullarına dayanıklı olması için tamamen kapalı bir sisteme dönüştürülmesi 
tasarlanmış ve yapıya bir tavan eklemesi yapılmıştır. Geleneksel mimariden gelen galeriler tavanla kapatılmamış 
cam ile çevrelenerek iç bahçeye dönüştürülmüştür. Böylece Venedik Tüzüğü’ne de uyularak eski ve yeni bir-
birinden ayırt edilebilir şekilde bir araya gelmiştir ve yapı toplumun kullanımına uygun şekilde düzenlenmiştir.

Şekil 9. Restorasyon Sonrası Çatı Görünümü7

3.3 ULUSAL TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI KORUMA PROJE VE UYGULAMA-
LARINI ÖZENDİRME ÖDÜLLERİ

   Tarihi Kentler Birliği tarafından 18 senedir düzenlenmektedir.

   3.3.1. AHİLER MÜZESİ RESTORASYONU

   19. ve 20. Yy arasında yapılan Mudurnu Ahiler Müzesi Arasta’nın yani ticaret dokusunun içinde yer al-
maktadır. Hazırlanan restorasyon projesi Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’ne layık görülmüştür. (Arısoy & 
Altun, 2016)Basit dikdörtgen planlı, küçük ölçekli dükkan ahşap bir merdivenle kata bağlanmaktadır. Üç yan-
dan da bitişik nizam olan yapının sadece sokağa açılan cephesi bulunmaktadır. Giriş bu cepheden ahşap kapı 
ile sağlanmaktadır. Yine bu cephede ahşap pencereler bulunmaktadır. 

Şekil 10. 19.-20.yy Müzeden Fotoğraflar (Arısoy & Altun, 2016).

    Geleneksel yapım sistemine sahip yapının duvarları taş ve harman tuğlasından örülmüştür. Merdiveni, 
döşemesi ve çatısı ahşaptır. Çatı kiremitle kaplanmıştır.
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    Yapıda kötü kullanımdan kaynaklanan nem ve rutubet sorunu taş malzeme üzerindeki sıvalara, harman 
tuğlalara ve ahşap elemanlara zarar vermiştir. Bunların yanı sıra, alanın küçük olması yüzünden mekanın nite-
likli kullanılamaması sorunu ortaya çıkmıştır. Yapısal bir sorunu bulunmayan dükkanlarda basit müdahaleler 
yapılmış, hasar gören ahşap elemanlar yenilenmiştir. Karışık olan iç mekanların düzenlenmesi yapılarak kul-
lanımı rahat alanlar oluşturulmuştur. Böylece yapı hem geleneksel tekniklerle korunmuş hem de kullanıma 
elverişli hale getirilerek yapının sürekliliği sağlanmıştır.

    
Şekil 10. Restorayon Önce Ve Sonrası İç Mekan Görünümü  (Arısoy & Altun, 2016).

    3.3.2. ŞEYH MUHİDDİN HAMAMI ( ÇUKUR HAMAM ) RESTORASYONU

    Hamam’ın restorasyon projesi 2012 yılında TKB tarafından Süreklilik Ödülüne layık görülmüştür. (De-
dehayır, 2012). 15. ve16.yylar arasında inşa edilmiştir. Hamam, kare planlı bir mekanın çevresine yerleşen 
hücrelerden oluşmaktadır. Girişin önünde mermer döşeme bulunmakta, bu döşemenin üzerinde de ahşap 
soyunmalık olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca ılıklık ve sıcaklık bölümleri bulunmaktadır (Özcan, 2011).

Şekil 11. Rölöve planı ve BB Kesiti  (Özcan, 2011).

    Moloz taş ve tuğla kırıkları ile yapılmış yapının, soyunmalık, ılıklık ve sıcaklık bölümleri kubbelerle 
örtülüdür. Kubbeler tuğla malzemeden yapılmıştır. Mekanlar kubbelerin fil gözü camları ile ışık almaktadır.

     Su, bakım eksikliği ve hava koşulları sebebiyle duvarlar ve kubbeler zarar görmüştür. Duvarlarda mal-
zeme kayıpları oluşmuş, kubbelerin yüzeyleri kirlenmiştir. Hasar gören duvar yüzeyleri temizlenmiş ve mal-
zeme kaybı olan yerlerde onarım yapılmıştır. Kubbelerden bazıları yeniden örülmüştür. Çalışma geleneksel 
teknikler ve malzemelerin kullanımına dikkat edilmiştir. Ayrıca Etnografya Müzesi olarak yeniden işlevlendir-
ilmiştir. Böylece Venedik Tüzüğü maddeleri uyarınca özgün şema ve malzeme özellikleri korunmuştur. Yeniden 
işlevlendirmeyle yapının sürekli kullanımı sağlanmıştır ki tüzükte de belirtildiği gibi yapının korumasının kul-
lanılarak sağlanması oldukça önemlidir.
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  Şekil 12. Hamamın Rölöve Öncesi (Özcan, 2011) Ve Sonrası Görünümü  (Dedehayır, 2012).

4. SONUÇ

Son yıllarda başta devlet yönetimi olmak üzere bir çok mekanizma, restorasyon proje ve uygulamalarını 
teşvik etmektedir. Proje ve uygulama bedellerindeki yüksek fiyatlar, bir çok şahıs ve şirketi restorasyon işlerine 
girmeyi heveslendirmektedir. Ancak Restorasyon çalışmaları bilgi, tecrübe, yoğun emek, uzun bir süreç ve 
ekonomik güç gerektirmektedir. Birçok şahıs ve şirket bu özelliklerin farkında olmadan restorasyon işleri al-
makta ve kötü uygulamalar ortaya çıkmaktadır. Buradaki en büyük sorun, restorasyon müdahalelerinin kalıcı 
olmasıdır.

Bu noktada koruma yarışmaları, restorasyon proje ve uygulamalarındaki doğru müdahale ve yaklaşımları 
belirlemek açısından önemli bir yöntem olabilir. Hem mimarları ve ilgili meslek insanlarını doğru müdahalel-
eri araştırmak ve uygulamak konusunda teşvik etmekte, hem de toplumu tarihi çevre koruma ve restorasyon 
konusunda bilinçlendirmektedir. 

Diğer taraftan yarışmalarda ödül alan her projenin mimari koruma açısından başarılı olmadığı da görülmek-
tedir. Jüri komisyonlarının konu ile ilgili uzmanlık dereceleri, konuya yaklaşım biçimleri, estetik algıları vb. birçok 
unsur projelerin değerlendirilmesini etkilemektedir. Bu nedenle yarışmalarda sonucu belirleyen jüri üyelerinin 
restorasyon konusunda bilgili, eğitimli, tecrübeli, etik kişilerden seçilmesi gerekmektedir. 

Bu araştırmada ele alınan örneklerin tarafımızca başarılı olduğu düşünülmektedir. Çünkü bu projelerde 
özgünlüğü korumak, tarihe saygı, geleneksel ve çağdaş malzemenin orantılı kullanılması, estetik görünüm, 
yapının doğru işlevlendirilmesi, cephe karakterinin yanı sıra özgün plan şemalarının da korunması, ek yapıların 
küçük kütleli yapılıp kapatıcı nitelikte olmaması yönlerinden Venedik Tüzüğü kararlarına uygun oldukları gö-
zlemlenmiştir. Bu anlamda incelediğimiz projelerin yapılacak diğer restorasyon projeleri için de doğru örnek 
oluşturduğu düşünülmektedir.
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Kimyasal ve Organik Gübre Uygulamalarının Solanum pseudocapsicum Bitkisinin 
Gelişimi Üzerine Etkisi

Türker OĞUZTÜRK*1, Turan YÜKSEK1, Ömer Lütfü ÇORBACI1

1.Giriş

1.1. Çalışma Materyalinin Seçimi

Görsel kalite ve peyzaj süs değeri fazla olan bitki türlerinin farklı beslenme ortamlarında gelişimi ve değişik 
ekolojik ortamlara adapte edilmesi büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmada görsel kalitesi ve peyzaj değeri 
oldukça yüksek olan Solanum pseudocapsicum L. (Süs domatesi, Kış Kirazı) bitkisi çalışma materyali olarak 
seçilmiştir.

1.2. Çalışmanın Amacı, Önemi ve Kapsamı 

Bu çalışma; farklı tip organik ve kimyasal gübrelerin Solanum pseudocapsicum L. (Süs domatesi, Kış Kirazı) 
bitkisinin gelişimi üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla, organik katı solucan 
gübresi, sıvı solucan gübresi, yavaş salınımlı kimyasal gübre ve torf karışımlarından oluşan besi ortamları ve 2 
farklı boyut ve 2 farklı hacimde viyol kullanılmıştır. Farklı boyutlardaki viyollerde toprak+1 gr organik solucan 
gübresi, toprak+2 gr organik solucan gübresi,  toprak+ 0.15 gr kimyasal gübre, toprak+ 0.30 gr kimyasal gübre 
ve kontrol grubu olarak gübresiz (sadece torf) uygulamaların çimlenme ve büyüme üzerine olan etkileri ince-
lenmiştir.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Materyal
•	 Bitkisel materyal olarak Solanum pseudocapsicum L. bitkisinin tohumları kullanılmıştır.
•	 Organik ve yavaş salınımlı kimyasal gübreler.
•	 2 farklı boyut ve hacimde viyol çeşitleri kullanılmıştır.

2.2. Yöntem

Bu çalışma 7 farklı aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar;

•	 Birinci aşama; Solanum pseudocapsicum L. bitkisinin yetiştiriciliğine ilişkin verilerin toplanması, bitki 
türüne yönelik literatür taraması, 

•	 İkinci aşama; Materyallerin elde edilmesi ve deneme deseninin oluşturulması,
•	 Üçüncü aşama; Besi ortamlarının oluşturulması ve rastgele yöntemle viyollere aktarılması,
•	 Dördüncü aşama; Çimlendirmede kullanılacak tohumlarda 100 tane ağırlığının tespit edilmesi,
•	 Beşinci aşama; Tohumların besi ortamlarına ekilmesi,
•	 Altıncı aşama; Besi ortamlarındaki Solanum pseudocapsicum L. bitkisinin gelişimlerinin izlenmesi ve 

değişimlerin fotoğraflanması,
•	 Yedinci aşama; Verilerinin değerlendirilmesi ve yorumlanması

3. Solanum Pseudocapsicum L.

Yaşam alanı; Solanum pseudocapsicum L. bitkisinin anavatanı Güney Amerika kıtasının kuzeyi ve Kuzey 
Amerika kıtasının güney kesimleri: genelde tropikal – subtropikal yerlerdir. Çoğunlukla ormanlarda ve orman 
kenarlarında yayılış gösterirler. Nadiren yarı çöl özellikli arazilerde de rastlanılabildiği belirtilmektedir (Url 1).

*: Sorumlu Yazar: turker.oguzturk@erdogan.edu.tr
1  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,  Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 53020, Rize / Türkiye
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Şekil 1: Solanum pseudocapsicum L. bitkisinin yetişme alanları (Url 2).

3.1. Solanum Pseudocapsicum L. Özellikleri

Solanum pseudocapsicum L. dört mevsim yapraklıdır. Çoğunlukla boyu 1 metreyi geçmez ama çok iyi ye-
tişme ortamlarında boyu 2 metreyi bulabilir. Solanum pseudocapsicum L.’nin küçük fidelerini düzenli budama-
larla birkaç yılda küçük bir ağaçcık görümüne sokabilirsiniz. Aksi taktirde düzensiz bir çalı şeklinde gelişir. 
Bitkinin ömrü ortalama 10 yıldır. İyi bir bakımla 12-15 yıla kadar yaşayabilmektedir. İlkbahardan sonbahara 
kadar biber çiçekleri gibi beyaz çiçekler açar. İri fındık büyüklüğünde, koyu turuncu ile kırmızı arası bir renkte 
domates benzeri meyveler oluşturur. Tohumla çoğaltılan bitkinin olgun bir meyvesinde çok sayıda tohum bu-
lunur. Meyve içindeki tohumlar alındıktan sonra hafif rüzgarlı bir yerde 2-3 hafta kurutularak ekim için hazır 
hale getirilebilir (Url 1).

Şekil 2: Solanum pseudocapsicum L. yaprak ve meyvesi (Url 3).
3.2. Solanum pseudocapsicum L.’nin Kullanımı

Solanum pseudocapsicum L. dayanıklı bir süs bitkisidir. Hem evde hem bahçede yetiştirilebilen Solanum 
pseudocapsicum L.’nin meyveleri yenmez. İnsanlar için zararı mideyi rahatsız etmesi ve kusturmasıdır. Mey-
vesinin hayvanlar için daha zararlı olabileceği belirtilmektedir. Dikkat edilmelidir. Yaz boyunca çiçek açar ve 
uzun süre çiçekli kalır. Oluşan meyvelerin hepsinin olgunlaşması, renklenmesi kış mevsiminin başını bulur. 
Meyvelerinin olgunlaşma süresinin yılbaşı zamanına denk geliyor olmasından ötürü yılbaşı zamanı süsleme 
bitkisi olarak da kullanılır. Yaz ortasından sonra Solanum pseudocapsicum L.’nin görünümü aşağıdaki gibidir 
(Url 1).
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Şekil 3: Solanum pseudocapsicum L. ve çiçeği (url 4).

Solanum pseudocapsicum L. üzerinde yapılan bir çalışmada, bitkinin güçlü sitotoksik, antikanser, hepato-
protektif, antimikrobiyal, antihipertansif, antispazmodik ve antiviral özellikler gösterdiği belirlenmiştir. Sola-
num melongena dahil Solanum cinsine ait birçok bitkinin güçlü antioksidan özellikler sergilediği bilinmekte-
dir. Bununla birlikte, şimdiye kadar Solanum pseudocapsicum L. ‘nin antioksidan özellikleri uygulanmamıştır 
(Badami, S., et al.2005). Solanum pseudocapsicum L. zehirli bir bitkidir; bazı ağrılara ve hastalıklara karşı teda-
vi amaçlı kullanılmaktadır. Toplam yağ bileşenlerinin %69.24’ünü oluşturan yirmi bir bileşik tanımlanmıştır. 
Başlıca bileşikler, benzer bir dizi alkan, alkol, aldehit ve terpenlerdir (Aliero et al., 2006). Mineral besin değer-
lendirmesinin sonuçları, meyvelerin önemli miktarda fosfor ve azot içerdiğini göstermiştir. Bu bitkide tanım-
lanan bileşenlerin çoğunun zehirli olduğu, bunun da bitkinin meyvelerinin insan dahil hayvanlar üzerindeki 
toksin etkisini açıkladığı bildirilmektedir (Aliero et al., 2005).

4. Deneme Deseni

Kimyasal ve organik gübre uygulamalarının Solanum pseudocapsicum bitkisinin gelişimi üzerine etkisi 
incelemek üzere hazırlanan deneme deseninde organik katı solucan gübresi, yavaş salınımlı kimyasal gübre ve 
torf karışımlarından oluşan besi ortamları ve 2 farklı boyut ve hacimde viyol kullanılmıştır. Farklı boyutlardaki 
viyollerde toprak+1 gr organik solucan gübresi, toprak+2 gr organik solucan gübresi,  toprak+ 0.15 gr kimyasal 
gübre, toprak+ 0.30 gr kimyasal gübre ve kontrol grubu olarak gübresiz (sadece torf) uygulanmıştır. Uygulama-
ya ait deneme deseni Şekil 4’te sunulmuştur.

Şekil 4: 28 göz viyol ve 45 göz viyol deneme deseni.

5. Besi Ortamı Hazırlanması

Viyollere hacimlerince torf doldurulduktan sonra belirli sıralamayla ve numaralandırmayla her bir viyole 
deneme desenine göre solucan gübresi ve yavaş salınımlı kimyasal gübre rastgele yöntem ile eklenmiştir. Bu 
doğrultuda deneme desenine göre besi ortamları hazır hale getirilmiştir (Tablo 1, Şekil 5 ve 6).
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Tablo 1: Viyol Hacimleri ve boyutları.
Özellikler 28 Göz Viyol 45 Göz Viyol
Dış Ebat 515 x 320 mm. 530 x 340 mm.
Ağız Çapı 65 mm. 50 mm.
Derinlik 70 mm. 60 mm.
Hacim 220 ml. 112 ml.

Şekil 5: 28 göz viyol ve 45 göz viyol.

Şekil 6: 45 Göz Viyolün her bir gözü ortalama 25 gr torf almaktadır, 28 Göz Viyolün her bir gözü ortalama 55 gr torf 
almaktadır.

6. Yüz Tane Ağırlığı
Tohum ağırlığı saflık ve çimlenme yüzdesi açısından önemlidir. 100 tane ağırlığı tohumların kalitesi ve 

toplandığı yer hakkında bilgi vermesi açısından çok önemli bir göstergedir. Tohum ağırlığı, hızlı çimlenme ve 
daha kaliteli fide gelişimi ile bağlantılı olduğundan yüksek tohum ağırlığı istenilen bir durumdur. Tohumların 
100 tane ağırlığına ait ölçümler Şekil 7 ve 8 de sunulmuştur.

Şekil 7: Solanum pseudocapsicum L. tohum boyutları.

Şekil 8: Tohumların 100 tanesinin ağırlığı
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7. Tohumların Ekimi

Besi ortamları viyollere aktarıldıktan sonra her bir viyol gözüne 1 adet “Solanum pseudocapsicum L.” to-
humu ekilmiştir.  Daha sonra tohumların üzerleri kapatılarak viyoller çimlenme ortamlarına yerleştirilmiştir 
(Şekil 9).

Şekil 9: Viyollerin hazırlanması ve tohum ekimi.

8. Gelişim ve Gözlem

Toprak altı biyomasını geliştirdikten sonra toprak üzerine yaprak şeklinde çimlenen Solanum pseudocapsi-
cum L. ince bir gövde ile toprak üstü biyomasını oluşturduğu gözlemlenmiştir.

Şekil 10: Çimlenme örnekleri.

Çimlenme gerçekleştikten sonra gelişim sürecin de yaprak yüzeyleri genişlemiş ve gelişim devam etmiştir. 
Her akşam tüm viyol gözlerine; göz başı 10 ml sulama yapılmıştır. Tohumlar ortam sıcaklığı 30°C’lik bir alanda 
çimlendirildikten sonra viyoller 20°C’lik bir alana taşınmıştır (Şekil 11, 12,13 ve 14).

Şekil 11: 28 Gözlü viyolde gelişim.
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Şekil 12: 45 Gözlü viyolde gelişim.

Şekil 13: 28 Gözlü viyolde toprak altı ve topraküstü biyokütle (Biyomas) gelişimi.

Şekil 14: 45 Gözlü viyolde toprak altı ve topraküstü biyokütle (Biyomas) gelişimi
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9. Tartışma ve Sonuçlar

Solucan gübresi (2gr) kullanımının bulunduğu viyollerdeki tohumlar, diğer tohumlar ile aynı sıcaklık ve 
sulama koşullarına sahip olmasına rağmen daha erken çimlenmenin olduğu gözlenmiştir. Gübresiz viyol göz-
lerindeki bitkilerin bazılarının daha yavaş çimlendiği ve gelişim süreçlerini devam ettiremediği gözlenmiştir. 
2 gr solucan gübresi  kullanılan viyollerdeki Solanum pseudocapsicum L. gelişimlerinin 1gr solucan gübresi 
kullanılan ve sadece toprak bulunan viyollere göre daha iyi olduğu gözlenmiştir. Kimyasal gübre (0,15 gr) kul-
lanımının bulunduğu viyol gözleri gübresiz viyol gözlerine ve solucan gübresinin bulunduğu gözlere göre daha 
iyi gelişim gösterdiği görülmüştür. En iyi bitki gelişimi; 45 gözlü kimyasal (+30gr) viyolde görülmüştür (Şekil 
15). Kök gelişimlerine bakıldığında gübre bulunan viyollerdeki Solanum pseudocapsicum L. bitkilerinin kökleri 
daha fazla hacme sahip olmasına karşın sadece torf bulunan gözlere göre daha kısa olduğu tespit edilirken; 
gübresiz toprak viyollerinde bulunan Solanum pseudocapsicum L. fidelerinin köklerinin hacim olarak küçük 
olmasına rağmen; köklerinin boylarının daha uzun oldukları tespit edilmiştir.

Solanum pseudocapsicum L.’nin meyveleri yendiğinde insanlarda mide bulantısı ve kusma gibi sonuçlar or-
taya çıktığı için bozuk alanların rehabilitasyon çalışmalarında veya yoğun insan kullanımına maruz kalan me-
kanlardan uzak alanlarda tıbbi değeri olduğu için ham madde üretimi amaçlı kontrollü yetiştiriciliği yapılabilir.

Şekil 15: Yaprak sağlıklılığı (Sol Resim Solucan gübresi, Sağ resim Kimyasal gübre).

Solanum pseudocapsicum L.’nin gelişen yaprakları incelendiğinde kimyasal gübrenin ve sadece torf bu-
lunan gözlerdeki bitkilerin yapraklarında deliklerin oluştuğu görülürken solucan gübresi bulunan gözlerdeki 
bitkilerin yapraklarında herhangi bir deforme olmadığı gözlemlenmiştir (Şekil 15). Katı solucan gübresi kul-
lanılan viyollerde gelişim sadece torf bulunan gözlerden daha iyi gelişmiş, kimyasal gübre bulunan gözlerden 
daha az gelişmiş olmasına rağmen çimlenme ve hayatta kalma oranı olarak her ikisinden de daha çok oldu-
ğu gözlemlenmiştir. Araştırma sonucunda, farklı tip gübre (kimyasal ve organik) uygulamalarının Solanum 
pseudocapsicum L. bitkisinin çap, boy ve gövde gelişimi üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. İncelenen tüm 
özellikler birlikte değerlendirildiğinde; organik ve kimyasal gübre uygulamalarının kontrol parseline göre bitki 
gelişimi ile çimlenmede artış sağlamasının yanı sıra organik katı solucan gübresinin miktarı arttıkça daha iyi ve 
sağlıklı gelişim sonuçları alındığı belirlenmiştir.
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TEACHERS’ EVALUATION OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Deniz ŞAHİNTAŞ1

1. Introduction

In the recent years, teachers’ evaluation has become a major focus of  both educational policy debates and 
research efforts. This increased attention to teacher evaluation has raised questions about the relationship be-
tween evaluation and student learning outcomes. Rivkin et al.,  have demonstrated with value-added research 
that there are large variations among teachers in their ability to help students learn at high levels-not just across 
schools but within schools. These variations lie at the heart of the different theories to measuring teacher effec-
tiveness through teacher evaluation. The results of these evaluations will be used in many countries for account-
ability purposes to make high-stakes decisions accountability and assessment policies for teachers. 

Evaluation rolling out a tool to help teachers improve, but school leaders often fail to find ways to use 
evaluation results to guide teachers toward professional growth. However, both outcomes of evaluation for im-
provement and for accountability purposes rely on the same foundation for making decisions: valid and reliable 
evidence about teachers’ on-the-job performance and student learning. 

This research lays out an informal framework for using evaluation results to target professional development 
opportunities for teachers in an aligned system of evaluation, leading to higher levels of teacher performance 
and student learning. It is based on the belief  that evidence collected for teacher accountability can also be used 
to determine the focus and strategies for professional growth for all teachers, but particularly for teachers who 
are not meeting expectations in terms of their classroom performance or their students’ learning. Building trust 
and strong relationships among teachers and between teachers and evaluators is critical to ensure that teachers 
can benefit most from evidence-based conversations, resulting in successful use of evaluation results. It is also 
conducted through a search of OECD, other education research databases, Internet, and a variety of materials 
produced by provincial, national and international associations.

2. Literature 

2.1. Teachers’ professional development: Definition, Importance and Goals

Professional development, in a broad sense, refers to the development of a person in his or her personal 
role and more specifically “Development of teachers is the professional growth a teacher achieves as a result of 
gaining increased experience and examining his or her teaching systematically (Glatthorn, 1995). Professional 
development is the sum total of formal (such as attending workshops and professional meetings, mentoring 
etc.) and informal learning experiences (such as reading publications, watching Tv documentaries related to 
an academic discipline, etc.) throughout one’s career from initial preparation phase to retirement (Craft, 1996; 
Fullan, 2001). 

According to the professional development literature, this development is indispensable element in terms 
of teacher competence and quality, student learning outcomes, school effectiveness and improvement and ed-
ucational reform. Primarily, professional development plays an important role to improve teacher’s profession-
al and personal development and increase their career by helping them changing and reviewing their skills, 
knowledge, attitudes and understanding (Blandford, 2000; Bolam, 2000; Borko, 2004; Day, 1999; Desimone, 
2009; Guskey, 2002a; Hien, 2008; Hill, 2009; Villegas-Reimers, 2003). Several opinions and findings exist about 
professional development of teachers indicated that the  professional development is responsible directly or 
indirectly for the learning of students’ in the literature (Blandford, 2000; Bell & Gilbert, 1996; Diaz-Maggioli, 
2004; Garet et al., 2001; Guskey, 2002a; Hill, 2009; McDonald, 2009; Villegas-Reimers, 2003). Findings from the 
relevant literature all over the world proved an encouraging relationship between the improvement of teachers’ 
1   Gazi University, Faculty of Sciences, Department of Chemistry, (Ankara 06500, Turkey) Email: dennoka1k@hotmail.com. Gazi 
University, Faculty of Sciences, Department of Chemistry, (Ankara 06500, Turkey) 
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education and the levels of students’ accomplishment (Borko & Putnam; 1995; Meiers & Ingvarson: 2005, cited 
in Hien, 2008). There are even research findings about students of teachers whoparticipated in long-term teach-
er education achieved higher matriculation scores than their counterparts (Cohen & Hill, 2001; Viadero, 2005, 
cited in Klieger & Bar Yossef, 2011). In short, the professional growth of teachers and other staff  in the school is 
a key component of developing children’s learning (Bubb & Earley, 2007:13) as well as change and development 
in their teaching skills, knowledge, attitudes and values. Professional development is also related to school im-
provement and effectiveness and educational reform (Bolam, 2000; Bubb & Earley, 2007; Day, 1999; Desimone, 
2009; Fullan & Hargreaves, 1992; Guskey, 2000; Hien, 2008; Vandenberghe, 2002; Villegas-Reimers, 2003). It 
becomes evident that teachers’ professional development is a key factor to ensure the success of educational 
reform at every level, which will impact educational reform and school effectiveness positively. For this reason, 
it is significant to explore the reality of teachers’ professional development (Zhu, 2010:379).

2.2. Professional Development for Teachers in Turkey 

At present, in Turkey there are 600.000 teachers who serve more than 12 million students in 50.000 schools. 
Formal education begins with elementary education which is compulsory for 8 years. Turkish teacher training 
politics have shown some important changes in her history. With establishment of new republic, Turkey entered 
a new modern term in 1923. The government invited important researchers from abroad. John Dewey, one of 
them, prepared 2 reports historically important in the development of modern educational system (Turan, 
2000). In those years “Law of Unification of Instruction” was promulgated. So, Ministry of National Education 
(MNE) has been unique institution operating educational policy and administrative decisions. In 1940s, teach-
er training was realized by “village institutes”. Then, with basic “Law for National education” in 1973 teachers 
were educated by higher teacher schools and two year post secondary education institutes. Finally, the last ma-
jor change was that teacher education has been provided by universities (Cakiroglu &Cakiroglu, 2003). Today, 
while pre-service teaching is given by universities, inservice training is arranged by Department of In-service 
Training under the MNE. In this context, The Turkish Ministry of National Education introduced “The Teacher 
Career Ladder System” (TCLS) to encourage continuous professional development for teachers in 2005.

2.3. Types of Professional Development

There are many types of professional development activities can be classified as traditional and alternative 
or new in the literature. These types of activities are:“local and national conferences, seminars, short courses, 
workshops, faculty courses, specialinstitutions, qualification programmes, reading professional publications, 
mentoring, coaching, peer observation, action research, visits to other schools, sharing views and good prac-
tices with colleagues, examining student work, study groups, individual and collective research, case discus-
sions, lesson study, social networking (Boyle, While, & Boyle, 2004; Diaz-Maggioli, 2004; Ganser, 2000; Guskey, 
2000; Garet et al., 2001; General Teaching Council for Wales, 2002; Hustler et al., 2003; Villegas-Reimers, 2003; 
Struthers, 2007). These activities cover all forms of teachers’ professional learning, whether formal or informal 
within school or out of school, self-directed or externally prescribed (Conlon, 2004:116).

3.  Method

In 2009, OECD conducted the Teaching and Learning International Survey (TALIS). The survey explored 
teaching and learning at the international level and was administered to lower secondary education teachers. 
The data were collected through paper and online questionnaires from 20 teachers from each of 200 schools 
across 23 countries. Participant countries included: Australia, Austria, Belgium (Fl.), Brazil, Bulgaria, Den-
mark, Estonia, Hungary, Ireland, Iceland, Italy, Korea, Lithuania, Mexico, Malta, Malaysia, the Netherlands, 
Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, and Turkey (OECD, 2009). 

TALIS asked teachers about their professional development activities during the 18 months prior to the 
survey. This period of time was chosen in order to cover activities over almost two school years in order to give 
a more representative picture and lessen possible distortions due to unusually busy or lean periods of develop-
ment and to ensure a manageable period for teachers’ recall.
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4. Discussion

The Teachers’ Standards set out a number of expectations about professional development; namely, that 
teachers should: 

• Keep knowledge and skills up-to-date 

• Improve teaching through appropriate PD 

• Demonstrate the knowledge

• Relevant subject(s) and curriculum

• Effectiveness of lessons

5. Results

Professional development for teachers has become one of the most crucial focus of discussion in the field 
of education in recent years. Teacher development throughout careers, from the preservice stage to retire-
ment, is an indispensible component of personal and professional development, student success and high qual-
ity schools and educational system. This study explores the professional development experiences of Turkish 
teachers, their needs for professional development and the areas in which they need it through.

The researcher hypothesized that personal characteristics of teachers (gender, age, teaching experience, 
grade level of teaching, and education level), internal factors (teachers’ attitudes towards professional devel-
opment activities and teachers’ selfefficacy), and external factors (time, funding, principal influence, colleague 
influence, and school culture) might impact teachers’ participation in professional development activities.

In terms of the overall levels of participation in these activities, it is evident that in some countries partic-
ipation rates are consistently fairly high across most types of activities. For instance, in Lithuania and Poland 
participation rates are higher than average for eight out of the nine development activities. These high rates 
result partly from the fact that individual teachers in these countries took part in a broader combination of 
development activities than in other countries; analysis of the database shows that in both countries, teachers 
undertook on average between five and six different types of activities, more than in any other countries. When 
participation rates are compared across countries, there are some notable differences. In Australia, Austria, 
Lithuania and Slovenia, participation is virtually universal, with less than 5% of lower secondary teachers hav-
ing participated in no development activities. This contrasts with the situation in Denmark, Iceland, the Slovak 
Republic and Turkey, where around onequarter reported no participation during the period.

This study also showed that 48% of Turkish teachers needed professional development. The areas in which 
teachers had the highest need for professional development in the TALIS Report were: “Teaching students with 
special needs (32%)”, “Information and Communication Technologies (ICT) teaching skills (25%)”, “student 
discipline and behavior problems (21%)”. Besides, Turkey National Report of TALIS pointed out 45% of the 
teachers needed for professional development and the areas with the highest development need were “teaching 
students with special needs”, “ICT teaching skills” and “teaching in a multicultural setting (Büyüköztürk, Altun 
& Yıldırım, 2010). 

Ekşi (2010) concluded that English Language Teaching (ELT) teachers seemed to need professional devel-
opment the most in new theories and practices in ELT, technology use in ELT and integrated skills instruction, 
while the area in which professional development was needed the least was classroom management. It showed 
that nearly 35% of all teachers and 32% of Turkish teachers participated in “mentorship and peer observation” 
activities. Also, according to the findings of Turkey National Report of TALIS 34.3% of the participants expe-
rienced this activity (Büyüköztürk, Altun & Yıldırım, 2010). On the other hand, Kwakman (2003) and Ekşi 
(2010) found that teachers rarely undertook “observation of other teachers”. They also found that “attending 
courses, workshops or seminars” was among the professional development activities attended commonly by 
teachers.
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Ozdemir showed that the most voluntarily participated professional development activities by teachers : 
“using the internet to follow the latest developments in their own field or in topics related to education (new 
methods, techniques or activities, etc.) and to use these in their classes” 83%), “participating in forums on the 
Internet related to education or teachers to share opinions, documents or activities for professional develop-
ment” (74.2%).

As mentioned previously, this might stem from different roles of principals in Turkish schools and a differ-
ent interpretations and expectations of school culture in Turkish society. In conclusion, the researcher believes 
that more research needs to be conducted in the area of professional development of teachers in Turkey.
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KÜLTÜREL PEYZAJ DEĞERİ AÇISINDAN TARİHİ BAHÇELER: ANTALYA 
KALEİÇİ ÖRNEĞİ

Nilüfer KART AKTAŞ,1 Buket DOKTUR, 

GİRİŞ

Tarihî kentsel alanlar, şehirler, kasabalar, tarihî merkezler ve mahaller, doğal veya insan eliyle inşa edilen 
çevrelerdir. Bu alanlar, tarihî belge olmalarının ötesinde geleneksel kent kültürlerinin değerlerini içlerinde 
barındırmaktadırlar. Geleneksel yaşam biçimlerinin, yapı tarzlarının, yerleşim özelliklerinin ipuçlarını veren 
tarihi çevreler, küreselleşme, hızlı tüketim ve teknolojik gelişimin hızına ayak uyduramamakta, zaman geçtikçe 
tahribata uğramakta ve yok olmaktadır. 

Tarihi çevreler ayrıca bugün bakımsızlık, terk, rant baskısı gibi çeşitli tehlikelerle karşı karşıyadır. Kimi 
kent terk edilerek yıkılmaya mahkûm olurken, üzerinde yaşamın sürdüğü yerleşmelerde ise yoğun yapılaşma 
istekleri, yeni yollar açılması tarihi dokunun değişip yok olmasına neden olmaktadır. Tarihi çevre korumanın 
başta gelen sorunlarından biri değişen dünya ve yaşam koşullarına karşın, tarihi sürekliliğin sağlanmasıdır. 
Birçok ülkede olduğu gibi, bugün ülkemizde de yoğun yapılaşma ile kentsel ve kırsal çevrenin kişiliksizleşme-
si sorunu tartışılmaktadır. Çevre karakterine uyum kaygısı olmadan, maksimum rant elde etme için yapılan 
binalarla kentsel çevrenin görünümü tekdüzeleşmekte, yüzyılların birikimiyle ortaya çıkan tarihi sokak pers-
pektifleri yok edilmektedir. Yeni yollar açılması, ya da mevcut olanların genişletilmesi de tarihi çevrenin do-
kusunu zedelemekte, hem görsel hem de fiziksel bozulmalara neden olmaktadır (Ahunbay, 1996).

Tarihi değere sahip olan bu çevrelerin zamanla niteliklerinin bozulması, koruma düşüncesinin ortaya 
çıkmasına neden olmuştur. Korunması gerekli kültür varlıkları arasında yer alan kentsel alanlar, toplumların 
geçmişten günümüze değin birikimlerinin toplandığı miras alanlarıdır. Tarihi dokuların korunmasında ve 
yeniden canlandırılmasında amaç; kültürel mirası gelecek nesillere anlamını kaybetmeden geliştirerek aktarıl-
ması, tarihsel ve kültürel sürekliliğin sağlanması, tarihî çevrenin çağdaş yaşam koşulları doğrultusunda daha 
sağlıklı fakat kimliğini koruyarak canlandırılması, yapı stoku durumundaki tarihî yapıların değerlendirilmesi, 
kent peyzajının ve geleneksel yerleşim modelinin korunmasıdır (Çelik ve Yazgan, 2007).

Geçmişte kentsel yerleşmelerin odak noktaları sayılan kamu mekanları; kentlinin yaşamına katkı sağlayan 
ve o “yer” in kimliğini yansıtan anlamlı mekanlar iken bugün, birçok kentte yaşayanların karşılaşma ve me-
kanı paylaşma şansının sınırlandığı kimliksiz mekanlar haline dönüşmüştür. Özellikle tarihi kentlerin süreç 
içinde oluşturdukları mekânsal kimliklerini kaybetme sorunsalının yaşandığı bu dönem; kentsel mekânlardaki 
mevcut doğal, tarihsel ve kültürel değerleri koruyarak sürdürebilmek adına, bugün ve gelecekte ortaya çıkan 
kullanım eğilimlerini belirleyerek yeni çözüm seçeneklerini gündemine alan bir olguyu da beraberinde ge-
tirmiştir. Seçeneklerden bir tanesi; tarihi kent merkezlerindeki kamusal alanların (meydan, park, cadde, sokak, 
vb.) kentsel bütün içinde, çağdaş yaşamın gerektirdiği mekânsal ve teknolojik gereksinimler doğrultusunda 
yeniden biçimlendirilerek kent yaşamına kazandırılmasıdır (Sirel ve Sirel, 2003).

Tarihi, kültürel ve doğal çevrelerde yapılacak peyzaj planlaması çok boyutlu olarak düşünülüp, planlanmalıdır. 
Yapılacak korumaya yönelik planlama kültürel, estetik, rekreasyonel, turistik ve ekonomik amaca hizmet etmelidir. 

• Tarihi ve anıtsal yapılar kesinlikle tek başına düşünülmemeli, çevresi ile birlikte ele alınmalıdır. Doğal 
yapısı, çevresel değerleri ve bitki örtüsü ile birlikte tasarlanıp düşünülmelidir. 

• Belirli bir tarihi yapının, külliyenin, vb. daha iyi değerlendirilip algılanması sağlanmak isteniyorsa 
özgün peyzaj durumu araştırılarak yanıltıcı olmaktan çok yapıcı bir yaklaşım ile bu gerçekleştir-
ilmelidir. 

• Kentsel sit alanlarında (özellikle konut alanlarında) özgün çevresi ile birlikte düşünülmüş yapısal/ mimari 
elemanlar ile peyzaj öğelerinin ilişkileri günümüz koşulları elverdiği düzeyde korunmaya çalışılmalıdır. 

1 İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Peyzaj Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı, Antalya  
Corresponding Author: niluferk@istanbul.edu.tr
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• Gerek tek yapı gerekse, yapı grupları ölçeğinde döşeme, donatı elemanları, aydınlatma, vb. elemanlar 
dikkatle seçilmeli, genel karakter ve silueti bozmayacak biçimde, özgün ya da özgüne yakın malzeme 
seçimi ile uyum sağlanmalıdır. 

• Tarihi bahçelerin eğitici, kültürel, biyolojik değerleri göz önünde bulundurularak, genel karakter-
ini bozucu çevresel faaliyetlerden arındırılmalı, içinde yer aldığı doku ile bütünlüğü sağlanmalıdır 
(Yazgan ve Erdoğan, 1992). 

MATERYAL VE YÖNTEM

Akdeniz Bölgesi’nin batısında yer alan Antalya kenti, Antalya Körfezi’yle Batı Torosların arasında kurul-
muştur. Akdeniz kıyısında yer alan Antalya, tarih boyunca Güney Anadolu’nun denize açılan kapılarından biri 
olmuştur. Güney sahillerimizde birçok antik kente ev sahipliği yapan Antalya şehrinin merkezinde bulunan 
Kaleiçi, arkeolojik ve geleneksel dokunun bir arada bulunarak korunduğu en iyi örneklerden biridir. 

Antalya’nın Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde bulunan Kaleiçi, batıda deniz, kuzey ve doğuda ana cad-
deler ile bu caddelere paralel uzanan, günümüzde de büyük bir bölümü yıkılmış bir kısmı ayakta olan at nalı 
şeklinde içten ve dıştan surlarla çevrelenmiştir. Surlar, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devri 
ortak eseridir. Bu belirgin sınır eşikleriyle, Kaleiçi, kent merkezindeki katlı yapılaşmalardan korunabilmiş, ge-
leneksel doku günümüze kadar özgünlüğünü kaybetmeden ulaşabilmiştir. Surların içinde kiremit çatılı 3000 
kadar ev bulunmaktadır. Evlerin karakteristik yapıları Antalya’nın sadece mimari tarihi hakkında fikir verme-
kle kalmaz, aynı zamanda bölgedeki yaşam tarzını, gelenek ve görenekleri en iyi şekilde yansıtır.

Kaleiçi yapılarının temel ortak özellikleri, geleneksel konutların biçimlenmesinde doğaya ve çevreye uyum-
lu, işlevsel, aileye paralel olarak büyüyebilecek denli esnek, ailenin ekonomik durumunu ve yaşama biçimini 
sergileyebilen, kullanıcısı ile uyumlu, yeni kullanıcılarına da bu özellikleri günümüz yaşamına uygun olarak 
düzenleyerek sürdürebilme olanaklarını sunan yapılar olduğu gözlemlenmektedir (Anonim 1).

Kaleiçi’nin Tarihi Perspektifi

Attalos Yurdu anlamına gelen Antalya, II. Attalos tarafından kurulmuştur. Bergama Krallığı’nın sona er-
mesiyle (M.Ö. 133) bir süre bağımsız kalan kent, daha sonra korsanların eline geçmiştir. M.Ö. 77’de Komutan 
Servilius Isauricus tarafından Roma topraklarına katılmıştır. Bizans egemenliği sırasında piskoposluk merkezi 
olan Attaleia, Türklerin eline geçtikten sonra büyük bir gelişme göstermiştir. Modern şehir antik yerleşmenin 
üzerine kurulduğundan, Antalya’da antik çağ kalıntılarına çok az rastlanmaktadır. Görülebilen kalıntıların ilki, 
eski liman olarak nitelenen liman mendireğinin bir kısmı ve limanı çevreleyen surdur. Surların park dışındaki 
kısmında restorasyonu yapılan Hadrian Kapısı Antalya’nın en güzel antik eserlerinden biridir (Anonim 2). 

1935-1940 yıllarında, Kaleiçi’nde oturan halkın surların rüzgarı kestiği yönündeki sürekli şikayetleri üze-
rine surların bir kısmı ücret karşılığında yıktırılmıştır (Öztunalı Kayır, G. ve Salim, Ş. 2005.). Surlardan geriye 
birkaç kule, Hadrianus Kapısı ve Yat Limanını çevreleyen kalıntılar kalmıştır. Antalya sur kapılarının önemli bir 
bölümü, halen eski kente giriş ve çıkışı sağlayarak işlevlerini sürdürmektedir. 

Kaleiçi’nin yerleşme dokusu, Cami Sokak ve Hıdırlık sokak boyunca uzanan orta sur duvarı ayrımı ile iki 
farklı şekilde oluşmuştur. Cumhuriyet Caddesi ile bu sakaklar arasındaki alan, topografyaya ve sur duvarlarına 
uygun olarak organik gelişmiştir. Sokaklar arasında kalan adalar düzenli biçimde değildir. Orta Sur Duvarı ile 
Karaalioğlu parkına kadar uzanan ve dış surların Hıdırlık Kulesi ile sonlandığı alan ise ızgara dokuludur. Yapı 
adaları genellikle düzgün dikdörtgen formludur. Her iki dokuda da evler bir cepheleri ile sokağa otururken bir 
cepheleriyle de bahçeye açılır. Sokağa uygun olarak yapılan zemin kat planları düzenli değildir. Birinci katta 
çıkmalar yapılarak planları düzenlenir. Çıkmalar hem yapının plan şemasını zenginleştirir, hem de değişik çık-
ma biçimleri, sokaklar ve küçük meydanları biçimlendirir (Anonim 2).

Antalya Kaleiçi, Yat Limanı çevresinde yer alan, inşa tarihleri ve stilleri ile birkaç yüz yıl gerilere giden 
eski ticaret ve depo yapılarının yer aldığı bölüm ile sur içinde kalan eski Türk ev ve konaklarının bulunduğu 
42 hektarlık bölgede yüzlerce ev söz konusudur. Kaleiçi’nin sokaklarının darlığı, ticaretin buraya girmesini 
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engellemiş; böylece yüzyıllarca değişime uğramadan varlıklarını sürdüren bu yapılar, Anadolu’da Osmanlı sivil 
mimarisinin bozulmaksızın günümüze ulaşan yegâne örneğini yaratmışlardır. (Çimrin, 2002).

Zaman içerisinde nüfus artışı ve yoğunlaşma sonucu kentin genişleyerek kale dışına yönelmesine karşın 
Kaleiçi kent merkezi olmaya devam etmiştir. Bir süre sonra kentleşme hareketleri çerçevesinde gelişen inşaat 
sektörü ve yeni konutların yapılmasıyla kentsel kimlik değişime uğramaya başlamıştır. Bir zamanlar Kaleiçi’nde 
oturmak bir saygınlık göstergesi sayılırken, 1960’lı yıllarda tarihi evler yerine yüksek binalar tercih edilmeye 
başlanmış; 1970’li yıllarda giderek artan göç hareketi, hızla gelişen turizm baskıları ve rantın oluşmasındaki 
el değiştirmeler kentin tarihi merkezinin işlevlerinde ve kimliğinde değişimler yaratmıştır (Öztunalı Kayır, ve 
Salim, 2005). 

Kaleiçi’nin Planlama Süreci

Antalya İli, Merkez, Kaleiçi Bölgesi Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 09.06.1973 
gün ve 7176 sayılı kararı ile Sit Alanı olarak ilan edilmiştir. Bu alanın sit sınırları, Antalya Koruma Kurulu’nun 
23.03.1998 gün ve 3736 sayılı kararı ile Kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak son şeklini almıştır. 
Ancak, 1970 li yıllarda Yat limanı ve çevresinin ‘turizm merkezi’ ilan edilmiş olması nedeniyle, o tarihten itibar-
en gerek tescil aşamasında, gerek planlama aşamasında gerekse de uygulama aşamasında, birbirinin ayrılmaz 
parçaları olsalar da birbirinden kopuk iki farklı bölge şeklinde değerlendirilmişlerdir (Keskinkılıç, 2008).

Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 09.06.1973 gün ve 7176 sayılı kararı ile eski eser-
lerin tescil ve belgelemelerinin yapılması ve koruma amaçlı uygulama imar planının istenilmesi üzerine mülga 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Araştırma Grubuna hazırlattırılan 
Kaleiçi Koruma-Geliştirme Planı ile araştırma, değerlendirme ve planlama çalışmaları Kurulun 306. toplantısı-
na iletilmiş, 09.06.1979 gün ve A-1722 sayılı karar ile konunun Kurulca oluşturulan bir komisyon tarafından 
incelenmesi öngörülmüş ve ilgili komisyonun değerlendirmeleri, tarihsel değerlendirme, yapı, 60 parsel, hane, 
sosyal-ekonomik bünye anket araştırmaları ve sonuçları, ulaşım raporu, plan yönetmeliği ve 1/1.000 ölçekli 
plan incelenmiş, yapılan görüşmeler sonucunda GEEAYK’nun (Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 
Kurulu) 22.09.1979 tarih ve A-1850 sayılı kararı ile Antalya Kaleiçi Koruma Geliştirme İmar Planı uygun bu-
lunmuştur (Keskinkılıç, 2008).

GEEAYK’nca (Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu) onanan bu plan, Antalya Planlama 
Bürosunca, imar planı diline dönüştürülerek, Belediye bünyesinde kurulan Kaleiçi Danışma-Denetleme Kuru-
lu kararı ile 08.07.1982 günü Mülga İmar İskân Bakanlığınca onanmıştır.

Kaleiçi İmar Planı yapıldığı sırada ‘turizm’ fonksiyonu bu alanın yaşatılması ve geliştirilmesi için bir araç 
olarak görülmüş ve temel fonksiyonlardan biri olarak kabul edilmiştir. Bu planda fonksiyon dağılımının bölge-
lenmesinin yapılmaması sonucunda, bütün alanda turizm ve turizme yönelik ticaretin kendiliğinden gelişme-
sine neden olmuştur. Bu durum, tescilli yapılarda da yapının yeni alacağı fonksiyona ilişkin potansiyeli zor-
layarak sivil mimarlık örneklerinin özellikle plan tiplerinin yitirilmesine neden olmuştur. Bu doğrultuda, söz 
konusu planın revizyonu, ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfına yaptırılarak, Anta-
lya Koruma Kurulunun 13.05.1992 gün ve 1442 sayılı kararıyla uygun bulunmuş ve buna göre uygulamalar 
yürütülmeye başlanmıştır (Keskinkılıç, 2008).

Kaleiçi’nin Koruma Amaçlı İmar Planı’na göre, Kaleiçi’nde 128 adet anıtsal yapı (sur duvarı, burç, cami, 
mescit, kuyu vb.), 473 adet sivil mimarlık örneği yapı, 93 adet korunması gerekli bahçe, 25 adet anıt ağaç kültür 
ve tabiat varlığı olarak tescil edilmiştir (Anonim 1).

Bu çalışmanın amacı Kaleiçi’nde bulunan 93 adet korunması gerekli bahçenin incelenmesidir. Pafta üze-
rinde yerleri belirlenen bu bahçelerin doğal, kültürel ve tarihi özelliklerinin saptanması ve güncel durumlarının 
belirlenmesi için, alanda doğrudan inceleme ve gözlemler yapılmış, fotoğraflar çekilmiş ve yerli halkla görüşm-
eler yapılmıştır.
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BULGULAR

1992 onanlı Kaleiçi Koruma Amaçlı İmar Planı’na göre 93 adet korunacak bahçe bulunmaktadır (Şekil 1). 
Koruma Amaçlı İmar Planı’nda korunması gerekli bahçeler için;

• Bu alanlar (planda aksine bir kullanımı ve karar gelmediği takdirde) ifraz edilemezler.
• Bu alanlarda herhangi bir yapılaşma veya avlu ve bahçe düzenlemesi yapılacağı zaman, parseldeki 

yapıları da içeren 1/200 ölçekli ağaç rölövesi ile getirilmek istenen yeni müdahalenin de yer aldığı bir 
proje hazırlanacak ve Koruma Kurulundan izin alınacaktır şeklinde belirtilmiştir. 

İmar planında bulunan korunması gereken bahçeler tablo 1 ve 2’de verilmiştir.

Tablo 1:Tescil Kaydı Devam Edecek Korunması Gerekli Bahçeler
Ada Parsel Bahçe içerisindeki diğer korunan kısımlar Parsellere ilişkin kararlar

96 32 Tescili devam edecek ağaçlar
Tescili devam eden sivil mimarlık örneği R

96 33 Yeşil alan KV
101 30 Tescili devam eden kuyular Y(B)
101 31 Yeşil alan Y(B)

115 10 Tescili devam edecek ağaçlar
Tescili devam eden sivil mimarlık örneği KV(2)

876 75 Yeşil alan Y(B)

876 80 Tescili devam eden kuyular
Yeni tescil edilen sivil mimarlık örnekleri KV(ÖP)

1014 15 Yeşil alan ÖP

Tablo 2: Yeni Tescil Edilen Korunması Gerekli Bahçeler
Ada Parsel Bahçe içerisindeki diğer korunan kısımlar Parsellere ilişkin kararlar
95 3 Yeşil alan Y

96 11-12 Tescili devam edecek ağaçlar R
25 Yeşil alan AA

100 1 Tescili devam eden sivil mimarlık örneği R
4 Yeşil alan ÖP(B)

101
5-7 Yeşil alan Y(B)

18 Tescili devam eden kuyular
Tescili devam eden sivil mimarlık örneği R(M)

102 6 Yeşil alan Y(B)
103 2-3 Yeşil alan TV

105

2 Yeniden tescil edilen iç ve dış sur duvarları D
6 Yeşil alan R(M)
14 Tescili devam eden sivil mimarlık örneği KV
49-64 Yeşil alan D

71 Yeniden tescil edilen iç ve dış sur duvarları
Tescili devam eden sivil mimarlık örneği KV

106
4-10 Yeşil alan AA

20
Tescili devam eden kuyular
Tescili devam eden sivil mimarlık örneği
Yeni tescil edilen sivil mimarlık örnekleri

KV

108
2 Tescili devam eden kuyular

Tescili devam eden sivil mimarlık örneği KV

4 Grubu 4 olarak değiştirilen sivil mimarlık örneği Y(B)
15 Tescili devam eden sivil mimarlık örneği R

111 11 Yeşil alan D
13 Tescili devam eden kuyular Y(B)

112 2 Yeşil alan Y(B)
9 Tescili devam eden kuyular D

113 2 Tescili devam eden kuyular
Tescili devam eden sivil mimarlık örneği KV

3 Tescili devam eden sivil mimarlık örneği KV
116 6 Tescil devam edecek ağaçlar Y(B)
118 4 Yeşil alan D

120 2 Grubu 4 olarak değiştirilen sivil mimarlık örneği Y(B)
6 Yeşil alan Y(B)

122 6 Tescili devam eden sivil mimarlık örneği KV
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126 2-7 Tescili devam eden sivil mimarlık örneği KV
6 Tescili devam eden sivil mimarlık örneği KV(5) Y

129

1 Tescili devam eden sivil mimarlık örneği R
2 Yeşil alan Y(B)

18 Tescili devam eden kuyular
Tescili devam eden sivil mimarlık örneği KV

130 7 Tescil devam edecek ağaçlar Y(B)
9-16 Yeşil alan Y(B)

134 4 Tescili devam eden sivil mimarlık örneği KV

136 3 Tescili devam eden kuyular
Tescili devam eden sivil mimarlık örneği R

137
2-6-8 Tescili devam eden sivil mimarlık örneği Y(B)

12 Tescili devam eden kuyular
Tescili devam eden sivil mimarlık örneği Y(B)

139

2 Tescili devam eden sivil mimarlık örneği R
4-5-6-7-14 Tescili devam eden sivil mimarlık örneği KV

16 Tescili devam eden kuyular
Tescili devam edecek ağaçlar KV

144 2 Tescili devam eden sivil mimarlık örneği R
147 9-20 Tescili devam eden sivil mimarlık örneği KV
148 4 Yeşil alan D

150

1 Tescili devam eden sivil mimarlık örneği KV
19 Tescili devam edecek ağaçlar Y(M)

20 Tescili devam eden kuyular
Tescili devam edecek ağaçlar KV

158 1-2 Tescili devam edecek ağaçlar R
13 Yeşil alan TV

160 1 Tescili devam edecek ağaçlar KV
164 4-5 Tescili devam edecek ağaçlar KV

165 2 Yeşil alan T
3 Tescili devam edecek ağaçlar R

876
1 Tescili devam edecek ağaçlar AA.
2 Yeşil alan AA.
37 Yeşil alan Y(Y)(B)

1014

5-6-7-8-9 Yeşil alan AA
13-14 Tescili devam edecek ağaçlar KV
15-16 Yeşil alan ÖP
17-18 Yeşil alan Y(B)

R: Onarılmış Tescilli Kültür Varlığı, KV: Onarılacak Tescilli Kültür Varlıkları ve Müdahale türleri, Y(B): 
Yeni yapının projelendirilmesinde korunması gerekli bahçelerle ilgili plan hükümleri göz önünde tutulur, 
KV(2): Onarılacak Tescilli Kültür Varlıkları ve Müdahale türleri, KV(ÖP): Özel Proje ile onarılacak Tescilli 
Kültür Varlıkları, ÖP: Özel Proje ile onarım ve yeni yapı yapılabilir, Y: Yeni yapı yapılacak parseller, AA: Açık 
Alan Düzenlemesi. ÖP(B): Bahçe korunarak özel proje ile yeni yapı yapılabilecek parseller, R(M): Onarılmış 
Tescilli Kültür Varlığı parselinde servis eki yapılabilir, TV: İlgili parselle tevhid ederek yeni yapı hakkı alır, 
D: Mevcut yapı ekonomik ömrünü tamamlamadan yeni yapı yapılamaz, KV(5) Y: Onarılacak Tescilli Kültür 
Varlığı Parselinde iskân edilebilir yapı yapılabilir, Y(M): Yeni Yapı ve Servis Eki yapılır, T: Ticari Yapı yapılır, 
KV(5) Y: Onarılacak Tescilli Kültür Varlığı Parselinde iskân edilebilir yapı yapılabilir
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Şekil 1. 1992 Onanlı Koruma Amaçlı İmar Planında Belirlenen Korunması Gerekli Bahçeler (Öztekin, 2010)

Korunması gerekli bu bahçelerin birçoğu özel mülkiyet alanı içerisinde bulunmakta bir kısmı ise oteller-
in ve kafelerin bahçeleri olarak kullanılmaktadır. Yapılan arazi çalışması sonucunda ancak bazı bahçelere 
ulaşılabilmiştir. Kaleiçi’nde korunması gereken bahçeler ile ilgili örneklerden bazıları şunlardır;

• 96 nolu ada 12 nolu parsel 

Turizm Bakanlığı Hizmet Binasının bahçesi olarak kullanılmaktadır. Bahçe içerisinde korunan ağaçlar 
bulunmaktadır. İmar planında alınan karara göre bu alan onarılmış tescil kültür varlığı türündedir (Şekil 2).

  

Şekil 2. 96 nolu ada 12 nolu parsele ilişkin konumu ve güncel durum

• 96 nolu ada 25 nolu parsel

Park alanı olarak kullanılmaktadır. İmar planında alınan karara göre de bu alan açık alan düzenlemesi 
yapılacak kısımlardır (Şekil 3).
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Şekil 3. 96 nolu ada 25 nolu parsele ilişkin konumu ve güncel durum

• 96 nolu ada 32 ve 33 nolu parsel

Özel mülkün bahçesidir. Bahçe içerisinde bulunan yapı tescili devam eden sivil mimarlık örneklerindendir. 
Burada bulunan ağaçlar koruma altındadır. Bu bahçe içerisinde bulunan yapı tescili devam eden sivil mimarlık 
örneklerindendir. İmar plan kararına göre bu alan onarılmış tescilli kültür varlığıdır (Şekil 4).

Şekil 4. 96 nolu ada 32 ve 33 nolu parsele ilişkin konumu ve güncel durum

• 100 nolu ada 1 nolu ve 4 nolu parsel (Vanilla Lounge)

Vanilla restorantın bahçesi olarak kullanılmaktadır. Bahçe içerisinde bulunan yapı tescili devam eden sivil 
mimarlık örneklerinden biridir. İmar planında alınan karara göre bu alan onarılmış tescilli kültür varlığı ni-
teliğindedir (Şekil 5).

Şekil 5. 100 nolu ada 1 nolu ve 4 nolu parsele ilişkin konumu ve güncel durum

• 101 nolu ada 7 nolu parsel

Özel mülkün bahçesidir. Bu bahçe içerisinde bulunan yapı tescili devam eden sivil mimarlık örneklerin-
dendir. İmar planında alınan karara göre yeni bir planlama yapılacağı zaman korunması gerekli bahçelerle ilgili 
plan hükümleri göz önünde tutulur (Şekil 6).



490 Nilüfer KART AKTAŞ,  Buket DOKTUR

    
Şekil 6. 101 nolu ada 7 nolu parsele ilişkin konumu ve güncel durum

• 101 nolu ada 30, 31 nolu parsel

Özel mülkün bahçesidir. İmar planında alınan karara göre yapılan planlamalar da korunması gerekli 
bahçelerle ilgili plan hükümleri göz önünde tutulur (Şekil 7).

  
Şekil 7. 101 nolu ada 30, 31 nolu parsele ilişkin konumu ve güncel durum

• 105 nolu ada 6 nolu parsel

Özel mülkün bahçesidir. Bu bahçe içerisinde bulunan yapı tescili devam eden sivil mimarlık örneklerin-
dendir. İmar planında alınan karara göre onarılmış tescilli kültür varlığı parselinde servis eki yapılabilir (Şekil 8).

       
Şekil 8. 105 nolu ada 6 nolu parsele ilişkin konumu ve güncel durum

• 111 nolu ada 11 nolu parsel (Villa Verde Hotel)

Villa Verde Hotel’in bahçesi olarak kullanılmaktadır. Alanda eski dönemlere ait yapılar bulunmaktadır. 
Bunlar otel tarafından koruma altına alınmış ve misafirlerin de görecekleri şekilde sergilenmektedir. İmar 
planında alınan karara göre bu alandaki mevcut durum ekonomik ömrünü tamamlamadan yenisi yapılamaz 
(Şekil. 9).
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Şekil 9. 111 nolu ada 11 nolu parsele ilişkin konumu ve güncel durum

• 111 nolu ada 13 nolu parsel (Dem-lik Cafe Bar)

Dem-lik kafenin bahçesi olarak kullanılmaktadır. İmar planında alınan karara göre yapılan planlamalar da 
korunması gerekli bahçelerle ilgili plan hükümleri göz önünde tutulur (Şekil 10).

       
Şekil 10. 111 nolu ada 13 nolu parsele ilişkin konumu ve güncel durum

• 113 nolu ada 3 nolu parsel

Bahçe içerisinde bulunan yapı tescili devam eden sivil mimarlık örneklerindendir. İmar planında alınan 
karara göre bu alan onarılacak tescilli kültür varlıkları ve müdahale türlerindendir (Şekil 11).

Şekil 11. 113 nolu ada 3 nolu parsele ilişkin konumu ve güncel durum

• 116 nolu ada 6 nolu parsel (Rumeli Meyhanesi)

Rumeli Meyhanesinin bahçesi olarak kullanılmaktadır. Bahçe içerisinde bulunan ağaçlar korunan 
ağaçlardır. İmar planında alınan karara göre yeni yapılan projelendirilmelerde korunması gerekli bahçelerle 
ilgili plan hükümleri göz önünde tutularak planlama yapılır (Şekil 12).



492 Nilüfer KART AKTAŞ,  Buket DOKTUR

   
Şekil 12. 116 nolu ada 6 nolu parsele ilişkin konumu ve güncel durum

• 120 nolu ada 6 nolu parsel (Agatha Hotel) 

Agatha Hotel’in bahçesi olarak kullanılmaktadır. İmar planında alınan karara göre yeni yapının projelendi-
rilmesinde korunması gerekli bahçelerle ilgili plan hükümleri göz önünde tutularak planlama yapılır (Şekil 13).

 
Şekil 13. 120 nolu ada 6 nolu parsele ilişkin konumu ve güncel durum

• 122 nolu ada 6 nolu parsel (Alp Paşa Hotel)

Alp Paşa Hotel’in iç avlusu olarak kullanılmaktadır. Bahçe içerisinde bulunan otel binası tescili devam 
eden sivil mimarlık örneklerinden biridir. Bahçe içerisinde bulunan tarihi eserler mevcuttur. Tarihi eserler otel 
tarafından koruma altına alınmış ve misafirlerin de görecekleri şekilde sergilenmektedir. İmar planında alınan 
karara göre bu alan onarılacak tescilli kültür varlıkları ve müdahale türlerindendir (Şekil 14).
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Şekil 14. 122 nolu ada 6 nolu parsele ilişkin konumu ve güncel durum

• 129 nolu ada 18 nolu parsel – (Villa Perla Hotel)

Villa Perla Hotel’in bahçesi olarak kullanılmaktadır. Bahçe içerisinde bulunan otel binası tescili devam 
eden sivil mimarlık örneklerinden biridir. İmar planında alınan karara göre bu alan onarılacak tescilli kültür 
varlıkları ve müdahale türlerindendir (Şekil 14).

Şekil 14. 129 nolu ada 18 nolu parsele ilişkin konumu ve güncel durum

• 130 nolu ada 7 nolu parsel – (Alp Paşa Hotel)

Alp Paşa Hotel’in bahçesi olarak kullanılmaktadır. Bahçe içerisinde bulunan ağaçlar koruma altındadır. 
Otel binası tescili devam eden sivil mimarlık örneklerinden biridir. İmar planında alınan karara göre yeni 
yapının projelendirilmesinde korunması gerekli bahçelerle ilgili plan hükümleri göz önünde tutulur (Şekil 15).

  
Şekil 15. 130 nolu ada 7 nolu parsele ilişkin konumu ve güncel durum

• 130 nolu ada 9 nolu parsel (Alp Paşa Hotel)

Alp Paşa Hotel’in iç avlusu olarak kullanılmaktadır. Bahçe içerisinde bulunan tarihi eserler mevcuttur. 
Tarihi eserler otel tarafından koruma altına alınmış ve misafirlerin de görecekleri şekilde sergilenmektedir. 
İmar planında alınan karara göre yeni yapının projelendirilmesinde korunması gerekli bahçelerle ilgili plan 
hükümleri göz önünde tutulur (Şekil 16).
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Şekil 16. 130 nolu ada 9 nolu parsele ilişkin konumu ve güncel durum

• 137 nolu ada 2 nolu parsel – (Kosa Butik Hotel): 

Kosa Butik Hotel’in bahçesi olarak kullanılmaktadır. Bahçe içerisinde bulunan otel binası tescili devam 
eden sivil mimarlık örneklerinden biridir. İmar planında alınan karara göre bu alan açık alan düzenlemesine 
uygun bir alandır (Şekil 17).

  
Şekil 17. 137 nolu ada 2 nolu parsele ilişkin konumu ve güncel durum

TARTIŞMA VE SONUÇ

Geçmişten günümüze her alanda olduğu gibi kentlerde de değişim ihtiyacı duyulmuştur. Kentleşme, in-
sanoğlunun ilk yerleşmelerinden itibaren günümüze değin bir süreç içerisinde gelişen bir olgudur. Ne yazık ki 
bu değişimler hızlı ve plansız olarak gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Plansız kentleşme hareketleri kentin tarihi 
dokusunu ve kimliğini yok etmektedir. Bu değişimlerden en çok etkilenen de yeşil alanlardır. Nüfus artışı ile 
yapılaşma artmış, bu artışa karşı yeşil alanlar ve kentin tarihinden izler taşıyan yerler yenik düşmüştür. 

Özellikle ülkemizde yapılan çalışmalarda koruma bilincinin halen gelişmemesi, yerel yönetimlerin aldığı 
yanlış kararlar ve hatalı müdahaleler, tarihi dokunun bulunduğu alanlarda, alana uymayan tasarımların yapıl-
ması ve mekâna anlamsız işlevler yüklenmesi, bazı değerleri tamamen ortadan kaldırarak dokuyu yok etmeye 
neden olmaktadır. Bu bağlamda, Tarihi kent merkezleri teknoloji çağının modernleşme çabaları sonucu, tarihi 
değerlere bağlılığın azalması sorunu karşısında bugün kimliğini kaybetmeye yüz tutmuş bir sürü örnekle karşı 
karşıyadır. 
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Araştırma alanı olarak seçilen Antalya kent merkezindeki Kaleiçi, birçok tarihi dokuyu içinde barındıran, 
ticari ve turizm potansiyeli yüksek, yoğun kullanım içeren bir alandır. Kaleiçi’nin yıllar içerisinde ki değişimine 
baktığımız zaman geçmişten çok sayıda izin günümüze kadar geldiğini görmekteyiz. Kaleiçi’nin çevresinde 
yer alan surlar, bu alanın tarihi dokusunun korunmasında en büyük etkendir ve bu nedenle uzunca bir süre 
dokusunu kaybetmeden ayakta durabilmiştir. Ancak 1940’lı yıllarda Kaleiçi’nde oturan halkın rüzgarı kestiği 
gerekçesi ile surların bir kısmının ücret karşılığından yıktırılması ile kent savunmasız halde kalmıştır. 1960’lı 
yılların sonunda da toplumsal ve ekonomik yaşamın değişen koşulları güçlü bir etken olarak ortaya çıkınca, 
Kaleiçi’ndeki tarihi doku zarar görmeye başlamıştır. Nüfus artışı ile kent genişleyerek kale dışına yönelmiş ve 
artık insanlar daha yüksek katlı binalarda yaşamayı tercih ettiğinden giderek artan bir göç hareketi başlamıştır. 
Kaleiçi’nde yerli halk yerini buranın tarihi dokusunu bilmeyen kişilere bırakmıştır. Rant kaygısı, gelişen te-
knoloji, nüfusun artması gibi nedenler sonucu eski yapılar zarar görmeye, yeni yapılan yapılar tarihi dokudan 
uzak olmaya ve en önemlisi yeşil alanların çok hızlı bir şekilde yok olmaya başlandığı görülmüştür. Bu plansız 
değişime dur demek için Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Kararı ile çarpık yapılaşmaya 
karşı koruma kapsamı içine alınmış ve her türlü inşaat işlerine yasak kararı getirilmiş, bu kapsamda koruma ve 
imar planı oluşturulmuştur. Koruma imar planına göre bu alanda mevcut 473 adet sivil mimarlık örneği yapı, 
72 adet anıtsal yapı, 56 adet tescilli kuyu, 93 adet korunması gerekli bahçe, 25 adet tescilli ağaç bulunmaktadır.

Koruma imar planında korunması gerekli 93 bahçe incelendiğinde; bu alanların bazıları restoran, otel, kafe 
ve bar bahçesi olarak kullanıldığı, çoğunluğunun ise özel mülke ait oldukları belirlenmiştir. Yıllarca süregelen 
değişimlerde mimarı eserlerin yanı sıra yeşil alanlar neredeyse yok denecek kadar azalmıştır. Bazı yerlerde 
koruma sağlanırken, bazı bahçeler terk edilmiş halde olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan koruma çalışmalarında 
mimari eserler, kazılarda çıkan tarihi eserlerin ön planda tutulduğu yeşil alanların ise kullanıcılarının insi-
yatifine bırakıldığı görülmüştür. Oysa ki tıpkı mimari eserlerin korunmasına verilen önem kadar bu peyzaj 
değerlerinin de yapısal (döşeme, donatı vb.) ve bitkisel (anıt ağaç, korunmaya değer ağaç, vb.) olmak üzere 
korunması ve kullanım özelliklerine uygun bir şekilde değerlendirilerek tarihi kimliği yansıtması sağlanma-
lıdır. Tarihi çevrenin bütün olarak korunması ve değerlendirilmesi anlayışı benimsenmelidir. Kaleiçi’ni asıl 
koruyacak olanlar, yaşamlarını bu bölgede sürdüren, bu bölgeyi kullanan ve yaşamlarını bu bölgede hizmet ver-
erek sağlayan kişilerdir. İlgili tüm kurumlar ve kişiler; destekleyici, olumlu girişimleri teşvik edici, denetleyici 
ve yol gösterici olmalı ve kurallara uyulmasını sağlayan bir anlayışla davranmalıdırlar. Yapılan her çalışmada 
koruma imar planındaki kararlara uyulmalıdır.

Unutulmamalıdır ki plansız kentleşmeye devam edildiği sürece, kent halkı kimliğini kaybetmiş şehirlerde 
ve beton yığınları arasında yaşamak zorunda kalacaktır. 
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Bir Elektrik Dağıtım Şirketi için Eğitim Takip Faaliyetlerinde İyileştirme Süreçleri

Burcu ACAR1, Mehmet AKTAN2*

1. Giriş

İş hayatında günümüz şirketleri personel kaynaklarını en etkin ve en verimli şekilde kullanabilmek için 
çalışanlarının hem eksik yönlerini geliştirmek hem de var olan seviyelerini daha iyiye taşımak için eğitim ile 
öğrenimi bir arada vermenin çabası içindedir. Eğitim ile çalışanlarının bilgi seviyelerinin artmasını sağlayıp şir-
ketin daha karlı duruma geçmesini isterken aynı zamanda iç ve dış pazarda kurum imajını temsil eden çalışan-
larının kişisel gelişimleri için pek çok konuda öğrenim için seminerler, konferanslar düzenleyerek work-shop-
lar yapmaktadırlar (Acar, 2018).

Şirketler hem kurum içi, hem kurum dışı hem de uzaktan eğitim platformları ile çalışanlarına eğitimler 
vermektedirler. Uzaktan eğitim platformlarını pazarlayan şirketler, bu platformu satın alan şirketlere gereken 
raporlamaların yapılması için fırsatlar sunmaktadır. Kurum içinde düzenlenen ya da farklı firmalar aracılığı ile 
satın alınan eğitimlerinin takibinin yapılması ise şirketlerin kendi takibindedir. Belirli aralıklarla üst yönetime 
sunulan raporların anlık olarak alınabilmesi, maliyet ve eğitim bilgilerinin entegre şekilde sunulabilmesi old-
ukça önemlidir (Acar, 2018).

İşletmeler, insan kaynaklarının, en değerli ve önemli sermayeleri olduğunun farkındadırlar. İşletmel-
er açısından, nitelikli insan kaynaklarının temini, işletmede uygun işlerde istihdam edilmeleri ve işletmeye 
bağlılıklarının fonksiyonel olarak sağlanması, iyi organize olmuş bir insan kaynakları yönetimini gerekli kıl-
maktadır. İnsan kaynakları yönetimi düzenlemelerinin önemi tam da bu noktada, işletmelerde değer oluşturabi-
len ve katkı sağlayabilen çalışanlara gerek duyulmasından kaynaklanmaktadır (Akın, 2002).

İşletmelerde eğitim ve geliştirme işlevi, işgörenlerin sorun çözme, karar verme, yeni durumlara uyarlan-
ma, işletme politikalarını ve işlemlerini anlama ve kavrama yeteneklerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları 
kapsamaktadır. İşletmelerdeki eğitim işlevi, işgörenlerin kişisel ve mesleki gelişmelerini sağlamanın yanısıra, 
örgütsel etkinliğin arttırılmasında katkılarda bulunur (Aldemir, Ataol, ve Budak, 2001). Her yıl binlerce genç iş 
gücü çeşitli alanlardan farklı mesleki ve eğitim düzeylerinden örgün eğitim kurumlarından mezun olup iş ha-
yatına atılmaktadırlar, ama bu insanların büyük bir bölümü çalıştıkları veya çalışacakları iş sahasına hazırlıklı 
olmadıkları için işlerinin gerektirdiği ayrıntılı rollerde eğitilmek ihtiyacı duymaktadırlar (Hafizullah, 2007).

Süreç, anlamlı çıktılar elde etmek amacıyla girdiler üzerinde katma değer yaratma faaliyetidir. Girdile-
ri çıktılara ya da sonuçlara dönüştüren birbiriyle ilişkili işlemler zinciridir (Soydan, 2006). Süreçler, birbirini 
izleyen durum değişikliklerinin analizinden doğarlar, yani bir süreç, ilgili bir veya daha fazla varlığın duru-
munu değiştirme yoluyla, girdilerin çıktılara dönüştüğü faaliyetler dizisidir. Bir veya birkaç çeşit girdinin alınıp 
bunlardan müşteri için değer oluşturacak bir çıktının yaratıldığı faaliyetler toplamıdır. Süreç, mantık zincirinde 
bir iş akışıdır (Delen, 2007).

Süreç iyileştirme; döngü sürelerini azaltmak, maliyetleri düşürmek, kalite ve iş performanslarında artış 
sağlamak amacı ile yapılan ve müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı hedef alan bir çalışmadır (Har-
rington, 1991). Süreç iyileştirme, sürecin performans düzeyinin arttırılmasıdır. Süreç performansı, sürecin kay-
naklarının optimum şekilde kullanılması ve bunun takibi şeklinde tanımlanabilir. Yapılan iyileştirmelerin ar-
dından sürecin performansı arttıkça, yeniden işleme ve israf azalacağı için süreç daha hızlı işleyecek ve çevrim 
süresi kısalacaktır (Roberts, 1994). Süreç iyileştirme çalışmalarında belirlenmiş ve tanımlanmış süreçlerin 
gözden geçirilerek yapılması gerekli olan iyileştirme ve/veya geliştirmelerin planlanması ve uygulamaya geçir-
ilmesi, süreçlerin güncelliğinin sağlanması, etkinliğinin arttırılması ve değişen müşteri ihtiyaç ve beklentileri-
nin karşılanabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır (Gaga, 2009).

1 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Müh. Anabilim Dalı Konya, Türkiye
2 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fak, Endüstri Müh. Böl., Konya, Türkiye
* Corresponding Author: maktan@konya.edu.tr
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Bu çalışmada Konya’da enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin eğitim süreçleri gözlemlenmiştir. 
Genel olarak problem hakkında bilgi veren ilk bölümün ardından, ikinci bölümde kaynak araştırmasına yer 
verilmiştir. Kaynak araştırması kısmında süreç, insan kaynakları ve eğitim, süreç iyileştirme kavramları incelen-
miştir. Üçüncü bölümde yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi verilmiş, kodlama dilinden bahsedilmiştir. 
Dördüncü bölümde sistemden önceki durum ile sonraki durum karşılaştırılmıştır. Sistemin getirdiği artılar 
bu bölümde belirtilmiştir. Son bölüm olan beşinci bölümde ise sistemin faydaları ve gelişime açık yönlerinden 
bahsedilmiştir.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Materyal

Günümüzde hızla ilerleyen teknoloji ile birlikte ortaya çıkan ve hızla artan sanallaşmış verilerin kayded-
ilmesi ve yönetilmesi gittikçe zorlaşmıştır. Artan verilerin karar süreçlerinde etkin rol oynamaları da geniş yer 
bulmaktadır. Verilerin birbirleriyle ilişkili olsun veya olmasın belli bir düzen altında tutuldukları yerlere de ver-
itabanı denmektedir. Veritabanı yönetim sistemleri (VTYS) ile geniş veri tabanlarının tutulması ve yönetilmesi 
süreçleri gerçekleştirilir. Şimdilerde büyük veri (big data) kavramı yerini olağandışı büyüklükteki veri (extreme 
data) kavramına bırakmıştır. Bu kadar çok verinin kontrolünün sağlanması başlı başına bir uzmanlık ve tekno-
loji alanıdır (Gültekin, Biroğul, Yücedağ, 2015).

İş süreçlerinin etkinliği ve verimliliği onların nasıl modellendiği ve yönetildiği ile doğrudan ilişkilidir. 
İş süreçlerinin yönetimi, kullanılan modelleme teknikleri sayesinde kolaylaştırılabilmektedir. Organizasyonun 
amaç ve hedeflerini en iyi şekilde karşılaması açısından iş süreçlerinin modellenmesinin organizasyonun 
yazılım sistemleri ile entegrasyonu önemli bir kriterdir. Aynı zamanda, organizasyonun Kurumsal Uygulama 
Sistemleri ile entegrasyonu iş süreçlerinin devamlılığı ve birbirleri ile olan bağlantıları için gereklidir. Bu ente-
grasyonu gerçekleştirmekle organizasyonlar süreç modellerini süreç depolarında saklayarak süreçleri bütünsel 
olarak organizasyonel yapı ve görüş açısı ile yönetebileceklerdir. Ancak bu gereklilik insan ve finansal kaynak 
yatırımı gerektirmektedir (Daoudi ve Nurcan, 2007) .

Eğitim takip sistemi ile birlikte, şirkette çalışanların aldıkları eğitimleri online bir sistem üzerine kaydedip, 
mevcut verinin işlenmesi, raporlanması ve çalışanların alacakları yeni eğitimlerin planlanması amaçlanmıştır. 
Kullanılan altyapı ve teknoloji aşağıdaki gibidir:

• Program kodlaması C# dili kullanılarak yapıldı.
• Veri alıp vermek için Web Servis;
• Sisteme toplu veri aktarmak için Microsoft Excel
• Platform olarak .Net Framework 4.0 | Visual Studio 2012
• Veritabanı olarak SQL Server 2012 kullanıldı.
2.2. Yöntem

Şirketin eğitim katılımcılarına ve eğitime ait bilgiler Excel ile tutulmakta ve raporlar manuel olarak hazır-
lanmakta idi. Manuel takip edilen bu süreçte çalışanın ad soyad bilgilerinin yazılmasına istinaden düşeyara 
formülü ile çalışanın şirketi, GM/İşletme bilgisi, çalıştığı bölge, departman, pozisyon bilgisi güncel olarak tu-
tulan personel listelerinden çekilmekte idi. Bu sebep ile aynı isim soyisme sahip çalışanların eğitim kayıt bilg-
ilerinde hatalar oluşmakta idi. Şirket çalışanı olmayan fakat eğitim katılım formuna imza atmış olan kişilerin 
bilgileri ise manuel olarak her sütuna işlenmekte idi. Şekil 1’de Microsoft Excel’de tutulan eğitim bilgilerinin 
ekran görüntüsü paylaşılmıştır.

Şekil 1. Microsoft Excel’de Tutulan Eğitim Bilgileri
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Eğitimlere ait tüm organizasyon süreçler beraberinde birer maliyet süreci de getirmektedir. Eğitimin dışar-
dan satın alınması durumunda eğitmenin eğitim maliyeti, eğitmenin konaklama, ulaşım ve yemek maliyetleri, 
eğitimleri planlanan çalışanların harcırah maliyetleri, eğitim esnasındaki yemek maliyetleri, eğitim salonunun 
dışardan kiralanması durumunda salon kira maliyeti, sonunda sınav yapılacak olan eğitimlerin sınav maliyeti, 
sınavın kazanılması durumunda kart maliyetleri, eğitim dokümanlarına ait kalem, kitap, baskı, çıktı vb. tüm 
maliyetlerin bilgilerinin tutulması ve aylık olarak raporlanması gerekmektedir. Şekil 2’de Microsoft Excel’de 
tutulan eğitime ait maliyet bilgileri ve Şekil 3’te Microsoft Excel’de tutulan eğitime ait maliyet detay bilgilerinin 
ekran görüntüsü paylaşılmıştır.

Şekil 2. Microsoft Excel’de Tutulan Eğitime Ait Maliyet Bilgileri

Şekil 3. Microsoft Excel’de Tutulan Eğitime Ait Maliyet Detay Bilgileri

Üst yönetime sunulması adına aylık olarak eğitim raporlarının sunulması, eğitim süreçlerinin vazgeçilmez 
bir parçasıdır. Raporlar, verilen hedeflere ne kadar yaklaşıldığının görülmesi ve planlanan bütçeye yakınlık ve 
uzaklık kontrolü açısından önem arz etmektedir. İncelemeler sonucunda bazı tespitler yapılmıştır. Bu tespitler 
aslında eski süreçte iyileştirilecek adımları ortaya koymuştur. Öncelikle verilerin bir IT sistemde tutulması ger-
ektiğine karar verilmiştir. Bunun için yazılım maliyetleri araştırılmış ve maliyetlerin yüksek olması sebebi ile iç 
yazılım yapılmasına karar verilmiştir. Şirketin eğitim süreçleri süreç analizi ile incelenmiş ve süreç akış şeması 
çıkartılmıştır (Acar, 2018). Şekil 4’te eğitimin takip süreci sunulmuştur.

Şekil 4. Eğitimin Takip Süreci

2.3. Geliştirilen sistemin çalışma prensipleri

Yazılım ekibi ile geliştirilen Eğitim Takip Sisteminde (ETS), sisteme giriş sayfası tasarlanmıştır ve her kul-
lanıcı için bir kullanıcı adı ve şifre tanımlanmıştır. Her kullanıcıya tüm yetkiler verilmemektedir. Sistem yöneti-
cisi olarak tanımlanan kullanıcılarda eğitim ile ilgili her türlü maliyetin gerek harcırah gerekse fatura giriş ekran 
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yetkisi mevcutken diğer kullanıcılar sadece sisteme eğitim eklemektedirler. Yazılım ekibi ile beraber bir Excel 
formatı belirlenmiştir ve bu format dahilinde sisteme personel yüklenmektedir. ETS’ye personel eklemenin 
yanında personeller de görüntülenebilmektedir. Görüntüleme aşamasında arama kutucuğuna personelin ad, 
soyad, TCKN bilgilerinden herhangi biri yazıldığında, filtreleyerek bulma kolaylaştırılmıştır (Acar, 2018).

ETS’ye Eğitim Ekleme Sayfasına, Eğitim Veren Kuruluş, Eğitimi Verdiren Kuruluş, Eğitimin Konusu, Eğiti-
min Türü, Eğitimin Kategorisi, Eğitimin Alt Kategorisi, Eğitim Yeri, Eğitmen 1, Eğitmen 2, Eğitmen 3, Eğitim 
Başlangıç Tarihi ve Eğitim Bitiş Tarihi kutucukları eklenmiştir. Bu kutucuklarda Eğitim Türü, Eğitim Kate-
gorisi, Eğitim Alt Kategorisinin sabit olmaları sebebi ile combo box olarak seçilmiştir. Bu sayede sistemdeki 
farklı kullanıcıların sabit olan şeylere daha hızlı erişmeleri ve hatasız veri girişi sağlanmaktadır. Sistemde farklı 
kullanıcılar veri girişlerini büyük, küçük harf ve boşluklu yapsalar bile arka planda raporlamalarda farklılıkları 
önleyebilmek amacıyla sisteme girilen tüm harfler büyük harfe çevrilmekte ve kelimeler arası boşluklar kırpıl-
maktadır. ETS’de Gerçekleşen Eğitim Görüntüle sayfasında eğitimin tarihi biliniyorsa nokta kullanmadan tar-
ih girişi yapılarak filtre atılması sağlanmaktadır. Örneğin 23 Haziran 2017 tarihinde gerçekleşen bir eğitimi, 
gerçekleşen eğitimlerin içinde aratmak için 23062017 yazılarak bu filtre kullanılabilmektedir. Gerçekleşen eğ-
itime masraf eklemek demek aslında eğitime ait faturaların sisteme işlenmesi demektir. Masraf Ekle sekme-
si ile doldurulması gereken zorunlu alanlar çıkacaktır. Bu alanlar; Masraf Türü, Masrafın Ait Olduğu Şirket, 
Masrafın Fatura Numarası, Masraf Tutarı (KDV Hariç) ve Fatura Tarihidir. Bu bilgiler masrafa ulaşabilmek adına 
doldurulması zorunlu alanlardır. Gerçekleşen eğitime ait harcırah girişi eğitime gelen çalışanların harcırahlarının 
girildiği sekmedir. Şekil 5’te gerçekleşen eğitime ait harcırah giriş sayfasının ekran görüntüsü paylaşılmıştır (Acar, 
2018).

Şekil 5. Sistemde Gerçekleşen Eğitim Harcırah Giriş Sayfası

3. Bulgular ve Tartışma

3.1. Verilerin toplanması 

Eğitim verilerinde sadece eğitim alan kişi bilgileri, eğitimi veren kurum ya da kişi bilgileri değil, eğitime 
ait maliyet verileri de bulunmaktadır. Tüm veriler kullanılarak daha güvenilir olması adına sistematik olarak 
verilerin tutulması sağlanmıştır. Sistem, yetkilendirme sınırları ile veri güvenliğini de sağlamıştır (Acar, 2018).
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3.2. Araştırma bulguları 

Eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi için yazılım destekli bir takip sistemi kurulmuştur. Yazılım destekli 
takipten önceki eski durum ve sonraki yeni durum kıyaslamaları Tablo 1’de paylaşılmıştır. Kıyaslamada da 
görüldüğü üzere, sistem sayesinde yeni durum, eski duruma göre veriler için daha güvenilir bir ortam oluştur-
maktadır (Acar, 2018).

Eski Durum Yeni Durum
Eğitim verileri işlenirken ad soyad yazılarak gelen bilgilerde kul-
lanılan formülizasyon sebebi ile aynı isim ve soyisme sahip per-
sonellerden, personel listesinde adı ilk yazan personel bilgileri 
gelmektedir. Bu hata farkedilirse manuel olarak formülizasyon 
kaldırılarak veri girişi sağlanmaktadır.

Sisteme her hafta güncel personel listesi yüklendiği ve TCKN ile iler-
lendiği için aynı isim soyisme sahip personellerin farkına varılmak-
tadır.

İcmal kısmında gelen faturalar ve harcırahların verisi işlenmek-
tedir. Fakat gelen fatura ya da harcırahın mükerrerliği kontrol 
edilmeksizin işlenebilmesi ihtimalinin doğması, mükerrer öde-
me yapılma riskini arttırmaktadır.

Sisteme eğitim ve eğitime katılan kişi bilgilerinin girişi sağlandıktan 
sonra maliyetlendirme ekranları açılmaktadır. Böylelikle gerçekleş-
meyen eğitime maliyet girilememektedir ve ilgili eğitime ait faturalar 
ekranda görüntülenmektedir.

Harcırah gönderen şahsın eğitime girip girmediği denetleneme-
mektedir, eğitimin gerçekleşip gerçekleşmediği de aynı durum-
dadır.

Planlanan eğitimin katılım formunun gelmesine istinaden eğitime 
katılanlar katıldı olarak işaretlenmektedir. Böylelikle gerçekleşen eği-
timi maliyetlendirme kısmı aktif hale gelmektedir ve harcırah talebi 
geldiğinde kişinin eğitime girip girmediğinin denetimine istinaden 
harcırah girişi sağlanmaktadır.

Eğitim tarihi ve masraf tarihleri arasındaki fark raporlamalarda 
yanlış döneme ait tutar hesaplanmasına sebebiyet vermektedir.

Eğitim tarihi ile masraf tarihi ayrı olsa dahi ilgili aya eğitim masrafla-
rı raporlanmaktadır. Örneğin eğitim Ocak’ta gerçekleşti, faturası Şu-
bat’ta geldiyse, eğitim raporu çekildiğinde Ocak ve Şubat’taki masraf 
toplamları eğitim masrafı olarak görünmektedir.

Raporlamada eğitime katılan kişi sayısının şirket bazlı ayrılması 
noktasında sistemin olmaması sebebi ile gerek özet tablo gerekse 
Excel’de ilgili alanların seçiminin yapılıp sayıların toplanması da 
manuel olarak yapılmaktadır.

Raporlamalar veri tabanından alınarak yapılmaktadır. Sisteme per-
sonel listesi gömülürken raporlamada kullanılacak olan tüm perso-
nel bilgileri eklendiği için raporlamada bu bilgiler üstünden ilerlen-
mektedir.

Verilerin toplu olarak Excel’de tutulması sebebi ile Excel dos-
yasında oluşabilecek en ufak hata şirketin ilgili yıl içindeki tüm 
verilerinin eksilmesine, kaybolmasına ya da değiştirilmesine se-
bebiyet vermektedir. Bilgi güvenliği açısında bu durum olumsuz 
bir tablo oluşturmaktadır.

Sistemde yetkilendirme ile hassas verilerin silinmesi engellenmekte-
dir. Böylelikle bilgi güvenliği de sağlanmaktadır.

Tablo 1. Eski ve Yeni Durum Karşılaştırması

4. Sonuçlar ve Öneriler

Bu çalışmada elektrik dağıtım sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin eğitim süreçlerinden bahsedilm-
iştir. Şirkette çalışan sayısının 500’ün üzerinde olması sebebi ile eğitime ait bilgilerin sistem üzerinden takip 
edilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Şirketin yazılım ekibi ile var olan süreç incelenmiş ve sürecin yazılım 
destekli bir sistemde takip edilmesi kararına istinaden çalışmalara başlanmıştır. Ara yüz tasarımları ve arka 
planda tabloların oluşturulması ile SQL veri tabanında yazılım geliştirilmiştir (Acar, 2018).

Geliştirilen yazılım sayesinde eğitim kayıtlarına spesifik filtreler ile kolay erişim sağlanabilmektedir. Üst 
yönetime anlık olarak raporlar sunulabilmektedir. Sisteme girilen her türlü veriden raporlar oluşturulabilme-
ktedir. Bu sayede üst yönetimin anlık olarak incelemek istediği her türlü raporlar yazılım ekibinin desteği 
ile geliştirilebilmektedir. Eğitim planlamalarında da kullanılmakta olan sistemde, bir çalışanın almış olduğu 
eğitimlerin raporu çekilebildiği için, aynı eğitimi daha öncesinde alan bir kişiye tekrar planlamama artısı 
sağlanmıştır (Acar, 2018).

Sistemin gelişime açık yönleri şöyle sıralanabilir. Öncelikle teknik eğitimlerin sonunda yapılan sınav 
sonuçlarının tutulması ve raporlanması sağlanabilir, bu modül aynı harcırah modülü gibi gerçekleşen eğitime 
istinaden eğitimi güncelle butonundan sonra çıkan masraf ekle, harcırah ekle, eğitim veri yükleme sekmelerin-
den sonra gelebilir. Diğer bir yönü ise eğitim sistemini yöneten çalışanın performansının ölçülmesi olabilir. 
Eğitim numarası anlık olarak yıl, ay, gün, saat, dakika, saniye olarak tutulmaktadır. Bu sayede eğitimlerin plan-
lama zamanlarının hedef sürelerde olup olmadığı bilgisine istinaden performans yönetim sisteminde sistem 
yöneticisine hedef olarak verilebilir. Sistemde çalışanların e-postaları da eklenerek planlama aşamasında eği-
tim katılımcılarına ve yöneticilerine e-posta yolu ile bildirilebilir. Bu sayede şirkette kullanılan e-posta trafiği-
nin önünü de geçilmiş olur. Hatta takvim oluşturularak sisteme giren her kullanıcının yıllık eğitim takvimini 
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görüntülemesi sağlanabilir. Bazı eğitimlerin sonunda alınan sertifikaların belirli sürelerle yenilenmesi gerek-
mektedir. Örnek vermek gerekirse, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi çok tehlikeli sicillerde çalışanlar için yılda 
bir, az tehlikeli sicilde çalışanlar için üç yılda bir verilmesi gereken eğitimlerdir. Bu eğitimlerde kişilerin tehlike 
sicilleri tanımlanarak, eğitim yenileme süreleri geldiğinde sistem uyarı vererek sistem yöneticisinin iş takibini 
kolaylaştırabilir. Dağıtım sektöründe denetlenen diğer bir belge ise Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde Yük-
sek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesidir (EKAT). Beş yılda bir yenilenmesi gereken bu eğitimin de takibi 
açısından eğitim adı bazında sisteme sorgu atılması ile yine sistem yöneticisinin iş takibi kolaylaştırılabilir 
(Acar, 2018).
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1.GİRİŞ

Yaratıcılık ve yaratıcılık yöntemlerinin kullanılması endüstri ürünleri tasarım sürecinin özgün ve yeni 
ürünler üretebilmek için gereken en önemli aşamalarındandır.

Endüstri ürünleri tasarımı Dünya Tasarım Örgütünün (WDO) belirlemiş olduğu yirmi dokuzuncu to-
plantısında güncellenen tanımı ile birlikte farklı disiplinlerden yararlanan trans-disipliner bir alandır.

Tasarım kelimesinin tanımı Gwangju (Güney Kore)’de yeniden ele alınarak değiştirilmiştir.  Yenilenmiş 
tanımında ‘Endüstriyel Tasarım, inovasyonu yönlendiren, iş başarısı yaratan ve yenilikçi ürünler, sistemler, 
hizmetler ve deneyimler yoluyla daha iyi bir yaşam kalitesine yol açan stratejik bir problem çözme sürecid-
ir.’ (World Design Organization, 2018) daha uzun tanımıyla Endüstriyel Tasarım, inovasyonu yönlendiren, iş 
başarısı yaratan ve yenilikçi ürünler, sistemler, hizmetler ve deneyimler yoluyla daha iyi bir yaşam kalitesine yol 
açan stratejik bir problem çözme sürecidir. Endüstriyel Tasarım bir ürün, sistem, hizmet, deneyim veya iş yap-
ma niyetiyle problemleri çözmek ve birlikte çözümler üretmek için yaratıcılığı destekleyen bir disiplin mese-
lesidir. Temelde, Endüstriyel Tasarım, sorunları fırsat olarak değerlendirip yeniden gözden geçirerek geleceğe 
bakmanın daha iyimser bir yolunu sunmaktadır. Endüstriyel tasarımcı, endüstriyel süreçlerle nicel olarak 
çoğaltılan nesnelerin malzemelerini, mekanizmalarını, şeklini, rengini, yüzeyini ve dekorasyonunu belirlemek 
için eğitim, teknik bilgi, deneyim ve görsel duyarlılığa sahip kişilerdir. Endüstriyel tasarımcı, farklı zamanlarda, 
endüstriyel olarak üretilen bir nesnenin bu yönlerinin tümü veya bazıları ile ilgilenebilir. 

Endüstri Ürünleri Tasarımı teknik, estetik alanları kapsaması, projelerin malzeme ve üretim için gereken 
teknik bilgilerin çözümlenmesi gerekliliklerine rağmen başat amaç özgün, yeni ürün ve sistemler ortaya koy-
mak ve tasarımla değer yaratmaktır.

Bu durum tasarımda yaratıcılık kavramını ön plana çıkarmakta, çeşitli yaratıcılık yöntemlerinin de eğitim 
alanında yoğun olarak kullanılmasını gerektirmektedir.

2. YÖNTEMLER: 

Endüstri ürünleri tasarımı eğitimi sırasında farklı süreçlerde projeler ortaya konmaktadır. Tasarım öğren-
cileri bu süreçlerde yaratıcılık kavramı ile yöntem olarak tanışmaktadır. Katıldıkları workshoplar, aldıkları 
yaratıcılık yöntemleri uygulama dersleri veya eğitim süreci boyunca karşılarına çıkan çeşitli metotları aslında 
farkında olmadan bilinçsizce de kullandıkları görülmüştür.

1       Dogus Üniversitesi, Sanat ve Tasarım fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı, 34722, Acıbadem, Kadıköy, Istanbul, Türkiye. 
*      Yazar: pinaremail@gmail.com 
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 Katılımcı Tasarım Studyosu Öğrencileri

Çeşitli kaynaklarda yer alan ve yaratıcılığı bir aktivite olarak ele alıp bireysel veya gurup aktiviteleri olarak 
post-it, kalem, kağıt panolar, boyalar, kutular ve müzik aletleri gibi  çeşitli malzemeler de kullanarak yirmi da-
kika ile bir hafta arasında çeşitli süreler boyunca uygulanan aktiviteler, uygulama yöntemleri ve katılımcıların 
bu aktiviteler hakkındaki düşünceleri incelenmiştir.

Daha sonra tasarım studyosu dersleri kapsamında yaratıcı yönlerini öne çıkararak yeni ve özgün fikirler 
geliştirmesi gereken daha önce bilinçli olarak herhangi bir yaratıcılık aktivitesine katılmamış (çalıştaylar, proje 
dersleri kapsamında bir yöntemin uygulanması) öğrencilere kalitatif araştırma yöntemleri kapsamında açık 
uçlu sorular sorularak yaratıcılık aşamasındaki davranışları belirlenmeye çalışılmıştır.

Sorular:

Projenizin yaratıcılık aşamasında neler yapıyorsunuz? 

2. Yaratıcılığınızı en çok hangi zamanlarda hissedersiniz? 

3. Yaratıcılığınızı artırdığını düşündüğünüz etkiler var mıdır? 

4.Fikir geliştirmek için neler yaparsınız? 

5. Daha önce yaratıcılık metotlarını uyguladınız mı? Evet ise nerede ne zaman ve nasıl bir metot uygu-
ladınız?

Bu çalışmada tasarım sürecinde farklı eğitim düzeyinde başlangıç aşamasında ve daha ileri düzeyde (ikinci 
sınıf ve dördüncü sınıf) öğrencilerinin yaratıcılık yöntemleri hakkındaki beklentileri, en çok başvurdukları 
yöntemler, özellikle ve aynı zamanda farkında olmadan kullandıkları ancak aslında literatürde de yer almış 
metodlar belirlenmeye çalışılarak karşılaştırmalar yapılmıştır.

Tasarım öğrencilerinin tercih ettikleri metodların yanısıra bilinçsizce kullandıkları yaratıcılık yöntem-
lerinin hangileri olduğu ve temellerini nerelerden aldıkları iki farklı üniversitede elli öğrenci ile gerçekleştir-
ilen proje dersi kapsamında kalitatif araştırma yöntemlerinin gözlem, görüşme gibi araçları aracılığı ile tespit 
edilmiştir.

2. SONUÇLAR VE TARTIŞMA :

2.1 Proje yaratıcılık aşaması 

Öğrencilerin proje konusu belirlendikten sonra geçen ilk süreçlerde araştırma ile birlikte yeni fikirler 
geliştirmek için uygun zamanlardır. Yaratıcılık özelliklerini ortaya çıkarmaları gereken bu önemli  aşamada 
hangi yollarla yeni fikirler oluşturdukları öğrencilere sorularak tespit edilmiştir. Konu ile ilgili araştırmalar yap-
mak, görsel ve yazılı bilgiler toplamak, kullanıcı ve üretici firmalara ulaşarak bilgi edinmek dışında ortaya çıkan 
ilk fikirleri çizmeye başlamak, fikirlerini görsel olarak ortaya koyan fikir şemaları hazırlamak, eskiz imgeleme , 
objelerden esinlenme, hayal kurma, beyin fırtınası, konu ile ilgili tartışma ve kendini kullanıcı yerine koymak 
sıklıkla kullandıkları yöntemlerdir.
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Araştırma ve çizim : 10, Farklı tasarımları inceleme 10, Pinterest behance gibi sitelerde araştırma, çevreyi 
inceleme, Fikir şeması oluşturma, Kavramları bileştirme,  Eskiz, İmgeleme, Düşünme 5, Objelerden esinlenme, 
Uykudan önce düşünme, Konu ile ilgili Hayal kurma 5 beyin fırtınası, Konu ile ilgili tartışma, Kendini kullanıcı 
yerine koyma öğrencilerin özellikle vurguladıkları süreçler olmuştur.

2.2 Yaratıcılığın arttığı düşünülen zamanlar 

Öğrencilerin belirli zamanlarda daha çok fikir ürettikleri görülmektedir. Bu zaman aralıkları yolculuk 
sırasında uyumadan önce, uyandıktan sonra, gün içerisinde özellikle uyumadan önce olarak sıralanır.

Öğrenciler çizim yaparken, tek başına çalışırken, uyumadan önce, sevdikleri müziği dinlerken, sessiz bir or-
tamda daha yaratıcı olduklarını ve fikir ürettiklerini belirtmişlerdir daha sonra gün boyu gördüğü imgeleri can-
landırma, dinlenmiş olma, farklı düşünme, konu verildiği an, bilgisayar oynarken gibi faaliyetler gelmektedir.

2.3 Yaratıcılığı artıran etkiler

Katılımcılar çeşitli etkilerle kendilerini daha yaratıcı hisssettiklerini belirtmişlerdir. Bu etkiler gün içinde 
yaptıkları sıradan aktiviteler olabileceği gibi proje konusuna yönelik araştırma yapmak gibi girişimler de ola-
bilir. Öğrencilerin en çok müzik dinlerken, çizim yaparken, film izlerken, konu ile ilgili görselleri incelerken, 
yolculuk sırasında, bilgisayar oyunu oynarken, empati yaparak, araştırma, fikir alışverişleri, dinlenme sırasında 
yaratıcılıklarının arttığı ve bu süreci odanın rengi, masa düzeni, sessizlik, loş ışık, mor renk gibi faktörlerin 
etkilediği kendileri tarafından öne sürülmüştür. Fikir geliştirme süreci boyunca benzer yöntemleri bilinçsizce 
kullanmaktadırlar.

Müzik 7, film izleme 3, yolculuk yapmak, odanın rengi, masa düzenim, görseller 3, eskiz, sessizlik araştırma, 
çizim 5, dinlenmek, bilgisayar oyunu oynamak, meditasyon 4, empati yapmak, fikir alışverişleri, loş ışık, mor renk

Literatürde yer alan 
yaratıcılık yöntemleri Proje yaratıcılık aşaması Yaratıcılığın artığı 

düşünülen zamanlar
Yaratıcılığı artıran 

etkiler
Fikir geliştirme 

süreci için 
yöntemler

No brainers 
(Zihinsizlik)

 Brainborrow (Ödünç 
beyin)
    Copycat 
(Kopyalama)

Dead head deadline 
(Zaman Sınırlaması)

Get crazy (Çılgın 
fikirler)

İdea diary (Fikir 
Günlüğü)

Music mania (Müzik 
çılgınlığı)

Exert Exipation  
İdea Shaping (Fikir 

Geliştirme
A likely story
İdeas in a    box (Fikir 
kutusu) 

Hayal 
Kurma: 5*

Uykudan önce düşünme
Araştırma ve çizim : 10

Farklı tasarımları 
İnceleme: 10

Pinterest behance gibi
 sitelerde araştırma

konusu ile ilgili 
düşünme: 5

Çevreyi inceleme
Fikir şeması oluşturma
Kavramları bileştirme

 Eskiz
 İmgeleme

Objelerden esinlenme
 Uykudan önce düşünme

Beyin fırtınası
 Konu ile ilgili tartışma

Kendini kullanıcı yerine 
koyma

Tek başına çalışma: 6
Çizim yapma: 5

Uyumadan önce: 6
Sevdiğim müzikle: 5

Sessiz ortam: 5
Gün boyu gördüğü 

imgeleri canlandırma
Dinlenmiş olma

Yolculuk
Her zaman

 Farklı düşünme
 Konu verildiği an

 Bilgisayar oynarken
Her değişiklik yeni 

bir perspektif ortaya 
koyar. 

Müzik: 7
Çizim: 5

Meditasyon: 4
Film izleme: 3

Yolculuk yapmak
Odanın rengi

Masa düzenim
Görseller: 3

Eskiz
Sessizlik

Araştırma
Dinlenmek

Bilgisayar oyunu 
oynamak

Empati yapmak
Fikir alışverişleri

Loş ışık
Mor renk

Müzik: 7
Çizim: 5

Meditasyon: 4
Film izleme: 3

Görseller: 3
Yolculuk yapmak

Odanın rengi
Masa düzenim

              Eskiz
Sessizlik

Araştırma
Dinlenmek

Bilgisayar oyunu 
oynamak

Empati yapmak
Fikir alışverişleri

Loş ışık
Mor renk

*Rakamlar: Öğrenci sayıları

Temel fikir geliştirme süreçleri bir problemin doğasını değiştirme üzerine gerçekleştirilmektedir.

Basic Idea Generation (Temel Fikir Geliştirme)

No brainers (Zihinsizlik)

Bir problemin doğasını değiştirmek üzerine kurgulanmış bir yöntemdir. Bir şeyi değiştirirseniz yeni bir 
perspektif yaratmış olursunuz. Bu yöntemlerde olabildiğince çok sayıda yaratıcı fikirler ortaya konmaya çalışıl-
maktadır.
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 Brainborrow (Ödünç beyin)

Tasarımcılar tüm problemlere tek başlarına çözüm üretemezler fikrinden yola çıkarak oluşturulmuş bir 
yöntemdir. Konu ile ilgili kişilere sorular sorarak fikirler oluşturulabilir. Bu kişiler arkadaşlar, beraber çalışılan 
kişiler, partnerler ve hatta çocuklar olabilirler. Bu yöntem kullanıcı araştırmalarına benzemektedir. Tasarım 
yöntemlerini bilinçsizce kullanan öğrenciler de bilgi toplama ihtiyacı duyarak çeşitli kişilere arkadaş ve ailel-
erinden başlayarak sorular sormakta ve kullanıcılara ulaşarak ihtiyaçlarını belirlemeye çalışmaktadırlar. Çevrel-
erindeki kişilere sorular sormak yeni fikirler oluşturmalarına olanak vermekte kullanıcılara ulaşmaksa gerçek 
problemleri belirleyerek çözümler üretmelerine yol açmaktadır. Bu yöntem öğrencilerin gerçekleştirdiği kendi 
ifadeleri ile ‘bilgi sahiplerine danışma, araştırma, bir bilene sorma’ gibi girişimlerine benzemektedir.

Copycat (Kopyalama) 

Her ne kadar öğrencilerden bir başkasına bakmamaları, kendi firilerini geliştirmeleri beklense de bir fikird-
en esinlenme onu geliştirerek daha iyi ve yeni fikirlere ulaşma sıkça rastlanılan yöntemlerdir. Bu yaratıcılık 
yöntemi de bu eğilimlerden yola çıkarak geliştirilmiştir. Öğrencilerin de çeşitli örnekleri inceleme daha önce 
yapılanlara ulaşmaları aynı zamanda var olanları tekrar etmemek veya daha geri ürünler geliştirmeyi de önle-
mek açısından genellikle hem başvurulan hem de önerilen yöntemlerdir.

Dead head deadline (Zaman Sınırlaması)

Teslim zamanı gibi sınırlamalar her zaman geçerlidir. Bu durum her ne kadar stres yaratsa da fikir geliştirme 
için bir yöntem olarak yer almıştır. Zaman sınırlamalarını yaratıcılık için bir yöntem olarak kullanılmaktadır. 
Motivasyon yaratarak pozitif bir etki oluşturmaktadır. Örneğin yirmi dakikada yirmibeş fikir oluşturunuz 
hedefi konularak hızlı biçimde fikir oluşturma sağlanmaktadır.

Proje öğrencileri de belirli zaman hedeflerine göre bir takım fikirle üreterek benzer yöntemler kullanmak-
tadırlar. Zorunluluklar da fikir üretimi açısından motivasyon yaratmaktadır. 

Get crazy  (Çılgın fikirler)

Çılgın ve beklenmedik fikirler oluşturma katılımcıların beklenmedik ve akla yatkın olmayan fikirleri değer-
lendirmesi anlamına gelmektedir.  ‘Ne kadar çılgın o kadar iyi’ sloganı ile var olan bilgiler kırılarak yeniden 
yapılandırılmaktadır. Yirmi dakika sonra tekrar normal düşünmeye başlanarak bu çılgın fikirler içinden prob-
lemin çözümüne dair sonuçlar elde edilmeye çalışılmaktadır. Bu yöntem tasarım sürecindeki ilk aşamalarda 
bilinçsizce öğrenciler tarafından uygulanan her türlü fikrin değerlendirildiği aşamalar ile örtüşmektedir.

İdea diary (Fikir Günlüğü)

Uyumadan önce, sonra, otomobil kullanırken, bir arkadaşla sohbet sırasında, çalışırken veya ilgisiz bir 
problemle uğraşırken, duşta çeşitli fikirle aklımıza gelebilir. Bir fikir günlüğü tutarak bunları not edersek çeşitli 
fikirleri kaydedebiliriz. Bu yöntem öğrenciler in belirttiği durumlarla birebir örtüşmektedir. Bu durumu bir 
yöntem olarak bilinçli bir şekilde kullanmadıkları halde fikirlerin benzer şekilde uyku öncesinde ve sonrasında, 
yolda, duşta, müzik dinlerken, yürüyüş, spor, koşu sırasında akıllarına geldiğini belirtmişlerdir. Genellikle fikir 
günlüğü tutmak yerine daha sonra bu fikirleri hatırlayarak eskizler yapmaktadırlar.

Mental breakdown (Zihinsel Arıza)

 Bu yöntem öğrencilerin proje süreci boyunca fikirlerinin estetik, teknik kullanıcı ilişkisi, malzeme, 
sürdürülebilirlik, montaj, pazarlama gibi yönlerini ayrı ayrı ele almaları ile örtüşmektedir.

Music mania (Müzik çılgınlığı)

Müzik etkisi ile yaratıcılığın arttığı üzerine geliştirlen tekniklerdir. Öğrencilerin de bilinçsizce bu yönteme 
sıklıkla başvurdukları görülmektedir.

2.12 Ticlers Related and Unrelated Stimuli (İlgili , ilgisiz  uyarılar)

Konu ile ilgisiz olduğu düşünülen alanlardan esinlenme bu yöntemlerin içeriğini oluşturmaktadır. Öğren-
ciler her zaman çeşitli ürün biçim sanat eseri doğa gibi kaynaklardan esinlendiklerini bildirmişlerdir.
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Exert Exipation 
Fikirlerden fikir geliştirme, öğrencilerin başvurdukları var olan fikirleri inceleyerek yenilerini oluşturma 

eylemlerine benzerlik göstermektedir.
A likely story (Benzer hikayeler)
Sanatçılar çizdikleri biçimlerden yeni biçimler oluşturabilirler, daha sonra bu biçimden üçüncü sonrasında 

dördüncü biçimleri oluşturabilirler. Öğrenciler de eskizler yaparak yeni fikirler türetmektedirler fikirler yeni 
fikirleri onlar da sonrasında daha yenilerini doğurur.

İdeas in a box (Fikir Kutusu)
 Morfolojik analizler, matrix analizler sayesinde olabildiğince yaratıcı fikirler oluşturulur. Farklı fikir 

varyasyonları ortaya konulur. Bu yöntemde yer alan fikir matrixleri öğrenciler tarafından dile getirilmemiş 
olsa da tasarımların malzeme ve biçim gibi yönlerinin farklı alternatifleri tasarım aşamasında ele alınmaktadır.

Free association activities ‘Blue Skies’
Her ne kadar paradoxal görünse de beyingücümüzü harekete geçirmenin yolu bırakmaktır. Bir düşüncenin 

gelmesi için diğerinin gitmesine izin veririz. Oyuncu oluruz, tüm analitik yöntemleri bir yana bırakarak ’derin 
düşünceye’ dalmak için kendimize zaman tanırız. Bu aktiviteler serbest çağrışım üzerine kurulmuştur.

Serbest çağrışımlar öğrencilerin de sıklıkla üzerinde durduğu yöntemler olmuştur. Düşünceleri serbest 
bırakma belirli bir rahatlık yaratarak yaratıcı ve yeni fikirlerin akışı için ortam sağlamaktadır.

Brain Mapping Handout (Beyin Haritası)
Bu yöntem kullanıcıların akıllarına gelen fikirleri yazmaları ve eskiz defterleri kullanmaları üzerine 

kurgulanmıştır. Beyin haritaları akla gelen her türlü fikri kategori etmek ve beklenmedik bağlantılarla yeni 
fikirler geliştirmek için yazılı ve çizili haritalar sunar. Öğrenciler bu fikirleri düşünürler ve farklı farklı şekillerde 
ifade edebilirler.

Doodles (Karalamalar)
Karalama çizme de düşünmeden elimizin birtakım biçimler fikirler çizgiler geometriler oluşturmasıdır. 

Karalama çizme aşamaları öğrencilerin eskiz çizme aşamalarına benzerlik göstermektedir.
Essence of the Problem (Problemin özü)
Problemin özü temel özellikleri kapsamaktadır.

CONCLUSIONS:

Endüstri ürünleri tasarımı öğrencilerinin proje yaratıcılık aşaması sırasında bilinçsizce yaratıcılıklarını 
artırmak ve yeni fikirler geliştirmek üzere hayal kurma, farklı tasarımları inceleme, uykudan önce düşünme, 
araştırma ve çizim ,  pinterest behance gibi  sitelerde araştırma konusu ile ilgili düşünme, çevreyi inceleme, fikir 
şeması oluşturma, kavramları bileştirme, eski objelerden esinlenme, konu ile ilgili tartışma, kendini kullanıcı 
yerine koyma gibi yöntemleri kullandıkları ortaya çıkmıştır. 

Öğrenciler çizim yaparken, tek başına çalışırken, uyumadan önce, sevdikleri müziği dinlerken, sessiz bir 
ortamda daha yaratıcı olduklarını ve fikir ürettiklerini belirtmişlerdir daha sonra gün boyu gördüğü imgeleri 
canlandırma, dinlenmiş olma, farklı düşünme, konu verildiği an, bilgisayar oynarken gibi faaliyetler zaman-
larında daha yaratıcı olduklarını bildirmişlerdir.

Katılımcılar çeşitli etkilerle kendilerini daha yaratıcı hisssettiklerini belirtmişlerdir. Bu etkiler gün içinde 
yaptıkları sıradan aktiviteler olabileceği gibi proje konusuna yönelik araştırma yapmak gibi girişimler de ola-
bilir. Öğrencilerin en çok müzik dinlerken, çizim yaparken, film izlerken, konu ile ilgili görselleri incelerken, 
yolculuk sırasında, bilgisayar oyunu oynarken, empati yaparak, araştırma, fikir alışverişleri, dinlenme sırasında 
yaratıcılıklarının arttığı ve bu süreci odanın rengi, masa düzeni, sessizlik, loş ışık, mor renk gibi faktörlerin 
etkilediği kendileri tarafından öne sürülmüştür. Fikir geliştirme süreci boyunca benzer yöntemleri bilinçsizce 
kullanmaktadırlar.

Bu yöntemlerin literatürde yer alan ve çeşitli alanlarda kullanılan no brainers (Zihinsizlik), brainborrow 
(ödünç beyin), copycat (kopyalama), dead head deadline (Zaman Sınırlaması), get crazy (çılgın fikirler), idea 
diary (fikir günlüğü), music mania (müzik çılgınlığı), exert exipation, idea shaping (fikir geliştirme, a likely 
story, ideas in a box (fikir kutusu) gibi yöntemlerle örtüştüğü tespit edilmiştir.
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Electrochemical treatment of reactive dye solutions in the presence of some clay 
minerals

Zürriye Gündüz1

1. INTRODUCTION

Textile industry has a key position in the industrialization and development of any country. On the other 
hand, textile industry is a main creator of effluent wastewater due to ultra consumption of water used in dif-
ferent wet processing operations. [1,2]. Color used in the processes of the textile industry affects the nature of 
water and inhibits the sunlight penetration into the stream and reduces photosynthetic activity [3,4]. Waste-
waters containing dyes are very difficult to treat, because these chemicals are recalcitrant molecules resistant to 
traditional aerobic digestion [5]. Additionally textile wastewaters are one of the sigificant pollutants for the en-
vironment due to their characteristics such as high COD concentration, strong color, high pH and temperature, 
and low biodegradability [6]. Particularly strong color of wastewater if not removed would cause disturbance 
to the ecological system of the receiving waters [7]. Conventional treatments of wastewater containing dyestuff 
include biological oxidation, chemical coagulation, advanced oxidation and adsorption. These processes are 
quite ineffective in color removal of wastewater as most commercial dyes are toxic to organisms used in the bi-
ological process while the physicochemical treatment provides only a phase transfer of dyes and generates huge 
volumes of hazardous sludge. A a result their low removal abilities or high costs often limit their application [8].

   Nowadays, great interests are focused on electrochemical treatment of the effluents originated from tex-
tile industries. Electrocoagulation is an effective method between electrocehmical treatment processes to treat 
various wastewaters such as; landfill leachate [9], restaurant wastewater [10], salina wastewater [11], urban 
wastewater [12], laundry wastewater [13], textile wastewater [14] and chemical mechanical polishing [15,16].

   Electrocoagulation is a process consisting of creating a floc of metallic hydroxides within the effluent to be 
cleaned, by electrodissolution of soluble anodes. Compared with traditional flocculation and coagulation, elec-
trocoagulation has in theory, the advantage of removing the smallest colloidal particles: the smallest charged 
particles have a greater probability of being coagulated because of the electric field that sets them in motion. It 
has also the advantage of producing a relatively low amount of sludge [12]. Three main processes ocur during 
EC; (i) electrolytic reactions at electrode surfaces, (ii) formation of coagulants in the aqueous phase, (iii) ad-
sorption of soluble or colloidal pollutants on coagulants, and removal by sedimentation or flotation. The main 
reactions at the electrodes are:

Anode:  Al    Al3+  +  3e                                                                                                                                    (1)

Cathode:  3H2O  +  3e    3/2 H2  +  3OH-                                                                                                       (2)

Based on the existing literature, many works about electrocoagulation have been practised with batch reactor 
to depurate textile dyeing effluents.  The objective of this study is to optimise the decontamination conditions of 
textile dyes from model solutions using three types of sacrificial electrodes. The effect of operating time and elec-
trode type, In this study to our knowledge for the first time the comparison of three electrode types for decoloriza-
tion of the reactive dye, Jakofix Red 195, has been investigated by electrocoagulation process. Dye pollutants were 
meaningfully removed with iron, aluminum and zinc electrodes at certain operating conditions. 

2. MATERIALS AND METHOD

The commercially available reactive dye Jakofix Yellow (JY) was supplied from a local textile industry located in 
Manisa, Turkey. The characteristics and the chemical structure of the dye are presented in Table 1. Model dye 
solutions were prepared by dissolving JY dye in distilled water to minimize interferences.

1 zyilmaz@balikesir.edu.tr  Balıkesir University, Engineering Faculty, Environmental Engineering Department
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Table 1. Characteristics and chemical structure of the Jakofix Yellow dye
Colour index name M (g mol-) λmax (nm) Chemical structure

Reactive Yellow 145 1026.25 420

The experimental setup is shown in Figure 1. The batch electrocoagulation cell was constructed of a 0.6 L 
glass beaker equipped with a cathode and an anode, all of them made of iron or aluminum or zinc and installed 
in parallel. The distance between the electrodes influencing the amount of energy was 5.5 cm. The dimension 
of each electrode was 20cmX6cmX0.2cm. The total effective area of electrode is calculated to be (8.5cmx6cm) 
51 cm2 . In each run 0.5 L of model solution was placed into the electrolytic cell and electrodes were dipped in 
the electrochemical reactor. The electrodes were connected to a DC power supply (SUNLINE SL-3010D) pro-
viding a controlled voltage up to 30 V and regular electricity current up to 3 A. All the runs were performed at 
room temperature and treatment solution was agitated with a magnetic stirrer by the speed of 200 rpm which 
was optimum stirring rate in the literature [18]. The pH and conductivity of the samples were measured with 
a HANNA edge apparatus. The electrical conductivity of the leachate sample was not sufficient for electroco-
agulation, so sodium chloride salt (Merck, 99.9% purity) was added to adjust the initial conductivities of the 
solutions.  The EC process was given a start as soon as current density was regulated for the constant value. 

Throughout the tests, samples were collected at 5 min time intervals, centrifuged and analyzed to determi-
ne the residual dye concentration. Samples from process were periodically withdrawn and immediately centri-
fuged at 3000 rpm for further analysis. 

A UV-Vis spectrophotometer (Dr-LANGE CADAS 30 S) was used to determine the decolorization ef-
ficiency via the decrease in absorbance at the maximum wavelength (λmax= 420 nm for JY) of the dye. The 
calculation of decolorization efficiency (DE%) after the operation was performed using this formula:

    (3)

where Co and C are dye concentrations before and after electrocoagulation process, respectively. The rem-
iniscent dye concentration was determined from its absorbent characteristics in the UV–Vis range (200–800 
nm) with the calibration method using Beer–Lambert’s law. The Beer-Lambert’s law expresses the relationship 
between concentration and absorbance according to Eq. (4):

A=εbC                                                                                                                                                                     (4)

   The absorbance of the dye solution in the treated sample was recorded at 420 nm (λmax) by a UV-Vis spec-
trophotometer and the concentration was determined from the previously constructed calibration chart using 
Beer–Lambert’s law (A = εbc, where A is absorbance, ε is the molar extinction coefficient, b is the path length of 
the sample in cm, C is the concentration of the compound in solution). A good linear relationship by plotting 
the absorbances versus known concentrations at λmax was obtained. 
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Fig. 1. Schematic figure of experimental set-up

3. RESULTS and DISCUSSION

   Treatment efficiency of the electrochemical treatment process was examined in terms of electrode type, 
electrolysis time and type of clay mineral in order to determine the optimum operating conditions for maxi-
mum efficiency of decolorization of reactive Jakofix Yellow dye.

3.1 Effect of the Electrode Type

   Sacrificial electrode type is an important parameter in the electrocoagulation technique since different 
electrode materials affect the performance of the treatment [19]. Besides the electrode material plays a signifi-
cant role in the cost analysis of the electrocoagulation process.  The most conventional electrode materials are 
aluminum and iron because they are cheap, accessible and effective [20]. In addition to these familiar type of 
electrodes, zinc plate was also used as electrode in this study. As seen in Fig. 2, Fe electrodes displayed a better 
efficiency than Al and Zn electrodes did on account of decolorization performance. Performance of the treat-
ment reaches to 88% in 5 min and increases to 97% after 10 min. Other electrode materials exhibited lower 
decolorization efficiency than Fe (<86%). Due to the fact that performance is maximum, it will be a good choice 
to select Fe electrodes for higher treatment efficiencies. Generated metal hydroxide forms takes in charge of re-
moval the colloidal, suspended and dissolved contaminations from wastewater [21]. Current density, electrical 
current and treatment time promotes comparatively the amount of formed metal hydroxide sludge [22]. The 
amount and composition of the formed sludge changes with the type of electrode material and the results are 
consistent with other researchers’findings [17,23].

Two mechanisms are possible during EC by using iron as sacrificial anode [24]:

 Mechanism I:
Anode:  Fe → Fe(aq)

2+ + 2e−                                                                                                                                  (6)
Fe2+ + 1/2O2 + 2H+ → 4Fe(OH)3 + 8H(aq)

+                                                                                                        (7)
Cathode:  2H2O  +  2e- →  2OH-  + H2(g)                                                                                                            (8)
So:  Fe+3  +  3OH-  →  2OH-  +  H2(g)                                                                                                                  (9)
                                                                                                                                       

Mechanism II:
Anode: Fe → Fe(aq)

2+ + 2e−                                                                                                                                   (10)
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Cathode:  2H2O  +  2e- →  2OH-  + H2(g)                                                                                                            (11)
So:  Fe+2  +  2OH-  →  Fe(OH)2(s)                                                                                                                        (12)

Fig. 2. Effect of the electrode type on decolorization efficiency 

3.2 Effect of the Electrolysis Time

Reaction time (electrolysis time) affects the treatment efficiency of the process since it determines the rate 
of production of metal and hydroxyl ions produced on the electrodes [25]. The effect of electrolysis time on 
removal efficiency was investigated maintaining the optimum pH of 5.5 and keeping constant current density 
of 196 A m-2 . It can be observed from all Figs. 2 and 3 that decolorization efficiency is increasing with increase 
in the reaction time up to 15 min and then become almost constant and no further increase is observed.  This 
could be related to decreasing  extent of cathodic reduction and generation of nascent electro-coagulant flocs 
[26]. Optimum operating time is important from the view point of the economy of operation. As Bayramoğlu 
et al. [27] also highlighted that operating cost increases with elapsing of operating time. As shown in Fig. 3, 
during the treatment concentration of dye solution decreases and decolorization efficiency increases over time. 

3.5 Effect of  Some Clay Minerals

   Clay minerals could be used as adsorbents in the treatment of heavy metals and organic pollutants, or as 
coagulant aids since investigations on their spesific surface chemical properties, e.g. cations exchange capacity, 
and adsorptive affinity for some organic and inorganic compounds led to the potential use of clays [28, 29]. 
The effects of some clay minerals’ addition consisted of kaolinite and colemanite were investigated at a constant 
dose, 2 g L- . All runs were performed by the direct addition of clay minerals to the dye solution in the EC sys-
tem. Fig. 4 shows that clay particles exhibit a significant role in removing the color of the dye solutions. In 5 
min at first decolorization efficiency were: 88% without clay, 96% with kaolinite and 97% with colemanite. As 
a result adding the clay minerals enhances the treatment and accelerates the depurate of organic pollutants by 
electrocoagulation. It can also be said that the most efficient clay mineral is colemanite. This phenomena could 
be explained that the increase in surface area by involving the clays to the bulk causes the increase the adsorp-
tion of pollutants, ultimately the decolorization performance increases.
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               Fig. 3. The change of the concentration over time (j=196 A m-2, pH=5.5)

           Fig. 4. Effect of the addition of clay minerals on decolorization efficiency

CONLUSIONS

Electrocoagulation (EC) was performed in this study to investigate the effectiveness of treatment of solu-
tions containing reactive jakofix yellow dye. From our present study, it was clearly concluded that:

i. the removal of textile dye by electrocoagulation process using three types of electrode (aluminum, zinc 
and iron) can be a viable technique.

ii. best decolorization efficiency values have been performed employing iron electrode material.
iii. decolorization efficiency is increasing with increase in the reaction time up to 15 min and then become 

almost constant and no further increase is observed.
iv. clay minerals produce more effective flocs in the bulk improving and fastening the performance of the 

treatment by electrocoagulation.
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ANALYSIS OF CLASSIFICATION ALGORITHMS WITH RAPIDMINER

İlhan Uysal1, Mehmet Bilen1, Sami Ulukuş*1

 

1.Introduction

In today’s technology, there is a large increase in the amount of biological data. The amount of data is too compli-
cated to analyze the data. For this reason, data mining approaches are widely used [1-5]. Rapidminer, an open-source 
software, simplifies the analysis of high-volume data and the automated implementation of algorithms used in 
data mining [6]. The reason for preferring Rapidminer in the study is the ability to carry out many preliminary 
actions on biological data sets and display the results on graphical interfaces.

The classification model is a map to the classes estimated from the samples. The purpose of the classification is 
to ensure that the model generated by the use of data of which the classes are present are classified with high accu-
racy on the samples whose classes are not known and which have not been previously encountered by the system. 
In the study, the generalized linear model, deep learning, decision tree and random forest classification algo-
rithms were used for classification of epileptic seizure data set, training and test procedures were performed 
with RapidMiner tool. The findings are shared.

2. Material and Methods

RapidMiner offers a wide range of add-ons, as well as the ability to keep up with a large number of up-to-
date developments, such as the ability to work on server architecture by keeping up with emerging data tech-
nology, or the service called radoop over the cloud.

RapidMiner is written in Java language and it is compatible with language / media such as Python, Weka or 
R, as well as being able to add code with Java language. MsSql Server, MySql, Oracle and PostreSQL databases 
can be easily transferred to the RapidMiner program.

It provides more than 400 operators for data mining applications along with their add-ons. Experimental 
designs are automatically optimized through meta operators. Thus, users do not need to adjust individual steps 
or parameters.

In the study, the data set of the full name “Epileptic Seizure Recognition Data Set” was used. The dataset contains 
11,500 samples. Each sample carries 179 attributes. The examples in the dataset have five classes.

In order to load the data set into the system and the dataset is in excel format, the “Read Excel” operator is 
added to the process part of RapidMiner program first. Since the dataset is compiled from possible real patients 
and healthy individuals, missing information is included in the attributes of the samples. The missing data in 
the dataset must be removed before proceeding with classification. The RapidMiner offers a number of options 
for completing these missing attributes and for error-free operation of the classification process. The “Replace-
Missing Value” operator in RapidMiner and the attributes with lost information have been updated by taking 
the average of the same attributes in the other examples. In this way, the error that can occur in classification 
operations is prevented and the effect of these values   added afterwards is minimized as a result of classification. 
The nominal (non-numeric) values   in the dataset are converted to numeric values   by the NominaltoNumeric 
operator. These parameter values   are shown in Fig 1.
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Figure 1. Parameter selection interface of validation operator

Then the SplitValidation operator is added to make the classification. SplitValidation is a property that can 
be used for training and test models for classification. It is an operator that indicates whether the job is done 
correctly and how accurate it is. In the parameter part of the validation operator, split function is used to divide 
as a training and test as a percentage, relative, 70% of the training is used as training and 30% is used as test data. 
The sampling rate is set to 0.7 and the samplingType property shuffledsamping is selected for random sampling. 
Then, using the validation operator, the dataset is divided into left part training part and right part test part. 
First the model in the training section, then an environment in which this model can be tested.

In the training section, the dataset is multiplexed with the Multiply operator so that the same data can be used on 
more than one algorithm. The multiplexed data are sent to the selected algorithms for classification. In the test section, the 
Apply Model operator is used to apply the model on the multiplexed data. In this way, it is possible to apply the learned 
conditions in the training data on the test data. The performance operators are used for each algorithm to measure how 
well the model learns its performance.

3.Resuts and Discussion

When analyzing Figure 2, it is observed that the deep learning algorithm is more successful in terms of root mean 
squared error performance

Figure 2. Root mean squared error performance of algorithms

When analyzing Figure 3, it is observed that the deep learning algorithm is more successful in terms of squared error 
performance. 
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Figure 3. Squared error performance of algorithms

When analyzing Figure 4, it is observed that the deep learning algorithm is more successful in terms of absolute error 
performance. 

Figure 4. Absolute error performance of algorithms

When analyzing Figure 5, it is observed that the deep learning algorithm is more successful in terms of squared 
correlation performance. 

Figure 5. Squared correlation performance of algorithms

When analyzing Figure 6, it is observed that the deep learning algorithm is more successful in terms of compare 
ROCs performance.
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Figure 6. Compare ROCs performance

4. Conclusions

RapidMiner, an open source data mining software, was used for the classification of biological data. Rapid, easy to 
use and effective software, RapidMiner achieved performance values for the generalized linear model, decision tree, deep 
learning and random forest algorithms used in classification operations. It is observed that the algorithm that provides the 
highest performance ratio for the dataset is deep learning.
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KONDUİTLİ FLOTASYON HÜCRESİNDE HAVA KABARCIKLARININ GÖ-
ZLEMLENMESİ

A.Aytaç1,  M.C. Tuna2, 

GİRİŞ

Flotasyon yöntemi, farklı özelliklerdeki cevherlerin işlenmesi, atık suların arıtılması, maden tesislerinde 
cevherlerin yüzdürülmesi gibi birçok değişken amaçla kullanılmaktadır. Flotasyon işleminin temel prensibi 
havalandırma ve oksijen transferine dayanmaktadır. 

Hava kabarcıkları ise, flotasyon işleminin neredeyse temelini oluşturan en önemli faktörlerden biri olarak 
kabul edilmektedir. Sulardaki cevherler, meydana gelen bu kabarcıklara tutunmakta ve flotasyon hücresinin 
yüzeyinde biriken bir pulp bölgesini meydana getirmektedir. Dolayısıyla, bu hava kabarcıklarının fazlalığı 
flotasyon verimi ile doğru orantılıdır.

Yapılan çalışmaların çoğunda pulp (posa) kısmı üzerinde durulurken, maalesef az bir kısmında köpük 
bölgesi üzerinde durulmuştur. Oysaki literatür incelendiğinde diğer faktörlerin yanı sıra köpük ve oluşan hava 
kabarcıkları flotasyon verimi açısından oldukça önem arz etmektedir. Köpük bölgesi hakkında araştırmacıların 
farklı görüşleri mevcuttur. Kimi araştırmacı köpük derinliğinin önemli olduğunu savunurken, kimisi ise bu 
faktörü önemsiz görmüştür.

Kabarcık boyutunun flotasyon verimliliğini geliştirmedeki önemi uzun zamandır tanınmakta ve çeşitli 
araştırmalar ile doğrulanmaktadır. İki ve üç boyutlu sistemlerde kabarcık boyutlarının ölçümü veya tahmini 
için farklı yöntemler önerilmektedir; fotoğraf teknikleri, elektroresisivite ölçümleri, dinamik baloncuklaştırma 
teknikleri, optik yöntemler ve ampirik veya yarı ampirik korelasyonlar kullanarak hesaplamalar gibi. Bu yak-
laşımların çeşitliliğine rağmen fotoğrafçılık bu tekniklerin en umut vericisidir [1-5].

Flotasyon ünitelerinde hava kabarcıklarını ve buna bağlı olarak köpük bölgesini arttırmak için genelde 
kimyasal köpürtücüler kullanılmıştır. Ancak bu deneysel çalışmanın da yapıldığı ve tarafımızdan geliştirilen 
yeni flotasyon makinasında hiçbir kimyasal köpürtücüye ihtiyaç duymadan, oldukça yüksek miktarda hava 
kabarcığı elde edilmiştir.

Yaptığımız bu çalışmada sisteme giren hava ve su debisi ile bunların oluşan hava kabarcıklarının sayısı, 
dağılımı ve penetrasyon derinliği ile olan ilişkisi, dolayısıyla flotasyon verimi üzerine etkisi araştırılmıştır. 
Farklı Qa (hava debisi), Qw (su debisi) ile ölçümler yapılmış ve değerler tablolarla kaydedilmiştir. Farklı Qa/Qw 
oranları ile yapılan her deneyde flotasyon hücresi içerisine sokulan hava kabarcıkları ve yüzeyde biriken köpük 
bölgesi gözlemlenmiş, yüksek çözünürlüklü kameralarla kaydedilmiş ve bu görsel kayıtlar yorumlanmıştır. 
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Laboratuvarı’nda yürütülen 
deney sonuçlarına göre mevcut flotasyon sistemlerine alternatif olarak önerilebilecek ve hiçbir kimyasala baş-
vurmadan çok sayıda ve iyi bir dağılımda elde ettiğimiz hava kabarcıklarının flotasyon işlemi açısından oldukça 
verimli olacağı değerlendirilmektedir.

Kondüit ile Desteklenmiş Flotasyon Hücresi

Hidrolik yapılar havalandırma işleminde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Venturiler, kondüitler ve 
savaklar, bu işlem için kullanılan başlıca hidrolik yapılar arasında yer almaktadır.

Hidrolik yapıların bir kısmı havalandırma amacıyla da kullanılmaktadır. Bu yapılar iki bölüme ayrılır. 
Bunlar; serbest yüzeyli ve basınçlı akım sistemleridir. Serbest yüzeyli akımlar, sadece atmosfer basıncının sıvı 
yüzeyine temas ettiği akımlardır. Nehirler, kanal ve kapalı yatakları tümüyle doldurmayan akımlar bu akım 

1   ayca.aytac@kavram.edu.tr
        Öğretim Görevlisi, Kavram MYO. İnşaat Teknolojisi Programı, İstanbul, Türkiye
2   Dr. Fırat Üniversitesi Müh. Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Elazığ, Türkiye
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türünün örnekleri olarak gösterilebilir. Serbest yüzeyli konduitler, savak ve basamaklı kaskat örnekleri serbest 
yüzeyli hidrolik yapılar arasında yer almaktadır [6].

Kapaklı konduitler, basınçlı akım şartlarında türbülans ve hidrolik sıçrama sonucunda havanın suya karışması-
na imkan verir. Pompa aracılığıyla suyun basınç değeri yükseltilerek su akımına hava girişi sağlanır. Kapak mansap 
kısmındaki su hızlı bir şekilde savaklanma sonucunda, düşük basınç nedeniyle o noktada bir vakumlanmaya neden 
olur. Bu düşük basıncın etkisi ile dışardan alınan hava, kabarcıklar şeklinde suya karıştırılır (Şekil 1 )

Şekil 1. Kapaklı konduit mansabında iki fazlı akım [7]
.

Bu çalışmada flotasyon hücresinde flotasyon işlemi için arzu edilen hava kabarcıklarının en optimum han-
gi koşullarda oluşturulabileceğinin belirlenmesine yönelik deneysel çalışmalar yürütülmüştür. Bu amaçla Fırat 
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Laboratuvarında Şekil 2’de şematik planı verilen pilot ölçekli kondui-
tle desteklenmiş flotasyon hücresi kurulmuştur. Konduitli flotasyon hücresinde havalandırma verimini tayin 
etmek amacıyla geri devirli bir deney düzeneği kullanılmıştır [8].

 
Şekil 2. Deney düzeneği kesiti [9]

MATERYAL VE METOD

Yapılan bu deneysel çalışmada, flotasyon hücresinde meydana gelecek hava kabarcıklarının en optimum 
hangi, hava-su jeti dalma açısı, hücre çapı ve QA/Qw oranında oluşturulabileceğinin belirlenmesine yönelik 
birtakım çalışmalar yapılmıştır. Şekil 2’de şematik planı verilen pilot ölçekli konduitle desteklenmiş flotasyon 
hücresi kurulmuştur.

Deneylerde kapaklı konduit olarak dairesel kesitli çapı 8.09 cm ve boyu 200 cm olan galvanizli metal bir 
boru kullanılmıştır. Konduit kapağının hemen mansabında 14 mm çapında bir hava borusu açılmış dış ortam-
daki havanın buradan boru içerisine girmesi sağlanmıştır.

Deneyler esasında ihtiyaç duyulan su akımı şebeke suyundan temin edilmiştir. Sistemde flotasyon hücres-
ine verilen debi (Qw), bir elektromanyetik debimetre kullanılarak belirlenmektedir (Şekil 3).
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Vana yardımı ile ayarlanan farklı debi miktarlarında; hava kabarcık miktarı ve oluşturulan hava kabarcık 
tabakası fotoğraflama yöntemiyle, kondüit yardımıyla çekilen ve flotasyon hücresine sokulan hava hızı ise bir 
anemometre ile ölçülüp tablodaki yerlerine kaydedilmektedir. (Şekil 4)

   

      Şekil 3. Elektromanyetik debimetre          Şekil 4. Anemometre

DENEYLERİN YAPIMI VE BULGULAR

Flotasyon hücresinde oluşturulacak hava kabarcığı ve köpük yapısının daha detaylı incelenebilmesi için 
0.92 m, 1.30 m ve 1.60 m çapta ve yüksekliği 1.5 m olan deney düzenekleri imal edilmiştir.

Her deney düzeneğinde oluşturulmak istenen hava kabarcıklarının optik olarak gözlemlenebilmesi ve bu 
kabarcıkların izlediği yolların belirlenmesi için flotasyon hücresinde hücre çapının 1/4’i oranında açıklık hücre 
yüksekliği boyunca bırakılmış olup bu açıklık 10 mm temperli şeffaf cam ile kaplanmıştır.

Ayrıca flotasyon hücresine giren hava-su jetinin dalma açısını ve jetin penetrasyon derinliğini ayarlayabilmek 
için Şekil 5’ da görüldüğü gibi hücre tabanında 0,50 m yükseklikte 30o ve 60o derece açılarla saplanan iki ayrı 
bağlantı bulunmaktadır. İlaveten her bir flotasyon hücresi atık tahliyelerinin yapılabilmesi amacıyla laboratuvar 
tabanından 50 cm yükseklikte olacak şekilde hücreye kaynatılmış üç adet U profil ayakları üzerinde durmaktadır. 

Şekil 5. Flotasyon hücresine farklı hava-su jeti dalma açısı sağlayan 1ve 2 nolu girişler
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Deneylerde flotasyon hücre yüksekliği saplanma açısı merkezi baz alınarak H=50 cm olarak çalışılmıştır. 
Yani hücreye giren hava-su jetinin üzerinde 50 cm yüksekliğinde su yükü oluşturulmak suretiyle deneyler 
yapılmıştır.

Deneylerde kapaklı konduit olarak dairesel kesitli çapı 8.09 cm ve boyu 200 cm olan galvanizli metal bir 
boru kullanılmıştır. Konduit kapağının açıklık oranı %10’dur. Yani dairesel kesitli su borusunun kesit alanı 
olarak %10’luk kısmı açık bırakılmıştır. Diğer kısımda kesit kapatılmıştır. Kapatılan kesit nedeniyle o bölgeden 
geçen su hızı artmış, basınç ise azalarak negatif değerlere ulaşmıştır. Bu negatif basınç değerini dengelemek 
için o bölgede açılan hava deliği vasıtası ile sisteme hava çekilmektedir. Şekil 6’de görülen suyun geçtiği h yük-
seklikleri 0,875 cm olarak tasarlanmıştır. Konduit kapağının mansabında 14.00 mm çapında bir hava borusu 
açılmış dış ortamdaki havanın buradan boru içerisine girmesi sağlanmıştır.
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Şekil 
6. Yüksek basınçlı kapaklı kondüit [10]

DENEYLERİN YAPILIŞI

Geri devirli olarak yapılan deneyler Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik 
Laboratuvarında yapılmıştır. Deneylerin yapıldığı ortamda atmosfer basıncı 677 mm Hg ve ortalama nisbi nem 
ise yaklaşık % 65 olarak tespit edilmiştir. 

Ölçümlerde Şekil 2’de görülen deney düzeneği üzerinde yapılan çalışmalarda, hava kabarcığı üretebilmek ve 
konduitten çekilen hava miktarının en optimum hangi koşullarda oluşturulabileceğini belirlemek için farklı para-
metreler belirlenmiştir. Flotasyon hücresi dışarıdan su ile belirli bir seviyeye kadar doldurulduktan sonra pompa 
ile sürekli devir yaptırılmıştır. Devri daim sırasında kontrol vanası yardımıyla ayarlanan debi değerleri debimetre 
yardımıyla okunmuştur. Deneylerde kullanılan ve hesaplanan diğer parametreler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Deneysel parametreler

Vw AW x 10-4 VA AA x 10-4

(m/sn) (m2) (m/sn) (m2)
R=0.92 30 12 23,35 5,14 79,72 17  0,00138      0,02354      1,75    
R=0.92 60 12 23,35 5,14 79,72 18,28  0,00138      0,02531      2,11    
R=1.30 30 12,5 23,35 5,14 79,72 16,21  0,00138      0,02245      1,80    
R=1.30 60 12,5 23,35 5,14 79,72 21,61  0,00138      0,02992      2,39    
R=1.60 30 12,4 23,35 5,14 79,72 16,2  0,00138      0,02243      1,81    
R=1.60 60 12,2 23,35 5,14 79,72 22,11  0,00138      0,03062      2,51    

Çap a
QW x 10-3 

(m3/sn)
Fr QA (m3/sn) QA/QW

VA = Hava hızı               α=Hava-su jeti dalma açısı QA=Hava debisi
Vw = Su hızı  R=Flotasyon hücre çapı               Qw=Su debisi
Fr = Froude sayısı AA=Hava holü alanı   Aw=Konduit daralmasında geçen su alanı

Sisteme entegre edilen konduit üzerinde hava girişini sağlayan 1 adet 35 mm çaplı hava deliklerinden 
negatif basınç nedeniyle çekilen hava su ile beraber flotasyon hücresine hava kabarcıkları şeklinde sürüklen-
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miştir. Flotasyon hücresine giren havanın miktarını doğru bir şekilde belirleyebilmek için anlık ölçüm yapan 
hava debimetreler yerine ortalama hız değerini verebilen Anemometre yardımıyla 1 dakika süreyle hava giriş 
hızı ortalama değerleri ölçülmüştür. Havanın sisteme giriş yaptığı delik çapına bağlı olarak da hava debisi he-
saplanmıştır.

Geri devirli olarak tasarlanan deney düzeneğinde Şekil 2’de görüldüğü üzere değişik fiziksel parametrelere 
sahip flotasyon hücrelerinin havalandırma performansının belirlenmesi için kullanılan 0,92 m, 1,30 m ve 1,60 
m genişliğinde, 1,0 m yüksekliğinde ve bir yüzeyi cam olan flotasyon hücreleri kullanılmıştır. Dışarıdan su 
alınırken devir pompası sürekli çalıştırılmak suretiyle sistemde mevcut borular içerisindeki suyun flotasyon 
hücresi içerisindeki seviyeyi etkilemesi önlenmiş ve aynı zamanda kontrol vanası ile istenilen debi değeri ayar-
lanmıştır. 

Şekil 2 ve 5’de görüldüğü üzere flotasyon hücresine 50 cm uzunluğunda ve yatayla olan açıları 30 ve 60 
derece olan galvanizli borular kaynatılarak hücreye giren hava-su jetinin dalma açısı ve penetrasyon derinliğini 
ayarlamaya yarayan aparatlar ilave edilmiştir. Böylelikle deneyler esnasında hava-su jeti dalma açısının hava 
emme performansında meydana getirdiği değişiklikler incelenmiştir ve gözlemlenmiştir.

Flotasyon hücresi üzerinde hücre çevresinin 1/4’i kadar açık bırakılan şeffaf temperli camdan hücre 
içerisinde oluşturulan hava kabarcığı yoğunluğu, boyutu, hava kabarcıklarının hücre içerisinde ulaşmadığı 
bölümler olan ölü bölgeler, hava kabarcıklarının ulaştığı düşey mesafe olan penetrasyon derinliği, yüzeyde 
biriken köpük tabaka kalınlığı gibi parametreler yüksek çözünürlüklü izleme yöntemleriyle fotoğraflanıp kayıt 
altına alınmıştır.

BULGULAR

Kolon boyunun H=50 cm, hava-su jeti dalma açısının α=30° ve tank çapının R=0.92 m olduğu alternatife 
ait Şekil 7.(a) incelendiğinde, hava kabarcıklarının flotasyon hücresinin alt bölgelerine ulaşamadığı, dolayısıyla 
büyük ölçüde ölü bölgelerin meydana geldiği gözlemlenmiştir. Penetrasyon derinliğinin, konduitin flotasyon 
hücresine hava girişi sağladığı bölgeden 12 cm aşağıya kadar ulaştığı görülmüştür. Dolayısıyla penetrasyon 
derinliğinden daha aşağı bölgelere hava kabarcıkları ulaşamamıştır. Yüzeyde oluşan köpük bölgesinin kalınlığı 
10 cm olarak ölçülmüştür.

Kolon boyunun H=50 cm, hava-su jeti dalma açısının α=60° ve tank çapının R=0.92 m olduğu Şekil 7.(b) 
incelendiğinde, hava kabarcıklarının flotasyon hücresinin alt bölgelerinde oldukça yoğun ve küçük çaplı oldu-
ğu görülmektedir. Ayrıca hava kabarcıklarının tüm flotasyon hücresine yoğun olarak homojen bir şekilde da-
ğıldığı, dolayısıyla ölü bölgelerin çok az olduğu söylenebilir. Penetrasyon derinliğinin 45 cm olduğu dolayısıyla 
hava kabarcıklarının flotasyon hücresinin alt bölgelerini kadar taradığı gözlemlenmiştir. Yüzeyde oluşan köpük 
bölgesinin kalınlığı 3 cm olarak ölçülmüştür.

Her iki alternatifte de görüldüğü gibi flotasyon hücrelerinin alt kısımlarında oluşan hava kabarcık boyut-
larının hücrenin üst kısmına doğru giderek büyüdüğü görülmektedir. 

Dolayısıyla hava-su jeti dalma açısının α=60° olduğu deney grupları incelendiğinde, ölü bölge oluşumu-
nun az olduğu hava kabarcıklarının hücre içerisinde daha homojen bir şekilde dağıldığı söylenebilir. 
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   (a) α=30°                                                              (b) α=60° 

Şekil 7. R=0.92 m hücre çapı için kabarcık görünümü

Kolon boyunun H=50 cm, hava-su jeti dalma açısının α=30° ve tank çapının R=1.30 m olduğu Şekil 8.(a) 
incelendiğinde, meydana gelen hava kabarcıklarının hücrenin alt bölgelerine ulaşamadığı görülmüştür. Bu ne-
denle oluşan ölü bölgelerin büyük olduğu söylenebilir.  Flotasyon hücresinde oluşan penetrasyon derinliği or-
talama 15 cm civarındadır. Flotasyon hücresinin yüzeyinde meydana gelen köpük bölgesinin kalınlığı 8 cm’dir.

Kolon boyunun H=50 cm, hava-su jeti dalma açısının α=60° ve tank çapının R=1.30 m olduğu Şekil 8.(b) 
incelendiğinde ise, meydana gelen hava kabarcıklarının hücrenin alt bölgelerine de ulaştığı ve tüm hücreyi 
taradığı söylenebilir. Flotasyon hücresinin sol alt kısmında ölü bölgeler meydana gelmesine rağmen, oluşan 
hava kabarcıkları küçük çaplı ve yoğundur. Meydana gelen ölü bölgenin Şekil 8.(a)’ ya oranla daha az olduğu 
gözlemlenmiştir. Bu alternatifte oluşan penetrasyon derinliği 45cm’dir. Dolayısıyla oluşan hava kabarcıklarının 
flotasyon hücresini alt bölgelerine kadar taradığı görülmektedir. Flotasyon hücresinin yüzeyindeki köpük böl-
gesinin kalınlığı 6 cm olarak ölçülmüştür. 
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   (a) α=30°                                                (b) α=60°

Şekil 8. R=1.30 m, α=30° ve α=60° alternatifi ve kabarcık görünümü

Kolon boyunun H=50 cm, hava-su jeti dalma açısının α=30° ve tank çapının R=1.60 m olduğu Şekil 9.(a) 
incelendiğinde, hava kabarcıklarının flotasyon hücresinin alt bölgelerine neredeyse hiç ulaşamadığı, ölü böl-
gelerin meydana geldiği gözlemlenmiştir. Çapın artması ile ölü bölgelerin büyüdüğü söylenebilir. Penetrasyon 
derinliğinin, konduitin flotasyon hücresine hava girişi sağladığı bölgeden 8 cm aşağıya kadar ulaştığı görülmüş-
tür. Yüzeyde oluşan köpük bölgesinin kalınlığı 4 cm olarak ölçülmüştür.

Kolon boyunun H=50 cm, hava-su jeti dalma açısının α=60° ve tank çapının R=1.60 m olduğu Şekil 9.(b) 
incelendiğinde, hava kabarcıklarının flotasyon hücresinin alt bölgelerine, ilk iki alternatifte olduğu gibi ulaşa-
madığı büyük ölçüde ölü bölgelerin oluştuğu gözlemlenmiştir. Penetrasyon derinliği 20 cm, köpük bölgesinin 
kalınlığı ise 2 cm olarak ölçülmüştür.

Tüm deney gruplarında hava-su jeti dalma açısının α=30° olduğu alternatifler incelendiğinde, flotasyon 
hücre yüzeyinde biriken köpük kalınlığının daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, penetrasyon derin-
liğinin az olmasından dolayı hücreye giriş yapan hava kabarcıklarının daha kısa mesafede yüzeye ulaşması ile 
açıklanabilir.
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           (a) α=30°                                                                     (b) α=60°  

Şekil 9. R=1.60 m, α=30° ve α=60° alternatifi ve kabarcık görünümü

SONUÇLAR 

Bu çalışmada, konduitle desteklenmiş flotasyon hücrelerinde, hücre çapı ve hava-su jeti dalma açılarının 
değişiminin oluşan hava kabarcığı yapısı üzerindeki değişimi deneysel olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar 
aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

	Tüm deney gruplarında hücre çapı arttıkça havalandırma performansı artmıştır. Dolayısıyla hücre çapı 
ve Qa/Qw arasında doğru orantı tespit edilmiştir. 

	Bütün deney alternatiflerinde hava-su jeti dalma açısının artmasıyla Qa/Qw değerleri de artmıştır. 

	Penetrasyon derinliğinin hava-su jeti dalma açısıyla doğru orantılı olarak değiştiği gözlemlenmiştir.

	Penetrasyon derinliğinin artması ile hava kabarcıklarının flotasyon hücresinin alt bölgelerine kadar 
taradığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla hava-su jeti dalma açısı arttıkça ölü bölge alanı azalmıştır.

	 Flotasyon hücre yüzeyinde biriken köpük kalınlığının hava-su jeti dalma açısıyla ters orantılı olarak 
değiştiği görülmüştür. Yani küçük dalma açılarında ve penetrasyon derinliği değerlerinde yüzeyde 
biriken köpük bölgesi kalınlığı artmaktadır. Bu durum hücreye giren hava kabarcıklarının, penetrasyon 
derinliğinin az olmasından dolayı yüzeye kadar çözünmeden daha fazla birikmesi olarak izah edilebilir.

Konduitlerin yüksek havalandırma performansına paralel olarak çok sayıda hava kabarcığı flotasyon 
hücresine girmektedir. Literatüre göre hücre içerisine giren hava miktarı arttıkça flotasyon verimi de artmak-
tadır. Dolayısı ile yeni bir tasarım ve fikir olan basınçlı konduitler ile desteklenmiş flotasyon hücrelerinin flota-
syon işleminde yüksek bir performans ile kullanılabileceği anlaşılmıştır.
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Otel Ortak Alanlarında Kullanılan Engelli Tuvaletlerinin Erişilebilirlik Açısından 
İrdelenmesi

Anday Türkmen*1, Emel İşleyen2

1. GİRİŞ

Engellilerin tüm temel özgürlüklerden eşit bir şekilde yararlanabilmesini sağlamak üzere oluşturulan 
Birleşmiş Milletler Engelli Hakları konvansiyonlarının otel yapıları için hedefine ulaşmasına katkı sağlanması 
ve engellilerin hayatın her kademesine katılabiliyor olması en temel insani haklar arasında değerlendirilme-
ktedir. Bu bağlamda, biçimsel kaygılarla genel kullanıcı profili için kurgulanan otel yapıları, engelli bireyleri 
sosyal hayattan soyutlamakta; konaklama ve dolayısıyla seyahat hakkından mahrum bırakmaktadır. Ancak 
son yıllarda seyahate ilişkin olanakların artması ve engelli bireylerin turizm faaliyetlerinde önemli bir niş pazar 
haline gelmesi ile birlikte, otel yapılarının erişilebilirliği güncel tasarım paradigmalarında kendisine haklı bir 
yer edinmiştir.

2. YÖNTEM

Otel ortak alanlarında kullanılan engelli tuvaletlerinin başta tekerlekli sandalye kullanıcıları olmak üzere, 
tüm engel grupları için görsel, işitsel ve fiziksel açıdan erişilebilir kılınması amacıyla yürütülen çalışmada 
araştırma konusunun kuramsal kısıtlılıklarına yeni bir bakış açısı kazandırmak amacıyla kapsamlı literatür 
taraması gerçekleştirilmiştir. İncelenen çalışmalarda kullanılan yöntemler, ölçekler, bulgular, çıkarılan sonuçlar 
ve önerilerle konuya ilişkin problemin boyutları saptanmış ve çalışmalarda değinilmeyen noktalar tespit edil-
erek araştırmanın bibliyografik künyesi oluşturulmuştur.

3. OTEL ORTAK ALANLARININ FİZİKSEL KURGUSU
Otel yapılarındaki ortak alanların mekânsal organizasyonu, fiziksel çevre etkileri, hedeflenen hizmet 

kalitesi, müşteri sadakati programları ve varsa bağlı bulunduğu zincir tasarım ilkelerinin etkileri göz önüne 
alınarak oluşturulan ihtiyaç programı ile birlikte geniş boyutlarda tasarım olgusu içermekte (Çalı, 2011, s44) ve 
söz konusu ortak kullanım alanlarının tümü, farklı özelliklere bağlı sınırlamalar göstermektedir. Bu sınırlılık 
özgün çözümler ile yaratıcı planlama süreçleri gerektirmekte ve planlama sürecine referans olan prensipler 
gelişen otel yapılarının fiziksel sorunlarına çözüm oluşturmaktadır (Olgaç, 1997, s58).

Geniş programlı otel yapılarının organizasyon şeması içinde büyük önem arz eden ortak alanların mekân-
sal kurgusundaki herhangi bir belirsizlik ya da çözümsüzlük, tekerlekli sandalye kullanıcıları başta olmak üzere, 
görme güçlüğü çeken ya da yardımcı gereçlerle yürüyebilen engelli ziyaretçilerin sirkülasyon kabiliyetini doğrudan 
kısıtlamaktadır. Bu nedenle giriş, karşılama, bekleme, dinlenme gibi birçok işlevi üstlenen ortak alanlar erişilebilir 
kılınmalı ve otel yapısından hizmet almak isteyen diğer konuklar ile aynı ihtiyaçlara sahip olan engelli bireylerin, 
otel yapısının sunduğu fiziksel kurguda yardım almaksızın aktif olarak rol alabilmesi sağlanmalıdır. 

4. OTEL ORTAK ALANLARINDA KULLANILAN ENGELLİ TUVALETLERİ

Otel ziyaretçilerinin ortak kullanımına açık kadın ve erkek tuvaletlerindeki kabinlerden en az bir tanesi 
tekerlekli sandalye kullanıcısının ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmeli ve sadece baston, koltuk değneği, 
yürüteç gibi yardımcı gereçler vasıtasıyla yürüyebilen engelliler için -tekerlekli sandalye kullanıcılarının aksine- 
rahat ve güvenli bir kullanım imkânı sağlayan dar kabinler kurgulanmalıdır.  Otel bünyesinde hizmet veren 
ortak tuvalet alanları; otelin niteliğinin ve kapasitesinin şekillendirdiği mekânsal gereksinimler doğrultusunda 
geniş (Şekil 1) ya da dar programlı (Şekil 2) kurgulanmalı ve engelli bireyler başta olmak üzere tüm kullanıcılar 
için, görsel ve fiziksel açıdan erişilebilir kılınmalıdır.

1      İstanbul Gedik Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, 34876, 
İstanbul-TÜRKİYE. 
*:     Yazışmadan Sorumlu Yazar: andayturkmen@gmail.com
2:      Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, 34660, İstanbul-TÜRKİYE. 
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Şekil 1. Geniş programlı ve açık girişli erkekler tuvaleti önerisi

 
Şekil 2. Geniş programlı ve açık girişli kadınlar tuvaleti önerisi

Engelli tuvaletlerinin ortak tuvaletler ile aynı yerde çözülmesi hem yapı içerisinde tesisat birliğinin 
oluşturulması hem de eşitlikçi kullanımın sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle dar 
programlı tuvalet kurgularında dahi engelli kabininin ortak kullanım alanı içerisinde örgütlenmesi fikri temel 
tasarım kaygılarından biri olmalıdır (Şekil 3).

Şekil 3. Dar programlı ve açık girişli kadın/erkek tuvaleti önerisi

Kadın ve erkek kullanıcılar için ayrılan tuvalet alanlarının her birinde engelli kullanımına uygun kabin 
yapılamadığı durumlarda, ortak kullanıma uygun (unisex) yeni bir tuvalet alanı düzenlenmeli ve bu alana 
erişimi için ayrı bir giriş kurgulanmalı; bunu mümkün olmadığı durumlarda ise, kabine giriş kadınlar tuvaleti-
nin içerisinden sağlanmalıdır (Şekil 4).

Şekil 4. Dar programlı ve açık girişli kadın/erkek tuvaleti önerileri

Tuvalet kabini içerisindeki donanımların kullanım tekniği kullanıcıların engellilik türüne ve kişisel terci-
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hlerine göre farklılık gösterebildiğinden her kullanıcı profili için hareket esnekliğini sağlayabilecek yaklaşımlar 
sergilenmeli ve kabinlerin bu yönde kurgulanması amaçlanmalıdır. Kabinlerin ön paneli ile yan kısımlarındaki 
bölücü panellerin en az biri ayak yaklaşımı için döşemeden en az 30 cm kopartılmalıdır. Bölücü panellerin 
zeminden kopartılması ile ayak seviyesinde yaratılan açıklık en az 15 cm derinliğinde ek manevra alanı oluştur-
malı ve kabin içerisindeki donanımlara daha rahat yaklaşım imkânı sunmalıdır (Şekil 5). 

Şekil 5. Kabin panellerin zeminden kopartılması

Ayak seviyesinde gerekli açıklığı sağlayabilmek için bölücü paneller zemin yerine duvar yüzeyine taşıtıl-
malı ve tavana montajlanan yardımcı parçalar ile desteklenerek kabinin zemine temas etmesi engellenmeli ve 
ayrıca ayak seviyesindeki ek hareket alanı taşıyıcılardan arındırılmalıdır (Şekil). Bu uygulamanın mümkün 
olmadığı durumlarda ise, duvara taşıtılan bölücü paneller uygun noktalardan zemine konumlandırılan ayaklar 
yardımı ile desteklenmelidir (ADAAG, 2004, s.72).

Şekil 6. Tavana montajlanan tuvalet kabini uygulaması (Url-1)

Koridor sonunda kurgulanan kabinlere erişim sağlayan güzergâhların tekerlekli sandalye kullanıcıları için 
yeterli manevra alanı sağlaması koşuluyla kabin kapılarının içeri doğru açılmasına müsaade edilmelidir. Bu 
durumda, bölücü panellerin zeminden yükseltilmesi ve ayak seviyesinde ek manevra alanı oluşturulması ger-
ekli görülmemektedir. Erişilebilir bir tuvalet kabininde; kabine giriş sağlayan kapının salınım yönüne, gerekli 
manevra alanlarının açıklıklarına ve vitrifiye elemanlarının kabin içerisindeki konumuna kullanıcının kabine 
yaklaşım yönü ile aktarım yöntemi doğrultusunda karar verilmeli ve kabin içerisindeki tüm açıklıklar bu yönde 
kurgulanmalıdır (Şekil 7).

Şekil 7. Engellilerin kullanımına uygun tuvalet kabinleri (ADAAG, 2004, s.68)

Hareket kısıtlılığı bulunan ancak ayakta durabilen engelli kullanıcılar için kurgulanan tuvalet kabinleri, 
tekerlekli sandalye kullanıcılarının manevra kabiliyetini artırmak amacıyla kurgulanan serbest hareket alanın-
dan arındırılmalı ve kabin içerisinde tutunma yüzeyi oluşturulmalıdır. Söz konusu kabinlerin iç genişliği 92 cm 
olmalı ve bu değer minimum değil optimum ölçü olarak kabul edilmelidir (Şekil 8).
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Şekil 8. Yürüme zorluğu çeken engelliler için tuvalet kabinleri (ADAAG, 2004, s.74)

Kabin kapıları, otomatik kapanan yaylı menteşeler ya da kapı kanadının iç yüzüne konumlandırılan 
yardımcı çekme kolları ile teçhiz edilmeli ve engelli kullanıcılar tarafından kolaylıkla kapatılabilir hale getir-
ilmelidir. Kapılarda offset menteşe konfigürasyonu temiz açıklık sağladığından kullanıcıya daha rahat geçiş 
imkânı sunmaktadır (Şekil 9).

Şekil 9. Offset menteşe konfigürasyonu (Young ve Mace, 1998, s.126)

Kabin kapıları tekerlekli sandalye kullanıcısının geçişine imkân tanıyacak şekilde en az 81 cm açıklığa 
sahip olmalı ve kapı kanadı dışarıya doğru açılmalıdır (Yörük, 2003, s.88). Kullanıcıların mahremiyetini sağlay-
abilmek amacıyla kabin kapıları içeriden kilitlenebilmeli ancak bu kilitler için acil durumlarda dışarıdan ko-
laylıkla açılabilen ve iki yönde kanat salınımına imkân sağlayan pivot mekanizmalı kapılar tercih edilmelidir 
(Şekil 10).

Şekil 10. Engellilerin kullanımına uygun kapı kulpları (Url-2)

Engelli kabinlerindeki en önemli vitrifiye donatılarından biri olan klozetin montajlandığı duvarda ve en 
yakın yan yüzeyinde tutunma barları kurgulanmalı; bu kurguya müsaade eden her köşe klozet için uygun 
konum olarak kabul edilmelidir. Tekerlekli sandalye kullanıcılarının ve yürüyebilen engellilerin hareket kabili-
yetini artırmak ve klozetin güvenle kullanılmasını sağlamak amacıyla klozetin montaj ekseni ile en yakın yan 
duvarı arasındaki mesafe Şekil 11’de verilen minimum değerlere uygun olarak düzenlenmelidir.

Şekil 11. Klozetin kabin içerisindeki konumu (ADA, 2010, s.161)

Klozete yaklaşım yönünün ya da aktarım yönteminin engelliliğin türüne ve tuvaletin kurgusuna bağlı 
olarak farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır. Engelli kullanıcıların klozete geçişi önden, yandan ya da di-
yagonal bir hareket ile sağlanmalıdır (Şekil 12).
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Şekil 12. Tekerlekli sandalyeden klozete aktarım alternatifleri (Url-3)

Tekerlekli sandalye kullanıcılarının pek çoğu sandalyeden klozete geçiş esnasında ayağa kalkamadığı için 
klozete kayarak aktarım sağlamak zorundadır. Aktarım işleminin güvenle gerçekleştirebilmesi için ise teker-
lekli sandalyenin uygun pozisyonlarda konumlandırması gerekmektedir. Bu nedenle, klozetin tutunma barı 
ile donatılmayan tarafında tekerlekli sandalye kullanıcısının klozete yaklaşabilmesi ve klozete emniyetle geçe-
bilmesi için serbest alan kurgulanmalı; söz konusu serbest alan klozete hangi yönden yaklaşılacağına bağlı 
olarak tayin edilmelidir. 

Klozetin oturma yüzeyinin yüksekliği engel türüne göre farklılıklar göstermektedir. Yürüme zorluğu çeken 
kişiler için yüksek oturma yüzeyleri avantaj sağlarken, tekerlekli sandalye kullanıcıları için yüksek değerlerden 
kaçınılmalıdır. Bu nedenle ortak kullanım alanlarındaki klozetler tüm engel grupları için erişilebilir olmalı 
ve tekerlekli sandalyenin oturma yüksekliği olan 43-48 cm arasındaki ölçüler (Şekil 13) montaj için referans 
değerler olarak kabul edilmelidir (ADAAG, 2004, s68).

Şekil 13. Engellilerin kullanımına uygun klozetlerde oturma yükseklikleri

Standart yüksekliği 40 cm olan bu ürünlerin engelli kullanımına uygun ölçülere adapte edilebilmesi için 
özel montaj yükseklikleri dikkate alınmalı ya da ürüne entegre edilen yükseltici sistemler tercih edilerek esnek 
kullanım imkânı sağlanmalıdır (Şekil 14).

Şekil 14. Klozet yükseltme sistemi uygulaması (Url-4)

Klozetin yanında ve yakın çevresinde konumlandırılan tutunma barları, tekerlekli sandalye kullanıcıları 
başta olmak üzere tüm engel grupları için büyük ölçüde fayda sağlamaktadır. Bu donanımlar aynı zamanda 
yaşlı ve hamile kullanıcılar için de kullanım kolaylığı sunmaktadır. Ancak tekerlekli sandalye kullanıcılarının 
pek çoğu sandalyeden klozete kayarak geçiş sağladığından klozetin yanındaki sabit tutunma barları klozetin 
kullanımını güçleştirmektedir. Bu nedenle klozetin açıkta kaldığı alternatifler  için tutunma barı düzenlenecek 
ise; sabit düzenekler yerine katlanabilir sistemler tercih edilmeli ve kullanım esnekliği artırılmalıdır (Şekil 15).

Şekil 15. Klozetin iki tarafında katlanır tutunma barı uygulaması (Url-5)
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Katlanır tutunma barının uzunluğu ve montajlanma mesafesi, klozete bağlanan rezervuar sistemi doğrul-
tusunda belirlenmelidir. Gömme rezervuarlı klozetlerde kullanılan katlanır tutunma barı 75 cm uzunluğunda 
olmalı ve klozetin merkez aksının 25 cm uzağında monte edilmelidir. Dâhili rezervuarlı klozetlerde kullanılan 
tutunma barları ise, 95 cm uzunluğunda olmalı ve klozetin merkez aksının 30 cm uzağında kurgulanmalıdır 
(Şekil 16).

Şekil 16. Farklı rezervuar sistemlerinde katlanır tutunma barları (Goldsmith, 2000, s.78)

Sabit tutunma barları ise, klozet çevresinin sunduğu imkânlar dâhilinde münferit ya da mütemadi olarak 
kurgulanabilmektedir. Söz konusu donanımların kullanıcıya emniyetli bir ortam sağlayabilmesi için münferit 
tutunma barının yan duvarda konumlanan kısmının arka duvardan uzaklığı en fazla 30 cm, uzunluğu ise en az 
137 cm; arka duvarda konumlanan kısmının ise, yan duvardan uzaklığı 45 cm, uzunluğunun ise en az 92 cm 
olması gerekmektedir. Münferit tutunma barına kıyasla daha esnek kullanım olanağı sunan mütemadi tutunma 
barının yan duvardaki kısmı en az 137 cm, uzunluğu ise en az 92 cm olmalıdır (ADAAG, 2004, s.70). 

Tutunma barı ile barın montajlandığı duvar yüzeyi arasında optimum 4 cm boşluk olmalıdır (Şekil 17). 
Söz konusu boşluğun belirtilenden fazla olması kullanıcının bileğinin profilden kurtulup sıkışmasına; belirtilen 
ölçüden az olması ise, kullanıcının profili kavrayamamasına sebep olmaktadır. Tutunma barının kavranabilir 
kısmı için dairesel ve yumuşatılmış profiller tercih edilmeli; profilin çapı 32 mm ile 38 mm arasında olmalıdır 
(ADAAG, 2004, s70). Form, renk ve malzeme açısından pek çok alternatifi bulunan tutunma barları her yönde 
kuvvete mukavemet gösterecek nitelikte olmalı ve belirtilen referans değerleri dikkate alınarak uygun duvar 
yüzeyine tespit edilmelidir (Yörük, 2003, s.90).

Şekil 17. Tutunma barı ile duvar yüzeyi arasındaki ilişki

Bedensel mukavemetini sağlayamayan ya da oturma pozisyonunda mevcut postürünü korumakta güçlük 
çeken engelli kullanıcıların uzun süreli klozet kullanımı esnasında yaşayabileceği zorlukları en aza indirgemek 
için klozetin arka kısmında bel ve sırt bölgesini destekleyici nitelikte donanımlar tercih edilmeli; bu tercih 
bir zorunluluk olarak değil kullanıcının yaşayacağı memnuniyeti artırmaya yönelik bir iyileştirme müdahalesi 
olarak düşünülmelidir.

Duvara bağlanan yaslanma aparatı her yönde 1100 N’lik kuvvete mukavemet gösterecek nitelikte olmalı 
ve klozetin oturma yüzeyinden en az 12 cm kopartılmalıdır. Yaslanılabilir yüzeyin yüksekliği en fazla 20 cm, 
genişliği ise en fazla 40 cm olmalı ve klozete en fazla 100 derecelik eğim yapacak şekilde konumlandırılmalıdır 
(AS 1428.1, 2009, s.69). Yaslanma aparatı, klozet ile aynı duvara montajlanmalı ve duvar yüzeyindeki tutunma 
barının kullanımını olumsuz etkilemeyecek nitelikte kurgulanmalıdır. Aparatın kullanılabilmesi için kapaksız 
klozet modelleri tercih edilmelidir (Şekil 18).

Şekil 18. Engelli klozetlerinde yaslanma yüzeyi ölçüleri

Tuvalet kâğıdı dağıtıcısı, klozetin yan duvarında bulunan tutunma barının alt ya da üst kotunda; barın kul-
lanımını olumsuz etkilemeyecek şekilde konumlandırılmalı ve kullanımı zorlaştıracak büyüklükte dağıtıcılar-
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dan kaçınılmalıdır. Kâğıt dağıtıcısının merkez aksı, klozetin ön noktasından itibaren en az 18 cm, en fazla ise 
23 cm uzakta konumlandırılmalı; dağıtıcının kâğıt çıkışını sağlayan nokta ise, zemin yüzeyinden en az 38 cm, 
en fazla ise 122 cm yükseklikte olacak şekilde konumlandırılmalıdır (ADAAG, 2004, s.70). Montaj yüzeyinin 
kısıtlı olduğu durumlarda tutunma barına entegre edilebilen tuvalet kâğıdı tutucuları tercih edilmelidir.

Ayrı yapraklar halinde kâğıt veren dağıtıcılar, sıkıca kavrama ve çekme hareketi gibi basit eylemlerin 
tekrarını gerektirdiğinden hareket kısıtlılığı yaşayan engelliler için kullanılabilir değildir. Bu nedenle erişilebilir 
tuvaletler için, minimum çekme kuvveti ile sürekli kâğıt akışı sağlayacak nitelikte tuvalet kâğıdı dağıtıcıları 
tercih edilmelidir. Mümkünse standart tuvalet kâğıdı dağıtıcılarının yerine sensörlü sistemler tercih edilmeli ve 
kullanıcının tuvalet kâğıdına kolaylıkla ulaşması sağlanmalıdır.

Ortak kullanım alanlarında verimlilik ve temizlik bakımından nitelikli hizmet sunan pisuvarlardan en 
az bir tanesinin tekerlekli sandalye kullanıcıları başta olmak üzere tüm engel grupları için erişilebilir nitelikte 
kurgulanması gerekmektedir. Duvara veya zemine monte edilebilen pisuvarların kullanılabilir açıklığının alt 
noktası zeminden en fazla 43 cm yukarıda konumlandırılmalı ve montajlandığı duvardan itibaren en az 34,5 
cm derinliğe sahip olmalıdır (ADA, 2010, s.170).

Tekerlekli sandalye kullanıcısının pisuvara ulaşabilmesi ve sonrasında kolaylıkla geri dönebilmesi için do-
natının önünde 76x122 cm’lik serbest açıklık kurgulanmalı ve pisuvarın mahremiyetini sağlayan seperatörlerin 
arasında en az 91,4 cm’lik açıklık sağlanmalıdır (Şekil 19). Pisuvarın temizlik fonksiyonu için manuel yerine 
fotoselli mekanizmalar tercih edilmelidir (Panero & Zelnik, 1979, s.276).

Şekil 19. Erişilebilir pisuvar gereksinimleri

Tuvalet çevresinde kullanıma sunulan lavaboların en az bir tanesi engelli bireylerin erişimine uygun 
düzenlenmeli ve lavaboya erişim sağlayan tüm açıklıklar sirkülasyon görevini kesintisiz üstlenmelidir. Lavabo-
lar konstrüksiyon kurgusu açısından zemine, duvara ya da tezgâh yüzeyine taşıtılabilmektedir. Ancak hareket 
kısıtlılığı bulunan ve ayakta durmakta güçlük çeken bireyler dengelerini sağlayabilmek için gerektiğinde la-
vaboya ağırlıklarını verebilmektedir. Duvara taşıtılan lavabolar ise, bağlantılarının mukavemetsizliği nedeniyle 
tehlike yaratabilmektedir. Bu nedenle engelli bireylerin erişimine uygun lavabolarda zemine taşıtılan ya da 
tezgâh yüzeyine entegre edilen alternatifler tercih edilmelidir.

Tekerlekli sandalye kullanıcılarının lavaboya yaklaşabilmesi ve batarya valflerini kontrol edebilmesi için 
lavabonun alt noktası, zeminden en az 68,5 cm kopartılmalı ve oluşturulan diz boşluğu en az 20 cm derinliğe 
sahip olmalıdır. Lavabonun üst noktası zeminden en az 80 cm, en fazla 86 cm yukarıda olacak şekilde konum-
landırılmalı; lavabo derinliği ise 43 cm’den az olmamalıdır (ADAAG, 2004, s.76).

Şekil 20. Tekerlekli sandalye kullanıcıları için uygun lavabo açıklıkları

Tekerlekli sandalye kullanıcılarının lavabo tezgâhına yandan yanaşması durumunda, lavabonun yakın 
çevresindeki gereçlere ulaşmak zorlaşmakta ve kullanıcının postürünü değiştirmesi gerekmektedir. Bu ned-
enle gerekli görülmedikçe kullanıcıların lavaboya önden yaklaşılması sağlanmalıdır. Tekerlekli sandalye kul-
lanıcılarının lavaboya önden yanaşması durumunda ise, erişilebilecek uzaklık genellikle ayak parmaklarının 
hizası ile sınırlı kalmaktadır. Bu nedenle lavabo tezgâhının üzerinde bulunan kontrol valfi ve sabunluk gibi ge-



538 Anday Türkmen, Emel İşleyen

reçlerin tümü lavabonun ön noktasından itibaren 30 cm derinlikteki erişilebilir alan içerisinde kalacak şekilde 
konumlandırılmalıdır (AS 1428.1, 2009, s.76).

Lavabonun alt kısmında yer alan sıhhi tesisat, tekerlekli sandalye kullanıcısının lavaboya yaklaşımını 
kısıtlamayacak nitelikte düzenlenmeli ve temas esnasında dizlere zarar vermeyecek şekilde kapak, sünger 
veya paneller ile izolasyona tabi tutulmalıdır. Lavabo altının kapak ya da sünger yerine panel ile kısmen ya da 
tamamen kapatılması durumunda diz için gerekli derinliğin ve manevra esnasında ayak bilekleri için gerekli 
açıklığın mutlaka tahsis edilmesi gerekmektedir.

Tekerlekli sandalye kullanıcısının lavaboya rahatça yaklaşabilmesi için lavabo önünde en az 76x122 cm’lik ser-
best hareket alanı sağlanmalı ve bu açıklık lavabonun altında en az 43 cm, en fazla 48 cm derinliğinde bir alanı işgal 
edecek şekilde kurgulanmalıdır. Ayrıca tekerlekli sandalye kullanıcılarının manevra öncesinde ellerini kurulaması 
gerekliliğinden dolayı kâğıt havlu dağıtıcıları lavabonun yakın çevresinde bulunmalıdır (ADAAG, 2004, s.77).

Şekil 21. Tekerlekli sandalye kullanıcıları için lavabo açıklıkları

Hareket kısıtlılığı bulunan pek çok engelli yuvarlak, silindirik veya kare gibi simetrik formlara sahip mus-
luk vanalarını kavramakta ve döndürmekte güçlük çekmektedir. Bu nedenle engellilerin erişimine uygun olarak 
kurgulanan lavabolar için tutma, bükme ve döndürme gibi eylemlere gereksinim duymadan yalnızca itme kuv-
vetiyle çalıştırılabilen vanaların sağlanması gerekmektedir (Şekil 22).

Şekil 22. Engellilerin kullanımına uygun musluklar (Young ve Mace, 1998, s.237)

Standart vana mekanizmalarının yerini alan, algılayıcı sensör ya da yalnızca kullanıcının teması ile ak-
tif hale gelen vanasız yeni nesil musluklar daha pratik, daha ekonomik ve daha hijyenik bir kullanım alanı 
sağlamaktadır. Manuel mekanizmalar yerine tercih edilmesi önerilen otomatik sistemler, sınırlı el veya kol 
hareketine sahip kullanıcılar için yeterli kullanım süresini sağlamalı ve en az 10 saniye açık kalacak şekilde 
ayarlanmalıdır.

Engellilerin kullanımına uygun tuvaletlerdeki aynaların en az biri tekerlekli sandalye kullanıcılarının erişe-
bileceği nitelikte olmalıdır. Yansıtıcı yüzeylerin en alt kenarı 101,5 cm’den aşağıda olmamalı ve montaj yüksek-
liği için tekerlekli sandalyede oturan yetişkinlerin 109-129,5 cm arasındaki standart göz seviyesi aralığı referans 
alınmalıdır (ADAAG, 2004, s.78). Lavaboların üst kısmındaki yansıtıcı yüzeyler en az 35 cm genişlikte olmalı 
ve sandalyeden dolayı aynaya 80 cm’den fazla yaklaşamayan engelliler için yeterli görüntü açıklığı sağlamalıdır 
(AS 1428.1, 2009, s.76).

Şekil 23. Engellilerin kullanımına uygun ayna ölçüleri
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Boşaltma valflerinin kontrolü için fotoselli otomatik mekanizmalar tercih edilmeli; bunun mümkün ol-
madığı durumlarda ise, kullanılacak olan manuel sistemler için tutma ve kavrama gerektirmeyen aparatlar 
tercih edilmelidir (Şekil). Söz konusu aparatlar zeminden en az 60 cm, en fazla 110 cm yükseklikte konum-
landırılmalı ve engelli kullanıcılar için erişilebilir kılınmalıdır (ADAAG, 2004, s.70).

Şekil 24. Spatula tipi erişilebilir boşaltma kontrolü (Url-6)

Rezervuarın boşaltımını sağlayan valflerin klozetin arkasında yer aldığı uygulamalarda yaslanma gibi basit 
eylemler dahi yaralanmalara sebep olabilmektedir. Bu nedenle boşaltma sistemine ilişkin tüm kontrol me-
kanizmaları için öncelikli olarak en yakındaki yan duvar tercih edilmeli; bunun mümkün olmadığı durumlarda 
klozetin montajlandığı arka duvar değerlendirilmelidir. 

Kullanıcıların oturma pozisyonundayken erişmesi gereken taharet musluğu gibi iç mekanizmaların kon-
trolünü sağlayan valflerin basit çevirme hareketi ile devreye girmesini sağlayan modeller tercih edilmelidir. Söz 
konusu aparatlar en yakın yan duvarda konumlandırılmalı; bunun mümkün olmadığı durumlarda klozetin 
montajlandığı arka duvar yüzeyi değerlendirilmelidir.

4. SONUÇ

Otel ortak alanlarında yer alan engelli tuvaletlerindeki donanımların kullanım tekniğinin ziyaretçilerin 
engellilik türüne ve kişisel tercihlerine göre farklılık gösterebileceği ve her kullanıcı profili için hareket esnek-
liğini sağlayabilecek farklı yaklaşımlar sergilenmesi gerekliliğinden hareketle gerçekleştirilen çalışmanın sonu-
cunda, otel ortak alanlarında kurgulanan engelli tuvaletlerinin erişilebilir kılınmasına yönelik güncel antro-
pometrik veriler uluslararası ölçekte geçerliliğini sürdüren mimari standartlarla ve devlet eliyle üretilen yasal 
düzenlemelerle sentezlenmiş ve engelli bireylerin kullanımına uygun tuvaletler için mekânsal gereksinimlerin 
tespiti sağlanmıştır. Ayrıca engelli tuvaletlerinin tasarım sürecini ilgilendiren kararlar, ihtiyaç duyulan teknik 
gereklilikler ve asgari düzeyde en iyi uygulama pratikleri içeren çözümler çizimlerle aktarılmış ve tuvalet kabin-
lerinin kurgusuna, klozet, pisuvar ve lavabo gibi vitrifiye elemanlarının organizasyonuna yönelik ergonomik 
yaklaşımlar önerilmiştir.
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ÇÖMLEKÇİ KİLİNİN SERAMİK SIR VE ASTAR BÜNYESİNDE KUL-
LANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Pınar BİÇİCİ ÇETİNKAYA1

1. GİRİŞ

Çömlek, üretim ve kullanım açısından çok uzun tarihi olan bir malzemedir. Artistik, estetik, arkeolo-
jik, kimyasal, mineralojik ve mekanik özellikleri içeren pek çok açıdan geniş olarak ele alınmıştır. Çömleğin 
ana hammaddesi kırmızı killer, doğada yaygın ve genellikle toprak yüzeyine yakın olarak bulunurlar. Neolitik 
dönemden itibaren dünyadaki seramiklerin çoğu bu killerden yapılmıştır. Plastiklik, zengin renk ve işlenebil-
irlik özellikleriyle geçmişte olduğu gibi günümüzde de çömlekçilikte kullanılmaktadırlar. Diğer killerle de ko-
laylıkla karıştırılabilir ve onların plastikliğini, renk karakterini ve işlenebilirliğini artırırlar [1–5]. Çoğu, belirli 
miktarlarda demir ve diğer safsızlıkları içerir. Yükseltgen atmosferli ortamdaki pişirimlerde % 2–7 oranında 
demir oksidin bulunuşu sıcak toprak tonlarını, % 7’den fazlası kiremit kırmızısı rengini verir. Hematitin rengi 
sıcaklığa bağlı değişim göstermektedir. Düşük sıcaklıklarda hematit turuncu renge sahip iken, artan sıcak-
lıklarla bu renk koyulaşarak koyu kırmızıya doğru değişir [6]. Köyün ekonomisinde tarım ve hayvancılığın 
yanı sıra çömlekçiliğin de önemli bir yeri vardır. Uslu köyünde gerek çark, gerekse üretim tekniği ile tamamen 
eski seramik kültürünün izleri gözlenir. Kırmızı kil köyün güneydoğusundan getirilmektedir. İlkel yöntemler-
le alınan hammadde elenir, yoğrulur, kullanıma hazır plastik çamur haline getirilir, şekillendirilir. Kurutulan 
ürünler yine açık havada pişirim tekniği ile düz bir arazide, genelde sabah ya da öğle saatlerinde pişirilir. Bu 
işlem bitince, ürünler soğumaya bırakılır, çıkarılıp temizlenir. Bu çalışmada, kil örneğinin fiziksel, kimyasal 
ve mineralojik özellikleri belirlendikten beyaz stoneware bünye üzerinde astar ve sır bileşeni olarak kullanımı 
araştırılmıştır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

 Farklı sıcaklıklardaki pişme rengi deneyinde, şekillendirilmiş örnekler 1000, 1100 ve 1160 oC’lerde pişir-
ilmiştir. 1kg kuru madde kapasiteli bilyalı değirmenlerde 1 saat öğütüldükten sonra, 63 mikron’luk elekten 
süzülen kırmızı kil, püskürtme yöntemiyle pişme rengi beyaz olan ürünlere astar olarak uygulanmış ve astarlı 
yüzeyler sırlanmıştır. Son olarak, kırmızı çömlekçi kilinin sır reçetesi içinde ana bileşen olarak kullanılabilme 
özelliklerini belirlemek için reçete araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Sır bileşimini oluşturan hammaddeler be-
lirlenen oranlarda tartıldıktan sonra, her bir karışım 100 g kuru madde kapasiteli bilyalı değirmenlerde 30 dak. 
homojen olarak karıştırılmış, 63 μm’lik elekten geçirilmiştir. Sırların litre ağırlığı 1400 g olarak ayarlanıp, 
980oC’de bisküvi pişirimi yapılmış stoneware plakalar üzerine akıtma yöntemiyle uygulanmıştır. Sırlı pişirim 
11600C’de, elektrikli kamara fırında yapılmıştır.

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME

Tornada şekillendirilen formlar, 980 oC’de bisküvi pişirimleri yapıldıktan sonra, Seger formülü çizelge 
3’de verilen alkalili borlu şeffaf sırla sırlanarak 1160 oC’de sırlı pişirime tabi tutulmuşlardır (şekil 3). Sırlı 
ürünlerde çatlama, kavlama vb. hatalar görülmemiştir. Sır-bünye uyumunun var olduğu söylenebilir. Pişirimler 
sonucu şekillendirilmiş bünyelerde herhangi bir deformasyon gözlenmemiştir. 1000, 1100 ve 1160 oC’lerde 
elde edilen sonuçlar, bu hammaddenin farklı şekillendirme ve pişirim yöntemleri için kullanıma uygun old-
uğunu göstermektedir.

1 İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım  Fakültesi, Seramik Bölümü, Malatya, Türkiye
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Şekil 1.  kırmızı kili ile tornada şekillendirilen formların 1160 oC’deki sırsız ve sırlı yüzey görüntüler

 Kırmızı çömlekçi  kili, 980 oC’de bisküvi pişirimleri yapılmış stoneware bünyeler üzerine akıtma yöntemiyle 
astar olarak uygulanmıştır. Sırlanmadan pişirilen örneklerde, 1000 oC’de kiremit rengi, 1100 oC’de kırmızımsı kahv-
erengi, 1160 oC’de ise kızıl kahverengi bir renk oluşumu görülmektedir. Sıcaklık arttıkça renk koyulaşmaktadır. As-
tarlardan genel olarak beklenen özellikler; kuruma ve pişirme süreçleri esnasında çatlama, soyulma, kenar ve köşele-
rden kopmalar, atmaların olmaması, ayrıca özellikle pişirme sırasında sırda çözünmemesidir [16].

Şekil 2. Stoneware bünye üzerinde astarlı pişirim sonuçları

Astarlanmış bünyeler; kurşunlu, alkali ve borlu sırlarla sırlanarak 1000 ve 1160 oC’de pişirilmiştir. Astarlı 
ürün üzerine 1000 oC’de kurşunlu sır uygulamasıyla yüzeyde parlak kiremit kırmızısı renk (şekil 3a ) oluşmuş-
tur. Aynı sıcaklıkta alkali ve borlu sır uygulamasında ise yoğun bir bor tülü oluşumu gözlenmektedir (şekil 3b). 
Alkalili-borlu sır ile sırlanmış deney plakasının 1160 oC’de pişirilmesi sonucunda koyu kahverengi bir yüzey 
rengi meydana gelmiştir (şekil 3c ). Astar uygulamalarında sıcaklık ve sır bileşimine bağlı olarak (astarlı yüzey-
ler sırlanmış ise), yüzey renginin değiştiği tespit edilmiştir.

 
            (a)                                                          (b)                                               (c) 

       Kurşunlu sır,  1000 oC               Alkalili-borlu sır,  1000 oC             Alkalili-borlu sır, 1160 oC 
Şekil 3. Astar üzerine 1000 oC ve 1160 oC sır uygulamalar
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 kırmızı çömlkeçi kilinin; ergiticilerle ikili sistem içinde belirlenen oranlarda kullanılmasıyla elde edilen 
sırlı pişirim sonuçlarına göre, bu sırların astar sırı olarak tanımlanabileceği, özellikle sanatsal formlarda zengin 
görsel ve estetik görünümler oluşturabileceği kanısına varılmıştır. Astar sır olarak tanımlanan sırların yük-
sek oranda kil içeren sırlar olduğu, earthenware killerinin olgunlaşma sıcaklıklarının üzerindeki sıcaklıklarda 
pişirilirse eriyeceği ve sır halinde camlaşacağı, ayrıca kilin kendisiyle astar sır elde etmenin mümkün olacağı 
belirtilmektedir. Reçetede kullanılacak kilin pişme sıcaklığı yüksekse, uygun bir ergiticiye ihtiyaç olduğu, yük-
sek oranda demir içeren bir kille, hiçbir renklendiriciye gerek duyulmadan krem, kahverengi, siyah-kahve ton-
larında ve farklı dokularda astar sırlar elde edilebileceği de ifade edilmektedir [17]. kırmızı kilinin ergiticilerle 
birlikte kullanılmasıyla oluşturulan sırlarda elde edilen sonuçların görüntüleri bu bilgileri doğrulamaktadır.

 
(a)                                                     (b)                                           (c)

Kurşunlu sır,  1000 oC                          Alkalili-borlu sır,  1000 oC            Alkalili-borlu sır, 1160 oC

Şekil 4 . Kırmızı kili katkılı sırların  yüzey görüntüleri

4. SONUÇLAR

Geleneksel çömlekçilikte kullanılan kırmızı kilin fiziksel, kimyasal ve mineralojik özellikleri ile ilgi-
li sonuçlar ve kil ile gerçekleştirilmiş çalışmalar malzemenin yeniden ve daha geniş bir alanda, alternatif 
yöntemlerle değerlendirilebileceğini göstermektedir. Uzun yıllar devam etmiş olan, ancak bugün kaybolma 
noktasına gelen bu geleneğin yeniden canlandırılması için çeşitli çalışmaların yapılması gerektiği kanısına 
varılmıştır.  Kırmızı kilinin özellikleri; bu kilin tek başına ya da reçeteler içinde kullanımıyla üretilen çamur 
ve astarlarla 1000, 1100 ve 1160 oC sıcaklıklarında sırsız ve sırlı olarak gerçekleştirilmiş çalışmalar, kilden 
üretilen sırlar hammaddenin farklı şekillerde değerlendirilebileceğini göstermektedir.  Zengin bir tarihi dokuya 
sahip olan bu bölgede, konuya ilişkin sanatsal, kültürel ve teknik projelerin hazırlanması, hammadde hazırlık-
tan, fırından çıkan ürüne kadar her aşamada sanat, teknoloji ve tasarımın tüm olanaklarının kullanılmasının 
yararlı olacağı düşünülmektedir.
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ESTIMATION OF FERTILITY RATES WITH LINEAR REGRESSION

İlhan Uysal1, Sami Ulukuş*1, Mehmet Bilen1

1.Introduction

Although the classification of biological data is one of the important study items, the size and complexity 
of the data make it difficult to classify these data using traditional approaches. Regression analysis is a statistical 
method that explores the relationship between two or more variables and expresses this relationship with a func-
tion. The values of the dependent variable can be estimated according to the values of the independent variables.

Efficiency rates have declined significantly in the last two decades, especially in men. Environmental fac-
tors besides life habits can affect the quality of semen. An analysis of the data set of linear regression and pro-
ductivity rates is performed in the study. The findings are shared.

2. Material and Methods

In the study, the data set of the full name “Fertility Data Set” was used. The dataset contains 100 samples. 
Each sample carries 10 attributes. The examples in the dataset have two classes.

In practice, 70% of the data are devoted to training, 30% are test data, and sampling is done randomly.

The data is loaded into the RapidMiner program with the excel operator, the target class option is set with 
the set role operator, the validation operator is used for the training-test methods and the process screen is 
shown in Fig 1.

Figure 1. Process Screen

When we entered the validation operator by double clicking on it, we added the linear regression operator 
to the training section, the apply model operator to test the model on the test section, and the performance 
operator to see the performance.

In parameters, number of validations parameter specifies the number of times the validation should be 
repeated. Split ratio specifies the relative size of the training set. Here 1 value  means that the entire ExampleSet 
will be used as training set. Validation screen is shown in Fig 2.

1     Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Turkey
*      Corresponding Author: samiulukus@mehmetakif.edu.tr
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Figure 2. Use of validation operator

3.Resuts and Discussion

Figure 3 shows results of error metrics determined at design time. According to this, there is a successful 
performance.

Figure 3. Performance of algorithms

Figure 4 shows statistical significance results of independent variables with the function of the model. Ac-
cording to this, 6 out of 10 features (season, age disease, accident-trauma, alcohol consumption and smoking 
habit) have statistical significance for diagnosis status estimation. Rapidminer determined these variables by 
calculating p-values.

Figure 4. Performance metrics that determine the statistical significance of variables used for diagnostics state estimation

4. Conclusions

In this study, a linear regression model was constructed using the data related to productivity rates. As a 
result of the study, statistically predefined attributes were determined and the model is expressed by the follow-
ing function ;

Diagnosis Status = -0,067 Season -0,281 Age -0,014 Disease +0,125 Accident Trauma + 0,298Alcohol Con-
sumption -0,014 Smoking + 0,767



ESTIMATION OF FERTILITY RATES WITH LINEAR REGRESSION 547

5.References

Hettne K. M., Kleinjans Y., Stierum R. H., Boorsma A., Kors J. A. Bioinformatics Methods for Interpreting 
Toxicogenomics Data: The Role of Text-Mining, Editor(s): Jos Kleinjans, In Toxicogenomics-Based Cellular 
Models, Academic Press, 291-304. (2014)

López F. V., Aguilar R., Alonso L., Moreno M. N., Data mining for grammatical inference with bioinfor-
matics criteria, In Expert Systems with Applications, 9(3), 2330-2334. (2012)

Kavakiotis I., Samaras P., Triantafyllidis A., Vlahavas I., FIFS: A data mining method for informative mark-
er selection in high dimensional population genomic data, In Computers in Biology and Medicine, 90, 146-154. 
(2017)

Yan Q., Data Integration, Data Mining, and Decision Support in Biomedical Informatics, Editor(s): Qing 
Yan, In Translational Bioinformatics and Systems Biology Methods for Personalized Medicine, Academic Press, 
41-52. (2017)

Alinejad-Rokny H., Sadroddiny E., Scaria V., Machine learning and data mining techniques for medical 
complex data analysis, In Neurocomputing. (2017)

Kotu V., Deshpande B., Getting Started with RapidMiner, Editor(s): Vijay Kotu, Bala Deshpande, In Pre-
dictive Analytics and Data Mining, Morgan Kaufmann, 371-406. (2015)

Çelik U., Akçetin E., Gök M., Applications with RapidMiner Data Mining. Pusula Publishing, 250s. (2017)

Şeker S. E., RapidMiner, Computer Concepts Publications, 223s. (2016)

David Gil, Jose Luis Girela, Joaquin De Juan, M. Jose Gomez-Torres, and  Magnus Johnsson. Predicting semi-
nal quality with artificial intelligence methods. Expert Systems with Applications, 39(16):12564 â€“ 12573, 2012 
 





Elazığ (Harput) Halaylarında ‘Müzikal Yapı’ 549

Elazığ (Harput) Halaylarında ‘Müzikal Yapı’ 

ZAFER KILINÇER, ORÇUN AKGÜN, DERYA K. DOĞAN

YÖNTEM:

Bu araştırmada Malatya ve yöresine ait oyun havaları, TRT müzik dairesi bünyesindeki THM notalarını kap-
sayan CD kaydından, Malatya Belediyesi Kültür Yayınları arşivinden toplanmış, daha önce yapılmış olan çalışma-
lar incelenmiştir. Uzman görüşleri ve kaynaklar doğrultusunda hazırlanmış olan Müziksel değerlendirme ölçeği 
ile tahlil edilerek, elde edilen veriler, bulgular grafikler yardımı ile çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. 

ÖNEM:

Bu araştırma, Malatya halaylarının müziksel karakterinin tespit edilmesine imkân sağlaması, ayrıca Türk halk 
müziğinin genel yapısının ortaya çıkarılmasında Malatya ili yöresine ait bilgiler vermesi bakımından önemlidir. 
Malatya yöresi halk oyunları Türk halk müziği repertuarı içerisinde oldukça zengin ve renkli konumda olduğu 
için bunların makamsal dizilerinin tespiti, seyir özellikleri, usulleri ve halk oyunları müziklerinin bazı yönlerden 
benzerlik ve farklılıklarının ortaya konması açısından da büyük önem taşımaktadır. Müzik kültürel kimliğin an-
alizi için veri havuzudur. Dolayısıyla köklü bir tarihe gönderme yapan folk kültürünün en önemli öğesi olan folk 
müziği, etnisite-kültürel kimlik ilişkisinin analizinin yapılabileceği somut olmayan kültür ürünlerindendir. 

SINIRLILIK:

Araştırma; Malatya yöresinde çalınıp oynanan ulaşılabilen halk oyunu müziklerinin makam dizisi, seyir, 
usul, ritim yapısı derleme olarak, TRT Türk halk müziği arşivinden ve literatür araştırmaları sonucunda elde 
edilen 20 adet Malatya halk oyunu müziklerinin incelenmesi ile sınırlıdır.

HALK MÜZİĞİ VE HALAYLAR

“Belli bir toplumun üyesi olarak insan, kendi kültürel mirasını öğrenip, onu savunur, yaşatır ve kendisin-
den sonraki kuşaklara aktarır”(Güvenç, 1979: 46).

Halk müziği, toplumun içinden gelen, insandan insana aktarılarak yaşayan, sürekliliği bulunan, yüzyıllar 
boyunca toplumların kendi öz kültürleri ile bezenen,  halk tarafından genel kabul görerek yaşayan bir müzik 
biçimidir. Novack’ın belirttiği gibi; “Bir dans karekteri, yaşayan insan bedenlerinde dile gelir. Dolayısıyla salt 
adımların, omuz titreyişlerinin ve mimiklerin öğrenilmesi bütünüyle yetersiz kalır; çünkü dans, bir kültürel 
arka planın ve en az onun kadar bir bireysel iç dünyanın son ürünüdür”( Novack, 1990: 59).

Dünyanın neresinde olursa olsun halk şarkıları ve halk dansları kent kültürünün dışında üretilmiştir. 
Bu müzik ve onun eşliğinde yapılan danslar, kırsal kesimin yaşamında o yörenin ve bölgenin kültürüne göre 
farklılıklar göstererek, kendine özgü anlam ve amaçlar içerir. Gösterişten arınmış, alçak gönüllü, yalın, gerçekçi, 
yürekten gelen bir değiş bulunur. Neredeyse yeryüzündeki her millete ait bir halk müziği ve halk dansı vardır. 

Fransız müzik bilimci, Brnet’e göre; halk tarafından benimsenen ve sözlü gelenek biçiminde kulaktan ku-
lağa verilmek suretiyle yayılan ezgilerdir. İngiliz müzik bilimci, “Prat’a göre; köylü ve halk arasından çıkıp, 
gelenek haline gelen ezgiler halk müziğini oluşturur. Yine İngiliz müzik bilimci, “Breniers’e göre ise; halkın 
müşterek malı olan, en sade, düz, samimi ve yalın ezgilerdir ki, bestecisi belli değildir ve anonimdir. Moser’e 
göre ise; halkın ortak malı olan şarkı ve melodiler halk türküsüdür” (Sümbüllü, 2006: 3).
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And halk oyunu terimini tanımlarken; “Doğrusu köylü dansları ve oyunlarıdır. Her şeyden önce büyük 
kentlerdeki halkın oyunları bu köylü oyunlarından değişiktir, daha çok seyirlik oyun özelliği taşırlar ve özellikle 
profesyonel, paralı dansçılarla gösterilir. Öte yandan halk oyunu terimi bütün yurdu kapsayan, yaygın, bütün 
halkın dans ettiği danslardır. Türkiye’de, bu türlü, bütün yurda yaygın danslar yoktur. Bunun yerine her böl-
genin ve bu bölge içindeki ilçe ve köylerin her birinin, ayrı ayrı dansı ve müziği demek daha doğru olacaktır” 
diyerek tanımın kullanışının yanlış olduğundan bahsetmektedir.( And, 1964: 13)

Türk halk oyunlarını sınıflandırırken halaylar, oyun türüne göre sınıflandırılan halk oyunları sıralamasına 
girmektedir.

Halay: “Ona bazı yerlerde Haley, bazı yerlerde Alay, Antalya dolaylarında da Hala denilir. Cemiyet, kala-
balık, toplantı anlamına gelen Alay’dan gelir. Halay düzülsün demek, alay toplansın, oyuncular bir araya gelip 
alay kursunlar, oyuna hazır olsunlar gibi bir mana ifade eder.”(Örnek, 1995)  

Anadolu’da yaşayan medeniyetlerin izleri ve yaşayış biçimleri; çalgılar, ritim, ezgi, şiir biçimi, söyleme şek-
li(ağız), çalım şekli(tavır), akort şekli (düzen) ve halk danslarındaki figür yapıları, halk dans kıyafetleri (folklor 
kıyafetleri) ile açıkça yansıtılır. Kendine özgü şiirsel, çalgısal, ezgisel ve ritimsel, figürsel ve kıyafetsel biçimleri-
yle dünya müziklerinden ayrılıp kendi zengin farklılığını ortaya koyan bu müzik ve dans, bin yıllık bir kültür 
harmanını işleyerek, kuşaktan kuşağa, köyden kente, kentten dünyaya yansıtılmış ve günümüze kadar yok ol-
madan süre gelmiştir.

Müziksel bağlamdaki biçimlerine göre Türk Halk Müziğini, genel olarak serbest ritimli (usulsüz) olan, 
uzun havalar ve genel olarak ritimli (usullü) olan, kırık havalar olarak 2 bölümde incelemek mümkündür.

Halk müziğinde halayların içinde bulunan tür kırık havalardır. Kırık havalar kendi içerisinde; oyunlu ve 
oyunsuz türler olmak üzere 2 bölüme ayrılırlar. Halaylarda oyunlu türler içerinde yer alır.Oyunlu türler; “halay, 
bar, zeybek, semah (samah), hora, karşılama, mengi, bengi, kasap havaları, güvende, kaşık havaları, horon, teke 
havaları.”dır.

MALATYA VE HALAYLAR

Anadolu’da yaşayan kültürlerin kendilerine özgü bir oyun geleneği vardır.Bu gelenek halkın beğeni ve 
beklentileri doğrultusunda gelişmektedir. “Anadolu’da düğünler, dans için en önemli vesiledir. Ancak iki türlü 
dansı birbirinden ayırmak gerekmektedir. Bunlardan birincisi, katılanların düğünde halay gibi eğlenmek 
için oynadıkları danslar; ikincisi, kökeni çok eskiye giden, kutsal bir anlam taşıyan ve evlenmeye kutsallık 
getiren danslardır: …Hemen şurasını da belirteyim ki çoğu kez, ikinci türe giren danslar da bugün oynayan-
ların daha çok bir katılma sevinci duydukları, eğlence için oynadıkları danslar olup, eski kutsal anlamlarından 
sıyrılmışlardır” (And, 1964: 57).

Malatya halay müziklerini incelerken her eseri ayrı ayrı değerlendirmek; ortaya koymak istediği şeyi ka-
vramak; benzerleri arasındaki yerini belirlemek; davranışa yönlendiren yönünü tespit etmek; bu değerlendirm-
elerden yola çıkarak genelde bileşilen noktaları bulmak gerekir. Türk halk müziğinde kullanılan dizi, seyir ve 
usul gibi müziksel özelliklerin detaylı bir biçimde ortaya çıkarılması ve genel yargılara varılması için bölgelerin 
halay müziklerinin dikkatle incelenmesi gerektiği söylenebilir. 

“Ezgi sözlerinin istediği davranışlar, içerikleri, müziği kullanma alanları, işlevi, sembolik gücü, bütünleş-
tirici ve ayırıcı gücü, estetik ölçüleri, kültür tarihine koşut müzik tarihi, besteciler, yaşamları, müzik ve kültür 
değişim oranları vb. sorunlar kültür-müzik dengesinin kavranması ile mümkün olabilecektir”(Demirsipahi, 
1998, ders notları). Bu nedenle bir yörenin halay müziklerini incelemeden önce sosyo-kültürel yapısını iyi an-
lamak gerektiğini söylemek mümkündür.

Malatya’nın sosyal yapısı bütün özellikleri ile Türkiye’nin Doğu Anadolu’suna ait sosyal yapının küçük 
bir örneğini göstermektedir. Malatya’nın, Türkiye’nin Doğu, Güneydoğu, Güney ve Orta Anadolu bölgelerinin 
kesişme noktasında bulunması nedeniyle sosyal yapısı çeşitlilik ve zenginlik gösterir.

Anadolu, coğrafik açıdan da birbirinden çok farklı bölgelere sahiptir. Bölgelerdeki ortak özellikler, aynı 
duygu ve düşünceler, ortak olaylar, türkülerin sözlerinde ortak bütünlük olarak görülse de, halaylardaki figürle-
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rde, halk oyunları kıyafetlerinde, ezgi, ritim, çalım şekli ve söyleniş biçimlerinde farklılık gösterir ve bu ortak 
duygular farklı şekillerde ortaya çıkar.

Malatya ve yöresi, Türk halk müziği coğrafyasının Doğu kısmında bulunmaktadır. Elazığ, Diyarbakır, 
Adıyaman, Maraş, Sivas, Erzincan illerle sınırlı oluşu ve çevre illerden etkilenmiş olması, müziksel ve kültürel 
açıdan farklı yöresel özellikler taşımasına neden olmuştur.

Malatya yöresindeki halk müziği ve geleneksel halk oyunları; çeşitli ve ilginçtir. Türküleri Anadolu’nun her 
köşesine yayılmıştır. Oyunlarda ve türkülerde, ilçeden ilçeye değişiklik görülse de ortak özellikler belirgindir. 
Ağız, tavır ve ritmik yapı yönünden ezgilerde alışılmamış özellikler görülür. Halk oyunları genelde davul-zurna 
ve davul-klarnet eşliğinde oynanır.

BULGULAR VE YORUM:

TABLO 1: Halayların Karar Sesleri

Malatya yöresi halk oyunları müzikleri ‘karar sesleri’ bakımından incelendiğinde, Türk halk müziğinin 
genel olarak ‘la’ kararlı türkülerden oluştuğunu söylemek mümkündür. Bu durumun en büyük nedeni türküler-
in Şed ve Bileşik makamlar yerine, genellikle basit makamlar olarak adlandırdığımız makamlardan oluşmasıdır. 
Malatya halk oyunlarında Hüseyni ve Uşak makamı gibi basit makamların kullanılması la kararlı türkülerin 
çok kullanılmasında en büyük etkendir. Bu durum, yöredeki çalgı kullanımı ve çalgıların bu kararla çalınma 
olanaklarının daha kolay oluşuyla da ilişkilendirilebilir.
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TABLO 2: Halayların Ses Aralıkları

Malatya yöresi halk oyunları ‘ses aralığı’ yönünden incelendiğinde, genel olarak la-mi, la-fa, la-sol, si-mi ses 
aralıklarında seyrettikleri görülmektedir. La- mi aralığı genellikle oyun havalarında ve uşak makam dizisinde 
seyreden halk oyunlarında görülüp, la-fa, la-sol aralıkları ise daha çok hüseyni makamında olup, yörede kırık 
hava türlerinde yoğun olarak görülmektedir.

TABLO 3: Halayların Makamsal Dizileri

Malatya halk oyunları müziklerini ‘makam dizisi’ yönüyle incelediğimiz zaman bu dizilerin oluşumu-
na dair şu sonuca varılmıştır:  Özellikle hüseyni dizisindeki halk oyunları müziklerini incelediğimiz zaman 
birçoğunda dizilerin bir oktavdan ziyade altı ve yedi sesten oluştuğu, uşak makamı dizisindeki türkülerin ise 
çoğunluğunun beş sesten oluştuğu görülmektedir. Malatya yöresinde segâh, çargâh ve rast makam dizilerinin 
kullanıldığı, bunun en büyük nedeni olarak; farklı halk müziği ve sanat müziği geleneklerinin birbirleriyle iç içe 
girmiş oluşunu, bu değişken yapının türler arası etkileşimde alt yapı oluşturduğunu görmekteyiz. Bu türkülerde 
daha çok sanat müziği etkisi görülmektedir.
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TABLO 4: Halayların Seyir Yapıları

Malatya halk oyunları müzikleri ‘seyir’ bakımından incelendiğinde; özellikle hüseyni ve çargâh makam 
dizileri içerisinde ‘inici-çıkıcı’ seyre sahip olan türküler çoğunluktadır. Bu türkülerde seyre, dizinin orta ses-
lerinden, güçlü sesi civarından başlanmıştır. Uşak makam dizisi içerisinde seyreden türkülerde ise, dizinin alt 
kısmında bulunan dörtlü veya beşli seslerinden seyre başlandığı görülmektedir.

TABLO 5: Halayların Ritim Yapısı

Malatya halk oyunları müzikleri ‘usul ve ritmik yapı’ bakımından incelendiğinde, çok çeşitli yapılanmalar 
olduğu söylenebilir. Halk oyunları müziklerinde basit, bileşik ve karma olarak adlandırılan üç tür usulünde 
kullanıldığını görmekteyiz. Genel olarak halaylar basit usuller grubunda (2/4, 4/4)  toplanmıştır. Bunun yanı 
sıra 6/8, 9/8 ve 12/8’lik usullerin kullanıldığı halk oyunu müzikleri de vardır.
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TABLO 6: Halayların Kaynak Kişileri ve Derleyenleri

MALATYA HALAY MÜZİKLERİ KAYNAK KİŞİ VE DERLEYENLERİ
Türkü Kaynak kişi Notaya alan/Derleyen

Berde Mehmet Barlan/Vahap Tuncay Halil Atılgan
Delilo Mehmet Barlan/Vahap Tuncay Halil Atılgan
Düz Mehmet Barlan/Vahap Tuncay Halil Atılgan
Halaylım Selahattin Alpay Mehmet Özbek Selahattin Alpay
Heyhat Mehmet Barlan/Vahap Tuncay Halil Atılgan
Hoş Bilezik Mehmet Barlan/Vahap Tuncay Halil Atılgan
Hoşgeldin Mehmet Barlan/Vahap Tuncay Halil Atılgan
İki Ayak Mehmet Barlan/Vahap Tuncay Halil Atılgan
Kaçike Mehmet Barlan/Vahap Tuncay Halil Atılgan
Kartal Mehmet Barlan/Vahap Tuncay Halil Atılgan
Kol üstü Mehmet Barlan/Vahap Tuncay Halil Atılgan
Lorke Mehmet Barlan/Vahap Tuncay Halil Atılgan
Sevda Mehmet Barlan/Vahap Tuncay Halil Atılgan
Söğüt Dalı Mehmet Barlan/Vahap Tuncay Halil Atılgan
Şiro Halayı Mehmet Barlan/Vahap Tuncay Halil Atılgan
Tezleme Mehmet Barlan/Vahap Tuncay Halil Atılgan
Üç Ayak Mehmet Barlan/Vahap Tuncay Halil Atılgan
Yayık Mehmet Barlan/Vahap Tuncay Halil Atılgan
Zazike Mehmet Barlan/Vahap Tuncay Halil Atılgan
Ha Leylim Leylanı Şükrü Çalışkan Muzaffer Sarısözen

TABLO 7: Halayların Kaynak Kişileri ve Derleyenleri

MALATYA HALAY MÜZİKLERİ
Türkü Adı Karar 

Perdesi Ses Aralığı Ritmik 
Formu Makamı Seyir Yapısı Usulü

Berde La La -Mi Oyun 
havası Uşak Çıkıcı 4/4

Delilo Do So l – La² Oyun 
havası Çargâh İnici-Çıkıcı 2/4

Düz Si Si - Mi Oyun 
havası Segâh Çıkıcı 6/8

Halaylım La La -Sol² Oyun 
hava Hüseyni İnici-Çıkıcı 12/8

Heyhat Si La - Mi Oyun 
hava Segâh Çıkıcı 4/4

Hoş Bilezik Do Sol - Fa² Oyun 
hava Çargâh İnici-Çıkıcı 4/4

Hoşgeldin La La - Do Oyun 
hava Uşak Çıkıcı 2/4

İki Ayak Do Sol - Mi Oyun 
hava Çargâh İnici-Çıkıcı 4/4

Kaçike Si La – Mi Oyun 
hava Uşak Çıkıcı 4/4

Kartal Do La – Fa² Oyun 
hava Çargâh İnici-Çıkıcı 2/4

Kol üstü Si La - Mi Oyun 
hava Segâh Çıkıcı 2/4

Lorke La La –Sol² Oyun 
hava Hüseyni İnici-Çıkıcı 4/4

Sevda Sol Sol - La² Oyun 
hava Rast İnici-Çıkıcı 2/4

Söğüt Dalı Si Si - Mi Oyun 
hava Segah Çıkıcı 4/4

Şiro Halayı La Fa# - Si² Oyun 
hava Hüseyni İnici-Çıkıcı 2/4

Tezleme Do Si – Fa² Oyun 
hava Çargâh İnici-Çıkıcı 4/4

Üç Ayak La La - La² Oyun 
Hava Hüseyni İnici-Çıkıcı 9/8

Yayık Si Si - Mi Oyun 
hava Segah Çıkıcı 2/4

Zazike La La –Sol² Oyun 
hava Hüseyni İnici-Çıkıcı 2/4

Ha Leylim Leylanı La La - Mi Oyun 
hava Uşak Çıkıcı 12/8
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ÖNERİLER:

• Bütün yörelerimize ait türkülerimiz bu yöntemle (betimsel yöntem ve tarama yöntemi) incelenip elde 
edilen sonuçlar birleştirilerek Türk halk müziğinin makamsal dokusunun daha bilimsel temellere 
dayandırılması sağlanmalıdır.

• Bir yörenin müzikleri ile ilgili çalışmalar yapılırken,  yörelerin sosyo-kültürel yapısının iyi belirlenmesi 
ve müziğin bu yapıyla ilişkilendirilerek incelenmesi için ‘alan çalışması’, ‘görüşme’,’gözlem’ ve ‘derle-
mecilik’ çalışmaları yoğunlaştırılmalı, sözü edilen çalışmalara, gerekli görüldüğünde ‘ekip çalışması’ 
uygulanmalıdır.

• Malatya yöresindeki, kültürel yapının ve geleneğin kuşaktan kuşağa aktarılması için çalışmalar yapıl-
malı ve halkın müzik kültürüne ilişkin özgün yapısı sürekli olarak araştırılarak müzik bilimleri alanına 
yeni bilimsel yapıtlar kazandırılmalıdır.

• Malatya müziklerinin makamsal özellikleri araştırılarak, yurtiçi ve yurtdışında bu gibi çalışmalar takip 
edilmeli, yeni çalışmalara ve araştırmalara bilimsel kurumlarda yer verilmelidir.

• Yöresel ve kültürel müziği benimsetmek ve yaşatmak adına, aşıklar, ozanlar, mahalli sanatçılar, halk 
oyunu oynayan kişilerin motive edilmesi, müzik kültürüne yeni türkülerin kazandırılması için, yörele-
rde sanatsal ve kültürel faaliyetler kapsamında küçük yarışmalar (etkinlikler) düzenlenmelidir.
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1. INTRODUCTION

Because of severe economic constraints and stringent deadlines coupled with the enormous growth in 
computer speed and power, engineers are resorting to numerical methods for the analysis of plate and shell 
structures. Among the various numerical methods, the Finite Element (FE) method and its variance, such as 
the Finite Strip (FS) method, have become firmly established as engineering tools for the linear elastic analysis 
of plate and shell structures. 

The predominant advantage of the FE method lies in its ability to analyze complex structures with varying 
thickness, difficult boundary conditions and arbitrary loading. However, from the engineering point of view, the 
use of the FE method for structural analysis has drastically increased the computational time cannot be affordable. 

The introduction of the FS method, which in its most usual form makes use of a combination of the FE meth-
od and Fourier series, has provided a very useful and economical analysis tool for this class of prismatic structures.

In the absence of FE and FS programs or preliminary design stage use of empirical formulas may be more 
useful. These empirical formulas can be obtained by alternative soft computing techniques such as Neural Net-
works (NN) which have been widely applied to a wide range of engineering problems. NNs can be treated as 
an information processing technique that imitates the function of human’s brain built on processing elements, 
called neurons which are connected to each other. NNs are well known universal approximators. However, for 
high accurate empirical formulas which are obtained by NNs huge amount of training data is required. This 
dataset can be produced by FS method in an inexpensive and accurate way.

It becomes desirable to conceive a strategy wherein the analysis can be accelerated by exploiting structural 
similarities within particular problem domains. In this study, a technique for enhancing the performance of 
FS for particular problem domains is presented. A case study involving stiffened panel analysis is described 
throughout the paper. 

The main aim of the present paper is to present NNs as an alternative tool for the analysis of free vibration 
analysis of stiffened panel. The strategy described herein consists of restricting the equation solver to a partic-
ular problem domain, e.g., a particular type stiffened panels, and then using NNs to approximately encode the 
basic structural behavior of that class of structures.

2. STIFFENED PANELS AND ANALYSIS

The structural design involves, for economic reasons, the selection of the minimum amount of material 
necessary to ensure the required resistance and stiffness to a structure assuming that an adequate safety pa-
rameter is guaranteed. For economic designs, in many branches of engineering, panels are used. The panels 
are often attached with a suitable stiffened structural form to enhance the specific strength/stiffness to weight 
ratio of the structure. In structural engineering, it is one of the first priorities to save weight, without loss of any 
strength in used structural elements against subjected loads. Stiffeners provide an improvement to load carry-
ing capacity of structures. The benefit of stiffening of a structure lies in achieving lightweight and robust design 
of the structure. For this purpose, they have widespread use in structural engineering domain. Specially stiff-
ened plates are used in critical and sensitive structures such as in aircrafts, ship hulls and box girders in which 
safety and a perfect design are crucial. Vibration is one of the most complex phenomena that are inevitable for 

1 * Corresponding Author: mtgogus@gantep.edu.tr
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axially heavily loaded stiffened plate structures. For this purpose, it is necessary to carry a deep interest and 
investigation about their responses under dynamic loads to design such structures safely.

The approach that uses the stiffeners to improve structural response is simple, but the practical stiffened 
plate design is a complex task. The FS method mentioned first in 1968 by Cheung (1997), is an effective and 
specific form of the FE technique. A detailed information about FS analysis of stiffened panels can be found in 
Göğüş (2010).

Neural computing is one of the quickly growing fields of soft computing, attracting researcher from a wide 
diversity of disciplines. The basic idea of neural computing is to capture the leading principles that underlay the 
brain’s solution to engineering problems and utilize to the computers (Beale and Jackson, 1990). The main neu-
ral computing directions of development are to develop methods and algorithms for solving problems without 
following the way human being do so, but providing similar results, and to develop methods and systems for 
solving problems by modeling the human way of thinking or the way the brain works physically, for example, 
artificial NNs (Kasabov, 1996). In computing statement, artificial NNs possess a particular set of features. They 
are not programmed; rather they are trained by being repeatedly shown large numbers of cases for the problem 
under consideration. As an effect of this, they can supply practical solutions in comparatively short timescales 
but only for certain cases of problem types, and then only when a good deal of handle is taken over the collection 
of the data, the pre-processing of this data and the design of the network (Tarassenko, 1998). Detailed treatment 
of artificial NNs summarized and can be found in Göğüş (2010).

3. EXAMPLES OF FREE VIBRATION ANALYSIS

3.1 PROBLEM DEFINITION OF STIFFENED PANELS

A non–dimensional parametric database has been formed where variables have been given as a ratio of b 
which is the width of the geometry shown in Figure 1. The ranges of variables for the database are given in Table 
1. Note that L is the length of the panel which is taken 1.0 to 2.0 with increment 0.1.and the structures have sim-
ply supported end conditions at  and , other ends are free. A stiffened panel is typically fabricated 
from a flat plate with longitudinal stiffeners that span between girders. nblade is number of stiffeners which are 
taken 2, 3, 4 and 5, respectively. The following material properties are used:  and Poisson’s ratio 
υ=0.33. Note that all units are consistent.

 

s1 s1 s2 s2 

s3 
t2 t1 

b 

L 

 
Figure 1. Typical section of stiffened panel

Table 1. The range of variables used in the database
Variables Values

s1/b 0.100 0.150 0.200 0.250
s2/b 0.400 0.350 0.300 0.250
s3/b 0.020 0.040 0.060 0.080
t1/b 0.004 0.006 0.008 0.010
t2/b 0.004 0.006 0.008 0.010
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Analyses are carried out by using 4–noded strips with reduced integration for avoiding locking phenome-
na. End of the analysis 14080 data pair is collected for NN models.

3.2 FREE VIBRATION SENSITIVITY ANALYSIS OF FS RESULTS (MAIN EFFECT 
PLOTS)

Main effect plot for FS analyses is composed by using 14080 data pairs. Interaction of eigenvalues against 
all design variables are shown in Figure 2. All sampling points shown in figures are mean of the eigenvalues. 
Effect of the nb is shown in Figure 3–6.

Figure 2. Main effects plot of FS.

Figure 3. Main effects plot of FS for case nblade=2
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.

Figure 4. Main effects plot of FS for case nblade=3

Figure 5 Main effects plot of FS for case nblade=4

Figure 6. Main effects plot of FS for case nblade=5
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3.3 PERFORMANCE AND RELIABILITY OF NEURAL NETWORK MODEL

The optimal NN architecture was found to be 6–6–1 NN architecture with tan–sigmoid transfer function 
(tansig) and log–sigmoid transfer function given in Figure 7. by trial and error approach. The training algo-
rithm was Levenberg–Marquardt back propagation (trainlm). Statistical parameters of test and training sets are 
presented in Table 2. The performance of the proposed NN model versus FS results is shown in Figure 8–10. 
As it can be seen from Table 2, the performances of the proposed NN model is quite high which indicates the 
accuracy of the NN model to map the relationship between input and output variables. It should be noted that 
the proposed NN model is valid for ranges of variables given in Table 1. 

 
Figure 7. Proposed NN architecture for free vibration analysis

Table 2. Statistical parameters of test, training and total sets for NN for free vibration analysis

Test Set Training Set Total set
Mean (NN/FS) 1.0043 1.0042 1.0042
Standard deviation (NN/FS) 0.1761 0.1735 0.1741
RMSE 30.5187 30.2620 30.3133
Covariance 0.1754 0.1728 0.1733
Correlation coefficient (R2) 0.9868 0.9870 0.9868

Figure 8. NN Model solutions versus FS solutions and correlations for test set
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Figure 9. NN Model solutions versus FS solutions and correlations for train set

Figure 10. NN Model solutions versus FS solutions and correlations for total set

The proposed NN model in this study can also be given in explicit for as a mathematical equation using 
parameters of the NN model. The NN model can be simply given in a matrix form as follows where the first 
matrix of (1) is the weight matrix for the input layer and the second one added corresponds to the biases for 
the first hidden layer. 

      (1)

The calculation for the second hidden layer can be shown as:
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                                                                                                                (2)

Finally the output  can be computed as follows,

                                                                                                                                             (3)

4. CONCLUSIONS

In the present work, NNs are presented as an alternative tool for the computation of vibration analysis of 
stiffened panels for preliminary design. The NN modeling is based on a huge database computed by a program 
using finite strip approach. The proposed NN model performs quite well as compared to FS results. Parametric 
studies are also performed to prove the generalization capability of the explicit formulation obtained by NN pa-
rameters. Although NNs are generally treated as “black-box” tools, the proposed NN is presented as an explicit 
function to be used by other researchers as a so-called “white-box” for further applications. 

5. REFERENCES

K.N. Kasabov, “Foundations of Neural Networks, Fuzzy Systems, and Knowledge Engineering”, A Bradford 
Book The MIT Press Cambridge, 1996.

L. Tarassenko, “A Guide to Neural Computing Applications”. John Wiley & Sons Inc., New York.

M.T. Göğüş, “Design of Stiffened Panels Using Soft Computing Techniques”, Ph.D. Thesis, Gaziantep Uni-
versity, 2010.

R. Beale and T. Jackson, “Neural Computing: An Introduction”, Taylor & Francis, New York, 1990.

Y.K. Cheung and L.G. Tham, “The Finite Strip Method”, CRC Press, 1997.





Free Vibration Analysis of Frame Elements Based on Mindlin-Reissner Model 565

Free Vibration Analysis of Frame Elements Based on Mindlin-Reissner Model 

Mehmet Tolga Göğüş *1, Mustafa Özakça 1

INTRODUCTION

All real physical structures, when subjected to loads or displacements, behave dynamically. The additional 
inertia forces from Newton’s second law are equal to the mass times the acceleration. If the loads or displace-
ments are applied very slowly then the inertia forces can be neglected and a static load analysis can be justified. 
Hence, dynamic analysis is a simple extension of static analysis.

When free vibration is under consideration, the structure is not subjected to any external excitation (force 
or support motion) and its motion is governed only by the initial conditions. There are occasionally circum-
stances for which is necessary to determine the motion of the structure under conditions of free vibration, but 
this is seldom the case. Nevertheless, the analysis of the structure in free motion provides the most important 
dynamic properties of the structure which are the natural frequencies and the corresponding modal shapes.

In addition, all real structures potentially have an infinite number of displacements. Therefore, the most 
critical phase of a structural analysis is to create a computer model, with a finite number of massless members 
and a finite number of node (joint) displacements that will simulate the behavior of the real structure. The mass 
of a structural system, which can be accurately estimated by two basic formulations.

These formulations employed to construct mass matrix: (1) the lumped mass formulation resulting in a 
lumped mass matrix and (2) the consistent mass formulation resulting in a consistent mass matrix. The lumped 
mass matrix is the simpler to construct and is more frequently employed. In the construction of a lumped mass 
matrix, the distributed mass properties are lumped or localized at the predefined node points, or joints, defin-
ing the DOF in the structure. The consistent mass matrix is constructed by a procedure similar to that used the 
stiffness coefficients for a structure. The consistent mass formulation is generally used for continuous or dis-
tributed parameter systems, rather than for discrete systems. The dynamic analysis of a consistent mass system 
generally requires considerably more computational effort than a lumped mass system does, for two reasons: 
(1) the lumped mass matrix is diagonal, while the consistent mass matrix has many off-diagonal terms; (2) the 
rotational DOF can be eliminated from a lumped mass analysis, whereas all rotational and translational DOF 
must be included in a consistent mass analysis (Wilson, 2000; Clough and Penzien 1993).

The present paper focuses on the development of a computational tool for structural analysis of frame 
elements thereby assisting structural engineers and potentially providing considerable insight into dynamic 
behavior.

THEORY OF STRUCTURAL ANALYSES

In the absence of external loads and damping effects, the virtual work (or more precisely the virtual power) 
expression for dynamic analysis can be written as 
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m uPuδ                                                                                     (1)

where the strains sbm åå,å and, , the matrices of elastic rigidities sbm DD,D  , and  for finite element 
analysis.

Note that sbm åäåä,å andδδ u, are the virtual displacements, axial strain, bending strain and shear 
strain respectively. Note also that the displacement field vector u has the form

Twu ],,[ θ=u                                                                                                                                                         (2)

and that

1   *Corresponding Author: mtgogus@gantep.edu.tr
     Department of Civil Engineering, University of Gaziantep, Gaziantep, Turkey.
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where ρ is the density of the material and I is the moment of inertia of the cross-section, thus rotatory in-
ertia effects are included. The vector u  contains the accelerations of the displacement components u  and w  
as well as the normal rotations θ , a superposed dot implies differentiation with respect to time.

As we wish to set up the governing equation in terms of displacements expressed in global rather than local 
directions, it is worth noting the following relationship

uTu =                                                                                                                                                                       (4)

where 
Twu ],,[ θ=u                                                                                                                                                            (5)

and the transformation matrix
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100
0cossin
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αα
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T                                                                                                                                      (6)

Thus the last term in the virtual power expression of (1) has the form

 dd TT uPuuPu ∫∫ ≡ δδ                                                                                                                                      (7)

since

PPTT =T                                                                                                                                                                 (8)

If we list the nodal displacements and accelerations in a vector d and 
..
d  respectively, we obtain the expres-

sion

[ ] 0dMKdd =+δ                                                                                                                                                      (9)

where K and M are the global stiffness and mass matrices respectively and contain submatrices contributed 
from each element e linking nodes i and j which have the form

sijbijmijij KKKK ++=                                                                                                        

∫
+

−
=

1

1
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e
ij PNNM                                                                                                                                          (10)
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where 3IN ii N=  which I3 is the 3×3 identity matrix. 

Since (9) must be true for any set of virtual displacements dδ , (9) may be written as

0=+ dMKd                                                                                                                                                          (11)

The general solution of (11) is written as
ti

pp
pe ωdd ˆ=                                                                                                                                                           (12)

where )()( tisintcose pp
ti p ωωω += , pω  and pd̂ are pth natural frequency and vibration mode (eigen-

vector). Thus (11) may be rewritten in the standard eigenvalue form 

0dMK =− p
2
p

ˆ)( ω                                                                                                                                                (13)

In the present study, the eigenvalues are evaluated using the subspace iteration algorithm. To avoid locking 
behavior, reduced integration is adopted i.e. 1-, 2- and 3-point Gauss-Legendre quadrature is used for the 2-, 
3- and 4-noded elements respectively. A detailed information about finite element analysis of frame elements 
can be found in Göğüş (2003).

EXAMPLES OF FREE VIBRATION ANALYSIS

To verify that the free vibration formulation of the finite element model can be successfully used for the 
analysis of the frame structures, several examples for which solutions are available to have been considered. 
Note that in all cases the nodes of the structures have three degrees of freedom, because of two-dimensional 
analyses. These degrees of freedoms are translation at x and y-direction and rotation about z-axis, respectively.

A DEEP BEAM EXAMPLE

This example is a deep beam with a square cross-section which is simply supported at each end, as shown 
in Figure 1. The example is taken from free vibration benchmarks of NAFEMS (Abbassian et al., 1987). The 
beam which is of length 10 m, has the following material properties: elastic modulus GPaE 200= , Poisson’s 
ratio 3.0=ν  and mass density =ρ 3/8000 mkg .

 

10.0 m 

2.0 m 

2.0 m 

Figure 1. Cross section of deep beam.

Discussion of results: The results obtained using a fine mesh of 4-noded elements are compared with a 
finite element solution obtained by Abbassian et al. (1987) in Table 1. Close agreement between the results 
can be observed. The accuracy of the developed program is excellently proved by using a world-wide accepted 
benchmark examples of NAFEMS (Abbassian et al., 1987).

Table 1. Natural frequencies for deep beam.

mode frequencies
present study Abbassian et al. (1987)

1 42.608 42.649
2 125.000 125.000
3 147.786 148.310
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PIN-ENDED DOUBLE CROSS FRAME EXAMPLE

This example is another NAFEMS (Abbassian et al., 1987) benchmark frame with a square cross-section 
which is pin-ended at each end, as shown in Figure 2. The frame which is mm 0.1250.125 ×  cross-section and 
has the following material properties: elastic modulus E=200 GPa, Poisson’s ratio 0.0=ν  and mass density 

3/8000 mkg=ρ .

 

0.125 m 

0.125 m 5.0 m 

5.0 m 

5.0 m 5.0 m 
 

Figure 2. Dimensions of pin-ended double cross frame.

Discussion of results: The results obtained using a fine mesh of 3-noded elements is compared with an FE 
solution obtained by Abbassian et al. (1987) in Table 2. Close agreement between the results can be observed. 

Table 2. Natural frequencies for double cross frame.

mode
frequencies

present study
exact 

(Abbassian 
et al., 1987)

isoparametric beam 
(Abbassian et al., 1987)

1 11.329 11.336 11.332
2&3 17.654 17.687 17.670

4,5,6,7&8 17.683 17.715 17.698
9 45.329 45.477 45.667

10&11 57.038 57.364 57.716

CONCLUSIONS

In the present work computational tool have been developed for geometric modeling, automatic mesh 
generation and free vibration finite element analysis of frames. During the research work, an efficient, reliable, 
robust and flexible computer program has been developed based on the Hinton et al. (2003)   which developed 
a computer program to analyze prismatic and folded plates and shells. Several examples have been studied and 
used to test and to demonstrate the capabilities offered by these computational tools. 
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DETERMINATION OF LEVODOPA AND CARBIDOPA WITH CHEMOMETRIC 
METHODS

Güzide PEKCAN ERTOKUŞ1*, Ziya MERMERTAŞ1

1. INTRODUCTION

Levodopa is converted to dopamine in the brain and easily passes the blood brain barrier for the treat-
ment of Parkinson’s disease (Nagaraja et al., 2001). Levodopa is an antiparkinsonian and a dopamine reporter. 
Levodopa is integrated with an amino acid decarboxylase inhibitor such as carbidopa (Dinç et al., 2007). An-
other drug used in the treatment of Parkinson’s disease is carbidopa, a compound related to catechol (Kaur et 
al., 2009; Sima et al., 2013). Chemometric calibration methods have been developed from various mathematical 
processes to simultaneously identify two or more compounds in the same sample without chemical separation 
(Madrakian et al., 2007). Finally, chemometric calibration methods are used for spectral data analysis involving 
two or more compounds with overlapping spectra (Li et al., 2010).  The Minitab 17 program (Inova, Ankara, 
Turkey) was used for the analysis of all the concentration and absorbance data to do the statistical calculations. 
Minitab is statistical analysis software. In addition to statistical research, statistics can be used to learn.

2. Experımental

All materials used were of analytical grade. Stock solutions of 25 mg/250 ml of levodopa (Sigma) and carbi-
dopa (Sigma) were prepared in 0.1 M HCl. A training set and validation set contained the drugs in various pro-
portions, 15 synthetic mixtures (for validation and calibration) were made. Shimadzu UV-1700 PharmaSpec 
Spectrophotometer connected to an IBM PC with UV Probe Software was used for all measurements and data 
processing. 

Absorbance spectra of levodopa and carbidopa were recorded between 210 and 310 nm with the 0.1 range. 
The calibration matrix, training, and validation sets contain two components in mixtures at different rates and 
to calculate concentrations. The concentration sets and analysis of pharmaceutical tablet have been calculated 
using MLR and PCR. Samples of 4.0 and 25.0 mg/L of drugs were placed in volumetric flasks (25 ml) and dis-
solved containing 0.1 M HCl was added. Sinemet produced by Merck Sharp & Dohme, containing 25 mg of 
carbidopa and 250 mg of levodopa per tablet was analyzed by PCR and MLR chemometric methods. For this 
purpose, 1 g of the samples were mechanically mixed with 0.1 M HCl and transferred into 25 ml bottles. All the 
techniques were applied to the final solution.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1. Multiple lineer regression (MLR) and Pirincipal Component Regression (PCR)

Absorption of levodopa and carbidopa and mix solution is all in the visible region of high absorbent sub-
stances. Figure 1,2,3 show the absorbance-wavelength curves. The spectra of levodopa and carbidopa are in the 
range of 210-310 nm. 

1      Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Isparta  / Türkiye
*guzideertokus@sdu.edu.tr
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Figure 1. The Absorption Spectrum of Carbidopa

 
Figure 2. The Absorption Spectrum of Levodopa 

 
Figure 3 . The Absorption Spectrum of Levodopa-Carbidopa mixtures.

Some statistical parameters were given for validation of calibrations for synthetic mixtures of drugs.

Table 1. Composition of prediction set and recovery results obtained in synthetic mixtures for PCR and MLR methods.

Mix
No

Recovery %
Levodopa 

PCR

Recovery %
Carbidopa

PCR

Recovery %
Levodopa 

MLR

Recovery %
Carbidopa

MLR
1 99.75 100 98.96 99.95
2 99.25 99.6 98.96 99.96
3 99.50 99.27 98.97 99.45
4 100.00 99.7 99.56 98.65
5 97.25 99.84 99.66 98.78
6 99.75 99.8 99.78 98.78
7 99.63 99.5 99.45 98.66
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8 99.38 99.8 99.85 99.77
9 99.50 99.9 99.52 99.85
10 99.58 98.4 99.98 99.86
11 99.00 99.4 99.77 99.99
12 99.67 99.73 99.91 99.84
13 99.88 99.8 99.94 99.82
14 99.75 99.8 99.95 99.65
15 99.80 99.4 99.6 99.01

Mean=99.18
Relative Standard 
Deviation=0.74

Mean=99.61
Relative Standard 
Deviation=0.32

Mean=99.59
Relative Standard 
Deviation=0.36

Mean=99.47
Relative Standard 
Deviation=0.53

The statistical parameters were found to produce a satisfactory validity for the PCR and MLR methods. The 
PCR and MLR methods have reliable accuracy and higher precision. From the results (table 1. ) obtained,  the 
standard deviation values are sufficiently small and the recovery values are sufficiently close to 100. This shows 
us that the results obtained are appropriated.

3.2. Analysis of Pharmaceutical Formulation

The experimental results of two methods for pharmaceutical formulation are given in Table 2. One can see 
that the obtained results are very close to each other.

Table 2. Determination of levodopa and carbidopa in pharmaceutical formulation using PCR and MLR methods

Levodopa Carbidopa

NO MLR PCR MLR PCR
1 0.249 0.2470 0.0249 0.0248
2 0.249 0.2480 0.0247 0.0248
3 0.247 0.2420 0.0245 0.0247
4 0.246 0.2450 0.0248 0.0249
5 0.248 0.2480 0.0249 0.0250

Mean 0.250 0.2460 0.0250 0.0250
Standard 
Deviation 0.0013 0.0030 0.00017 0.0001

4. CONCLUSION

The chemometric methods successfully applied at the same time were able to identify drugs in synthetic 
solutions and pharmaceutical formulation. For all values, low prediction errors and high correlation coeffi-
cients emphasize the high linear relationship between the predicted and actual concentrations. The results 
obtained with this ternary mixture and some ratios of component concentrations show excellent predictive 
ability with these methods. 

5. REFERENCES

E. Dinç, S. Kaya, T. Doğanay, “Continuous wavelet and derivative transforms for the simultaneous quanti-
tative analysis and dissolution test of levodopa-benserazide tablets”, Journal of Pharmaceutical and Biomedical 
Analysis, 44:991- 995, 2007.

I.A. Sima, R.D. Naşcu-Briciu, C. Sarbu, “Simultaneous determination of levodopa and carbidopa in phar-
maceuticals by principal component regression”, Revue Roumaine de Chimie, 58 (7-8):705- 710, 2013.

K. Kaur, A.K. Malik, B. Singh, M. Godarzi, “Simultaneous spectrophotometric determination of carbidopa 
and levodopa by partial least squares regression, principal component regression and least squares support 
vector machine methods”, Thai J.Pharm.Sci. , 33: 123- 136, 2009.



572 Güzide PEKCAN ERTOKUŞ, Ziya MERMERTAŞ

P. Nagaraja, R.A. Vasantha, K.R. Sunitha, “A sensitive and selective spectrophotometric estimation of cate-
chol derivatives in pharmaceutical preparations”, Talanta, 55:1039- 1046, 2001.

S.Y. Li, Q.L. Guo, W. Yuan, Y.C. Hou, L.M. Du, “Spectrophotometric study of the charge transfer comp-
lexation of some amino acid derivative drugs as electron donors with 7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane”, Bull. 
Chem. Soc. Ethiop., 24(1): 21-30, 2010.

T. Madrakian, M. Mohammadnejad, “Simultaneous spectrophotometric determination of levodopa and 
carbidopa in pharmaceutical formulations and water samples by using mean centering of ratio spectra and 
H-point standard addition methods”, Chem. Pharm. Bull., 55(6): 865-870, 2007.



EXAMINATION OF UNCOLLAPSED EXISTING CONCRETE FRAMED STRUCTURES IN A HIGH 
MAGNITUDE EARTH QUAKE 573

EXAMINATION OF UNCOLLAPSED EXISTING CONCRETE FRAMED STRUC-
TURES IN A HIGH MAGNITUDE EARTH QUAKE

M. Zeki ÖZYURT*1, Mertcan ÖZTÜRK1, Ali Koray ÇİÇEK1, Orkhan RADZHABOV1, 

Enes HÜNDÜREL1, Emrullah SÜRÜCÜ1

1.INTRODUCTION

Turkey, 92% in area and 95% in population is on the active faults and it is known that former earthquakes 
caused loss of many lives and properties before. However these earthquakes destructed and strongly damaged 
many buildings, in a higher rate of buildings did not collapsed even they were damaged. The examination of 
these buildings, will clear out in predicting how damages future quakes can cause to the similar buildings in 
the past.

Exempli Gratia, it has been observed that 74% after the Van quake, 55% of the Elazığ Quake and 17 August 
1999 Marmara quakes, the Sakarya precinct  confined 65.8% of the structures were not subject to collapses.

These structures, although were projected in alignment with more out-of-date quake regulations; are also 
the buildings to meet the main principle of the quake proof design for quakes of high magnitude (the limitation 
of permanent damage in order to ensure safety.)

The Environmental and Urban Ministry, has conducted a post-quake damage condition which led to aid-
ing in rapid and easy inspection and assessments.

The FEMA 154 and FEMA 155 (1988) reports have helped the literature of the earth quakes to get an up-
date, in the field of quake engineering and comprehensive evaluation of probable damages happening to the 
buildings

At the same time, in the 2003 dated , Semih Tezcan performed study, it has been found out that the uncom-
promising-to-codes buildings occupy a 90% and during the research, assessments have been made on scant or 
mediocre storey concrete buildings, regarding what they can confront  in case of a probable earth quake.

2. DESCRIPTION OF THE RESEARCH

In this study, for each of the buildings examined, taking the Marmara Quake date as an essence, data was 
collected regarding the described parameters. In that vein, compression strength of concrete and reinforcement 
determination studies have taken place. In the light of the gathered data, research has been performed on whether 
the buildings were built in accordance with the project. In the second part of the research, the supportive system 
members at each storey of the buildings’ dimensions and reinforcements have been scrutinized according to the 
minimum dimension and reinforcement presented in TS500 (2000) and Turkish Quake Code (2007).

3. LOCATIONS OF THE EXAMINED STRUCTURES

In the content of this study, 15 sample buildings having concrete framed system located in Sakarya 
Adapazarı and Serdivan, which stayed intact or were damaged lightly and they were classified as such during 
the 1999 Marmara Quake. Of these constructions, 12 are in Serdivan, and 3 are in Adapazarı (Figure 1), in the 
study, the nomenclature has been laid in respect to in which area the buildings reside. The present buildings in 
Serdivan S1, S2,..., S12 and Adapazarı base buildings are named as A1, A2 and A3.

1        Corresponding author: ozyurt@sakarya.edu.tr
1 Sakarya University, Engineering Faculty, Civil Engineering Department, Sakarya
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Figre 1: The Location and Ground Conditions of the Buildings Examined So Far

The examined structures, have been selected out of the buildings with same ground condition zones. The 
fundamental ground of these buildings are comprised of low plasticity or non-plastic cilted ground layers.

4. DATA GATHERING ON BUILDINGS

With respect the day that 1999 Marmara Earthquake happened, the information about number of floors, 
whether the examined buildings constructed closely or split orderly and usage aims are gathered by  visiting 
them on their locations shown In Fig. 1.

Table 4.1. General info on examined buildinngs

Info
Building  No

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 A1 A2 A3
#of storeys 6 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5
Usage Aim R R R W R+W R R R R W R R R R R+W
Condition S C S C C S S S S C S C S S S

 R:Residence, W:Work place, C: Close ordered , S:Split ordered

Of the every examined building, the supportive system members (column, beam and slab) locations, di-
mensions and axes quantities have been inspected with their  relevancy to the project of the building.( Photos 
1a and 1b)

 (a)                            (b)

Photo 1    Samples dimensionally measured of supportive system members

The compression strength of concrete was tested employing the Schmidt Hammer Tool in the columns, 
and in different storeys. (Photos 2a and 2b)
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 (a)                         (b)

Samples of concrete pressure resistance performed witht he Schmidt Hammer Tool

The classes of concrete have been determined as a result of the research. (Table 4.2)

Table 4.2 Concrete classes of examined buildings

Class of 
Concrete

Building No
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 A1 A2 A3

C14 C14 C16 C16 C14 C14 C14 C14 C16 C14 C14 C16 C16 C14 C14

At the same time, using the pashometer device, the quantity, places and diameters of reinforcing steel have 
been determined.

 (a)                                (b)

Photo 3 Samples of reinforcement inspection done with the Pashometer device

Of all the examined buildings the reinforcement material was determined as S220 (Straight/Plain rein-
forcement). It has surfaced that with respect the day which 1999 Marmara Earthquake happened they were 
built in relation to their projects in point of the number of floors, construction condition, and the reason of 
usage and additionally it has surfaced that with respect to the places of supportive system members, the number 
of supportive system members, condition of dimension and reinforcement, the buildings have complied with 
their projects.

5. THE EXAMINATION OF PRESENT DIMENSION AND REINFORCEMENT OF 
SUPPORTIVE MEMBERS

The present dimension and reinforcement of the supportive members of the structures, have been inspect-
ed in accordance with minimum dimension and reinforcement that given in TS500 and Turkish Quake Code 
(2007). In the research, the percentage of the adequate and non-adequate members of supportive system at 
examined buildings’ ground floors and in the whole of the structure have been found according to minimum 
dimension and reinforcement given in TS500 and Turkish Quake Code (2007).

5.1. Inspections on the Slabs

Of all the buildings examined, all with slab system, are made up of two-way concrete beam slabs. In the 
examination of present flooring dimension and reinforcement, the minimum thickness and minimum rein-
forcement essences given in TS500 have been kept in mind.

Minimum Thickness of single-span slabs ( )≥  /25 (1)

Minimum Thickness of multi-span slabs ( )≥  /30 (2)

Maximum reinforcement spacing in the shorter direction ( ) ≤200 mm , ( ) ≤1.5  (3)
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Maximum reinforcement spacing in the longitudinal direction( ) ≤200 mm , ( ) ≤1.5  (4)

Minimum reinforcement ratio ≥0.004 (5)

Minimum   ≥ (1- ) (6)

As the result of the comparison, for the sufficient members’ results for each structure, ground floor and the 
whole building are shown in Tables 5.1a and 5.1.b.

Table 5.1.a The comparisons of thickness and reinforcement of slabs in ground floors of the examined buildings

BUILDING 
NO

Ground Floor Inspection
THICKNESS CHECK REINFORCEMENT CHECK

PRESENT
TS500 DEFLECTION CHECK SHORTER 

DIRECTION LONGITUDINAL

Min Result Min Result Min Result Min Result
S1 12 12 100% 15 89,90% ø8/16 100% Ø8/17,5 100%
S2 12 9 100% 12 100,00% ø8/15 100% ø8/15 100%
S3 12 11 100% 14 83,33% ø8/18 100% ø8/19 100%
S4 12 12 100% 13 94,74% ø8/18 100% ø8/18 100%
S5 12 10 100% 12 100,00% ø8/18 100% ø8/18 100%
S6 15 14 100% 12 67,67% ø8/17 100% ø8/17 100%
S7 12 9 100% 12 100,00% ø8/14 91% ø8/30 100%
S8 12 9 100% 12 100,00% ø8/30 100% ø8/20 100%
S9 12 11 100% 13 90,00% ø8/23 40% ø8/35 90%

S10 12 12 100% 15 60,00% ø8/30 100% ø8/30 100%
S11 12 10 100% 10 100,00% ø8/18 100% ø8/18 100%
S12 12 10 100% 13 84,00% ø8/18 100% ø8/18 100%
A1 10 7 100% 10 100,00% ø8/15 100% ø8/15 100%
A2 12 12 100% 14 86,67% ø8/20 87% ø8/23 100%
A3 14 14 100% 15 94,44% ø8/18 100% ø8/18 100%

Table 5.1.b The comparisons of thickness and reinforcement of slabs of the examined buildings

BUILDING  NO  Thickness Reinforcement
S1 89,90% 100%
S2 100% 100%
S3 92% 100%
S4 94,74% 100%
S5 83,97% 100%
S6 67,67% 100%
S7 100% 91%
S8 100% 100%
S9 90% 40%

S10 70% 100%
S11 100% 100%
S12 84% 100%
A1 85% 100%
A2 86,67% 87%
A3 94,44% 100%

5.2 Inspections on the Beams

For the present dimension and reinforcement examinations of the examined buildings, minimum dimen-
sion and minimum reinforcement essences given in Turkish EQ Code (2007) have been taken into consider-
ation. TS500 regulations were observed when Turkish EQ Code (2007) failed to determine them.

Minimum  250 mm (7)
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Maximum Column width + h                                                                                                                    (8)

Minimum h 3.5  , 3 hf                                                                                                                                    (9)

Minimum      fctd / fyd                                                                                                                                   (10)

Maximum  0.02 (11)

As the result of comparison, the present dimensions, the results for transverse and longitudinal reinforce-
ment-wise sufficient beams, the ground floor and the whole building are shown in Tables 5.2.a and 5.2.b

Table 5.2.a Dimension and reinforcement comparisons of the ground floor beams

Building  
No

Width of beam web (bw) Height (h) Longitudinal reinforcement Transverse 
reinforcement

Present Min Result Present Min Result Min Result Min Result
S1 25 25 100% 40 36 100% 4∅12 100% ∅8/15 0%
S2 40 25 100% 50 30 100% 6∅12 100% ∅8/10 0%
S3 20 25 12,50% 60 42 100% 5∅12 100% ∅8/10 0%
S4 20 25 0% 60 45 100% 6∅12 100% ∅8/10 0%
S5 20 25 0% 60 36 100% 4∅12 100% ∅8/10 0%
S6 20 25 %0 50 30 100% 4∅12 100% ∅8/10 0%
S7 25 25 100% 60 36 100% 5∅12 100% ∅8/15 0%
S8 20 25 0% 60 39 100% 4∅12 100% ∅8/15 0%
S9 20 25 0% 50 45 100% 4∅12 100% ∅8/10 0%
S10 20 25 0% 60 42 100% 4∅12 100% ∅8/10 0%
S11 50 25 100% 40 36 100% 6∅12 100% ∅8/15 0%
S12 20 25 0% 50 30 100% 4∅12 100% ∅8/10 0%
A1 30 25 100% 50 42 100% 5∅14 90% ∅8/10 0%
A2 20 25 80% 60 36 100% 4∅12 100% ∅8/10 0%
A3 20 25 0% 60 36 100% 4∅12 100% ∅8/15 0%

Table 5.2.b For the beams, dimension and reinforcement comparisons

Building  No Width of beam 
(bw)

Height 
(h)

Longitudinal 
reinforcement

Transverse 
reinforcement

S1 100% 100% 100% 0%
S2 100% 100% 100% 0%
S3 13% 100% 100% 0%
S4 0% 100% 100% 0%
S5 0% 100% 100% 0%
S6 0% 100% 100% 0%
S7 100% 100% 100% 0%
S8 0% 100% 100% 8%
S9 0% 100% 100% 0%

S10 0% 100% 100% 0%
S11 100% 100% 100% 0%
S12 0% 100% 100% 0%
A1 100% 100% 90% 0%
A2 80% 100% 100% 0%
A3 0% 100% 100% 0%

5.3 Inspections on Columns

All the columns of the examined buildings are rectangularly-cross-sectioned.

For the present dimension and reinforcement examination for columns, minimum dimension and mini-
mum reinforcement essences given in Turkish EQ Code (2007) have been kept in mind. TS500 regulations were 
observed when Turkish EQ Code (2007) failed to determine them.

Minimum width (b) ≥ 250mm                                                                                                                       (12)

Minimum total ≥ 0.01                                                                                                                                     (13)

Maximum total≤ 0.04                                                                                                                                    (14)
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Minimum As ≥ 4 14                                                                                                                                           (15)

Minimum As ≥ 4 or  6 14                                                                                                                       (16)

Minimum Ac ≥ 7500                                                                                                                                  (17)

Tables 5.3.a and 5.3.b show the results for every building, ground floor, and the whole of the buildings’ 
present dimensions which suffice in longitudinal and transverse reinforcement of the columns.

Table 5.3.a Dimension and reinforcement comparisons of ground floor columns

Build_
ing No

Dimension Reinforcement
b (cm) Ac (cm2) Longitudinal reinforcement Transverse reinforcement

Min Present Result Min Present Result Min
Present
( )

Result Min Present Result

S1 25 35 100% 750 1400 100% 14 30,48 100% ∅8/10 ∅8/20 0%
S2 25 30 100% 750 1650 100% 16,5 20,36 100% ∅8/10 ∅8/20 0%
S3 25 30 100% 750 1500 100% 15 23,67 100% ∅8/10 ∅8/20 0%
S4 25 25 100% 750 1250 100% 12,5 16,08 100% ∅8/15 ∅8/20 0%
S5 25 30 100% 750 1200 100% 12 14,09 100% ∅8/15 ∅8/20 0%
S6 25 30 100% 750 1200 100% 14 16,08 100% ∅8/15 ∅8/20 0%
S7 25 35 100% 750 1400 100% 14 17,08 100% ∅8/15 ∅8/20 0%
S8 25 20 90% 750 1000 100% 10 15,39 100% ∅8/15 ∅8/20 0%
S9 25 30 100% 750 1950 100% 19,5 23,65 100% ∅8/10 ∅8/20 0%

S10 25 30 100% 750 1500 100% 15 23,67 100% ∅8/20 ∅8/20 0%
S11 25 30 100% 750 1500 100% 15 25,44 100% ∅8/10 ∅8/20 0%
S12 25 30 100% 750 1800 100% 18 16,08 85% ∅8/15 ∅8/20 0%
A1 25 40 100% 750 2400 100% 24 25,44 100% ∅8/10 ∅8/20 0%
A2 25 40 100% 750 2000 100% 20 23,85 100% ∅8/10 ∅8/20 0%
A3 25 30 100% 750 1500 100% 15 20,1 100% ∅8/10 ∅8/20 0%

Table 5.3.b Column dimension and reinforcement comparisons of the whole of the buildings

Building No
Dimension Reinforcement

b Ac
Longitudinal 

reinforcement
Transverse 

reinforcement
S1 100% 100% 100% 0%
S2 100% 100% 100% 0%
S3 100% 100% 100% 0%
S4 100% 100% 100% 0%
S5 100% 100% 100% 0%
S6 100% 100% 100% %0
S7 100% 100% 100% 0%
S8 95% 100% 100% 0%
S9 100% 100% 100% 0%

S10 100% 100% 100% 0%
S11 100% 100% 100% 0%
S12 100% 100% 90% 0%
A1 100% 100% 100% 0%
A2 100% 100% 100% 0%
A3 100% 100% 100% 0%

6. RESULTS

In this research, 15 buildings that are located in Sakarya with similar ground conditions have been select-
ed and examinations of dimensions and reinforcement have been performed. For the present dimension and 
reinforcement examinations of the examined buildings, minimum dimension and minimum reinforcement es-
sences in Turkish EQ Code (2007) have been taken into consideration. TS500 regulations were observed when 
Turkish EQ Code (2007) failed to determine them

As the result of the research, the conditions of the supportive elements of examined buildings which are 
sufficient with respect to dimension and reinforcement according to minimum dimension and reinforcement 
in TS500 and Turkish EQ Code (2007) are found as the graphs depict them below.
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  a) Results for ground floors                                             b) Results for the whole of the building

     Figure 2. Comparisons of thickness sufficient slab members in the examined buildings

  

 a) Results for ground floors                                                       b) Results for the whole of the building

Figure 3 Comparative results of the flooring members sufficient in reinforcement in the inspected structures

  

                a) Results for ground floors                                                 b) Results for the whole of the buildings

             Figure 4 Comparison results of beams in dimensionally sufficient members
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Figure 5 Reinforcement sufficient beam members in a comparative aspect

  

a) Results for ground floors                                                         b) Results for the whole of the building

Figure 6 The comparisons of dimension sufficient column members of examined buildings

  

Figure 7 Reinforcement sufficient column members‘ comparative results

As can be seen: the slabs at the ground floor of all the examined buildings, all slabs comply with TS500 
minimum thickness regulations at a 100%, and when all the storeys of the structures are taken into account, this 
ratio for some buildings may drop to 67%.
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The slab thickness for the defection check according to TS500: when the ground floors are taken into con-
sideration, at least 60% is met, and for the whole of the buildings this ratio can be 40%.

For the beams, however minimum body width condition, is met in some of the examined buildings at a 
rate of 100%,  this condition is not met at a full 100% rate in a number of the examined buildings so far, since 
the EQ Code current the dates when the structures were built, the minimum allowed body width is 20 cm.

With that, the condition of a minimum height in the beams, is met 100% in all the examined buildings.

The minimum dimension reinforcement condition is met 100% in all the examined buildings.

Lateral reinforcement binders step size is, in the present condition, is 20 cms and since there is no constric-
tion, minimum transverse reinforcement condition can not be met and it is accepted as such.

In all of the examined buildings’ columns the smallest dimension and minimum area of cross section con-
dition is met 100%.

The minimum longitudinal reinforcement condition in the columns, except for one, in all the examined 
buildings meet the criteria 100%.

As in the beams, lateral reinforcement binder step size is presently 20 cms and since there is no constriction, 
minimum transverse reinforcement condition is not met and is accepted as such.
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GİRİŞ 

II. Dünya Savaşının dehşeti Avrupa’yı darmadağın ederken, Hitler’in Yıldırım Kuvvetleri 1 Eylül 1939’da 
savaş ilan etmeye gerek duymadan, Polonya’yı kuzey, güney ve batıdan istila etmişlerdir. 17 gün sonra ise Sovyet 
orduları doğrudan Polonya’ya girmiş ve yedi yıl süren bu savaş döneminde Polonya harabeye dönmüştür. Polo-
nya savaştan, görülmemiş bir insan kaybı, harap olmuş bir endüstri, mahvolmuş bir tarım ve yerle bir olmuş bir 
başkent Varşova ile çıkmıştır. Toplumsal ve kültürel yaşamın birçok alanında olduğu gibi, matbaacılık ve grafik 
tasarım da neredeyse yok olmuştur. Böylesine bir harabeden, uluslararası nitelikte ün kazanacak olan Polon-
ya afiş ekolünün çıkabilmesi, insanlığın kendini yeniden diriltebilme gücü adına örnek bir başarıdır (Bektaş, 
1992:178).

Resim1-2.  II. Dünya Savaşı sonrası Varşova

Hitlerin haritadan silinmesini istediği Varşova’da halkın büyük bir kısmı ya toplama kamplarına sürülmüş, 
ya da öldürülmüştür. Şehircilik Müzesi’nde sergilenen Varşova’nın savaş sonrası belgesel nitelikteki fotoğrafları, 
kentin eski yapısına uygun olarak tekrar yapılanması için ne denli büyük çabaların harcandığını göstermekte-
dir. Ülkenin yeniden yapılanması sadece mimari anlamda algılanmamalıdır. Farklı konularda uğraş veren Po-
lonyalı sanatçıların neredeyse tamamı, ülkelerinin toplumsal anlamda yeniden canlanabilme sorumluluğunu 
üstlenmişlerdir. Grafik sanatçılar da bu yükümlülüğü benimseyerek, yapılanma süreci içerisinde ortaya koy-
dukları afiş tasarımlarıyla, toplumsal, siyasal, kültürel ve sanatsal değişime destek vermişlerdir. Hayatta ka-
labilen sanatçılar, ulusal bağımsızlık ve ulusal gururu pekiştiren, ülkelerine saygınlık kazandıran, uluslararası 
boyutta bir anlatım dili oluşturmuşlardır. Bu sanatçıların en büyük şansı, tamamıyla destek gören sanatsal bir 
sistem içinde çalışma olanağına sahip olmaları ve her zaman varlığını hissettikleri Polonya halkının takdiridir. 
Diğer ülkelerde sıklıkla vurgulanan Polonya afişlerinin özgün karakteri, yalnızca halk sanatı kökeninden ya 
da resim geleneğindeki anlayıştan değil; sanatçılarının kişisel ve duygusal yaklaşımından, yani bireycilikten 
de kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra, yıllar boyunca Polonya kültür tarihi üzerinde etkin olan romantik 
yaklaşım da, afiş tasarımında etkili rol oynamıştır. Tüm bunların sonucunda afiş, salt bir objeyi sunmak için 
bir vasıta olmaktan öte, yaratıcısının kişisel düşüncesi sayesinde, bu objeyi yorumlayıp onun hakkındaki özgün 
fikri gösterme aracı olmuştur (Bölükoğlu, 1996:46-47). 

Polonya afişi, somut bir objeyi, bir ürünü ele alan, tanıtan ticari afişlerden farklıdır ve belirli işlevleri olan bir 
görsel iletişim aracı olarak kullanımının dışında, bir sanat dalı olarak değerlendirilir.  Elektronik kitle iletişim 
araçlarının kullanımının Batı’ya göre yaygın olmadığı Polonya’da afiş, kitle iletişimindeki en önemli araçlardan 
biri olarak değerlendirilmiş ve çoğunlukla kültür, politika, film, tiyatro, sirk gibi alanlarda uygulanmıştır. 

Milli bilincin, toplum hizmetinin ya da ideolojinin reklamını yapan Polonya afişi, sektörel koşullara göre 
değil tasarımın ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Hedef kitlenin ya da satış kaygılarının yerini alan kişisel yak-
laşım ve estetik arayışlar, Polonya kültürünü de yansıtan özgün afişlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamıştır. 

OP-215
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Bu şekilde özellikle sinema, tiyatro gibi etkinlik afişleri özgün dilin kurulmasında ve Polonya afişinin dünya 
sahnesine taşınmasında önemli rol oynamıştır (Boczar, 1984:20). 

Sosyalist gerçekliğin, sanatçıların sosyal gelişmeler ve gereksinimler konusundaki bireysel ifadelerini 
kısıtlaması hatta tamamen yasaklaması sonucunda, kendilerini ifade etmek için ikonografik bir dil yaratan 
Polonya afiş sanatçıları, ortaya koydukları çalışmalarıyla, Polonya’da afişin olağanüstü bir gelişme göstermesi-
ni sağlamışlardır. Polonya’da rejim gereği, serbest ticaret ortamının bulunmaması sonucunda afişte ticari fak-
törlerin idari gücünün yer almaması, her türlü sanatsal malzemenin sezgisel bir yetenekle özgürce denenmesi, 
afişlerin kamuya açık alanlarda sergilenmesinin ticari zorunluluklarla kısıtlanmaması gibi unsurlar da,  Pol-
onya’daki afiş sanatçılarının özgürce yeni ve yaratıcı denemeler yapmaları için eşsiz bir zemin oluşturmuştur.  
Bu durum, dünyadaki tek ve örnek model olarak gösterilmelerini sağlamıştır. Polonya’da bu olgunun, sosyal 
ve kültürel yaşam açısından öneminin çok erken fark edilmesi, dünya grafik sanatına yapılan iki çok önemli 
katkıyla, kanıtlanmıştır. 1964’te Varşova yakınındaki Wilanow’da ilk defa bir afiş müzesinin açılması ve yine ilk 
defa “Uluslararası Varşova Afiş Bienali” adı altında bir bienal düzenlenmesi, bu iletişim aracına güncelliği ve 
sanatsal nitelikleri açısından verilen değerin en belirgin işaretidir (Bektaş, 1996:180). 

Düzenlenen afiş bienali ve Wilanow Afiş Müzesi’nin kurulmasıyla Polonya, dünyada afiş sanatı alanında 
plastik kültürün yayıcısı ve koruyucusu konumuna gelmiştir (Ertel, 1974:15). 

               Resim 3. Uluslararası Varşova Afiş Bienali                                       Resim 4. Wilanow Afiş Müzesi                      

Polonya afişlerinin 1950’lerde uluslararası düzeyde ilgi çekmeye başladığı görülmektedir. Parlak renkler ve 
dekoratif unsurlara eğilim gösterilmesi, geçmişte Nazizm ve savaşın yaşattığı karanlık günlerin trajedisinden 
bir kaçış olarak nitelendirilir. 

Polonya Afişlerinde Sürrealist Yaklaşım:

Sürrealizm, nesnelerin gözle görünen fiziksel özelliklerinde var olan herhangi bir olguyu değiştirmekle 
değil, maddenin derinlikleriyle ve düşünce biçimi ile ilgilidir. Tümüyle mistisizm üzerine kurgulanmaktadır. 
Sürrealizm düşünsel bir madde olmadığı gibi ne bir ruh ne de manevi bir metadır. Sadece yönelmek gereken 
bir noktadır. Birbirinin zıddı olan her şeyin; düşle gerçeğin, yaşamla ölümün, geçmişle geleceğin, söylenen-
le söylenemeyenin, alçakla yükseğin zıt olarak görülebileceği manevi bir noktanın varlığını göstermektedir. 
Sürreal etkinliğin amacı da sadece bu noktayı saptamaktır. Bunun dışında başka bir amaç aramamak gerekir 
(Ersoy, 1998:131).



Polonya Afiş Ekolünde Sürrealist Yaklaşım: Franciszek Starowieyski Örneği 585

Resim 5. Face of War, Salvador Dali. 

Sürrealizmin öncüsü Salvador Dali’nin savaşı betimlediği “Face of War” isimli sürrealist tabloda ölüm ol-
gusu yansıtılmıştır ve Starowieyski’nin afişlerinde de benzer ürkütücü, karanlık ve kasvetli atmosfer karşımıza 
çıkmaktadır (Resim 5). Bu atmosfer İkinci Dünya Savaşı ve İspanyol Sivil Savaşı sırasında Dali’nin korkularının 
bir yansımasıdır. Starowieyski’nin afişlerindeki illüstrasyonlar da tıpkı Dali’nin eserlerindeki gibi ölüm, şiddet, 
cinsellik ve korku unsurlarını içermektedir. 

Polonya afiş ekolünde zaman içerisinde ortaya çıkan farklı üsluplar ve yaklaşımlar olduğu fakat Polon-
ya afişinin karakteristiğinin değişmediği görülmektedir. Bunlardan biri olan Sürrealist yaklaşım, 1960’larda 
başlayıp 1970’lerde benimsenmiş, ulusal karakterin daha karanlık ve kasvetli yanını vurgulayan bir anlatım 
biçimi yaratmıştır. Bu yaklaşımı çalışmalarına yansıtan ilk grafik tasarımcı Franciszek Starowieyski’dir. 

Franciszek Starowieyski (1930-2009):

Starowieyski, 1949–1955 yılları arasında Krakow ve Varşova Güzel Sanatlar Akademisi’nde çalışmalarını 
sürdürmüştür. 1985’te New York Modern Sanatlar Müzesi’nde kişisel sergisi olan ilk Polonyalı sanatçı olan 
Starowieyski, erken dönem çalışmalarında dışavurumcu figüratif tarzda çalışırken, 1960’lı yılların başlarında 
giderek Sürrealist anlatı biçimini benimsemiştir. 

  

                      Resim 6. Franciszek Starowieyski                       Resim 7. New York, MoMA’daki sergisi

  Tasarımcıların kendilerine has stilleri ve Polonya afiş ekolünün sahip olduğu güçlü sanatsal temeller bir 
araya gelince, büyük bir zenginlik ortaya çıkmıştır.  Starowieyski, 17. yüzyıl sanat ve kültürünü örnek alarak 
sahip olduğu klasik resim anlayışını, dönemin ve toplumsal yapının kendisine kazandırdıklarıyla ve sürrealist 
motiflerle birleştirerek yarattığı stilini afişlerine yansıtmıştır. Sanatçının tasarladığı 300 kadar afiş bulunmakta-
dır ve bunlar çoğunlukla tiyatro, sinema ve sergi gibi kültürel etkinlikleri duyuran afişlerdir (Resim 8-9-10-11). 
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Resim 8-9-10-11. Starowieyski’ye ait sürrealist afiş örnekleri

Starowieyski için düşüncelerini ifade etmenin en iyi yolu resim yapmaktır ve tiyatrolar için tasarladığı 
afişler, tarzını en iyi yansıtan çalışmalardır. Tasarlayacağı bir tiyatro afişine ait oyunu sık sık okuyarak, prova-
larına katılarak, her biri için çok sayıda eskiz yaparak hazırlanmıştır.

Starowieyski, göz, kafatası, çıplak insan vücutları gibi unsurlarla ürkütücü görüntüler yaratarak, insanın 
aşağılık davranışlarını protesto etmek, ikiyüzlülüğünü ve soysuzluğunu yüzüne vurmak için kara mizahı tercih 
etmiştir (Bektaş, 1992:182). Sanatçının “Melek Babilon’a Uçuyor” adlı tiyatro afişi, sürrealist motifleriyle bu 
yaklaşımın izlerini taşıyan ilk çalışmalarındandır (Resim 12).

 

 
Resim 12. “Melek Babilon’a Uçuyor”                                            Resim 13. “Frank V”

Bektaş’ın belirttiği ürkütücü unsurların yer aldığı, sanatçının önemli ve çığır açıcı çalışması, 1962 yılında 
tasarladığı “Frank V” tiyatro afişidir (Resim 13). Bir kafatası ile 19. yüzyıla ait mimari bir yapıyı hayranlık 
uyandırıcı bir geçişle bir araya getirerek oluşturduğu yeni imge, karanlığı ve kasveti simgeleyen siyah zemin 
üzerinde kontrast bir şekilde yer almaktadır. Barok unsurlar barındıran afişte fonda kullandığı siyah, bu im-
genin boşlukta asılı duruşunu desteklemektedir. Kafatasının dişlerinin üzerinden uzanan pembe dil, ürkütücü 
unsurların yanında mizahi bir unsur olarak ironi yaratmaktadır. Tuhaf konumuyla şaşırtan dilin pembe ren-
gi, komünist devlet rejimi tarafından sansürlü kırmızı rengin, tasarımcılar ve sanatçılar tarafından kullanılan 
yumuşatılmış alternatiflerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Yaratıcılıktaki özgürlüğü kısıtlayıcı bir un-
sur olarak görülen sansürle birlikte Polonya afiş ekolündeki sanatçıların afişlerine bir takım mesajları gizleme 
çabası, kendilerine has bir dil oluşturmalarında önemli rol oynamıştır. 
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Starowieyski’nin 1975 yılında tasarladığı “Evlilik” adlı tiyatro afişinde, salyangozun sarmal yapısının 
içerisinde hapsolmuş, sıkışmış izlenimi veren bir insan bacağı, genellikle toprağın altında yaşadığı için ölümü 
hatırlatan solucan figürü ve sarmal yapının tam merkezinde bedenin dış dünyaya açılan penceresi olan bir göz 
bulunmaktadır (Resim 14). Tüm bu unsurların birarada kullanılış şekli, oyunda işlenen ilişkideki mutsuzluğu, 
sıkışmışlığı hissettirmektedir. 1980 yılında Shakespeare oyunu “As You Like It” için tasarladığı, insan bedenleri-
nin ölümü simgeleyen, canlılığını yitirmiş kuru ağaç dallarına dönüşümünü tasvir ettiği afişinde de yine kasvet-
li ve karanlık atmosfer egemendir (Resim 15). Her iki afişte de tipografiyi, resimsel unsurların dışında belirle-
diği beyaz alana yerleştirmiştir. Bu afişler, sürrealist anlatıyı tüm netliğiyle ortaya koyduğu çalışmalarındandır.

 
 Resim 14. “Evlilik”                                       Resim 15. “As You Like It”

“Don Giovanni” adlı çalışmasında Starowieyski, bir kadın bedenini, bir kafatası ve hayvan figürleriyle 
birleştirerek garip ve sıra dışı bir figür oluşturmuştur (Resim 16). Bu sembolik çalışmanın hikayesi İspanya’da 
gerçekleşen Don Juan efsanesine dayanmaktadır. Don Giovanni bir kaza sonucu metresinin önemli bir kişi 
olan babasını öldürerek kaçar. Fakat korkunç bir heykel olarak geri dönen baba, Don Giovanni’yi cehenneme 
götürür. Starowieyski, şiddet, seks ve ölümün iç içe geçtiği oyunun karakteri olan Don Juan’ı (Giovanni’ye 
dayandırarak) resimlediği bu hikâyeyi, ilgi çeken ve şaşırtan yorumuyla dramatize etmiştir. 

                     Resim 16. “Don Giovanni”                         Resim 17.“The  Fabulous Baron Munchausen”
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1962 yılına ait “The Fabulous Baron Munchausen” afişinde sanatçı, her bir uzvunu çeşitli nesne ve figürler-
in biraraya gelmesiyle oluşturduğu bir insan portresi resimlemiştir (Resim 17). Portrenin başı ve alnını bir at 
figürü; gözü ve yanağını, bir kürenin üzerine oturup dürbünle bakarak ileriye uzanmış bir insan figürü oluştur-
maktadır. Portrenin dudakları biri silah, diğeri kılıç tutan iki kesik elden; sivri sakalı, kolu kesik bir kadının 
saçlarından; çenesi ise kadın figürünün çıplak üst bedeninden meydana gelmektedir. Gömleğinin yakası bir 
tiyatro perdesi; ensesinde toplanmış saçları ise para kesesidir. Sanatçının farklı parçalardan bir araya getirdiği 
bütün, oyunun içeriğine uygun bir görüntü yaratmıştır. Benzer stilde portreler, büyük ölçüde etkilendiği Salva-
dor Dali tarafından da çalışılmıştır. 1934-35 yıllarında yaptığı “Face of Mae West” isimli tablosu örnek olarak 
gösterilebilir. (Resim 18).

 
Resim 18. “Face of Mae West” 

Afişlerinde grotesk bir atmosfer yaratan Starowieyski’nin oluşturduğu tuhaf yaratıklar, göz, kafatası, kanat 
ve benzeri şekiller barındırmaktadır (Resim 19-20-21). Sanat tarihçi Raymond Veznia bunu doğumsal anom-
aliler için kullanılan bir terim olan “teratoloji” kavramının afiş sanatındaki karşılığı olarak niteler. Starowieys-
ki’nin ölüm ve dehşet konularını büyük bir başarıyla kullanması, teratolojinin Polonya afişiyle birlikte anıl-
masını sağlamıştır (Veznia, 2000:56). 

          

Resim 19-20-21. Starowieyski’ye ait sürrealist afiş örnekleri

SONUÇ:

II. Dünya Savaşı ve Nazizm trajedisini en ağır şekilde yaşayan ülkelerden biri olan ve bu süreçte bir harabeye 
dönen Polonya’nın her yönüyle yeniden yapılanması adına üstün çabalar gösterilmiştir. Sanatçıların misyonu, 
ülkenin toplumsal anlamda yeniden canlanabilme sorumluluğunu üstlenmek olmuştur. Grafik sanatçılar da 
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afiş tasarımlarıyla, toplumsal, siyasal, kültürel ve sanatsal değişime destek vermişlerdir. Ulusal bağımsızlık ve 
ulusal gururu pekiştiren, ülkelerine saygınlık kazandıran, uluslararası boyutta bir anlatım dili oluşturdukları 
Polonya afiş ekolü ortaya çıkmıştır. Polonya afiş ekolü, 1950’lerde uluslararası düzeyde ilgi çekmeye başlarken, 
1960’larda olağanüstü yaratıcı ürünler ortaya koyan bir grafik sanatçılar nesli yetişmiştir. 

Polonya afiş ekolü, zaman zaman farklı üslupların etkileri görülse de, genel çizgisini daima korumuştur. 
Bu üsluplardan biri olan sürrealist yaklaşım, Polonya afişinde 1960’larda Starowieyski ile birlikte ortaya çıkmış, 
1970’lerde benimsenmiştir. 

Polonyalı sanatçı olan Starowieyski’nin çalışmaları, erken dönemde dışavurumcu figüratif tarzda iken, 
1960’lı yılların başlarında giderek Sürrealist anlatı biçimine kavuştuğu görülür. Ulusal karakterin karanlık ve 
kasvetli yanını ortaya koyan bir anlatım biçimi yaratan sürrealist yaklaşımı çalışmalarına yansıtan ilk grafik 
tasarımcı olan Starowieyski, genç yaşlarında Nazizm ve savaşın trajik sonuçlarını en ağır biçimde yaşayan bir 
ülkenin vatandaşıdır. Büyük bir titizlik ve ustalıkla resimlenmiş, ürkütücü sahnelerden, tuhaf ve rahatsız edici 
kompozisyonlardan oluşan afişlerinde ölümle özdeşleştirilen semboller bulunmaktadır. Afişlerinde aynı za-
manda karanlık bir mizah duygusunun varlığından da söz edilebilir. Afişleri bir oyunun, filmin veya gösterinin 
bir illüstrasyonu veya reklamı değil, bağımsız bir sanat eseri olarak nitelendirilen sanatçı, sıradışı fikirleriyle 
seyirciyi kışkırtmayı, güldürmeyi, uyandırmayı, şaşırtmayı başarmıştır.
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Orman Köylerinin Kalkındırılmasının Önemi1

Ufuk COŞGUN2

1-GİRİŞ

Kalkınma, gelişme ile büyüme kavramları algılanın aksine ekonomi de farklı anlamlara gelmektedir. Ekon-
omide; “Büyüme” (growth) ve “Kalkınma” (devolopment) üzerinde en çok tartışılan kavramların başında gelme-
ktedir. Bunun nedeni, ekonomik kalkınma teorisinin çok yönlü bir yapıda olmasıdır. Çoğu kez, bu iki kavramın 
aynı anlama geldiği düşünülmektedir. Oysa, büyüme ve kalkınma kavramlarının hem teoride, hem de uygu-
lamada farklı yeri ve anlamları bulunmaktadır (Savaş, 1979). Büyüme, ekonominin üretim, yatırım, dış ticaret, 
gelir, istihdam, sermaye donanımı, servet, doğal kaynak düzeyi, gibi bütün sayısal değerlerinin artış gösterme-
sidir. Bu sayısal değerler, sadece ekonominin genel yapısına ilişkin sayısal değerlerdir. Ekonomik büyümeyi 
ölçülebilir yönü ile alan modellere “büyüme modelleri” denmektedir. Kalkınma, bulunulan durumdan ya da bir 
önceki konumdan hareket ederek, değişime girmeyi öneren dinamik bir kavramdır (Oakley ve Garforth, 1985). 
Kalkınma, üretim ve kişi başına ulusal gelirin artırılmasıyla birlikte, ekonomik ve sosyokültürel yapısının da 
değiştirilmesi anlamına gelmektedir (Savaş, 1979). Bir başka ifade ile kalkınma, bir ülkenin yapısal nitelikler-
inin olumlu yönde değişimidir (Geray, 1991). Kalkınma, tek boyutlu bir kavram olmayıp, kişi başına düşen 
milli gelir artışı yanında, üretim faktörlerinin miktarının, verimliliğinin, sanayi kesiminin milli gelir ve ihracat 
içindeki payının artmasını, sosyal, kültürel ve kurumsal alt yapıda olumlu yapısal değişimleri ve gelişmeleri 
içeren, dört elemanlı (ekonomik, sosyal, insani, çevresel) bir süreç olup, yaşamın kalitesini artırmaya yönelik 
çok boyutlu bir kavramdır (Daşdemir, 2009; Yılmaz ve ark., 2010). İlk defa 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkın-
ma Komisyonu tarafından hazırlanan Ortak Geleceğimiz Raporunda yer alan sürdürülebilir kalkınma kavramı; 
gelecek kuşakların en azından bugünkü nesle benzer tüketimlerini karşılamalarından ödün vermeden, bugünkü 
kuşaklar için tüketim olanakları yaratmak (Geray, 1998) ya da gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama 
hakkını tehlikeye atmaksızın, bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak şeklinde tanımlanabilir. 
Sürdürülebilir kalkınmanın temelinde, çevre ve ekonominin birbirine bağımlılığı ve aralarındaki karşılıklı il-
işkiler vardır.

Sürdürülebilir kalkınma sürecinde; özellikle kırsal alandaki faaliyetlerin ve yaşamın sürdürülebilir nitelik-
te olması önemlidir. Kırsal yaşamın orman kaynaklarıyla ilişkisi dikkate alındığında; ormancılık faaliyetlerinin 
de sürdürülebilir olması gerekmektedir. İnsanların gelecekteki gıda, su, sağlık, enerji ve barınma ihtiyaçlarını 
karşılamak, büyük ölçüde dünya ormanlarının nasıl yönetileceğine bağlıdır. Çok yönlü fayda sağlayan, değişken 
ve kendini çabuk yenileme özelliğinde olan ormanlar, karasal ekolojik sistemin ana bölümüdür. Bu yüzden 
sürdürülebilir kalkınmanın yolu sürdürülebilir ormancılıktan geçmektedir. Dolayısıyla bir taraftan sürdürüle-
bilir ormancılığın diğer taraftan sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için, kırsal alanda yaşayan nüfusun da 
kalkındırılması gereklidir. Sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanmasında; orman köylerinin kalkındırılması 
ve buna bağlı olarak orman kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi önemli bir paya sahiptir. Sürdürülebilir kırsal 
kalkınma; kırsal alanda sürdürülebilir doğal kaynak kullanımını esas alarak, bir taraftan kırsal kesimin gelir 
düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi yoluyla gelişmişlik farklarının azaltılmasını amaçlayan, diğer taraf-
tan çevresel ve kültürel değerlerin korunmasını ve geliştirilmesini gözeten, yerelde farklılaşan sosyal, kültürel ve 
ekonomik özellikleri, ihtiyaçları, potansiyelleri ve dinamikleri dikkate alarak çok sektörlü yaklaşımla planlanan 
faaliyetler bütünü olarak kabul edilmektedir (DPT, 2006). Her ülke sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için 
kendi doğal kaynaklarını, iktisadi ve sosyal yapısını planlamaya ve koruma-kullanma dengesi içinde yönetmeye 
çalışmaktadır. Türkiye’de de kalkınmayı bir plan bağlamak için 1963 yılından beri planlı kalkınma dönemine 
geçilmiş ve son yıllarda yapılan kalkınma planlarında “hızlı, dengeli ve sürdürülebilir kalkınma” anlayışı esas 
alınmıştır. Çalışmanı amacı: Batı Karadeniz Bölgesini oluşturan Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop ve 
1    Çalışma; “Batı Karadeniz Bölgesi Orman İçi Köylerinin Kalkındırılma Koşul ve Olanakları Üzerine Bir Araştırma” konulu 
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi verilerinden yararlanılarak 
hazırlanmıştır.
2      Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü / Karabük

ufukcosgun@karabuk.edu.tr
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Zonguldak ilerindeki Orman İçi köylerin kalkındırılma koşul ve olanaklarını ortaya koymaktır. Bu çalışma Batı 
Karadeniz Bölgesini oluşturan illerdeki 972 orman içi köyü temsilen örneklenen 113 orman içi köyde yaşayan 
ve yüz yüze anket yöntemiyle görüşülen 384 orman içi köylüsü aileyi kapsamaktadır.

2- MATERYAL VE YÖNTEM

Çalışmanın materyalini; konu ile ilgili ortaya konmuş bilimsel araştırmalar, kamu kurum ve kuruluşlarının 
verilerinin yer aldığı yazılı kaynaklar ile özgün alan verilerini oluşturan yüz yüze anket uygulamaları oluştur-
muştur. Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan 972 orman içi köyü temsil eden 113 köydeki 384 aile ile yüzyüze 
gerçekleştirilen anket uygulamasıyla elde edilen özgün alan verilerinin basit istatistiki analizleri ve regresyon, 
korelasyon analizleri ile değerlendirilmiştir.

3- BULGULAR VE TARTIŞMA

3.1. Batı Karadeniz Bölgesi Orman İçi Köyler İçin Bazı Sosyo-Ekonomik Değişkenler

3.1.1 Nüfus 

Batı Karadeniz Bölgesi orman içi köylerin ortalama nüfusu 160.3’tür (Tablo 1). “Türk Köyünde Modern-
leşme Eğilimleri Araştırmaları” kapsamındaki araştırmada orman içi köylerin ortalama nüfusu 696.0 olarak 
tespit edilmiştir (DPT, 1971). İzmir Kemalpaşa ilçesi orman köylerinde ortalama nüfus 497.0‟dır (Gökçe, 
1996). İzmir ve Manisa köylerinde yapılan çalışmalarda köy ortalama nüfusu 442,7 olarak saptanmıştır (Gökçe 
ve Kalaç, 1998). Görüldüğü gibi yıllara ve yörelere köy nüfuslarında farklılıklar gözlemlenmektedir (Coşgun, 
2005).

Tablo 1: Orman İç Köylerde Köybaşına Ortalama Nüfus

3.1.2 Nüfus Yoğunluğu

Ülke nüfus yoğunluğu 73,0 ve Batı Karadeniz Bölgesi nüfus yoğunluğu ise 74,0’tür (Tablo 2). Çalışmada I. taba-
ka bölge orman içi köylerdeki köy başına düşen ortalama nüfus yoğunluğu 53.6, II. tabaka için 31.3, III. Tabaka için 
29.0 ve bölge genelinde orman içi köylerde köy başına düşen ortalama nüfus yoğunluğu 34.7’dir.

Tablo 2: Orman İç Köylerde Köybaşına Ortalama Nüfus Yoğunluğu

3.1.3. Nüfus Artış Hızı

Bölge genelindeki tüm illerde orman içi köylerdeki köy başına düşen ortalama nüfus artış hızı il genelinden 
Bartın ili hariç yüksek değerlerdedir (Tablo 3). Buda bize kırsal alanda nüfus artış hızının sürdüğünü göster-
mektedir. Aynı zamanda bu nüfusun kırsal kesimlerden kentsel alanlara kaydığını göstermektedir. Ülke nüfus 
artış hızı %0,22 ve bölge nüfus artış hızı ise %-0,02‟dir. 
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Çalışmada, bölge genelinde I. tabakadaki orman içi köylerde köy başına düşen ortalama nüfus artış hızı artış hızı 
%-6,6, II. tabaka için %-8.1 ve III. tabaka için %-7.0 ve bölge ortalaması olarak %-7.4’tür (Tablo 3). Araştırma alanın-
daki orman içi köylerde oldukça yoğun bir nüfus artış hızının olduğu görülmektedir. Burada nüfus artış hızındaki 
negatif unsur nüfusun göç yönünde bir gelişim içerisinde olduğunu göstermektedir. Orman içi köylerde yaşanan 
bu göç olgusu daha çok ilçe ve il merkezine yönelik bulunmaktadır. Bu göçün temel nedenleri arasında; orman içi 
köylerin diğer köysel yerleşmelerle karşılaştırıldığında yaşam koşullarının daha fazla olumsuzluklar taşıması, orman 
köylerinde geçinme olanaklarının daha güç olması, doğal nüfus artışına paralel olarak geçinme olanaklarının artma-
ması yanı sıra var olan nüfusun giderek artan bir kesimi için daha da yetersizleşmesi, sözü edilen göç olgusunun tek 
olmasa da, en önemli nedenleri arasındadır (Çağlar, 1986).

Tablo 3: Bölgedeki Orman İçi Köylerde Ortalama Nüfus Artışı

Bölge geneli için; orman içi köylerde hane başına düşen ortalama nüfus I. tabakadaki köylerde 5.1, II. tabakada-
ki köylerde 4.7, III. tabakadaki köylerde 5.0 ve bölge geneli orman içi köylerde köy başına düşen ortalama hane halkı 
büyüklüğü 4.9‟dur. Ülkemizde çeşitli dönemlerde kırsal alandaki aile büyüklüklerine yönelik çalışmalar yapılmıştır. 
1970‟li yıllarda köylerdeki ortalama hane halkı büyüklüğü 6.6 olarak tespit edilmiştir. Orman köylerinde de ortalama 
hane halkı büyüklüğü 6.6‟dır. Ayrıca, orman içi köylerde ortalama hane halkı büyüklüğü 6.5 olarak tespit edilmiştir 
(DPT, 1971). 1980‟li yıllara gelindiğinde orman içi köylerde ortalama hane halkı büyüklüğü 6,3 olarak saptanmıştır 
(Çağlar,1986). Ülke kırsal alan hane halkı ortalama büyüklüğü 4,9 dur.10 Ege Bölgesi Tire İlçesi orman içi köyleri 
için ortalama hane halkı büyüklüğü 4,6 olarak saptanmıştır (Engindeniz, 1993). İzmir ili tarım işletmelerinde hane 
başına düşen nüfus 3,8‟dir (Özkaya, 1996). İzmir ili Kemalpaşa ilçesi Halilbeyli köyünde hane halkı büyüklüğü 4.8 
olarak tespit edilmiştir (Özkaya ve ark.,1998). Adana ili Yüreğir ilçesi Kadıköy köyünde hane halkı büyüklüğü 5.3’tür 
(Soysal, 1996). Aydın ili Koçarlı ilçesi orman içi köylerinde hane halkı büyüklüğü 4.4, orman kenarı köylerinde 8.1 
ve orman dışı köylerde ise 4.2’dir (Konak ve ark., 1996). GAP bölgesi köylerinde ortalama hane halkı büyüklüğü 
ise 7.7’dir (Soysal ve ark. 1998). İzmir-Manisa illeri köylerinde ise, köylerdeki hane haklı büyüklüğü 4.1’dir (Gökçe, 
1998). Geçen zaman sürecinde orman içi köylerde ortalama hane halkı büyüklüğünün kent ortalamalarına yaklaştığı 
görülmektedir (Coşgun, 2005).

3.2. Batı Karadeniz Bölgesinde Ailelerin Sahip Olduğu İşletme Büyüklüğüne Göre 
İşletmelerin Dağılımı

Bölge orman içi köylerindeki ailelerin sahip oldukları işletmelerin işletme büyüklükleri dikkate alındığın-
da; bölge genelinde ise %83,5 oranında olması bunun önemli bir göstergesidir (Tablo 4). Bu oran ülke genelinde 
%65,4’tür (Coşgun, 2005). 

Tablo 4: Bölgede Ailelerin Sahip Olduğu İşletme Büyüklüklerine Göre İşletmelerin Dağılım
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3.3. Bölgedeki İşletmelerin Büyüklüklerine Sahip Oldukları Alan Büyüklüklerinin 
Dağılımı

Bölgedeki kırsal yapıda yer alan köylerdeki ailelerin (işletmelerin) sahip oldukları tarımsal alan büyüklüğüne 
göre ellerinde bulundurdukları toplam alanların dağılımı işletmelerin verimlilik düzeyleri açısından önemlidir (Tab-
lo 5). İşletme büyüklüğü 0-20 dekar arasında olan işletmelerin sahip oldukları alanını oranı bölge genelinde %16,8 ve 
ülke genelinde ise %5,7’dir. İşletme büyüklüğü 21-50 dekar arasında olan işletmelerin sahip oldukları alanını oranı 
bölge genelinde %39,1 ve Ülke genelinde ise %16,5’dir. İşletme büyüklüğü 51-100 dekar arasında olan işletmelerin 
sahip oldukları alanın oranı bölge genelinde %28,1 ve ülke genelinde ise %19,9’dur. İşletme büyüklüğü 100 dekardan 
fazla olan işletmelerin sahip oldukları alan oran bölge genelinde %16,1 ve ülke genelinde ise %57,9’dur (Tablo 5).

Tablo 5: Bölgedeki İşletmelerin Büyüklüklerine Sahip Oldukları Alan Büyüklüklerinin Dağılımı

3.4. Batı Karadeniz Bölgesi Orman İçi Köylerde Tarımsal Üretim ve Verimlilik

Tarımsal üretime konu alt üretim dallarında tarla ürünlerinde Bolu ili üretimde ve/veya verimlilikte diğer 
illere göre daha ileri bir yapı sergilemekle birlikte ülke genel verim miktarının ¼‟ü kadar bir güce sahiptir Tablo 
6). 

Tablo 6: Bölgede Tarımsal Üretim (alan, Üretim ve Verim) Dağılımı

Sebze üretiminde daha gelişmiş bir yapıyla karşılaşılmaktadır. Bölge illerinin tümü sebze üretiminde ülke 
genel verim miktarının ½‟sini yakalamış durumdadır. Hatta Zonguldak ili daha da gelişmiş bir konumdadır. 
Tarımsal üretime konu bir diğer bölüm ise meyveciliktir. Ancak, meyvecilikte bölge illeri oldukça geri kalmış 
durumdadır. Meyve veren ağaç başına meyve üretimi ülke genel üretim düzeyinin oldukça altında bulunmak-
tadır (Tablo 6).

3.5. Batı Karadeniz Bölgesi Orman İçi Köylerde İşletme Büyüklüğüne Göre BBHB 
Dağılımı

İnceleme alanında bulunan illerdeki tarım işletmelerinin, işletme büyüklüğüne göre BBHB’nin dağılımı ince-
lendiğinde; arazisi olmayan işletmelerin sahip oldukları BBHB varlığının oranı bölge genelinde %0,2’dir (Tablo 7).  
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Tablo 7: Bölge Orman İçi Köylerde İşletme Büyüklüğüne Göre BBHB’nin Dağılımı

İşletme büyüklüğü 0-20 dekar arasında olan işletmelerin sahip oldukları BBHB varlığının oranı, bölge 
genelinde %28,3’dür. İşletme büyüklüğü 21-50 dekar arasında olan işletmelerin sahip oldukları BBHB varlığının 
oranı bölge genelinde %43,3’dür. İşletme büyüklüğü 51-100 dekar arasında olan işletmelerin sahip oldukları 
BBHB varlığının oranı bölge genelinde %21,7’dir. İşletme büyüklüğü 100 dekardan fazla olan işletmelerin sa-
hip oldukları BBHB varlığının oranı bölge genelinde %8,7‟dir. Küçük işletme büyülüğüne sahip işletmelerde 
BBHB’nin önemli bir kesimi yer almaktadır. Bölge genelinde bu oran %71,6‟dır. Küçük işletmelerde hayvancılık 
daha yoğun bulunmaktadır (Tablo 7). 

3.6 Çoğul Sayısal Analiz Verileri

3.6.1. Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkiler (Çoğul Regresyon Analizi)

Nüfus Yoğunluğu: Bu değişken ile göç hızı (0,20 *), hane sayısı (0,44 **), büyükbaş hayvan sayısı (0,31 **) 
ve hayvan pulluğu sayısı (0,23 *) değişkenleri arasındaki ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.

Göç Hızı: . Bu değişken ile kuru tarım alanı arasında (0,23 *), hane başına düşen ortalama tarım alanlarının 
dağılımı (0,21 *) değişkeni arasında, büyükbaş hayvan varlığı değişkeni arasında da bir ilişki (0,37 **) bulunduğu 
görüşmüştür.

Sulu Tarım Alanı Dağılımı: Bu değişken ile hane başına düşen ortalama tarım alanı değişkeni arasında (0,24 
*), sulama suyunun bulunması değişkeni (-0,64 **) arasında, traktör sayısı değişkeni (0,24 *) ve kültivatör sayısı 
değişkeni (0,47 **) arasında da bir ilişkinin olduğu görülmektedir.

Nadas Alanı: Bu değişken ile hane başına düşen tarım alanı değişkeni arasında (0,70**), hayvan pulluğu sayısı 
değişkeni (-0,21 *), kültivatör sayısı değişkeni (0,36 **) ve batöz sayısı değişkeni (0,28 **) arasında da ilişkiler 
olduğu görülmüştür (Coşgun, 2005).

3.6.2. Batı Karadeniz Bölgesi Orman İçi Köylerin Kalkındırılmasında Etkili Olan So-
syo Ekonomik Faktörler (Faktör Analizi)

Batı Karadeniz Bölgesi orman içi köylerin kalkındırılmalarında etkili olan sosyo-ekonomik faktörlerin 
saptanması faktör analizi yöntemiyle belirlenmiştir. Bu analizde analizin tutarlılığı KMO ve Bartlett Testi ile 
gerçekleşmektedir. Bu değerin 500 değerinin üzerinde olması beklenmektedir. Çalışmada bu değer tutarlı old-
uğunu göstermektedir (Tablo 8). 

Tablo 8: Faktör Analizi Test İstatistikleri KMO and Bartlett’s Testi

Yapılan analiz sonucunda 7 faktör ortaya çıkmıştır (Tablo 9). Her bir faktörü oluşturan bileşenlere göre 
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faktör grupları adlandırılmıştır. Bölgedeki orman için köylerin kalkındırılabilmesi için bu faktörleri ve onu oluş-
turan ölçütleri dikkate alarak kısa, orta ve uzun dönemli bir eylem planı oluşturulmalıdır. Bu eylem planına göre 
bazı ölçütleri geliştirmek, bazı ölçütleri ise olumsuz katkısı olanlar ortadan kaldıracak eylemler oluşturulmalıdır.

Tablo 9: Sonuç İstatistiği ve Faktör Yükleri

Elde edilen faktörler içerdikleri ölçütler dikkate alınarak adlandırılmıştır:

• 1. faktör “Mekanizasyon (Makineleşme) Faktörü”, 
• 2. Faktör “Demografik Faktör”, 
• 3. Faktör “Atıl Tarım Alanları Büyüklüğü Faktörü”, 
• 4. Faktör “Köylerin İlçeye Olan Uzaklık Faktörü”, 
• 5. Faktör “Köylerin Mahalle Sayıları Faktörü”, 
• 6. Faktör “Orman Alanları Faktörü” ve 
• 7. Faktör “Mer’a Alanları Faktörü” olarak adlandırılmıştır.
Elde edilen ölçütleri oluşturan faktörler toplam varyansın %70.72’sini açıklamaktadır ki, bu açıklama oranı 

oldukça yüksek ve yeterli görülen bir açıklama değeridir (Tablo 10).

Tablo 10: Değişkenlerin Varyans Bileşenleri

4. SONUÇ ve ÖNERİLER

Ülkemizde ormanlara ve orman alanlarında yaşayan kitleye yönelik çalışmalar Cumhuriyetin kurulduğu gün-
den günümüze dek sürmüştür. Bu çalışmaların başında ormanlardan yararlanmanın hangi boyutlarda olacağının 
saptandığı ormancılık yasalarının çıkarılması gelmiştir. Ülke yönetimine gelen hükümetlerin programlarında ve 
diğer siyasi partilerin programlarında ormanlardan yararlanma ve burada yaşayan kitlenin geçinme olanaklarının 
sağlanmasına yönelik çok çeşitli söylemlere rastlamak mümkündür.
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Ülkenin önemli doğal kaynaklarından birisi olan ormanlar, doğal olarak tüm halkın geleceği ile yakından ilişk-
ilidir. Burada yaşayan kitlenin yaşam koşullarının daha uygun bir yapıya kavuşturulması da yine tüm ülkenin temel 
sorunudur. Çünkü, ülke kırsal kesiminde orman köylerinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu kitlenin yaşam koşul-
larının iyileştirilmesi tek yönlü uygulamalarla çözümlenemeyecek kadar karmaşık ilişkiler içermektedir.

Orman köylerinin kalkındırılmasına yönelik çalışmaların mikro düzeyde yapılacak çalışmalardan geçeceği 
gerçeğini unutmamakla birlikte; öncelikle bölgesel bazda ve havza düzeyinde orman köylerinin genel yaşam koşul-
larının ortaya konulması bir zorunluluktur. Çünkü, orman köylerinin yaşam koşulları bulundukları bölgelerin genel 
yaşam koşulları ile paralellik göstermektedir

Bölgeyi oluşturan illerdeki nüfusun büyük bir çoğunluğu tarım sektöründe istihdam edilmektedir. Bunun bir 
sonucu olarakta GSYĠH’nın dağılımında sektörler arasında tarım sektörünün payının büyük olduğu görülmektedir. 
Geçimi tarım olan bölge orman içi köylerindeki yapı dikkate alındığında bağlı oldukları illerin temel yaşam koşul-
larına koşut bir yapı sergiledikleri görülmektedir

Ülke genelinde yaşanan kentleşme olgusu bölge orman içi köylerinde de kendisini göstermektedir. Ülke gene-
linde nüfus artışının olduğu bir yapı içerisinde büyük oranlarda bölge orman içi köylerinde göç yaşanmaktadır. 
Nüfus artış hızının %-7.4 olması bunun bir göstergesidir. Orman içi köylerde yaşanan bu göçün olumlu yönde kul-
lanılabilecek bir boyutu bulunmaktadır. Yaşamsal etkinliklerde kullanılacak kaynakların optimum değerlendirilme-
sine olanak tanıyabilecek bir sistem geliştirilmesinde yararlı olacaktır. Ancak, bu olgunun olumsuzluğu yaş grubu 
analizinde kendisini göstermektedir. Bölge orman içi köylerde yaşayan kitlenin yaş grubu dağılımında çalışabilir iş 
gücü sorunu ortaya çıkmaktadır.

Ülke genelinde ve bölge bazındaki orman içi köylerinin kalkınmalarındaki önemli sorunu; alt yapı koşullarının 
olumsuzluğu oluşturmaktadır. Doğal yerleşim alanlarının genelde, havzaların en üst düzeylerinde yer alması bun-
da önemli bir etkendir. Dolayısıyla, bölge orman içi köylerinin ilçe merkezlerine ulaşımları oldukça sorunludur. 
Ulaşımdaki yolun kalitesi bu sorunu daha da artırmaktadır. Köylerde yapılabilecek çalışmalar sonucunda elde edi-
lecek üretimin pazarlanma koşullarını kısıtlayan en önemli sorun ilçe merkezlerine olan uzaklık ve ulaşım yolu 
kalitesizliğidir. Bu bağlamda ikinci sorunu da dağınık yerleşim şekli oluşturmaktadır.

Ülke genelinde ve bölge orman içi köylerinin en önemli ikinci alt yapı sorununu da içme ve sulama suyu 
yoksunluğu oluşturmaktadır. Bu sorun, orman içi köylerin ilçe merkezine olan uzaklıkları ile yolun niteliğinden 
daha önemlidir. Bölge genelindeki orman köylerinde içme suyu mahallelerde yapılan çeşmelerden taşıma yoluyla 
çözülmüştür. Henüz kentlerdeki gibi, içme suyu Şebeke olarak evlere ulaştırılamamıştır. Fakat, sulama suyu ince-
lenen hemen tüm orman içi köylerde bulunmamaktadır. Oysa, orman içi köylerden daha aşağı konumda konuşlan-
mış köylerde, orman kenarı ve orman dışı köylerde sulama suyu bulunmaktadır. Sulama suyu kaynağına en yakın 
köyler orman içi köylerdir. Bu orman içi köyler için çok önemli bir çelişkidir. Orman içi köylerinin kalkındırıl-
masının koşullarından en önemlisini sulama suyunun sağlanması oluşturmaktadır. İncelenen tüm orman içi köy-
lerde kuru tarım yapılmaktadır. Sulama suyu olanağı ile sulu tarıma geçiş ürün deseni değişikliği ile birlikte önemli 
bir üretim artışı sağlayacaktır. Kuru tarımdan sulu tarıma geçişte, münavebeye Şeker pancarı tarımının girmesi ile 
2 yıl sulu buğday- 1 yıl Şeker pancarı tarzında bir ekim nöbeti uygulaması ile çiftçinin her ekim dekarında (1 dekar 
alanda) brüt geliri 7 kat, istihdam 15 kat artmaktadır. Sulama yatırımı yalnız buğday verim artışı ile kendisini 4-5 
yılda amorti edebilmektedir (TORTOPOĞLU, 1998) 

Elde edilmiş olan sosyo-ekonomik faktörler dikkatlice değerlendirilmelidir. Her bir faktör grubunu oluş-
turan değişkenler üzerinde bölgeyi oluşturan iller bazında olanaklar ve koşullar belirlenmelidir. Bu bağlamda 
ortaya çıkacak olan olanaklar öncelikli olarak dikkate alınarak geliştirilmelidir. Elde edilen değişkenlerin özgül 
koşulları iler bazında göz önüne alınarak hangi koşulların daha etkili olduğu saptanmalı ve buna göre önlemler 
geliştirilmelidir. 

Bölgede oluşturulacak kırsal kalkınma çalışmalarında ortaya konacak projeler, bu çalışmayla oluşturulmuş 
bulunan faktörler de dikkate alınarak geliştirilmelidir.

Teşekkür: Bu çalışma; “Batı Karadeniz Bölgesi Orman İçi Köylerinin Kalkındırılma Koşul ve Olanakları 
Üzerine Bir Araştırma” konulu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Fen Bilimleri Enstitüsü 
Doktora Tezi verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
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Improvement of Beamforming Performance for array antennas by usage of 
LSM Algorithm

Julian Imami1

 

1. Introduction

In view of explosive growth in the number of digital cellular subscribers, service providers are becoming 
increasingly concerned with the limited capacities of their existing networks. Most of 3G systems are arranged 
to operate in 3GHz frequency band and 4G gives the next stage of cellular evolution beyond 3G and offers effi-
cient cellular services. The main impediments to high-performance wireless communications are interference 
from other users (co channel interference), the inter-symbol interference (ISI) and signal fading caused by mul-
tipath.  In a cellular system, omni-directional antennas have traditionally been used at base stations to enhance 
the coverage area of the base stations but it also leads a gross wastage of power that in-fact is the main cause of 
co channel interference at neighboring base stations. The sectoring concept with diversity system exploits space 
diversity and results in improve reception by counteracting with negative effects of multipath fading.  Array 
antenna by using smart antenna technology represents the most advanced approach to date. 

Array antenna combines multiple antenna elements with a signal processing capability to optimize its 
radiation pattern automatically in response to the signal environment. These antennas are having smart sys-
tems and can change directionality of its radiation pattern and they are co-located with a base station. They 
have been long predicted to provide much better performance than existing antennas in terms of power con-
sumption, user capacity and noise suppression. The smart antenna systems have typically employed multibeam 
technologies and in mobile communication enhances capabilities of system such as bit rate increase in range, 
multipath mitigation and also reduction of errors due to multipath fading and in turn it proves to be more 
secure. The signal that array antenna transmits or receive cannot be tracked or received by any other antenna 
ensuring very high security of transmitted data.

Smart antennas that are used in array antenna are of two types namely Switched Beam Antenna and Adap-
tive Array Antenna. Switched beam system have several fixed beam pattern. Both adaptive / smart systems at-
tempt to increase gain according to the location of the user; however; only the adaptive system provides optimal 
gain while simultaneously identifying, tracking, and minimizing interfering signals.

From multiple fixed beam one beam is steered towards the target. A decision is made as to which beam to 
access, at any given point of time based on system requirement. Adaptive array antennas allow to steer the beam 
to any direction of interest by simultaneously nulling the interfering signals. Switched beam system form multiple 
antennas with heightened sensitivity in particular direction and switch from one beam to other as mobile moves 
throughout the sector. Adaptive array system represents most advanced smart antenna approach which uses a 
variety of new signal processing algorithms and takes advantage of its ability to track and locate the signals.

This paper mainly concentrates on use of array antennas in mobile communications that enhances the 
capabilities of the mobile and cellular system such as faster bit rate, multi-use interference, space division mul-
tiplexing (SDMA), increase in range, multipath mitigation, reduction of errors due to multipath fading, best 
suitability of multi-carrier modulations such as OFDMA. The algorithm used is the LMS algorithm which will 
be explained in details in the following material.

2. LMS (LEAST MEAN SQUARE) Algorithm

Least Mean Square (LMS) algorithm, was introduced by Widrow and Hoff in 1959, is an adaptive algo-
rithm which uses a gradient based method of steepest decent. LMS algorithm uses the estimates of the gradient 
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vector from the available data. LMS is useful than other algorithms because of its simplicity and ease of compu-
tation. The LMS algorithm can be described by the following three equations,

 y(n) = wH (n).x(n)…………...(1) 

e(n) = d(n) − y(n) …………......(2) 

w(n+1)= w(n) +μ.x(n).e*(n)…………(3) 

Where μ is a gain constant and control the rate of adaptation, e(n) is the error between desired and output 
signal, y(n) is the output signal, x(n) represents the input signal and d(n) is the desired signal. LMS algorithm 
uses continuous adaptation and weight vector sequence converges to the optimum solution when the weight 
adjusts. 

Consider a uniform linear Array (ULA) with N isotropic elements, which forms the integral part of the 
adaptive

beamforming system as shown in the figure below. 

Fig. (1)  Basic diagram of ULA

The output of the antenna array x (t) is given by:

In more details we can state that the array factor for N element equally spaced linear array is given by:

- AF(θ)= 𝑤𝑁𝑛=1n e(j(n-1){2Πd/λ.(cosθ)+α}……..(4)

The phase shift between the elements of antenna α is given as:- α= −2Πdλ.cosθ and the weight vector is 
seen to converge and stay stable for: 0<μ<1/λmax  where λmax is largest eigen value of correlation matrix . The 
step size is given by μ=1/4trace(R), where R is the correlation matrix. The outputs of the individual sensors are 
linearly combined after being scaled using corresponding weights such that the antenna array pattern is optimized 
to have maximum possible gain in the direction of the desired signal and nulls in the direction of the interferers.

The weights will be computed using LMS algorithm based on Minimum Squared Error (MSE) criterion. 
Therefore the spatial filtering problem involves estimation of signal s (t) from the received signal x(t) (i.e. the 
array output) by minimizing the error between the reference signal d(t) which closely matches or has some 
extent of correlation with the desired signal estimate and the beamformer output y(t). This is a classical Weiner 
filtering problem for which the solution can be iteratively found using the LMS algorithm. LMS algorithm 
formulation- (All signals are represented by their sample values) from the method of steepest descent. In the 
method of steepest descent the biggest problem is the computation involved in finding the values r and R ma-
trices in real time. 



TEACHERS’ EVALUATION OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 601

s(t) denotes the desired signal arriving at angle θo and ui(t) denotes interfering signals arriving at angle of  
incidences θirespectively. a(θo) and a(θi) represents the steering vectors for the desired signal and interfering 
signals respectively. Therefore it is required to construct the desired signal from the received signal amid the 
interfering signal and additional noise n(t).

The LMS algorithm on the other hand simplifies this by using the instantaneous values of covariance ma-
trices r and R instead of their actual values.

Therefore the weight update can be given by the following equation:

The LMS algorithm is initiated with an arbitrary value w(0) for the weight vector at n=0. The successive 
corrections of the weight vector eventually leads to the minimum value of the mean squared error. Therefore 
the LMS algorithm can be summarized in following equations:

3. CONVERGENCE AND STABILITY OF THE LMS ALGORITHM

The LMS algorithm initiated with some arbitrary value for the weight vector is seen to converge and stay 
stable

For:

Where λ max is the largest eigenvalue of the correlation matrix R. The convergence of the algorithm is in-
versely proportional to the eigenvalue spread of the correlation matrix R. When the eigenvalues of R, are wide-
spread, convergence may be slow. The eigenvalue spread of the correlation matrix is estimated by computing 
the ratio of the largest eigenvalue to the smallest eigen value of the matrix. If μ is chosen to be very small then 
the algorithm converges very slowly. A large value of μ may lead to a faster convergence but may be less stable 
around the minimum value. One of the literatures [will provide reference number here] also provides an upper 
bound for μ based on several approximations as μ= 1/(3trace(R)).

4. SIMULATION RESULTS

A GUI has been built to ease the simulation. A Layout of the GUI is depicted in Figure 3. The user can 
input the signal parameters including angle(s) of arrival, their signal power, number of data snapshots, element 
of linear array and distance between elements.

In the analysis of this algorithm, the input signal is S=cos (2*pi*t/T), the snr is 10db, the no. of antenna 
elements are N=10, angle of arrival is 10 degree and angle of interference is 70 degree. The distance or spacing 
between the antenna elements of the array is 0.5λ.The array factor defines the positions of the antenna elements 
in the array and the weight used. The array factor of the LMS based array antenna w.r.t. angle of arrival is shown 
below:
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Fig. (2) Array factor when AOA of desired user is 10 degree and interference is 70 degree. 

In the above figure, antenna places deep nulls in the direction of interfering signal and maximum in the 
direction of the desired signal. The Mean Square Error (MSE) of the algorithm defines the error between the 
desired and actual signal. Fig. (3) Shows Mean Square Error v/s No. of iterations when DOA of desired user is 
10 degree and interference is 70 degree.

 
Fig. (3) Mean Square Error v/s No. of iterations when DOA of desired user is 10 degree and interference is 70 degree. 

In the above plot, the MSE reduces as the numbers of iterations increases. Convergence time also defines 
by this plot because it defines the time at which the error converges and comes in real condition. The weight 
updating of the LMS Algorithm is given in equation (3).In this analysis the weights for the N = 10 ULA are: 

w1 = 1 
w2 = 1.0064+0.62254i 
w3 = 0.22841+1.0108i 
w4 = -0.29592+1.1036i 
w5 = -0.97059+0.49151i 
w6 = -1.0899+0.011474i 
w7 = -0.76956-0.84212i 
w8 = -0.26487-1.0037i 
w9 = 0.60677-1.0146i 
w10 = 0.88734-0.46312i

 
Fig. (4) Weight updating of LMS Algorithm. 
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After updating of weights, the final output converges according to our desired direction. The difference 
between the desired and antenna output is shown below.

Fig. (5) Difference b/w the desired signal and antenna array o/p

5. Conclusion

This paper discussed the performance of beamforming for array antennas by usage of LSM algorithm used 
in array antenna. Updating of weights is considered for simulation. This paper studied the results for direction 
of arrival for traditional LMS it was found that for case 1 sharper beams are directed towards desired signals as 
different weights are used in array antenna, the error curve plot for case 1 shows system error is less and steady, 
the radiation pattern for case 1shows has faster convergence rate and can form deeper nulls in the direction of 
interference. The result obtain lower steady state error.
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TRAVELLING WAVE SOLUTION FOR TIME-FRACTIONAL DRIN-
FELD-SOKOLOV-WILSON SYSTEM

Muhannad A. Mahmoud1, Hawraz N. Jabbar, Ali M. Jasem

1. Introduction

Fractional differential equations are the generalizations of classical differential equations with integer or-
ders. Fractional differential equations played an important role in different physical phenomena, for instance, 
engineering, plasma physics, signal processing, stochastic dynamical system, electricity, control theory electro-
chemistry, and systems identification [8].  Numerical and exact solutions to fractional differential equations are 
an important task. Several efficient and reliable methods have been proposed to find exact solutions of frac-
tional order differential equations, for example  exp-function method [1,2,14],first integral method [5,11,12], 
functional variable method [3,10,17], ansatz method [4,13], and Kudryashov method [9,16]. Many studies re-
garding Drinfeld-Sokolov-Wilson system have been proposed [15, 17, 19].  This paper is constructed as follows: 
In Section 2, the modified Riemann–Liouville derivative and its properties is demonstrated. In Section 3, the 
analysis of the proposed method is introduced to describe how fractional differential equations are converted 
into integer-order differential equations. In Section 4, we apply the proposed technique to obtain the exact 
solutions for the time fractional DSW system. Section 5 concludes the paper.

2.  Jumarie’s  Modified Riemann-Liouville Derivative and its Properties

    The Jumarie’s   modified Riemann-Liouville derivative of order α the continuous function RRf →:
is defined as follows [6]
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where ( )xΓ is the Gamma function which  is defined as
( ) ∫

∞
−−=Γ
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1 .dxtex xt

   
Some useful properties of the Jumarie’s modified Riemann-Liouville derivative are listed below.

Property 1. 
( )

( )
αα

α
−

−+Γ
+Γ

= rr
x x

r
rxD

1
1

.                                                (2)

Property 2.

( ) ( )( ) ( ) ( )xgbDxfDaxgbxfaD xxx
ααα +=+ ,                                            (3)

where a and b are constants.
Property 3.

 ( ) ( )ξ
ξ

ξ αα
xx D

d
dffD = ,                                                        (4)

where ( )xg=ξ .
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For other properties, see [7].

3. Analysis of the Method

    Consider the nonlinear fractional differential equation:

( ) .1,0,,,,,,, 21
22 212121 << αααααααα uDDuDuDuDuDuF xtxxttxt             (5)                                          

Applying the fractional complex transformation

( ) ( ) ( ) ( ) ,
11

,, 0
12

12 xtcxkftxu −
+Γ

−
+Γ

== αα

αα
ξξ

           

where  k  and  c  are  nonzero  constants and 0x is arbitrary constant,  converts  (5) into  an  
integer  order  nonlinear  ordinary differential equations as follows

,0),,,,( =′′′′′′ ffffH                                                (6)

where the derivatives are with respect to ρ . It is assumed that the solutions of (6) is presented as a finite 
series, say 

( ) ( ) ( )( ),
1

0 ∑
=

−++=
N

n

n
n

n
n baaf ξφξφξ

                                                      (7)

where nn ba , , Nn ,,2,1 = are constants that can be computed  and ( )ξφ n
satisfies the Riccati 

equation

2φφ +=′ b                                                                                                  (8)

where  b is a constant, Eq. (8) admits several types of solutions: 

( i ) If 0<b , then

( )ξφ bb −−−= tanh , or ( )ξφ bb −−−= coth

( ii ) If 0>b , then

( )ξφ bb tan= , or ( )ξφ bb cot−=

( iii ) If 0=b , then 

.1
ξ

φ −
=

The value of N  is usually determined by balancing the linear and nonlinear terms of 
highest orders in (5). Substituting Eq. (7) and its necessary derivatives, into (5) gives

( )( ) ,0=ξφP                                                                       (9)

where ( )( )ξφP is a polynomial in ( )ξφ . By equating the coefficient of each power of ( )ξφ  in (9) to 
zero,  a system of algebraic equations will be obtained whose solution yields the exact solutions of (5).
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4. Application
Consider the DSW system with time fractional derivatives: 

( )
( ) xxxxxt

xt

vuuvvtxvD
vvtxuD

−−−=

−=

22,

3,
α

α

                                                     (10)

where 10 ≤<α  is real parameter. 

In order to obtain a solution ( ) ( )txvtxu ,,, of system (10), we use the following fractional complex 
transformation

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .
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α
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               (11)

Using equation (11), equations in (10) are converted into the following integer order nonlinear ordinary 
differential equations: 

gkgfc ′=′ 3                                                                                                   (12)

fggkfgkgc ′−′−′′′−=′ 22                                                                         (13)

integrating (12) once with respect to ξ and setting the integration constant to zero, yields:

2

2
3 g

c
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                                                                                                    (14)

Substituting equation (14) into equation (13), deals to:

.022 3232 =−′′+ gkgckgc                                                              (15)

4.1. Analytic Solutions of the time fractional DSW system
   Balancing the nonlinear term of highest order with the highest order linear term in Eq. (15), 

    we get 1=N . This offers a truncated series as the following form:

( ) ( ) ( )ξφξφξ 1
110

−++= baag                                                                (16)

by substituting (16) into (15) and equating the coefficient of each power of ( )ξφ to zero. We obtain a 
system of algebraic equations as follows:
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Case 1.
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Case 2.
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thus, the solution is formed as:
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therefore, the solution is formed as:
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Case 4.
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 hence, the solution is formed as:
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 hence, the solution is formed as:
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Now, we plot these solutions at different time levels and different values of 1,75.0,5.0,25.0=α , and we 
can show the travelling of solitary waves at figure 1.
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 Figure 1:  Exact solutions for the time fractional DSW system with 90,1 0 === xkc ,   

                1000 ≤≤ x , at different time levels and 1,75.0,5.0,25.0=α .

                   

5. Conclusion

The time fractional DSW system with modified Riemann-Liouville derivatives proposed by Jumarie was 
successfully solved in this paper. By introducing a fractional complex transformation, original system has been 
converted into a system of integer order ordinary differential equations. The effect of the modified extended 
tanh method was used to construct the exact solutions of the resulted system. The obtained results show that 
the proposed method is an efficient, concise and promising approach to handle a wide range of linear and non-
linear fractional differential equations.
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Tantalate Phosphor

Mustafa İlhan*1, Ramazan Samur2

1.  INTRODUCTION 

Luminescence applications have an important role in the development of new generation devices, and 
this technology also pioneering numerous innovations in everyday life and industry which they are used in a 
variety of fields, such as optical data communication, screen, lighting and imaging technologies. Undoubtedly, 
increased of the rare earth (RE) ion usage areas has been a major contributor to the development of lumines-
cence applications. Rare earth (RE) ion doped phosphors with 4f–4f inner-shell transitions have some favorable 
properties such as energy saving, long lifetime, enhanced physical robustness, smaller size, faster switching, 
remarkable efficiency and kindly to environment properties. Moreover, laser applications have been develop-
ing rapidly thanks to luminescence technology in recent years which they have significantly increased energy 
efficiency. Among rare earth ions Nd ion (neodymium) is one of the earliest RE ions used in solid-state laser. 
Besides, Nd ion doped materials are well-known solid-state phosphors due to its well-known the near infra-
red (NIR) characteristics. Trivalent neodymium ions (Nd3+) possess emission bands in the laser region. Band 
transitions of Nd3+ ion can be ordered as 4F3/2→4I9/2 (860–940 nm), 4F3/2→4I11/2 (1040–1120 nm) and 4F3/2→4I13/2 
(1300–1400 nm) in NIR region (İlhan, 2017; Nakamura and Fasol, 1997; Hou et al., 2011). 

Among the oxide materials, compounds having with the A2BC2M5O15 (A, B = Pb, Ba etc., M = Ta, Nb, etc.) 
space group P4/mbm (127) are known as tetragonal tungsten bronze (TTB) type compounds. TTB compounds 
are remarkable due to their structural, optical, magnetic and dielectric properties.  A, B and C cationic sites of 
the TTB structure are correspond to 15, 12 and 9 coordination numbers (C.N.) respectively (Magneli, 1949; 
Hyde and O’Keefe, 1997). Regarding to lead tantalate (PbTa2O6), there are some works on structural, dielectric, 
optical and ferroelectric properties. Structural characterization of PbTa2O6 was discussed by these studies. De-
pending on the temperature, lead tantalate exists in two forms, rhombohedral and orthorhombic. The rhombo-
hedral phase is stable only below about 1150 °C, while the orthorhombic PbTa2O6 is thermodynamically stable 
at high temperatures (above 1150 °C) and the corresponding ferroelectric tungsten bronze phase is obtained 
(Franoombe and Lewis, 1958; Subbarao al., 1960; Hornebecq al., 2015; Lines and Glass, 2004).

In this study, the structural and NIR photoluminescence properties of Nd3+
 doped PbTa2O6 were investigat-

ed by using XRD, SEM-EDS and LD techniques.

2. MATERIALS AND METHODS

Undoped and PbTa2O6:xNd3+ (x=0.5, 1.5, 3 and 5 mol%) materials were synthesized by the solid state re-
action method. Pb(NO3)2 powder with purity of 99% (Sigma–Aldrich) and Ta2O5 powder with purity of 99.9% 
(Alfa Aesar) were used as starting materials. Nd2O3 powder with purity of 99.9% (Alfa Aesar) was used as 
dopant. Pb(NO3)2 and Ta2O5 powder mixture was prepared according to PbTa2O6 stoichiometry. The prepared 
powder mixture was doped with Nd2O3. The doped powder mixtures were homogenized in agate mortar for 10 
minutes. Then these powders were sintered at 1250 °C for 6 hours under air atmosphere in an electric furnace.

Phase structure of ceramic powders were characterized by X-ray diffractometer (XRD, Rigaku, Tokyo, Ja-
pan, D-MAX 2200) using Cu-Kα radiation between 2θ=20–60° at 2°/min and Ni filter. Morphologic properties 
and elemental compositions of the ceramic powders were analyzed by SEM (JEOL, Tokyo, Japan, JSM–5910LV) 
1      * Corresponding Author: mustafa.ilhan@marmara.edu.tr 
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which is equipped with EDS (OXFORD Instruments, Abingdon, England, INCAx-Sight 7274; 133-eV resolu-
tion 5.9 keV). Emission spectra of the powders doped with Nd3+ ions were measured in the wavelength-range of 
800–1000 nm and at the temperature of 300 K under 800 nm excitation from a diode laser (LDI-820). Fluores-
cence from the samples were focused on the slit of a Monochromator (Mc Pearson Model 2051) and detected 
by PMT (Hamamatsu 7102) detector. 

Figure 1. X-ray diffraction patterns of undoped and 5 mol% Nd3+ doped PbTa2O6 samples

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1. X-ray diffraction and SEM-EDS analyses

Figure 1 shows the XRD patterns of undoped and 5 mol% Nd3+ doped of PbTa2O6 samples which were 
sintered at 1250°C for 6 h. As seen in the figure, XRD patterns of PbTa2O6 structure (JCPDS card no. 14–0315) 
have continued up to 5 mol% Nd3+. According to PbTa2O6 patterns, the samples have been crystallized in tetrag-
onal symmetry with space group P4/mbm having (no.127) TTB type structure. Besides, no minor phase was 
observed.

Figure 2. SEM micrographs of (a) undoped and (b) 5 mol% Nd3+ doped PbTa2O6 structures
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Figure 3. EDS results of 5 mol% Nd3+ doped PbTa2O6 sample

Figure 2 (a,b) gives the SEM micrographs of undoped and 5 mol% Nd3+ doped samples. In SEM analysis, 
grain size depending on the increase of Nd3+ concentration decreased a little and changed between 0.5 and 7 
µm. Also, SEM analysis revealed that the grain shape were oval, expanded and shapless. Elemental composition 
has been carried out by SEM-EDS analysis. EDS spectra Wt% (weight percent) and At% (atomic percent) re-
sults of 2.5 mol% doped sample were given in Figure 3. EDS analysis revealed that the atomic (%) compositions 
of Nd3+ doped PbTa2O6 grains were in agreement with their atomic theoretical (%) composition.

3.2. Spectroscopic Analysis

The O2--Eu3+ charge transfer transition of the Eu3+-doped PbTa2O6 host structure have occurrred a broad 
band in the range from 300 to 370 nm with maximum at about 340 nm that attributes to the charge transfer 
absorption band (CTB), indicating that the energy absorbed by TaO6 can be transferred efficiently to Eu3+ ions 
to emit red emission (İlhan, 2017). 
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Figure 4. NIR photoluminescence spectra of PbTa2O6:Nd3+ phosphors were obtained by laser diode excitation at 800 nm 

NIR emissions of PbTa2O6:xNd3+ phosphors (x=0.5, 1, 2.5 and 5 mol%) were carried out by using a laser 
diode with excitation source at 800 nm wavelength and which characteristic Nd emissions were observed in 
between 830 and 950 nm. Figure 4 shows emission spectra of PbTa2O6:Nd3+ phosphors which were monitored 
about 873 nm due to the 4F3/2→4I9/2 transitions respectively at 300 K. Near infrared the emission increased up 
to 5 mol%, and no concentration quenching occurred. As it clearly can be seen from the emission spectra in 
Figure 4, J-manifolds of Nd3+ ions were split due to symmetry of PbTa2O6 structure cation sites in the spectral 
profile, and stark levels were the same for all the powders. This can be explained from the fact that the local 
symmetry of ligand ions surrounding of Nd3+ ions were same for all the phosphors. Continuation of local sym-
metry of ligands in PbTa2O6 phase may have been increased the emission intensity. 

4. CONSLUSIONS

Undoped and Nd3+ doped TTB–PbTa2O6 phosphors were produced by solid state route at 1250 °C for 6 
hours. According to XRD analysis, TTB symmetry of PbTa2O6 structure also has continued its presence up to 5 
mol% Nd3+ doped concentration. Minor phase was not observed. SEM analysis also showed that grain size de-
creasing is limited with increasing Nd3+ concentration. Spectroscopic properties of PbTa2O6:Nd3+ phosphor was 
obtained by diode laser excitation. Near infrared emission of PbTa2O6:Nd3+ phosphor increased up to 5 mol% 
Nd3+ dopant and not observed concentration quenching effect. The present results imply that the PbTa2O6:Nd3+ 
phosphor material could have potential for NIR applications. 
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1. INTRODUCTION
Dyes and pigments used in the textile processes represent one of the problematic groups, which are emitted 

in to wastewaters from various industrial branches, mainly from the dye manufacturing, textile finishing and 
also from food coloring, cosmetics, paper and carpet industries [1,2]. Discharge of dye effluents into the natural 
streams is toxic to the aquatic lives. Color affects the nature of water and inhibits the sunlight penetration into 
the stream and reduces photosynthetic activity [3,4]. It is well known that wastewaters containing dyes are very 
difficult to treat, because these chemicals are recalcitrant molecules resistant to traditional aerobic digestion [5]. 
Additionally textile wastewaters one of the sigificant pollutants for the environment due to their characteris-
tics such as high COD concentration, strong color, high pH and temperature, and low biodegradability [6]. 
Particularly strong color of wastewater if not removed would cause disturbance to the ecological system of the 
receiving waters [7]. Conventional treatments of wastewater containing dyestuff include biological oxidation, 
chemical coagulation, advanced oxidation and adsorption. These processes are quite ineffective in color remov-
al of wastewater as most commercial dyes are toxic to organisms used in the biological process while the phys-
icochemical treatment provides only a phase transfer of dyes and generates huge volumes of hazardous sludge. 
A a result their low removal abilities or high costs often limit their application [8].

Nowadays, great interests are focused on electrochemical treatment of the effluents originated from tex-
tile industries. Electrocoagulation is an effective method between electrocehmical treatment processes to treat 
various wastewaters such as; landfill leachate [9], restaurant wastewater [10], salina wastewater [11], urban 
wastewater [12], laundry wastewater [13], textile wastewater [14] and chemical mechanical polishing [15,16].

Electrocoagulation is a process consisting of creating a floc of metallic hydroxides within the effluent to be 
cleaned, by electrodissolution of soluble anodes. Compared with traditional flocculation and coagulation, elec-
trocoagulation has in theory, the advantage of removing the smallest colloidal particles: the smallest charged 
particles have a greater probability of being coagulated because of the electric field that sets them in motion. It 
has also the advantage of producing a relatively low amount of sludge [12]. Three main processes ocur during 
EC; (i) electrolytic reactions at electrode surfaces, (ii) formation of coagulants in the aqueous phase, (iii) ad-
sorption of soluble or colloidal pollutants on coagulants, and removal by sedimentation or flotation. The main 
reactions at the electrodes are:

Anode:  Al    Al3+  +  3e                                                                                                                                    (1)

Cathode:  3H2O  +  3e    3/2 H2  +  3OH-                                                                                                       (2)

Based on the existing literature, many works about electrocoagulation have been practised with batch reactor 
to depurate textile dyeing effluents.  The objective of this study is to optimise the decontamination conditions of 
textile dyes from model solutions using three types of sacrificial electrodes. The effect of operating time and elec-
trode type, In this study to our knowledge for the first time the comparison of three electrode types for decoloriza-
tion of the reactive dye, Jakofix Red 195, has been investigated by electrocoagulation process. Dye pollutants were 
meaningfully removed with iron, aluminum and zinc electrodes at certain operating conditions. 

2. MATERIALS AND METHOD

The commercially available reactive dye Jakofix Red (JR) (Chemical formula: C31H19ClN7Na5O21S6) was 
supplied from a local textile industry located in Manisa, Turkey. The characteristics and the chemical structure 
of the dye are presented in Table 1. Model dye solutions were prepared by dissolving Jakofix Red 195 dye in 
distilled water to minimize interferences.

1       Corresponding Author: zyilmaz@balikesir.edu.tr
Balıkesir University, Engineering Faculty, Environmental Engineering Department
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Table 1. Characteristics and chemical structure of the Jakofix Red 195 dye

Colour index 
name M (g mol-) λmax 

(nm) Chemical structure

Reactive Red 
195 1168.28 540

The experimental setup is shown in Figure 1. The batch electrocoagulation cell was constructed of a 0.6 L 
glass beaker equipped with a cathode and an anode, all of them made of iron or aluminum or zinc and installed 
in parallel. The distance between the electrodes influencing the amount of energy was 5.5 cm. The dimension 
of each electrode was 20cmX6cmX0.2cm. The total effective area of electrode is calculated to be (8.5cmx6cm) 
51 cm2 . In each run 0.5 L of model solution was placed into the electrolytic cell and electrodes were dipped in 
the electrochemical reactor. The electrodes were connected to a DC power supply (SUNLINE SL-3010D) pro-
viding a controlled voltage up to 30 V and regular electricity current up to 3 A. All the runs were performed at 
room temperature and treatment solution was agitated with a magnetic stirrer by the speed of 200 rpm which 
was optimum stirring rate in the literature [18]. The pH and conductivity of the samples were measured with 
a HANNA edge apparatus. The electrical conductivity of the leachate sample was not sufficient for electroco-
agulation, so sodium chloride salt (Merck, 99.9% purity) was added to adjust the initial conductivities of the 
solutions.  The EC process was given a start as soon as current density was regulated for the constant value. 

 Throughout the tests, samples were collected at 5 min time intervals, centrifuged and analyzed to de-
termine the residual dye concentration. Samples from process were periodically withdrawn and immediately 
centrifuged at 3000 rpm for further analysis. 

   A UV-Vis spectrophotometer (Dr-LANGE CADAS 30 S) was used to determine the decolorization 
efficiency via the decrease in absorbance at the maximum wavelength (λmax= 540 nm for JR) of the dye. The 
calculation of decolorization efficiency (DE%) after the operation was performed using this formula:

    (3)

where Co and C are dye concentrations before and after electrocoagulation process, respectively. The rem-
iniscent dye concentration was determined from its absorbent characteristics in the UV–Vis range (200–800 
nm) with the calibration method using Beer–Lambert’s law. The Beer-Lambert’s law expresses the relationship 
between concentration and absorbance according to Eq. (4):

A=εbC                                                                                                                                                                     (4)

   The absorbance of the dye solution in the treated sample was recorded at 540 nm (λmax) by a UV-Vis 
spectrophotometer and the concentration was determined from the previously constructed calibration chart 
using Beer–Lambert’s law (A = εbc, where A is absorbance, ε is the molar extinction coefficient, b is the path 
length of the sample in cm, C is the concentration of the compound in solution). A good linear relationship by 
plotting the absorbances versus known concentrations at λmax was obtained. 
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Fig. 1. Schematic figure of experimental set-up

3. RESULTS and DISCUSSION

Performance of the electrochemical treatment process was investigated in terms of electrode type and 
electrolysis time in order to determine the optimum operating conditions for maximum efficiency of decolor-
ization of reactive Jakofix Red dye.

3.3 Effect of the Electrode Type

One of the many operational parameters in the process is the sacrificial electrode type since different 
electrode materials affect the performance of the treatment [18]. Furthermore the electrode material play a 
significant role in the cost analysis of the electrocoagulation process.  The most familiar electrode materials are 
aluminum and iron for their cheap, readily available and effective [19]. In addition to these familiar type of elec-
trodes, Zn metal electrode was also used in this study. As seen in Figs.2 and 3, Fe electrodes exhibited a better 
efficiency than Al and Zn electrodes did for decolorization performance. Efficiency of the treatment reaches 
to 98% in 5 min in basic medium and increases to 95% in 5 min in asidic medium. Other electrode materials 
have also been exhibited good decolorization efficiency . Due to the fact that the the performance is maximum, 
it will be a good choice for higher treatment efficiencies to select Fe electrodes. As can be seen in Figs. 4 and 5, 
the electrical conductivity values were higher in asidic medium than basic ones , and all pH values reached to 
almost same final values (Figs. 6 and 7).

   The electrocoagulation process, continuous hydrolysis of in situ formed metals ions and generation of 
metal hydroxide sludge takes place that plays amajor role in the removal of colloidal, suspended as well as dis-
solved pollutants from wastewater [20]. The amount of formed metal hydroxide sludge increases proportionally 
with increasing current density, electrical current and hence treatment time [21]. The type of electrode material 
also affects the amount and composition of the formed sludge [22,23].

Two mechanisms are possible during EC by using iron as sacrificial anode:

 Mechanism I:

Anode:  Fe → Fe(aq)
2+ + 2e−                                                                                                                                  (5)

Fe2+ + 1/2O2 + 2H+ → 4Fe(OH)3 + 8H(aq)
+                                                                                                           (6)

Cathode:  2H2O  +  2e- →  2OH-  + H2(g)                                                                                                              (7)

So:  Fe+3  +  3OH-  →  2OH-  +  H2(g)                                                                                                                     (8)
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Mechanism II:

Anode: Fe → Fe(aq)
2+ + 2e−                                                                                                                                 (9)

Cathode:  2H2O  +  2e- →  2OH-  + H2(g)                                                                                                            (10)

So:  Fe+2  +  2OH-  →  Fe(OH)2(s)                                                                                                                        (11)

The green colour corresponds to the formation of the Fe(OH)2 (mechanism II). Fe(OH)2 is then oxidized 
to allow the formation of Fe(OH)3  [24].

3.4 Effect of the Electrolysis Time

Reaction time (electrolysis time) influences the performance of the tretment process since it determines 
the rate of production of metal and hydroxyl ions produced on the electrodes [25]. The effect of electrolysis 
time on colour removal efficiency was investigated maintaining the optimum pH of 5.5 and keeping constant 
current density of 20 mA cm-2 . It can be observed from all figures (Fig.2-7) that decolorization efficiency is 
increasing with increase in the reaction time up to 15 min and then become almost constant and no further 
increase is observed.  This could be related to decreasing  extent of cathodic reduction and generation of na-
scent electro-coagulant flocs [26]. Optimum operating time is important from the view point of the economy 
of operation. As Bayramoğlu et al. [27] also highlighted that operating cost increases with elapsing of operating 
time. As shown in Fig. 5, during the treatment concentration of dye solution decreases and decolorization effi-
ciency increases over time. 

Fig.2. Effect of electrode type on decolorization efficiency over time in basic medium
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Fig.3. Effect of electrode type on decolorization efficiency over time in asidic medium

Fig.4. Effect of electrode type on electrical conductivity over time in basic medium

Fig.5. Effect of electrode type on electrical conductivity over time in asidic medium
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CONLUSIONS

The electrochemical method was employed in the present study to investigate the effectiveness of treat-
ment of solutions containing reactive jakofix red (reactive red) dye. From our present study, it was clearly 
demonstrated that:

i. the removal of reactive red 195 by electrocoagulation can be a viable technique.
ii. Iron, aluminum and zinc electrodes can be successfully used as coagulating agent in the dyestuff 

treatment.
iii. An efficiency in the removal around %99 can be achieved in the decolorization.
iv. best decolorization efficiency values have been performed employing iron electrode material.
v. optimum pH of the dye solution was 5.5 which is dye’s natural pH value.

Fig.6. Effect of electrode type on pH over time in basic medium

Fig.7. Effect of electrode type on pH over time in asidic medium
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1. Introduction  

Friction stir spot welding method, was invented by the Kawasaki Heavy Companies in 2000 as a deriva-
tion of the friction stir welding method[1].The 5xxx series aluminum alloys containing significant amounts of 
Mg, can be used in the construction of aircraft and naval vessels due to their processing characteristics offering 
usability from room temperature to high temperatures. Ultrasonic welding of these alloys continues to be a 
subject of interest for many researchers. Welding of aluminum alloys with the friction stir welding method was 
invented by the Welding Institute UK (TWI) in 1991[2]. Friction stir welding method; The aluminum-copper 
material was combined with 20mm shoulder, ø5mm pin, 1600rpm tool rotation speed and 10s waiting time 
parameters.EDS analysis of welding seam and weld seams revealed AlCu, Al2Cu and Al4Cu9 formations of hard 
and brittle intermetallic compounds[3].High-velocity oxy-fuel thermal spraying (HVOF), is a conventional 
thermal spray technique used in coating base materials for high temperature applications.One of the unique 
features of this technology are the high impact velocity formed during the powder injection molding process.
During spraying of powder particles to sub-layers at high-speed powder is melted through acceleration and 
dense and non-porous coatings are created.High velocity oxy-fuel-spraying (HVOF) method should particular-
ly be used in order to obtain dense and homogenous microstructures formed by plastic deformation of sprayed 
powder. Because, HVOF spray systems operate at atmospheric pressure, investment and operating costs are 
much lower than other thermal spray processes operated at vacuum [4].  In this study, the friction stir spot 
welding FSSW technique was used for the welding of a 2mm-thick AA5754 Aluminum alloy sheets, which are 
the most common materials used in the car industry. The welding processes were carried out with same welding 
parameters but with the rotating tools having 3.2mm, 3.4mm and 3.8mm different pin length. The mechanism 
of the copper powder coated interfacial microstructure formation was analyzed and the effect of the copper 
powder coating and pin length used in the first step on the final microstructure and mechanical properties of 
the flattened AA5754 alloy sheets welds was investigated[5].

2. Experimental 

2.1 The Design of the Materials to be Joined by Friction Stir Spot Welding

Table 1. Chemical analysis and mechanical properties of aluminum materials used in the welding process.

Material % Fe % Si %Cu %Mn % Mg % Zn %Ti %Cr %Al
AA5754 0,312 0,23 0,024 0,34 3,2 0,16 0,098 0,26 Remain.
            Tensile Strength (N/mm2) % Elongation Hardness (HV)
                               232 15 76
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2.2 High Velocity Oxygen Fuel (HVOF) Sprayed Copper Powder Coating on Welding 
Regions of AA5754 Aluminum Alloy Sheets

Thermal spraying is a well established means of forming relatively thick coatings. In particular, high veloc-
ity oxy fuel (HVOF) spraying has been developed into a reliable technique to apply hard, tribologically superior 
and well adherent metallic and composite cermets coatings to a great variety of metallic surfaces. Among the 
thermal spraying techniques, HVOF is effectively used to prepare coatings with dense structure at a particle 
velocity of above 700 m/s[6, 7]. The HVOF thermal spray method is cost effective and has been applied to Cu-
based coatings. 

Copper coated Surface Copper coated Surface

 
Figure 1. High velocity oxygen fuel (HVOF) sprayed copper powder coating on welding regions of AA5754 Aluminum 

alloy sheets

   

       Table 2. High velocity oxygen fuel (HVOF) copper powder spray parameters.

Powder spray process parameters High velocity oxygen fuel (HVOF) spray
Spray Gun Type Metco Diomont Jet
Spray distance 330 mm
Spraying rate 5.7 kg/h

oxygen pressure 9.35 atm
Nitrogen pressure 3.2 atm

Flammable gas species Natural Gas
The coating powder Copper

Copper powder is often used as the bonding layer. Cu powder coatings deposited by means of HVOF 
thermal spray onto AA5754 aluminum alloy welding rigions. The morphology and chemical composition of 
the phases that are present in the coatings were characterized by means of SEM, EDS techniques (Fig. 22). The 
results show that the nanostructured coating has excellent mechanical properties due to the microstructural 
homogenization and the well preserved nanostructure characteristic of the ball milled powders.

2.3. Tool Tip Geometry, Design of Materials to Manufacturing and Machining Pro-
duction

HB44UF Carbide tool material is very fine (ultrafine) particles have a structure. having balanced wear re-
sistance and ductility values HB44UF is an ideal quality. It is especially ideal for high speed tool with a quality 
that can be processed hardened steels up to 64 HRC (Table 3).

Table 3. Tool profile and the experimental parameters used in friction stir spot welding.

Friction Stir Spot Welding 
Sheets

Cu powder 
coating deposited 

thickness

Friction Stir Spot 
Welding Tool tip 

Profile

Tool
Rotational 

Speed
(rpm)

Dwell 
Time (s)

Tool tip 
Penetration Depth 

(mm)

AA5754/Cu/ AA5754 90µm Conical 1600 5 3.2
AA5754/Cu/ AA5754 90µm Conical 1600 7 3.4
AA5754/Cu/ AA5754 90µm Conical 1600 8 3.8
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2.4. The Design of Steel Mould Used in Friction Stir Spot Welding FSSW and Ma-
chining Process to Manufacturing Production and Use on Milling Machines

Dipping                              Combining                                 Lifting

Figure 2. A schematic illustration of the friction stir spot welding FSSW process steps  for joining AA5754/Cu/ AA5754 
Aluminum alloys [8].

 

 
Figure 3. The milling machine used AA5754/Cu/ AA5754 Aluminum alloy sheets for friction stir spot welding process.

2.5. Metallographic sample preparation and mechanical testing after the welding

Dimensional analysis was performed in order to establish the main characteristics of the welded spots. In 
Fig. 4 and 5, it may be seen the dimensions measured on every welded spot. The distance between the surface 
left by the pin and the free surface of the bottom sheet is called P.

Figure 4. Scheme of the dimensions measured on the spot weld cross-section [9]

Figure 5.  Dimension of lap shear tensile specimen of AA5754 Aluminum alloy sheets [10].

The shear tensile tests of the welds were carried out using an Instron-type testing machine with a crosshead 
speed of 0.5mm/min, according to the ASTM E8M-04 standard.
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Figure 6. High velocity oxygen fuel (HVOF) sprayed copper powder coating on welding regions of AA5754/Cu/ 
AA5754 aluminum alloy welded sheets with the friction stir spot welding.

Figure 7. Cross section macrographic welding keyhole inner rigion of AA5754/Cu/ AA5754 welded Aluminum alloy 
sheets

2.8.  Different Microhardness Measurement Rigions of the FSSW Joint in AA5754/
Cu/ AA5754 Aluminum Alloy Sheets

Figure 8. Microhardness distributions of the FSSW joint in AA5754/Cu/AA5754 aluminum alloy sheets.

Microhardness measurements were taken on the specimen’s weld key hole weld sides and bottom of the 
FSSW joint in AA5754/Cu/AA5754 aluminum alloy sheets cross section using Vickers microhardness testing 
using 200 g load and at 0.5 mm distance between successive indentations according to the ASTM: E384-11.

3. RESULTS and DISCUSSIONS

3.1. Fractography of Performing Tensile Testing After Welding 

Figure 9. Appearance and cross-sectional macrostructure of the fractured specimen after shear tensile tests with 
Interfacial mode
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Table 4. Tensile strength change with tool penetration depth and dwell time

Welded Materials Tool Penetration Depth 
(mm)

Tool dwell time
(s)

Tensile strength 
(MPa)

a-AA5754/Cu/AA5754 3.2 5 32
b-AA5754/Cu/AA5754 3.4 7 63
c-AA5754/Cu/AA5754 3.8 8 96

Lap-shear test data obtained from welding inserts (Fig. 10 a, b, c), made with friction stir spot welding 
(FSSW) method shows the tensile load and deformation rate. Data obtained from welding joints, created with 
plunge depths of 3.2mm, 3.4mm and 3.8mm in very short periods of 5,7,8s dwell time, which are respectively 
32MPa, 63MPa and 96MPa demonstrate that they have sufficient tensile strength.

a                                                   b                                                c

Figure 10. Tensile strength and strain graph of 3.2, 3.4 and 3.8mm pin penetration depth and 5,7,8s dwell time

                             
Fracture type, can be described as rupture from the Interfacial mode with low tensile strength. With the 

addition of copper to the microstructure, the tensile strength increased slightly compared to joining with cop-
per-free interface. A higher tensile strength value than would be expected from the joining of two materials 
with different chemical compositions such as aluminum and copper, was obtained. 

3.2 Optical Microscope Macro and Microstructure Analysis

a                                                         b                                                                         c 
Figure 11. In the friction stir welding application, the welding cross section is the effect of the joining of the copper 

coating on the a,c-left and b-right sides. 3.4mm plunge depth and 7s dwell time

 
a                                                                                          b 

Figure 12. In the friction stir welding application, the welding cross section is the effect of the joining of the copper 
coating on the a- left and b- right sides. 3.8mm plunge depth and 8s dwell time
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These results can be explained with the presence of copper on the copper-coated AA5754 aluminum 
sheet, and the formation of a strong metallurgical bonding between the other sheet and the corresponding cop-
per-coated interface. The relationships between tensile-shear strength and tool dwell time are shown in (Table 
4). The tensile-shear strength is strongly affected by shoulder plunge depth and dwell time. the tensile-shear 
strength increases with increasing shoulder plunge depth and dwell time. The tensile-shear strengths are the 
highest values  (63MPa-96MPa) at the pin plunge depth of 3.5mm plunge depth, 7s dwell time and 3.8mm 
plunge depth, 8s dwell time respectively. The most important property of the copper and thin oxide film is the 
minimization of the formation of oxide during the friction stir process. While these discontinuous oxide par-
ticles formed into an array partially prevent the formation of a metallurgical bond between the superimposed 
sheets, oxide and copper particles which exist in the structure can be said to improve the formation of a metal-
lurgical bond (Fig. 19a,d) , (Fig.12c). When examined in detail the friction stir spot welding method produces 
a similar microstructure to friction stir welding method. Agglomerated copper particles exist in the dynamic 
stirring zone where recrystallization takes place from the welding key hole towards the base metal. The zone 
adjacent to the dynamic stirring zone can be named as thermomechanical affected rigion, and the the nearest 
neigbouring zone to the base metal as the the heat affected rigion [11].

3.3. Microhardness Distributions Analysis of the FSSW Joint in AA5754/Cu/AA5754 Alumi-
num Alloy Sheets

 
Figure 13. Schematic illustrating locations of microhardness measurements [12]

 
Linear microhardness distributions bottom of the FSSW joint (mm) 

Figure 14. Microhardness distributions bottom of the FSSW joint in AA5754/Cu/AA5754 aluminum alloy sheets
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Figure 15. Microhardness distributions welding left side wall of the FSSW joint in AA5754/Cu/AA5754 aluminum 

alloy sheets
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Figure 16. Microhardness distributions welding right side wall of the FSSW joint in AA5754/Cu/AA5754 aluminum 

alloy sheets

Micro-hardness distribution For each micro-hardness specimen welding rigions, a total of 28 micro-hardness 
values were measured at three different layers namely, bottom, right wall and left wall layers along the thickness of 
the weld at 10 mm distance in NZ and 7 mm distance at other zones. Measured hardness values were compared for 
welding cases with Al and copper-coated alloying element and without alloying element. It was observed that the 
indentation diameters without any  alloying element as shown in Fig. 14 have more size compared to Al and cop-
per-coated alloying joint. Indentation diameter in case of Al alloying as shown in the Fig. 11 a,b have smaller size 
because of hard IMCs formation and highest hardness compared to without alloying element and copper-coated 
joint specimens (Fig.11c). It was observed that micro-hardness of the copper-coated interlayer is comparatively 
more than (Fig. 16,17)  that of bottom rigions as shown in (Fig.15). Micro-hardness of the copper-coated inter-
layer zone is considerably higher as shown in (Fig. 16,17) compared to TMAZ, HAZ and BM as grains at the 
copper-coated interlayer zone became finer due to dynamic recrystallization during the welding process. But in 
case of FSSW joint with copper-coated interlayer micro-hardness purely depends on CuAl IMCs. From the Fig. 
18 it is found that welding left side wall of the FSSW joint have maximum hardness of 192 HV and the average 
micro-hardness is 128.6 HV due to presence of hard CuAl IMCs formation at the welding rigions.

3.4. Microstructure and Fracture Surface Analysis of the Specimens by Using Scanning Electron 
Microscope (SEM) and Energy Dispersive Spectroscopy (EDS)

Figure 17.  SEM fractograph micrographs of the copper coated fractured lower surface specimen after shear tensile test 
with Interfacial mode
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Figure 18.  SEM fractograph micrographs of the AA5754 aluminum alloy fractured upper surface specimen after shear 
tensile test with Interfacial mode

Figure 19.  a (point 1,2) microstructure and (b) fracture surface of energy dispersive spectroscopy (EDS) analysis (c) and 
(d,e) by using scanning electron microscope (SEM) and energy dispersive spectroscopy (EDS) units

4. CONCLUSION

The influence of 90μm interlayer copper coated aluminium alloy properties on Al/Cu/Al friction stir spot 
(FSSW) weldability was analysed in this study for a certain set of welding parameters. The following conclusi-
ons can be drawn:

- Friction stir spot welding method; the aluminum-copper material was joined with 1600rpm tool rotation 
speed and 8s max. dwell time parameters.EDS analysis of welding regions (Fig. 22) and in the stirred zone re-
vealed AlCu, Al2Cu and Al4Cu9 formations of hard and brittle intermetallic compounds IMCs. It was observed 
that micro-hardness of the copper-coated interlayer is comparatively more than (Fig. 18,19)  that of bottom 
rigions as shown in (Fig. 17).
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- Whereas the AA5754/copper/AA5754 welds presented excellent joining, but some defective AA5754/
copper/AA5754 interfaces but strong base materials mixing in the stirred zone.

- Friction stir spot welding is a solid state welding process which is applied very quickly. The most impor-
tant feature of the copper coating is the minimization of the formation of oxide during the friction stir process. 
While intermetallic composite oxide formation that may occur at the interface is minimized, it is possible to 
speak of a strong metallurgical bond. Furthermore, thanks to the achieved high strength the structure also fea-
tures high tensile strength 96MPa (Fig. 13c) .

- In the application of the friction stir spot welding process to the copper coated AA5754 aluminum alloy and 
the upper AA5754 aluminum alloy sheet welding rigions of the HAZ-TMAZ zones which create the joining inter-
faces of the sheets, are the weakest zones. Although this zone has a many kinds of microstructure, there are forma-
tions not completed with the friction stir process which are not recrystallized. In this context the tensile damage 
during the destructive pull test, ductile-brittle interfacial mode occurred mostly in these regions (Fig. 9,17,18).  
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Yer İçi S-Dalga Hız Yapısının Yatay/Düşey Spektral Eğrilerinin Ters Çözümü İle 
Belirlenmesi : Aliağa/İzmir Örneği

ÖZKAN CEVDET ÖZDAĞ1, METEHAN ULUĞTEKİN2, TOLGA GÖNENÇ3

1.Giriş  

Ege Bölgesinin en büyük kenti olan İzmir ülke ekonomisi için son derece önemli bir konumdadır. 1. 
Derece deprem bölgesi içerisinde yer alan kent içerisinde bulunduğu tektonik bölgeden etkilenerek Horst-Gra-
ben yapılarına sahiptir. Bu yapılar genellikle normal atımı yüksek oblik faylarla kesilmiştir. Bu fayların deprem 
yaratma potansiyellerinin dışında bölgede jeotermal aktivitesi oldukça yüksektir. Kent önemli limanlara sa-
hiptir. Bunlardan biriside Aliağa limanıdır. Aynı zamanda Aliağa ve çevresinde jeotermal aktivite gözlendiği 
bilinmektedir.

Deprem mühendisliğinin en önemli parametrelerinden biri olan Vs günümüzde bir çok farklı amaçla kul-
lanılmaktadır. Bu çalışmaların büyük bir bölümünü deprem-zemin-yapı etkileşimi çalışmaları oluşturmaktadır 
(Akgün vd. 2013a, 2013b, 2013c). Bununla birlikte literatürde az da olsa jeotermal aramalarda da kullanıldığı 
bilinmektedir (Douze ve Laster, 1979; Lin vd. 2009). Bu çalışma kapsamında jeotermal aktivitesi ve deprem-
selliği yüksek ve aynı zamanda sosyo politik açıdan önemli bir liman şehri olan Aliağa/İzmir’de yaklaşık 17 km 
uzunluğunda bir profil üzerinde (Şekil 1) alınan 4 adet tek istasyon mikrotremor verileri ters çözümü ile yer içi 
S- Dalga hız yapısı belirlenmiştir.

Şekil 1. Çalışma alanı
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2. YÖNTEM

Çalışmanın izlencesinde kullanılan zemin transfer fonksiyonu (Yatay/Düşey oranlar) elde etmeye yönelik 
gözlemsel ve kuramsal çalışmalarla ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir.

2.1. Gözlemsel yatay/düşey oran hesaplamaları 

Yapılan birçok araştırma, tek bir yerdeki mikrotremorların yatay spektrumlarının düşey spektrumlarına 
oranlanmasıyla bölgesel yer etkilerinin hesaplanabildiğini göstermiştir (Akgün vd. 2013a) Bu fikir 1989’ da 
Yutaka Nakamura tarafından açıklanmıştır. Yüzey jeolojisinden kaynaklanan yer etkileri genellikle yüzeydeki 
yumuşak zemindeki (Hs) deprem kayıtlarının yatay bileşeni ile temel kayanın (Hb) yüzeydeki yatay bileşeni 
arasındaki spektral oran (Sr) olarak kabul edilir ve (1) bağıntısı ile tanımlanır.

                                                                                                                                           (1)

Bu teknik Nakamura (1989) tarafından ortaya konmuş ve Japonya’da ve bütün dünyada uzun zamandır 
kullanılmaktadır. Tekniğin dayandığı varsayımlar aşağıda özetlenmiştir.

Mikrotremorlar, birçok dalgadan özellikle temel kaya çevresinde yüzeylenen yumuşak zeminden yayılan 
Rayleigh dalgasından oluşur. 

Rayleigh dalgası etkisi (ERW) gürültüdür ve tabaka tabanından (VB) değil de yüzeydeki (VS) düşey spek-
trumdan kaynaklanır ve (2) bağıntısı ile tanımlanır.  

                                                                                                                                          (2)

Mikrotremor hareketinin düşey bileşeni yumuşak zemin tarafından büyütülmez.  Mikrotremor hareketi 
üzerindeki Rayleigh dalgası etkisi düşey ve yatay bileşene eşittir. Geniş bir frekans aralığında (0,2–20 Hz) temel 
kayada yatay ve düşey bileşen bir farklılık göstermez ve (3) bağıntısı ile tanımlanır.

                                                                                                                                              (3)

Yatay ve düşey bileşen arasında spektral oran arka planda yumuşak zeminden kaynaklanan Rayleigh dalgası 
etkisi gürültü olarak kaydedildiğinde bu etkiyi elemek gerekmektedir ve sonuç olarak (4) bağıntısı ile tanımlanır.

                                                                                                                          (4)

Nakamura tarafından önerilen yönteme göre bir zeminin yatay bileşenlerinin spektrumlarını düşey bileşen spek-
trumlarına bölerek zemin hakim titreşim periyodu belirlenebilmektedir. (Nakamura, 1989, Bard, 1999). Bununla 
beraber genel olarak sığ zeminlerde hakim titreşim periyotlarına bağlı olarak zemin tiplerini belirlemede iyi sonuçlar 
vermesine karşın mühendislik anakayasının derin olduğu (Kayma dalga hızı Vs 700 60 m/sn) (Anbazhagan ve 
Sitharam 2009) zeminlerde belirgin pikler görülememektedir. Bu kavramlardan hareketle kuramsal olarak zemin 
hakim titreşim frekansı (f0) zeminin kalınlığı ve kayma dalgası hızı arasındaki ilişki (5) bağıntısı ile açıklanır (Şekil 2).

                                                                                                                                             (5)

Sonuç olarak bu yöntem ile elde edilecek yatay/düşey spekral oran fonksiyonu, gözlemsel zemin transfer 
fonksiyonu olarak kullanılır.

 
Şekil 2. Zemin hakim titreşim frekansı hesaplanmasında zemin kalınlığı ve kayma dalgası hızı  

 (Nakamura 2001’den revize edilmiştir.)
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2.2. Kuramsal yatay/düşey oran hesaplamaları 

Kuramsal çalışmalarda zeminin yatay, homojen, izotrop ve viskoelastik katmanlardan oluştuğu ve deprem 
dalgalarının düşey yönde seyahat ettiği kabul edilir. Ayrıca P ve S dalgaları ile anakaya-zemin kavramları kul-
lanılarak kuramsal genlik spektrumları aşağıdaki akış şemasına (Şekil 3) göre hesaplanır (Herak 2008). 

Şekil 3. Optimize edilmiş zemin profili elde etmek için kullanılan akış şeması (Akgün vd. 2013c)

3. UYGULAMA

Arazi çalışmaları Aliağa Körfezi’nin doğusunda yaklaşık 17 km’lik bir hat üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Miktotremor verileri Guralp Systems CMG-6TD geniş-bant hız ölçerler 100Hz örnekleme ve en az 1 saat kayıt 
süresi olmak üzere toplanmıştır. Elde edilen mikrotremor verileri 81.92 sn’lik pencere uzunluğu kullanılarak 
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GEOPSY yazılımı ile değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda hesaplanan HVSR(f) eğrilerinin ters 
çözümü Monte-Carlo yöntemi ile HV-Inv (García-Jerez  vd. 2016) yazılımı yardımı ile gerçekleştirilmiştir. Elde 
edilen HVSR(f) eğrileri ve yer içi Vs modellerinden bir örnek şekil 4’de verilmiştir.

Şekil 4. N1 Noktası S-Dalga Hızı derinlik modeli / HVSR(f) eğrisi

4. SONUÇLAR

Aliağa Körfezi ve yakın civarında gerçekleştirilen bu örnek çalışma ile yer içi hız yapısının belirlenme-
sinde kullanılmaya başlanan tek istasyon mikrotremor yöntemi ile analizle gerçekleştirilmiştir. Bu analizler 
yaklaşık 17 km uzunluğunda bir profil üzerindeki 4 noktada alınan mikrotremor verileri ile yapılmıştır. Anal-
iz sonuçlarına göre Aliağa ve yakın civarı geçirdiği tektonik evrimlerin ve olası jeotermal aktiviteden ötürü 
karışık bir hız yapısına sahiptir. Bu çalışma ile ortamın jeolojik özelliklerinin bilinmesi ile yer içi hız yapısının 
doğal kaynaklı bir yöntem olan tek istasyon mikrotremor yöntemi kullanılarak belli kabuller altında 600-700 m 
derinliklere kadar hesaplanabildiği gözlenmiştir. Çalışmaların bir sonraki aşamasında alansa olarak toplanacak 
mikrogravite ve mikrotremor verileri ile ortak çözümlemeler yapılarak modelleme çalışmalarının gerçekleştir-
ilmesi planlanmıştır.
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1.Introduction

Technological innovations emerging as a result of scientific developments are regarded as one of the main 
sources that change human life. This change continues as a roadmap from the physical labor process to the 
cognitive labor process. Along with the change processes seen especially in industry and service sectors, people 
devote less time to their working lives and as a result, they get free time. Therefore, as a result of the emergence 
of the concept of leisure time, how it will be evaluated and how high benefits can be achieved have been the 
subject of researches. Leisure time is expressed as the time frame people devote to themselves for cultural and 
traditional developments (Outhwaite, 1989). People need a variety of recreational activities to spend in their 
leisure time.  Leisure is the time people have for using freely within the time remaining outside the working 
life (Ardahan et al., 2016).  Recreation accepts leisure time as an activity that can be done to enjoy but also as 
an institution organized for communal and social purposes (Cushman and Laidler, 1990, p.2). Individual or 
collective activities during leisure time give the person a feeling of freedom and satisfaction (Fairchild, 1970, 
p.251). In other words, recreation is the action or experience that people desire to do for their own satisfaction 
in their free time (Yukic, 1970, p.5). Leisure and recreation elements and characteristics contribute directly 
to the development of people’s identity, autonomy, competence, initiative, civil duties and social connections 
(Caldwell and Witt, 2011, s.13). Given the physical, mental and social benefits of recreational activities, it is 
thought that every human being should participate in them. In order for this participation to become a habit 
and continuity in people, it is necessary for them to be adopted from early ages or in other words from primary 
school age. Therefore, it is thought that continuous and effective planning of recreational activities for students 
in the education and training period contributes to the physical development of students, mental relaxation and 
increase in success rate (Ekici et al., 2009). Besides the physical education of the students, recreational activities 
have an important structure in terms of socialization, increasing cultural accumulation, developing empathy 
sense and enriching communication directivity. However, because of its positive influence on the mental side it 
has high effect on students’ perception of lessons, their awareness and achievement levels. The factor of success 
is at the forefront of what has been carefully addressed for of societies and is expressed as the desired situation 
(Albers, 2010). For this reason, the importance of recreational activities that have a positive impact on the suc-
cess factor is emphasized and related educational dimensions are investigated. Success, which, in scope, affects 
people in many ways and plays an important role in human instinct, is defined as a sum of the outputs achieved 
by realizing the targeted plans or, in other words, by making efforts more than expected. However, success is 
not perceived in the same way by every segment of society. Therefore, the creation or quantification of a specific 
standard is thought to be a sign that success has a complex structure. Targeted situation, level of satisfaction, ad-
vantages obtained compared to competitors and quality of work done are the among leading situations affecting 
the success factors (Cassidy and Lynn, 1989). There are two main types of motivation that lead individuals or 
communities to success. First of all, the aim of success is to have competence and to continue its development 
with this competence. The other one is to develop the existing successes effectively so that the new situations 
come to fruition (Ames, 1992).

Recreational activities have a role to manage and balance students’ stress management on the educational 
process, which has an intense and complex structure. Besides firstly being the cause of mental distress with its 
effects on people, stress is a psychological disorder that threatens physical health. Recreational activities, one 
of the most important ways to cope with stress, provide students with ways to cope with stress by making use 
1    Yrd.Doç.Dr. H.Dilek SEVİN, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Rekreasyon Yönetimi Bölümü Gölbaşı/Ankara
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of leisure time outside the study time with different recreational activities (Karaküçük and Başaran, 1996). The 
areas where people are sent to ensure that they become educated individuals and gain positive behaviors are 
education and training institutions. With the recreational training in these educational institutions student, it is 
expected that development reaches the required level and the motivational elements are actuated as well as con-
tributing to success through practices in the curriculum such as physical education, music, and business educa-
tion. With the consideration of these circumstances, it is thought that it may have positive effects on the lessons 
and behaviors of the students qualified with various skills and may form a pleasant educational environment 
(Sunay and Sunay, 1996). The absence of places to make use of the leisure time for children and young people in 
education and training reveals the fact that it will lead to their failure mentally and physically (Büküsoğlu and 
Bayturan, 2006). Therefore, if the students fall behind in recreational activities, this may create the possibility 
that they may not benefit from recreational activities and also may cause damage both to themselves and their 
surroundings by spending their spare time with harmful habits. In order for students to be educated as healthy 
individuals and have a structure that can serve as a model for future generations with their behaviors, recre-
ational activities have a very important role. In this context, it is thought that researching the extent to which 
a successful student is affected by recreational activities will also provide ideas for the success of education. In 
other words, it is putting forward the situation that students may overcome the stress, depression, morale and 
social barriers in front of their success with recreational activities.  First of all, recreation is a voluntary activity 
undertaken at leisure without any obligation, pressure and economic interest for enjoyment and satisfaction 
(Piagram, 1983, p.3).  Within the scope of making use of leisure time, it is observed that recreational activities 
are often used to develop social, cultural and educational developments (Panikhine and Kolesnikova, 2012). In 
this context, it is mentioned that there is a serious relationship between education and recreational activities. 
There are various studies in the field on recreational trends of young people, student success, and their recre-
ational preferences (Yaşartürk, 2013; Mutlu, 2011; Özekes, 2011; Gökalp, 2007; Kırkpınar, 2004; Özkaptan 2007; 
Yetiş 2008; Yılmaz 2005; Çoruh, 2013; Tezcan, 2007; Kalaycı, 2008; Gülbahçe, 1999; Gül, 2008; Eminoğlu, 2011; 
Yaman, 2009; Köse, 2013 ; Sevin, Özil,2016; Sevin, Özil, 2016) in recent years (Sevin, Özil, 2016, p.65-74). 

The concept of emotional intelligence was first used by Peter Salovey and John Mayer in 1990 and the con-
cept was brought in the literature. Emotional intelligence concept began to be discussed in 1995 with Daniel 
Goleman’s Emotional Intelligence work, which introduced this concept at the international level for the first 
time (Sütlü, 2013, p.11). Emotional intelligence model was first proposed by Salovey and Mayer (1990) and they 
express it as the ability of “The individual to perceive the feelings of himself or herself and others, to distinguish 
between the qualities of these feelings and thus to transform the thought developed into practice” (Süslü, 2016, 
p.4-6). Emotional intelligence is explained as ensuring the determination of behaviors, which an individual re-
alizes in his or her daily life, form his or her own thinking style with the intellectual development and the view of 
life after identifying and evaluating the emotions of him or her and people around by building empathy (Süslü, 
2016, p.4). In other words, individuals who benefit from emotional intelligence can be described as successful, 
healthy and happy individuals who are aware of the emotions of themselves and people around them and who 
make healthy moves (Göçet, 2006). When these researches are examined, it is seen that emotional intelligence 
is addressed with two basic approaches; talent model and mixed model. Talent Model: It describes emotional 
intelligence as a group of abilities, it focuses on the importance of emotional intelligence and the potential uses 
of logic by making use of emotions. Mixed model: It is the model that blends emotional intelligence ability with 
social skills, attributes, and behaviors.  Mayer and Salovey Model is examined under the talent model; Reuven 
Bar-On Model, Robert K. Cooper & Ayman Sawaf Model and Daniel Goleman Model are examined under the 
mixed model (Sütlü, 2013, p.12). There are scales for measuring emotional intelligence in the literature. 

- A comprehensive scale of measurement of emotional intelligence has been included in the book of 
Cooper and Sawaf (1997) titled Emotional Intelligence in Leadership. In this test, 249 questions are asked in 21 
different categories and emotional intelligence is measured according to a scoring system.

- Schuttle (1998) has a scale of 33 questions based on Salovey-Mayer’s emotional intelligence model. 
It has been proved by researches that the emotional intelligence test developed by Schuttle has a high level of 
validity and reliability.

- The multi-factor emotional intelligence scale developed by Mayer and Salovey measures people’s 
emotional intelligence by measuring four different abilities. It has been determined that the reliability of the 
multi-factor emotional intelligence scale is 70%. The abilities that this scale evaluates are perception of emotion, 
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assimilation, directing to understanding. Unlike most test methods, this scale includes showing photograph to 
people, having them listen to music and reading stories to them and so on.

- An emotional intelligence scale developed by Boyatzis and Goleman includes a 360-degree evaluation. 
In this system, in order to determine the emotional intelligence of an employee in business, the person’s supe-
riors, subordinates and colleagues are evaluating.

- Baron’s emotional intelligence scale is the product of 17 years of scientific work. It has been tested on 
10 thousand people in various countries. As a result of studies done in many different countries from Sweden 
to Korea, the scale was adapted to different cultures (Sütlü, 2013, p. 18-19)”.

In the literature, researchers have conducted studies that associate “emotional intelligence” with “academic 
achievement”, “life satisfaction”, “quality of life”, “leadership style”, “job satisfaction”, “business performance” and 
“organizational success”. 

2.Research Methods
The main aim of the study is to determine the level of participation of university students in recreational 

activities and the relationship between emotional intelligence and academic achievement. In the study, the 
dimensions of emotional intelligence and recreational activities were examined in terms of age, gender, region 
where the student lived permanently, type of high school in which he graduated, type of school he attended, 
department, whether he worked in a job, monthly total budget and budget allocated for recreational activities. 
In addition, dimensions of emotional intelligence and recreational activities were examined in terms of the 
first-semester grade average.

For this purpose, the research hypotheses have been constructed as follows.

H1. Recreational activity participation and emotional intelligence dimensions differ according to sex, age, 
income, and the area arrived.

H2. Recreational activity participation and dimensions of emotional intelligence differ in terms of the 
class, school, and department of the student.

H3.  Recreational activity participation and dimensions of emotional intelligence differ in terms of first-se-
mester grade average.

H4. There is a relationship between participation in recreational activities and emotional intelligence di-
mensions.

In this study “Personal Information Form”, “Questionnaire for Participation in Recreational Activities” and 
“Schutte Emotional Intelligence Scale” were used to collect research data.

Demographic characteristics are specific to research questions. In the part where recreational activities are 
questioned, from 225 activities of the Alberta Recreation Survey (2013), organized by the local government in 
Alberta, Canada, the activities that could be applied to the research group have been selected. They have also 
been created by using the recreative activities in the master’s thesis of Küçük (2015) and Özil (2016). “Schutte 
Emotional Intelligence Scale” consisting of 41 questions has been used in the study and the validity-reliability 
analysis of the adaptation of the scale to Turkish has been made by Arkun et al. (Sütlü,2 013). The evaluation 
question that measured student success has been taken into consideration students’ average of first-semester 
grade and the grade averages are grouped as 1.5-1.99, 2-2,49, 2,5-2,99, 3-3,49 and 3,5-4,0.

The study data have been obtained by survey method. The answers were received by delivering surveys to 
the students who made up the scope of the research by hand. The study group consisted of 609 students, 344 
females and 265 males, who were attending to Gazi University Faculty of Tourism, Samsun Vocational School, 
and Havza Vocational School. T-test, one-way ANOVA, Pearson correlation, and regression tests were used for 
statistical analysis of the data. Exploratory Factorial Analysis was used to determine the structural validity and 
Cronbach’s alpha was used to determine the reliability of the Recreational Activities Scale. 

Analysis of the data was done with SPSS 22 program and it was worked with 95% confidence level. The 
parametric test techniques were used in the analyzes because the participants’ scores of Emotional Intelligence 
and Recreational Activities were kurtosis and skewness coefficients are in the range of ranges of -3 and +3.
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3. Findings of the research

The findings of the research are presented in the tables below.

Table1: Physical Activities Scale KMO and Bartlett’s Test Results
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,780 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1358,209 

df 78 
Sig. ,000 

 

The results of the KMO and Bartlett’s test for determining the convenience of the scale for factor analysis 
are given in the table. According to the analysis result, KMO value was greater than 0,500 and Bartlett X2 test 
was significant. Accordingly, the scale is convenient for factor analysis.

Table 2: Factor Loadings and Reliability Analysis Results for the Items of the Physical Activities Scale

According to the factor analysis, it was determined that the Physical Activity Scale was formed in 3 dimen-
sions with 13 items. The total variance explanation rate of the scale is 46.972%; the reliability coefficient is 0.753. 
Accordingly, the reliability level of the scale is very high.

Table 3: Outdoor Activities Scale KMO and Bartlett’s Test Results
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,836 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1702,454 

df 78 
Sig. ,000 

 

The results of the KMO and Bartlett’s test for determining the convenience of the scale for factor analysis 
are given in the table. According to the analysis result, KMO value was greater than 0,500 and Bartlett X2 test 
was significant. Accordingly, the scale is convenient for factor analysis.

Table 4: Factor Loadings and Reliability Analysis Results for the Items of the Outdoor  Activities Scale
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According to the result of the factor analysis, bird observation, which is the third item on the outdoor 
activities scale, has been removed and it has been determined that the scale is composed of 2 dimensions with 
13 items. The total variance explanation rate of the scale was 40.937%; and the reliability coefficient is 0.772. 
Accordingly, the reliability level of the scale is very high.

Table 5:  Group Activities Scale KMO and Bartlett’s Test Results
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,743 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 630,366 

df 10 
Sig. ,000 

 
The results of the KMO and Bartlett’s test for determining the convenience of the scale for factor analysis 

are given in the table. According to the analysis result, KMO value was greater than 0.500 and Bartlett X2 test 
was significant. Accordingly, the scale is convenient for factor analysis.

Table 6: Factor Loadings and Reliability Analysis Results for the Items of the Group Activity Scale

According to the factor analysis, it was determined thet the group activities scale was composed of a single 
dimension with 5 items. The total variance explanation rate of the scale is 48.582 % and the reliability coefficient 
is 0.712. Accordingly, the reliability level of the scale is very high.

Table 7: Cultural Activities Scale KMO and Bartlett’s Test Results

The results of the KMO and Bartlett’s test for determining the convenience of the scale for factor analysis 
are given in the table. According to the analysis result, KMO value was greater than 0.500 and Bartlett X2 test 
was significant. Accordingly, the scale is convenient for factor analysis.

Table 8: Factor Loadings and reliability analysis Results for the Items of the Cultural Activity Scale

According to the factor analysis, it was determined thet the group activities scale was composed of a single 
dimension with 5 items. The total variance explanation rate of the scale is % 54.094 and the reliability coefficient 
is 0.770. Accordingly, the reliability level of the scale is very high.

Table 9:  Hobbies Scale KMO and Bartlett’s Test Results
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The results of the KMO and Bartlett’s test for determining the convenience of the scale for factor analysis 
are given in the table. According to the analysis result, KMO value was greater than 0.500 and Bartlett X2 test 
was significant. Accordingly, the scale is convenient for factor analysis.

Table 10:  Factor Loadings and Reliability Analysis Results for the Items of the Hobbies Scale

According to the factor analysis, the first question of the Hobbies scale was removed and it was determined 
that it is composed of three dimensions with 10 items. The total variance explanation rate of the scale is % 
56.527 and the reliability coefficient is 0.748. Accordingly, the reliability level of the scale is very high.

Table 11: Other Activities Scale KMO and Bartlett’s Test Results

The results of the KMO and Bartlett’s test for determining the convenience of the scale for factor analysis 
are given in the table. According to the analysis result, KMO value was greater than 0.500 and Bartlett X2 test 
was significant. Accordingly, the scale is convenient for factor analysis.

Table 12: Factor Loadings and Reliability Analysis Results for the Items of the Other Activities Scale

According to the results of the factor analysis, ‘reading books, magazines and newspapers’ which is the 6th 
question of the other activities scale was omitted and it was determined that the scale consists of 2 dimensions 
with 7 items. The total variance explanation rate of the scale is 49.364% and the reliability coefficient is 0.609. 
Accordingly, the reliability level of the scale is very high.
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The majority of respondents were women (56.5%); at the age range of 21-23 years (48.9%); from the Cen-
tral Anatolia Region (35.4%); Vocational High School graduates (43.7%); 1st graders (39.2%); Continue at the 
Faculty of Tourism (82.9%); Studying Tourism Management (28.4%); Not Working (81.6%); have 501-750 TL 
of income (34.0%); spend between 1 and 100 TL on recreational activities (44.6%); and have an average GPA 
of 2.50-2.99 (38.6%).

Table 14:Examination of Emotional Intelligence Dimensions and Recreative Activities By Gender

There is a statistically significant difference between male and female participants in terms of optimism / 
mood, assessment of emotions, use of emotions, participation in cultural activities, and participation in hobbies 
(p <0.05). When the mean scores are examined, women have more optimism / mood regulation, assessment of 
emotions, use of emotions, participation in cultural activities, and participation in Hobbies. Between male and 
female participants; There were statistically significant differences in participation in physical activities, out-
door activities, group activities and other activities (p <0.05). When the mean scores are examined, males have 
higher participation in Physical Activities, Outdoor Activities, Group Activities and Other Activities.
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Table 15: Examination of Emotional Intelligence Dimensions and Recreative Activities By Age (ANOVA)

There are statistically significant differences among different age groups in terms of participation in phys-
ical activities, outdoor activities, group activities and other activities (p <0.05). When the mean scores are ex-
amined, participation in Physical Activities is the highest among those aged 24 years and older, while it is the 
lowest among those aged between 17-20 years.  Participation in Outdoor Activities is the highest at 24 years of 
age and older, but the lowest among those aged between 17 and 20 years. When the mean scores are examined, 
participation in group activities is the highest among those aged 21-23 years, whereas it is the lowest among 
those aged between 17-20 years;  participation in Other Activities is the highest among those aged 24 years and 
older, while it is the lowest among those aged between 17-20 years.

Table 16:  Examination of Emotional Intelligence Dimensions and Recreative Activities By Regions where Subjects 
Come from

There are statistically significant differences between groups from different regions in terms of optimism / 
regulation of mental health, emotional assessment and participation in physical activities (p <0.05).  When the 
mean scores are examined, Optimism / Mood Regulation is the highest in those coming from Central Anatolia, 
while it is the lowest in those coming from Southeast Anatolia. Assessment of Emotions is the highest in those 
coming from Central Anatolia, while it is the lowest in those coming from Eastern Anatolia. Participation in 
physical activities is the highest in those coming from the Mediterranean while it is the lowest in those coming 
from Eastern Anatolia.
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Table 17: Examination of Emotional Intelligence Dimensions and Recreative Activities By Grade

There are statistically significant differences among the groups of different grades in the use of emotions, 
participation in physical activities, participation in outdoor activities, participation in group activities, and 
participation in other activities (p <0.05). When the mean scores are examined; The use of emotions is the 
highest in the 1st graders, and the lowest in the 4th graders. While participation in physical activities is the 
highest in 4th graders, it is the lowest in 2nd graders. While participation in outdoor activities is the highest in 
4th graders, it is the lowest in 1st graders. While participation in group activities is the highest in 4th graders, 
it is the lowest in 1st and 3rd  graders. While participation in other activities is the highest in 4th graders, it is 
the lowest in 2nd graders.

Table 18:  Examination of Emotional Intelligence Dimensions and Recreative Activities By Current School of Attendance

There are statistically significant differences between the participants attending at the Faculty of Tourism 
and the Vocational Tourism Higher Education School in terms of use of emotions, participation in group ac-
tivities and participation in other activities (p <0.05). When the mean scores are examined, Use of Emotions, 
Participation in Group Activities and Participation in Other Activities is higher in the Vocational Tourism 
Higher Education Schools.



654 H. Dilek SEVİN, Ebru BARAKAZİ, Ali Yaylı

Table 19:   Examination of Emotional Intelligence Dimensions and Recreative Activities By Department

There are statistically significant differences between the groups with different departments in terms of 
optimism / mental regulation, emotional assessment, use of emotions, participation in outdoor activities, par-
ticipation in group activities, participation in cultural activities, and participation in hobbies (p <0.05). When 
the mean scores are examined ; 

Those studying Travel Agency and Tourism Guidance have the highest scores in optimism / mental regu-
lation while those studying Tourism Management have the lowest.

While those studying Tourism and Hotel Management have the highest assessment of emotions scores, 
those studying Gastronomy and Culinary Arts have the lowest.

While those studying Tourism and Hotel Management have the highest use of emotions scores, those 
studying  Travel Management and Tourism Guidance have the lowest.

While those studying Recreation Management have the highest participation in Outdoor activities, those 
studying Tourism Management have the lowest.

While those studying Tourism and Hotel Management have the highest participation in group activities, 
those studying Gastronomy and Culinary Arts have the lowest.
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Table 20: Examination Recreative Activities By Working Status

There are statistically significant differences in participation in physical activities, participation in outdoor 
activities and participation in other activities among participants who work and who do not work (p <0.05).  
When the mean scores are examined, participation in Physical Activities, participation in Outdoor Activities 
and participation in Other Activities are higher for subjects working in any jobs.

Table 21:  Examination of Emotional Intelligence Dimensions and Recreative Activities By Total Budget

There are statistically significant differences in the use of emotions, physical activities, outdoor activities, 
group activities, cultural activities and participation in other activities (p <0.05) among the groups with differ-
ent total budgets. When the mean scores are examined;

Those who have budgets between 501 and 750 TL have the highest use of emotions, while those who have 
budgets between 1001 and 1250 TL have the lowest.

Those who have budgets of 1251 TL and over have the highest participation in physical activities while 
those who have budgets between 250 and 500 TL have the lowest participation.

Those who have budgets of 1251 TL and over have the highest participation in outdoor activities while 
those who have budgets between 250 and 500 TL have the lowest participation.

Those who have budgets between 751 and 1000 TL have the highest participation in group activities while 
those who have budgets between 250 and 500 TL have the lowest participation.

Those who have budgets between 501 and 750 TL have the highest participation in cultural activities while 
those who have budgets between 1001 and1250 TL have the lowest.

Those who have budgets between 1001 and 1250 have the highest participation in group activities while 
those who have budgets between 250 and 500 TL have the lowest participation.
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Table 22: Examination of Emotional Intelligence Dimensions and Recreative Activities By The Amount of Money Spent 
for Recreational Activities 

There are statistically significant differences between the groups with different amounts of money spent on 
recreational activities in terms of use of emotions, participation in physical activities, participation in outdoor 
activities, participation in group activities, participation in cultural activities, participation in hobbies, partici-
pation in other activities (p <0.05). When the mean scores are examined;

Those who spend on recreational activities between 101 and 200 TL have the highest use of emotions, 
while those who spend 501 and more have the lowest.

Those who spend 501 and more have the highest participation in physical activities while those who spend  
between 1 and 100 have the lowest.

Those who spend on recreational activities between 401 and 500 TL have the highest participation in out-
door activities while those who spend  between 1 and 100 have the lowest.

Those who spend on recreational activities between 301 and 400 TL have the highest participation in out-
door activities while those who spend  between 1 and 100 have the lowest.

Those who spend on recreational activities between 401 and 500 TL have the highest participation in cul-
tural  activities while those who spend  between 1 and 100 have the lowest.

Those who spend 501 and more have the highest participation in hobbies while those who spend  between 
1 and 100 have the lowest.
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Table 23: Examination of Emotional Intelligence Dimensions and Recreative Activities By Freshman Term GPA

There is a statistically significant difference in participation in Cultural Activities among the groups with 
different grade average of the freshmen term (p <0.05). When the average scores are examined, the average 
grade of the freshmen term is between 3.50 and 4.00, while the participation rate of the cultural activities is the 
lowest among those who have GPAs between 1.50 and 1.99.

Table 24:Examination of the Association between Participation in Activities and Dimensions of Emotional Intelligence 
(Correlation) 

Participation in Physical Activities has a positive and weak correlation with Optimism / Mood regulation 
(r = 0.107); a positive and weak correlation with emotional assessments (r = 0.082); and a negative and weak 
correlation (r =  -0.136) with Use of Emotions.

There is a negative and weak correlation (r = -0.132) between participation in outdoor activities and use 
of emotions.

There is a positive and weak correlation between participation in Group Activities and Assessment of Emo-
tions (r = 0.080); There is a weak and negative correlation (r = -0.129) between participation in Group Activities 
and Use of Emotions.

There is  positive and weak correlations between participation in Cultural Activities and Optimism / Mood 
regulation (r = 0.210) and Assessment of Emotions (r = 0.179).

There is positive and weak correlations between participation in hobbies and Optimism / Mood regulation 
(r = 0.277) and Assessment of Emotions (r = 0.151).

There is a negative and weak correlation (r=-0.153) between participation in other activities and use of 
emotions.
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Table 25:The Impact of Participation in Recreative Activities on Mood Regulation

The results of the regression analysis conducted to examine the effect of participation in recreational activ-
ities on optimism / mood regulation are given in the table. Regression model was found statistically significant 
according to the result of analysis (p <0.05).

When the coefficients in the model are examined, it can be determined that participation in Cultural Ac-
tivities and Hobbies affect optimism / mood regulation positively (B =.233, B =.359 p <0.05). 9% of the varia-
tion in the arrangement of optimism / mood regulation is explained by participation in Cultural Activities and 
Hobbies.

Table 26:The Impact of Participation in Recreative Activities on The Assessment of Emotions

The results of the regression analysis conducted to examine the impacts of participation on recreational 
activities on the assessment of emotions are given in the table. Regression model was found statistically sig-
nificant according to the results of analysis (p <0.05). When the coefficients in the model are examined, it can 
be determined that participation in Cultural Activities affects the assessment of emotions positively (B =.305 
p <0.05). 5% of the variation in Assessment of Emotions is explained by participation in Cultural Activities.

Table 27:The Impact of Participation in Recreative Activities on The Use of Emotions

The results of the regression analysis conducted to examine the impacts of participation on recreational 
activities on the use of emotions are given in the table. Regression model was found statistically significant ac-
cording to the results of analysis (p <0.05).

When the coefficient was analyzed in the model, it can be determined that participation in physical activi-
ties and other activities affected the use of emotions negatively (B = -.064, B = -.091 p <0.05). 5% of the variation 
in the use of feelings is explained by participation in physical activities and other activities.
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Results

Among the groups that were classified according to the freshmen-term grade average, there was a signif-
icant difference in participation in cultural activities (p<0.05). When the average grades are examined, partic-
ipation to cultural activities was the highest in the group with an average grade of the first semester between 
3.50 and 4.00, and the lowest in the group with an average grade of the first semester between 1.50 and 1.99.

When the findings obtained from the analysis were evaluated, the subscales of emotional intelligence; 
optimism/mood regulation, appraisal of emotions and utilization of emotions varied by gender. Among the 
groups that were classified according to the first-semester grade average,there was a significant difference in 
participation in cultural activities (p<0.05).

References

A.V., Panikhina, O.B. Kolesnikova,  “Effects Of Recreational Aerobics On Adaptation Of Female First-
Year Students From Urban Areaandruralareatoconditions Of Higher School Education”, Bulletin Of Experi-
mentalbiologyandmedicine, 152(4), 480-482, 2012.

C. Ames, “Achievement Goals And The Classroom Motivational Climate Student Perceptions İn The 
Classroom”, 327-348, 1992.

E. Göçet, “Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Stresle Başaçıkma Tutumları Arasındaki 
İlişki”, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2006.

F. Ardahan,T.Turgut, K.A. Kalkan,  Her Yönüyle Rekreasyon, Detay Yayıncılık. Ankara,2016

G. Cushman,  A. Laidler, Recreation, Leisure And Social Policy., Occasional Paper No. 4., 1990.

H. Fairchild, Dictionary Of Sociology, Westport: Greenwood Press, 1970.

H.D.,Sevin, L. Özil, “The Frequencyand Differences Of Studentsaboutrecreational Activity Participation-
based On Demographicalcharacteristicsandacademic Success Level: City Of Tokat Example”, Journal Of Edu-
cation&Socialpolicy, Vol. 3, No. 5(66-81),2016.

 H.D. Sevin, L. Özil,  “Meslek Liselerinde Öğrencilerin Rekreasyonel Etkinliklere Katılım Düzeyleri İle 
Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma; Tokat İli Örneği”, Journal of 
Recreation And Tourism Research, 3 (3)( 65-74)2016.

J. Piagram, Outdoor Recreation And Resource Management, New York: St, 1983.

L. L. Caldwell, P.A. Witt,  Leisure, Recreation, And Play From A Developmental Context, New Directions 
For Student Leadership, 2011(130), 13-27, 2011.

L. Özil, “Meslek Liselerinde Öğrencilerin Rekreasyonel Etkinliklere Katılım Düzeyleri İle Akademik 
Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Tokat İli Örneği Gazi Üniversitesi / So-
syal Bilimler Enstitüsü / Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı / Rekreasyon Yönetimi Bilim Dalı ,  Ankara, 2016.

N. Büküsoğlu,  A. F. Bayturan “Serbest Zaman Etkinliklerinin Gençlerin Psiko-Sosyal Durumlarına İl-
işkin Algısı Üzerindeki Rolü”, Ege Tıp Dergisi, 44(3).İzmir,2005.

S. Albers, “Pls And Success Factor Studies İn Marketing”,  In Handbook Of Partial Least Squares, Springer, 
Berlin, Heidelberg, pp. 409-425, 2010.

S. A. Sütlü, “Sağlık Çalışanlarında Duygusal Zeka Ve Tükenmişlik İlişkisi”, Beykent Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Hastane Ve Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı, Yüksek 
Lisans Tezi, İstanbul,2013.

S. Ekici, A. Bayraktar, A.O. Uğur, “Ortaöğretim Kurumlarındaki Yöneticilerin Ve Öğrencilerin Ders Dışı 
Etkinliklere Bakış Açılarının İncelenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 430-444, 2009.



660 H. Dilek SEVİN, Ebru BARAKAZİ, Ali Yaylı

S. Küçük, “İşgörenlerin Rekreasyonel Etkinliklere Katılım Düzeyleri İle Çalışma Performansları Arasın-
daki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Rekreasyon 
Yönetimi Anabilim Dalı / Rekreasyon Yönetimi Bilim Dalı, Ankara, 2015.

S. Karaküçük, Z. Başaran, “Stresle Başa Çıkmada Rekreasyon Faktörü”, Bed. Eğt. Spor BİL. Der. I,  4: 55 
– 64, 1996.

S.B. Süslü,” Duygusal Zeka Ve Örgütsel Stres: Örgütlerde Hemşirelerin Duygusal Zeka Becerileri Ve Stresle 
Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişki”, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana-
bilim Dalı İnsan Kaynakları Ve Örgütsel Değişim Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2016.

T. Cassidy, R. Lynn, “A Multifactorial Approach To Achievement Motivation”: The Development Of A 
Comprehensive Measure, Journal Of Occupational Psychology, 1989.

T.S. Yukic,  Fundamentals Of Recreation, 2. Bs., New York: Harper & Row,1970.

W. Outhwaite, The Diversity Of Social Time., The Journal Of The International Sociological Association, 
37(3), 214-228, 1989.

Y. Sunay, H. Sunay, “Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri Ve Beklentilerin Gerçek-
leşme Düzeyi”, http://Dergipark.Gov.Tr/Gbesbd/İssue/27944/302556 (Accessed Date: 20.02.2018.



SAFRANBOLU KENT ÖRNEĞİNDE PARKLARIN  NİTELİKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 661

SAFRANBOLU KENT ÖRNEĞİNDE PARKLARIN  NİTELİKLERİNE GÖRE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Atilla ATİK1, Yasin DÖNMEZ2, Suat ÇABUK3

GİRİŞ

Bir açık alan türü olan yeşil alanların çevre ve insan sağlığı üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak olum-
lu etkiler yaptığı farklı disiplinlerden pek çok araştırmacı tarafından kanıtlanmıştır. Kentlerde yeşil alanların 
bireylerde stresi azaltma (Grahn ve Stigsdotter, 2003; Ward ve ark. 2012), obeziteyi önleme (Nielsen ve Han-
sen, 2007; Wolch ve ark. 2011), çevreye estetik kazandırma, kentte brüt yoğunluğu düşürme, tozları süzme, 
havayı temizleme (Su ve ark. 2011), gürültüyü azaltma (Gidlöf-Gunnarsson ve Öhrström, 2007; Yang ve ark. 
2011), havanın nemini arttırma, havayı serinletme, sosyalleşme, turizmin gelişmesini sağlama, biyoçeşitliliği 
destekleme, konut fiyatlarını arttırma, vb. etkileri bulunmaktadır.

Yeşil alanlar refüjlerden çocuk bahçelerine, bölge parklarından seyir teraslarına, mezarlıklardan kent 
parklarına kadar geniş bir çeşitlilik sunmaktadır. 14 Haziran 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Me-
kânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde bir sosyal altyapı türü olarak ele alınan yeşil alanlardan çocuk bahçesi, 
oyun alanı ve açık semt spor alanı olarak düşülenlerin yaklaşık 500 metre hizmet etki çapı dikkate alınarak 
planlanmaları kararlaştırılmıştır. Yönetmelik ekinde (ek-2) ise “Sosyal Açık ve Yeşil Alanlar” başlığında çocuk 
bahçesi, park, botanik parkı, hayvanat bahçesi, mesire yeri, rekreasyon türlerine yer verilerek, nüfus büyüklüğü 
farketmeksizin tüm şehir planlarında kişi başına en az 10 m2 alan ayrılması zorunlu tutulmuştur.

Türk imar hukukunda açık ve yeşil alanlar için belirlenen bu sınıflandırma ve belirlenen asgari standart 
(10 m2/kişi) pek çok açıdan yetersiz kalmaktadır. Başta gelen belirsizlik imar planlarındaki spor alanlarının 
hangi kapsamda değerlendirileceğidir. Aynı şekilde birçok aktif yeşil alanın “Park” genel ifadesi içerisinde 
kaybolması ve yeşil alan çeşitliliğinin zedelenmesi söz konusudur.

Bilimsel çalışmalarda yeşil alanlardaki çeşitlilik göz önünde bulundurularak, öncelikle “Kentsel aktif 
yeşil alanlar” ve “kentsel pasif yeşil alanlar” şeklinde sınıflandırılmaktadır. Pasif yeşil alanlar; mezarlıklar, 
askeri alanlar, trafik adaları, refüjler, ormanlar, sulak alanlar, tarımsal yeşil alanlar, fidanlıklar gibi şehirlilerin 
doğrudan ve belirli periyotlarda yararlanamadığı yeşil alanlardır. Aktif yeşil alanlar ise çocuk bahçeleri, park-
lar, korular, oyun alanları, spor alanları, hayvanat bahçeleri, botanik bahçeleri, piknik alanları gibi kentlerde 
insanların kullanımına sürekli olarak açık olan yeşil alanlardır. Kentlerde en fazla rastlanan aktif yeşil alanlar 
türleri ise çocuk oyun alanları, parklar ve spor alanlarıdır. 

AMAÇ

Bu çalışmada Karabük iline bağlı tarihi turistik şehir Safranbolu’da belediye tarafından uygulamaya geçir-
ilmiş aktif yeşil alan türlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2016 yılında belediyeden alınan ver-
iler ışığında 38 parkın sınıflandırılması ve mekânsal dağılımları incelenmiştir.

KAPSAM

Çalışma alanı olarak yaklaşık 50.000 nüfusa sahip olan Safranbolu belediye alanı seçilmiştir. Çalışmada ilk 
olarak kısaca Safranbolu tanıtılmış, daha sonra bilimsel olarak yeşil alan sınıflandırmaları tartışılarak Safranbo-
lu aktif yeşil alanları irdelenmiş, son olarak da 38 parkın sınıflandırması ve mekânsal dağılımları açıklanmıştır.
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MATERYAL VE YÖNTEM

Çalışmanın ana materyalini, Karabük ili Safranbolu kent merkezinde yaralan parklar oluşturmaktadır. 
Safranbolu’da Kentsel Sit Alanları; Çarşı, Kıranköy ve Bağlar olmak üzere üç kısımdan oluşur. Bu üç sit 
bölgesi toplam 180 hektar alan kaplamaktadır (Anonim, 2008). Çarşı ve Kıranköy kısmı ticari hayatının idame 
ettirildiği kışlık, Bağlar kısmı ise yaz aylarının geçirildiği sayfiye yeri özelliği göstermektedir. Safranbolu 
Belediye alanında yer alan bu 38 park tarafımızdan geliştirilen sınıflandırma yöntemi ile gruplandırılarak kent-
sel mekânda dağılımı ele alınmıştır

ÇALIŞMA ALANININ TANITIMI

Safranbolu, Kuzeybatı Karadeniz Bölgesi’nde ve Karadeniz’e kuş uçumu 65 km uzaklıktadır. Yerleşmenin 
koordinatları 41° 16’ kuzey enlemi, 32° 41’ boylamıdır (Şekil 1). 1995 yılında Karabük’ün il yapılmasıy-
la, Karabük’e bağlı bir ilçe durumuna gelmiştir. Karabük ile olan mesafesi 8 km dir. Karabük Merkez, Eflani, 
Ovacık, Ulus ve Araç ilçeleri Safranbolu’nun yönetsel komşularıdır. İlçenin yüzölçümü 1013 km2 olup bu alanın 
büyük bölümü ormandır. Engebeli bir arazide yer alan Safranbolu’nun denizden yüksekliği ortalama 500 m dir 
(Anonim, 2008). Safranbolu Karadeniz ve İç Anadolu iklimleri arasında bir geçiş kuşağında yer almaktadır.

Şekil 1. Araştırma Alanının Türkiye’deki Konumu.

Safranbolu’ya bağlı 56 köy ve 20 mahalle bulunmaktadır. Safranbolu’nun mahalle isimleri şunlardır: Akça-
su, Aşağı Tokatlı, Atatürk, Babasultan, Bağlarbaşı, Barış, Cami-i Kebir, Cemal Caymaz, Çavuş, Çeşme, Emek, 
Esentepe, Hacıhalil, Hüseyin Çelebi, İsmetpaşa, İzzetpaşa, Karaali, Kirkille, Musalla, Yeni Mahalle. 

Safranbolu belediye sınırlarında 2017 TÜİK verilerine göre 48.382 kişi yaşamaktadır. Kayıtlarını köyle-
rde tutanlar ile birlikte bu sayı 50.000’i geçmektedir. 1955 yılına kadar nüfusu 5000 ile 6000 arasında değişen 
Safranbolu’nun 1970 yılı nüfusu 12.470 olarak belirlenmiştir. Kent nüfusu en fazla 2010 yılında ölçülmüş olup 
49.014 olarak kaydedilmiştir. 

BULGULAR

Cumhuriyet Dönemi Türk kentleri 1933 yılından günümüze imar mevzuatları kararları ve imar planları 
ile biçimlendirilmektedir. Karabük iline bağlı Safranbolu yerleşmesinin Cumhuriyet Dönemi biçimlenişi de 
önemli oranda imar planları ile gerçekleşmiştir. Osmanlı Safranbolu’sunun korunması ve yeni Safranbolu’nun 
biçimlenmesinde imar planlarının etkisi gözardı edilemez. 

Kentin ilk planı 1936 yılında Uzman Şehirci Mimar Burhan Arif Ongun tarafından hazırlanmıştır. İkinci 
plan 1968 yılında Prof. Gündüz Özdeş, üçüncü plan 1980 yılında Baran İdil, dördüncü plan 1988 yılında İsmet 
Okyay, beşinci plan 2008 yılında Anakent Planlama Yapı Yatırım AŞ. tarafından düzenlenmiştir. Bugün Safran-
bolu kentinde gözlenen açık-yeşil alanlar, bu beş farklı imar planının kararları ile meydana gelmiştir.
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Safranbolu’da yeşil alanlar fonksiyon, şekil ve büyüklük açılarından birbirinden farklılıklar gösterir. Yeşil 
alanlar refüjlerden okul bahçelerine, çocuk oyun alanlarından seyir teraslarına, kent parklarından mezarlıklara 
kadar geniş bir çeşitlilik sunmaktadır.

Çalışma sahası olan Safranbolu Belediyesi sınırları içerisinde 2016 yılında 38 parkın mevcut olduğu belir-
lenmiştir (Tablo 1). Bu parkların büyüklükleri, içsel özellikleri, konumsal özellikleri ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Tablo 1. Safranbolu’da Çalışmaya Esas Alınan Park Listesi
S.NO PARK ADI S.NO PARK ADI

1 18 Mart Kent Parkı 20 Yeni Çarşı Sanat Parkı
2 Barış Manço Parkı 21 Özgecan Arslan Parkı
3 Emniyet (100. Yıl) Parkı 22 Tülbentçi Parkı
4 Mehmet Akif Ersoy Parkı 23 İsmail Lütfü Tansu Parkı
5 Emek Parkı 24 2500 Parkı Parkı
6 Sentetik Çim Saha Parkı 25 Diriliş Parkı
7 Safranbolu Çetin Bilgiç Parkı 26 Dolunay Parkı
8 Safranbolu Merkez Parkı 27 Kışlayanı-Babasultan Parkı
9 Emirkent Parkı 28 Antepoğlu Parkı

10 Ahmet Sarı Parkı 29 Taş Harman Parkı
11 İbrahim Cefakar Parkı 30 Harmanlar Parkı
12 Rüzgar Parkı 31 Cırık Parkı
13 Prof. Dr. İbrahim Gümüşsuyu. Parkı 32 Gülşayan Parkı
14 Sağlık Parkı 33 Cinoz Parkı
15 Umut Parkı 34 Karaman Parkı
16 Yeşil Vadi Sitesi Parkı 35 Huzur Parkı
17 Ata Parkı 36 Ömer Kutay Gücük Parkı
18 Özlem Ergül Parkı 37 Abdurrahman İbrahim Ulusoy Parkı
19 Dr. Miyazaki Parkı 38 Japon Bahçesi Parkı

Bu parkların tek tek yerinde yapılan incelenmesinde 2’sinin kent parkı, 16’sının mahalle parkı ve 20’sinin 
mini park niteliğine sahip olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla parkların sayısal açıdan yaklaşık % 53’ünün mini 
park, % 42’sinin mahalle parkı ve % 5’inin de kent parkı niteliğinde olduğu saptanmıştır (Tablo 2). Burada mini 
parkların önemli bir kısmı çocuk bahçesi ile çocuk oyun alanından ya da sadece birinden oluşan parklar olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır. Bu mini parkların en büyüğü 1024 m2 olurken en küçüğü 106 m2 düzeyindedir. Mahalle 
parklarının en büyüğü 9450 m2 olup içerisinde geniş spor alanını da barındırırken, en küçük mahalle parkı 
1000 m2 büyüklüğe sahiptir. Öt yandan Safranbolu’da 2014 yılında açılan 20.000 m2 büyüklüğünde ve 2011 
yılında açılan 5000 m2 büyüklüğünde iki ayrı noktada kent parkı işlevi gören aktif yeşil alan bulunmaktadır.

Tablo 2. Safranbolu Parklarının Sınıflandırılması
No Parkın Adı Büyüklüğü (m2) Mini Park Mahalle Parkı Kent Parkı
1 18 Mart Kent Parkı 20.000 X
2 Barış Manço Parkı 2175 X
3 Emniyet (100. Yıl) Parkı 600 X
4 Mehmet Akif Ersoy Parkı 3600 X
5 Emek Parkı 3000 X
6 Sentetik Çim Saha Parkı 9450 X
7 Safranbolu Çetin Bilgiç Parkı 1089 X
8 Safranbolu Merkez Parkı 5000 X
9 Emirkent Parkı 1800 X
10 Ahmet Sarı Parkı 1268 X
11 İbrahim Cefakar Parkı 200 X
12 Rüzgar Parkı 2600 X
13 Prof. Dr. İbrahim Gümüşsuyu. Parkı 1420 X
14 Sağlık Parkı 1300 X
15 Umut Parkı 750 X
16 Yeşil Vadi Sitesi Parkı 1300 X
17 Ata Parkı 600 X
18 Özlem Ergül Parkı 1200 X
19 Dr. Miyazaki Parkı 1800 X
20 Yeni Çarşı Sanat Parkı 1024 X
21 Özgecan Arslan Parkı 700 X
22 Tülbentçi Parkı 545 X
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23 İsmail Lütfü Tansu Parkı 1220 X
24 2500 Parkı 1000 X
25 Diriliş Parkı 650 X
26 Dolunay Parkı 550 X
27 Kışlayanı-Babasultan Parkı 525 X
28 Antepoğlu Parkı 375 X
29 Taş Harman Parkı 350 X
30 Harmanlar Parkı 1600 X
31 Cırık Parkı 315 X
32 Gülşayan Parkı 106 X
33 Cinoz Parkı 400 X
34 Karaman Parkı 430 X
35 Huzur Parkı 320 X
36 Ömer Kutay Gücük Parkı 280 X
37 Abdurrahman İbrahim Ulusoy Parkı 250 X
38 Japon Bahçesi Parkı 450 X

SONUÇ

Çalışma kapsamında Safranbolu Belediyesi sınırları içerisinde 2016 yılında hizmet veren 38 park tek tek ince-
lenmiştir. Buna göre tarihi ve turistik bir kent olan Safranbolu’da imar planlarında yer alan parklar kent kimliğiyle 
uyumluluk göstermemekte, park çeşitliliği sınırlı kalmakta, kent bütününe dengeli bir dağılım göstermemektir. 

Safranbolu imar planlarında kişi başına düşen yeşil miktarını yüksek değerde çıkarabilmek için vadiler 
ve kanyonlar park olarak işaretlenmiştir. Böylece kişi başına 23 m2 aktif yeşil alan planlandığı savunulmak-
tadır. Oysa 38 parkın toplam alanı 70.242 m2 olup, kişi başına 1,4 m2 aktif yeşil alan düştüğü anlaşılmaktadır. 
Buna göre olması gereken 10 m2/ kişi asgari değere kenti ulaştırmak için ciddi çaba gösterilmesi gerekmektedir. 
Diğer bir ifadeyle Safranbolu’da planlanan yeşil alan ile uygulamaya geçmiş yeşil alan karşılaştırıldığında ciddi 
düzeyde farklılık söz konudur. İnceleme sırasaında dikkati çeken bir diğer durum da Safranbolu parklarının 
düzenlenmesinde farklı yaş gruplarının ve engellilerin gözardı edilmiş olmasıdır. Park tasarımları ve kullanılan 
donatıların engelsiz tasarım özelliklerine göre yapılması gereklidir.
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Study The Molarity Influence on the physices  properties of thin film titanium ox-
ide (TiO2) Prepared by (Sol_Gel)

 Rafea A. Munef1 , Riyadh sami2 ,  Fares Saleh Atallah3

Introduction

TiO2 is a large band-gap semiconductor and has a good long-term chemical and photostability  [1, 2]. TiO2 
thin films are used in many fields such as catalysis, photocatalysis, dye sensitized solar cells, integrated circuits 
etc. [3].They are widely used as photoelectrodes in solar hydrogen production [4] through water splitting. 
A number of methods have been reported to prepare TiO2 thin films,including chemical vapor deposition 
(CVD) [5], spray pyrolysis [6], sputtering [7], sol–gel [8, 9] process, etc.Titanium dioxide occurs in nature as 
well-known minerals rutile, anatase, and brookite. They have all the same chemistry but they have different 
structures. Anatase form is metastable and in many applications shows the best photoactivity. As TiO2 can 
only be activated by the UV light of the solar spectrum, for the practical applications, photoactivity of this 
semiconductor needs to be improved. In order to shift the absorption band from UV to visible region, doping 
with transition metals is an effective way for improving its photoactivity. In the preparation technology of new 
materials, the sol–gel method has attracted special interest.

Advantages of Sol-Gel Method In comparison with other thin film deposition methods, sol-gel has many ad-
vantages including that, producing thin bond-coating to provide excellent adhesion between the metallic substrate 
and the top coat, produce thick coating to provide corrosion protection performance. It can easily shape materials 
into a gel state, produce high purity products because the oregano-metallic precursor of the desired ceramic ox-
ides, can be mixed, dissolved in a specified solvent and hydrolyzed into a sol, and subsequently a gel, the compo-
sition can be highly controllable. It can have low temperature annealing capability, usually (200-600) °C, and can 
provide a simple, economic and effective method to produce high quality coatings [12]. 

Spin – Coating is a procedure to apply uniform thin films to flat substrates such as glass, wafer, and GaAs. 
The equipment used for spin coating is called a spin coater, or simply spinner. During spin coating, a sol-gel is 
applied to the center of a flat substrate. The spin coater rotates the substrate at high speed in order to spread the 
fluid by the centrifugal force. As the solvent is volatile, a thin layer of polymer will be left at the substrate. The 
thickness and uniformity of such film are greatly affected by the polymer solution and spin speed.

Spin coaters are widely used in areas such as semiconductor, photolithography and material research.  [13] 
High quality spin coated layers are critical for some technologies such as; dielectric/insulating layers for mi-
crocircuit fabrication, magnetic disk coatings - magnetic particle suspensions, flat screen display coatings - 
antireflective coatings, conductive oxide, compact disks DVD, CD ROM ...etc. ,television tube phosphor and 
antireflective coatings. [14] 

In the present research spin coater VTC-100 CE certified Size(400mm x 300mm x 200 mm) ,Weight(20kgs) 
is used, compact spin coater with anti-corrosive vacuum chucks designed for easy and quick coating via sol-gel 
with four wafers. The spinning speed is variable from (500-8000) rpm with two programmable segments of 
different spin times and speeds as showing in Fig. (1). the package to come includes complete accessories for 
immediate use.[15]                                                       

Materials Used to Prepare the Sol-Gel   The main materials used in this research are Tetra Butyl Titanate 
(TBT), (C16H36O4Ti), Diethanolamine (DEA), (C4H11NO2) and Ethanol, C2H6O The precursor solution contain-
ing titanium (TBT) as a titanium source, (Diethanolaminne) (DAE)as a stabilizer and ethanol as solvent, TBT 
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concentration of (0.05,0.1,0.15,0.2,0.3)M and TBT:DEA molar ratio of 1:1 were used as starting solutions. The 
stirring of the solution was continued for one hour on 70Ċ. Statically aging at (R.T) over 24h .  The table(1)  was 
giving properties physics of  metal and the table(2)  was giving formula in hill system is (C16H36O4Ti) Elemental 
composition of(Ti[O(CH2)3CH3]4)                                                                                                

  Substrate Cleaning In this work a microscopic glass slides with dimension (76.2×25.4×1) mm3 are used 
as a substrate. Cleaning of substrate is important for proper adhesion of films ,The glass substrates wear ultra-
sonically cleaned with Alconox, rinsed in deionized water , washed with isopropanol , then dried at 70 Ċ for 1 
hour . After cooling , the substrates were used for Spin-Coating .the coating is deposited by flowing the solution 
(4ml) at a viscosity of spinning at 3000 rpm . Deposition  lasted 3-4 second and the total time of spinning after 
deposition was 30 seconds                                                                                        

Metal MP
℃ 

BP
℃

FP
℃

D
 g/L

FW

TI[O(CH2)CH3]4 55 - 310-314 41 0.998 496.38

[C4H11NO2]   -12.5 218-224 127 1,05 105.14

C3H8O2 -98 65 ------ 0.79 32.04

 
  results and discussion

shown the fig. (3)the percentage transmittance for the films which exhibit good transparency in the visible 
spectrum region (96%,93%,91%,87%and81%at 0.05,0.1,0.15,0.2and0.3M respectively) with few transparency 
in the UV region increases sharply at wavelengths values (300- 350 nm), it is observed that (T%) decreases as 
increasing molarity concentration which is due to increasing of forming an agglomerate particles or because of 
high scattering resulting from surface roughness which increases as increasing annealing temperatures proved 
by (AFM) measurements.                                                                                                                                    

Fig. (3): transmittance spectra for all concentration
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The optical absorbance of TiO2 films depends on the molarity concentration  as shown in fig. (4). Further 
observation shows that the absorbance of the TiO2 films increases with increasing molarity  concentration. This 
is probably ascribed to the increase of particle sizes and surface roughness. Therefore, the TiO2 film 0.3M has 
the strongest absorbance.

 
Fig. (4): Absorbance spectra for all concentration

The relationship between the absorbance and the molarity concentration relation Ejective , The  fig. (5) 
observation shows that the absorbance of the TiO2 films increases with the increase molarity  concentration. 
And The relationship between the transmittance and the molarity  concentration relation reverse The  fig. (5) 
observation shows that the transmittance of the TiO2 films decreasing with the increase of the molarity  con-
centration.                                                                    

 
Fig. (5): Absorbance spectra and transmittance spectra for all concentration

The Optical Band Gap Energy (Eg)The energy gap can be calculated from equation [ α (hν) = A*(hν - Eg)
γ ]

   Where   A*= Constant, γ = ½ for direct transition and 2 for indirect transition ,       α= Absorption coef-
ficient,    h=Plank constant, ʋ= Frequency. 

 the relations are drawn between (αhυ)2 , (αhυ)1/2 and photon energy (hυ),as in fig. (6) illustrates allowed 
direct transition electronic and fig. (7) illustrates allowed indirect transition electronic.The energy gap value 
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depends on the films deposition conditions and its preparation method which influences in the crystalline 
structure [16].

The variation in the structural properties and other variations is a reason for making variation in energy 
gap. Figures obtained for all the other thin films have a similar type of curve.                                                                                    

Film thickness measurements by optical Michelson interferometer method have been obtained. This 
method is based on interference of the light beam reflection from thin film surface and substrate bottom, with 
error rate at 3%. He-Ne laser (632.8nm) was used and the thickness was The thickness of TiO2 films depends 
on the molarity concentration  as shown in fig. (8). Further observation shows that the thickness of the TiO2 
films increases with increasing the molarity  concentration. The fig. (9). Further observation shows that the 
absorbance of the TiO2 films increases with increasing the thickness , And that the 

transmittance of the TiO2 films decreasing with increases the thickness .              

Fig(6): Plot of (αhν) vs. photon energy for all Concentration 



Study The Molarity Influence on the physices  properties of thin film titanium oxide (TiO2) Prepared by (Sol_Gel) 669

Fig(7): Plot of (αhν) vs. photon energy for all Concentration

Fig. (8): Absorbance spectra and transmittance spectra for all concentration
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Fig. (9): Absorbance spectra and transmittance spectra for all concentration

The table gives the conclusions of the research paper:  

Indirect Eg 
(eV)       

Direct Eg        
(eV) (nm)Thickness Absorption Transitions Concentration M

3.15 3.75 202.1 0.5 95% 0.05
3.2 3.85 221.5 0.521 93% 0.1
3.2 3.8 232.1 0.77 90% 0.15

3.25 3.75 248 0.995 87% 0.2
3.2 3.8 265.1 2.99 80% 0.3
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Bilgisayar Destekli Küresel Dişli Tasarımı ve İmalatı 

Ferhat Yıldırım*1, Hakan Mumcu2

1. Giriş:

Makine endüstrisinde gücün ve hareketin aktarımı çok önemli yer tutmaktadır. Başlı başına bir tasarım 
ve imalat unsuru olan güç ve hareket iletim sistemleri, çalışma eksenleri açısından sabit ve hareketli olmak 
üzere iki başlıkta sınıflandırılabilir. Sabit eksenli uygulamalar; düz dişli çarklar, konik dişliler, kayış kasnak 
mekanizmaları vb., hareketli eksenli uygulamalar ise millerin çalışma eksenlerinin çalışma anında değişebildiği 
üniversal mafsallar gibi sistemlerdir. 

Güç ve hareket aktaran sistemlerin geliştirme çalışmalarında konik dişli çarklar, asimetrik diş profilleri, 
imalat sonrası yüzey sertleştirme gibi mukavemet arttırıcı çalışmalar ile aktarılan tork değerleri yükseltilse 
de, mil eksenleri genelde hep sabit tutulmuştur. Üniversal mafsallar ise eksenel kaçıklıkları tolere edebilecek 
şekilde tasarlanıp imal edilmişler ve kendi aralarında homokinetik ve homokinetik olmayan şeklinde ikiye 
ayrılmışlardır. Homokinetik mafsallarda giriş çıkış hız ve hareketi eşit olsa da eksenel hareketlilik zayıftır. 
Homokinetik olmayan mafsallar ise çalışma esnasında giriş ve çıkış milleri ile hareket ve torku aktarırken hı-
zlarının periyodik değişimi bileşke momentlerde ve yüksek devir sayılarında titreşimlere sebep olmaktadır 
(Yıldız, 2002). Bunlara ilaveten, miller arası açının teorik olarak 0 ̊ - 45 ̊ arasında değişmesi teoride mümkün 
olsa da, sürtünme kayıpları ve aşınmayı önlemek için bu değer pratikte 3 ̊<α<15 ̊ arasında tutulmaktadır. Açısal 
kaçıklıkları dengelemek için geliştirilen bir başka makine elemanı ise kavis dişli kavramalardır. Bir iç düz dişli 
ve bununla eş çalışacak alnı kavisli dış dişli ya da her iki yarıda da kavisli dış dişli ve bunların üzerine geçirilen 
iki yan kısmında düz iç dişli açılmış bir kovandan oluşur. Bu sistemler eksenel yönde diş genişliğine bağlı olarak 
1̊ – 2̊ ya da çift taraflı olursa maksimum 12 ̊ ‘ye kadar açısal sapmayı dengeleyebilirler (Babalık, 2006). Ama 
sonuç itibarıyla istenilen açısal telafi yükseldikçe bu elemanlarda etkisini yitirmektedir. Denenen tüm bu uygu-
lamaların tam manasıyla çözüm sağlayamadığı endüstride, yüksek derecede açılı eksenlerde güç ve hareket 
iletimini hassas biçimde sağlayacak makine elemanı ihtiyacı belirmiştir. Bilim adamları araştırmalarında insan 
eklemlerini düşünerek hareket ettiklerinde ise Küresel Dişli (KD) tanımı ve uygulamaları doğmuştur. 

      

            

Şekil 1. Bazı küresel dişli (KD) örnekleri; a) Yarım Küre Diş Profilli KD (Yang vd., 2002), b) Discrete ring-involute Tipi 
KD (Yang vd., 2005), c) Ring-involute Tipi KD (Yang, 2002; Ting ve Pan, 2009),  d) İçbükey Profilli KD (Ran, 2008), e) 

İçbükey ve Dışbükey Profilli KD (Chao ve Tsay, 2007), f) Spherical Gear Teeth Turner modeli KD (Pan vd., 2006; Ting ve 
Pan, 2009).

Küresel dişli aktarma organları ilk olarak Norveç‘te endüstriyel robotlar üzerine çalışan Trallfa firması 
tarafından robot eklemlerinde kullanılmıştır (Yang vd., 2002). Şekil 1’de görüldüğü üzere pek çok deneysel 
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çalışma yapılan küresel dişli uygulamalarında her sistemin kendine göre olumlu ve olumsuz yanları mevcuttur. 
Üretim zorlukları, düşük devir (hız), düşük tork iletimi ve diş aşınması karşılaşılan en büyük sorunlar olmuş-
tur. Bu çalışmanın amacı diğer uygulamalara kıyasla, farklı bir geometri ve temas karakteristiğine sahip olan 
küresel dişli mekanizmasını geliştirmek, üretmek ve karşılıklı çalıştırılması sonucu diş yüzeylerinde oluşacak 
aşınma deformasyonunu hem deneysel hem de sayısal analiz yoluyla incelemektir.  

2. Materyal ve Metod

2.1. Küresel Dişlinin Tasarımı

Çalışmada tasarımı yapılan küresel dişlinin geometrisinin belirlenmesindeki temel hareket noktaları, 2 
serbestlik derecesi olması ve diş profilinin hareket sürekliliğini bozmayacak biçimde şekillendirilmesidir. Küre-
sel dişli çalışmaları yaygın olarak konik silindir şekilli diş profili üzerine inşa edilmiştir. Yarım küre veya konik 
silindir şeklinde dişlerin hareket sürekliliğinde sıkıntı oluşturduğu ve bu dişlerde yüzey temas alanının küçük 
olması sebebiyle eğilme dayanımının da az olacağı düşünülürse, dişli geometrisi ve tüm sisteme ait bileşenlerin 
tasarımının “diş profili” denen bu ana unsur etrafında şekillenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. İlk denemeler ve 
kaba hesaplarla merkezden kenarlara gittikçe genişleyen yani 360̊ daire açısını, her düzleminde eşit aralıklarla 
karşılayan ve birbirinden farklı modül değeri ile çizilen pinyon dişlilerin yuvarlanma dairelerinin, profile yan-
dan bakıldığında görülen 90 ̊ ‘lik yay ile çakışacak şekilde konumlandırılması düşünülmüştür. Pinyon dişlilerin 
yuvarlanma daireleri yay üzerine konumlandırıldıktan sonra, ara modül değerleri ile köşe noktaları da yay hattı 
üzerinde bir yuvarlanma oluşturacak şekilde hesaplanarak şekilde gösterildiği gibi profilinin küresel mantığı 
oluşturulmuştur (Şekil 2).  Bu aşamada yapılan hesaplamalar dişli çark literatüründe standart bir küresel profil 
hesabı olmadığından, düz dişli çark standart hesaplamaları kullanılarak (Avcıl, 2006), aktarılmak istenen devir 
ve tork çerçevesinde elde edilmiştir. 

Şekil 2. Küresel dişlinin tasarım basamakları.

Dişli çarkların boyutlandırılmasında kullanılan hesap yöntemlerinde diş dibi mukavemeti (Eşitlik 1) ve 
yan yüzey mukavemeti-aşınma kontrolü (Eşitlik 2)  hesapları kullanılmıştır (Akkurt, 2000; Babalık ve Çavdar, 
2009). 

                                                                      (1)

                                                        (2)
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Dişli çarklar arasındaki kuvvet iletiminde en kritik durum, sadece bir diş çiftinin birbirini kavradığı du-
rumdur. Diş geometrisi çizilirken bu husus özellikle düşünülmüş, dişlerin birbirleri ile olan temaslarının güç 
ve hareket iletiminde oluşacak basıncın sisteme olan olumsuz etkileri düşünülerek mümkün olduğunca geniş 
bir alanda olmasına çalışılmıştır. Küresel dişlide temas, eksenel açı değişimi hareketinin sürekliliği sebebiyle 
kademeli olarak düşünülmemiş, sistemin alışmasının darbesiz ve esnek olması sağlanmıştır. Tamamlanan hes-
aplamalara göre boyutlandırılan küresel dişli SolidWorks ortamında modellenmiştir (Şekil 3).

 
Şekil 3. Küresel dişlinin SolidWorks ortamında modellenmesi

2.2. Küresel Dişlinin İmalatı

Sanal ortamda gözden kaçabilecek hatalar olma ihtimaline karşın dişlinin ilk etapta plastik malzemeden 
bir modeli CNC dik işlem merkezinde 2 mm çaplı küresel uçlu parmak freze ile imal edilmiştir (Şekil 4). Elde 
edilen plastik modelde üretime engel bir olumsuzluk tespit edilmeyip yapılması planlanan deneysel çalışmalar 
doğrultusunda belirlenen sayı kadar küresel dişli AISI 1060 metal malzemeden imal edilmiştir (Şekil 5). 

 
Şekil 4. Takım yolunun kontrolü ve plastik model üretimi.

     
Şekil 5. AISI 1060 metal malzemeden üretilen küresel dişliler.

2.3. Deneysel Çalışmalar

İmal edilmiş küresel dişliler markalanmış, ardından alkolle temizlenmiş ve aşınma deneyleri öncesi  10-2 
hassasiyetli terazide tartılarak kütleleri bulunmuştur. Dişli çiftleri; 20 ̊, 40 ̊, 60 ̊ ve 80 ̊ ‘lik açılarda 1’er saatlik 
periyotlar halinde toplam 5 saat boyunca 1300 d/dk hızda çalıştırılarak aşınma deneyine tabi tutulmuşlardır. 
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Deneylerden sonra dişlilerdeki kütle kaybı tekrar ölçülmüş ve Optik Mikroskop yardımıyla diş yüzeyinde 
oluşan aşınma deformasyonları incelenmiştir. Dişlilere uygulanan aşınma deneyleri için hazırlanmış deney 
düzeneğinin şematik görseli Şekil 6’da verilmiştir.

Şekil 6. Aşınma deney düzeneğinin şematik olarak gösterimi.

3. Sonuçlar ve Tartışma

3.1. Aşınma Deneyi Sonuçları

Tablo 1’de 20 ̊, 40 ̊, 60 ̊ ve 80 ̊ ‘lik açılarda 1 er saatlik periyotlarla toplam 5 er saat çalıştırılan dişlilerdeki 
ağırlık kaybı ve Şekil 7’de bu numunelerin yüzeyinde oluşan aşınma deformasyonu verilmektedir.

Tablo 1. Numunelerde oluşan ağırlık kaybı.
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a)

d)c)

b)

Şekil 7. Numunelerin yüzeyinde oluşan aşınma deformasyonları; a) 20   ̊açıda 5 saat, b) 40   ̊açıda 5 saat, c) 60   ̊açıda 5 
saat, d) 80   ̊açıda 5 saat.

Numunelere ait değişik açılarda ve çalışma sürelerindeki ağırlık kaybı-çalışma ömrü grafikleri ise aşağıda 
verilmektedir. Sırasıyla, Şekil 8’de döndüren ve döndürülen dişlilerin 1’er saatlik çalışma periyotları ve 20 ̊, 40 ̊, 
60 ̊ ve 80 ̊ ‘lik açılardaki toplam 5 saatlik ağırlık kaybı-zaman grafikleri, verilmektedir. Grafiklere dikkat edilirse 
numunelerin kütlelerindeki en büyük azalma ilk çalışma başlangıcında yani ilk 1 saatlik periyotta oluşmuştur. 
Devam eden periyotlarda kütleler lineer biçimde azalmaya devam etmiştir.

a) b)

Şekil 8. Dişlilerin 1’er saatlik çalışma periyotları ve 20 ̊, 40 ̊, 60 ̊ ve 80 ̊ ‘lik açılardaki toplam 5 saatlik ağırlık kaybı-zaman 
grafikleri; a) Döndüren dişli, b) Döndürülen dişli.

Şekil 9’da döndüren ve döndürülen dişlilerin 1’er saatlik çalışma periyotlarında 20 ̊, 40 ̊, 60 ̊ ve 80 ̊ ‘lik açılar-
daki 5 saatlik toplamlı aşınma-zaman grafiği verilmektedir. Grafiklere dikkat edilirse, numunelerdeki en büyük 
aşınma çalışmanın ilk başlangıç periyodunda oluşmuştur. Bu durum aşınma oluşumunun temel prensibi olan 
en büyük aşınma kaybının çalışma başlangıcında oluşması kuralıyla örtüşmektedir. Devam eden periyotlar da 
aşınma kaybı azalarak devam etmiştir. Döndüren dişlideki aşınma kaybı döndürülen dişlinin aşınma kaybına 
oranla daha düzenli oluşmuştur. Açı arttıkça aşınma kaybı artmıştır. Döndürülen dişlideki aşınma kaybı darbe 
ve titreşimler sebebiyle daha düzensiz bir artış göstermiştir.
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a) b)

Şekil 9. Dişlilerin 1’er saatlik çalışma periyotları ve 20 ̊, 40 ̊, 60 ̊ ve 80 ̊ ‘lik açılardaki toplam 5 saatlik aşınma-zaman 
grafikleri; a) Döndüren dişli, b) Döndürülen dişli.

3.2. Sonlu Elemanlar Analizi Sonuçları

Dişlilerin, deneysel olarak incelenen çalışma açılarıyla ve matematiksel olarak yapılan hesaplamalarda kul-
lanılan farklı kuvvet değerleriyle yapılan sonlu elemanlar yöntemli 3 boyutlu statik analizleri gerçekleştirilm-
iştir. Yapılan analizlerde dişlilerin imal edildikleri geometrinin bulmasında kullanılan güvenlik katsayısı değeri, 
dişli yüzeylerinde kuvvet etkisi altında oluşan sekil değişiklikleri ve Von-Misses gerilmeleri incelenmiştir. Bu-
lunan sonuçlara göre Dişlilerin boyutlandırılmalarında kullanılan ön tanımlı güvenlik katsayısı dahilinde imal 
edilip çalıştırıldığı görülmüştür. Sırasıyla 20 ̊, 40 ̊, 60 ̊ ve açılarda güvenlik katsayısı emniyetli çıkmış sadece 80 
̊ açıda kritik esiğe gelinmiştir. Bu durum, deneysel çalışmalar sırasında 80 ̊ açıda görülen ve diğer açılardan 
daha yüksek olan aşınma kaybı da düşünüldüğünde dişlinin limitlerde çalıştığı yorumuyla açıklanabilir. En 
büyük gerilmelerin kuvvetin dişliye uygulandığı bölgede, daha sonraki büyük gerilmelerin diş dibinde oluştuğu 
görülmüştür. En büyük gerilmelerin kuvvetin uygulandığı noktada olmasının sebebi olarak, küresel dişlide 
noktasal temasın yaşanması söylenebilir. Dişlinin diş profilinde ki kesit farklılığı sebebiyle karşılayabileceği 
yük miktarı dişlinin her bölgesinde eşit olmamaktadır. Küçük profilli bölgede yani düşük çalışma açısında 
taşınabilecek yük miktarı daha düşüktür. Bu durum dişlinin en büyük dezavantajını oluşturmaktadır. Dişlinin 
çalıştırılması esnasında dişlinin bu durumu düşünülerek kuvvet uygulanmalıdır. Kuvvetin sınırlandırılması, 
kademeli kuvvet uygulamaları gibi uygulamalarla bu olumsuzluk uygulamalarda kısmen de olsa azaltılabileceği 
düşünülmektedir. Dişlinin bahsedilen bu dezavantajına karşılık, hareketi değişik çalışma açılarında ve kesinti-
siz olarak iletebilme yeteneği de en büyük avantajı olarak ön plana çıkmaktadır. Yapılan analizlere ait görseller 
Şekil 10’da verilmiştir.
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a)

d)c)

b)

 

Şekil 10. Numunelere uygulanan yüklemeler; a) 20   ̊açı, b) 40   ̊açı, c) 60   ̊açı, d) 80   ̊açı.

4. Sonuçlar

Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar şunlardır;

• Dişlilerin karşılıklı çalışması esnasında temas bölgelerinde adhesiv ve yorulma aşınması mekanizma-
ları oluştuğu görülmüştür.

• Dişlilerin karşılıklı çalışma açısı arttıkça dişlilerdeki aşınma kaybının arttığı görülmüştür. En büyük 
aşınma kaybının, en büyük çalışma açısı olan 80 ̊ ‘de tespit edilmiştir. Bu durumun dişlilerin en büyük 
temas alanının diş profili gereği 80 ̊ çalışma açısında olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

• Çalışma süresi olarak tespit edilen 1’er saatlik periyotlar incelendiğinde aşınmanın en hızlı meydana 
geldiği periyot ilk 1-2 saatlik periyotlardır. Dişliler arasındaki temasın ve çalışmanın ilk başlangıcı, 
aşınma kaynaklı malzeme kaybının en hızlı olduğu bölümdür. Aşınma kaybı ilerleyen periyotlarda 
azalarak devam etmektedir.

• Aşınma kayıpları döndüren ve döndürülen dişli olarak ayrı ayrı kıyaslandığında her iki dişlinin de 
birbirine benzer kayıplar yaşadığı, aralarında ciddi farkların oluşmadığı gözlemlenmiştir.

• Sonlu elemanlar analizlerine göre dişlilerin, ön tanımlı güvenlik katsayısı dahilinde imal edilip 
çalıştırıldığı görülmüştür. Sırasıyla 20 ̊, 40 ̊, 60 ̊ ve 80 ̊  ‘lik açılarda güvenlik katsayısı emniyetli bu-
lunmuş, sadece 80 ̊ açıda kritik eşiğe yaklaşılmıştır. Bu durum, deneysel çalışmalar sırasında 80 ̊ açı-
da görülen ve diğer açılardan daha yüksek olan aşınma kaybı da düşünüldüğünde dişlinin limitlerde 
çalıştığı anlaşılmıştır.

• Analiz sonuçlarına göre en büyük gerilmelerin, kuvvetin dişliye uygulandığı bölgede, daha sonraki 
büyük gerilmelerin diş dibinde oluştuğu görülmüştür. En büyük gerilmelerin kuvvetin uygulandığı 
noktada olmasının sebebi olarak, küresel dişlide noktasal temasın yaşanması söylenebilir. 



678 Ferhat Yıldırım, Hakan Mumcu

5. Kaynaklar

Akkurt M., “Makine elemanları”, Birsen Yayınevi, İstanbul, 445-619, 2000.

Avcıl Ö. A., “Dişli çarkların standartlara göre hesaplanması ve bilgisayar destekli tasarımla kontrolü”, Yük-
sek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2006.

Babalık F. C.,”Makine elemanları ve konstrüksiyon örnekleri, Nobel Yayın Dağıtım”, Ankara, 361-889, 2006.

Babalık F. C. ve Çavdar K., “Makine bilimi ve elemanları”, Dora Yayınevi, Bursa, 333-359, 2009.

Chao L. C. and Tsay C. B., “Contact characteristics of spherical gears”, 12th IFToMM World Congress, 
France, 2007.

Pan C. Y., Wen X. S., Yang K. Y., Xu X. J., Liu M. and Yao Q .S., “Research on transmission principle and 
kinematics analysis for involute spherical gear”, Front. Mech. Eng., China, 2: 183-193, 2006.

Ran, L. H., “A new kind of spherical gear and it’s application in a robot’s wrist joint”, Robotics And Com-
puter-Integrated Manufacturing, 2008.

Ting L. and Pan C. Y., “On grinding manufacture technique and tooth contact and stres analysis of ring-in-
volute spherical gear”, Mechanism and Machine Theory, 44: 1807-1825, 2009.

Yang S. C., “Mathematical model of a ring-involute-teeth spherical gear with a double degree of freedom”, 
The International Journal Of Advanced Manufacturing Technolohy, 20: 865–870, 2002.

Yang S. C.,”A rack-cutter surface used to generate a spherical gear with discrete ring-involute teeth”, The 
International Journal Of Advanced Manufacturing Technolohy,  27: 14–20, 2005.

Yang, S. C., Chen C. K. and Li K. Y., “A geometric model of a spherical gear with a double degree of free-
dom”, Journal Of Materials Processing Technology, 123: 219–224, 2002.

Yıldız C., “Homokinetik olmayan mafsallarda istavrozun gerilme analizi”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 2007.



A RESEARCH ON LANDSCAPE PERCEPTION IN TURKISH PAINTING ART EFFECTED BY 
MODERNISM BETWEEN 1950 – 2000 679

A RESEARCH ON LANDSCAPE PERCEPTION IN TURKISH PAINTING ART 
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Osman ZEYBEK1

Introduction

Modernism, the most radical departure from tradition ever to be seen in the history of art, by mid-century 
had become institutionalized as a tradition. In other words, breaking away from tradition became, itself, a tra-
dition. During the years between the late 19th century and the WWII, when modernism in European art was 
mounting an invasion from the shores of culture which would end in conquest of the heartland, art in Turkey 
was engaged in hewing out an identity (Duben, 2007). 

The artists live and see their environment through an approach of nature anxiety, for to create a real place 
bringing depth problem together. Therefore the significant discovery is perspective has taken a part in the art at 
Renaissance Pictures, which begins to get blurry with contemporary art movements (Beyoğlu, 2007).

Materials and Methods

Material of this research is constituted of selected artists’ paintings, who were active between 1950-2000. 
Research is conducted by examining all paintings belong to those artists, in terms of existing of space; trying to 
figure out how the modernism was effective on Turkish painting art’s landscape perception. 

37 Turkish painters who opened an exhibition are selected and their 106 painting were examined. Selected 
painters are Fikret Mualla, Zeki Faik İzler, Hakkı Anlı, Selim Turan, Nejad Devrim, Mübin Orhon, Bedri Rahmi 
Eyüboğlu, Abidin Dino, Avni Arbaş, Orhan Peker, Turan Erol, Erol Akyavaş, Ömer Uluç, Yüksel Arslan, Behçet 
Safa, Mehmet Güleryüz, Alaettin Aksoy, Gürhan Coşkun, Burhan Uygur, Birol Kutadgu, Ergin İnan, Neşe Er-
dok, Jale Erzen, Adnan Çoker, Burhan Doğançay, Halil Akdeniz, Şükrü Aysan, Meriç Hızal, Osman Dinç, Ser-
hat Kiraz, Kemal Önsoy, Canan Tolon, Serdar Arat, Mithat Şen, Bedri Baykam, Elif Ayiter and Selma Gürbüz. 

Of course, there are many precious painters in Turkey and they could have been in this research. But these 
names’ paintings were easy to reach through some art collections. That is why the research is limited to these artists. 

 
Figure 1. Turan Erol’s and Fikret Mualla’s painting with space sense. 

Results and Discussion

Contemporary culture was the child of the modern city, and of the technology. «Modernism is also the 
aesthetic of the machine age» stated by a number of historians (Harvey, 1991; Banham, 1977). In the climate of 
social change that made itself beginning in the 1950s, the aesthetic values which had guided Turkish painting 
and sculpture since the late 20th century underwent a gradual process of erosion. But there was another factor 
1         Ankara University Faculty of Agriculture Department of Landscape Architecture
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apart from the evolution of society, that contributed to this erosion. The Turkish artists going abroad to study 
and work now saw themselves in a different role than before. For some Turkish artists training may have been 
a goal, one among several. 

In Turkey, the first art association and artist group movement of the Republican Period, seen as the pio-
neer of a new era, is the Independent Painters and Sculptors Association. In addition, examples of Turkish art 
developed in the modern understanding of the westernization line are given in the understanding of the artist 
group. The works of Anatolian landscapes in Turkish paintings will form the basis of the formal and construc-
tive understanding which will be more influential and important after 1940s. 

There are basic elements in the artwork and the perception of the space. These elements: line, form, per-
spective, light-shadow and color. In modernism, the viewer is no longer trying to figure out the painting as an 
extension of the real world, tried to conceptualize. It has caused a great surprise, not with the content of the 
painting, but with the way of breaking down and distorting its figures and space. The painting is conceptual 
and therefore can be referred to as the space as well as the conceptual space. In other words, in the abstract and 
abstraction-oriented painting, the emotional perception changes the surface, the amorphous structures or the 
dynamic spaces between the elements and the emotional space, and the bearing surfaces function as the space. 
The conceptual art term was started to be used for works of art that no longer show themselves in the usual art 
form in the 1960s and was also defined as the art of ideas. 

From the selected artists’ selected works, it is obvious that contemporary art began to control main art-
works of 1950-2000. It is obvious that, towards 2000, abstract works are getting more common in Turkish paint-
ing art. Thus, landscape perception is losing its presence. For example, Fikret Mualla is preserving space sense 
in her paintings, but Zeki Faik İzer demonstrate a tendency to use fauvist colors in abstract paintings without 
space sense. Alaettin Aksoy and Turan Erol is preserving landscape perception likewise in impressionism. Just 
11 of 106 paintings that had been examined are preserving their landscape perception through space identities. 

Figure 2. Burhan Uygur, Ergin İnan, Burhan Doğançay, Kemal Önsoy,  Mithat Şen’s paintings under contemporary art 
movements’ effect. .
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Giriş

Mastitis, çoğunlukla bakteriyel ya da mikotik patojen faktörlere bağlı olarak oluşan meme dokusu 
yangısıdır (Shearer ve Haris, 2003). Mastitis enfeksiyonları, hastalığın klinik formuna göre subklinik ve klinik 
olmak üzere iki şekilde görülmektedir. Subklinik mastitis, dışarıdan bakıldığında meme dokusu ve sütte her-
hangi bir değişikliğin fark edilemediği formudur. Klinik mastitis, sütte belirlenebilir değişikliklerin meydana 
geldiği meme yangısıdır. Mastitislerin bu tipleri ya direk kendi kendine iyileşir veya hastalığın devamı sonu-
cunda akut veya kronik duruma gelebilir (Anonim, 2010). Süt sığırcılığı için mastitisin süt verimini azaltması 
ve gıda güvenliği açısından sorunlar teşkil etmesi pek çok ülke tarafından kabul görmektedir (Smith ve Hogan, 
1996). Sunulan bu çalışma ile subklinik mastitisli koyunlarda kanda GSH, seruloplazmin, A, C ve E vitamini 
düzeylerinin araştırılması hedeflenmiştir. 

Materyal ve Metod

Bu çalışma için canlı materyal olarak Van İli Çaldıran İlçesi Toprakseven köyünde bulunan bir çiftlikteki 
aynı beslenme ve bakım şartlarına sahip, laktasyonun ilk dönemindeki, 3-5 yaş aralığındaki toplam 30 Akkara-
man koyunu kullanıldı. 

Başlangıçta sürüde bulunan tüm koyunlara klinik muayene gerçekleştirildi, koyunlar içersinden memel-
erinde kronik ya da akut yangı belirtisi olmayanlar ile genel bir enfeksiyonu bulunmayanlar ayrıldı. Koyunlar 
içerisinden seçilenlerin sütleri mastitis indikatör kâğıdı ve CMT ile değerlendirilerek mastitis teşhisi yapıldı 
(Housawi ve ark., 2008; Megersa ve ark., 2010). CMT ve mastitis indikatör kâğıdı ile negatif sonuç gösteren 
sağlıklı 10 koyun kontrol grubunu, pozitif sonuç veren 20 koyun ise deneme grubunu oluşturdu. Tüm gru-
plardan kan örnekleri alınarak, GSH (Beutler ve ark., 1963; Rizzi ve ark., 1988), Seruloplazmin (Ravin, 1956), 
Vitamin C (Omaye ve ark., 1979), Vitamin A ve Vitamin E (Zaspel ve Csallany, 1983) analizleri gerçekleştirildi.

Tablo 1. Mastitisli ve sağlıklı koyunlara ait GSH, Seruloplazmin, Vitamin A, Vitamin E ve Vitamin C düzeyleri.

1 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Özalp Meslek Yüksek Okulu, Özalp, VAN
2 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Tuşba, VAN
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Sonuç ve Tartışma

Literatürde koyunlarda mastitis üzerine yapılmış pek fazla çalışma bulunmamaktadır. Genelde yapılan 
çalışmalar mastitisli inekler üzerinedir. Bu sebeple bu çalışmada onlara daha fazla yer verilmiştir. Sunulan 
çalışmada sağlıklı koyunlarda GSH düzeyi 19.61±2.95 mg/dl, subklinik mastitisli koyunlarda ise 15.43±1.47 
mg/dl olarak bulunmuş ve istatistiksel olarak p<0.05 düzeyinde önem saptanmıştır. GSH düzeyindeki bu azal-
ma yapılan diğer çalışmalar ile paralellik göstermektedir.

Bu çalışmada seruloplazmin miktarları sağlıklı koyunlarda 16.54±0.14 mg/dl, mastitisli koyunlarda 
17.13±0.11 mg/dl olarak bulunmuştur. Seruloplazmin düzeyi genel olarak yangı durumlarında bu çalışmada 
olduğu gibi artış göstermektedir. Fakat seruloplazmin miktarındaki bu artışa rağmen gruplar arasında istatis-
tiksel bir farklılık bulunamamıştır.

Sunulan çalışmada A vitamini miktarları sağlıklı koyunlarda 0.44±0.03 mg/lt, mastitisli koyunlarda 
0.39±0.04 mg/lt olarak bulunmuştur. Gruplar arasındaki bu farklılık istatistiksek açıdan p≤0.05 düzeyinde an-
lamlı olduğu saptanmıştır. A vitamini düzeyindeki bu azalma genel olarak literatürler ile paralellik gösterme-
ktedir.

Bu çalışmada E vitamini düzeyleri kontrol grubunda 290.1±14.3 µg/dl olarak, mastitisli grupta ise 
254.3±11.8 µg/dl olarak ölçülmüştür. Mastitis grubundaki bu düşüş istatistiksel açıdan p≤0.01 değerinde 
önemli saptanmıştır. Mastitisli grupta E vitamini miktarının düşük düzeyde olması, yangı sonucunda oluşan 
lipit peroksidasyonuna karşı kullanılmasından kaynaklanmış olabilir.

Çalışmamızda C vitamini düzeyleri kontrol grubunda 6.75±0.15 µg/ml ve mastitisli grupta 5.91±0.17 µg/
ml olacak ölçülmüştür. Kontrol grubuna göre mastitisli gruptaki bu düşüş istatistiksel olarak p≤0.05 değerinde 
önemli olarak saptanmıştır.

Sonuç olarak; mastitis kaynaklı ekonomik kayıplar önemli bir problem teşkil etmektedir. Subklinik mastiti-
sin erken teşhisi bu sebeple çok önemlidir. Hastalığın belirtileri gözle ve klinik muayene ile tam anlaşılamadığın-
dan sürü içersinde yayılması önemli ölçüde fazla olmaktadır. Sunulan çalışmada bulgularda sağlıklı grupların 
mastitisli gruplara göre plazma antioksidan (GSH, A vitamini, C vitamini ve E vitamini) düzeyleri fark-
larının istatistiksel olarak önemli olduğunu tespit edildi. Bu farklılıklar mastitis durumunda oksidatif stresin 
oluştuğunu ortaya koymuştur. Organizmada meydana gelen yangısal vakalarda oksidan maddelerin artan mik-
tarına karşı, hayvanların antioksidan kapasitesini arttırmak amacıyla gebelik ve takiben laktasyon süreçlerinde, 
yem katkı maddesi olarak ya da enjeksiyon şeklinde bağışıklık ve antioksidan savunma sistemlerinde önemli 
görevler üstlenen A, E ve C vitamini gibi bazı antioksidanların verilmesinin, oksidatif stresi azaltmada etkin 
rol üstlenebileceği ve bunun mastitisli hayvanların enfeksiyona karşı dayanıklılığını arttırabileceği söylenebilir. 

Şekil 1. Mastitisli ve sağlıklı koyunlara ait GSH, Serüloplazmin, Vitamin A, Vitamin C ve Vitamin E düzey grafikleri.
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INTRODUCTION

Toxoplasma gondii is an obligate intracellular protozoan responsible for common parasitic infections 
throughout the world; it can invade and multiply in the nucleated cells of virtually all worm blooded animals 
including humans, mammals and birds, with members of the cat family being the only known hosts for the 
sexual stage of T. gondii infection (Sukthana , 2006). Toxoplasmsis in generally transmitted through oral route 
(ingestion of raw or undercooked meat, ormeat-derived product, ingestion of unwashed fruits or vegetable or 
ingestion of contaminated cat feces) or by accidentally ingesting Toxoplasma gondii cysts. Also Toxoplasmosis 
can be transmitted congenitally from mother to fetus through the placenta (Montoya et al.,2004). T. gondii has 
a wide variety of hosts, as almost all warm blooded animals can be infected. Sexual replication of the parasite 
occurs only in domestic cats and wild felidae (definite hosts), while asexual replication occurs in both interme-
diate and final hosts . Oocysts are passed in the feces of cats and become infectious within 21 days of being shed.
Tachyzoites survive and multiply only in an intra -cellular location while tissue cysts containing few or many 
bradyzoites occur in the tissues of infected animals within a week of infection(Sukthana , 2006).Serological tests 
are the primary method for the routine diagnosis of toxoplasmosis. Most tests rely on the detection of specific 
IgM, IgA, IgG antibodies to Toxoplasma gondii in enzyme-linked immunoassays (ELISA). However, serologi-
cal tests may fail to detect specific anti-Toxoplasma antibodies during the early phase of the infection because 
antibodies may not be produced until several weeks of parasitemia have elapsed(Gross et al.,2000). Tests may 
also fail to detect T. gondii infection in immunocompromised patients because IgG or IgM antibody titers might 
not increase in these patients (Contini et al., 2006) The histological demonstration of T. gondii tachyzoites in 
tissue sections or smears of body fluids has been used successfully for detecting the presence of the parasite 
in the central nervous system of AIDS patients(Montoya ,2002). The more established PCR technique is a key 
procedure for molecular diagnostics (Su et al.,2010). This study developed to detection of the B1 gene and ITS1 
region and 529 repeated region of T. gondii using standard PCR , multiplex PCR , real time-PCR.

MATERIALS AND METHODS

2.1 Sample collection

This cross-sectional study was performed on men and women referred to Azadi teaching Hospital, Kirkuk 
general hospital Kirkuk City, Iraq during the period from January 2016-February 2017. More ever blood sam-
ples were obtained from 50 patient .The Peripheral blood samples (2-3 ml) were collected in EDTA tubes and 
have been kept at -20°C until have been used. Questioners have been given to all participants regarding the 
demographic characteristics and some risk factors of toxoplasmosis. 

2.2. DNA Extraction 

The DNA was extracted from whole blood of 50 patient using a DNA purification kit (Jena Bioscience, 
Germany). according to the manufacturer’s instruction.The DNA concentration and purity were measured 
using a Nano-Photometer (Implen, Germany), while the integrity of the extracted DNA was tested using an 
ethidium bromide-stained agarose gel. DNA was used for the optimization of the PCR amplification conditions 
and it was stored at-20°C  until use.

1 Department of Biology / College of Science / Kirkuk University / Kirkuk / Iraq.
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In this study two types of DNA extraction kits were used for preparation of genomic DNA for standard and 
multiplex PCR amd real time .

2.3. Primer design

All samples were subjected to PCR, using primers specific for consensus sequence spanning the partial re-
gions of the B1 gene (AF179871) and 529 repeat region (AF146527) from the T. gondii RH strain. Meanwhile the 
common primers, designed based on the ITS-1 region, shared homology with most T. gondii strains, including 
RH, ME49, MAS, PGT, CTG, COUGAR, CN, SH, Zs, and QH (AY259045, AY2259044, AY143139,AB255454, 
AJ628253, AJ628252, and AJ628251).These targets were used because among the reported targets, they were 
repetitive sequences that could detect T. gondii specifically. The primers were designed using the Vector NTI 9.0 
program, according to standard guide lines (Rahmatullah et al., 2012).   

Table1 :  Set of primer sequences used in development of the multiplex PCR.
Name Sequence 5’→ 3’ Amplicon Name Tm ºC Size (bp)

B1 Fa 760 ATA GGT TGC AGT CAC TGA CG 779 B1F1R1-S2 60 321
B1 Ra 1061 CTC CTC TTC GCG AAA CCT CA 1080 62
TS1 Fb 1 ACA CGT CCT TAT TCT TTA TTA ACC A 25 ITS-1-S2 66 234
TS1 Rb 214 ATC CCA ACA GAG ACA CGA ATT 234 60
529 Fc 169 TGT GCT TGG AGC CAC AGA AG 188 529-S2 62 182
529 Rc 332 GCA GCC AAG CCG GAA ACA T 350 60
Gene Bank Accession Numbers
aAF179871. 
b AY259045. 
c AF146527.

Multiplex PCR primers set are shown in table 1 , The primers were designed with a melting temperature 
(Tm) range of 60–66°C to ensure their equal efficiency in the multiplex reaction.Briefly, amplification reactions 
were performed in 20μL volume which contains:

• 2μL DNA template

• 0.5μM of each primer

• 4μLhot start red load 5x Master Mix (3.5mM MgCl2 final concentration)

• Fill to 20 ul with distilled water   

The PCR conditions are as follows: initial incubation at 95 °C for 2 min followed by 29 cycles of reaction 
with step of denaturation at 95 °C for 20 sec, annealing at 59 °C for 45 sec and elongation at 72 °C for 1.5 min-
utes, and the 30 cycles were followed by a step of final extension at 72 °C for 5 min.

PCR product was checked for amplification in a 1.7 % agarose gel stained with ethidium bromide. The 
optimum size of the product was ascertained comparing it with 50 or 100 bp DNA ladder.

b- Real-Time PCR protocol

To reduce risk of contamination and false positive results. A real time PCR technique was employed to 
detect Toxoplasma gondii in this study. The Real time PCR is based on the detection of the fluorescence, produ-
ced by a reporter molecule, which increases as the reaction proceeds. Reporter molecule is dual-labeled DNA 
probe, which specifically binds to the target region of pathogen DNA. Fluorescent signal increases due to the 
fluorescent dye and quencher separating by Taq DNA-polymerase exonuclease activity during amplification. 
PCR process consists of repeated cycles: temperature denaturation of DNA, primer annealing and complemen-
tary chain synthesis. The use of Internal Control (IC) in present study prevents generation of false negative re-
sults associated with possible loss of DNA template during specimen preparation. IC indicates if PCR inhibitors 
occur in the reaction mixture. IC template was added in each single sample (including control samples) prior 
to DNA extraction procedure. The amplification and detection of IC does not influence the sensitivity or spe-
cificity of the target DNA PCR.Before performing the test, samples and reagents must be prepared as follows:
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Sample preparation:

If samples of isolated DNA were stored frozen prior the assay, thaw them and keep at least 30 minutes at a 
temperature of (18 - 25) °C. The isolated DNA can be stored at (2 - 8) °C for 2 days.  

Preparation of the reagents:

Prior the test take the kit out of the refrigerator and keep the Master Mix (MM) closed in the package at 
(18 – 25) °C for at least 30 minutes. Then open the package and take the necessary number of tubes with MM 
(including prepared samples and controls). Each tube is intended for 10 tests. Put the remaining tubes imme-
diately back into the foil pouch, squeeze the air out and tightly close with the clip.

To prepare diluted Master Mix, add 300 μl of Recovery Solution (RS) to each tube with MM. Mix gently, 
hold at room temperature for 15 minutes, and then carefully re-mix. Store diluted MM at (2 – 8) °C for 2 weeks.

THE PROCEDURE:

1. Prepare an appropriate number of 0.2 ml tubes or micro plates for PCR. Label each tube for each spec-
imen and control. 

2. Add 25 μl of prepared Master Mix to each 0.2 ml tube. 

3. Add 25 µl of corresponding isolated DNA solution to each tube using a separate pipette tip with filter. 
Do not touch the pellet! Tightly close the tubes. 

4. Place the tubes into the Real Time PCR system. 

5. Set up the Program for ECO Illumina Real Time PCR system. The Temperature profile of Real Time 
PCR was the following.

Stage 1: 50 °С, 2 min;

 
50 CyclesStage 2: 95 °С, 2 min;

Stage 3: 94 °C, 10 sec;
60 °C*, 40 sec 

* Measure the fluorescence at 60 °C using the FAM and ROX channels (Green and Orange). FAM channel 
was used for detection of Internal control DNA, while ROX channel was used for detection of Toxoplasma DNA. 

Data Analysis:

Threshold cycle must be determined for each sample including the controls. The threshold cycle – Ct – val-
ue is the cycle number at which the fluorescence generated within a reaction crosses the fluorescence threshold, 
a fluorescent signal rises significantly above the background fluorescence. The Ct depends on initial quantity of 
pathogen DNA template.For each sample the program should detect the increase of the amplification signal of 
IC DNA along channel FAM (Green) and determine IC Ct.

Table 2 shows summary of data analysis for each sample and control. 

For Positive Control, the program should detect

•	 increase of the IC DNA amplification signal along channel FAM (Green) and 
determine the threshold cycle, IC Ct;

•	 increase of the T.gondii DNA amplification signal along channel ROX (Orange) and 
determine the Ct value;

For Negative Control, the program should detect

•	 increase of the amplification signal of IC DNA along channel FAM (Green) and 
determine the threshold cycle, IC Ct.

•	 No significant ROX (Orange) fluorescent increase should appear (no T.gondii DNA 
amplification).

The sample is considered positive, i.e. contains 
T.gondii DNA, •	 When Ct value via ROX (Orange) channel for this sample is less than or equals to 40.

The sample is considered negative (not 
containing T.gondii DNA)

•	 If Ct value via ROX (Orange) channels for this sample is above 40 or is not 
determined.
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RESULT

3.2 Genomic DNA integrity

The integrity of extracted DNA was assessed by gel electrophoresis. Specifically, 1 μl of each DNA extract 
was analyzed in a 1% agarose gel containing 0.5% ethidium bromide and was visualized by U.V. illumination.
Gel electrophoresis revealed that high-molecular-weight non-degraded genomic DNA was obtained with all 
methods (Figure 3.1).

Figure 3.1: Representative results from gel electrophoresis analysis of extracted genomic DNA from 50 sample . M: mid-
range DNA ladder, 100 bp

3.3 Detection of T. gondii by PCR

Since serology, which is used regularly, might be negative during early phase of infection there was a need 
for sensitive and accurate techniques to detect early infection with T. gondii. A PCR-dependent genetic test was 
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used in this study detect T.gondii infection in blood of patients suspected to have toxoplasmosis. Three targeted 
genes were used (B1, 529 repeated region and ITS-1) to evaluate the efficiency and sensitivity of primers in 
detection of T. gondii.  DNA samples from IgG positive (n= 30), IgM positive (n = 15) and control patients (n = 
5) were subjected to PCR test. Results presented here showed that, control group has no amplification of any of 
the targeted genes. 4 samples (26%) of IgM positive group showed positive results for 529 repeated region (182 
bp) [Figure 3.2 A]. On the other hand, 3sample (10 %) from IgG positive group showed amplification of 529 
gene and 2 (6%) of ITS-1 gene [Figure 3.2 B]. No amplification was noticed for B1 gene. 

Figure 3.2: Agarose gel electrophoresis of PCR products amplified using individual primers for detection of T.gondii. 
A) Amplification results of DNA samples from IgM positive group showing that only 529 bp repeat was amplified. B) 
Amplification results of DNA samples from IgG group showing 3 positive sample for 529bp region and 2 samples for 

ITS-1 gene. Lanes M: Midrange 100 DNA ladder. 

3.5 Detection of T. gondii infection by multiplex PCR

The multiplex PCR was designed to detect B1 and 529 repeated region in a single tube and B1 plus ITS-1 
gene in another tube. Results obtained showed that, of the IgM positive group 3 samples were positive for B1 
and 529 repeated region (20%). On the other hand, of the IgG positive group only one sample (3%) was positive 
for only ITS-1 gene (Figure 3.3). These results may suggest that the sensitivity of B1 plus 529 repeated regions 
multiplex PCR is higher than that of B1 plus ITS-1 one. Moreover, DNA inhibitors may contribute to inhibition 
of B1 gene amplification in these samples
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Figure 3.3: Agarose gel electrophoresis of multiplex PCR products amplified from DNA of IgG and IgM positive 
samples. Lane M: 100 bp mid range DNA ladder. Lanes 1, 2, and 3 multiplex PCR products amplified using B1 and 529 

bp primers. Lane 5: multiplex PCR products amplified using B1 and ITS-1 primers.

3.6 Detection of chronic T. gondiii nfection by Real-Time PCR

Several molecular approaches have been used for the diagnosis of toxoplasmosis, but none of them have an 
internal control which would inform us regarding the presence of DNA amplification inhibitors in the reaction. 
The presence of DNA inhibitors in some clinical samples may resulted in false negative test outcomes. There-
fore, we used a Real-Time PCR kit entirely designed for diagnosis of T. gondii from various clinical specimens. 
The major advantage of that kit is the presence of internal control DNA applied to samples during extraction 
protocol. A positive control for T. gondii was included in the test as a reference. DNA samples of patients positive 
for IgG (n = 30) were amplified using illumine real-time PCR machine. In this assay, an increase of fluorescent 
signal above a preset threshold within 40 PCR cycles was considered positive (i.e., CT < 40). The Ct value (cycle 
threshold) is the cycle number at which the fluorescence generated within a reaction crosses the fluorescence 
threshold, a fluorescent signal significantly above the baseline. Results presented here showed that, the internal 
controls for all samples were positive as an indication that there was no DNA inhibitors in these samples. 4 of 
30 samples (13.3%) were found to be positive for T. gondii infection with Ct values less than 40 (Figure 3.4).
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Figure 3.4: Real-time PCR detection of the chronic T. gondii  infection. Typical amplification plot with positive and 
internal controls. ΔR, fluorescent signal. There were positive signals above the baseline for amplification for all internal 

controls, positive control and 4 DNA samples as shown by black arrows. Negative control as well as negative samples are 
under the baseline.

Discussion
Toxoplasma gondii is one of the most common infections that is naturally transmissible from vertebrate 

animals to humans. The parasite have been reported to infecting about a third of the world’s population and 
can cause a wide spectrum of disease manifestations in its host animals. Generally toxoplasmosis is benign 
and often goes unnoticed in immunocompetent individuals; however, non-specific flu-like symptoms, lymph-
adenopathy,and some rare complications might be associated with primary infection. The infection also has 
health-threatening and fatal implications in congenitally infected fetuses and immune compromised individ-
uals .Besides, most infected neonates are asymptomatic birth, but may present with visual impairments much 
later (Peyron et al., 2011). Therefore, early diagnosis and management of toxoplasmosis is of the utmost impor-
tance to prevent infection consequences.

In current study three well known primers (B1, 529 bp region and ITS1 region) have been used. These 
primers have been reported to specifically detect T.gondii (Rahumatullah et al., 2012). Results obtained revealed 
that, the 529 bp repeated region and the ITS1 gene were the most amplified targets in 8 seropositive samples. 
The B1 gene didn’t amplified when using a single primer for detection of T.gondii. This may be due to presence 
of inhibitors for DNA in the sample or inappropriate conditions for the PCR reaction used. 

PCR in peripheral blood is currently used with immunocompromised patients for the diagnosis of ce-
rebral (especially in HIV positive patients) or disseminated toxoplasmosis. It yields good sensitivity between 
89.3%and 95.5% in a study by (Mesquita et al., 2010), although this is dependent on the marker that is used. 
The volume of the sample used for DNA extraction is thought to be of great importance also. PCR performed in 
amniotic fluid for the diagnosis of congenital toxoplasmosis also provides good sensitivity, benefiting of course 
from sample extraction where the infection is localized. It has been documented that PCR can actually detect 
T. gondii in blood specimens of women before or during pregnancy (Chabbert et al., 2004; Slawska et al., 2005). 
Based on this, the presence of Toxoplasma DNA in the maternal blood probably indicates a recent infection or 
apparent parasitaemia, which is likely to be clinically significant. 

Previous reports have developed several molecular methods like PCR, LAMP (Loop-mediated isothermal 
amplification) for the diagnosis of toxoplasmosis. LAMP suffers from issues of false positivity and an inability 
to target more than one gene sequences i.e. multiplexing. PCR also suffers from disadvantage of lower sensitiv-
ity because of presence of PCR inhibitors in clinical samples (Savan et al., 2005; Liang et al., 2012). Moreover, 
it has been demonstrated that T. gondii strains have different capacities of dissemination according to their 
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genetic background, which may explain more why the sensitivity of PCR with peripheral blood was lower here 
than that in previous studies (Bourdin et al., 2014).

In an attempt to overcome problems that we faced when using conventional PCR in detection of T.gondii, 
we used a multiplex PCR assay previously described by (Rahamatullah et al., 2012). This assay was developed 
to obtain a rapid diagnosis of toxoplasmosis using same primers targeting B1, 529 bp and ITS1 genes. We first 
combine B1 plus 525 bp segments in one reaction and B1 plus ITS1 gene in another reaction and optimization 
of the PCR condition was performed. We then compared it with conventional PCR targeting B1, 529 bp and 
ITS1 genes. Another goal of choosing multiple primers was to choose only the best two primer pairs that pro-
duced the most intense band with a low concentration of primers and other PCR reagents.

Results revealed that, the multiplex PCR compressing B1 and 529 bp repeated region was successful in 
detection of T.gondii compared with that of B1 and ITS1 primers set. It was clear that the band of the product of 
amplification corresponding to B1 gene was faint compared with that of 529 bp. One the other hand, only ITS1 
gene was amplified when using B1 plus ITS1 primer pair set. One possible explanation is that, the size of B1 
gene is greater than both 529 and ITS1 which may contribute to the difficulty of amplification of B1 in present 
study. Moreover, the 529bp region is repeated 200 – 300 times in the Toxoplasma genome compared with the 35 
repetition times of B1 gene may be responsible for the intense band of the 529 bp (Wahab et al., 2010).  

Likewise, the ITS1 region is repeated 110 times in the Toxoplasma genome compared with the B1 gene. The 
reason why only ITS1 region was positively amplified is due to the PCR selection that could play an important 
role in our results. PCR selection process is defined as the mechanism which inherently favors the amplification 
of certain templates due to the properties of the target, the target’s flanking sequences, or the entire target ge-
nome (Suzuki and Giovannoni, 1996). This phenomenon include interregional differences in GC content, lead-
ing to preferential denaturation; higher binding efficiency because of GC-rich primers; differential accessibility 
of targets within genomes due to secondary structures; and the gene copy number within a genome (Alfonso 
et al., 2015). In these two sequences (B1 and ITS1), the GC content for primer designed for B1 element is sig-
nificantly higher than that of ITS1 element. Despite containing higher GC content, the B1 gene didn’t amplified 
due to the highest repetitions of the ITS1 (110 times) that maybe resulted in higher amplification efficiency, and 
consequently more intense bands. These finding may indicate that the 529 bp region is the most suitable target 
sequence for detection of T.gondii either by conventional or multiplex PCR. 

Previous reports on molecular detection of T.gondii by PCR demonstrated a higher sensitivity for 529 
repetitive element in detection of T.gondii compared with B1 gene (Filisetti et al., 2003; Reischl et al., 2003; 
Hierl et al., 2004).In opposition, other studies found that B1 gene is more adequate target for the detection of 
T. gondii in different clinical samples (Okay et al., 2009;Mesquita et a.l, 2010;Wahab et al., 2010). More recently, 
(Stekers et al., 2010) in a multicenter comparative analytical performance study for molecular detection of T. 
gondii show that 529 element is better for the diagnosis of congenital toxoplasmosis than the widely used B1 
gene. These reports are in agree with current results presented here where the 529bp was found to be with a high 
sensitivity in both multiplex and single plex PCR.

In a clinical sample, the host DNA would be more abundant than the parasite’swhich maybe interfering 
in negative form in the accessibility to the specific regions and annealing process. Consequently, amplification 
process is not completely efficient like occur when you use DNA from reference strains, which should be nor-
mally abundant.Therefore ,the conventional PCR lacks the sensitivity to detect very low DNA copies of Toxo-
plasma especially in early stages of infection. Moreover, presence of DNA inhibitors may inhibit amplification 
and resulted in false negative diagnosis. Furthermore, conventional PCR have higher risk of contamination and 
consuming time. 

To overcome these issues, a real-time PCR technique containing an internal control was used in this study.
This reduces the chances of any cross contamination and helps us rule out presence of inhibitors or a failure 
of DNA extraction procedure. In turn, this would help to reduce the time lost in reconfirming the presence/
absence of inhibitors in samples following extraction of DNA or requesting for a repeat sample (Hallur et al., 
2015).Moreover, in our study we decided to use blood as the main sample type for isolation and detection of T. 
gondii DNA. The purpose of this study was to find out the relationship between the phase of infection (acute 
or persistent) and the ability of quantitative PCR to detect DNA of T. gondii in circulating leukocytes in blood. 
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Seropostive samples for T.gondii IgG and IgM were used in real time PCR assay employing a specific kit for 
T.gondii. Our study has shown that PCR analysis can detect DNA of T. gondii in acute (IgM positive samples) 
as well as chronic (IgG positive samples) phase of infection. The sensitivity is higher during acute phase of 
infection because at this time of infection, parasites are hidden within leukocytes that are circulating in the 
blood stream. At this stage, we were able to capture parasites and isolate DNA of T. gondii. After initiation of 
the chronic phase, parasites are hidden within cysts in the tissues and organs of the animal and it is difficult to 
detect their presence in the blood except in case of reactivation of infection.

Quantification of infection load has been used to assess disease severity and treatment outcome in hu-
man immune deficiency virus and hepatitis C virus infections (Hisada et al., 2000). To date there have not 
been comprehensive studies relating this application to T. gondii infection. A preliminary report suggested 
that quantitative PCR is useful in the diagnosis of ocular toxoplasmosis (Norose et al., 1996).The quantitative 
analysis may also be useful in comparing different drug regimens and in determining the prognostic value of 
treatment. To quantify the amount of T. gondii tachyzoites, Lee et al. had developed competitive nested PCR 
(Lee et al., 1999). However, this method not only is labor-intensive but also provides only semi-quantitative 
data, with an arrow linear range of 2 to 3 logs of DNA concentrations. Secondly, the potential PCR carry over 
associated with conventional PCR is usually avoided in real-time PCR, since the latter is performed in a closed-
tube environment. Thirdly, it is much less labor-intensive, since there is no need for post-PCR handling, such 
as agarose gel electrophoresis of the PCR product. In our hands, it takes a mere 1.5 h to complete the analysis 
of 10 specimens, as opposed to approximately 6 h for nested PCR. Finally, the adaptability of real-time PCR 
to a high-throughput 96-well format should significantly reduce the overall time spent per sample in a clinical 
laboratory (Lin et al., 2000).

Our results showed that the real-time PCR for the identification of T.gondii proved to be sensitive, having 
recorded an equivalent of less than 10 DNA copies, thus confirming its capacity to quantify the contamination 
load in a clinical samples. It was successfully amplified in 12 (30%) samples (4 were IgG seropositive and 8 were 
IgM seropositive). The IgG seropositive cases, whose identified as positive using real-time PCR, may be an in-
dication of extremely recent reactivation of infection at the time of serological testing, prompting an inadequate 
distinguishable generation of IgM antibodies by serology.
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IMPROVE THE SOLUTION OF THE SYSTEM OF NONLINEAR VOLTERA IN-
TEGRAL EQUATIONS USING HERIMITE INTERPOLATION

Borhan F. Jumaa*1, Abbas H. Taqi2

1-Introduction

Many problems in mathematical physics, chemistry, biology, electrostatics, theory of elasticity, populations 
growth models and mixed problems of mechanics of continuous media reduce to system of nonlinear integral 
equations of the second kind [ 1]. Some different methods to solve the system of nonlinear volterra integral 
equations analytically edited in [2,3]. Numerical methods also take an important place in solving the system of 
nonlinear integral equations. Borhan [4], Solving the System of Two Nonlinear Volterra Integral Equations of 
the Second Kind Using the Trapezoidal Predictor-Corrector Method, Dalal [5], Numerical Solution of System 
of Two Nonlinear Volterra Integral Equations, Borhan [6], and .Abbas, Non-Polynomial Spline Method  for 
the Solution of the System of two Nonlinear Volterra Integral Equations, Borhan, and Abbas [7], Using Predic-
tor-Corrector Methods  for Numerical Solution of  System of  Non-linear Volterra Integral Equations of Second 
Kind.

In this paper we study the system of nonlinear Volterra integral equations of the second kind, the unknown 
functions appear inside and outside the integral sing of the form [7]

…(1)

  where  are unknown functions, the kernels   and the functions   are given real-valued 
functions on subsets of  respectively.

2- Trapezoidal Rule for Solving  NLVIESKD:

            ,           

 

                             
where              

To evaluate   we use (Day’s Starting procedure )

where  .

Algorithm (NLVIETRP):

Step 1

a- Assume  .

 
b- Set  .
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Step 2  Compute  using Day’s starting procedure  .

Step 3   Compute  using step (1, 2) and Trapezoidal rule .

Step 4   Compute  using Day’s starting procedure  .

Step 5   Compute  using step (1, 3, and 4) and composed Trapezoidal rule

3- Hermite Interpolation:

Hermite Interpolation allows us to find a polynomial that matches both function values and some of the 
derivative values at specified values of the independent variable. Suppose we have data measurements repre-
senting the solutions of the system of nonlinear volterra integral equations of the second kind via Trapezoidal 
Rule and the derivative at several  values of the independent variable. The computation ally most efficient form 
of Hermite interpolation is based on the Newton divided difference tables. However, we require the interpolat-
ing polynomial to match each data point twice.[8] 

       The Hermite polynomial is given by [9]

                           …(2)

Where   is divided differences for a new sequences  that define by 

                   …(3)

and              …(4)

 Theorem 1 (Hermite Interpolation Theorem): [10] 

        Given the n nodes xi, 1 ≤ i ≤ n, and a differentiable function g(x), if the nodes are distinct, then there exists 
a unique polynomial Hn of degree less than or equal to 2n-1, such that

Hn(xi) = g(xi),      H
’
n(xi) = g’(xi),  1 ≤ i ≤ n  …(5)

Theorem 2 (Hermite Interpolation Error Theorem):[10]

           Let  and let the nodes  Then, for each  
there is a    ,   such that

    where       …(6)

Therefore, we approximate the solution of the system of nonlinear Volterra  integral equations of the second 
kind (1) using equation (2) ,(3) and (5) in the following algorithm (NLVIEHIP):

Algorithm (NLVIEHIP):

Step 1: Set 

Step 2: Find the approximate solutions  via algorithm (NLVIETRP  ).

Step 3: for   i=1,2,…,L do step 4-9.

Step 4: 

Step 5: set 
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Step 6: 

    .

Step 7:  

                .

Step 8:  ,  are the coefficients of Hermite polynomial.

Step 9: Evalute the Hermite polynomial for all t by substitute   into equation(2).

4-Numerical Example:
             The previous methods in section (3) are illustrated in the following example:-

Example(1):

         Consider the following the system of two nonlinear Volterra integral equations of the second kind:

which has the exact solution: 

Table(1) shows the comparison between the exact and the numerical solution via applying (NLVIEHIP) 
algorithm respectively depends on the least square error (L.S.E.) which is defined as (L.S.E.=

, whene h=0.1, 

H1 Exact Xi

1.000000000000000 1.000000000000000 1.000000000000000 0.0
1.009682830977952 1.009959033559464 1.010000000000000 0.1
1.039894244174962 1.039894244174962 1.040000000000000 0.2
1.089790397065847 1.089814200529095 1.090000000000000 0.3
1.159748503991222 1.159748503991222 1.160000000000000 0.4
1.249769649592787 1.249739286901949 1.250000000000000 0.5
1.359815012385260 1.359815012385260 1.360000000000000 0.6
1.489717994991508 1.489912302463103 1.490000000000000 0.7
1.639684954360505 1.639684954360505 1.640000000000000 0.8
1.808276296988312 1.808052179995830 1.810000000000000 0.9
2.002089649293904 1.992089649293904 2.000000000000000 1.0

7.8228126670222e-06 6.6687421641717e-05 L.S.E.
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Table(2) shows the comparison between the exact and the numerical solution via applying 
(NLVIEHIP) algorithm respectively depends on the least square error (L.S.E), where h=0.1, 

H2 Exact Xi

1.000000000000000 1.000000000000000 1.000000000000000 0.0
0.988834856686842 0.990000122896880 0.990000000000000 0.1
0.959961392769260 0.959961392769260 0.960000000000000 0.2
0.909598427497299 0.909846042822769 0.910000000000000 0.3
0.839652943012509 0.839652943012509 0.840000000000000 0.4
0.749316926433480 0.749382287125583 0.750000000000000 0.5
0.639035719192129 0.639035719192129 0.640000000000000 0.6
0.508839408796994 0.508616676194123 0.510000000000000 0.7
0.358128323569111 0.358128323569110 0.360000000000000 0.8
0.189376112602221 0.187561776659419 0.190000000000000 0.9
0.000146169291989 0.003146169291989 0 1.0

8.2979310091297e-06 2.2717120256264e-05 L.S.E.

Figure(1) shows the comparison between the exact solution and  via Trapezoidal Rule and H1i via Hermite 
Interpolation where h=0.1. 
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Figure(2) shows the comparison between the exact solution and 
  via Trapezoidal Rule and H2i via Hermite Interpolation where h=0.1
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Example(2):

Consider the following the system of two nonlinear Volterra integral equations of the second kind:

which has the exact solution: 

Table(3) shows the comparison between the exact and the numerical solution via applying (NLVIEHIP) algorithm 
respectively depends on the least square error (L.S.E.), whene h=0.1, 

H1 Exact Xi

1.000000000000000e+00 1.000000000000000e+00 1.000000000000000e+00 0.0
9.946079228745191e-01 9.949847298324256e-01 9.950041652780257e-01 0.1
9.800198288593938e-01 9.800198288593938e-01 9.800665778412416e-01 0.2
9.551725154429323e-01 9.552473844782903e-01 9.553364891256060e-01 0.3
9.209110257921811e-01 9.209110257921811e-01 9.210609940028851e-01 0.4
8.773289069576729e-01 8.773494642739779e-01 8.775825618903728e-01 0.5
8.249947510081616e-01 8.249947510081614e-01 8.253356149096782e-01 0.6
7.644392677209904e-01 7.643688181720587e-01 7.648421872844884e-01 0.7
6.960792721765553e-01 6.960792721765552e-01 6.967067093471654e-01 0.8
6.213881104560676e-01 6.208144829481382e-01 6.216099682706644e-01 0.9
5.403380165140184e-01 5.393380165140184e-01 5.403023058681398e-01 1.0
9.95618084551438e-07 2.383922580862944e-06 L.S.E.
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    Table(4) shows the comparison between the exact and the numerical solution via applying (NLVIEHIP) algorithm 
respectively depends on the least square error (L.S.E.), whene h=0.1, 

H2 Exact Xi

0 0 0 0.0
1.002082727171999e-01 9.956102872721587e-02 9.98334166468281e-02 0.1
1.984292706566664e-01 1.984292706566664e-01 1.98669330795061e-01 0.2
2.954703362373313e-01 2.953442889815344e-01 2.95520206661336e-01 0.3
3.893465544732703e-01 3.893465544732703e-01 3.89418342308650e-01 0.4
4.795212601562210e-01 4.794944759670290e-01 4.79425538604203e-01 0.5
5.648833059282341e-01 5.648833059282341e-01 5.64642473395035e-01 0.6
6.445378094263963e-01 6.446542789016674e-01 6.44217687237691e-01 0.7
7.180034412333421e-01 7.180034412333423e-01 7.17356090899522e-01 0.8
7.833487193877090e-01 7.841901065512362e-01 7.83326909627483e-01 0.9
8.415448292544980e-01 8.425448292544980e-01 8.41470984807896e-01 1.0
8.004187589400242e-07 2.738602801636715e-06 L.S.E.

Figure(3) shows the comparison between the exact solution and  via Trapezoidal Rule and 

                 H1i via Hermite Interpolation where h=0.1.
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Figure(4) shows the comparison between the exact solution and  via Trapezoidal Rule and H2i via Hermite 
Interpolation where h=0.1.
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Example(3):

Consider the following the system of two nonlinear Volterra integral equations of the second kind:

which has the exact solution: 

Table(5) shows the comparison between the exact and the numerical solution via applying (NLVIEHIP) algorithm 
respectively depends on the least square error (L.S.E.), where h=0.1, 

H1 Exact Xi

2.000000000000000e+00 2.000000000000000e+00 2.000000000000000e+00 0.0
2.104136276624421e+00 2.105167184174260e+00 2.105170918075648e+00 0.1
2.221541416822569e+00 2.221541416822569e+00 2.221402758160170e+00 0.2
2.350182121358430e+00 2.350283980589526e+00 2.349858807576003e+00 0.3
2.492648579627188e+00 2.492648579627188e+00 2.491824697641270e+00 0.4
2.649436523048176e+00 2.649926188655583e+00 2.648721270700128e+00 0.5
2.823366404870817e+00 2.823366404870817e+00 2.822118800390509e+00 0.6
3.012846988262421e+00 3.013971260678816e+00 3.013752707470477e+00 0.7
3.221875613350864e+00 3.221875613350865e+00 3.225540928492468e+00 0.8
3.450132428760823e+00 3.444134105457283e+00 3.459603111156950e+00 0.9
3.715466304233527e+00 3.665466304233527e+00 3.718281828459046e+00 1.0
1.158169894304525e-04 3.046139175148337e-03 L.S.E.
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Table(6) shows the comparison between the exact and the numerical solution via applying (NLVIEHIP) algorithm 
respectively depends on the least square error (L.S.E.), where h=0.1, 

H2 Exact Xi

0 0 0 0.0
-1.03074530126459e-01 -1.05171710348169e-01 -1.05170918075647e-01 0.1
-2.21373546746572e-01 -2.21373546746572e-01 -2.21402758160169e-01 0.2
-3.49153693971037e-01 -3.49687431739458e-01 -3.49858807576003e-01 0.3
-4.91290122609468e-01 -4.91290122609468e-01 -4.91824697641270e-01 0.4
-6.47285837986413e-01 -6.47480030056495e-01 -6.48721270700128e-01 0.5
-8.19761884872542e-01 -8.19761884872542e-01 -8.22118800390509e-01 0.6
-1.01139532365939e+00 -1.01008556860363e+00 -1.01375270747047e+00 0.7
-1.22156841917634e+00 -1.22156841917634e+00 -1.22554092849246e+00 0.8
-1.46562634654753e+00 -1.46092364130794e+00 -1.45960311115695e+00 0.9
-1.71782785848457e+00 -1.74782785848457e+00 -1.71828182845904e+00 1.0
7.061771124270204e-05 9.113521510549591e-04 L.S.E.

Figure(5) shows the comparison between the exact solution and  via Trapezoidal Rule and  H1i via Hermite 
Interpolation where h=0.1.
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Figure(6) shows the comparison between the exact solution and  via Trapezoidal Rule and  H2i via Hermite 
Interpolation where h=0.1.
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5- Conclusion:

Hermite Interpolation Polynomial have been presented for improving the solutions of the system of  non-
linear Volterra  integral equations of the second kind numerically. The results show a marked improvement in 
the least square errors (L.S.E.) and the following points are included:

1.  Hermite Interpolation Polynomial give better accuracy to solution of the system of  nonlinear Volterra  
integral equations of the second kind.

2. The good approximation results proved that the solution of the system of  nonlinear Volterra  integral 
equations of the second kind via trapezoidal rule  is improved using Hermite Interpolation Polynomial.  
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