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ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ VE ALAN SEÇİMİ
MOTİVASYONLARI: BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN
ADAYLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
PROFESSION OF TEACHING AND FIELD CHOICE
MOTIVATIONS: AN EXAMINATION ON PROSPECTIVE
PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
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ÖZ
Meslek ve alan seçimi, bireylerin sosyal kimlik gelişimlerini ve yaşam
kalitelerini etkilemesinin yanı sıra, toplumsal açıdan ekonomik
gelişim ve üretimin sağlanması noktasında da etkili olmaktadır. Bu
bağlamda, toplumsal kültürün aktarılması, gelecek nesillerin
yetiştirilmesi ve toplumun ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip ehil insan
gücünün oluşturulmasında kilit noktada görev alan öğretmenlerin
mesleki seçim yönelimleri sosyal, psikolojik ve ekonomik boyutlarda
önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle öğretmen adaylarının meslek
seçimlerini hangi amaç doğrultusunda yaptıkları ve meslek seçimine
ilişkin motivasyonlarının hangi nedenlerle şekillenmiş olduğu önemli
bir araştırma konusu haline gelmektedir. Bu çalışmanın amacı, beden
eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının meslek ve alan seçimi
motivasyonlarının belirlenmesi ve çeşitli değişkenlere göre
incelenmesidir. Çalışmaya Ege Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesinde öğrenim gören 76 (%38.6) kadın, 121 (%61.4) erkek
olmak üzere toplamda 197 beden eğitimi öğretmen adayı katılmıştır.
Veri toplama aracı olarak öğretmen adaylarına yönelik meslek ve alan
seçiminde motivasyon ölçeği (MASMÖ) kullanılmıştır. Elde edilen
veriye tanımlayıcı istatistik ve t-testi analizleri uygulanmıştır. Analiz
sonuçları, beden eğitimi öğretmen adaylarının en yüksek ortalama
puanı, alan seçimi içsel motivasyon ( =4.12±.70) alt boyutunda
aldığını göstermektedir. Bunun yanı sıra, cinsiyet değişkeni dikkate
alındığında, kadın öğretmen adaylarının ( =3.625±.86) meslek
seçimi dışsal motivasyon alt boyutunda erkek adaylara ( =3.36±.90)
göre anlamlı düzeyde daha yüksek ortalama puana sahip olduğu

2
belirlenmiştir (t=-2.04; p<.05).Çalışmada elde edilen diğer bir bulgu
ise, YGS puanı nispeten düşük adayların alan seçimi dışsal
motivasyon alt boyutunda anlamlı düzeyde daha yüksek ortalama
puanlara sahip oldukları yönündedir(t=2.25; p<.05).Sonuç olarak,
beden eğitim ve spor öğretmeni adaylarının meslek ve alan seçimi
motivasyonları alt boyutlarında aldıkları puanlar açısından oluşan
anlamlı farkların, sosyal çevrenin etkisi ile sahip olunan yeterlilik ve
beceri algısının bir ürünü olarak ortaya çıktığı değerlendirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Meslek ve
Öğretmenlik, Beden eğitimi ve spor

alan

seçimi,

Motivasyon,

ABSTRACT
Choosing a profession and a field affects individuals’ social identity
developments and their quality of life as well as having an extremely
great importance in economic development and the maintenance of
production in social terms.The profession of teaching plays a pivotal
role in transference of social culture,raising future generations and the
creation of competent man power that possesses the qualities required
by society.Therefore,the purpose of prospective teachers in choosing
their profession and the reasons that shape their motivation regarding
their choice of profession constitute a significant research subject.The
aim of present study was to determine prospective physical
education(PE) teachers’ motivations in choosing their profession and
field and to examine them in terms of several variables.The study was
participated
by
a
total
of
197
prospective
PE
teachers,76(36.6%)women and 121(61.4%)men,studying at Faculty of
Sports Sciences at Ege Universtiy.The motivation scale on profession
and field choice for prospective teachers was employed as data
collection tool.Descriptive statistics and t-test analyses were applied
of the data collected.The results show that the prospective PE teachers
had the highest mean scores on the intrinsic reasons for field
choice( =4.12±.70)sub-scale.Considering the variable of gender,it
as determined that female prospective teachers had a significantly
higher mean score( =3.625±.86)than the male prospective
teachers( =3.36±.90)on the extrinsic reasons for profession choice
sub- scale(t=-2.04;p<.05).In addition, the participants with relatively
lower YGS(Transition to Higher Education Examination) scores had
significantly higher mean scores on the extrinsic reasons for field
choice sub-scale(t=2.25;p<.05).In conclusion,it could be stated that
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the significant differences in the scores of prospective PE teachers on
the sub-scales of profession and field choice motivations come out as
a result of their perceptions of competence and skills which they have
with the influence of their social environment.
Keywords: Profession and field choice, Motivation, Teaching,
Physical education and sport
Giriş
Bireylerin iş yaşantılarında başarılı ve üretken olabilmeleri
için, kişisel yetenekleri ile uyumlu bir eğitim almaları ve bu
yetenekleri ile ilişkili olarak doğru olan mesleği seçmeleri son derece
önemlidir (Bro n, 2002). Bu noktada, toplumdaki bireylerin nitelikli
olarak yetiştirilmesinde, kişilerin yeteneklerini keşfetme ve
biçimlendirmede etkin bir role sahip öğretmenlik mesleğinin seçimi
kritik bir hale gelmektedir. Nitekim, çalışmalar eğitim-öğretim
kurumlarının ve eğitim sistemlerinin niteliğinin arttırılmasında
alanında çok yönlü olarak üst düzey eğitim almış öğretmen tipinin
önemini vurgulamakla birlikte, bu bireylerin öğretmenlik mesleği
seçimi noktasındaki motivasyonlarının da güçlü olması gerektiğini
belirtmektedir (OECD,2005).
Bireylerin öğretmenlik mesleğini tercih etmelerindeki
motivasyon kaynaklarının, sahip olunan akademik bilgi ve becerileri
ile alana karşı ilgileri, çocuk ve gençler ile çalışmaya istekli olma,
toplumsal yapının gelişimine katkı sağlama ve bireylerin yaşamlarını
olumlu bir şekilde etkileme isteği gibi içsel motivasyon faktörleri
(Richardson ve Watt, 2006) ile; sosyal çevrenin mesleğe bakış açısı,
maaş, özlük hakları (iş garantisi, iş güvenliği vb.), aile bireylerine ve
kendine zaman ayırma imkanı gibi dışsal motivasyon faktörlerinden
etkilendiği raporlanmaktadır (Yong, 1995). Yapılan araştırmalarda,
içsel motivasyon kaynaklı meslek seçiminin bireylerin mesleki tutum
ve gelişimlerine olumlu yönde, dışsal motivasyon kaynaklı seçimlerin
ise olumsuz yönde etki yaptığı belirtilmiştir (Aktürk, 2012; Ekici,
2015).
Beden eğitimi ve spor dersi, öğrencilerin temel ve özel motor
becerilerini geliştirmede ve onların sağlıklı ve aktif bir yaşam biçimini
benimsemelerinde önemli bir potansiyel role sahiptir (McKenzie ve
Lounsbery, 2009). Ancak araştırmalar, beden eğitimi ve spor dersinin
bu amaçlara ulaşmada başarısız kaldığını altını çizerken, başarısızlığın
altında yatan etmenler okul ortamındaki fiziksel, psikolojik, sosyal
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birçok faktöre dayandırılmaktadır. Dersin etkisiz kalmasına yol açan
faktörlerden biri de öğretmenlerin mesleki motivasyon düzeylerinde
oluşabilecek azalma olarak gösterilmektedir (Zhang ve Chen, 2017).
Bu durum, beden eğitimi ve spor öğretmenliği mesleğini icra etmekte
olan öğretmenlerin mesleki motivasyonlarının incelenmesini önemli
bir araştırma konusu haline getirmekle birlikte, beden eğitimi ve spor
öğretmenlerinin henüz mesleğe başlamadan önceki mesleki tutum ve
motivasyonlarının araştırılmasını da elzem bir hale getirmektedir.
Tüm bu noktalardan hareketle, bu çalışmanın amacı içsel ve
dışsal faktörlerin etkisiyle şekillenen beden eğitimi ve spor
öğretmenlerinin mesleki seçim ve alan seçim motivasyonlarının genel
ortalama, cinsiyet ve ygs başarı puanı değişkenleri açısından
incelenmesidir.
Yöntem
Araştırma Modeli ve Katılımcılar
Bir konudaki mevcut durumun araştırılması yoluyla tespiti,
tanımlanması ve ortaya çıkarılması amacıyla kullanılan betimsel
araştırma modeli bu çalışmanın bilimsel yöntemini yansıtmaktadır.
Araştırmaya dahil edilecek katılımcıların belirlenmesinde kolayda
örneklem (elverişlilik örneklemesi) yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklemini Ege Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesinde öğrenim görmekte olan 76 (%38.6) kadın, 121 (%61.4)
erkek olmak üzere toplamda 197 beden eğitimi ve spor öğretmeni
adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 21.39 ± 2.80
olarak hesaplanmıştır.
Veri Toplama Aracı
Meslek ve Alan Seçiminde Motivasyon Ölçeği: İlk olarak
Mayr (1998)’ın geliştirdiği ‘’Meslek ve Alan Seçiminde
Motivasyon’’(MASMÖ) ölçeği Atav ve Altınoğlu (2013) tarafından
Türkçe’ye uyarlanmıştır. Öğretmen adayları için meslek ve alan
seçiminde rol oynayan içsel ve dışsal motivasyonel kaynakların tespiti
amacıyla oluşturulan ölçek, 4 alt boyut (içsel alan seçim motivasyonu,
dışsal alan seçim motivasyonu, içsel meslek seçim motivasyonu,
dışsal meslek seçim motivasyonu) ve 21 maddeden meydana
gelmektedir. Ölçüm aracının alt boyutlarına ilişkin güvenirlik
katsayılarının .73 ile .85 değerleri aralığında değiştiği belirtilmiştir
(Atav & Altınoğlu, 2013).
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Verilerin Analizi
204 beden eğitimi ve spor öğretmeni adayından anket tekniği
ile toplanan veriler SPSS 24.0 programına 1 araştırmacı tarafından iki
kez kontrol edilerek yüklenmiştir. İçerisinde boş bırakılmış bölümler
olan, aynı puan değerlerinin sürekli olarak tekrar ettiği ve kontrol
maddelerinde uyuşmazlıklar barındıran 7 adet veri seti araştrma
dışında bırakılmıştır. Geriye kalan 197 adet veri seti betimsel istatistik
analizi ile bağımsız gruplar t-testi yöntemleri kullanılarak analiz
edilmiştir.

Bulgular
Bu çalışmada, beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının
meslek ve alan seçimi motivasyonlarının betimsel olarak incelenmesi
ile cinsiyet ve YGS başarı puanı değişkenleri açısından araştırılması
hedeflenmiştir.
Tablo 1: Betimsel analiz ve cinsiyet ve YGS puan değişkenlerine ilişkin t testi
sonuçları

Erkek

Ort./ Ss

Ort./Ss

Ort./Ss

İçsel
Alan

4.12/.70

4.08/.66

4.18/.76

-.920

4.20/.69

4.04/ .70

1.57

Dışsal
Alan

2.71/.76

2.70/.76

2.73/.75

-.243

2.83/.71

2.59/ .79

2.25*

İçsel
Meslek

3.84/.78

3.77/.75

3.93/.81

-.1.41

3.90/.81

3.78/ .74

1.13

Dışsal
Meslek

3.46/.89

3.35/.90

3.62/.86

-2.04*

3.49/.91

3.43/ .88

.53

Alt boyutlar

Genel grup
betimsel

Ortalamaya dayalı Bağımsız gruplar t testi
YGS başarı puanı

Cinsiyet
Kadın
t

<ort.
puan

>ort.
puan

Ort./Ss

Ort./Ss

t

*p<.05

Bu amaçla yapılan betimsel analiz sonuçları beden eğitimi ve spor
öğretmeni adaylarının meslek ve alan seçimi noktasında içsel alan
seçimi ( =4.12±.70) ve içsel meslek seçimi ( =3.84±.78) alt
boyutlarından en yüksek ortalamaları aldığını göstermektedir. Aynı

6
analiz sonuçları ile katılımcıların en düşük ortalamalara dışsal alan
seçimi (2.71± .76) noktasında sahip oldukları tespit edilmiştir (Tablo
1.).
Katılımcıların meslek ve alan seçimi motivasyon türleri
kapsamında cinsiyet ve YGS başarı puanı değişkenleri açısından
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini tespit
etmek amacıyla ortalamaya dayalı bağımsız t-testi analizi
gerçekleştirilmiştir.
Bağımsız t-testi analiz sonuçları kadın ( =3.62±.86) ve erkek
( =3.36±.90)
öğretmen adaylarının meslek ve alan seçimi
noktasında aldığı değerlerin dışsal meslek seçimi alt boyutunda
istatistiksel olarak anlamlı farklılık taşıdığını göstermektedir (t=-2.04;
p<.05). Bunun yanı sıra, YGS başarı puanı değişkeni açısından
adayların YGS puanlarının ortalaması alınarak YGS başarı puanı
ortalamanın üzerinde ve YGS başarı puanı ortalamanın altında kalan
adaylar olmak üzere iki grup oluşturulmuştur. Bu işlem sonrasında
yapılan analiz sonuçları, YGS başarı puanı ortalamanın altında ( =
2.83± .71) ve YGS başarı puanı ortalamanın üstünde ( = 2.59± .79)
olan adayların dışsal alan seçimi alt boyutunda istatistiksel olarak
anlamlı bir şekilde farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır (t= 2.25;
p<.05) (Tablo 1.).
Tartışma
Beden eğitimi ve spor alanındaki öğrencilerin alan seçimlerine
ilişkin yaptığı araştırmada Bavlı (2009) beden eğitimi ve spor
öğretmenliği bölümü öğrencilerinin seçim nedenlerinin ağırlıklı olarak
spor alanında bilimsel eğitim alma isteği, alan konularını eğlenceli
bulma, sporu sevmek gibi içsel güdülerden meydana geldiğini tespit
etmiştir. Aynı araştırmadaki sonuçlar beden eğitimi ve spor
öğretmenliği öğrencilerinin %77’sinin mezun olduğu alanda ve kalan
kısmının çoğunluğunun da spor ile ilgili bir alanda çalışmak
istediklerine işaret etmektedir. Bunun yanında, Ağaoğlu, Eker ve
Ağaoğlu (2013)’nun beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin
kariyer algılarına ilişkin yaptıkları araştırmada öğrencilerin alanlarını
ve mesleklerini icra etmeye yönelik istek ve algılarının pozitif yönde
seyir ettiği tespit edilmiştir.
Sosyal ve kültürel yapı içerisinde öğretmenlik mesleğine
feminen özellikler atfedilmesi (Dundar & Le is, 1999; Montecinos &
Nielsen, 1997; Lortie, 2002) kadın öğretmen adaylarının erkek
adaylara göre dışsal meslek seçimi alt boyutunda anlamlı derecede
yüksek değerler almasının bir nedeni olarak gösterilebilir. Buna
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karşın, birçok araştırmada meslek seçimi noktasında erkeklerin
finansal kaynak odaklı dışsal motivasyonları ile rekabetçi tutumlarının
kadınlara daha yüksek olduğunu belirtilmektedir (Zounhia ve ark.,
2006; Montecinos & Nielsen, 1997). Fakat bu araştırmada kullanılan
ölçüm aracında maaş, ödeme gibi finansal ödüllerle ilgili bir madde
yer almazken, kadınların dışsal olarak daha motive edebileceği
düşünülen iş güvenliği, iş yerinin yakınlığı, uygun çalışma saatleri
gibi
maddelerin
istatistiksel
olarak
ayrışmayı
sağladığı
değerlendirilmektedir. Zounhia ve arkadaşlarının (2006) beden eğitimi
öğretmenlerine yönelik yaptığı çalışmadaki erkek ve kadın adaylar
arasındaki dışsal motivasyon noktasındaki finansal ödüller ve iş
güvenliği ayrışma çalışmamızdaki sonuçları destekler niteliktedir.
Fakat, aynı araştırmanın vurgu yaptığı bir başka durum ise cinsiyet
değişkeni ile alan ve meslek seçimi motivasyonlarına ilişkin
çalışmalarda farklı sonuçların ortaya çıkabildiğidir. Nitekim, genel
meslek grupları ve öğretmenlik mesleği açısından kadınların içsel
motivasyonlarının daha yüksek olduğu, erkeklerin dışsal ödüllere daha
bağlı olduğu birçok araştırma tarafından raporlanmıştır (Saban, 2003;
Ardenska ve diğ. 2016; Kondrad ve diğ. 2000). Bir diğer açıdan
bakıldığında ise, erkek adayların beden eğitimi ve spor öğretmenliğini
olumsuz toplumsal statü taşıması itibariyle (Macdonald, 1995) dışsal
meslek seçimi açısından düşük puanlar aldığı yorumu yapılabilir.
Özyürek ve Atıcı (2002) üniversite öğrencilerinin meslek ve
alan seçimi kararlarında etkili olan faktörleri inceledikleri
çalışmalarında, ilk tercihlerine yerleşen öğrencilerin ilgi alanlarının
farkında olarak ve araştırarak seçim yaptıklarını belirtmişlerdir. Aynı
çalışma sonuçları, son sıradaki tercihlerine yerleşen öğrencilerin
programa ait etkinlikleri tanımadan ‘’açıkta kalma’’ korkusu ile tercih
yaptıkları şeklinde bir değerlendirmenin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Çalışmamızın bulguları ile benzerlik gösteren bu sonuçlar ygs puanı
ortalamanın altında olan öğrencilerin dışsal alan güdülerinin neden
yüksek olduğunu açıklamaktadır. Aktürk (2012) yaptığı çalışmasında
Öss puanının sadece bir bölüm için tutması nedeniyle alan tercihi
yapmış
öğrencilerin onaylanmaya
ihtiyaç
duymaları
ve
reddedilmekten korkmaları nedeniyle alan seçimi yaptıklarını
değerlendirmektedir. Aynı zamanda bu tip öğrencilerin dışsal bir
şekilde motive oldukları da düşünülmekte, bu durumun akademik
başarıyı düşüren bir etmen olduğu vurgulanmaktadır.
Buna karşılık, ygs başarı düzeyi ortalamanın altında ve
üstünde olan sporcuların içsel motivasyon ve dışsal meslek
motivasyon türleri yönünden farklılık göstermemesi iki grubun da
geçmiş spor yaşantıları ve spora karşı ilgilerinin varlığından

8
kaynaklanması şeklinde yorumlanırken, öğretmenlik mesleğinin özlük
haklarının getirdiği şartların iki grubu benzer yönde motive ettiği de
değerlendirilmektedir. Dışsal alan seçimi noktasında ortaya çıkan
farklılığın ise, akademik başarıları düşük olan öğretmenlik bölümü
öğrencilerinin akademik ilgi alanlarının farkında olmadan ve
onaylanma kaygısı taşıyarak tercihlerini gerçekleştirdikleri şeklinde
yorumlanabilir.
Sonuç ve Öneriler
Beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencilerinin alanlarına
ve öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyonlarının ağırlıklı olarak
ilgi, çalışma isteği, haz alma gibi içsel faktörlerden kaynaklandığı
görülmektedir. Burada, öğrencilerin öğretmenlik mesleği açısından
içsel motivler taşıdıkları değerlendirilmekle birlikte ağırlıklı olarak
öğrencilerin alan motivlerinin gelişmiş olduğu görülmüştür. Bu
durum, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin öğretmenlik
mesleğinden çok spor ile ilgili bir alanda eğitim görmek istemeleri
nedeniyle meslek ve alan seçimi yaptıklarını göstermektedir.
Cinsiyet değişkeni açısından ortaya çıkan farklılığa ilişkin
olarak, toplumsal yapı içerisindeki mesleğe atfedilmiş cinsiyete özgü
sosyo-kültürel etmenler ile güvenlik ihtiyacının kadınları dışsal
meslek motivasyonu noktasında ayrıştırdığı değerlendirmesi
yapılmıştır. Ancak,
yoğun olarak kadınların içsel ve özgeci
motivasyon açısından öğretmenlik mesleğini tercih ettiğini raporlayan
diğer araştırma sonuçları da (Saban, 2003; Ardenska ve diğ. 2016;
Kondrad ve diğ. 2000) dikkate alarak araştırmamızın bu bulgusu
gelecek araştırmalarda yeniden gözden geçirilmelidir. Bu noktada,
erkeklerin dışsal motivasyonlarına ağırlıklı olarak katkı verdiği
raporlanan finansal ödüllerin bu çalışma kapsamındaki ölçek
içerisinde yer almadığı da değerlendirilmelidir.
Ygs başarı düzeyi açısından alan seçimindeki farklılıkların
öğrencileri dışsal akademik alan seçimi noktasında ayrıştırdığı
görülmüş; bu durum akademik başarıları düşük olan öğrencilerin
onaylanma kaygısı ve açıkta kalma korkusu gibi etmenlerle tercih
yaptığı şeklinde değerlendirilmiştir. Araştırmanın bu sonucunu daha
şeffaf bir düzeyde değerlendirecek nitel bir çalışmanın
gerçekleştirilmesi ygs başarı düzeyi ile meslek ve alan seçimi
noktasındaki motivasyonel yönelimlerin ilişkisini ortaya çıkaracaktır.
Sonuç olarak, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin geçmiş
sportif yaşantıları ve alana karşı ilgileri akademik ve mesleki
seçimlerinin şekillenmesinde öncü olmakta, cinsiyet değişkeni
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açısından spor alanı dışındaki genel toplumsal ve sosyo- kültürel
eğilimler meslek seçimi noktasındaki farklılığı ortaya çıkarmaktadır.
Bunun yanı sıra, akademik sınav başarısı düşük ve yüksek olan
öğrencilerin dışsal alan seçimi noktasında farklılıklar taşıdığı
belirlenmiştir.
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PİYANO ÖĞRENME SÜRECİNİN ARKA PLANI:
EBEVEYNİN ROLÜ
Elif Tekin Gürgen
Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzik Bilimleri
Bölümü.

ÖZ
Müzik alanında öğrenmeyi etkileyen faktörleri inceleyen çalışmalar
test ve gözleme daha elverişli izole ortam sağladığından öğretmen ve
öğrencilerin sınıf içi davranışları, öğrenme- öğretme yöntemleri veya
kişilik özelliklerine daha çok yoğunlaşmışlardır ve bunların müziksel
gelişim üzerinde farklılık yaratıp yaratmadığı birçok çalışma ile ortaya
konmaya çalışılmıştır. Öğrenme sürecindeki parametreleri incelerken
araştırma odağının akla gelen ilk değişkenlerinin öğrenci ve öğretmen
olması olağandır ancak müzik gibi gündelik yaşamın neredeyse her
anına nüfuz etmiş bir alandaki öğrenme sürecinde hemen akla
gelmeyen arka plandaki faktörler araştırmacılar tarafından uzun süre
göz ardı edilmiştir.
Motivasyon, tutum, başarı gibi müziksel
öğrenmeyi etkileyebilecek değişkenlerin yalnızca öğretmen
davranışları ile ilişkilendirilmesi meseleye sınırlı bakış getirmektedir.
Bu çalışmanın amacı çalgı öğrenme sürecini, çocukların bir şeyleri
başarabilmelerine yönelik inanç ve algılarının ailede şekillendiğine
yönelik giderek güçlenen söylemlere dayanarak ebeveyn
davranışlarının erken dönem piyano öğrenme sürecine nasıl etki
ettiğini kuramsal açıdan incelemektir.
Anahtar kelimeler: Piyano eğitimi, çalgı öğrenme süreci, ebeveyn
desteği, aile katılımı.
Giriş
Mozart’dan Lang Lang’e, İdil Biret’den Fazıl Say’a dünyada
birçok ünlü müzisyen figürün biyografilerine bakıldığında,
ebeveynlerinin bu kişilerin müzikal hayatlarında davranışsal veya
bilişsel olarak ne tür bir rol oynadıkları merak konusu olmuştur.
90’lı yıllardan sonra dünyada “Harika öğretmenlere sahip
olsalar da erken yaşlarda çocukların ihtiyaçlarını en iyi aileler bilir”
şeklinde bir algı oluşmaya başlar ve sonraki 30 yıl içinde öğrenmede
aile desteğinin, beklentilerinin ve davranışlarının önemini ortaya
koyan çalışmalar ivme kazanır.
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Özellikle batı sanat müziğinde sık karşılaşılan “Dahi
müzisyen” kavramı ile ilişkilendirilen Mozart’ın yaşamına dair
ayrıntıya başka hiçbir bestecide olmadığı kadar ulaşılabiliyor olması
babası ve aynı zamanda müzik öğretmeni Leopold Mozart’ın dönemin
koşullarındaki eğitim anlayışını irdelemeye fırsat tanımaktadır. Publig
(2004)’in bu konudaki kapsamlı çalışmasında yer alan “ hem neşeli,
hem yaramaz: dayaksız eğitim” başlıklı bölümde Mozart’ın babasının
kendi çağının oldukça ilerisinde yeni bir eğitim modelini
benimsediğine yönelik bilgiler bulunmaktadır. 18. Yüzyılda yaşamış
Rettenpacher adlı eğitimcinin bu modeli, bir çocuğun eğitiminde onu
önemli ölçüde yönlendiren etkenler olarak anneyle babanın
sorumluluğuna ve çevrenin örnek olma niteliğine değinerek, her
öğrenciyi ayrı bir birey olarak ele almanın önemine dikkat çekmiştir.
Müzisyen ve eğitimci olan Mozart’ın babası kendi çocuklarının
yeteneğinden emin olduktan sonra bu eğitim modeline verdiği önem
artmış ve bu konuda başka eğitimcilere de yardımcı olması için mizahi
üslupla bir pedagojik başlangıç kitabı yayınlamıştır (Publig, 2004,
s.61). Babası müzisyen olmasaydı Mozart’ın müzik dehası ortaya
çıkar mıydı? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ancak elimizdeki
bilgiler de baskıcı bir baba olmadığına, hatta oğlunu hayranlık dolu bir
tavırla ve övgü dolu sözlerle yetiştirdiğine işaret etmektedir.
Müzisyen ailelerin dahi çocukları bir yana peki normal
çocuklara sahip veya müzisyen olmayan aileler, çocuklarının
potansiyelini nasıl ortaya çıkarmalılar? Öncelikle çocuklarının
gelişimleri üzerindeki potansiyel rollerinin farkında olmalılar.
Pomerantz ve diğ.’ne göre (2005), çocukların bir şeyleri
başarabilmelerine yönelik yeterlik algıları öğretmenlerden daha güçlü
şekilde aileler tarafından şekillenmektedir. Bu konuda eğitimleri
olmadığından ailelerin müzik eğitimine veya müzik yeteneğine bakışı
müzik öğretmenlerinden çok farklı olabilmektedir. Örneğin yeteneğin
doğuştan gelen bir şey olduğu, eğitimle geliştirilemeyeceği inancı
geçmişten bu yana süregelen bir tartışma konusu olmuştur (Aktaran,
McPherson, 2009). McPherson ve Davidson (2002), müzik
öğreniminin ilk yılında anne- çocuk etkileşimini inceleyen bir çalışma
yürütmüşlerdir. Yapılan ön görüşmede bazı annelerin çocuklarının
müzik yapmanın gerektirdiği becerilere sahip olamayacağı gibi sabit
ve önyargılı bir düşünceye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Eğitim
sonrası başarısız olan öğrencilerin annelerinin bu inançları nedeniyle
dersler boyunca çocuklarına yeterince destek olmadıkları, çocukların
çalışma takvimlerini düzenleyerek vakit ve enerji kaybetmek
istemedikleri yönünde söylemlerde bulundukları ortaya konmuştur.
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Ebeveyn katılımı ve çocukların psikolojik ihtiyaçları
Bu çalışmada “ebeveyn” terimi çocuğun biyolojik anne babası
ile sınırlandırılmayıp çocuğun yaşamında ve gelişiminde sorumluluk
alan, ondan yaşça büyük ilgili kişi olarak kullanılmıştır. “Ebeveyn
katılımı” (parent involvement) teriminin araştırmacılar tarafından
farklı tanımları yapılmıştır. Örneğin Jeynes (2007, s.88), ebeveynin
eğitimsel süreçte ve deneyimde yer alması olarak, Sheldon, (2002),
çocuğun yeteneğine yatırım yapmak olarak tanımlamıştır. Baker ve
Soden (1997), ebeveynin yüksek gayesi, beklentisi, ödevler, veli
toplantıları veya derslere katılım yoluyla yardım etmek ve aile
etkileşim düzenini anlatmak için “ebeveyn katılımı” terimin
kullanıldığına dikkati çekerek bu katılım şekillerinin araştırılıp
sınıflandırılarak bu karmaşık sürecin aydınlatılması gerekliliğine
değinmiştir (Aktaran; Creech ve Hallam, 2003, s.31). Nitekim sonraki
çalışmalarda da araştırmacılar çeşitli teorilerden faydalanarak veya
modeller öne sürerek bu eksikliği gidermenin yanında çeşitli davranış
biçimleri ve desteklerinin niteliğini belirleyen faktörlerin oldukça
değişken olduğuna da ışık tutmuşlardır. Örneğin bu kuramlardan
motivasyon’un bir alt çeşidi olan ve çocukların psikolojik
ihtiyaçlarının doyurulmasına dayanan Deci ve Ryan (2000)’ın
geliştirdikleri öz-belirleme (self-determination) kuramında insanların
var olan engellerin üstesinden gelmek için çabalayan aktif
organizmalar oldukları kabul edilerek, bireylerin olgunlaşmaları,
bütünleşmeleri ve iyi olmaları için bazı ihtiyaçların doyurulmasının
gerekli olduğunu vurgulanmaktadır. Bu ihtiyaçlar: özerklik, yeterlik
ve ilişkili olma ihtiyaçlarıdır.
Özerklik: En önemli olan ihtiyaçlardandır. Kişinin etkinliklerini
kendisinin yönlendirmesini sağlamaktadır. Çocukların kendilerini
özerk hissetmesi çok temel bir ihtiyaçtır. Çocuklarının özerklik
gelişimini destekleyen ailelerin çocuklarının, kendi öğrenmelerinin
sorumluluğunu daha çok alan, öz- düzenleme becerileri gelişkin ve
daha başarılı çocuklar olmaları muhtemel gözükmektedir.
Yeterlik: Yeterlik duygusu yüksek olanlar amaçlarına başarılı şekilde
ulaşacaklarına inanırlar. Çocuklar genellikle kendilerini yeterli
hissettikçe becerilerini ve stratejilerini dahil ederek öğrenmeye daha
çok asılır, öğrenilecek konuyla ilgili zorluklarla karşılaştıklarında
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başarmak için daha ısrarcı olurlar. Bu nedenle erken yaşlarda bu
ihtiyacın doyurulması oldukça önemlidir.
İlişkili Olma: Sosyal çevreye ait olma ihtiyacıdır. Çocuklar özellikle
ebeveynlerine güçlü sevgi bağları ile bağlanmaya ihtiyaç duyarlar.
İlişkili olma ihtiyacı kişinin kendini güvende hissetmesi ve duygusal
kabulünü içermektedir. Deci ve Ryan (2000)’e göre öğretmen ve
ebeveynler sıcak, önemseyen ve tehditkar olmayan ortam
sağladıklarında çocukların müziğe yönelik içsel motivasyon düzeyleri
artmaktadır.
Piyano öğrenme sürecinde ebeveynlerin hangi davranışlarının
çocuklarının özerk motivasyonlarını etkilediğini araştıran Comeau ve
Huta (2015), piyanoya erken yaşta başlatmanın, dersi bireysel
aldırmanın, ebeveynlerden birinin ders esnasında sınıfta bulunmasının,
evde yardımcı olmasının motivasyonu artırdığını, buna karşın öğretim
yönteminin ve ödüllendirmenin rekabeti artırmasının yanında
motivasyonu düşürdüğünü bulmuştur.
Bu ihtiyaçların iyi olma düzeyini belirlemesi farklı kültürlerde
de sınanmıştır. Örneğin Çankaya(2009), Türk kültüründe özerklik
desteğinin etkisini sınadığı çalışmasında hangi kültürel özelliklere
sahip olursa olsun bireylere seçim hakkı verilmesinin, onları
dinleyerek anlamaya çalışmanın, onların dış faktörlerle kontrol
edilmemesinin yaşam doyumu, öz-saygıyı artırdığı ve kaygı düzeyini
azalttığı ortaya çıkmıştır (Çankaya, 2009). Ancak aile-çocuk
etkileşimine bağlı öğrenme düzeyinin kültüre göre değişiklik
gösterdiğini kanıtlayan çalışmalar da bulunmaktadır. Örneğin
Pomerantz ve diğ.’ne göre (2005) Asyalı çocuklar, Avrupalı ve
Amerikalı çocuklara göre daha çok ailelerinin görüşlerine saygı
duymakta ve onların amaçlarına göre hareket edip düşüncelerinden
etkilenmektedirler. Buna göre özerklik desteği Asyalı ailelerde daha
düşük düzeyde gözlenmektedir (Aktaran, McPherson, 2009).
Ebeveynin rolü ve çeşitli model önerileri
Araştırmacılar daha da ileri giderek ebeveyn katılımının
müzik eğitimindeki rolü üzerine de çeşitli modeller geliştirmişlerdir.
Örneğin McPherson’ın müziksel gelişimde ebeveyn-çocuk etkileşimi
modeli, ebeveynlerin çocuklarının müzik eğitimi için gözettikleri
amaçların onların çocuklarıyla etkileşimde ebeveynlik biçimi veya
ebeveynlik pratiklerini nasıl yönlendirmekte olduğunu ve bu
davranışların çocuğun özellikleri ve diğer sosyokültürel faktörlere
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göre nasıl değişiklik gösterdiğini belirtmektedir. Ebeveynlik biçimi;
bilişsel olarak inançları ve görüşleri doğrultusunda çocukla etkileşime
girmeleri,
tutumlarını
aktarmaları.
Örneğin
çocuklarının
başaramayacağı inancı çocukların başarısını etkiliyor. Ebeveynlik
pratiği ise davranışları kapsar. Müdahaleci olmak, reaksiyon
göstermek, kontrollü yapıyı benimsemek veya özerkliği desteklemek
gibi davranışlar müziksel çıktının niteliği üzerinde etkili. Ebeveyn
etkisi elbette tek yönlü bir süreç değil. Çocuğun özellikleri, yani
motivasyon, inanç veya kültürel bağlamdaki etkileşimi de ebeveynliği
etkiler.
Creech (2010), ebeveynlerin çocuklarının müziksel
gelişimlerini destekleme biçimlerini öğretmenle ve çocuklarıyla olan
etkileşimleri
bağlamında
inceleyerek,
davranışsal
destek,
bilişsel/entelektüel destek ve kişisel destek olarak sınıflandırmıştır.
Destek çeşitlerinden birincisi olan davranışsal destek süreci; çocuğu
evde çalıştırma, gözlemleme, derslere katılma ve evde öğretmen
rolünü benimseme gibi çocuğun başarısını artıran davranışları
içermektedir. İkinci destek türü olarak bilişsel/entelektüel destek;
genellikle gençler üzerinde daha etkili olan bilişsel olarak uyarıcı
etkinliklerin sağlanması olarak tanımlanabilir. Bu yönde başarılı
çocukların ailelerinin genelde yüksek standartta, meydan okumaya
elverişli olanakları ve materyalleri sağladığı görülür. Örneğin bu
aileler konserlere götürme, yaz kurslarına yazdırma, masterclass’lara
katılımın sağlanması gibi zaman ve enerjilerinin çok büyük bölümünü
çocuklarının bu ihtiyaçlarına harcarlar. Creech’in üçüncü
sınıflandırmasında ise kişisel destek bulunmaktadır. Bu süreçte daha
psikolojik parametreler ortaya çıkmaktadır. Genç müzisyenler giderek
artan performans kaygısı ve negatif yargılanma korkusu taşımaktalar.
Aileler beklentilerini çocuklarının amacına uygun olarak tekrar
gözden geçirirler. Eğiticinin direktiflerini anlamadığında bunu fark
ederler, neyi başarmak istedikleri ile ilgilidirler ve başarısını överler.
Creech, bu destek biçimlerini bireysel çalgı eğitimi üzerinde
uygulayarak 6 boyutlu bir ebeveyn katılımı model önerisi
oluşturmuştur.
Model, yaşları 10 ile 12 arasında değişen çocukların bireysel
çalgı eğitimi sürecinde 337 etkileşim çeşidi incelenerek
oluşturulmuştur. 1., 2. ve 3. kümelerde ikili güçlü etkileşime sonradan
eklenen üçüncü kişi görülmektedir. 1. Kümede ebeveyn-öğrenci
etkileşimine liderlik eden öğretmen, 2. Kümede öğretmen-ebeveyn
ikilisinin baskın olduğu bir etkileşim, 3. Kümede ise baskınlıkları
değişken olarak öğrenci-öğretmen etkileşimine eklenen ebeveyn
etkileşimi görülür. 4. kümede iki adet ikili etkileşim bulunur, ebeveynöğrenci, öğretmen-öğrenci. 5. Kümede üçlü etkileşimin herhangi bir
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ikilisinde çok az etkileşim olduğu görülür, bu nedenle uyumsuz üçlü
olarak adlandırılmıştır. 6. Kümede ise uyumlu üçlü denilen herhangi
bir ikilinin karşılıklı güçlü etkileşimleri olduğu durumdur. Öğrencinin
motivasyon, özgüven, öz-yeterlik, müzikten keyif alma ve eğlenme
gibi müziksel çıktılarında en yüksek pozitiflik düzeyi 6. Kümede
gözlenmiştir. Başka bir deyişle müzik öğrenme sürecinde ebeveynöğrenci-öğretmen etkileşiminin en güçlü olduğu süreçte öğrencilerin
daha başarılı olduğu gözlenmiştir.
Bir başka model olan ebeveyn katılımı modelinde, okul
değerleri ve pratiklerinin ebeveynlerin güdüsel inançları üzerinde
pozitif etkisi olduğunu gösterir. Okul değer ve pratikleri, okulun
etkinlikleri tanıtması, aileleri davet etmesi, öğretmenin ebeveyn
katılımı konusundaki rahatlığını, yani kısaca ebeveyn-öğretmen
etkileşimini içerir. Bunlar, ebeveynlerin çocuklarının müzik eğitimleri
ile ilgili beklentilerini karşılamaları için ne kadar zaman ve enerji
harcamaları gerektiğine yönelik rollerini şekillendirmektedir. Örneğin
ebeveynlerin kendi rollerinin çocuğu yalnızca kursa götürmek
olduğunu düşünmeleri veya müzikle ilgili terimleri bilmeleri
gerektiklerini düşünmeleri onların öğrenme sürecine aktif olarak dahil
olmalarını engellemektedir.
Modelde ebeveynlerin güdüsel inançları ve müziksel arka
planları aynı zamanda onların okul temelli katılımları üzerinde de
etkilidir. Bunlar, okuldaki kararların alınması sürecinde yer alma,
okula materyal sağlama ve müzik öğretmeni ile iletişimi
kapsamaktadır. Margiotta (2011, s.17), ailelerin uzmanlık alanlarının
müzikle ilgili olmasının gerekmediğini, hatta çalgı çalmada başarılı
olan çocukların ailelerinin, uzmanlık gerektiren teknik bilgi sağlamak
yerine temel destek ve cesaretlendirme yoluna gittiğini belirtmiş,
özelllikle müzisyen olmayan ailelerin pek çoğunun, çocuklarının
başarısı üzerindeki potansiyel rollerinin farkında olmadığını ve bu
süreçte pasif rol üstlendiklerini belirtmiştir.
Sonuç
Hangi kültürel özelliklere sahip olursa olsun bireylere seçim
hakkı verildiğinde, onları dinleyerek anlamaya çalışıldığında ve dış
faktörlerle kontrol edilmediklerinde kendilerini daha rahat ve özgür
hissetmekteler. Bu da özerklik, yeterlik ve ilişkili olma gibi temel
psikolojik ihtiyaçlarını doyurmak için daha fazla imkan yaratır.
Uygun ebeveyn davranışı ile çocuğun bakış açısını ortaya
çıkarmak mümkündür. Özerkliği destekleyici davranışlar başarıyı
artırır. Müzikte en başarılılar genelde kendi öğrenme ortamları ile
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ilgili karar alma fırsatına sahip olanlardır. Ebeveynlerin özerkliği
destekleyen davranışları onların kendi yeterlikleri ile ilgili güçlü
duygular geliştirmelerine ve zorluklarla daha iyi baş etmelerini sağlar.
Özerkliği destekleyici aile davranışı, kontrollü yapıya nazaran
çocuğun sürece odaklanmasında yani öğrenmesinde daha etkili.
Örneğin “çok çalışıyorsun” “ne kadar hızlı ilerliyorsun” gibi sözler,
başarıya ulaşmada “çok iyi çalamıyorsun” “sorun ne?” gibi sözlerden
daha etkilidir (McPhershon, 2009’dan aktaran, Pomerantz ve diğ.,
2005).
Creech’in (2010) çalışmasına göre aileler şu destek
davranışlarının sergilediklerinde müzikten keyif alma, motivasyon,
özgüven gibi özelliklerin de dahil olduğu müziksel öğrenme
çıktılarının geliştiğine işaret etmektedir.
1. Uygun ebeveyn davranışı ile çocuğun bakış açısını ortaya
çıkarmak
2. Öğretmenin kuralları çerçevesinde çalışma şekli ile ilgili
anlaşma sağlamak
3. Çalışması için düzenlenmiş ev ortamı sağlamak
4. iyi öğretmen bulma çabası
5. öğretmenle çocuğun gelişimi hakkında iletişim kurmak
6. iyi bir dinleyici olmak.
Elbette ebeveynin etkisi tek yönlü bir süreç değil. Kimi zaman
öğrencinin çok istekli olması ailelerin destekleyici tavır içine
girmesinde tetikleyici olabilir. Aileler müziğe değer vermekte ve
çocuklarının hoş vakit geçirmesi, eğlenmesi, hayatına renk katması
için müzikle uğraşması düşüncesindeler ancak müziği ileride
kariyerlerine etki edecek akademik bir ders olarak görmemekteler (
McPherson, 2009, s. 98).
Ebeveynler etkin bir şekilde bilgi rehberlik ve dönüt
sağladıklarında çocuklarının yeteneklerinin gelişmesine katkıda
bulunarak onların yetkinlik hissetmelerini ve öğrenme ortamlarının
oluşturulmasını sağlamış olurlar. Ebeveynler ayrıca çocuğun o andaki
kapasitesine ve gelişim hızına uygun şekilde bilgi sağlayarak
öğrenmenin inşasına yardımcı olabilirler. Çocuğun gelişimi iyi
gidiyorsa yardımın derecesi azaltılabilir, eğer zorluk çekiyor ve yavaş
ilerliyor ise ilave destek olabilirler(Mcpherson, 2009). Ailenin
müziksel etkinliğe koşulları sağlayarak dahil olması da önemli.
Örneğin çalgı satın alması, konserlere götürmesi, ne çaldığı ile
ilgilenmesi gibi(McPherson & Davidson, 2006).
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Yeteneğin doğuştan gelen bir şey olduğu, eğitimle
geliştirilemeyeceği inancını ve müzik dersinin diğer akademik dersler
kadar önemsenmediğini gösteren davranışlar da çocuğun müziksel
başarısını olumsuz yönde etkiler.
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SEGMENTAL MASTEKTOMİDE PEKTORAL PLANE
BLOĞUNUN POSTOPERATİF ANALJEZİYE OLAN ETKİSİ:
OLGU SUNUMU
Dr. Öğr. Üyesi Onur Selvi
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul, prostel@yahoo.com

Ultrason rehberliğinde yapılan pektoral plan bloğu (PECS)
bloğu, postoperatif analjezi için tarif edilen yeni bir bloktur. PECS
bloğuda göğüs ön ve lateral duvarı ile aksilla bölgesinde analjezi
zağlamaktadır. PECS bloğu sırasında uygulanan lokal anestezik
karışım pektoralis minör ve pektoralis majör arasına uygulandığında
PECS-I, 3. kosta seviyesinde serratus anterior kası üzerine
uygulandığında ise PECS-II olarak adlandırılmaktadır. Bu yöntem ile
pektoral, intercostabrakial, interkostal 3, 4, 5 ve 6 ve long torasik sinir
blokajı hedeflenir. Blanco tarafından ilk kez tanımlanan bu blok
torakotomi, göğüs duvarı patolojileri ve meme cerrahisinde
kullanılmıştır. Bizde kliniğimizde segmental mastektomi uygulanan 4
vakada PECS-I ve PECS-II bloğunu kombine şekilde kullanarak
başarılı PECS-1 ve PECS-II blok uygulamasını deneyimledik.
Olgulara premedikasyon sonrası (1 mg midazolam) fentanil
100 mcg, propofol 3mg/kg rokuronyum bromid 0.6 mg/ kg ile anestezi
indüksiyonu yapıldı. . Entübasyondan sonra hava-oksijen karışımı
içinde 0.6 MAC Sevofluran ve 0.08-0.1 g/kg/dk Remifentanil
infüzyonu ile anestezi sağlandı. Hastalara peroperatif Parasetamol 1 gr
ve Tenoksikam 20 mg yapıldı. Hastalara cerrahi işlem tamamlanınca
uyandırma aşamasından önce ultrason eşliğinde pektoralis minör ve
pektoralis majör kasları arasına 15 ml ve 15 ml serratus anterior ve
pektoralis minör arasına olacak şekilde toplam 30 ml içinde (15 ml
bupivakain % 0.25, 7,5 ml Lidokain % 1 ve 7,5 ml serum fizyolojik
ile hazırlanan) lokal anestezik karışımı ile blok yapıldı. Operasyon
sonrası ilk 24 saatte hastanın ağrı düzeyi üzerine etkilerini
değerlendirildi.
Olgu 1: 73 yaşında (kilo: 68 kg, boy: 160 cm) ASA 3 olan
kadın hasta ,total cerrahi süre 140 dk, anestezi süresi 120 dk idi.
Derlenme odasında, öksürme ve dinlenme sırasında sayısal ağrı skoru
0/10 idi.. İlk 6 saatlik izleminde NRS <4/10 idi. 24 saatlik takipte
NRS skoru en fazla 4/10 olarak kaydedildi. Rutin her 8 saatte 1 gr
parasetamol dışında ek analjezik yapılmadı.
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Olgu 2: 68 yaşında (kilo: 74 kg, boy: 155 cm) ASAII kadın
hasta, total cerrahi süre 70 dk, anestezi süresi 50 dk idi. Derlenme
odasında, öksürme ve dinlenme sırasında sayısal ağrı skoru 0/ 10 idi.
24 saatlik izleminde NRS 0/10 idi. Rutin her 8 saatte 1 gr
parasetamol dışında ek analjezik yapılmadı.
Olgu 3: 71 yaşında (kilo:57 kg, boy: 146 cm) ASA III kadın
hasta, total cerrahi süre 45 dk, anestezi süresi 35 dk idi. Derlenme
odasında, öksürme ve dinlenme sırasında sayısal ağrı skoru 1/10 idi.
24 saatlik izleminde NRS en fazla 2/10 idi. Rutin her 8 saatte 1 gr
parasetamol dışında ek analjezik yapılmadı.
Olgu 4: 41 yaşında (kilo:61 kg, boy: 158 cm) ASAI kadın
hasta, total cerrahi süre 75 dk, anestezi süresi 65 dk idi. Derlenme
odasında, öksürme ve dinlenme sırasında sayısal NRS skoru 0/10 idi.
24 saatlik izleminde NRS hep 0/10 idi. Rutin her 8 saatte 1 gr
parasetamol dışında ek analjezik yapılmadı.
Sonuç olarak, bu olgu serisinde PECS-1 ve PECS-II 15 ml ve
15 ml olacak şekilde ,görece düşük dozlarda, birlikte kullanımının
etkin ve uzun süreli postoperatif analjezi sağladığını gözlemledik.
PECS bloğunun alternatif dozlarda veya aynı alanı hedefleyen diğer
plan blokları ile karşılaşırıldığı randomize kontrollü çalışmalar bu
bloğun etkinliği hakkındaki fikirlerimizin gelişmesine katkı
sağlayabilir.
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BİTKİSEL TABAKLANMIŞ DERİ ÜRETİMİ İÇİN YEŞİL
ÇÖZÜM: TRANSGLUTAMİNAZ ENZİMİ İLE RETENAJ
GREENER SOLUTION FOR LEATHER VEGETABLE TANNED
LEATHER PRODUCTION: RETANNING WITH
TRANSGLUTAMINASE ENZYME

Selime MENTEŞ ÇOLAK
ÖZ
İşlenmiş deri atık/atıksuları, içerdiği maddeler nedeniyle çevre
üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çevre duyarlı bir dünyada deri
üretim teknikleri, bitkisel tabaklama maddeleri gibi doğal ürünlere
dayanan bir tabaklama sisteminin cazibesini artırmıştır. Bununla
birlikte, aynı zamanda, yüksek oksijen talebi nedeniyle de bozunması
zor olan atık maddenin yüksek organik yüklenmesinden dolayı bu tür
malzemelerin kullanımında da belirgin bir dezavantaj vardır. Bu tür
atıksuların arıtılması genellikle tanenlerin suda oldukça çözünür
olması nedeniyle zordur ve aktif çamurda mikroorganizmaların
büyümesini inhibe eder. Bu çalışmada bitkisel tabaklama atıklarının
kirlilik yükünün azaltılması amaçlanmıştır. Transglutaminaz enzimi,
gıda sistemlerinde, proteinlerinin fonksiyonel özelliklerini değiştirmek
için yaygın olarak kullanılan bir enzimdir. TGase enziminin en önemli
özelliği çapraz bağ oluşumunu arttırmasıdır. Bu çalışmada, deri
üretimi sırasında, bitkisel tabaklanmış deri üretiminde retenaj
işleminde, TGase enziminden yararlanma olanakları araştırılmış ve
TGase kullanımının, deri özellikleri ve proses atıksularının kirlilik
yükü üzerine etkisi ortaya konulmuştur.
Anahtar kelimeler: Çevre, bitkisel tabaklama, transglutaminaz
enzimi, retenaj, deri

ABSTRACT
The processed leather waste/wastewater has a major impact on the
environment because of the contained substances. Leather making
techniques in an eco-sensitive world have increased the attraction of a
tanning system based on natural products such as vegetable tanning
materials. However, there is also a distinct disadvantage in the usage
of such materials because of the high organic loading of the effluent
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which is also difficult to degrade due to the high oxygen demand. The
treatment of this kind of waste waters is usually difficult because
tannins are highly soluble in water and would inhibit the growth of
microorganisms in activated sludge. In this research was examined
the treatment of vegetable tannery effluents aiming at the reduction of
the pollution load. Transglutaminase enzyme is a enzyme which is
commonly used in food manufacturing to change the functional
properties of the proteins. The most crucial characteristic feature of
TGase enzyme is that the increase in the generation of cross-links. In
the study, the use of transglutaninase enzyme (TGase) in vegetable
tanned leather production in retanage process and its effects on the
skin were investigated in order to overcome pollution in traditional
based vegetable tanning operations.
Keywords: Environment,
enzyme, retannage, leather

vegetable tanning, transglutaminase

1.Giriş
Deri, kendi haline bırakıldığında kolayca bozulan bir biyomateryaldir.
Deri yapısının kolay bozunabilirliği, ciddi problemlere yol
açmaktadır. Kalıcı dayanıklılık ve aynı zamanda kullanılabilirlik
sağlamada temel aşama tabaklamadır. Çeşitli tip ve özelliklerdeki
tabaklama veya yardımcı maddeleri ile deri kollageni ile reaksiyona
girmesi ve kollagen ile tbk. mad. arasında stabil bağlar oluşturularak
deri yapısının daha dayanıklı hale getirilmesi, derinin kolay
bozulmayan, istenen özellikleri taşıyan, kullanılabilir forma
dönüştürülmesi işlemine tabaklama denilmektedir.
Deri tabaklama, bir hayvansal yan ürün olan doğal deriyi, akıllıca
kullanan en eski insan faaliyetlerinden biridir. Tabaklama, hayvanın
derisinin, çürümeye yol açacak bir malzemeden ekonomik ve
kullanılabilir bir değere dönüştürüldüğü süreçtir. İnsanın MÖ
7.000'den kalma en eski teknolojik faaliyetlerinden biridir. Bitkilerden
tabaklama işleminde
yararlanılması, en eski tabaklama
yöntemlerinden biridir. Bir çok farklı bitkiden elde edilen tabaklama
maddeleri tabaklama işleminde kullanılmaktadır.
Bitkisel tabaklama binlerce yıldır uygulanmaktadır. Sonraki
dönemlerde sıkı, dolgun ve sağlam deri verir, mukavemeti yüksektir,
doğal, daha sağlıklı ve organiktir, fakat hidrotermal stabilitesinin
düşük olması, daha sert , sıkı deri vermesi gibi nedenlerden ve krom
tuzlarının tabaklama işleminde kullanılabilirliğinin keşfiyle daha az
tercih edilmeye başlanmıştır. Son yıllara kadar deri üretiminin
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yaklaşık % 90 kromla , % 10 bitkisel tabaklama maddeleri
kullanılarak yapılmakta idi.
Deri üretimi sırasında, kromla tabaklama işleminde, kromun +3
değerlikli tuzları kullanılmaktadır. Krom ile tabaklanan deriler; çok
yüksek termal stabiliteye sahip, dayanıklı, yumuşak olmakla birlikte,
uygun koşullar oluştuğunda krom tuzlarının Cr+6’ e dönüşme risk
taşımaktadır. Krom(VI) toksik bir kimyasal olarak kabul edilmektedir.
Bu nedenle kromun çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşturduğu
olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerinde yapılan çalışmalar
önem taşımaktadır.
Son yıllarda çevreye ve insan sağlığına verilen önem ve duyarlılığın
artması ve yasal kısıtlamalar
nedeniyle, bitkisel tabaklama
maddelerinin doğal olması ve insan sağlığı için kromdan daha az
tehlike taşıması ve daha çevre dostu olması nedeniyle tekrar gündeme
gelmiş ve bitkisel tabaklama yönteminin özelliklerinin iyileştirilmesi
ve geliştirilmesi üzerine bir çok araştırma yapılmaya başlanmıştır.
Günümüzde, çevreci, insan ve çevre sağlığı ile uyumlu, doğal
görünüm ve tutum özelliklerine sahip deri ürünlerine olan istem
giderek artmaktadır
Deri ne kadar iyi tabaklanırsa tabaklansın yine de arzu edilen
özellikleri yeterince karşılayamaz. Yeniden veya ikinci kez tabaklama
anlamına gelen retenaj işlemi ile; tabaklanmış derilere daha üstün
özellikler kazandırmak amacıyla yapılır. Retenaj işlemi ile derilere;
dolgunluk, yumuşaklık, sıkı bir tutum, düzgün bir cilt,
zımparalanabilme özelliği, düzgün boyama, ışık, ter ve yıkama
haslıkları v.b özellikler kazandırılır.
Retanaj
işleminde deri özelliklerini iyileştirmek için; sentetik
tabaklama maddeleri, aldehitler, reçineler, polimerler v.b maddeler
kullanılmaktadır. Retenaj işlemi derilerin tabaklama ile eksik kalan
özelliklerini iyileştirmek amacıyla yapılır. Retenajda kullanılan dolgu
maddeleri; derinin yumuşaklığı, dolgunluğu vb özelliklerini
iyleştirmekle birlikte, proses atıksularının kirlilik yükünü olumsuz
etkilemektedirler. Retenaj sırasında,
deri tarafından tamamen
alınmayan retenaj maddeleri atıksuya deşaj edilmektedir. Bu durum
retenaj sonucu ortaya çıkan atıksuların kirlilik yükünü arttırmaktadır.
Deri üretiminde, formaldehit direk kullanılmaz. Bazı retenaj
kimyasallarının üretimi sırasında kullanılmaktadır. Formaldehit, deri
kimyasallarının bir araya gelerek daha büyük moleküller
oluşturmasını sağlayan güçlü bir polimerizasyon maddesidir. Retenaj
işleminde kullanılan bazı kimyasalların üretim sürecinde formaldehit
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kullanılması sebebiyle,
karşılaşılabilmektedir.

deride serbest

formaldehit oluşumuyla

Tüm dünyada yeni yasa ve yönetmelikler; tehlikeli kimyasalların
yerine, daha az zararlılarının yada zararsızlarının kullanımı üzerinde
önemle durulmaktadır. Bu çalışmada, bitkisel tabaklanmış derilerde,
retenaj işleminden kaynaklanan kirlilik yükünü
azaltmak için
enzimlerden yararlanma olanakları araştırılmıştır. Bu amaçla
Transglutaminaz enzimi kullanılmıştır.
Transglutaminaz enzimi, çeşitli hayvan dokularından, bitkilerden ve
bazı mikroorganizmalardan elde edilebilmektedirler. (Tgase),
aminoasitler veya peptitler arasında izopeptid bağlarını katalizleyerek
molekül içi ve moleküller arası çapraz bağlar oluşturur, proteinlerin
fonksiyonel özelliklerini geliştirir, iyileştirir.
2. Materyal ve metod
Materyal
Transglutaminaz enzimi (TEGEN 220 DM) Benosen Chemicals
and Food Co.Ltd. ‘den temin edilmiştir. Transglutaminaz aktivitesi
120 units/g.dır.
Geleneksel olarak 20 adet pikle konservelenmiş koyun derisi, bu
çalışma için hammadde olarak seçilmiştir. Deriler İzmir tabakhane
elde edildi. Deri işleme için kullanılan kimyasallar ticari kalitededir.
Metod
2.1.Derilerin işlenmesi
Tüm derilerin tabaklama işlemleri aynı şekilde işlenerek retenaj
işlemine kadar çizelge-1’de belirtildiği şekilde yapılmıştır.
Çizelge-1: Tabaklama reçetesi
Kimyasal

(oC)

Su
Sentetik tanen

%

Süre

80
20

30 dak.

Mimoza

6

30 dak.

Sülfite
yağlama mad.

2

30 dak.

Sentetik tanen

2

30 dak.

Mimoza

6
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Sülfite
yağlama mad.

1

30 dak.

Mimoza

6

180 min. –Gece
bekler

Formik Asit

0.5

30 dak
.

Fungusit

0.2

20 dak. pH:3.8

Yıkama
Daha sonra deriler deneysel ve kontrol grubu olarak ayrılmıştır
(Şekil-1). Kontrol grubunda geleneksel şekilde retenaj işlemi
yapılırken, deneysel grup 3 ayrı gruba ayrılıp %1, %2 ve %3
oranlarında transglutaminaz kullanılarak çizelge-2-3 ‘de belirtildiği
şekilde gerçekleştirilmiştir.
Şekil-1: Çalışma şeması
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Çizelge-2: Çalışmada geleneksel metotda uygulanan retenaj reçetesi
Kimyasal

Su

(oC)

35

Nötral sintan

Süre

%

80
2

20 dak.

Boya

3

60 dak.

Ağartıcı sintan

2

20 dak.

Fenolik sintan

3

20 dak.

Akrilik polimer

3

20 dak.

+ Su

55

100

Sülfite yağlama mad.

5

Lanolin esaslı yağlama
mad.

4

Sülfate yağlama mad.

2

Formik Asit
.

1.5

60 dak.
45 dak.
pH:3.5-3.8

Yıkama :%200 Su 10’
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Çizelge-2:
reçeteleri

Çalışmada

deneysel

Kimyasal

Su

metotlarda
(oC)

35

Nötral sintan

uygulanan

Süre

%

50
2

Boya
+ Su

20 dak.
3

55

retenaj

60 dak.

100

Sülfite yağlama mad.

5

Lanolin esaslı yağlama
mad.

4

Sülfate yağlama mad.

2

60 dak.

Tgase enzimi (%1, %2,
%3)

X

2h

1.5

45 dak.

Formik Asit
.

pH:3.5-3.8
Yıkama :%200 Su 10’

2.2.Retenaj işleminden kaynaklanan atıksuların KOİ analizi
Kimyasal oksijen ihtiyacı testi, Merck Cell Test kitleri ile Merck
Spectroquant Move 100 spektrofotometresinde yapılmıştır.
2.3.Derilerin fiziksel özelliklerinin tespiti
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Örnekler TS EN ISO 2418 ve TS EN ISO 2419’ e göre kesilip
kondisyonlandıktan sonra çekme dayanımı ve % uzama TS 4119 EN
ISO 3376, derilerin hidrotermal stabilitesi TS 4120 EN ISO 3380
standart metoduna göre yapılmıştır.
2.3.Derilerin subjektif değerlendirilmesi
Herbir deri örnek, üç değerlendirici tarafından el ile değerlendirilmiş,
deri örneklerinin; dolgunluk ve yumuşaklık özellikleri 1 ile 5 arasında
puan verilerek değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Araştırmada, bitkisel tabaklanmış derilerde farklı retenaj
yöntemlerinin uygulanması sonucu oluşan proses atıksularının kirlilik
yükü ve deri özellikleri araştırılmıştır. Çizelge-3‘de farklı oranlarda
transglutaminaz enzimi kullanılan deri örnekleri ile geleneksel
yöntemle retenaj işlemi yapılan örnekler ve kontrol grubu deri
örneklerinin atık banyolarının KOİ değerleri görülmektedir.
Çizelge-3: Atısudaki kirlilik yükü değişimi
Transglutaminaz Enzimi
miktarı

KOİ (g/l)

% Değişim

%1

7,65

61,88

%2

9,72

51,56

%3

11,91

40,66

Geleneksel yöntem

20,07

Deri örneklerinin atıksularındaki KOİ değerleri incelendiğinde,
geleneksel yöntemle üretilen kontrol grubu derilerinin diğer
denemelere göre; daha yüksek
KOİ değerine sahip olduğu
görülmüştür. Bilindiği gibi retenaj işlemi; yağlama, boyama ve dolgu
işlemlerinden oluşmaktadır. Transglutaminaz enziminin farklı
oranlarda kullanıldığı deneysel grubu derilerde, ayrıca bir dolgu işlemi
uygulanmamıştır. Deneysel grup derilerinde, sadece yağlama ve
boyama işlemleri yapılmış retenaj işleminde hiçbir dolgu maddesi
kullanılmamıştır. Dolgu maddelerinden kaynaklanacak kirlilik
yükünü, deneysel grubu deri atıksuları taşımadığı için proses
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atıksularının KOİ değeri kontrol grubuna göre daha düşük olarak
tespit edilmiştir.
Geleneksel retenaj yöntemi uygulanan derilerin atıksularının KOİ
değerleri ile transglutaminaz enziminin kullanıldığı denemelerin
sonuçları karşılaştırıldığında, geleneksel retenaj yöntemi kullanılarak
işlenen deri örnekleri ile farklı oranlarda transglutaminaz enzimi
kullanılan deri örnekleri arasında önemli farklılıklar olduğu tespit
edilmiştir (Çizelge-3). Geleneksel retenaj yöntemi uygulanan deri
örneklerinin atıksularının KOİ değerlerine göre; %1 transglutaminaz
enzimi kullanılan deri örneklerinin atıksu KOİ değerleri %61.88, %2
transglutaminaz enzimi kullanılan örneklerde %51,56 %3
transglutaminaz enzimi kullanılan örneklerde ise, %40.66 düşme
gösterdiği tespit edilmiştir.
Deneysel yöntemde;
gerek kullanılan kimyasalların miktarının
azalmasından gerekse, transglutaminaz enzimi kullanılmasından
dolayı atıksu kirlilik yükü ciddi oranda düşme tespit ortaya
konulmuştur.
Çizelge-4: Fiziksel test sonuçları
Transglutaminaz
Enzimi miktarı

Büzülme Sıc.

Kopma Muk.

(C)

N/mm2

%1

85

12,75

56,52

%2

85

13,72

58,59

%3

87

12,11

56,32

Geleneksel yöntem

84

14,02

49,18

% Uzama

Derilerin fiziksel özellikleri incelendiğinde; çekme dayanımı
yönünden en iyi değeri geleneksel yöntem vermekle birlikte
transglutaminaz enziminin kullanılan deri örnekleri de buna yakın
sonuçlar vermiştir. Çalışmada farklı oranlarda transglutaminaz enzimi
kullanılan deri örnekleri birbirine çok yakın sonuç vermiştir (çizelge4). % Uzama yönünden incelendiğinde; transglutaminaz enzimi
kullanılan deri örneklerinin uzamasının geleneksel yönteme göre daha
fazla olduğu ve enzim kullanım oranı arttıkça uzamanın da arttığı
ortaya konulmuştur.
Çizelge-5: Organoleptik değerlendirme sonuçları
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Transglutaminaz Enzimi
miktarı

Yumuşaklık

Dolgunluk

%1

4

4

%2

5

4

%3

4

5

Geleneksel yöntem

3-4

4

Tüm deri örneklerinin subjektif değerlendirme sonuçları çizelge-5’de
verilmiştir. Deri örnekleri subjektif olarak yumuşaklık ve dolgunluk
yönünden değerlendirildiğinde, transglutaminaz enzimi kullanılan
geleneksel yöntemle retenajlanan deri örneklerine göre daha yumuşak
ve dolgun olduğu tespit edilmiştir. TGase enziminin kullanıldığı deri
örnekleri kendi içinde karşılaştırıldığında ise; % 2 TGase enzimi
kullanılan deri örneklerinin daha yumuşak, %3 Tgase enzimi
kullanılan örneklerin ise daha dolgun olduğu görülmüştür.

Yöntemler arası farklılıklar
Geleneksel yöntem

Enzimle retenaj yöntemi
Yumuşaklık, dolgunluk gibi tutum
özelliklerinin daha iyidir
Renk olarak kıyaslandığında geleneksel
yöntemle işlenen derilere göre daha koyu
boyandığı görülmüştür.
Büzülme sıcaklığı birbirine yakın
Retenaj sırasında kullanılan banyo oranı daha
düşüktür.
Atıksu kirlilik yükü azalmaktadır

Çekme mukavemeti

Geleneksel yönteme göre daha az kimyasal
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daha yüksek

kullanılmıştır.
Retenaj (dolgu maddeleri) yerine
Transglutaminaz enzimi kullanılarak biyo
retenaj yapılmıştır.
İnsan sağlığı için tehlikeli olan kimyasallar
elimine edilmiş olmaktadır. (Formaldehit)
TG gıdada kullanılmaktadır.

Retenaj işleminde transglutaminaz enzimi kullanım oranına bağlı
olarak, kimyasal oksijen ihtiyacın geleneksel yönteme göre yaklaşık
% 61,88 ile 40,66 oranında azalttığı, deri özelliklerinin ise birbirine
yakın olduğu
ortaya konulmuştur. Çalışma sonuçları
değerlendirildiğinde, üretim sürecinde ve ürün kalitesinde iyileşme,
atık miktarının azalması, insan sağlığı ile daha uyumlu, atıksu arıtma
maliyetlerinde
azalma
gibi
olumlu
etkilerinden
dolayı,
transglutaminaz enziminin çevreci bir yöntem olarak bitkisel
tabaklanmış derilerin retenaj işleminde kullanılabileceği ortaya
koymuştur.
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ABSTRACT
Xenobiotics are used in medical, agricultural and various industrial
fields. These substances are toxic even in very small amounts. When
they accumulate in the body for a long time, they cause serious
damage to the organs and even death. One of them is the
neonicotinoids and derivative chemicals. These pesticides are widely
used in agricultural struggle. In our study, in order to investigate the
genotoxic and biochemical effects of fish exposed to imidaclopride
from primitive vertebrates, Capoeta capoeta species’ fish ere
exposed in environments where imidacloprid main active chemical
was present in certain concentrations. In the study, four groups were
formed in each group with 10 male individuals. Samples of the control
group, which had no chemical application, were kept in the same
temperature and photoperiod as the samples in the experimental
groups and fed in the same way once a day. After the exposure groups
were exposed in static test conditions for a period of 96 hours (0.001
ppm), medium (0.005 ppm) and high (0.01 ppm) concentrations,
peripheral smear preparations were prepared by taking one drop of
blood from the caudal vena of fish. After staining these preparations
with May-Grün ald Giemsa method, an increase in genotoxicity as
observed in parallel with the increasing concentration by the
genotoxicity evaluation. Blood samples taken from fish were analyzed
biochemically and oxidative changes were observed in parallel with
increasing concentration.
Keywords: Xenobiotics, Pesticide, Genotoxicity, Biochemistry.

ÖZ
Zenobiyotikler tıbbi, zirai ve çeşitli endüstriyel alanlarda
kullanılmaktadır. Bu maddeler çok düşük miktarlarda bile toksik etki
gösterebilmektedirler. Uzun süre canlı vücudunda biriktikleri zaman
organlarda ciddi hasarlara ve hatta ölüme kadar yol açmaktadır.
Bunlardan bir tanesi de neonikotinoidler ve türevi kimyasallardır. Bu
pestisitler zirai mücadelede yaygın olarak kullanılmaktadır.
Çalışmamızda primitif omurgalılardan balıkların imidaclopride maruz
bırakılmasıyla meydana gelen genotoksik ve biyokimyasal etkilerinin
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deneysel olarak araştırılması amacıyla imidacloprid ana etken maddeli
kimyasalın belirli konsantrasyonlarda bulunduğu ortamlarda Capoeta
capoeta türü balıklar maruz bırakıldı. Çalışmada, her grupta on adet
erkek birey bulunan dört grup oluşturuldu. Hiçbir kimyasal uygulama
yapılmayan kontrol grubu örnekleri, deneme gruplarındaki örneklerle
aynı temperatür ve fotoperiyotta tutulmuş ve günde bir kez olmak
üzere aynı şekilde beslendi. Uygulama grupları statik test koşullarında
düşük (0,001 ppm), orta (0,005 ppm) ve yüksek (0,01 ppm)
konsantrasyonlarda olmak üzere 96 saat süreyle maruz bırakıldıktan
sonra, balıkların kaudal venlerinden birer damla kan alınarak periferik
yayma preparatlar hazırlandı. Bu preparatlara May-Grün ald Giemsa
yöntemiyle
boyama
yapıldıktan
sonra,
genotoksisite
değerlendirmesiyle artan konsantrasyon paralelinde genotoksisitede
artış olduğu görüldü. Balıklardan ayrıca alınan kan numuneleri
biyokimyasal olarak analiz edildi ve artan konsantrasyon paralelinde
oksidatif değişikliklerin olduğu ortaya kondu.
Anahtar Kelimeler:
Biyokimya.

Zenobiyotikler,

Pestisit,

Genotoksisite,

Introduction
Environmental pollution is a worldwide problem of modern
life. Pesticides are widely used to increase the yield of agricultural
products and some other benefits, and the potential negative impacts
on the environment increase concerns about human health and nontarget organisms. In terrestrial and aquatic organisms, insecticides
produce toxicity in different processes. Some pesticides are toxic even
at low concentrations and physically and structurally impair the
organism's metabolic strategy. The use of genotoxicity determination
methods in determining ecotoxicity and determining the changes that
may occur in biochemical parameters are primarily important
indicators. In this study, genotoxic and biochemical changes in
Capoeta capoeta (Cyprinidae, Teleostei) were determined by
exposure of imidacloprid.
Unfortunately, exposure to pesticides and their derivatives at
very low concentrations shows a substantially toxic effect for many
non-target organisms such as bees, freshwater fish and other aquatic
organisms. Fish, one of the most common organisms in the aquatic
ecosystem, may reflect the extent of the biological effects of
environmental pollution in water, in order to be sensitive to
environmental pollution. In terrestrial and aquatic organisms,
insecticides produce toxicity in different ways. In this context, the
effects that may occur in Capoeta capoeta (Cyprinidae, Teleostei) by
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imidacloprid exposure were determined by genotoxic data by means
of micronucleus test and also biochemical data by measuring of
oxidant and antioxidant levels in blood.

Materials and Methods
Formation Experimental Groups
In the study, four groups were formed in each group with 10
male individuals. No chemicals untreated control group samples were
kept and fed in the same temperature and photoperiod as the samples
in the experimental groups, and fed in the same way as once a day.
The administration groups were exposed for 96 hours under
conditions of static test, with concentrations of imidacloprid low
(0.001 ppm), medium (0.005 ppm) and high (0.01 ppm).
As a method of genotoxicity;
At the end of the exposure period, blood samples were
obtained by dissection of the caudal fins after control and
experimental groups samples were sedated with MS222 (SigmaAldrich) were prepared for smear preparation, and were passed
through the May-Grün ald Giemsa staining procedure and ere
photographed. SPSS 22 package program was used for the evaluation
of the nucleus anomalies data obtained in the study. One-way analysis
of variance (One-way ANOVA) test was used for statistical analysis
of the differences between the groups. P <0.001 values were
considered statistically significant.
Biochemical Analysis
Serum antioxidant and oxidant levels Total Antioxidant Status
(TAS) and Total oxidant status (TOS) Assay kit (Rel Assay
Diagnostics, Clinical Chemistry Solutions, Gaziantep, Turkey) were
determined spectrophotometrically using a commercial kit (Erel,
2004). SPSS 22 package program was used for biostatistical
evaluation of TAS and TOS data obtained from the study. One-way
analysis of variance (One-way ANOVA) test was used for statistical
analysis of the differences between the groups. P <0.05 was
considered statistically significant.
Results
Genotoxicity Findings
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As a result of the statistical comparison of nucleus anomalies
in the control group and application groups, it was found that nucleus
anomalies increased in all application groups compared to the control
group (P <0.001). However, it was observed that the number of
anomalies in the medium concentration group was lower than the low
concentration and high concentration groups in the application groups
(Graphic 1).

Graphic 1: Distribution of nucleus anomalies according to
concentration.

Findings from Biochemical Analysis
In spectrophotometric analyzes, the TAS levels of animals in
the middle concentration imidacloprid treated group were statistically
decreased compared to the control group, increased in high
concentration group (P <0.001) (Graphic 2, Table 1). If they provide
imidacloprid according to control groups at TOS levels, this increase
was statistically significant only in the low concentration group (p
<0.05) (Graphic 3, Table 1).

Table 1: TAS and TOS levels of control group and animals treated
with imidacloprid at different concentrations
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Graphic 2: TAS levels of control group and animals treated with
imidacloprid at different concentrations.

42

Graphic 3: TOS levels of control group and animals treated with
imidacloprid at different concentrations.

Conclusion and Discussion
Teleosts are suitable organisms as bioindicators because
they are sensitive to low concentrations of genotoxins. In addition,
in the assessment of potential mutagenic agents for high
vertebrates, they give similar responses to these toxic agents as
higher vertebrates. Micronucleus method is one of the most
commonly used methods for fish. Micronucleus test is used for
peripheral blood erythrocytes, which are usually easily available
in fish (Yılayaz, 2006; Arslan, 2015; Önen and İşisağ Üçüncü,
2015). In this context, the use of peripheral erythrocytes is
preferred because it responds to the effects of genotoxicants in a
short time due to the high mitotic rate in hematopoietic tissues as
well as eliminating many other problems (Koçak, 2005; Yırtıcı,
2007; Yılayaz, 2008).
Micronucleus test was preferred because it was accepted
as a very sensitive method in determining the clastogenic activity.
In addition to micronucleus formation in organisms, it is known
that genotoxic agents cause differentiation in the morphology of
other elements of the cell structure, especially the nuclei (Çakal
Arslan et al., 2010; Galindo and Moreira, 2009; Ortiz, 2000;
Kankaya et al., 2012).
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Micronuclei occurring during the process of mitosis are
structures that originate from complete chromosomes or asymmetric
chromosomes which doesn't participate to the main nucleus.
Micronucleus increase is considered as an indirect indicator of
numerical and structural chromosomal anomalies of various pollutants
in cells. Mutagens contribute to the formation of micronucleus by
forming chromosome fractures (Şengün et al., 2003).
As a result, the micronucleus test can be used safely in
extensive studies to determine the genotoxic effects of various
toxicants.
In this direction, in a study investigating the genotoxic effects
of three separate neonicotinoid pesticides (imidacloprid, nitenpyram,
and dinotefuran) on Gobiocypris rarus, it was reported that there was
an increase in the incidence of micronucleus in parallel with the
increasing concentration, and also it was reported that the number of
binucleated and notched nucleated erythrocytes also increased, and
among them imidacloprid further induces genotoxicity (Hong et al.,
2018), its findings are similar to the findings of the present study. The
response of these genotoxic indicators provides new information and
evidence on the negative effects of neonicotinoids on non-target
organisms in water.
In a study investigating the genotoxic effects of imidacloprid
on freshwater fish from neonicotinoids (Vieira et al., 2018),
Prochilodus lineatus species have been used and it was reported that
genotoxicity increases in parallel with increasing concentration
according to Comet test results.
The most important effect that occurs as a result of insecticide
exposure is the reactive oxygen species formed in the organism (Wang
et al., 2012). Both enzymatic and non-enzymatic antioxidant enzymes
play an important role in the elimination of reactive oxygen species
formed in the organism and prevention of damage to the organism
(Sharma and Sangha, 2014). These enzymes convert the superoxide
anion due to oxidative stress to water and oxygen and eliminate
reactivity and protect the organism (Mossa et al., 2015). There are
many studies investigating the effects of insecticides on oxidative
damage in fish. In a study, it was reported that serum and liver TAS
levels of Cypermethrin administration in Carassius gibelio decreased
in the exposure groups compared to the control group and also TOS
levels ere increased (Özden, 2016). In another study in hich 0.3,
1.25, and 5 mg / mL imidaclopridin was administered at Danio rerio
for 7, 14, 21 and 28 days, it was reported that SOD and GST activities
increased significantly during the early exposure period, but decreased
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in the following periods, in addition, CAT levels increased
significantly during the early periods of exposure and decreased to
control levels in the following periods, and also, ROS production
increased significantly in groups administered with 1.25 and 5 mg / L
imidacloprid (Ge et al., 2015).
In another study, it was reported that an increase in
malondialdehyde (MDA) levels, which is the end product of lipid
peroxidation and antioxidant enzyme activities in brain tissue of
Oncorhynchus mykiss fish species administered imidacloprid (Topal et
al., 2017). In the present study, it was determined that TAS levels of
animals in the middle concentration imidacloprid administered group
decreased statistically and increased in the high concentration group
compared to the control group. Although TOS levels increased in
imidacloprid administered groups compared to the control group, it
was detected that this increase is statistically significant only in low
concentration group. When these data and literature information are
compared, it is thought that the defense mechanisms that occur against
the stress, concentration and time of the fish species are different.
Pesticides accumulate in lipid rich tissues, leading to
peroxidation of polyunsaturated fatty acids. The negative effects of
pesticides are encountered in parallel with the increase of free radicals
in the brain tissue in which the rate of oxygen use and lipid content are
higher than the other tissues of the body and the neuronal cells cannot
be renewed (Castillo 2002). Thus, pesticides show many
neuropathological features affecting central nervous system control
and memory functions. The toxic effect of pesticides on the nervous
system is usually carried out through cholinergic and GABAergic
systems, which are the main regulator of impulses in the cortex and
hippocampus (Castillo, 2002; Özkaya, 2013).
Predictions and Contributions for the Future
Since there are not enough studies on the genotoxic and
biochemical effects of pesticides from the primitive vertebrates on fish
in the literature, it is clear that the data obtained from this study will
constitute a comprehensive database for future studies. In this context,
it is evident that the mentioned pesticide group is toxic for the other
vertebrates due to food chain and other distributions in the primitive
vertebrates extension, while other organisms will be adversely
affected by the pesticides involved in the aquatic ecosystems. Based
on the data obtained from this study and similar studies, it is
anticipated that legislators will be required to regulate / limit / prevent
the use of this pesticide group before long.
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ÖZ
Araştırmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin not ortalamaları
ile yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi belirlemek ve akademik
başarılarının yaşam doyumlarını yordama gücünü incelemektir.
Araştırmada ilişkisel tarama modeli uygulanmıştır. Öğrencilerin
akademik başarıları kendilerinden alınan not ortalaması bilgisi ile
tespit edilmiştir. Araştırmada veri toplamak için, Diener, Emmons,
Larsen ve Griffin tarafından geliştirilen ve Durak, Şenol-Durak ve
Gençöz tarafından Türkçeye uyarlanan “Yaşam Doyumu Ölçeği”
kullanılmıştır. Ölçme aracı 2017-2018 eğitim öğretim yılında Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrenim gören
basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile araştırmaya dâhil edilen 219
üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Verilerin analizinde ANOVA ve
Tukey testi, Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Akademik
başarının yaşam doyumunu ne şekilde yordadığı ise, basit doğrusal
regresyon analizi ile tespit edilmiştir. Araştırma sonuçları,
öğrencilerin akademik başarılarına göre yaşam doyumlarının anlamlı
farklılık gösterdiğini, akademik başarının yaşam doyumundaki
değişimin %006’sını açıkladığını ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Akademik başarı, Yaşam doyumu, Üniversite
öğrencileri.

ABSTRACT
The main purpose of this study is to determine the relationship
between university students' grade point averages and life satisfaction
in addition to investigate the role of academic achievement in
predicting life satisfaction. Relational screening model was used in the
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research. Students' academic achievements were determined by
information about grade point averages taken from students. Life
Satisfaction Scale, developed by Diener, Emmons, Larsen and Griffin
(1985) and adapted into Turkish by Durak, Şenol-Durak and Gençöz
(2010), was used to collect data. The measurement tool was applied to
219 university students being educated in the 2017-2018 academic
year and selected by using simple random sampling method in the
Faculty of Engineering at Mehmet Akif Ersoy University. ANOVA
and Tukey test, Pearson Correlation Analysis were used for data
analysis. How academic success predicts life satisfaction is
determined by simple linear regression analysis. The results of the
research showed that life satisfaction was significantly different
according to the academic achievement of the students and that
academic success explained 006% of the change in life satisfaction.
Keywords: Academic Achievement, Life Satisfaction, University
Students

GİRİŞ
İnsan, toplumun ve örgütün yapı taşını oluşturan değerli ve önemli bir
varlıktır. Bu nedenle insanla ilgili faktörler eğitimde kritik bir rolde
olmakla birlikte; hukuk, sağlık, turizm, işletme, ekonomi, siyaset gibi
birçok alanda da önem taşımaktadır. Bu nedenle günümüzde insanın
yaşam kalitesini etkileyen her türlü etken, eğitim bilimleri alanında
önemli bir çalışma konusu haline gelmiştir. Yaşam doyumu da bu
konulardan
biridir.
Bireyin
yaşam
alanlarına
ilişkin
değerlendirmelerini yansıtan bir kavram (Myers ve Diener, 1995) olan
yaşam doyumu temelde mutlulukla, iyi oluş duygusuyla ilişkilidir.
Olumsuz duyguların az, olumlu duyguların çok yaşanması ve
yaşamdan yüksek doyum alma durumu olarak tanımlanan mutluluğun
duyuşsal boyutunu olumsuz ve olumlu duyguların yaşanması
oluştururken; bilişsel boyutunu yaşam doyumu oluşturmaktadır
(Diener, 1984). Tuzgöl-Dost (2010) Güney Afrika ve Türkiye'deki
üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada öznel iyi oluş
ve yaşam doyumu düzeylerinin algılanan akademik başarıya göre
farklılaştığı sonucuna ulaşmıştır. Bu nedenle yaşam doyumuyla
bireyin mutluluğu, performansı, akademik başarısı ve öz-yeterliği
arasında ilişki olduğu düşünülebilir. Zaten yapılan bazı araştırmalarda
da öğrencilerin akademik öz-yeterlik düzeylerinin yaşam doyumu
algılarını olumlu yönde etkilediği (Hırlak, Taşlıyan, Fidan ve Güler,
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2017), yaşam doyumu yüksek olan öğrencilerin başarı ihtiyaçlarının
daha yüksek olduğu (Çivitçi, 2012) görülmektedir.
Sarıer (2016) yapılan araştırmalarda akademik başarı ile; öğrenme
hızı, zeka gibi zihinsel etmenler, benlik saygısı, kişilik yapısı, özyeterlik, motivasyon ve ders çalışma alışkanlıkları gibi duyuşsal
etmenler, anne
baba tutumu, ailenin sosyo-ekonomik durumu, okul yöneticilerinin ve
öğretmenlerin yeterliliği ve tutumu gibi çevresel etmenler arasında
ilişki olduğunu belirtmektedir. Yaşam doyumu, burada belirtilen
duyuşsal etmenlerle ilgisi nedeniyle akademik başarı ile ilişkili bir
kavram olarak nitelenebilir.
Öğrencilerin akademik başarısı; istediği alanda eğitim görmesi,
ekonomik durumu, ailenin yanında kalması, ruhsal durumu,
başarısızlık yaşantısına ilişkin yorumu ile ilgilidir (Koç, Avşaroğlu ve
Sezer, 2004). Mc Clelland’ın başarma ihtiyacı teorisinde, başarının
birey için bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekilmiştir. Sabuncuoğlu ve
Vergiliel-Tüz’ün (2013) aktardığına göre bireyler, başarma, ilişki
kurma ve güç kazanmaya ihtiyacı olanlar şeklinde üç gruba ayrılır.
Bunlardan başarma ihtiyacı ile doğanlar bir hedef belirler ve buna
ulaşmak için çabalar. Çabalarıyla hedefe ulaşınca ise takdir edilmeyi
bekler.
Bir dersin öğretiminin sonunda başarı gösteren öğrencinin o dersi
öğrendiği, öğretilen konuları bildiği düşünülmektedir. Bu nedenle, her
eğitim kademesinden başarılı şekilde mezun olan bir öğrencinin ilgili
kademedeki amaçlara ulaştığı, istenilen hedef ve davranışları
kazandığı düşünülmektedir. Her eğitim kademesinde ulaşılmak
istenen özel amaçlar farklılık göstermektedir. Üniversite eğitiminde
Milli eğitimin genel ve özel amaçları doğrultusunda, bireyin ilgi
yetenek ve eğilimlerine göre yetiştirilmesine, belirli alanlarda
uzmanlaşmasını sağlamak için ilgili alanda derinlemesine bilgiler
verilmesine, mesleği icra sürecinde gerekli olan becerilerin
kazandırılmasına, genel kültür ve genel yeteneklerinin geliştirilmesine
yönelik çalışılmalar yapıldığı söylenebilir. Bu nedenle, bireyin
üniversite yıllarındaki akademik başarısı bireyin bu alanlarda
yeterliklere, mesleki bilgi ve becerilere sahip olduğunu
düşündürmektedir. Bu durum, üniversite kademesindeki akademik
başarıya diğer kademelerdekinden daha farklı bir rol yüklemekte;
dolayısıyla da üniversite öğrencilerinde yaşam doyumuyla akademik
başarı arasındaki ilişkilerin araştırmalara konu olmasına neden
olmaktadır (Antaramian, 2017; Ardahan, 2014; Po ers, 2008) Ayrıca
yaşam doyumu yerine kullanılabilen yaşam memnuniyeti ve akademik
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yaşam doyumunun incelendiği benzer nitelikte olup farklı
isimlendirilen araştırmalar da bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak;
yaşam memnuniyeti ve akademik başarıda iyimserlik etkisi (KümbülGüler ve Emeç, 2006), akademik yaşam doyumunun akademik
başarıyı yordaması (Kumar ve Dileep, 2006) şeklindeki araştırmalar
verilebilir.
Akademik başarı ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin karşılıklı
olabileceğinin de göz ardı edilmemesi gerekir. Çünkü akademik
başarının yükselmesi yaşam doyumunu etkileyebileceği gibi yaşam
doyumunun artması da akademik başarıyı etkileyebilir. Bu
araştırmada da akademik başarı ile yaşam doyumu arasındaki ilişki
incelemektedir. Bu nedenle araştırmada akademik başarı ile yaşam
doyumu arasındaki ilişkinin varlığı ve niteliğini tespit etmeye yönelik
analizler yapılmıştır.
Bu çalışmada Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin,
akademik başarı ve yaşam doyumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi,
akademik başarılarının yaşam doyumlarını yordayıp yordamadığının
saptanması amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki alt problemler cevaplandırılmıştır.
Alt problemler:
1. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin akademik başarıları
ve yaşam doyumları arasında anlamlı ilişki var mıdır?
2. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin akademik başarıları,
yaşam doyumlarının anlamlı yordayıcısı mıdır?
Veri Analizi
Araştırma tarama türü bir çalışmadır. Bu araştırmanın evrenini 20172018 eğitim öğretim yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Mühendislik- Mimarlık Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerden
oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, basit tesadüfi örnekleme
yöntemi ile araştırmaya dâhil edilen 219 üniversite öğrencisinden
oluşmaktadır. Öğrencilerin akademik başarıları kendilerinden alınan
genel not ortalaması bilgisi ile tespit edilmiştir. Araştırmada veri
toplama aracı olarak Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985)
tarafından geliştirilen ve Durak, Şenol-Durak ve Gençöz (2010)
tarafından Türkçe’ye uyarlanan Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır.
Araştırmacılar tarafından üniversite öğrencileri üzerinde yapılan
uyarlama çalışmasında
(n = 547); ölçekten alınan puanın
ortalamasının 21.91, standart sapmasının 6.18, ölçeğin iç tutarlılığının
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.81 olduğu ve maddelere ait madde toplam ölçek korelasyonun .55 ile
.63 arasında değiştiği saptanmıştır. Bu araştırmada analizler öncesi
hesaplanan iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alpha) .84 olarak
belirlenmiştir. Araştırmada kullanılan yaşam doyumu ölçeği, 5
maddeden oluşan 7'li likert tipinde bir özbildirim ölçeğidir. Ölçek,
"(1) Hiç Katılmıyorum" seçeneğinden "(7) Tamamen Katılıyorum"
seçeneğine giden metrik bir ölçümü içerir. Araştırmada katılımcılara
ilişkin veriler SPSS 22.00 Paket Programı kullanılarak analiz
edilmiştir. Araştırmada öğrencilerin genel akademik not ortalamaları
kendi verdikleri bilgilerden alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde;
ortalama, standart sapma değerlerinin hesaplanmasının yanında yaşam
doyumu puanlarının akademik başarı ortalamalarına göre farklılık
gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans analizi
(ANOVA), öğrencilerin akademik başarıları ve yaşam doyumları
arasındaki ilişkiyi belirlemek için Pearson Korelasyon Testi
yapılmıştır.
Yapılan araştırmada analiz aşamasında ilk olarak verilerin parametrik
olup olmadığı normallik varsayımları ile incelenmiştir. Yapılan
analizlerde aritmetik ortalama (4.32), medyan (4.40) ve mod (3.70)
değerleri, çarpıklık (-0.138) ve basıklık (-0.754) katsayıları,
histogram, normal Q-Q grafiği, eğiliminden arındırılmış Q-Q grafiği
incelendiğinde aritmetik ortalama, medyan ve mod’un birbirine yakın
değerler aldığı, çarpıklık ve basıklık katsayılarının +1 ve -1 arasında
olduğu görülmektedir. Ayrıca, histogram ve Q-Q grafiği
incelendiğinde simetrik olduğu görülmüştür. Bu nedenle, parametrik
test yapılmasına karar verilmiştir.
Öğrencilerin dörtlü derece sistemi üzerinde sahip oldukları dörtlük
sistemdeki notları ortalaması bilgisi ile tespit edilmiştir. Notlarının
tanımlamaları mükemmel, iyi, orta, geliştirilebilir (Özer-Özkan, 2016)
şeklinde yapılmıştır. Aralık genişliğinin, “dizi genişliği/yapılacak grup
sayısı” (Tekin, 1996) formülü ile aralıkların eşit olduğu varsayımına
dayanarak aritmetik ortalamalar için puan aralığı akademik başarı için
1, yaşam doyumu ölçeği için 0.86 olarak hesaplanmıştır. Araştırma
sonuçlarının değerlendirilmesinde akademik başarıda dikkate alınan
aritmetik ortalama aralıkları, 0.00–1.00=geliştirilebilir. 1.012.00=orta, 2.01-3.00=iyi, 3.01-4.00=mükemmel şeklindedir. Yaşam
doyumunda,
1.00-1.86=kesinlikle
katılmıyorum,
1.872.71=katılmıyorum, 2.72-3.57=biraz katılmıyorum, 3.58-4.43=ne
katılıyorum ne de katılmıyorum, 4.44–5.29=çok az katılıyorum, 5.306.14=katılıyorum, 6.15–7.00=kesinlikle katılıyorum şeklindedir.
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BULGULAR VE YORUM
Öğrencilerin akademik başarılarını ve yaşam doyumlarını belirlemek
için aritmetik ortalama ile standart sapma değerleri hesaplanmıştır.
Elde edilen değerler tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1.
Öğrencilerin Akademik Başarı ve Yaşam Doyumlarına İlişkin
Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
SS
Akademik başarı

2,47

0,69

Yaşam doyumu

4,32

1,39

Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin, akademik başarılarının ( =2.47),
yaşam doyumlarının ( =4.32) olduğu görülmektedir. Bu bulgulardan
hareketle öğrencilerin akademik başarılarının iyi ve yaşam doyumu
algılarının orta düzeyde olduğu söylenebilir. Bu bulgunun fakülteler
arasında farklılık gösterebileceği söylenebilir. Örneğin, Elkin (2017)
sağlık bilimleri yüksekokulu öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmada
genel yaşam doyumlarının orta düzeyde olduğunu tespit etmiştir.
Öğrencilerin, not ortalamalarına göre yaşam doyumlarını belirlemeye
yönelik ilişkisiz örneklemlerde kullanılan tek yönlü varyans analizi
(Tek yönlü Anova) yapılmıştır. Bu analizin güvenilir sonuçlar vermesi
için ortalaması kıyaslanacak her grubun normal dağılım özelliği
taşıması, grupların varyanslarının eşit olması, örneklemin evrenden
rastgele seçilmiş olması gerekir (Can, 2017). Bu nedenle araştırmada
öncelikle grupların varyanslarının eşitliği Levene testi ile kontrol
edilmiş ve p değeri’nin (0.208), 0.05’ten büyük olduğu dolayısıyla
varyansların eşit olduğu görülmüştür. Ardından yapılan analizlerde
elde edilen bulguları Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2.
Öğrencilerin Akademik Başarılarına Göre Yaşam Doyumu Anova
Sonuçları
Varyansın
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Anlamlı

Kareler
sd

Ortalaması

F

p
Fark
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Gruplar Arası

30.880

3

10.293

Grup İçi

392.391

215

1.825

Toplam

423.271

218

5.640

.001

0-1/1-2
1-2/3-4

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin akademik başarılarına göre yaşam
doyumlarının anlamlı farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır [F(3-215)=
5.640, p<.05]. Diğer bir anlatımla öğrencilerin, yaşam doyumları
akademik başarılarına bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir.
Aralarında anlamlı fark olan grupları görmek için seçilen Tukey çoklu
karşılaştırma testi sonuçları incelendiğinde akademik başarı
ortalamaları 0-1 ile 1-2 arasında olan ve 1-2 ile 3-4 arasında olan
öğrencilerin yaşam doyumları arasında fark olduğu görülmüştür.
Araştırmanın ikinci aşamasında, akademik başarının yaşam doyumunu
ne şekilde yordadığı incelenmiştir. Bu amaçla yapılan basit doğrusal
regresyon analizi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.

Tablo 3.
Öğrencilerin
Akademik
Başarılarının Yaşam Doyumlarını
Yordamasına İlişkin Basit Doğrusal Regresyon Analiz Sonuçları
Değişken

B

HataB

(Sabit)

3.929

0.347

Akademik Başarı

0.159

0.135

β

t

p

11.333

0.000

1.181

0.239

0.80

r

0.0
80

(R: 0.80; R2 (Düzeltilmiş): 0.006; F(1-217): 1.395; p > 0.005)
Tablo 3’deki veriler incelendiğinde, öğrencilerin akademik başarıları
ile yaşam doyumları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmüştür.
Araştırma bulgularına göre, akademik başarının yaşam doyumunun
anlamlı bir yordayıcısı olmadığı söylenebilir. Akademik başarı yaşam
doyumundaki değişimin %006’sını açıklamaktadır. Ayrıca,
öğrencilerin akademik başarılarında 1 standart sapma miktarı artışın,
yaşam doyumunda 0.159 standart sapma yükselmeye neden olacağı
ifade edilebilir.
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SONUÇ ve TARTIŞMA
Yaşam doyumu, bireyin yaşam alanlarında olumlu duygu yaratan
yaşantılarının olumsuz duygu yaratan yaşantılarından daha çok olduğu
düşüncesi ile ilgili (Diener, 2000) olduğundan araştırmada ulaşılan
üniversite öğrencilerinin yaşam doyumlarının ortalama düzeyde
olduğu bulgusu; yaşam doyumları ile ilgili olumlu ve olumsuz duygu
yaratan
düşüncelerinin
yoğunluklarının
yakın
olduğunu
göstermektedir. Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumlarının orta
düzeyde olduğu (Ardahan, 2014; Elkin, 2017) ve kendilerini başarılı
gördükleri bulgusu bazı araştırmalarla (Ardahan, 2014) benzerlik
göstermektedir.
Yapılan bu araştırmanın sonuçlarında, öğrencilerin akademik
başarılarına göre yaşam doyumlarının anlamlı farklılık gösterdiği
belirlenmiştir. Bu bulgu Tuzgöl-Dost’un (2007) yaptığı araştırma ve
Çivitçi’nin (2012) yaşam doyumu düzeyinin başarı ihtiyacı puanları
üzerindeki etkisini anlamlı olduğunu ifade ettiği araştırma tarafından
desteklenmektedir. Fakat öğrencilerin algıladıkları akademik başarı
düzeyleri ile yaşam doyum ölçeğinden aldıkları puan arasında anlamlı
bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşan Aydıner’in (2011) araştırması
tarafından desteklenmemektedir.
Araştırmada yapılan analizlerde üniversite öğrencilerinde yaşam
doyumu ve akademik başarı arasında ilişkinin düşük olduğu
belirlenmiştir. Alanyazın incelendiğinde, üniversite öğrencilerinde
yaşam doyumunun akademik başarı ile ilişkisi konusunda yapılan
araştırmalarda farklı sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Örneğin,
Özgüngör (2014) öğrencilerin akademik başarı puanları ile yaşam
doyumları arasındaki ilişkinin anlamlı olmadığı sonucuna ulaşırken,
Ardahan (2014) yaptığı araştırmada, yaşam doyumu ile akademik
başarı arasında istatistiki olarak anlamlı, pozitif yönlü bir ilişki olduğu
sonucuna ulaşmıştır.
Araştırmada elde edilen diğer bir sonuca göre, akademik başarı yaşam
doyumunu yordamamakta ve akademik başarı yaşam doyumundaki
değişimi çok düşük oranda açıklamaktadır. Alanyazın incelendiğinde
bu konuda görüş birliği olmadığı görülmektedir. Örneğin, Meral ve
Bahar (2017) lise öğrencileri ile yaptıkları araştırmada yaşam
doyumunun akademik başarının anlamlı yordayıcısı olmadığı
sonucuna ulaşmıştır. Fakat Cho (2005), Po ers (2008) yaptıkları
araştırmalarda akademik başarının yaşam doyumunu yordadığı
sonucuna ulaşmıştır.
Yaşam doyumu ve akademik başarının toplumsal, ekonomik,
psikolojik birçok etkenden etkilenebilen çok boyutlu bir durum olması
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nedeniyle konu ile ilgili araştırmalarda ulaşılan sonuçlarda ülkeler
arası, üniversiteler arası, bölümler arası farklılıklar olabileceği
söylenebilir. Bu nedenle ulaşılan sonuçlar değerlendirilirken;
üniversite, bölüm, sınavlar, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin
özellikleri gibi değişkenlerin sonuçları etkileyebileceğinin göz önünde
bulundurulması gerekir. Yapılan bu araştırmada özet olarak; üniversite
öğrencilerinin akademik başarılarına göre yaşam doyumlarının
farklılık gösterebileceği fakat akademik başarının yaşam doyumunun
yordayıcısı olmadığı görülmüştür. Bu nedenle yapılacak yeni
araştırmalarla bu bulgunun doğruluğu, yaşam doyumunu yordayan
etmenlerin neler olduğu araştırılabilir. Farklı araştırma yöntemlerinin
kullanıldığı araştırmalarda fakültelerin, özel ve devlet üniversitelerinin
karşılaştırıldığı çalışmalar yapılabilir.
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ÖZ
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akademisyen liderliği
ile algılarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Tarama
modelinde yapılandırılan araştırmada, ölçme aracı olarak
“Akademisyen Liderliği Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçme aracının
yapısal özelikleri, doğrulayıcı faktör analizi ile değerlendirilmiştir. İki
farklı devlet üniversitesinde yürütülen araştırmada, küme örnekleme
yöntemi kullanılarak belirlenen 523 üniversite öğrencisi araştırmanın
örneklemini oluşturmuştur. Verilerin analizinde yüzde, frekans ve
standart sapma değerleri ile ANOVA ve t-testi kullanılmıştır.
Araştırma sonuçları, üniversitelerde akademisyen liderliğine ilişkin
öğrenci algılarının; cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul gibi değişkenlere
göre farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Liderlik, Üniversite, Akademisyen Liderliği.
Giriş
Liderlik kavramı yönetim literatürünün en çok çalışılan
kavramlarından birisi olmasına karşın, yoğunlukla örgütsel düzeyde
ele alınmaktadır. Temelinde etki kavramının yer aldığı liderlik olgusu,
en genel anlamı ile amaçlar doğrultusunda takipçileri güdülemek
olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamıyla akademisyenlerin de
öğrencileri için, onlara amaç gösteren ve bu amaç doğrultusunda
onları etkileyen, motive eden birer lider olduğu söylenebilir. Bu
bağlamda, Çelikkol, Mertol ve Gazeloğlu (2018) tarafından yapılan
çalışma başarılı akademisyenliğin en önemli boyutunun vizyoner
liderlik olduğunu ortaya koymaktadır. Akademisyen liderliği ise,
öğretim üyeleri ile öğrenciler arasındaki etkileşimi liderlik kavramı ile
açıklayan bir kavramdır (Köse, Karabağ Köse ve Baloğlu, 2018).
Akademisyen liderliği; humanistik liderlik, entelektüel liderlik ve
öğretimsel liderlik olmak üzere üç boyutta ortaya çıkmaktadır.
Öğretim üyelerinin sınıf içi ve sınıf dışı süreçlerde öğrencileri ile
kurmuş olduğu insani ilişkilerin niteliği hümanistik liderlik boyutunu;
öğretim süreçlerini yönetme bağlamındaki yetkinlikleri öğretimsel
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liderlik boyutunu; entelektüel düzeydeki etkileşimleri ise entelektüel
liderlik boyutunu oluşturmaktadır (Köse, Karabağ Köse ve Baloğlu,
2018).
Öğretim üyeleri sadece ders saatlerinde öğretim görevlerini üstlenen
birer kamu görevlisi olmanın ötesinde, öğrencileri üzerinde hayat
boyu devam edecek etkiler bırakabilen güçlü birer rol modelidirler. Bu
çerçevede öğrencilerin akademisyenlere bakış açıları ile ilgili bazı
araştırmalar (Hotamışlı, Karcı, Çetinel ve Çetinkaya, 2011; Katiboğlu
ve Katiboğlu, 2016), öğrencilerin öğretim üyelerini her şeyden önce
insana değer veren iyi bir iletişimci ve bir rol modeli olarak
gördüklerini ortaya koymaktadır.
Geleneksel anlayıştaki usta çırak etkileşiminden modern üniversitenin
karmaşık yapılanmasına kadar öğretim sürecinin her aşaması farklı
niteliklerde etkileşimlere dayalı olarak yürümektedir. Öğretme sanatı
bir yönüyle öğrenciler üzerinde kalıcı etkiler bırakabilme sanatıdır. Bu
bağlamda etki kavramını merkeze alarak tanımlanabilecek
kavramlardan
birisi
de
liderlik
kavramıdır.
Dolayısıyla
akademisyenlerin öğrencilere liderlik etme düzeylerini etkileyen
değişkenlerin incelenmesi önemli görülmektedir.
Amaç
Araştırmanın genel amacı üniversitelerde akademisyen liderliğine
ilişkin öğrenci algılarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir.
Buna göre araştırmanın alt problemleri, öğrenci görüşlerine göre; (1)
Akademisyenlerin liderlik düzeyleri nedir? (2) Akademisyenlerin
liderlik düzeyleri bağımsız değişkenlere (cinsiyet, okul, sınıf düzeyi,
sınıf
büyüklüğü)
göre
nasıl
farklılaşmaktadır?
şeklinde
oluşturulmuştur.
Yöntem
Araştırma tarama modelinde yapılandırılmış betimsel bir çalışmadır.
Araştırmada ölçme aracı olarak Köse, Karabağ-Köse ve Baloğlu
(2018) tarafından geliştirilen ve 7’li likert tipinde hazırlanmış
“Akademisyen Liderliği Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçme aracının
araştırmacılarca ortaya konulan üç faktörlü teorik yapısını
değerlendirmek üzere doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin
özgün yapısındaki model uyumunu değerlendirmek üzere yapılan
DFA indeksleri kabul edilebilir sonuçlar ortaya koymaktadır [χ2/sd=
3.29; GFI = .84; CFI = .94; NFI= .92; RMSEA = .076]. Üç boyutun
açıklamış olduğu toplam varyans % 74.16 olarak belirlenmiştir.
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Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı, tüm ölçek için .98; alt boyutlar için
hümanistik liderlik .97; entelektüel liderlik .93 ve öğretimsel liderlik
.94 olarak belirlenmiştir.
Araştırmanın evreni iki farklı devlet üniversitesinde, farklı fakülte ve
bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencileridir. Farklı fakültelerin
araştırmadaki temsiliyetini sağlamak üzere küme örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Bu kapsamda belirlenen 523 öğrenci araştırmanın
örneklemini oluşturmuştur.
Eksik ve yanlış kodlanan veriler ile aykırı değerlerin ayıklanması
sonucunda kalan veriler üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir.
Verilerin analizinde ortalama ve standart sapmaların yanı sıra,
bağımsız değişkenlerin liderlik düzeyi üzerindeki etkisini
değerlendirmek üzere ANOVA ve t-testi kullanılmıştır.
Bulgular
Araştırmanın ilk alt problemi doğrultusunda, öğrencilerin
akademisyen liderliği ile ilgili algılarının düzeyini belirlemek üzere
betimsel istatistikler incelenmiştir. Tablo 1’de betimsel istatistik
sonuçları yer almaktadır.
Tablo 1. Betimsel İstatistikler
Χ

SS

Çarpılı
Basıklık
k

Akademisyen Liderliği

4.42

1.46

-.39

-.46

Hümanistik Liderlik

4.47

1.51

-.43

-.53

Entelektüel Liderlik

4.09

1.61

-.21

-.78

Öğretimsel Liderlik

4.59

1.54

-.49

-.42

Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin akademisyen liderliği ile ilgili
algılarının orta düzeyde olduğu görülmektedir. Alt boyutlar
incelendiğinde, öğrenci algılarına göre akademisyenlerin en güçlü
liderlik özelliklerinin öğretimsel liderlik boyutu, en zayıf liderlik
özelliklerinin ise entelektüel liderlik boyutu olduğu görülmektedir.
Araştırma kapsamında öğrencilerin akademisyen liderliği ile ilgili
görüşlerinin bağımsız değişkenlere göre (cinsiyet, sınıf, bölüm)
farklılaşma durumunu değerlendirmek üzere t-testi ve ANOVA testi
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yapılmıştır. Cinsiyet değişkenine göre öğrenci görüşlerinin
farklılaşmasına ilişkin t-testi sonuçları Tablo 2’de sunulmaktadır.
Tablo 2. Cinsiyete Göre t-testi Sonuçları
Değişkenler

Kadın

Erkek

T

p

Χ

S

Akademisyen
Liderliği

4.20

1.132 3.89

.905

2.576 .010

Hümanistik
Liderlik

4.42

1.091 4.18

.971

1.918 .060

Entelektüel
Liderlik

3.69

1.476 3.18

1.225 3.262 .001

Öğretimsel
Liderlik

4.32

1.229 4.07

1.020 1.946 .050

Χ

S

p<.01
Cinsiyete göre farklılaşmaların ölçeğin tümü ile Entelektüel Liderlik
ve Öğretimsel Liderlik alt boyutları için anlamlı olduğu
görülmektedir. Buna göre kadın öğrencilerin akademisyenlerin
liderliğine ilişkin algılarının daha yüksek olduğu söylenebilir.
Öğrencilerin sınıf düzeylerine göre liderlik algılarındaki farklılaşma
Tablo 3’te sunulmaktadır.
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Tablo 3. Sınıf Düzeyine Göre ANOVA Testi Sonuçları
Kareler
Toplamı

sd

Kareler
Ortalama
sı

F

P

Gruplarar
ası

29.119

2

14.559

6.97
6

.00
1

Gruplariçi

935.06
2

44
8

2.087

Toplam

964.18
1

45
0

Gruplarar
ası

28.795

2

14.397

6.45
3

.00
2

Gruplariçi

999.59
5

44
8

2.231

Toplam

1028.3
90

45
0

Gruplarar
ası

15.250

2

7.625

2.95
0

.05
3

Gruplariçi

1157.7
81

44
8

2.584

Toplam

1173.0
31

45
0

Gruplarar
ası

45.457

2

22.728

9.93
5

.00
0

Gruplariçi

1024.9
32

44
8

2.288

Toplam

1070.3
89

45
0

Değişkenle
r

Akademisy
en
Liderliği

Hümanist
Liderlik

Entelektüel
Liderlik

Öğretimsel
Liderlik

p<.01
Akademisyen liderliği ile ilgili öğrenci algılarının sınıf düzeylerine
göre değerlendirmesi yapıldığında, 1. Sınıf öğrencileri lehine anlamlı
bir farklılaşma olduğu görülmektedir. Buna göre, 1. Sınıf
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öğrencilerinin akademisyen liderliği ile ilgili yüksek olan algılarının
ilerleyen sınıflarda gerilediği görülmektedir.
Okula göre farklılaşmanın incelendiği t-testi sonuçları Tablo 4’te
sunulmaktadır.
Tablo 4. Okula Göre t-testi Sonuçları
Taşra
Değişkenler

Χ

Akademisyen
Liderliği

Merkez

S

T

p

Χ

S

4.16 1.441

4.97

1.358 -5.67

.000

Hümanistik
Liderlik

4.21 1.480

5.00

1.443 -5.29

.000

Entelektüel
Liderlik

3.88 1.639

4.58

1.456 -4.35

.000

Öğretimsel
Liderlik

4.28 1.509

5.24

1.406 -6.43

.000

p<.01
Tabloda görüldüğü üzere, öğrencilerin akademisyenlerin liderlik
düzeyleri ile ilgili algılarında, merkezi üniversitenin lehine anlamlı bir
farklılaşma söz konusudur.
Sınıf büyüklüğüne göre öğrencilerin algılarının nasıl farklılaştığını
değerlendirmek üzere ANOVA testi yapılmıştır. Merkezi
üniversitedeki sınıf büyüklükleri çok fazla olduğu için bu analizde
üniversite değişkeni kontrol edilmiş ve analizler iki üniversite için ayrı
ayrı yapılmıştır. Taşra üniversitesi için ANOVA analizi sonuçları
Tablo 5’te sunulmaktadır.
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Tablo 5. Sınıf Büyüklüğüne Göre ANOVA Sonuçları
Kareler
Toplamı

sd

Gruplararası

3.798

2

1.899

Gruplariçi

634.077

305

2.079

Toplam

637.875

307

Gruplararası

2.585

2

1.292

Gruplariçi

669.822

305

2.196

Toplam

672.407

307

Gruplararası

5.794

2

2.897

Gruplariçi

818.642

305

2.684

Toplam

824.436

307

Gruplararası

6.985

2

3.492

Gruplariçi

692.300

305

2.270

Toplam

699.285

307

Değişkenler

Akademisyen
Liderliği

Hümanist
Liderlik

Entelektüel
Liderlik

Öğretimsel
Liderlik

Kareler
Ortalaması

F

P

.913

.402

.589

.556

1.079

.341

1.539

.216

p<.01
Tabloda görüldüğü üzere, sınıf büyüklüklerinin öğrenci algıları
üzerinde anlamlı bir farklılaşma oluşturmadığı söylenebilir.
Sonuçlar ve Öneriler
Akademisyenlerin liderlik özellikleri gösterme düzeyleri alt boyutlara
göre değerlendirildiğinde önem sırasına göre, öğretimsel liderlik,
hümanistik liderlik ve entelektüel liderlik özellikleri gösterdikleri
görülmektedir. Araştırma sonuçları, üniversitelerde akademisyen
liderliği ile ilgili öğrenci algılarının; cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul gibi
değişkenlere göre farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır. Buna
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göre, farklı demografik özelliklerdeki öğrenci gruplarının öğretim
üyeleri ile girmiş oldukları etkileşimin farklılaştığı söylenebilir.
Buna göre öğrenci gruplarının, demografik niteliklerine göre
farklılaşan liderlik algı ve beklentilerinin üniversite yönetimleri ve
öğretim üyeleri tarafından belirlenmesi ve yönlendirilmesi
önerilmektedir. Yine akademisyenlerin öğrencilerle kurulmuş
oldukları etkileşimlerde demografik farklılıkları göz ardı etmemeleri
önerilmektedir.
Özellikle ilerleyen sınıflarda öğrenci öğretim üyesi etkileşiminin
artması beklenirken öğrencilerin liderlikle ilgili algılarındaki gerileme,
akademisyenlerin mesleki açıdan göz önünde bulundurması gereken
önemli bir sonuçtur.
Özellikle merkez ve taşra üniversitelerinde öğrencilerin akademisyen
liderliği ile ilgili algılarında merkez üniversite lehine anlamlı bir
farklılık oluşmaktadır. Söz konusu farklılığa neden olabilecek ara
kontrol değişkenlerinin belirlenmesine yönelik daha ileri araştırmalar
yapılabilir.
Akademisyen liderliğinin, üniversitelerin akademik performansları ve
örgüt kültürü gibi değişkenlerle ilişkilerinin incelendiği daha ileri
araştırmalar yürütülebilir.
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MANYETİK MOMENTE ETKİSİ

153

EFFECT OF GROUND-STATE MIXTURES ON MAGNETIC
MOMENT IN 153SM NUCLEUS

H. YAKUT* - E. TABAR**
*

Sakarya Üniversitesi, Fizik Bölümü, hyakut@sakarya.edu.tr

**

Sakarya Üniversitesi, Fizik Bölümü, etabar@sakarya.edu.tr

ÖZ
Sm çekirdeği, dönme ve titreşim özelliklerinin her ikisinin olduğu
bir seviye spektrumuna sahip 152Sm ve iyi deforme 154Sm çekirdekleri
arasında olduğundan özellikle ilgi çekmektedir. Bu çekirdeğin tabandurumunun 3/2 [402] ve 3/2 [651] konfigürasyonlarının kuvvetli bir
karışımı olduğu iyi bilinmektedir. Bu çalışmada Kuaziparçacık-fonon
nükleer model (QPNM) bazında taban-hal manyetik momentleri için
elde edilen analitik ifadeler kullanılarak 153Sm çekirdeği için teorik
hesaplamalar yapılmıştır. Taban hal manyetik momentine 3/2 [402] ve
3/2 [651] konfigürasyonlarının katkı oranları sırasıyla % 20 ve %80
civarında olduğunda hesaplanan manyetik moment değeriyle deneysel
değer karşılaştırıldığında oldukça iyi bir uyum elde edilmiştir. Ayrıca
teorik hesaplardan elde edilen bu karışım oranları literatürdeki
deneysel çalışmalarınkiyle uyuşmaktadır. Bu çalışmada iç manyetik
moment (gK) ve efektif spin g factor(gseff.) gibi bazı taban-hal
manyetik özellikleri de belirlenmiştir.
153

Anahtar Kelimeler: 153Sm, QPNM, Manyetik moment, Efektif spin g
faktör

ABSTRACT
The nucleus 153Sm is of particular interest since it occurs between
152
Sm, which has a level spectrum with both rotational and vibrational
characteristics, and the well-deformed 154Sm nucleus. It is well known
that the ground-state of 153Sm is a strong mixture of the K=3/2+ [402]
and 3/2+ [651] configurations. In this study theoretical calculations for
the 153Sm have been made by using the analytical expressions obtained
for ground-state magnetic moments based on the QuasiparticlePhonon Nuclear Model (QPNM). The calculated magnetic moment
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values are in close agreement with the experimental data when the
ground-state mixture rates of the 3/2 [402] and 3/2 [651]
configurations are around 80% and 20%, respectively. Furthermore,
these mixing ratios obtained from the theoretical calculations are
consistent with those of the experimental studies in the literature. In
this research, some ground-state magnetic properties such as intrinsic
magnetic moment (gk) and effective spin g factor (gseff.) are also
determined.
Keywords: 153Sm, QPNM, Magnetic moment, Effective spin g factor

1. GİRİŞ
Tek-A’lı deforme çekirdeklerde taban hal karakteristiklerinin
araştırılması hem deneysel verilerin açıklanması ve hem de nükleer
teorinin gelişimi açısından oldukça önemlidir. Bu makalenin konusu
olan 153Sm çekirdeği, her iki dönme ve titreşim karakteristiğine sahip
bir seviye spektrumu olan 152Sm [1] çekirdeği ile iyi deforme olmuş
154
Sm çekirdeği arasında ortaya çıktığı için özellikle ilgi çekicidir [2].
153
Sm’un nükleer seviyeleri farklı deney grupları tarafından
araştırılmış [3-6] ve bu gözlemler sonucu 153Sm çekirdeğinin taban
durumunu temsil eden iki Nilsson durumun olduğu ve bunların
karışım şeklinde ifade edilmesi gerektiğine ulaşılmıştır [6]. Ayrıca
153
Sm çekirdeğinin izotonu olan 155Gd çekirdeğinin gözlenen seviye
yapısının karmaşıklığına benzer bir seviye yapısına sahip olması
beklenir. 155Gd'un deneysel çalışmalarında, gözlenen spektrumların
yorumlanmasındaki zorluklardan biri, bu çekirdeğin muhtemel "geçiş
bölgesi" karakterine, diğer bir deyişle, küresel ve deforme arasında bir
karaktere sahip olmasıdır. Bununla birlikte, yeni analizler, Gd'nin
düşük enerjideki seviye yapısının Nilsson modeli tarafından oldukça
iyi tanımlandığını göstermektedir [6]. 153Sm, 155Gd'dan biraz daha
küçük bir iç kuadropol momente sahip olduğu için, mevcut deforme
çekirdek modelleri açısından da yeterince tanımlanması gerektiği
düşünülmektedir [7]. 153Sm'un taban durum spininin 3/2 olduğu atom
ışını yöntemiyle gösterilmiş [8] ve bu spine karşılık gelen Nilsson
konfigürasyonu ise 3/2- [521]’dir. Bununla birlikte (d,p) reaksiyonu
tesir-kesiti ölçümleri [9] bu durumun olmayacağını göstermiştir.
Ayrıca, Smither ve Buss'un rezonans ortalanmış nötron yakalama
çalışmasında taban durumunun pozitif pariteye sahip olduğu
gösterilmiştir [10].Nilsson diyagramına göre en düşük 3/2+ durumu
3/2+ [521] konfigürasyonuna sahip olmalıdır. Bununla birlikte 155Gd
çekirdeğinde en düşük 3/2+ [521] durumu, büyük katkıyı veren 3/2+
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[651] ve 3/2+ [402] konfigürasyonlarının bir karışımıdır. 153Sm
çekirdeğinde de böyle bir karışım olması beklentisi (d,p) ve (d,t) tesir
kesiti ( taban hale ve 321 keV enerjili duruma geçişlerin) analizlerinde
ortaya çıkmış ve taban-duruma 84%[651] ve 16%[402] karışım
oranlarında katkılar verdiği sonucuna varılmıştır. 3/2 [402] ve 3/2
[651] konfigürasyonlarının 153Sm'daki kuvvetli karışımı, sonlu N =
2 etkileşim matris elemanlarının varlığını gösterir. Bu tür karışımlar
çok sayıda çekirdekte gözlemlenmiştir[3-5,11,12] ve harmoniktitreşici modeli [3-5] bu gözlemleri hesaba katmak için çok küçük N
= 2 matris elemanları verirken, Woods-Saxon tipi modellerin çok daha
gerçekçi tahminleri vereceği iyi bilinmektedir [13-17].
Şimdiki çalışmada da Kuaziparçacık-Fonon Nükleer Model
(QPNM)
çerçevesinde geliştirilen taban-durum manyetik
momentlerinin ve spin polarizasyon katkılarının hesaplanabildiği
metot kullanılarak 153Sm çekirdeğinin taban durum manyetik
özellikleri ilk defa incelenmiştir. Bu çekirdeğin taban-hal manyetik
momenti için yapılan hesaplamalarda yukarıda bahsedilen taban-hal
karışımlarının manyetik momenti direkt etkilediği ve karışım oranları
nispetinde manyetik momente de katkılar geldiği tespit edilmiştir.
Çekirdeğin taban veya uyarılmış haline karışan tüm Nilsson
durumlarının belirli karışım oranlarında manyetik momenti
hesaplandığında ve mevcut deneysel veriyle karşılaştırıldığında en
uyumlu sonuçları veren karışım durumlarının belirlenebileceği fikri
bizi heyecanlandırmış ve bizi bu çalışmayı yapmaya itmiştir.
Makalenin ikinci bölümünde hesaplamalarda kullanılan metot ve
teoriyle ilgili ifadeler verilmiştir. Makalenin son bölümünde sayısal
sonuçlar ve bu sonuçların tartışmaları sunulmuştur.
2. METOT VE YÖNTEM
QPNM çekirdekteki kuaziparçacık-fonon ve çok fononlu
etkileşmeleri hesaba katan mikroskobik bir modeldir ve geniş bir kütle
aralığındaki (153<A<175) çekirdeklerin bir çoğunun titreşim
seviyelerinin enerjileri, elektromanyetik geçiş ihtimalleri… gibi
karakteristik özelliklerin teorik hesabında Soloviev ve Dubna ekibi
tarafından kullanılmıştır [18-22].
Bu çalışmaların hiçbirisinde
manyetik dipol momentler araştırılmamıştır. Şimdi QPNM metodu
kullanılarak tek-A çekirdeklerinin taban durumlarının manyetik
momentleri için Yakut vd. [23-28] tarafından öngörülen metottan ana
hatlarıyla kısaca bahsedilecektir.
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Bu modelde, eksenel simetrik ortalama bir alanda çiftlenme kuvvetleri
yoluyla ve spin-spin kuvvetleri ile etkileşen nükleonlar sistemini ele
alırsak nükleer Hamiltoniyen aşağıdaki gibi yazılabilir;

H  H sqp  V
(1)
Burada;

H sqp    s ( ) s s 
s ,

(2)
 1

1
V      i j      i j i  j
2 i j
2
i j

(3)
şeklinde verilir. Burada s nükleonların tek kuaziparçacık enerjileri,
 s ( s ) kuazi parçacık yaratma(yoketme) operatörleri ve ~s , s tek
parçacık durumlarının zaman tersinirli halleridir.  izospin indeksi ise
nötronlar(protonlar) için ifadelerdeki ayrımı göstermek için kullanılır.


Burada  ve  sırasıyla spin ve izospin uzaylarında Pauli matrisleri,
  ise spin-izospin etkileşme sabitidir. İkinci kuaziparçacık
tasvirinde (3) spin-spin etkileşmesi aşağıdaki gibi yazılabilir:

V 



  0, 1

  T ()  T ()

(4)
Burada  =  =  +  ve np = pn= q ile verilir ve T(τ) operatörü
tek parçacık tasvirinde

T ()    s(,)s a s a s
ss


(5)
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şeklinde

yazılır.

Burada

a  ( a  )

parçacık

üretme(yoketme)

operatörleri olup (5) bağıntısındaki s(,)s spin matris elemanları
aşağıdaki simetri özelliklerine sahiptirler:

s(s)  s    (1)    s    s    (1)    s   s(s) (  0,1)
s(s)  s    (1)    s   s    (1)    s   s(s ) (  0,1)

  (1)   

s(s)  (1)  s(s)

bu ifadelerdeki, |s+> ve |s-> tek parçacık durumlarının zaman tersinirli
halleridir. Bogolyubov’un kanonik dönüşümleri kullanılarak T(τ)
operatörünün kuaziparçacık tasvirindeki ifadesi aşağıdaki gibi
yazılabilir;

T ( )    ss(  ) Dss ( )   ss(  ) Dss ( )  M ss 
ss





1
  ss(  ) Css  ( )  Css ( )   ss(  ) Css  ( )  Css ( )  Lss
2 ss


(6)

Burada, M ss  u s u s  v s v s ve L ss  u s v s  u s v s olup u(v) ise
iyi bilinen Bogolyubov kuaziparçacık dönüşüm parametreleridir ve

Dss    s,  s,  Dss , Dss    s s
1

C ss 

1
2

  s  s, 




, Css 

1
 ss
2 

(7)
operatörleri ise iki kuaziparçacık operatörleridir.
Açısal momentumun simetri ekseni üzerindeki izdüşümü K olan
seviyede (K>1/2) tek-A’lı bir çekirdek için dalga fonksiyonu
aşağıdaki gibi yazılacaktır [23-29]:
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 Kj ( )   N Kj  ( ) K ( )   G Kj ,i  ( )Qi   0 ,   0, 1


q

q

i

q





(8)
Burada  0 çift korun taban durum dalga fonksiyonu, N Kj  q ve G Kj,i
sırasıyla tek-kuaziparçacık ve kuaziparçacıkfonon seviyelerinin
karışım genlikleridir. (8) dalga fonksiyonu

 Kj ( ) H  Kj ( )   N Kj  2 ( )     G Kj ,i   1
2

q

q

i 

(9)
birimleme koşuluna uymaktadır.  K ( ) dalga fonksiyonu üzerinden
(1) Hamiltoniyeninin beklenen değeri alınırsa ve dalga fonksiyonunun
normalizasyon koşulu (9) kullanılarak
j







   Kj ( ) H  Kj ( )   K ( ) H  K ( )  Kj   N Kj 


0



0

q

   G 
2

q

i

K 2
j ,i 

j ,

 
 1   0
 

(10)
varyasyon prensibi uygulanırsa tek-A’lı çekirdeğin taban ve uyarılmış
durum enerjilerini veren seküler denklem





  K   Kj  Fi  1 ,  1 
1


 Fi  2 ,  1 
det 

.....


 Fi  n ,  1 


 Fi  1 ,  2 





K 2

 Fi  1 ,  n 

.....



  Kj  Fi  2 ,  2  .....
.....

.....

 Fi  n ,  2 

.....





K n




 Fi  2 ,  n 
0

.....

j
  K  Fi  n ,  n  




(11)
elde edilir [29]. (11) determinantının rankı aynı K  kuantum
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durumundaki tek kuaziparçacık seviyelerinin sayısına eşittir. (11)
ifadesindeki

Fi  q ,  n    

 2 K  v ( ) M K  v K  v ( ) M K v Rqi 2 ( , ')
q

q

w  

i  j ,

n




i



j
K



n

(12)
terimi bir kısaltmadır. Seküler denklemin kökleri (  K , j  1, 2,3,.... )
tek kütle numaralı çekirdeğin taban ve uyarılmış durum enerjilerini
verir. Seküler denklem (10) ve dalga denkleminin normalizasyon şartı
(9) kullanılarak N Kj  q ve G Kj,i genlikleri bulunabilir.
j

Bilindiği gibi tek-A’lı bir çekirdeğin iç manyetik momenti manyetik
dipol operatörünün z bileşeninin (13) sistemin dalga fonksiyonu
üzerinden ortalama değeri alınarak bulunur [28].

1

 z    (g s  g  ) z ()  g  jz ()
i ,  2
i
(13)
Dalga fonksiyonunun (8) ifadesi taban-hali ifade edecek şekilde (tek
kütleli çekirdeğin taban durumunda K 0  v olduğu göz önünde
tutularak) kullanılarak bir seri uzun ve karmaşık işlemler sonucu
manyetik moment ifadesi aşağıdaki gibi bulunabilir;
 M K K Rqi ( , ') Ri
 
 K  g K K 0   K ( )  z  K ( )   g s 1  2 N K2 ( )

(i   K   K )
i ,
 
0

0

0

0

0

0

0

0

 2( g s '  g l ' ) N K2 0 ( )
i ,

 M R ( , ') R '  

(i   K   K )  2

K0 K0

i
q

0

i

(   0)
K0 K0

0

 g l ' K 0

0

(14)
(14) ifadesi geleneksel Nilsson formülü:
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1
2

 K  g K K 0  ( g s  g l ) K 0K ( )  g l K 0 ( )
0

0

0

0

(15)
ile karşılaştırılırsa efektif spin jiromanyetik faktör için aşağıdaki
analitik ifade elde edilir [23-29]:

g

eff
s


 M K 0 K0 Rqi ( , ') Ri 
2
 g l  ( g s  g l ) 1  2 N K0 ( )

(i   K 0   K0 ) 
i ,







 M K K Rqi ( , ') Ri ' 
 2( g s  g l ) N ( )

(i   K   K ) 
i ,




2
K0

0

0

0

0

(16)
Burada tek kütleli çekirdeğin tek nükleonu çift korun tek-fononlu 1+
durumlarından saçılarak korun polarizasyonuna sebep olur. (16)
ifadesinin sağındaki son iki terim polarize olmuş korda
kuaziparçacıkfonon etkileşmelerinden ileri gelen koherent katkıyı
ifade eder. Bu spin polarizasyondan gelen katkıdan dolayı g s spin
faktöründe kayda değer bir azalma olur. Buraya kadar ki kullanılan
teori ve verilen analitik ifadelerle ilgili tüm ayrıntılar için [23-29]
referanslarına bakılabilir.
3. SAYISAL SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Tek kütleli deforme çekirdeklerde manyetik momentlerin, gK ve gR
niceliklerinin ölçümü çekirdeğin taban ve uyarılma bantlarının yapısı
hakkında oldukça bilgi vericidir. Ölçülen manyetik momentler nükleer
teorinin gelişmesi açısından çok önemli bir test aracıdır.
Bu çalışmada lantanitler bölgesinde yer alan iyi deforme özellik
gösteren ve taban durumu bir karışım olan 153Sm çekirdeği örneği ele
alınmıştır. Bu çekirdeğin taban-hal manyetik momentleri, g seff ve gK
faktörleri için yapılan nümerik hesaplamalar bölüm 2’de bahsedilen
analitik ifadeler kullanılarak yapılacaktır. Hesaplamalarda kullanılan
çiftlenim etkileşme sabitleri Ref. [30]’e göre hesaplanmıştır. çiftlenim
parametreleri ( ve ), ortalama alan deformasyonları (2), taban
durum Nilsson konfigürasyonları ve deneysel taban durum manyetik
momentleri ( ) [31] Tablo 1’de verilmiştir. Tek parçacık enerjileri
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deforme Woods-Saxon potansiyelinden bulunmuştur [32]. Çekirdek 2
ortalama alan deformasyon parametresi, deneysel kuadrupol
momentten bulunan 2 deformasyon parametresi [33] kullanılarak
Ref.[34]’te verilen denklem aracılığıyla hesaplanmıştır.

Tablo 1.

Sm çekirdeğinin  ve  çiftlenim parametreleri, 2
ortalama alan deformasyon parametresi, taban durum
Nilsson konfigürasyonu ve gözlenen manyetik momenti.
153


Çekirdek I K  Nnz 

153

Sm

3/2+[651]+
3/2+[402]

δ2

Δn
Δp
λn
λp
(MeV) (MeV) (MeV) (MeV)

0.266 0.960 1.066 -7.158

-7.994

µexp.
-0.02(3)

Tablo 2’de sunulan sonuçlar QPNM (QRPA ve QTDA bazları), KPM
(Kuliev-Pyatov Metot), SPM (Tek-parçacık model) hesaplamalarının
bir karşılaştırmasını vermektedir.

Tablo 2.

Çekirdek
153

Sm

Sm için KPM, SPM, QPNM (QTDA ve QRPA) modelleri
kullanılarak hesaplanan geff.
/gs ve gK değerlerinin deneysel
s
veriler ile karşılaştırılması.

153

KPM QTDA

QRPA

SPM

0.466

0.570

-0.188

0.465

KPM
-0.195

QTDA

QRPA

-0.194 -0.106

Deney
-0.103(3)

Spin polarizasyon etkileri ve en uygun konfigürasyon karışım oranı
göz önüne alındığında gK momentinin deneysel veriyle en uyumlu
olduğu metot bu çalışmada ele aldığımız QPNM’in QRPA
çerçevesinde yapılan hesaplamalarıdır. Şekil 1’de ise taban-hale
katkısı olan 3/2+[651] ve 3/2+[402] Nilsson durumları için ayrı ayrı
yapılan hesapların deneysel veriyi açıklamaktan uzak olduğu
görülmektedir. Aynı şekilden görüleceği üzere deneysel veriyi en iyi
şekilde açıklayan hesaplama taban halin belirli bir karışım oranında
(80%[651]+20% [402]) ortaya çıkmaktadır. Bu elde edilen karışım

77
oranı da giriş bölümünde bahsedilen çalışmaların analizleriyle oldukça
uyumludur.
1.4 153
1.2

Sm

1.0
0.8

gK

0.6

3/2+[402]

0.4
0.2
0

3/2+{[402]+[651]}

gK(den.)=-0.103(3)

-0.2

3/2+[651]

-0.4
-0.6
0

Şekil 1.

10

20

30

40

50



60

70

80

90

100

Sm çekirdeği için taban durum gK değerlerinin ’ya göre
değişimi. Taralı alan deneysel gK değerini göstermektedir.
153

Sm çekirdeğinin taban durum manyetik moment hesaplamaları ve
deneysel değerle mukayesesi Şekil 2’de sunulmuştur. Şekil 2’de
sadece [651] ve [402] Nilsson durumlarıyla bulunan sonuçlar ve bu
durumların karışımıyla 80%[651]+20%[402] yapılan moment
hesapları karşılaştırılmıştır. Karışım durumunun deneysel manyetik
moment değerleriyle olan uyumu oldukça iyidir.
153

0,8

153

[402]
[651]
KARIŞIM

Sm

exp.

0,4



 (



)

0,6

0,2
0
-0,2
QRPA

QTDA

KPM

--
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Şekil 2.

Sm çekirdeği için KPM, QTDA ve QRPA metotları
kullanılarak hesaplanan teorik manyetik moment
değerlerinin deneysel verilerle karşılaştırılması.
153

Günümüze kadar yapılmış olan manyetik moment analizleri [2330, 35-39], manyetik momentin izoskaler kısmında nötron ve proton
gs faktörlerinin birbirlerini güçlü bir şekilde yok ettiğini ve bu nedenle
manyetik moment hesaplamalarında izovektör kısmın daha baskın
olduğunu göstermektedir. Bu bilgi yardımıyla nötron-proton
etkileşiminin en kuvvetli etkisinin q=-1’de ortaya çıktığı
görülebilmektedir.
Sonuç olarak çekirdeklerin karışım durumlarını açıklamaya yönelik
yapılan çalışmalara ek yeni bir metot bu çalışmada öngörülmüştür.
Bizim bu çalışmada yaptığımız tek-A’lı çekirdeklerin manyetik
momentlerini açıklamada başarısı olan bir metodu karışım
durumlarına uygulamaktan ibarettir. Karışım durumlarıyla ilgili daha
kapsamlı bir teorik çalışmanın yapılması ve bu durumların tam bir
teorisinin ortaya konması gerekmektedir. Bu olduğu taktirde deneysel
çalışmalarda gözlenen nükleer seviye yapısıyla ilgili özelliklere teorik
anlamda da bir açıklama getirilmiş olacak ve farklı kütle bölgesindeki
tüm çekirdek sistemlerine uygulanarak sistematik olarak nükleer yapı
hakkındaki bilgilerimiz artacaktır.
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ÖZ
Tek kütle numaralı çekirdeklerin taban durum manyetik özelliklerinin
izahı deforme çekirdeklerin karmaşık yapısını anlamada çok bilgi
vericidir. Tek-A’lı deforme çekirdeklerin birçoğunun taban durum
manyetik momentleri deneysel olarak ölçülmüş olup literatürde çok
sayıda çalışma mevcuttur. Fakat manyetik momentlerin ve manyetik
momente etki eden spin polarizasyonun araştırıldığı teorik
çalışmaların birçoğu deneysel değerleri açıklamaktan uzaktır. Bu
çalışma da periyodik tablonun lantanitler bölgesinde yer alan birkaç
çekirdeğin izotop zincirleri için manyetik momentler ve efektif spin g
faktörler Kuaziparçacık-Fonon Nükleer Model (QPNM) çerçevesinde
teorik olarak araştırılmıştır. Çalışılan çekirdeklerin taban durumlarının
kuaziparçacıkfonon etkileşmelerinden zayıf biçimde etkilendiği ve
bu etkileşmelerin taban durum dalga fonksiyonlarına katkısının
oldukça küçük (% 0.01 civarı) olduğu görülmüştür. Spin jiromanyetik
faktörün renormalizasyonunun teorik olarak açıklanması nükleer yapı
fiziğinin en önemli problemlerinden biridir. Bu yüzden efektif spin
jiromanyetik faktör için teorik bazda bu çalışmada elde edilen
sonuçlar literatürdeki fenemolojik değer ile de uyuşmaktadır.
Anahtar Kelimeler: QPNM, Manyetik moment, Efektif spin g faktör

ABSTRACT
The explanation of the ground state magnetic properties of odd-mass
nuclei is very informative in the sense of the complex structure of the
deformed nuclei. Some of the odd-A deformed nuclei have
experimentally measured the ground-state magnetic moments, and a
large number of studies are available in the literature. However, many
of the theoretical studies investigating the effects of spin polarizations
on magnetic moments and magnetic moments are far from explaining
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experimental values. In this study, the magnetic moments and the
effective spin g factors for the isotope chains of several nuclei in the
lanthanides region of the periodic table were investigated theoretically
within the framework of Quasiparticle-Phonon Nuclear Model
(QPNM). It has been found that the ground states of the studying
nuclei are poorly affected by quasi-particlephonon interactions and
that these interactions are quite small (approximately 0.01%) in the
ground state wave functions. The theoretical explanation of the
renormalization of the spin gyromagnetic factor is one of the most
important problems of nuclear physics. Therefore, the results obtained
in this study on the theoretical basis for the effective spin
gyromagnetic factor are consistent with the phenomological value in
the literature.
Keywords: QPNM, Magnetic moment, Effective spin g factor
1. GİRİŞ
Nükleer fizikte deforme çekirdeklerin taban-hal ve uyarılma
seviyelerinin manyetik moment, kuadrupol moment gibi
elektromanyetik özelliklerinin incelenmesi ve bu özelliklerin izahı için
yapılan teorik ve deneysel çalışmalar günümüzde ölçüm tekniklerinin
ve teknolojinin de gelişmesi sonucu daha da önem kazanmıştır.
1930’lu yıllardan itibaren manyetik momentlerin deneysel verilerini
açıklamak için farklı nükleer modeller öngörülmüştür. Bu modellerin
başında tek parçacık model çerçevesinde Schmidt tarafından 1937’de
yapılan kendi adıyla bilinen öngörü yer almıştır [1]. Schmidt
diyagramları olarak bilinen hesaplamalar tek-A’lı çekirdeklerin
deneysel olarak ölçülmüş manyetik momentleri için bir sınır teşkil
etmiştir ve deneysel verilerin büyük bir çoğunluğunun bu çizgiler
arasına düştüğü görülmüştür. Ancak tek parçacık model manyetik
momentlerin genel eğilimiyle uyumlu sonuç verse bile, çekirdeklerin
birçoğu için deneye yakın sonuçlar vermemiştir. Bunun nedeni olarak,
modelin oldukça basit olması ve manyetik moment tahminlerinin
gerçekte nükleon çiftlerinin ayrılması sonucu dalga fonksiyonunda
oluşan küçük değişimlere olan duyarlılığıdır. Tek sayıda kütleye sahip
birçok çekirdeğin hem nükleer taban hem de uyarılmış durumlarının
manyetik momentleri deneysel olarak ölçülmüştür ve bu ölçümler
artarak devam etmektedir [2,3]. Bu artış neticesinde biriken deneysel
veriyi ve çekirdeklerin karmaşık yapısını açıklayabilmek için teorik
çalışmalara daha fazla iş düşmektedir.
İyi bilindiği gibi, bir çekirdeğin manyetik dipol momenti , gl ile
karakterize edilen bir yörünge manyetik alana sebep olan dönen yüklü
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parçacıklardan (protonlar) ve gs ile karakterize edilen nükleonların
kendi iç manyetik alanının neden olduğu öz spinlerinden (s=1/2)
kaynaklanır [4]. Deforme çekirdeklerin manyetik momentleri,
çekirdekte sabit bir referans çerçevesine göre hareket eden
nükleonların manyetik özelliklerini tanımlayan iç hareketin manyetik
momenti (gK) ve kolektif dönmeden kaynaklanan mıknatıslanmayı
ifade eden dönme g faktör (gR) gibi iki nicelik ile karakterize edilebilir
[5].
De Boer ve Rogers tek-kütleli çekirdeklerin manyetik
momentlerini inceleyerek deneysel gK değerlerinin Nilsson tarafından
türetilmiş ifadesiyle hesaplanan teorik değerlerden farklı olmasını spin
gs faktörün serbest-nükleon değerinin yerine efektif değeri yani
g seff  0.6 g sfree konularak açıklanabileceğini söylemişlerdir [6]. Tek
kütleli deforme çekirdeklerin iç manyetik momentlerinin Nilsson
tahminlerinin ölçülen değerlerinden sapmaları, tek nükleon tarafından
çift korun spin polarizasyonunun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Spin polarizasyon etkilerin manyetik moment üzerine etkisi birçok
makalede detaylı olarak araştırılmıştır [5-10].
Deforme çekirdeklerde spin-spin etkileşmelerinin manyetik
momente etkisi ilk defa pertürbasyon teorisi çerçevesinde Bochnacki
ve Ogaza tarafından araştırılmıştır [5]. Onlar birinci mertebeden
pertürbasyon teorisini kullanarak gs faktörlerin azalmasında
(renormalizasyonunda) spin kuvvetlerinin sorumlu olduğunu
varsayarak tek-kütleli çekirdeklerin taban-durum ve uyarılma
durumlarının dalga fonksiyonuna üç kuaziparçacık etkileşmelerin de
katkı sağladığını göstermişlerdir. Kuaziparçacıklar arasındaki spinspin etkileşimleri kuvvetli etkileşmeler olduğundan pertürbasyon
teorisiyle kuaziparçacık etkileşimini ve manyetik momentleri uygun
şekilde açıklamak mümkün değildir. Daha sonraki yıllarda manyetik
momente spin polarizasyon etkilerin katkısı üzerine çalışan Kuliev ve
Pyatov (K-P), Tamm-Dancoff yaklaşımı (TDA) çerçevesinde Nilsson
potansiyeli kullanılarak teorik hesaplamalar gerçekleştirmiştir [11].
Çalışmalarında çift-çift çekirdeklerde spin kuvvetlerinin ürettiği iyi
bilinen 1+ uyarılmalarının üzerinden korun dışındaki tek nükleonun
saçılmasının bir sonucu olarak tek-kütleli çekirdeklerdeki spin
polarizasyon etkilerin oluşacağı öngörülmüştür. Yaptıkları analizler
göstermektedir ki, tek-A’lı çekirdeğin dalga fonksiyonundaki küçük 3
qp bileşenlerin koherent katkısı ve büyük yoğunluğundan dolayı
nükleer manyetik momentleri kuvvetli şekilde etkilemektedirler. Not
edilmelidir ki, manyetik momentler böyle karışımlara duyarlıdır ve bu
konuya ilk olarak Blin-Stoyle ve Arima-Horie [12-14] tarafından ilgi
çekilmiştir.
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Bu çalışmada ise, tek kütleli lantanitler bölgesindeki deforme
çekirdeklerin taban hal manyetik momentlerine spin polarizasyonun
etkisi kuaziparçacık-fonon (qp-fonon) etkileşimlerini de hesaba katan,
qp-fonon nükleer model (QPNM) kullanılarak araştırılmıştır. Bu
etkileşmeler hesaba katılarak efektif jiromanyetik g faktör, gK faktör
ve manyetik moment için türetilmiş analitik ifadelerle yapılmış
hesaplamalarımız deneysel sonuçlarla ve diğer modellerin verileriyle
karşılaştırılıp kullandığımız modelin deneysel verileri açıklamaktaki
başarısı da ortaya konacaktır.
Makalenin ikinci bölümünde hesaplamalarda kullanılan teorik
ifadeler verilmiştir. Makalenin son bölümünde sayısal sonuçlar ve bu
sonuçların tartışmaları sunulmuştur.
2. METOT (TEORİ)
Kütle sayısı tek olan çekirdeklerde taban ve uyarılma durumlarının
teorik olarak incelenmesi çekirdek yapısı hakkında bilgi sahibi
olunması açısından oldukça önemlidir. QPNM çekirdekteki
kuaziparçacık-fonon etkileşmelerini de hesaba katan mikroskobik bir
modeldir. Bu model ilk olarak Soloviev [15] ve Bes ve Yi-Chung [16]
tarafından kullanılmıştır. Soloviev ve Dubna grubu tarafından da
153<A<175 kütle bölgesindeki çekirdeklerin titreşim seviyelerinin
enerjileri teorik olarak hesaplanmıştır [17-19]. Bu çalışmalarda
elektromanyetik geçiş ihtimalleri incelenmiş statik momentleri
(manyetik dipol ve elektrik kuadrupol momentler) hiç
incelenmemiştir. Bu bölümde QPNM metodu kullanılarak tek-A
çekirdeklerinin taban durumlarının manyetik momentleri için elde
edilen analitik ifadeler sunulacaktır.
Bu modelde nükleer Hamiltoniyenin iki bileşeni kuaziparçacık ve
fonon seviyelerinin karışımına sebep olur. Onlardan biri iç ve dönme
hareketlerinin birleşimidir ve diğeri ise qp-fonon etkileşimidir.
Eksenel simetrik deforme ortalama alanda nükleonların çiftlenim ve
spin-spin kuvvetleri ile etkileştiği böyle bir sistem için Hamiltoniyen
aşağıdaki formdadır:

H  H sqp  H coll .  H int .
(1)
Burada;

H sqp    s ( ) s s 
s ,

(2)
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İlk terim Hsqp. çekirdekteki tek-kuaziparçacık hareketini ifade eder ve
eksenel simetrik deforme Woods-Saxon potansiyelini içerir. Hcoll. çiftçift kordaki fonon uyarılmalarını temsil ederken, Hint terimi ise tekparçacık hareketiyle kolektif hareket arasındaki ilişkiyi ifade eder.
Tek-A’lı bir çekirdeğin açısal momentumun simetri ekseni üzerindeki
iz düşümü K>1/2 durumu için dalga fonksiyonu aşağıdaki gibi
seçilebilir [20-25];



 K ()  N K () K ()   G iKK  K  ()Q i  0
i ,


(5)
Burada

NK

tek-kuaziparçacık ve

GiKK

kuaziparçacıkfonon

durumlarının genlikleridir.  0 ise çift-çift kor çekirdeğinin taban
durumunu temsil eden fonon vakumudur. Bu dalga fonksiyonu
aşağıda verildiği gibi birimleme (normalizasyon) şartını sağlamalıdır.



 K  K  N K2 ( )   GiKK
i ,

 1
2

(6)
K dalga fonksiyonu kullanılarak (1) Hamiltoniyeninin beklenen
değeri alınırsa
2

 K ( ) H  K ( )   K N K2 ( )   ( i   K ( ))GiKK 
i ,v

2

 2 N K ( ) GiKK   KK M KK Rqi ( , )
i ,v

(7)
elde edilir. Burada i çift-çift kordaki 1+ uyarılma seviyelerinin
enerjisidir. Ayrıca  tek-kuaziparçacık enerjisi ve K spin
operatörünün z bileşeninin matris elemanıdır. Buradan itibaren verilen
formüllerde karışıklığı önlemek ve daha sade ifadeler alınması
amacıyla i indisleri sadece gerekli olan yerlerde yazılacaktır. Burada
K dalga fonksiyonu üzerinden (1)’de verilen hamiltoniyeninin
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beklenen değeri alınırsa ve



  K () H  K ()  0 H 0   K  N 2K ()   G iKK

i ,

(8)





2

 
 1   0
 

ifadesiyle verilen Lagrange Çarpanlar Metodu (Varyasyon
KK
Metodu)’na göre dalga fonksiyonunun N K ve Gi  genlikleri için
elde edilen denklemler çözülürse [25] aşağıdaki seküler denklem elde
edilir:

P( )   K   
j
K

j
K

i



2
2
M KK
 KK



1

  F 

2

j
Z (i )  K  i K

0

(9)
Burada (9) denkleminin kökü olan

K ’lar

tek-A’lı çekirdeğin

seviyelerinin enerjilerini verir. Bu ifadedeki Z (i ) ve F (i )
kısaltmaları da aşağıda verilmiştir.

1
q2
Z (i ) 
Yn (i ) 
Yp (i )
(  Fn ) 2
(1   Fp ) 2

 ss ss2  L2ss
Y (i )  4i  2
2 2
ss ( ss  i )

 ss ss2  L2ss
F (i )  2 2
2
ss  ss  i

(10)
Buraya kadar elde edilen analitik ifadeler tek-A’lı çekirdeklerin
manyetik momentlerinin hesabında kullanılacaktır. Bilindiği gibi tekA’lı çekirdeğin iç manyetik momenti manyetik dipol operatörünün z
bileşeninin

1

 z    (g s  g  ) z ()  g  jz ()
i ,  2
i
(11)
ifadesinin (5) dalga fonksiyonu üzerinden beklenen değeri alınarak
bulunur [25]. Şimdi ise QPNM bazında manyetik moment ve spin
polarizasyon etkiler için analitik ifadeler sunulacaktır. Dalga
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fonksiyonunun (5) ifadesi kullanılarak bir seri uzun ve karmaşık
işlemler sonucu manyetik moment ifadesi aşağıdaki gibi bulunabilir;

 K  g K K   K ( )  z  K ( ) 
 
 M Kv Rqi ( , ') Ri
  g s 1  2 N K2 

( v  i   K )
i ,
 


 


(0)
 M Kv Rqi ( , ') Ri '   Kv
 2 (g  g )N 
 g l ' K 0

( v  i   K )  2
i ,

'
s

'
l

2
K

(12)
olarak elde edilir. (11) ifadesi literatürden iyi bilinen Nilsson formülü

1
 0
 K  g K K  ( g s  g l ) KK
( )  g l K ( )
2
(13)
ile karşılaştırılırsa efektif spin jiromanyetik faktör için aşağıdaki
analitik ifade elde edilir [20-25]:

g

eff
s


 M K Rqi ( , ') Ri 
2
 g l  ( g s  g l ) 1  2 N K 

(  i   Kj ) 
i ,







 M K Rqi ( , ') Ri ' 
 2( g s  g l ) N 

(  i   Kj ) 
i ,




2
K

(14)
Burada tek kütleli çekirdeğin tek nükleonu çift korun tek-fononlu 1+
durumlarından saçılarak korun polarizasyonuna sebep olur. Bu
eşitliğinin sağ tarafındaki ikinci terim ve üçüncü terimler tek-N’lu
çekirdekler için tek nükleonun sırasıyla çift korun nötron ve proton
sistemleriyle etkileşmesinden ileri gelmektedir. (14) ifadesindeki bu
terimler polarize olmuş korda kuaziparçacıkfonon etkileşmelerinden
ileri gelen koherent katkıyı ifade eder. Bu spin polarizasyondan gelen
katkıdan dolayı g s spin faktöründe kayda değer bir azalma olur.
Buraya kadar ki kullanılan teori ve verilen analitik ifadelerle ilgili tüm
ayrıntılar için [20-26] referanslarına bakılabilir.
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3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Tek kütleli deforme çekirdeklerde manyetik momentlerin, gK ve gR
niceliklerinin ölçümü çekirdeğin taban ve uyarılma bantlarının yapısı
hakkında oldukça bilgi vericidir. Bundan dolayı, bu tür çekirdeklerin
taban ve uyarılma seviyelerinin manyetik momentleri pek çok deney
grubu tarafından ölçülmüştür. Özellikle 1970’li yıllarda yapılan ölçüm
verilerinde bir yığılma olmuştur. Günümüzde lazer teknolojisinin daha
da gelişmesiyle çok hassas deneyler yapılabilecek düzeye gelinmiştir.
Nitekim son zamanlarda pek çok çekirdeğin manyetik momenti
ölçülmüştür [2,3]. Ölçülen manyetik momentler nükleer teorinin
gelişmesi açısından çok önemli bir test aracıdır. Bu nedenle
geliştirilen yeni teoriler çekirdeklerin pek çok özelliğine yol gösterici
olacaktır.
Bu çalışmada lantanitler bölgesinde yer alan iyi deforme
çekirdeklerin bir kısmı için taban-hal manyetik momentleri, g seff ve gK
faktörleri için yapılan nümerik hesaplamalar ((12) ve (14) ifadeleri
kullanılarak) sunulacaktır. Hesaplamalarda kullanılan çiftlenim ve
deformasyon parametreleri için çift-çift kor çekirdeğinin parametreleri
kullanılmıştır. Tek parçacık enerjileri deforme Woods-Saxon
potansiyelinden bulunmuştur [27]. Çekirdek 2 ortalama alan
deformasyon parametresi, deneysel kuadrupol momentten bulunan 2
deformasyon parametresi [28] kullanılarak Ref.[29]’te verilen
denklem aracılığıyla hesaplanmıştır. İncelenen çekirdekler için
süperakışkan modelin çift korelasyon teorisinin  (gap) parametreleri
Ref [30-31]’den alınmıştır ve  kimyasal potansiyel parametreleri ise
Soloviev tarafından elde edilmiş [30] denklemler yardımıyla her bir
çekirdek için ayrı-ayrı hesaplanarak Tablo 1’de gösterilmiştir.
Aşağıdaki tabloda ayrıca ilgili çekirdeklerin taban hal Nilsson
konfigürasyonları da verilmiştir.
Bölüm3’te vereceğimiz sayısal sonuçlar bir kısmı indeksli
dergilerde yayınlanmış [20-24] veriler olup, diğer kısmı da
sonuçlandırdığımız bir projemizde [32] elde edilen verilerin küçük bir
kısmı derlenerek hazırlanmıştır.
Tablo 1. İncelenen çekirdeklerin taban durum hesaplamalarında
kullanılan taban durum Nisson konfigürasyonları, Δn ve Δp çiftlenim
etkileşme sabitleri,  p ve n kimyasal potansiyelleri, kuadrupol
deformasyon parametreleri (2) ile ortalama alan deformasyon
parametreleri (2).
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Çekirdek

[Nnz]

Δn

Δp

λn

λp

(MeV)

(MeV)

(MeV)

(MeV)

δ2

151

[514]↓

0.965

1.140

-8.580

-5.554

0.282

153

[521]↓

0.983

1.078

-7.837

-6.115

0.178

155

[521]↓

0.977

1.052

-7.785

-6.817

0.271

157

[521]↓

0.937

1.051

-7.499

-7.415

0.294

159

[521]↓

0.908

1.054

-7.171

-8.006

0.303

161

Gd
Gd
Gd
Gd
Gd

[523]↓

0.891

1.056

-6.810

-8.590

0.308

169

Tb

[411]↑

0.941

1.042

-7.166

-8.456

0.313

155

Dy

[521]↑

1.003

1.061

-8.631

-5.015

0.205

157

[521]↑

0.993

1.038

-8.338

-5.624

0.254

159

[521]↑

0.955

1.038

-8.076

-6.217

0.283

161

[642]↑

0.937

1.039

-7.754

-6.810

0.295

163

[523]↓

0.913

1.034

-7.387

-7.397

0.299

165

[633]↑

0.887

1.035

-6.962

-7.974

0.304

155

[402]

1.011

1.046

-8.631

-5.015

0.205

157

[523]

1.017

1.021

-8.340

-5.625

0.254

159

[523]

1.006

1.010

-8.072

-6.219

0.283

161

[523]

0.972

1.023

-7.748

-6.810

0.295

163

[523]

0.952

1.021

-7.379

-7.398

0.299

165

[523]

0.919

1.023

-6.957

-7.974

0.304

167

[523]

0.886

1.024

-6.437

-8.594

0.256

169

Gd

Dy
Dy
Dy
Dy
Dy
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho
Ho

[523]

0.848

1.030

-6.029

-9.149

0.265

157

Ho

[521]

1.16

1.09

-9.365

-3.776

0.250

159

[521]

1.15

1.09

-8.962

-4.380

0.259

161

[521]

1.12

1.09

-8.605

-4.979

0.265

163

[523]

1.07

1.09

-8.294

-5.558

0.281

165

[523]

1.01

1.09

-7.937

-6.138

0.291

167

Er

[633]

0.95

1.09

-7.522

-6.712

0.299

Tm

[411]

0.903

0.994

-11.968

-7.273

0.305

Er
Er
Er
Er
Er

169
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Manyetik momente spin polarizasyonun katkısı ve spin-spin
etkileşme güç parametresinin belirlenmesine yönelik olarak Yakut vd.
tarafından kuaziparçacıkfonon etkileşmelerinin hesaba katıldığı
QPNM’e dayanan bölüm 2’de anlatılan metot geliştirilmiş [20-26]
olup bu metot aynı zamanda tek çekirdeklerde gözlenen spin
polarizasyon olayını da başarı ile açıklamaktadır. Kullandığımız
metotta spin-spin etkileşme güç parametresi tek çekirdeğin hesaplanan
taban durum iç manyetik momentinin ( ) deneysel değeri ile
karşılaştırılması sonucu elde edilmektedir. Yöntem 157-167Er [20], 155165
Dy [21], 165-179Hf [22], 181Ta [23] ve 155-169Ho[24] çekirdeklerinin
taban durum manyetik özelliklerinin açıklanmasında başarı ile
uygulanmıştır. Bu çalışmada incelenen çekirdeklere ait spin-spin
etkileşme güç parametreleri () ve efektif spin jiromanyetik faktörler
(
) ilgilenilen çekirdeğin taban durum manyetik özellikleri
hesaplanarak belirlenmiştir. Teorik hesaplamalar tek çekirdeklerde
manyetik dipol polarizasyon olaylarında spin-spin kuvvetlerinin
izovektör kısmının (q=-1) daha baskın olduğunu ve nükleon-nükleon
etkileşme parametrelerinin (20-50)/A MeV aralığında değiştiğini
göstermiştir. Mikroskobik modelde tek kütle numaralı çekirdeklerin
taban durum ve bazı düşük enerjili uyarılma seviyeleri tek kalan
nükleonunun korun K=0 fononları ile etkileşmesiyle oluşmaktadır. Bu
nedenle taban durum hesaplamalarında çift-çift korun IπK=1+0
fononları kullanılmıştır [20-26].
Tek kütle numaralı çekirdeklerde kuaziparçacıkfonon
etkileşmelerinin bir sonucu olarak dalga fonksiyonunun
kuaziparçacıkfonon bileşenleri taban ve uyarılmış durumdaki pek
çok seviyeye karışmaktadır [31]. Sayısal hesaplamalar dalga
fonksiyonunun tek kuaziparçacık kısmının (NK) incelenen tek
çekirdeklerin taban durum seviye yapısına katkısının yaklaşık % 99,9
olduğunu, seviye yapısına kuaziparçacıkfonon kısmından (GK) ise
% 0.1’den daha küçük bir katkı geldiğini göstermektedir. Bu durum
çalışmada ele alınan tek kütle numaralı çekirdeklerin taban durum
seviye yapılarının kuaziparçacıkfonon etkileşmelerinden zayıf
biçimde etkilendiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle bu
çekirdeklerin taban durumları baskın biçimde tek kuaziparçacık
yapısına sahiptir denilebilir.
Ayrıca kuaziparçacıkfonon karışımlarının tek çekirdeklerin taban
durum seviye yapılarına katkısı önemsenmeyecek kadar küçük
olmasına rağmen bu küçük karışımların koherent katkılarının tek
çekirdeklerin taban durum g seff . g s ve g K faktörleri üzerine etkisi çok
büyüktür. Tablo 2’de, incelenen çekirdeklerin QRPA bazında QPNM
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ile hesaplanan taban durum g seff . g s ve g K değerlerinin QTDA, KPM
(Kuliev-Pyatov Metodu) hesapları ve deneysel sonuçlar ile
karşılaştırılması verilmiştir.
Tablo 2. Çalışmada ele alınan tek-A’lı çekirdekler için QPNM(QRPA
ve QTDA) kullanılarak hesaplanan taban durum g seff . g s ve g K
değerlerinin KPM (Kuliev-Pyatov Metodu) hesapları ve deneysel
veriler ile karşılaştırılması.
g seff . gs

Çekirdek

gK

KPM
0.538
0.384
0.456
0.642

QTDA
0.540
0.386
0.457
0.642

QRPA
0.681
0.520
0.565
0.693

Deney
0.691(67)
0.514(29)
0.593(1)
0.685(1)

KPM
0.176
-0.082
-0.271
-0.416

QTDA
0.178
-0.082
-0.272
-0.417

QRPA
0.223
0.156
-0.336
-0.450

159

0.801

0.802

0.818

0.833(50)

-0.534

-0.534

-0.545

161

0.491
0.752
0.807
0.581
0.571
0.564
0.556
0.487
0.630
0.632
0.623
0.617
0.612
0.607
0.596
0.602
0.546
0.541
0.528
0.516
0.506
0.503
0.570

0.492
0.756
0.808
0.583
0.578
0.564
0.557
0.487
0.635
0.639
0.633
0.623
0.619
0.614
0.631
0.610
0.546
0.542
0.529
0.513
0.509
0.503
0.578

0.588
0.672
0.823
0.649
0.645
0.637
0.633
0.587
0.786
0.787
0.785
0.784
0.782
0.781
0.778
0.779
0.623
0.619
0.611
0.605
0.598
0.596
0.545

-0.110(0)
0.675 (3)
0.842(8)
0.639(4)
0.667(5)
0.649(3)
0.623(6)
0.569(4)
0.866(15)
0.782(17)
0.784(16)
0.789(16)
0.790(22)
0.778(16)
‒
‒
0.801
0.620
0.711
0.621
0.723
0.592
0.541 (9)

0.179
1.914
-0.386
-0.365
-0.394
-0.273
0.217
-0.205
1.486
1.302
1.301
1.298
1.295
1.292
1.277
1.282
-0.380
-0.382
-0.375
0.209
0.210
-0.212
-0.692

0.179
1.920
-0.474
-0.366
-0.395
-0.273
0.218
-0.206
1.491
1.307
1.307
1.303
1.300
1.297
1.301
1.288
-0.380
-0.383
-0.377
0.208
0.210
-0.212
-0.727

0.214
1.786
-0.483
-0.407
-0.445
-0.308
0.247
-0.248
1.655
1.405
1.411
1.412
1.412
1.411
1.398
1.401
-0.434
-0.437
-0.435
0.245
0.248
-0.251
-0.586

151

Gd
153
Gd
155
Gd
157
Gd
Gd

Gd
159
Tb
155
Dy
157
Dy
159
Dy
161
Dy
163
Dy
165
Dy
155
Ho
157
Ho
159
Ho
161
Ho
163
Ho
165
Ho
167
Ho
169
Ho
157
Er
159
Er
161
Er
163
Er
165
Er
167
Er
169
Tm

Deney
0.226(22)
0.154(89)
-0.352(0)
-0.444(1)
0.556(33)
-0.040(0)
1.800 (3)
-0.494(4)
-0.401(2)
-0.460(3)
-0.314(2)
0.244(2)
-0.240(2)
1.741(16)
1.402(11)
1.410(11)
1.416(11)
1.416(15)
1.410(11)
‒
‒
-0.558(3)
-0.438(2)
-0.506(3)
0.252(2)
0.300(1)
-0.25(1)
-0.588(9)

Tablo 2’den görüleceği üzere taban durum g seff . g s ve g K
faktörleri için deneysel verilerle en uyumlu sonuçlar QRPA bazında
yapılan QPNM hesaplamalarında elde edilmiştir. Bu tablodan
görüldüğü gibi KPM (Kuliev-Pyatov Metodu) ve QTDA sonuçları
birbirine çok yakın olmakla birlikte deneysel veriden büyük sapmalar
göstermektedirler. KPM ve QTDA’nın benzer sonuçlar vermesinin
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nedeni her iki metotta da çift-çift korun taban durumunun BCS
vakumuna karşılık gelmesidir [20-24].
QPNM çerçevesinde hesapladığımız manyetik moment
değerlerinin diğer teorik yaklaşım (KPM metodu) değerleriyle ve
ölçülmüş deneysel manyetik momentlerle bir karşılaştırılması Şekil
1’de 155-169Ho (tek-Z’li) ve 151-161Gd (tek-N’li) [26]çekirdekleri için
verilmiştir. Burada, bizim QPNM (QRPA ve QTDA) sonuçlarımız
sırasıyla ve  sembolleriyle, KPM sonuçları  sembolüyle
gösterilmiştir. Deneysel manyetik moment değerleri (nükleer
manyeton birimlerinde) ise Tablo 1’den alınmıştır ve  sembolü ile
gösterilmiştir.
1,0

151-161

KPM
QTDA
QRPA
exp.

Gd



 (



)

0,5

0,0

-0,5
151
4,6
4,4

153

155

155-169

A

157

159

161

Ho

N

4,2
4,0
3,8
3,6
3,4

KPM
QTDA
QRPA

3,2

exp.

3,0
155 157 159 161 163 165 167 169

A

Şekil 1. 155-169Ho ve 151-161Gd çekirdekleri için KPM, QTDA ve QRPA
metotları kullanılarak hesaplanan teorik manyetik moment
değerlerinin Tablo 1’deki deneysel manyetik moment verileri ile
karşılaştırılması. Deneysel veriler hataları ile birlikte sunulmuştur[26].
Şekil 1’den görüleceği üzere QRPA ile hesaplanan manyetik
moment değerleri deneysel değerlerle oldukça uyumludur ve kütle
numarasına göre değişimde de benzer bir davranış göstermektedirler.
QRPA bazındaki QPNM sonuçları ile QTDA bazındaki QPNM
sonuçları arasındaki farkın sebebi ise QTDA ve QRPA taban
durumları arasındaki temel farklılıklardır. Bilindiği gibi QTDA taban
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durumu bağımsız kuaziparçacık vakumu iken QRPA taban durumu ise
kuaziparçacıklar arası etkileşmeler de hesaba katıldığı için saf
kuaziparçacık yapıda değildir. Bu durum QTDA ve QTDA’ya
dayanan KPM hesaplamalarında taban durum ve uyarılmış durumların
asimetrik davranışlarına neden olur. Hesaplamalarda taban durum
etkileşmelerinin dikkate alınması 1+ titreşim seviyelerin doğru olarak
tasvirinde büyük öneme sahiptir. Öte yandan beklendiği gibi TDA
bazındaki QPNM sonuçları ile KPM sonuçları birbirine oldukça
yakındır. Bunun nedeni yukarıda değinildiği gibi her iki yaklaşımda
da BCS vakumunun tek çekirdeğin çift-çift koruna eşdeğer olmasıdır
[20-26].
Tablo 1’den görüldüğü üzere g seff . g s için QRPA bazında elde
edilen sonuçlar g seff .  (0.5  0.7) g s fenemolojik değeri ile de
uyumludur. Spin jiromanyetik faktörün renormalizasyonunun
açıklanması nükleer fiziğin en önemli problemlerinden biridir. Spin
jiromanyetik faktörün sadece tek kütle numaralı çekirdeklerin
manyetik momentleri üzerine etkisi yoktur, aynı zamanda tek ve çiftçift kütle numaralı çekirdeklerin manyetik dipol uyarılmalarının
hesaplanmasında da büyük öneme sahiptir. Burada ortaya koyulan
mikroskobik yaklaşımda problemin çözümü tek kalan nükleon ile kor
arasındaki etkileşimin doğru olarak tasvirinde yatmaktadır. Bu amaçla,
tek nükleonun çift kor üzerindeki polarizasyon etkisi valans
nükleonunun çift-çift korun tek fonon titreşimleri üzerinden saçılması
olarak ele alınmıştır. Daha önce değindiğimiz gibi incelenen tek
kütleli çekirdeklerin taban durumlarında kuaziparçacıkfonon
etkileşmelerinin katkısı çok küçüktür, ancak elde edilen sonuçlar
kuaziparçacıkfonon karışımlarından gelen bu küçük katkıların tek
kütle numaralı çekirdeklerde gözlenen spin polarizasyon etkilerini
açıklamakta yeterli olduğunu ve g s spin jiromanyetik faktörü uygun
biçimde renormalize ettiğini göstermektedir. Bu sonuçlar Arima ve
Horie (1954) [13-14]tarafından ortaya atılan tek kütle numaralı
çekirdeklerde tek kalan nükleonun, yine bu nükleonun korun manyetik
dipol (M1) dış alanı ile etkileşiminden güçlü biçimde etkilenebileceği
fikri ile uyuşmaktadır. Diğer taraftan manyetik moment hesaplarında
uygun nükleer etkileşmelerin seçilmesinin önemine de dikkat çekmek
gerekir. g s faktörlerin renormalizasyonununda spin-spin artık
(residual) etkileşmeleri etkin rol oynadığından hesaplamalarımızda
spine bağlı etkileşmeler dikkate alınmıştır. Elde edilen veriler ele
alınan bu etkileşmelerin incelenen tek kütle numaralı çekirdeklerde
gözlenen spin polarizasyon olayını ve bu olayın taban durum manyetik
özellikleri üzerine etkilerini uygun biçimde açıklamaya olanak
sağladığını ortaya koymuştur [20-26, 32].
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Sonuç olarak şimdiye kadar yapılmış hiçbir teorik modelle
açıklanamayan ölçülmüş nükleer manyetik momentlerin, bu çalışmada
verilen metodun verileriyle uygun düşmesi modelin başarısını gözler
önüne sermektedir. Ayrıca metotta vurgulanan spin polarizasyon
katkılarının manyetik momentler üzerine önemli bir etkisi olduğu da
aşikârdır. Gelecekte daha kapsamlı şekilde tüm kütle bölgelerindeki
çekirdeklere metodun uygulanmasıyla spin kuvvetleri gibi
etkileşmelerin karakteristik özellikleri hakkında daha geniş bilgilere
ulaşılacaktır. Bu da şimdiye kadar oluşturulamamış olan tam bir
nükleer teorinin oluşumunda önemli katkılar sağlayacaktır.
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ON CLOSED LIE IDEALS OF PRIME RINGS WITH
GENERALIZE
DERIVATIONS
ASAL HALKALARIN KAPALI LİE İDEALLERİNDE (
TÜREVLER

)-

Barış ALBAYRAK* - Didem YEŞİL**
ABCTRACT
In this paper, we study commutative property on Lie ideals of prime
rings with generalized
derivation. Let be a prime ring with
characteristic not
be a square closed Lie ideal of and
be a nonzero generalized
derivation determined with
derivation
such that
We study
following conditions and prove
for
all
for all
for all
for all
for all
for all
for all
for all
for all
for all
Also, we investigate following conditions and prove
for two
nonzero generalized
derivations
determined
with
derivations
respectively.
for all
for all
for all
for all
for all
Keywords: Prime ring, Lie ideal, Generalized

derivations

ÖZ
Bu makalede, genelleştirilmiş
türevli asal halkaların Lie
ideallerinin değişmelilik özelliği üzerine çalışılmıştır. , karakteristiği
'den farklı asal halka,
kare kapalı Lie ideali ve
,
koşulunu sağlayan
türev
ile
belirli sıfırdan farklı genelleştirilmiş
türev olsun. Aşağıdaki
koşullar altında
olduğu ispatlanmıştır.
her
her
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her
her

her
her
her

her
her
her

Ayrıca iki genelleştirilmiş
aşağıdaki koşullar altında

türev
alınarak
olduğu gösterilmiştir.
her

her
her

her
her

Anahtar Kelimeler: Asal halka, Lie ideal, Genelleştirilmiş
türev

1 Introduction
Let
be center of ring . A ring is prime ring if
then
or
for any
. If is an additive subgroup of
such that
, then is a Lie ideal of . Also, if
for
all
, then is square closed.
In general, the notation
for commutator
for anti-commutator
for any
equalities hold for commutator and anti-commutator.

and
. Following

•
•
•
•
In [4], an additive mapping

form into is termed derivation if
for all
From [1] and [3]
definition of
derivation and generalized
derivations
are given as follows: Let from into be an additive mapping and
are an automorphisms of
. If
holds for all
then
is termed
derivation. Let from into be an additive mapping. If
holds for all
then is
termed
generalized
derivation
determined
with
derivation . From this definitions, it is given definitions of
derivation and generalized
derivations for
If
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holds for all
termed
derivation. If
holds for all
then
derivation determined with

then

is

is termed generalized
derivation .

In this paper, we study commutative property on Lie ideals of prime
rings with generalized
derivation. Let be a prime ring with
characteristic not
be a square closed Lie ideal of and
be a nonzero generalized
derivation determined with
derivation
such that
We study
different conditions and prove
Also, we prove
for two nonzero generalized
derivations under different
conditions.

2 Preliminaries
Remark 1 Let R be ring and
then
Remark 2 Let
if

be an automorphism of

If

be a prime ring. For an elements
then
or

Lemma 2.1 Let be a prime ring with
closed Lie ideal of . Then
for all

and

Lemma 2.2 [5, Lemma 2.5] Let be a
ring and be a nonzero Lie ideal of . Then

and
be a square

torsion free semiprime

Lemma 2.3 [2, Lemma 3.1] Let be a prime ring with
and be a nonzero square closed Lie ideal of If
all
then

for

Lemma 2.4 [2, Lemma 3.2] Let be a prime ring with
and be a nonzero square closed Lie ideal of If
all
then

for

3 Results
In this section, we take is a prime ring, is a square closed Lie ideal
of ,
is an automorphism of ,
and
are generalized
derivations determined with
derivations
and
respectively such that
Theorem 3.1 If
commutative.

for all

, then

is
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Proof. Let
we get

for all

Replacing

by
(3.1)

Since
which
Lemma 2.2 Replacing
characteristic not , we get

we choose fixed element
Also,
from the
by
in Equation (3.1) and using

In this expression, using
and

and Equation (3.1) we have
Hence, using
Remark 2, we obtain
Using the fact that is automorphism, we get
From the Remark 1, we obtain

Hence, from the Lemma 2.3 we get
Theorem 3.2 If
commutative.

for all

Proof. Let
we get

for all

, then
Replacing

is
by

(3.2)
Since
which
Lemma 2.2 Replacing
, we have

In this expression, using
and
automorphism, we obtain
the Remark 1, we have

we choose fixed element
Also,
from the
by
in Equation (3.2) and using

and Equation (3.2) we get
Hence, using
Remark
2,
we
have
Using the fact that
is
From
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Hence, from the Lemma 2.4 we get
Lemma 3.3 If one of the following conditions is satisfy, then
i.

for all

ii.

for all

Proof.

Let
(3.3)

Since
which
and using

we choose fixed element
Replacing by
in Equation (3.3)
, we have

In this expression, using
Equation (3.3) we get
Hence, using

from the Lemma 2.2 and
and Remark 2, we obtain

Using the fact that is automorphism, we get
all
From the Remark 1, we obtain
Hence, from the Lemma 2.3 we get

for
for all

Let
(3.4)
Since
which
and using

we choose fixed element
Replacing by
in Equation (3.4)
, we have

In this expression, using
Equation (3.4) we have
Hence, using

from the Lemma 2.2 and
and Remark 2, we obtain

Using the fact that is automorphism, we get
all
From the Remark 1, we obtain
Hence, from the Lemma 2.3 we get

for
for all
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Theorem 3.4

If one of the following conditions is satisfy, then

i.

for all

ii.

for all

iii.

for all

iv.

for all

Proof.

By assumption,
(3.5)

Since
which
Replacing
have

by

Using

So,

we choose fixed element
Also,
from the Lemma 2.2
in Equation (3.5) and using
we

Equation

(3.5),

we
get
From Remark 2 we get

from Lemma 3.3.

By assumption,
(3.6)
Since
which
Replacing
obtain

Using

we choose fixed element
Also,
from the Lemma 2.2
in Equation (3.6) and using
we

by

Equation

(3.6),

we
get
From Remark 2, we

have

So,

from Lemma 3.3.
By assumption,
(3.7)
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Since
which
Replacing
have

we choose fixed element
Also,
from the Lemma 2.2
in Equation (3.7) and using
we

by

Using

Equation

(3.7),

we
have
From Remark 2, we

get

So,

from Lemma 3.3.
By assumption,
(3.8)

Since
which
Replacing
obtain

by

Using

we choose fixed element
Also,
from the Lemma 2.2
in Equation (3.8) and using
we

Equation

(3.8),

we
get
From Remark 2, we

have

So,

from Lemma 3.3.

Theorem 3.5
i.

for all

ii.

for all

iii.

for all

iv.
Proof.

If one of the following conditions is satisfy, then

for all
Let
(3.9)
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Since
which
Replacing
have

by

we choose fixed element
Also,
from the Lemma 2.2
in Equation (3.9) and using
, we

In this expression, using

and Equation (3.9) we have
Hence, using

and Remark 2, we get

From the Remark 1, we obtain
Hence, from the Lemma 2.3 we get

for all

Let
(3.10)
Since
which
Replacing
get

Using

by

we choose fixed element
Also,
from the Lemma 2.2
in Equation (3.10) and using
, we

Equation

(3.4)

we
Hence, using

obtain

for all

Hence,

and Remark 2, we obtain

From the Remark 1, we have
from the Lemma 2.3 we get
Let

(3.11)
Since
which
Replacing
have

From

by

we choose fixed element
Also,
from the Lemma 2.2
in Equation (3.11) and using
, we

Equation

(3.11)

and Remark 2, we obtain

we
Hence, using

get
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Using the fact that is automorphism, we have
From the Remark 1, we obtain
for all
Hence, from the Lemma 2.3 we get
Let
(3.12)
Since
which
Replacing
obtain

Using

we choose fixed element
Also,
from the Lemma 2.2
in Equation (3.12) and using
, we

by

Equation

(3.12)
we obtain
Hence, using

and Remark

2, we get

Using the fact that is automorphism, we get
the Remark 1, we obtain
for all
the Lemma 2.3 we get
Theorem 3.6

If one of the following conditions is satisfy, then

i.

for all

ii.

for all

iii.
Proof.

From
Hence, from

for all
For all

let
(3.13)

By hypothesis,
element
which
from the Lemma 2.2 Replacing
and using
, we get

Then, we choose fixed
Also,
by
in Equation (3.13)
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From

Equation

using

(3.13)
and Remark 2 we have

From the Lemma 3.3, we get
For all

we
obtain
In this expression,

.

let
(3.14)

By hypothesis,
element
which
from the Lemma 2.2 Replacing
and using
, we get

Then, we choose fixed
Also,
by
in Equation (3.14)

From

we
obtain
In this expression, using

Equation

(3.14)

and Remark 2 we get

From the Remark 1, we obtain
Hence, from the Lemma 2.3 we get
For all

for all

let
(3.15)

By hypothesis,
element
which
from the Lemma 2.2 Replacing
and using
, we have

Then, we choose fixed
Also,
by
in Equation (3.15)

From Equation (3.15) we get
In this expression, using

From the Remark 1, we obtain
from the Lemma 2.3 we get

Theorem 3.7 Let be
one of the following conditions is satisfy, then

and Remark 2 we have

for all

Hence,

If
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i.

for all

ii.

for all

Proof. Let
Replacing by

for all
for any

we get
(3.16)

Since
element
Replacing
get

we choose fixed
by

which
in Equation (3.16) and using

, we

From Equation (3.16) we have

Using equation

we get

Hence, using

and Remark 2, we obtain

Using same process in Theorem 3.1, we get
Let
Replacing

is commutative.
for

by

for any

all

we get
(3.17)

Since
element
Replacing
get

we choose fixed
by

which
in Equation (3.17) and using

From Equation (3.17) we have

, we
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Using equation

we get

Hence, using

and Remark 2, we obtain

Using same process in Theorem 3.1, we get

is commutative.
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March 5, 1992- March 8, 1992 LHC Experiments Take Form
At the critical “Toward LHC Experimental Program” meeting in
Evian-les-Bains, physicists proposed several possible experiments for
the LHC. Two of the “proto-collaborations” presented at this meeting
EAGLE and ASCOT-were based on a large toroidal magnet system.
They would merge in the summer of 1992 to become the ATLAS
Collaboration.
October 1, 1992 ATLAS Collaboration Publishes Letter of Intent
The ATLAS Collaboration proposes the construction of a generalpurpose detector at the LHC. The ATLAS Letter of Intent was
submitted to the LHC Experiments Committee, which marked the first
official use of the name of ATLAS. The Letter identified a number of
conceptual and technical design options, including a superconducting
toroid magnet system.
December 15, 1994 Submission of Technical Proposal
The ATLAS Collaboration submits the technical proposal of the
experiment to the LHC Experiments Committee. Approval to
proceed with technical design reports would be granted in early 1996,
followed by the submission of the first report on 15 December of the
same year. A long series of technical design report.
July 1, 1997, Formal Approval of ATLAS Experiment
The LHC Experiments Committee and CERN Director-General, Chris
Llewellyn Smith, approve the construction of the ATLAS detector. As
the first Technical Design Reports are approved, ATLAS teams all
over the world begin building detector components and worked on
final technical developments.

1998- Excavation of the ATLAS Experiments cavern begins
Teams of engineers begin excavating a series of underground caverns
in Meyrin, Switzerland. these caverns will be home to the ATLAS
Experiment and its supporting infrastructure.
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June 4, 2003 ATLAS Cavern Inaugurated
After 5 years of innovative and ingenious civil engineering, the
ATLAS detector cavern (35X55X40 metres) was fully excavated.
ATLAS, CERN officials, and political authorities, including the
President of the Swiss Confederation Pascal Couchepin, celebrated the
inauguration of the first cavern on the Large hadron Collider on 4 June
2003. Installation of the detector in the cavern began soon after.
November, 20, 2006 World’s Largest Superconducting Magnet
Turns on
The ATLAS Barrel Toroid, a characteristic component of the detector,
then the largest superconducting magnet ever built, was switched ob
for the first time. It works together with the end-cap Toroids and a
central Solenoid magnet to bend the paths of charged particles
produced in collisions at the LHC, enabling important properties to be
measured.
October 4, 2008 End Of ATLAS Construction
To celebrate the end of the ATLAS construction phase, the
Collaboration hosts a party at CERN’s magnet testing facility (SM18).
This was the largest ATLAS celebration yet, with collaboration
members traveling from around the world to mark this milestones.
November 23, 2009 ATLAS Records First Collision
The start of a fantastic era of physics! ATLAS records first collisions
at 0.9 TeV.

March 30, 2010 First LHC Collisions at 7 TeV
ATLAS records collisions at 7 TeV centre of mass energy for the first
time.
November 25, 2010 ATLAS Striking Imbalance of Jet Energies in
Heavy Ion Collisions
Only 3 weeks into its first LHC heavy-ion run, ATLAS observed an
unexpectedly large imbalance of energy in pairs of jets created in leadion collisions at the LHC. This striking effecti which is not seen in
proton-proton collisions, could be a sign of strong interactions
between jets and a hot, dense medium (quark-gluon plasma) formed
by the colliding ions.
December 8, 2010 First ATLAS
Measurement of Top Quark Pairs

Observation

and Rate
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The ATLAS Experiment observes the production of top quark pairs- a
major milestone of the early LHC physics program. As the heaviest
known elementary particle with a strong coupling to the Higgs boson,
the top quark is key to understanding physics at the energy frontier.
As the LHC generates hundreds of millions of top quarks, the ATLAS
Experiment is able to study the particle’s properties in great details.
July 4, 2012 ATLAS and CMS Observe a Particle Consistent with
the Higgs Boson
On 4 July 2012, as a curtain raiser to the year’s major particle physics
conference ICHEP 2012 in Melbourne the ATLAS and CMS
Experiments present their latest preliminary results in the search for
the long-sought Higgs Particles. Both experiments have observed a
new particle in the mass region around 125-126 GeV.
February 1, 2013 Towards 14 TeV: Preparing for Increase in
Total Energy
In February 2013, the LHC and the ATLAS Experiment begin the first
Long Shutdown. this maintenance period would see the first upgrades
to the ATLAS Experiment installed, in preparation for higher
luminosity operations.

October 8, 2013 Nobel Prize for the Higgs Discovery
The 2013 Nobel Prize in physics is awarded to François Englert and
Peter Higgs.
May 23, 2014 ATLAS Finds Evidence for the Rare Electroweak
W+-W+-Production
ATLAS publishes frist evidence for electroweak production of W
bosons with the same charge. This channel receives contributions
from quartic interactions between W bosons.
June 3, 2015 ATLAS Begins Recording Physics Data at 13 TeV
ATLAS began recording physics data from 13 TeV proton collisions,
which allow for precision studies of the Higgs boson and other
Standart Model particles, as well as the search for new particles with
higher masses.
December 13, 2016 First Measurements of The W Boson Mass at
the LHC
ATLAS shows its strength for precision physics, taking a world-class
measurement of the W boson mass.
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March 2017, Particle Hunting at the Energy Frontier
Using the full 13 TeV dataset, ATLAS searches for supersymmetric
particles have excluded masses up to 2 TeV. Meanwhile, analysis of
events that produce jets have allowed physicists to search for
mediators between the SM and DM particles.
April 1, 2017 First Technical Design Report Released for ATLAS
Upgrade
ATLAS begins preparations for the Phase II upgrade of the
experiment, which will be in place for the High-Luminosity LHC.
This upgraded ATLAS experiment will begin data taking in 2026.
June 6, 2017 Sighting the Higgs in its Favorite Decay
ATLAS sees the first LHC evidence go the Higgs boson decaying to a
pair of b-quarks. Despite being the dominant Higgs decay, finding
evidence in this
channel was a
major challenge.
Following years
of
dedicated
search, ATLAS
was able to spot
this elusive decay
in 2017, with an
observed
significance of
3.6 sigma when
combining the
Run 1 and Run 2
datasets.

August 14, 2017 First Direct Evidence of light-by-light Scattering
at High Energy
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ATLAS publishes the first direct evidence of high energy light-bylight scattering, a very rare process in which two photons-particles of
light-interact and change direction.
June 4, 2018 ATLAS Observes Direct Interaction of Higgs Boson
with Top Quark
ATLAS announces the observation of Higgs bosons produced together
with a top-quark pair.
August 28, 2018 ATLAS Observes Elusive Higgs Boson Decay to
A Pair of Bottom Quarks
The Higgs boson is observed decaying into a pair of bottom quarks for
the first time. This elusive interaction is predicted to make up almost
60% of the Higgs boson decays and is thus primarily responsible for
the Higgs natural width.

References:
http://atlas.cern/discover/about
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ÖZ
Bu çalışmanın amacı, birinci mertebeden homojen olmayan lineer
değişken katsayılı ve değişken gecikmeli diferansiyel denklemleri
çözmek için nümerik bir metot vermektir. Metot, başlangıç koşulu
altında yaklaşık çözüm elde etmek için Bessel polinomlarına dayalı
bir kollokasyon metodudur. Bu yöntem için, çözüm formunun matris
formunda ifade edilmesi gerektiğinden, ilk olarak Bessel polinomları
ve türevleri matris formunda yazılır ve daha sonra denklem ve koşul
çözüm formunun matris formu kullanılarak temsil edilir. İkinci olarak,
kollokasyon noktaları tanımlanır ve bu kollokasyon noktaları
yardımıyla denklem cebirsel denklem sistemine indirgenir. Daha
sonra, bu cebirsel sistem ve çözüm formunun matris formunda ifade
edilen koşullar kullanılarak yeni bir cebirsel sistem elde edilir.
Böylece, bu sistem çözülür ve elde edilen çözümler Bessel
polinomlarına bağlı olarak elde edilmiş olur. Ek olarak, yöntem için
hata tahmini verilir ve yöntem nümerik örneklerle test edilir. Ayrıca,
nümerik sonuçlar Matlab programı yardımıyla hesaplanır ve tablo ve
grafikler incelenerek sonuçlar hakkında bilgi verilir.
Anahtar Kelimeler: Bessel kollokasyon metodu, Bessel polinomları,
değişken gecikme, değişken gecikmeli diferansiyel denklemler.

ABSTRACT
The aim of this study is to present a numerical method to solve first
order non-homogeneous linear differential equations with variable
coefficients and variable delays. The method is a collocation method
based on Bessel polynomials to obtain approximate solutions under
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the initial conditions. For this method, since the solution form must be
expressed in the matrix form, firstly, the Bessel polynomials and their
derivatives are written in matrix form, and then the equation and
conditions are represented using the matrix form of the solution form.
Secondly, the collocation points are defined and the equation is
reduced to the system of algebraic equations with the help of these
collocation points. Then, a new algebraic system is obtained by using
this algebraic system and the conditions expressed in the matrix form
of solution form. Thus, this system is solved and the solutions are
obtained depending on the Bessel polynomials. In addition, an error
estimate is given for the method and the method is tested with
numerical examples. Additionally, numerical results are calculated
with the help of Matlab program and tables and graphs are analyzed
and information about the results was given.
Keywords: Bessel collocation method, Bessel polynomials,
differential equations with variable delays, variable delay.

1. INTRODUCTION
In a variety of applications such as control systems, population
models, electrodynamics, neutron transportation, mixing liquids,
physiological processes and conditions including production of blood
cells (Abd-Elhameed, Youssri, & Doha, 2015), (Erfanian &
Zeidabadi, 2018), (Minh & Chau, 2015), (Nouri, Torkzadeh, &
Mohammadian, 2018), (Olach, 213), (Oliveira, 1980), (Wang, 2004),
(Zhang, 2005) are occured delay differential equation (1). The
asymptotic behavior of solutions, the existence of positive periodic
solutions of delay equations and the asymptotic stability in equations
in the case of bounded delays were studied by many authors with the
aid of usual methods (Ardjouni & Djoudi, 2011), (Dix, 2005), (Jin &
Luo, 2008), (Olach, 213), (Wang, 2004), (Zhang, 2005).
However, since most of these equations do not have an analytica
solutions. Hence, numerical methods are needed to obtain
approximate solutions. Therefore, Sezer and coworkers (Akyüz &
Sezer, 1999), (Balcı & Sezer, 2016), (Gülsu & Sezer, 2006), (Gürbüz,
Sezer, & Güler, 2014), (Kürkçü, Aslan, & Sezer, 2016), (Oğuz &
Sezer, 2015), (Sezer & Akyüz-Daşcıoglu, 2007), (Yüzbaşı, Şahin, &
Sezer, 2011) were obtained approximate solution with the collocation
method. In this study, we consider nonhomogeneous differential
equation with variable delays in the form (Ardjouni & Djoudi, 2011),
(Bahşı, Bahşı, Çevik, & Sezer, 2016), (Dix, 2005), (Elahi, Akram, &
Siddiqi, 2016), (Minh & Chau, 2015), (Singh & Wazwaz, 2016),
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(Zhang,

2005),

(Zhao,

2011)

m

y( x)  g ( x)  P1 ( x) y( x)   Pj ( x) y( x   j (x))
j 2

(1)
with the initial condition

y (a )   .
(2)
Here, y ( x ) are the unknown function, the coefficients Pj ( x ), g ( x )
and the delays  j are continuous functions on the interval
0  a  x  b and the delays are nonnegative,  j (x)  0 for x  a.

The purpose in this study, approximate solution of equation (1) with
the initial condition (2) is to obtain using the collocation points, the
matrix relations and the Bessel polynomials in the truncated Bessel
series form
N

yN ( x) =

a
n 0

n

J n ( x) .

(3)
Here, N is any chosen positive integer and an , n  0,1,..., N are
Bessel coefficients to be determined. The p-order Bessel differential
equation in the form

x 2 y  xy  ( x 2  p 2 ) y  0, 0  x   .
(4)
In the Bessel differential equation, since x  0 is a uniform singular
point of the Eq. (4), a serial solution can be obtained with the
Frobenius technique. Thus, the serial solution becomes a polynomial
of p-order and this polynomial is called the Bessel polynomials of first
kind (Bell, 1967) defined by

J n ( x) 

©N  n ¬
ª

ªª 2 ®

«


k 0

( 1) k n !  x 
 
(k!)2 (k  n)!  2 

2 k n

,

0 x  .

(5)

2. FUNDAMENTAL MATRIX RELATIONS
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Our purpose in this section is to write the Eq. (1) and its solution Eq.
(3) in the matrix form. For this purpose, firstly, we write the Bessel
polynomials J n ( x) in the matrix form as

J ( x )  X ( x ) DT

JT ( x)  D XT ( x)
(6)
where

J(x)  [ J 0 ( x) J1 ( x) K J N ( x)] ,
[1 x

x2 K

X( x) 

xN ]

and if N is odd,

 1
 0!0!20



 0



D

 0


 M

 0


 0


N 1

0

1
1!1!2 2

L

1
0!1!21

0

L

if N is even,

( 1) 2
 N  1   N  1  N 1

!
 !2
 2  2 
0
N 3

0

1
L
0!2!2 2

M

M

O

0

0

L

0

0

L

( 1) 2
 N  3   N  1  N 1

!
 !2
 2  2 
M
1
0!(N  1)!2 N 1
0



0



N 1

2
( 1)

 N 1  N 1 N 

!
 !2 
 2  2 

,

0




M


0


1


0!N!2 N
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 1
 0!0!20



 0



D

 0


 M

 0


 0


0

1
1!1!2 2








0



N 2
.
( 1) 2

0
N

2
N

2

 
 N

!
 !2 
 2   2 


M


0


1


0!N!2 N
N

L

( 1) 2
0
N
  N N
  !   !2
2 2

0
N 2

( 1) 2
0
 N  2   N  N 1

 !   !2
 2  2

1
0!1!21

0

L

0

1
0!2!2 2

L

0

M
1
0!(N  1)!2 N 1

M

M

O

0

0

L

0

0

L

0

Bessel series solution given in Eq. (3) are written in the matrix form

yN ( x )  J ( x ) A ; A  [a 0

a1 L

a N ]T .

(7)
By substituting the relation
the matrix relation

yN (x) 

J ( x ) in Eq. (6) into Eq. (7), it is obtained

X ( x ) DT A .

(8)
When x   j ( x ) is written instead of

x in the expression (8), it is

obtained the matrix form

y N ( x   j ( x ))  X ( x   j ( x ))

DT A .

(9)
The matrix form of the relation between the matrix X ( x   j ( x ))
and

X( x)

is

X ( x   j ( x ))
(10)
where

 X ( x ) S(  j ( x ))
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 00  (  j(x))0


0

S(  j(x))  
0

M


0


  (  (x))   (  (x))
  (  (x))   (  (x))
0
  (  (x))
1
0

j

1

1
1

j

0

2
0

j

2

2
1

j

2
2

L

1

L

0

j

L

M

M

O

0

0

L

  (  (x))
  (  (x))
  (  (x))



N
N 1

1
j

N
N 2 .

2
j

M

N
0 
 N  (  j(x)) 
N
0

N

j

By putting X ( x   j ( x )) in Eq. (10) into Eq. (9), it is obtained the
matrix relation

y N ( x   j ( x )) 

X ( x ) S(  j ( x )) DT A .

(11)
The matrix form of the relation between the matrix

X( x)

and its

(1)

derivative X ( x ) can be written in the form

X( 1 ) ( x )

 X ( x ) BT

(12)
where

B 
T

0
0

M

0
0

1 0 L
0 2 L
M MO
0 0 L
0 0 L

0
0

M .

N
0 

Thus, the matrix form of the relation between Eq. (8) and Eq. (12)
can be written as

y N( 1 ) ( x )  X( 1 ) ( x) DT A  X( x )BT DT A .
(13)
By substituting the relations in Eqs. (8), (11) and (13) into Eq. (1), it is
obtained the matrix equation
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m

T
T
T
T
X( x )B D  P1 ( x)X( x)D   Pj ( x)X( x)S(  j ( x))D  A  g( x) .
j2



(14)

3. THE COLLOCATION METHOD
The collocation points xs are defined as

xs  a 

ba
s, s  0,1,..., N .
N

(15)
By substituting collocation points in Eq. (15) into Eq. (1), it can be
written the fundamental matrix equations as in the compact form
m

T
T
T
T
XB D  P1XD   Pj XS(  j )D  A  G
j2


(16)

where

 X(x0 )  1
 X(x )  1
1 
X 

 M  M

 
 X(xN ) 1
0
 Pj (x0 )
 0
Pj (x1 )
Pj  
M
 M

0
 0

X

 X (x0 )
 0

 M

 0

0

x0

x02

L

x1

2
1

x

L

M

M O

xN

xN2

L
L
O
L
L

X (x1 ) L
M

O

0

L

L

x0N 

x1N 
, G
M

xNN 

 g(x0 ) 
 g(x ) 
1 

,
 M 


g(xN )


0 
 , j  1,2 ,...,m,
M 

Pj (xN )
0


0 
 , S(  j ) 
M 

X (xN )
0

 S(  j (x0 )) 
 S(  (x )) 
j 1

.
M




S(  j (xN ))

The fundamental matrix equation in Eq. (16) is written briefly as
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WA  G or

 W;G

(17)
where
m

W =  w p,q  = XBT DT  P1XDT   Pj XS( j )DT ,
j2

…

p,q = 0,1, ,N.

By using the relation in Eq. (8), the corresponding matrix form to the
initial condition (2) is obtained in the form
UA  

or

U; 

(18)
where
U

X ( a ) DT  u00

u01 L

u0N  .

As a result, by replacing the matrices in Eq. (18) by the last row of the
augmented matrix in Eq. (17), it is obtained the new augmented
matrix as in

% %
% or  W;G
% G
WA


(19)

%%
%  rank  W
If rank W
 ; G   ( N  1) , then it can be written as
%
% 1 G
A  (W)
(20)
and by solving this linear system, the unknown the Bessel
coefficients matrix A can be determined. Thus, a0 , a1 ,..., aN
are
substituted in Eq. (3) and Bessel polynomial solution are obtained as
N

yN ( x) =

a
n 0

n

J n ( x) .

% %
%  rank  W
%|  0 , if rank W
In addition, when | W
 ; G   ( N  1)
, then a particular solution can be determined. Otherwise if rank
% %
%  rank  W
W
 ; G   ( N  1) , then it is not a solution.
4. ERROR ESTIMATION
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In this section, an error analysis based on the residual function is
given. Additionally, Bessel polynomial solution is improved by the
residual error function (Bahşı, Çevik, & Sezer, 2015), (Çelik, 2005),
(Çelik, 2006), (Erdem, Yalçınbaş, & Sezer, 2013), (Kürkçü, Aslan, &
Sezer, 2017), (Oliveira, 1980), (Shahmorad, 2005), (Yüzbaşı, Şahin,
& Sezer, 2011). Firstly, the actual error function is defined. Fort this
purpose, if y ( x ) and y N ( x ) are respectively described as the exact
solution and the approximate solution, then the actual error functions
are defined as in

eN ( x )  y ( x )  y N ( x ).
(21)
The y N ( x ) Bessel polynomial solutions provide Eq. (1)-(2). That's
why, y N ( x ) is written in Eq. (1)-(2) and thus the residual function

RN ( x ) is defined as in
m

RN ( x )  yN ( x )  g ( x )  P1 ( x ) y N ( x)   Pj ( x) y N ( x   j (x))
j 2

and hence, it can be written as
m

yN ( x )  g ( x )  P1 ( x) y N ( x )   Pj ( x ) y N ( x   j ( x))  RN ( x )
j 2

(22)

y N (a )   .
(23)
When Eq. (22) and Eq. (23) are respectively subtracted from Eq. (1)
and Eq. (2), the error problem is written as in
m

eN ( x)  P1 ( x)eN ( x)   Pj ( x)eN ( x   j ( x))  RN ( x)
j 2

(24)

eN (a )  0
(25)
As a result, by solving this problem like method in problem (1)-(2),
the approximate solutions of the error problem (24) and (25) are
obtained as follows
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M

eN ,M ( x )   a%
n J n ( x ),

( M  N ).

n 0

(26)
Hence, by means of the approximate solution y N ( x ) and the
approximate solution of the error problem eN ,M ( x ), the corrected
Bessel approximate solution is obtained as in

y N ,M ( x )  y N ( x )  eN ,M ( x ).
(27)
In finally, the error function of the improved approximate solution
E N ,M ( x ) is obtained as follows

E N ,M ( x )  y ( x )  y N ,M ( x ).
(28)
5. NUMERICAL EXAMPLES
The aim in this section, it is to give numerical examples for the
approximate solution of the first-order nonhomogeneous differential
equations with variable delays. Obtained results are shown in tables
and graphs and compared with the other results in the literature.
Example 1. Firstly, let us solve the differential equation with variable
delays x  1 and x
2

2

y( x)  3x  x 2  x 2 y( x)  y( x  x 2 )  xy( x  x 2  1), 0  x  1
(29)
with the initial conditions

y (0)  1
(30)
and the exact solution

y( x)  x  1 .
Here, a  0, b  1, m  3, g ( x )  3x  x 2 , P1 ( x )  x 2 ,

P2 ( x )  1, P3 ( x )  x.
Now, by applying the method for N  2 , it will be obtained the
solutions truncated Bessel series in the form
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2

y N (x) 

a
n 0

n

J n ( x)

For this purpose, it is determined the set of the collocation points from
Eq. (5) as

1


 x0  0, x1  , x2  1
2


and thus the fundamental matrix equation of this problem from Eq.
(17) can be written as follows
3

T
T
T
T
XB D  P1XD   Pj XS(  j )D  A  G
j2



where

0 
 X (0)  1 0
2



X  X (1 / 2)  1 1 / 2 1 / 4  , X( x )  1 x x  ,

 

1 
 X (1)  1 1
0
0
 0 0 0
0
 1 0 0 




P1  0 1 / 4 0 , P2  0 1 0 , P3  0 1 / 2 0 ,






0
1
0 0 1
0
 0 0 1
0
0  1 0 0 0 0
0 0 0 0
 X (0)



X 0
X (1 / 2)
0  0 0 0 1 1 / 2 1 / 4 0 0 0 ,

 

0
X(1)  0 0 0 0 0
0 1 1 1 
 0

0
0 
 1
0 1 0
T



1/ 2 0 , G 
B  0 0 2  , D   0

 1 / 4 0 1 / 8
0 0 0
T

 0 
5 / 4  ,


 2 

126
1
0

0

1
S   2 ( xi )    0

0
1

0

0

0
1
0
1 / 4
1
0
1
1
0


1

0


1 
0


1 / 16 
1

1 / 2 , S   3 ( xi )    0


1 
0
1
1 


2 
0

1 

0
0
0

1
1
0
5 / 4
1
0
2
1
0




1 

25 / 16 
5 / 2  .

1 
4 

4 
1 

1
2

Hence , the augmented matrix is calculated as in

1/ 2
0
;
0 
 1

 W;G  9 / 128 3 / 4 23 / 256 ; 5 / 4
 1
1/ 2
0
;
2 
and the augmented matrix form of the initial conditionis calculated as
in

U;   1

0 0 ; 1 .

Thus, the new augmented matrix based on conditions is computed as
in

1/ 2
0
;
0 
 1

% %  9 / 128 3 / 4 23 / 256 ; 5 / 4  .
 W;G
 

 1
0
0
; 1 

% is solved, the Bessel coefficient matrix is
%; G
When system of  W

obtained as
A   1 2 2 

T

and as a result, by substituting the matrix A into the Eq. (8), the
Bessel polynomial solutions for N  2 are obtained as

y2 (x)  x  1
which is the exact solution of equations (29) according to initial
condition (30).
Example 2. We consider the differential equation with variable
delays x

2
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2 y( x)  xy( x)  xe2 x y( x  x 2 )  4e2 x , 0  x  1
(31)
2

with the initial conditions

y (0)  1
(32)
and the exact solution

y ( x )  e2 x .
Here, a  0, b  1, m  2, g ( x )  2e2 x , P1 ( x )  x / 2,

P2 ( x )  ( xe2 x ) / 2.
2

The set of the collocation points from Eq. (5) for N  3 is calculated
as

1
2


 x0  0, x1  , x2  , x3  1 .
3
3


The fundamental matrix equation of the problem from Eq. (31)
according to initial condition (32) is calculated as

XB

T

DT  P1XDT  P2 XS(  2 )DT  A  G

and by solving as in the previous example this fundamental matrix
equation, approximate solution for N  3 is obtained as
3
2
y3 ( x )  2.71142977482 x  1.48738049804 x  2 x  1

and thus actual error function is calculated as
2x
2
3
e3 ( x )  2 x  e  1.48738049804 x  2.71142977482 x  1 .

Now, let's estimate the errors for N  3. The error problem from Eq.
(24)–(25) is written as in

x
x 2 x2
 
2
 e3 ( x )  e3 ( x )  e e3 ( x  x )   R3 (x)
2
2


e3 (0)  0
(33)
where the residual function is
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R3 (x)  y3 ( x ) 

x
x 2
y3 ( x )  e 2 x y3 ( x  x 2 )  2 e 2 x .
2
2

By solving the error problem in Eq. (33) for M=5, the approximate
solution of the estimated error function is obtained as

e3,5 ( x ) 
0.610519921806 x 5  0.323343621365x 4  1.23915300865x 3  0.491982803754 x 2

Hence, by adding approximate solution and approximate solution of
the error problem, the improved approximate solution is founded as

y3,5 ( x ) 
0.610519921806 x 5  0.323343621365x 4  1.47227676617 x 3  1. 9793633018x 2  2 x  1

Finally, the error function of the improved approximate solution is
calculated as

E3,5 ( x ) 
e2 x  2 x  1.9793633018 x 2  1.47227676617 x 3  0.323343621365x 4  0.610519921806 x 5  1

The exact solutions and approximate solutions of the equation of (31)
are compared for N  3,5 in Tab. 1 and for N  4,5,7 in Fig. 1.
The actual absolute errors are showed for N  3,5 in Tab. 1. It is
seen that as values N increase, the errors decrease. The actual and
corrected absolute errors for N  4,12 and M  5,13 are compared
with M. Voyce method in Tab. 2. From these comparisons it is seen
that the present method gives better results than the M. Voyce method.
The actual, estimated and corrected absolute errors are compared for
N  5,7 and M  6,7,8,9 in Tab. 3 and for N  4 and M  5
Fig. 3. The estimated absolute errors are very close to actual absolute
errors and corrected absolute errors are better than actual and
estimated absolute errors.
Table 1: Comparison of the exact solutions and approximate solutions
of Eq. (31) for Example 2.
Exact Solution

Approximate
Solution

Actual Absolute
Error

xi

y ( xi )  e 2 x

0

1

0.2

1.491824697641270 1.481186658120339 1.0638e-02

0.4

2.225540928492467 2.211512385275724 1.4029e-02

y3 ( xi ) , for N=3
1

e3 ( xi ) , for N=3
0
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0.6

3.320116922736548 3.321125810657705 1.0089e-03

0.8

4.953032424395115 4.940175563457834 1.2857e-02

1

7.389056098930650 7.198810272867663 1.9025e-01

y ( xi )  e 2 x

y5 ( xi ) , for N=5
1

e5 ( xi ) , for N=5

0

1

0

0.2

1.491824697641270 1.491665462370451 1.5924e-04

0.4

2.225540928492467 2.225453162028898 8.7766e-05

0.6

3.320116922736548 3.319961932588912 1.5499e-04

0.8

4.953032424395115 4.953094932719199 6.2508e-05

1

7.389056098930650 7.385503611140948 3.5525e-03

Table 2: Comparison of actual and corrected absolute errors for
N  4,12 and M  5,13 of the system (31) for Example 2.
Actual Absolute Errors

xi

Corrected Absolute Errors

M-Voyce
M.

Bessel M.

M-Voyce M. Bessel M.

e4 ( xi )

e4 ( xi )

E4,5 ( xi )

E4,5 ( xi )

0

3.10862e-15

0

1.02141e-14

0

0.2

2.51946e-02

1.5186e-03

5.06186e-03

1.5924e-04

0.4

2.40357e-02

9.4526e-04

4.69433e-03

8.7766e-05

0.6

2.28805e-02

9.7671e-04

4.66159e-03

1.5499e-04

0.8

2.01130e-02

1.7928e-03

3.79602e-03

6.2508e-05

1

1.49208e-02

2.7721e-02

3.29924e-03

3.5525e-03

e12 ( xi )

e12 ( xi )

E12,13 ( xi )

E12,13 ( xi )

0

2.02061e-14

0

4.97380e-14

0

0.2

5.52192e-11

8.4221e-13

2.88503e-12

4.2077e-14

0.4

5.49143e-11

8.4839e-13

2.87148e-12

4.1877e-14

0.6

5.29470e-11

8.1678e-13

2.80753e-12

4.0142e-14
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0.8

4.58762e-11

6.6818e-13

2.45759e-12

3.5104e-14

1

2.63132e-11

5.4974e-11

1.53477e-12

2.9683e-12

Table 3: Comparison of actual, estimated and corrected absolute
errors for N  5,7 and M  6,7,8,9 of the system (31) for Example
2.
Actual Absolute Errors
Corrected Absolute Errors

Estimated Absolute Errors

xi

e5 ( xi )

e5,6 ( xi )

e5,7 ( xi )

E5,6 ( xi )

E5,7 ( xi )

0

0

0

0

0

0

0.2

1.5924e04

1.7268e04

1.5825e-04

1.3442e05

9.8792e-07

0.4

8.7766e05

9.8173e05

8.6806e-05

1.0406e05

9.6083e-07

0.6

1.5499e04

1.6425e04

1.5419e-04

9.2625e06

7.9761e-07

0.8

6.2508e05

4.3263e05

6.2837e-05

1.9246e05

3.2826e-07

1

3.5525e03

3.1760e03

3.5165e-03

3.7649e04

3.6019e-05

e7 ( xi )

e7,8 ( xi )

e7,9 ( xi )

E7,8 ( xi )

E7,9 ( xi )

0

0

0

0

0

0
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0.2

9.8792e07

1.0553e06

9.8355e-07

6.7335e08

4.3650e-09

0.4

9.6083e07

1.0306e06

9.5633e-07

6.9727e08

4.4990e-09

0.6

7.9761e07

8.6705e07

7.9320e-07

6.9441e08

4.4069e-09

0.8

3.2826e07

3.8890e07

3.2383e-07

6.0641e08

4.4227e-09

1

3.6019e05

3.3055e05

3.5793e-05

2.9646e06

2.2617e-07

Figure 1. Comparison of the exact solution and approximate solution
of Example 2 for N  4,5,7 .
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Figure 2. Comparison of the actual absolute error functions of
Example 2 for N  4,5,7,8 .

Figure 3. Comparison of the actual, estimated and corrected absolute
error functions of Example 2 for N  4 and M  5 .
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7. CONCLUSIONS
In this study, a numerical method was presented based on the Bessel
polynomial to solve the first-order nonhomogeneous differential
equations with variable delays. In addition, an error analysis
technique based on residual function is presented. Example 1 show
that when the exact solution are polynomial function, then the exact
solution is obtained. If the exact solution are not polynomial function,
then a good approach can be founded with the aid of Bessel
collocation method. Additionally, as the value of N increase, the
errors reduce as in Tab. 1 and Fig. 2. Tab. 3 and Fig. 3 are seen that
numerical results of actual and estimated absolute errors are very close
to each other. Moreover, as values M increase, the estimated errors
are closer to the actual errors. Numerical results in this study were
calculated using the codes written in Matlab program. Namely, the
method is effective and reliable.
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ÖZ
Kirlilik çevremiz için çok ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu sebeple
çevrenin temiz korunması önemlidir. Bu çalışmada, birbirine bağlanan
kanallara sahip üç gölün kirlilik sorunu ile ilgili bir matematiksel
model ele alınır. Bu model problem bir lineer diferansiyel denklem
sistemine karşılık gelir. Hermite polinomlarını kullanan bir
kollokasyon metodu ile bu model problem nümerik şekilde çözülür.
Matris bağıntıları ve kollokasyon noktaları aracılığıyla yöntem
tanımlanır ve sunulan yöntem ile model problem bir lineer cebirsel
denklem sistemine dönüştürülür. Bu sistem çözülerek yaklaşık çözüm
formunun katsayıları elde edilir. Böylece, yaklaşık çözüm bulunur.
Tekniğin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini göstermek için sayısal
uygulamalar yapılır.
Anahtar Kelimeler: Göllerin bir sisteminin kirlilik modeli,
Diferansiyel denklemler, Hermite kollokasyon metodu, Hermite
polinomları.

ABSTRACT
Pollution is a very serious threat to our environment. For this reason,
clean protection of the environment is important. In this study, a
mathematical model related to the pollution problem of three lakes
with interconnected channels is considered. This model problem
corresponds to a system of linear differential equations. This model
problem is solved numerically by a collocation method using Hermite
polynomials. The method is defined by means of matrix relations and
collocation points, and the model problem is transformed into an
linear algebraic equation system by the presented method. This system
is solved to obtain the coefficients of the approximate solution form.
Thus, the approximate solution is found.
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Numerical applications are performed to demonstrate the validity and
applicability of the technique.
Keywords: Model of the pollution of a system of lakes, Differential
equations, Hermite collocation method, Hermite polynomials.

1. Introduction
In this study, by using the collocation points and the matrix relations
between the Hermite polynomials and their derivatives, we present a
collocation method for solving modeling the pollution of a system of
lakes which was analyzed (Biazar, Farrokhi & Islam, 2006). To solve
this model problem, some authors have used the modified differential
transformation method (Merdan, 2010), the homotopy perturbation
method (Merdan 2009), the variational iteration method (Biazar,
Shahbala & Ebrahimi, 2012) and the Bessel collocation method
(Yüzbaşı, Şahin & Sezer, 2012), recently.
Figure 1 shows the system of three lakes that are modeled in this
study. Each lake is considered to be a large compartment and the
interconnecting channel as pipes between the compartments. The
direction of flow in the channels or pipes is indicated by the arrows in
the Figure 1. A pollutant is introduced into the first lake and p(t)
denotes the rate at which the pollutant enters the lake per unit time.
The function p(t) may be constant or may vary with time. We are
interested in knowing the level of pollution in each lake at any time.
Let xi (t ) denotes the amount of the pollution in lake i at any time t ≥
0, where i = 1, 2, 3. We assume the pollutant in each lake to be
uniformly distributed throughout the lake by some mixing process,
and the volume of water Vi in lake i remains constant for each of the
lakes. Also we assume that the type of pollution is persistent and not
degrading to other forms. Then the concentration of the pollutant in
lake i at any time is given by

ci (t ) 

xi (t )
.
Vi
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Figure 1. System of three lakes with interconnecting channels.
Each lake initially is assumed to be free of any contaminant, so
xi (0)  i ( i : appropriate constants) for each i = 1, 2, 3. To model
the dynamic behavior of the system of lakes, we let constant F ji
denote the flow rate from lake i to lake j. The flux of pollutant flowing
from lake i into lake j at any time t, denoted by rji (t ) , is defined by

rji (t )  Fji ci (t )  F ji

xi (t )
.
Vi

Thus rji (t ) measures the rate at which the concentration of pollutant
in lake i flows into lake
j at time t.
Applying this principle to each lake results in the following system of
first order equations:

 dx1 F13
F
F

x3 (t )  p (t )  31 x1 (t )  21 x1 (t )

V1
V1
 dt V3
 dx2 F21
F

x1 (t )  32 x2 (t )

V1
V2
 dt
 dx3 F31
F
F

x1 (t )  32 x2 (t )  13 x3 (t )

V1
V2
V3
 dt
(1)

, 0  t 1

140
with the initial conditions

x1 (0)  1 , x2 (0)  2 and x3 (0)  3 .
(2)
To remain constant the volume of each lake, the flow rate into each
lake must balance the flow out of the lake. So, we earn the following
conditions:
Lake 1: F13  F21  F31 ,
Lake 2: F21  F32 ,
Lake 3: F31  F32  F13 .
Here, x1 (t ), x1 (t ) and x3 (t ) are the unknown functions, the known

p (t ) are defined on interval 0  t  1 and also
F13 , F31 , F21 , F21 , V1 , V2 and V3 are appropriate constants.

function

Bu using the suggested method in this paper, we will an
approximate solution of model (1) expressed in form
N

xi (t )   ai ,n H n (t ) , i  1, 2,3, 0  t  1
n 0

(3)
so that ai , n , n  0,1, 2,..., N are the unknown Hermite coefficients,

N is chosen any positive integer such that N  1, and H n (t ) ,
n  0,1, 2,K , N are the Hermite polynomials of are defined by
©n ¬
ª 
ª 2
« ®

( 1)k (n)!
H n (t )  
(2t ) n 2 k .
k 0 k !( n  2k )!
2. Fundamental Matrix relations
Firstly, we can write the Hermite polynomials H n (t ) in the matrix
form as follo s (Akgönüllü, N., Sahin, N., & Sezer, 2011; Yüzbaşi,
Gök, & Sezer, 2015);

HT (t )  DTT (t )  H(t )  T(t )DT ;
where

(4)
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H(t )   H 0 (t ) H1 (t ) ... H N (t ) ,
T(t )  1 t t 2 L

t N  ,

for odd values of N :



 20

0

M
N -5
0

(
) 2 ( N -1)!
D  (-1) 2
N -1
0!

(
)!
2

N -1

(
)
0
(-1) 2






0

L

0

21

L

0

M

M

M

0

L

0

L

0

21 N !
1! ( N -1)!
2




0 

0 

M 

2 N -1  ,



N
2 






for even values N :



 20
0

0
21

M
M
N -2
1

(
) 2 ( N -1)!
D  0
(-1) 2
1! ( N - 2 )!

2

 ( N -4 ) 20 N !
(-1) 2
0
0! ( N )!


2




L

0

L

0

M

M

L

0

L

0





0


0

M 

2 N -1  .




2N






We consider the desired solutions xi (t ) , i  1, 2,3 of system (1)
defined by the truncated Hermite series (3). Then the function defined
in relation (3) can be written in the matrix form

[ xi (t )]  H(t )Ai ; Ai   ai ,0

ai ,1 L

T

ai , N  , i  1, 2,3 .

By using the relation (4), we can write this equation as

[ xi (t )]  T(t )DT A i , i  1, 2,3 .
(5)
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On the other hand, the relation between the matrix T(t ) and its
derivative T(1) (t ) can be written as,

T(1) (t )  T(t )BT
(6)
where

0
0

BT   M

0
0

1 0 L
0 2 L
M MO
0 0 L
0 0 L

0
0 
M .

N
0 

From (5) and (6), we have recurrence relations

xi(1) (t )  T(1) (t )DT A i
= T(t )BT DT A i and i  1, 2,3 .
(7)
Hence, the matrices x(t ) and x(1) (t ) can be constructed as follows:

x(t )  T(t )DA
(8)
and

x(1) (t )  T(t )BDA
(9)
where

 x1(1) (t ) 
 x1 (t ) 
 A1 
 (1) 


(1)
x (t )   x2 (t )  , x(t )   x2 (t )  , A   A 2  ,
 
 x3(1) (t ) 
 x3 (t ) 
 A 3 





0 
T(t ) 0

T(t )   0 T(t ) 0  ,
 0
0 T(t ) 
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 BT

B 0
0


0
BT
0

0
 DT 0 0 



0  and D   0 DT 0  .
 0 0 DT 
BT 



3. Method of solution
Firstly, let us express the system (1) in the matrix form

x(1) (t )  fv x(t )  p(t )
(10)
where
 F21 F31
F13 
0
 

V3 
 V1 V1
 F
,
F
fv   21
 32 0 
V2
 V1

 F31
F32
F13 
 

V2
V3 
 V1

 x1(1) (t ) 
 x1 (t ) 
 (1) 


(1)
x (t )   x2 (t )  , x(t )   x2 (t )  ,
 x3(1) (t ) 
 x3 (t ) 




 p(t ) 
p(t )   0  .
 0 

By using the collocation points, defined by

ts 

1
s , s  0,1,K , N  1 ,
N 1

(11)
in the Eq. (10), we gain the system of the matrix equations as

x(1) (ts )  fv x(ts )  p(ts ) , s  0,1,K , N  1
or briefly the fundamental matrix equation is

X(1)  Fv X = P
(12)
where
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X (1)

 x (1) (t0 ) 
 fv 0 L 0 
 (1)

0 f L 0
x (t1 ) 
v


, Fv  
,


 M M O M
M 
 (1)



 0 0 L fv  ( N 1)( N 1)
 x (tN 1 ) 
 x (t0 ) 
 p(t0 ) 
 x (t ) 
 p( t ) 
1 
1 

and P  
.
X
 M 
 M 




 p(t N 1 ) 
 x (t N 1 ) 

By putting the collocation points (11) in the relation (8), we have the
system

x(ts )  T(ts )DA , s  0,1,K , N  1 ,
and its compact form is

X  TDA .
(13)
Similarly, from the relations (9) and (11), we obtain the system

x(1) (ts )  T(ts )BDA , s  0,1,K , N  1
and its compact form is

X(1)  TBDA
where

 T( x0 ) 
0
0 
T(ts )


T
(
x
)

1
 and T(ts )  0
T(ts )
0  ,
T

 M 
 0
0
T(ts ) 


 T( x N 1 ) 
s  0,1,K , N  1 .
By substituting relations (13) and (14) into Eq. (12), we have the
fundamental matrix equation

TBD  F TD A = P .
v

If the dimensions of the matrices T , B , D , Fv , A and P in Eq.
(15) are written fully, it can be seen that their dimensions are
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3N  3( N  1) ,
3( N  1)  3( N  1) ,
3( N  1)  3( N  1) , 3( N  1)  3( N  1) , 3( N  1)  1 , 3N 1.

respectively

The fundamental matrix equation (15) corresponding to system (1)
can be written in the form
which corresponds to a linear system of 3N algebraic equations in
3( N  1) the unknown Hermite coefficients. Here,

W  TBD  FvTD  [wp,q ] , p  1, 2,K ,3N ,

q  1, 2,K ,3( N  1) .
The fundamental matrix form for the conditions is written as

UA  [ ]

or

[U;  ]

(17)
where

U  T(0)DA
and

 1 
  2  .
 3 
Finally, by combining the rows of the matrices U and  , by the rows
of the matrices W and P , respectively, we have

%  P%.
WA
(18)
For convenience, if the augmented matrix  U;  is added to the last
of the augmented matrix  W;P , then the augmented matrix of the
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above system is as follows:

 w1,1
w
 2,1
 w3,1

 w4,1
%; P
%]   M
[W

 w3 N ,1
 v1,1

 v2,1
 v
 3,1

w1,2

K

w1,3( N 1)

w2,2

K

w2,3( N 1)

w3,2

K

w3,3( N 1)

w4,2

K

w4,3( N 1)

M

M

M

w3 N ,2

K

w3 N ,3( N 1)

v1,2

K

v1,3( N 1)

v2,2

K

w2,3( N 1)

v3,2

K

w2,3( N 1)

p (t0 ) 
;
0 

;
0 

; p (t1 ) 
M M .

;
0 
;
1 

;
2 
;
3 
;

%  rank [W
%; P%]  3( N  1) , then we can write
If rank W
%)1 P%.
A  (W
Thus, the unknown Hermite coefficients A is uniquely determined
and A j  j  1, 2,3 is substituted in Eq. (5). Thus, we obtain the
Hermite polynomial solution
N

xi , N (t )   ai ,n H n (t ) , i  1, 2,3 .
n 0

(19)

% = 0 , if rank W
%  rank [W
%; P%]  3( N  1) ,
On the other hand, when W
then

we

may

find

a

particular

solution.

Otherwise

if

%  rank [W
%; P%]  3( N  1) , then it is not a solution.
rank W
4. Error estimation and improved approximate solutions
In this section we will give an error estimation by using the residual
error function for his method. We note that the residual error
estimation (Shahmorad, 2005) and the residual correction method
have been used in studies (Oliveira, 1980; Çelik, 2006). Let us call
the error functions ei , N  xi (t )  xi , N (t ) ,  i  1, 2,3 of the Hermite
approximation

xi , N (t ) to xi (t ) ,

i  1, 2,3 .

Substituting the

approximate solutions in the system (1) and in the initial conditions
(2) yields,
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 dx1, N F13
F
F
 x3, N (t )  p(t )  31 x1, N (t )  21 x1, N (t )  R1, N (t )

V1
V1
 dt V3
 dx2, N F21
F
 x1, N (t )  32 x2, N (t )  R2, N (t )
,0  t 1

V1
V2
 dt
 dx3, N F
F
F

 31 x1, N (t )  32 x2, N (t )  13 x3, N (t )  R3, N (t )
V1
V2
V3
 dt
(20)

x1, N (0)  1 ,

x2, N (0)  2

and

x3, N (0)  3 .

(21)
Subtracting the equations in the system (1) from the system (20) and
(2) from (21) with the same order, we obtain the error problem with
the homogenous conditions,

 de1, N F13
F
F
 e3, N (t )  31 e1, N (t )  21 e1, N (t )  R1, N (t )

V3
V1
V1
 dt
 de2, N F21
F
, 0  t  1.
 e1, N (t )  32 e2, N (t )  R2, N (t )

V1
V2
 dt
 de3, N F
F
F
 31 e1, N (t )  32 e2, N (t )  13 e3, N (t )  R3, N (t )

V1
V2
V3
 dt
(22)

e1, N (0)  0 ,

e2, N (0)  0

and

e3, N (0)  0 .

(23)
Applying the same procedure, we mentioned in the section 3 to the
error problem, we can find the approximation ei , N , M to ei , N ,

i  1, 2,3 . However, it should be not forgotten that the

p(t ) in Eq.

(10) should be changed by

  R1, N (t ) 


p(t )    R2, N (t )  .
  R3, N (t ) 
We note that in order to construct the Hermite approximation to
ei , N , M to ei , N , truncated limit M must be chosen such that M  N .
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In addition, the approximate solutions in (19) can be corrected as
follows:

xi , N , M (t )  xi , N (t )  ei , N , M (t ) ,

i  1, 2,3 .

(24)
5. Numerical applications
In this section, we apply the method for an example to demonstrate
the accuracy and effectiveness of the method. We have performed the
numerical computations by writing a code in Matlab for method. This
example would be a manufacturing plant dumping waste producing
more output during the day than at night because of hour of operation;
hence a periodic input. The concentration of the lake eventually
converges to the average input concentration of the contaminant. For
model (1), we assume p(t )  1  sin(t ) and the parameter values have
been fixed to

V1  2900 mi 3 , V2  850 mi 3 , V3  1180 mi 3 ,

F21  18 mi 3 year ,

F32  18 mi 3 year ,

F31  20 mi 3 year ,

F13  38 mi 3 year . This problem is considered by the initial
conditions x1 (0)  0 , x2 (0)  0 and x3 (0)  0 (Biazar, Shahbala &
Ebrahimi, 2012; Yüzbaşı, Şahin & Sezer, 2012). Hence, the system
(1) for this datas is written as

38
20
18
 (1)
x
(
t
)

x
(
t
)

1

sin(
t
)

x
(
t
)

x1 (t )


1
3
1

1180
2900
2900

18
18
 (1)
x1 (t ) 
x2 (t )
 x2 (t ) 
2900
850

20
18
38
 (1)
 x3 (t )  2900 x1 (t )  850 x2 (t )  1180 x3 (t )

(25)
with the initial conditions

x1 (0)  0 , x2 (0)  0 and x3 (0)  0 .
We apply the method to find the approximate solutions of the system
(25) in forms
and thus, we obtain the approximate solutions for N  5 as follows
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x1,5 (t )  3.469446952e  18  t  0.4930971452t 2  0.0001509949385t 3
 0.04584321456t 4  0.004046505868t 5 ,

x2,5 (t )  8.470329473e  22  4.302927372e  19t  0.003102227471t 2
 0.001005085163t 3  0.00001979806511t 4  0.0000438030488t 5
and

x3,5 (t )  8.38562617e  20  4.048817488e  19t  0.003446937371t 2
 0.001125889773t 3  0.00001961939716t 4  0.00004891226657t 5
The error problem for these solutions becomes

38
20
18
 (1)
e1,5 (t )  1180 e3,5 (t )  2900 e1,5 (t )  2900 e1,5 (t )  R1,5 (t )

e(1) (t )  18 e (t )  18 e (t )  R (t )
 2,5
1,5
2,5
2,5
2900
850

 (1)
20
18
38
e1,5 (t ) 
e2,5 (t ) 
e3,5 (t )  R3,5 (t )
e3,5 (t ) 
2900
850
1180

e1,5 (0)  0, e2,5 (0)  0, e3,5 (0)  0,
where

R1,5 (t )  4.883185902e  17  0.9992977387t  sin(t )  0.005897285054t 2
 0.1834110943t 3  0.01963245696t 4  0.00005459832113t 5
R2,5 (t )  4.087403017e  19  0.000002441609746t  0.00002034674789t 2
 0.00005697089408t 3  0.00006510959324t 4  0.0000260438373t 5

R3,5 (t )  4.260905761e  19  0.00006246293339t  0.0000223081905t 2
 0.00000267698286t 3  0.00007138620959t 4  0.00002855448384t 5
By changing the p(t ) in Eq. (10) by

150

  R1,5 (t ) 


p(t )    R2,5 (t )  ,
  R3,5 (t ) 
the above error problem is solved by the method defined in Section 3
for N  5 and M  6 and thus we get the estimated error functions

e1,5,6 (t )  0.001199655564t 6  0.00360355629t 5  0.003947778934t 4
 0.001883650069t 3  0.0003398411389t 2  3.632077278e  17t
 1.029992064e  18
e2,5,6 (t )  0.000004336508454t 6  0.00001318427549t 5  0.00001466718012t 4
 0.000007163453125t 3  0.000001362007549t 2  3.595654861e  19t
 4.552802091e  21
and

e3,5,6 (t )  0.000004754235797t 6  0.00001445784029t 5  0.00001608892437t 4
 0.00000786134438t 3  0.000001496165979t 2  4.057287817e  19t
 1.48230765e  21.
Hence, we obtain the corrected approximate solutions:

y1,5,6 (t )  y1,5 (t )  e1,5,6 (t ) , y2,5,6 (t )  y2,5 (t )  e2,5,6 (t ) ,

y3,5,6 (t )  y3,5 (t )  e3,5,6 (t ) .
Similar to the above procedure, the approximate solutions for
 N , M   10,11 . We present the numerical results subject to the
approximate solutions in Tables 1-3 and also, we give the estimated
absolute errors in Table 4.

151

Table 1: Numerical results of the approximate solutions x1, N (t ) and

x1, N , M (t ) for  N , M    5,6  , 10,11 of system (25)

 N , M    5,6 

 N , M   10,11

ti

x1,5 (ti )

x1,5,6 (ti )

x1,10 (ti )

x1,10,11 (ti )

0

3.4694469e18

-3.76760254e18

1.519910957e17

5.197803870e17

0.
2

0.219650623
58

0.21965438811
9

0.2196544673
517

0.2196544673
518

0.
4

0.477753729
48

0.47775662697
9

0.4777566795
664

0.4777566795
665

0.
6

0.771855733
06

0.77185859820
2

0.7718586703
339

0.7718586703
34

0.
8

1.098053441
89

1.09805719082
5

1.0980572333
75

1.0980572333
75

1

1.451149441
59

1.45114951087
6

1.4511496514
37

1.4511496514
37

Table 2: Numerical results of the approximate solutions x2, N (t ) and

x2, N , M (t ) for  N , M    5,6  , 10,11 of system (25)

 N , M    5,6 

 N , M   10,11

ti

x2,5 (ti )

x2,5,6 (ti )

x2,10 (ti )

x2,10,11 (ti )

0

8.4703294e22

3.176373552e-22

-2.81543329e20

-2.84520145e20

0.

0.0001320840

0.0001321007849

0.00013209987

0.00013209987
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2

8

66

66

0.
4

0.0005597264
7

0.0005597441674

0.00055974364
65

0.00055974364
65

0.
6

0.0013279283
3

0.0013279493287

0.00132794867
36

0.00132794867
36

0.
8

0.0024775665
1

0.0024775947545

0.00247759447
76

0.00247759447
76

1

0.0040437115
2

0.0040437294877

0.00404372835
05

0.00404372835
06

Table 3: Numerical results of the approximate solutions x3, N (t ) and

x3, N , M (t ) for  N , M    5,6  , 10,11 of system (25)

 N , M    5,6 

 N , M   10,11

ti

x3,5 (ti )

x3,5,6 (ti )

x3,10 (ti )

x3,10,11 (ti )

0

8.3856261e
-20

-8.71385144e20

2.58510161e
-20

2.605905211
e-20

0.
2

0.00014683
757

0.0001468559
45

0.000146854
9303

0.000146854
9302

0.
4

0.00062256
380

0.0006225833
68

0.000622582
7840

0.000622582
7839

0.
6

0.00147774
355

0.0014777668
18

0.001477766
0826

0.001477766
0825

0.
8

0.00275843
180

0.0027584631
14

0.002758462
8000

0.002758462
8000

1

0.00450429
547

0.0045043156
21

0.004504314
3440

0.004504314
3439
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Table 4: The estimated absolute errors e1, N , M (ti ) , e2, N , M (ti ) and

e3, N , M (ti ) for  N , M    5,6  , 10,11 of system (25)
Error estimations of x1,5 (t )
and

x1, N , M ( t )

for and

 N ,M    5,8 , 10,12 

ti

x2, N , M ( t ) for

 N ,M    5,8 , 10,12 

e1,10,11 (ti )

e1,5,6 (ti )

Error estimations of x2,5 (t )

e2,5,6 (ti )

e2,10,11 (ti )

0

2.9816e-019

1.3057e-021

2.9396e-022

2.9768e-022

0.2

3.7645e-006

8.4796e-014

1.6699e-008

3.7361e-015

0.4

2.8975e-006

8.6624e-014

1.7695e-008

3.7250e-015

0.6

2.8651e-006

8.6552e-014

2.0998e-008

1.9241e-012

0.8

3.7489e-006

8.9350e-014

2.8240e-008

3.1144e-015

1

6.9278e-008

1.7925e-013

1.7968e-008

5.4898e-012

Error estimations of x3,5 (t )
and

x3, N , M ( t )

for

 N , M    5,6  , 10,11

ti

e3,5,6 (ti )

e3,10,11 (ti )

0

3.2823e-021

2.0804e-022

0.2

1.8376e-008

1.1775e-013

0.4

1.9562e-008

6.5595e-014

0.6

2.3266e-008

6.4465e-014
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0.8

3.1311e-008

6.5295e-014

1

2.0141e-008

1.0978e-013

6. CONCLUSION
In this paper, we have presented a collocation method based on the
Hermite polynomials to solve the pollution model of a system of
lakes. We have measured the reliability of the approximate solutions
by using the estimated absolute error functions. As a result of this
measurement, we have observed that the accuracy of the approximate
solutions increases while the value N increases. This feature can be
from Table 4. Also, the approximate solutions have been corrected by
means of the estimated error function. Moreover, a code can be
written for the flow of the method by using software programs such as
Matlab, Maple and Mathematica. We have calculated our results in a
code written in Matlab.

7. REFERENCES
Akgönüllü, N., Sahin, N., & Sezer, M. (2011). A Hermite Collocation
Method for the Approximate Solutions of High-Order Linear
Fredholm Integro-Differential Equations. Numer. Meth. Part. Dif.
Equ. 27, 1707-1721.
Biazar, J., Farrokhi, L., & Islam, M.R. (2006). Modeling the pollution
of a system of lakes. Appl. Math. Comput. 178, 423-430.
Biazar, J., Shahbala, M., & Ebrahimi, H. (2012). VIM for solving the
pollution problem of a system of lakes. J. Control Sci. Eng. Article ID
829152, 6 pages.
Çelik, İ. (2006). Collocation method and residual correction using
Chebyshev series. Appl. Math. Comput. 174, 910–920.
Merdan, M. (2009). Homotopy perturbation method for solving
modelling the pollution of a system of lakes. SDU J. Sci. (e-J.) 4, 99–
111.
Merdan, M. (2010). A new application of modified differential
transformation method for modelling the pollution of a system of
lakes. Selçuk J. Appl. Math. 11, 27–40.
Shahmorad, S. (2005). Numerical solution of the general form linear
Fredholm-Volterra integro-differential equations by the Tau method
with an error estimation. Appl. Math. Comput. 167, 1418–1429.

155
Oliveira, F.A. (1980). Collocation and residual correction, Numer.
Math. 36, 27–31.
Yüzbaşi, Ş., Gök E., & Sezer M. (2015). Residual Correction Of The
Hermite Polynomial Solutions Of The Generalized Pantograph
Equations. New Tren. in Math. Sci., 3, 118-125.

156
TAVŞANLARDA SUBAKUT ENDOSULFAN
TOKSİKASYONUNDA KARDİYOTOKSİSİTE İLE
APOPTOTİK AKTİVİTE VE VİTAMİN C'NİN KORUYUCU
ETKİSİ: PATOLOJİK ÇALIŞMA
Özlem ÖZMEN
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı,
Burdur, Türkiye

ÖZ
Kardiyovasküler hastalık, insanlarda ve hayvanlarda mortalitenin en
önemli nedenlerinden biridir ve etiyolojisi genellikle bilinmemektedir.
Bu çalışmanın amacı tavşanlarda endosülfanın kardiyotoksik etkisinin
ve C vitamininin bu toksikasyondaki koruyucu etkisinin patolojik
olarak araştırılmasıdır. Bu amaçla 24 tavşan 4 gruba ayrıldı: Grup 1’e
6 hafta boyunca oral gavaj yoluyla mısır yağı içinde günde bir kez
sublethal dozda endosülfan verildi, Grup 2’ye 6 haftalık süre boyunca
endosülfan ve C vitamini verildi. Grup 3’e her gün mısır yağı ve
günaşırı C vitamini ve Grup 4’e günlük olarak sadece mısır yağı
verildi. Grup 1’de mikroskobik olarak hemoraji, tek hücre nekrozları,
yangısal reaksiyonlar ve miyokardda fibrotik değişiklikler
gözlemlendi. Grup 2’de bazı kalplerde küçük kanamalar ve tek hücre
nekrozları da görüldü ancak yangısal reaksiyon gözlenmedi. Kaspaz-3
ekspresyonu Grup 1’de miyokardiyal hücrelerde diğerlerine göre daha
belirgindi. Grup 2’de lezyonlarda C vitamininin koruyucu etkisi
gözlendi. Bu sonuçlar, endosülfanın tavşanların kalplerinde toksik
değişikliklere sebep olduğunu, ancak bu toksisitenin C vitamini ile
azaltılabileceğini gösterdi.
Anahtar kelimeler: Endosulfan, toksikasyon, patoloji, tavşan, kalp,
immunohistokimya.

ABSTRACT
Cardiovascular disease is one of the most significant causes of
mortality in humans and animals, and its etiology is usually unknown.
The aim of this study was to investigate the cardiac pathology of
endosulfan toxicity and the protective effect of vitamin C in rabbits.
Twenty-four rabbits were divided into 4 groups: (Group 1) the END
group was given a daily sublethal dose of endosulfan in corn oil by
oral gavage for 6 weeks; ( Group 2) the END + C group received the
endosulfan as well as vitamin C over the same 6-week period; (Group
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3) the OIL + C group received corn oil daily and vitamin C every
other day; and (Group 4) the OIL group received only corn oil daily.
We observed microscopic hemorrhages, single-cell necrosis,
inflammatory reactions, and fibrotic changes in the myocardium in the
Group 1. Small hemorrhages and single-cell necrosis also were seen in
some hearts in the Group 2, but no inflammation was observed.
Caspase-3 immunoreactivity was more significant in myocardial cells
in the Group 1 compared with the others. A protective effect of
vitamin C on lesions was observed in the Group 2. These results
showed that endosulfan resulted in toxic changes in the hearts of
rabbits, but this toxicity could be decreased with vitamin C treatment.
Keywords: Endosulfan,
immunohistochemistry

toxication,

pathology,

rabbit,

heart,

Giriş
Kardiyovasküler hastalık, dünya çapında en önemli ölüm
nedenleri arasında olup gelişmekte olan ülkelerde ölümlerin en önde
gelen nedeni olduğu tahmin edilmektedir (1). Kalp yetmezliğinde
kritik olay miyosit kaybıdır ve genellikle apoptozis ile oluşur.
Miyokardda programlanmış hücre ölümü veya apoptozis iskemi,
reperfüzyon hasarı ve ventrikülerin aşırı dolumu ile ilişkili mekanik
zorlanmalar sebebiyle şekillenir (2). Apoptozis normal gelişimde ve
doku homeostazında önemli rol oynayan intrinsik biyokimyasal bir
yolaktır. Kaspaz olarak bilinen aspartat-spesifik sistein proteazları,
memelilerde apoptoziste merkezi rol oynayan ve sürekli büyüyen bir
ailedir (3). Kaspazlar sitoplazmada inaktif proenzimler halinde
bulunur apoptozis başlatıldığında aktive olur ve apoptozisin çeşitli
aşamalarında önemli bir rol oynar (4).
Endosulfan siklodin grubuna ait bir organoklorin insektisitidir ve
yiyecek veya gıda olmayan birçok üründe böcek ve zararlılara karşı
dünya çapında yaygın olarak kullanılır (5-7). Bu yaygın kullanımı
sebebiyle insanlar ve hayvanlar farklı yollarla endosulfan'a sıklıkla
maruz kalmaktadır. Toksik etkileri nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü
endosülfanı orta derecede tehlikeli II. sınıf pestisit olarak
sınıflandırmıştır (9). Parçalanma ürünleri çevrede kalıcıdır ve yarı
ömürlerinin 9 aydan 6 yıla kadar değişebildiği tahmin edilmektedir
(7,10).
C vitamini (askorbik asit) düşük molekül ağırlıklı bir
antioksidandır ve hücreleri suda çözünebilen oksijen ve azot
radikallerine karşı korur. Hidrofilik fazda etkili olan bir antioksidandır
(11). C vitamini oksijenden köken alan serbest radikalleri (ROS),
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temizleme yeteneğine sahiptir böylece doku hasarını önler ve oksidatif
strese karşı etkilidir (12).
Endosulfan Türkiye’de dahil olmak üzere birçok ülkede hala
kullanılmaktadır. Düşük volatiliteye, yavaş bir biyotransformasyon
oranına sahiptir, yağda iyi çözünür ve bozulmaya karşı dayanıklıdır
(13-15). Endosulfanın birçok organ üzerinde dejeneratif etkileri
olduğu bildirilmiştir (16-20). Endosülfan toksisitesinin kalp
üzerindeki patolojik etkileri hakkındaki bilgiler sınırlı olup genellikle
lezyonlar
histokimyasal
veya
elektronmikroskobik
olarak
incelenmiştir (21,22). Endosülfan toksikasyonundaki oksidatif stres ve
kalpte şekillenen patolojik lezyonlarla korelasyonu iyi bilinmektedir
(21–23) fakat histopatolojik bulgular ve kalpteki apoptotik aktivite ile
ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı subakut
endosulfan toksisitesinde patolojik etkilerin incelenmesi C vitamininin
potansiyel koruyucu etkilerinin değerlendirilmesidir. Bu amaçla
albino Yeni Zelanda tavşanlarında endosülfan toksisitesinde
miyokardda kaspaz-3 aktivitesi değerlendirilmiştir.

Materyal ve Metot
Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik
Kurulu tarafından onaylandı ve uluslararası kurallara uygun olarak
yürütülüp tamamlandı. Çalışmada 24 erkek, 6-8 aylık albino Yeni
Zelanda tavşanlar kullanıldı. Çalışma süresince tavşanlara standart
tavşan yemi ve su ile ad libitum olarak verildi. Hayvanlar kontrollü bir
sıcaklıkta (22 °C) ve 12 saat aydınlık/karanlık periyotta tutuldu. Her
tavşanın fiziksel durumu ve herhangi bir hastalık semptomu gösterip
göstermediği günlük olarak değerlendirildi
Çalışmada kullanılan 24 tavşan rastgele 6’şar hayvandan oluşan 4
eşit gruba bölündü. Grup (1) END grubuna sublethal endosulfan (1
mg/kg canlı ağırlık/gün) mısır yağı içinde 6 hafta verildi; Grup (2)
END+C grubuna endosülfan (1 mg/kg canlı ağırlık/gün) ve bu süre
zarfında günaşırı C vitamini (askorbik asit, 20 mg/kg canlı ağırlık)
verildi; Grup (3) OIL + C grubuna oral gavaj ile gün aşırı C vitamini
(askorbik asit, 20 mg / kg canlı ağırlık) ve mısır yağı her gün 6 hafta
boyunca verildi; Grup (4) OIL grubuna oral gavaj yoluyla sadece
mısır yağı verildi.
Tavşanlar son endosülfan uygulamasından 1 hafta sonra ötenazi
edilerek nekropsi yapıldı. Kalp örnekleri %10 tamponlu formalin
solüsyonunda tespit edildi, rutin takipten geçirildi, parafine gömüldü
ve hematoksilen ve eozin (HE) ile boyanarak ışık mikroskobuyla
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incelendi. Histopatolojik ve immünohistokimyasal değişiklikler
değerlendirildi.
Seçilen doku kesitleri immünhistokimyasal olarak kaspaz
reaktivitesini göstermek için anti-kaspaz-3 (CPP32 Ab4, 1: 100;
Neomarker, Fremont, CA) antikoru ile üretici firma talimatlarına göre
rutin streptavidin-biyotin peroksidaz tekniği ile boyandı.
İmmunopozitif hücre yüzdesini değerlendirmek için her slayttan
100 hücre değerlendirildi, 40 büyütmede, 10 farklı mikroskobik alan
incelendi, değerlendirmeler trinoküler mikroskop (Nikon E600) ve
mikrofotoğrafi ataçmanı ile yapıldı.
Kaspaz pozitif hücre sayısının değerlendirilmesinde One-way
ANOVA varyans analizi kullanıldı. Gruplar arasındaki farkların
incelenmesinde nonparametrik Duncan çoklu karşılaştırma yöntemi
kullanıldı. Hesaplamalar SPSS 13.0 program kullanılarak yapıldı
(SPSS Inc. / IBM, Chicago, IL). P <0.05 olan değerler istatistiksel
olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular
END grubunda en sık gözlenen klinik semptomlar depresyon ve
iştahsızlıktı. Diğer gruplarda hiçbir klinik belirti saptanmadı. Çalışma
boyunca grupların hiçbirinde ölüm görülmedi. Nekropside hiçbir
grupta kalp lezyonu yoktu.
Histopatolojik incelemede END grubundaki tavşanların 5’inin
kalbinde kanamalar ve yangısal hücre infiltrasyonları ve 2 tavşanda
fibrotik değişiklikler (Şekil 1A-C) gözlendi. Grup 3 ve 4’te normal
kalp histolojisi görüldü. Grup 2’de1 tavşanda myokartta hafif
kanamalar ve tek hücre nekrozları dikkati çekti, ancak yangısal
reaksiyon saptanmadı.
END grubunda birçok hücrede şiddetli kaspaz-3 pozitif
immunoreaksiyon gözlendi (Şekil 1D). END+C grubunda miyokardta
az sayıda apoptotik hücreler görüldü (Şek.1E). Grup 3’te tektük
dağınık kaspaz-3 pozitif vardı (Şek.1F). Kaspaz-3 pozitif hücre
yüzdesinin istatistiksel analizi sonuçları Tablo 1'de gösterilmiştir.
Apoptotik aktivite, papiller kasta kalbin diğer bölgelerinden daha
yüksekti.
Tablo 1: Kaspaz-3 pozitif myokardial hücre yüzdelerinin
istatistik analiz sonuçları
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END
15.85±5.85

END+C
a

8.83±1.14

Vit C
b

5.50±1.64

Oil
b

7.16±2.13

P value
b

<
0.001***

a,b: gruplar arasındaki farklar önemli (P < 0.001)

Şekil 1A: END grubunda bir tavşanın myokardial kanamasının (oklar)
histopatolojik görünümü (HE, bar = 400 µm); B: END grubundaki bir
tavşanın myokardial yangısal reaksiyonu (HE, bar = 100 µm); C:
END grubundaki bir tavşanın myokardiyumundaki fibrozis (oklar)
(HE, bar = 200 µm); D: END grubundaki bir tavşanın papiller kasında
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belirgin kazpaz-3 immunoreaksiyonu (Avidine Biyotin Peroksidaz
metodu, bar = 100μm); E: END+C grubunda bir tavşanın
myokardiumundaki
papiller
kasında
azalmış
kaspaz-3
immunoreaksiyonu (Avidine Biyotin Peroksidaz metodu, bar =
100μm); F: Yağ grubundaki bir tavşanda myokardiyal hücrelerde çok
hafif kaspaz-3 immunoreaksiyon (Avidine Biyotin Peroksidaz
metodu, bar = 100μm).
Tartışma
Kalp yetmezliği birçok farklı etiyoloji ile şekillenen bozulmuş
fonksiyonlarla karakterize yüksek morbidite ve mortalite ile
sonuçlanan bir durumdur (13). Miyokardiyal hücrelerin apoptozisi,
miyokard enfeksiyonu, iskemi ve son dönem kalp yetmezliği gibi
birçok kardiyovasküler patolojide bildirilmiştir. ROS kalpte apoptosis
için başlıca uyarıcıdır. Kaspazlar genellikle apoptosisin başlatıcıları
olarak kabul edilir ve kardiyak miyositlerinin yıkımında önemli role
sahiptirler (24). Endosülfan, kalp dahil birçok organda toksik etkilere
neden olabilen bir insektisittir (14,16–22). Endosülfanın karaciğer ve
genital sistem üzerine toksik etkileri iyi bilinmesine rağmen
kardiyotoksisitesi hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Bu çalışmada
deneysel olarak endosülfan toksisitesi oluşturulan tavşan kalpleri
histopatolojik ve immunhistokimyasal olarak incelendi. Ayrıca
askorbik asitin antioksidan özellikleri sebebiyle C vitamininin
endosülfan toksisitesindeki etkileri de değerlendirildi. İlk olarak
endosülfanın kalpte lezyonlara sebep olabileceği ve myokardiyal
hücrelerde apoptozisi uyarabileceği, ikinci olarak C vitamininin bu
etkileri azaltabileceği saptandı.
Pestisitler ekonomik olarak önemli kimyasallardır. Endosulfan
Türkiye'de yaygın olarak kullanılmaktadır ve insanlarda ve
hayvanlarda zehirlenmeye neden olduğu bilinmektedir (14,15).
Ancak, endosülfan toksisitesinin oluşturduğu kalp patolojisi ve
apoptotik aktivite ile ilgili bilgiler oldukça kısıtlıdır (21–23). Bu
çalışma endosülfanın tavşanlarda myokard hücrelerinde toksik
histopatolojik etkilerini ve apoptotik aktiviteyi arttırdığını
göstermiştir. Sonuçlar, endosülfanın subakut toksisitede bile şiddetli
kalp lezyonları oluşturabileceğini göstermiştir. En şiddetli kalp
lezyonları END grubunda gözlenmiş olup, C vitamini ile tedavi edilen
grupta (END + C) bu bulguların iyileştiği saptanmıştır.
C vitamini, vücudun normal metabolik işlevi için gerekli olan
temel bir mikro besindir (25). Toksik maddelerin neden olduğu
genetik hasarı çeşitli mekanizmalar ile önlediği için antimutagen
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olarak bilinir, serbest radikaller ve toksik metabolitlerin oluşumunu
engeller (26).
Bu çalışmada END grubunun kalplerinde önemli kaspaz-3 aktivitesi,
lezyonlar ve yangılanma olmasına rağmen, C vitamini ile tedavi edilen
grupta kaspaz-3 aktivitesinde azalma ve yangılanmanın bulunmadığı
gözlenmiştir. Ayrıca END+C grubunda END grubu ile
karşılaştırıldığında hemoraji daha hafif olarak görülmüştür. Böylece
endosülfanın tavşan kalplerinde oluşturduğu toksisitenin C vitamini
ile düzeltilebileceği saptanmıştır.
Apoptozis ökaryotlarda çeşitli hücresel aktiviteler ile planlanmış
hücre ölümü sürecini düzenler (27). Kaspazlar, sistein proteazları
ailesi olup apoptozisin başlangıç ve ileri evrelerinde merkezi bir rol
oynamaktadır (28). İnsektisitler, çok değişik yollar ile apoptozisi
indükleyebilirler. Oksidatif stres çok sayıda farklı hücre fonksiyonunu
etkiler ve hücreler oksidatif strese maruz kaldıklarında apoptozis veya
nekroz ile ölürler (29). Bu çalışma endosülfan toksisitesinin tavşan
kalplerinde artmış apoptotik aktiviteye, yangılanmaya, lezyonlara
(hemoraji veya nekroz) ve fibrozise sebep olduğunu göstermiştir.
Koroner arter tıkanmasından 2 saat sonra 2.8 milyon myosit
apoptozis ile ölürken nekroz sadece 90.000 hücrede görülür. Patolojik
şekilde aşırı ventriküler dolmalarda üretilen mekanik kuvvetler
apoptozisi aktive edebilir, papiller kaslar dinlenme halinde aşırı
düzeyde gerginliğine maruz kalır. Apoptotik miyosit hücre ölümü
infarktüs sonrası ventriküler yeniden yapılanmada önemli bir rol
oynar, ancak fiziksel güçler, oksidan stres, miyositlerin yeniden
yapılanmasındaki yetersizlik ve miyokardın zayıf gelişimine neden
olur (30). Bu çalışmada, miyokardiyal hücrelerde endosülfan
toksisitesinin olası mekanizmasının ROS ve ortaya çıkan apoptotik
aktivite sebebiyle olabileceği düşünülmüştür. Apoptotik aktivite
papiller kasta diğer bölgelerine göre daha belirgin olarak saptanmıştır.
Kazara şekillenmiş endosülfan toksikasyonlarında kalp
yetmezliği bildirilmiş olsa da kalp içindeki patolojik lezyonlar
gösterilmemiştir (31). Miyokardda hücre ölümü sadece nekrotik değil,
aynı zamanda apoptotik intihar programının aktivasyonu ile de
gerçekleşmektedir ancak bu olayın genişliğinde bu 2 ayrı form hücre
ölümünün hastalığa bağlı veya birlikte var olup olmadığı
bilinmemektedir (32). Bu çalışmada indüklenen toksisite subkronik
düzeydeydi ve bu nedenle, hücre ölümünü bu 2 mekanizmanın birlikte
ancak apoptotik aktivitenin daha yüksek şekilde yapılmış olabileceği
düşünülmektedir.
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Sonuç
Bu çalışmanın sonuçları subakut endosulfan toksisitesinin tavşan
kalplerinde kanama, inflamasyon, nekroz ve fibrozise sebep
olabileceğini göstermiştir. Endosülfanın oluşturduğu apoptotik
aktivite, END grubunda myokartta özellikle papiller kaslarda artmış
şekilde dikkati çekti. Vitamin C’nin tavşanlarda endosulfan toksisitesi
ile oluşan kardiotoksisitede önleyici etkiye sahip olduğu saptanmıştır.
Bu çalışmanın sonuçları endosülfanın nefrotoksik, hepatotoksik ve
nörotoksik olduğu gibi aynı zamanda kardiotoksik özelliklere sahip
olduğunu, vitamin C’nin subakut endosülfan toksikasyonu sonucu
şekillenen kardiotoksisitede iyileştirici etkisi olduğunu göstermiştir.
Endosülfanın sebebi bilinmeyen kalp yetmezliği olgularının muhtemel
bir nedeni olabileceği ve doktorların idiyopatik kalp yetmezliği
olgularında bu toksikasyonu göz önüne almaları önerilmektedir.
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YENİ ZELANDA TAVŞANLARINDA ENDOSULFAN İLE
OLUŞAN DALAK LEZYONLARI VE VİTAMİN C’NİN
İYİLEŞTİRİCİ ETKİLERİ
Özlem Özmen
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı,
Burdur, Türkiye

ÖZ
Endosulfan, klorlu hidrokarbonların siklojen alt grubuna dahil bir
insektisit/akarisit olup böcekler ve akarlarda zehirleyici özelliğe
sahiptir. Aynı zamanda insanlar ve hayvanlar için de toksiktir, ancak
endosülfanla ilişkili splenik ve genel immunotoksisite hakkında çok az
bilgi vardır. Bu çalışmanın amacı dalaktaki endosülfan toksisitesinin
patolojik bulgularını gözden geçirmek ve C vitamininin (Vit C)
potansiyel koruyucu etkilerini incelemektir. Bu amaçla, beyaz Yeni
Zelanda tavşanlarının dalakları makroskobik ve histopatolojik olarak
incelendi; ayrıca immünohistokimyasal olarak kaspaz-3 aktivitesi
değerlendirildi. Çalışma için tavşanlar 4 gruba ayrıldı. Grup END’ye
günlük olarak, oral gavajla 6 hafta boyunca mısır yağında endosülfan
(1 mg/kg) dozda verildi. Grup END + C’ye, bu süre boyunca gavaj ile
her gün aynı dozda endosülfan ve ilave olarak Vit C (20 mg/kg)
uygulandı. Grup Vit C’ye günlük olarak ağızdan mısır yağı ve 20
mg/kg dozda Vit C verildi ve Grup OIL günlük mısır yağı aldı.
Çalışma 6 hafta boyunca devam etti. Son dozlamadan 1 hafta sonra
toplanan dokuların analizleri sonucunda, END ve END+C gruplarında
hayvanların dalaklarında lenfosit yıkımı ve nekroz gözlendi. Hemoraji
ve hafif nötrofilik infiltrasyonlar da kaydedildi. Her iki grupta da
dalaklardaki lenfositlerde kaspaz-3 immunoreaksiyonları, dikkati
çekti. Bu sonuçlar, endosülfanın tavşanda dalakta lenfositlerde
yıkımlanma, inflamasyon, nekroz ve kanamalarla karakterize bir
toksisiteye neden olabileceğini ortaya koydu. Bununla birlikte,
toksisite Vit C uygulaması ile önemli ölçüde azaldı.
Anahtar kelimeler: Endosülfan, dalak, patoloji, immunohistokimya,
tavşan.

ABSTRACT
Endosulfan, a chlorinated hydrocarbon insecticide/acaricide, is a
member of a cyclodiene sub-group of agents that act as a poison to a
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wide variety of insects and mites on contact. It is also toxic to humans
and animals, but there is a little knowledge about endosulfan-related
splenic and general immunotoxicity. The aim of this study was to
review pathological findings of endosulfan toxicity in the spleen and
to examine potential protective effects of Vitamin C (Vit C). Here,
New Zealand white rabbits had their spleens examined grossly and
histopathologically; caspase-3 activity was also assessed in the tissues
using immunohistochemistry. Rabbits in four groups were used:
Group END were given daily by oral gavage a sublethal dose of
endosulfan (1 mg/kg) in corn oil for 6 wk; Group END+C received the
same dose of endosulfan daily and additionally Vit C (20 mg/kg)
every other day by gavage during this period; Group Vit C received
oral corn oil daily and the 20 mg/mg dose of Vit C every other day;
and, Group OIL received corn oil daily. All treatments were for 6 wk.
Analyses of the tissues collected 1 wk after the final dosing revealed
lymphocyte depletion and necrosis in spleens of the END (END only
and END+C) hosts; hemorrhage and slight neutrophilic infiltration
was also noted. Caspase-3 immunoreactions were marked in
lymphocytes in all spleens of rabbits in both END groups. These
results revealed that endosulfan could cause toxicity in the spleen
characterized by depletion of lymphocytes, inflammation, necrosis,
and hemorrhages in the rabbit. However, toxicity was mitigated by Vit
C co-treatments.
Keywords: Endosulfan, spleen, pathology, immunohistochemistry,
rabbit.
Giriş
Endosulfan, siklodin organoklorin pestisitler grubunun bir üyesi
olup dünya çapında tarımda düşük volatilitesi, kimyasal kararlılığı,
lipit çözünürlülüğü, yavaş biyotransformasyon ve degradasyon oranı
sebebiyle yaygın şekilde kullanılır (Rose ve ark.1999). Endosulfan
bazı ülkelerde yasaklanmış olsa da, hala dünya çapında yaygın olarak
kullanılmaktadır. Birçok çalışma, endosülfanın farklı gıdalarda tespit
edildiğini bildirmiştir (Strandberg ve Hites, 2001). Endosülfanın
kullanımının düzenlendiği ülkelerde insanların endosülfana maruz
kaldıkları bu maddenin kanda veya insan sütünde saptanmasıyla
doğrulanmıştır (Arrebola ve ark. 2001; Harris ve ark. 2001).
Hücre ölüm mekanizmaları nekroz ve apoptozis olmak üzere iki
ana gruba ayrılır. İkinci mekanizma hücre popülasyonunun
belirlenmesinde mitoza karşı denge oluşturmaktadır. Apoptozis
immun sistemindeki hücre popülasyonlarının kontrolünde önemli bir
rol oynar (Cohen ve ark. 1995). Bu mekanizma sitokinler, hormonlar,
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virüsler ve toksinler gibi çok çeşitli uyaranlarla tetiklenebilir. Bu
olayda, sistein bağımlı aspartatla uyarılmış proteazlar (kaspazlar)
proteazların en bilineni olarak kritik bir rol oynarlar (Earnshaw ve
ark., 1999). Caspase-3 apoptozisin anahtar ayarlayıcısı olarak bilinir
(Kuida ve ark. 1996).
İmmunite sağlıklı bir yaşam için gereklidir ve yabancı
maddeleri kendi hücrelerinden ayırt edebilmesi ve nötrleştirebilmesi
veya ortadan kaldırabilmesi için karmaşık dengeli, multiselüler
fizyolojik mekanizmalar kullanır Burns ve ark. 1996). İmmun sistem
humoral ve hücresel immünite olmak üzere iki ayrı ancak birbiriyle
ilişkili bölümden oluşur (Elgert 1996). Bağışıklık sisteminin organları
birincil ve ikincil organlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Dalak ikincil
organdır ve ayrıca depolama veya savunma dalağı olarak ikinci bir alt
gruba ayrılır. Dalak her iki fonksiyonu da yerine getirse de birçok
türde bir fonksiyon sıklıkla daha baskındır. Tavşan ve insan dalağı
savunma dalağına örnektir (Saercy 2001).
C vitamini (askorbik asit) hem hücresel büyüme ve farklılaşma
için hem de immun sisteminin optimal işleyişi için gereklidir (Ai ve
ark.2006; Wintergerst ve ark. 2006; Maggini ve ark. 2010). C vitamini
eksikliğinin klinik bulguları arasında enfeksiyonlar ve gecikmiş yara
iyileşmesi sayılabilir (Carr ve Frei 1999; Bruno ve ark. 2006;
Wintergerst ve ark. 2006). Ayrıca bu molekülün antioksidan etkileri
bağışıklık hücreleri ile diğer birçok hücrenin toksik durumlarda veya
konakçıda devam eden inflamatuar yanıtlar sırasında oluşabilecek
eksojen veya endojen reaktif oksijen türlerinden korunmasına katkıda
bulunur (Wintergerst ve ark. 2006).
Birçok toksisite olduğu gibi endosülfanda immünotoksiktir ve
birçok hayvan modelinde periferik kan fagositlerinin metabolik
aktivitesini inhibe eder (Pistl ve ark.2001; Bharath ve ark. 2011; Singh
ve ark. 2011). Endosulfanın tavşanlara dermal uygulaması sonrası
dalakta solgunluk ve atrofi rapor edilmiştir (Bakili 1997). Subkronik
(22 hafta) oral endosülfan uygulaması sonrası dalak/vücut ağırlığı
oranında azalma ile dalakta solukluk/atrofi gibi diğer immunsupresif
etkiler, humoral ve hücre aracılı immun yanıtlarda ve lenfosit
aktivasyonunda belirgin azalma ile gecikmiş aşırı duyarlılıkta
değişiklikler ve TH1 veya TH2 sitokin düzeylerinde azalma
bildirilmiştir (Pistl ve ark. 2001; Bakili 1997; Banerjee ve Hussain
1986; Pal ve ark.2009). Bununla birlikte, endosulfanın dalaktaki
toksisitesi ile ilgili histopatolojik ve immünohistokimyasal bulgular
konusunda pek bilgi bulunmamaktadır.
Bu nedenle, burada sunulan çalışmanın amacı endosülfan ile
indüklenmiş subakut toksikasyonda dalaktaki patolojik değişiklikler
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ve apoptozisin araştırılmasıdır. Bu çalışmada ayrıca tavşan modelinde
Vit C'nin eşzamanlı uygulamasının etkileri de incelenmiştir.

Materyal ve Metot
Bu çalışma Akdeniz Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik
Kurulu tarafından onaylanmış olup uluslararası kurallara uygun
şekilde yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Çalışmada beyaz Yeni Zelanda
tavşanlar (erkek, 6-8 aylık, 2.8–3.7 kg) kullanıldı. Bütün tavşanlar
bireysel olarak patojen içermeyen plastik kafeslerde %60 bağıl nem ve
12 saat aydınlık/karanlık düzeninde ve 22°C tutuldu.
Tavşanlara ad libitum standart tavşan yemi (% 88 kuru madde,
% 9 kül, % 16) ham protein, % 15 ham selüloz, 2600 kcal/kg
metabolize edilebilir enerji) ve filtrelenmiş musluk suyu verildi.
Çalışma süresince vücut ağırlıkları haftalık olarak kaydedildi ve
endosülfan ile Vit C dozları buna göre ayarlandı. Her tavşanın fiziksel
durumu ve herhangi bir bariz toksisite/morbidite belirtisi gösterip
göstermediği günlük olarak değerlendirildi.
Bu çalışmada ticari endosülfan (sırasıyla % 94.1 saflık, % 33β
ve % 67α izomerleri) kullanıldı (Fertil Kimya, Konya, Türkiye).
Çalışma için 1 ml mısır yağında çözündürülmüş 3 mg endosülfan
içeren bir stok solüsyonu hazırlandı. Vitamin C (Bayer, İstanbul,
Türkiye) 20 mg/ml'lik bir düzeyde musluk suyunda çözdürüldü.
Endosülfan ve C vitamini dozu hayvanların ağırlığındaki
değişikliklere göre günlük olarak ayarlandı; stok solüsyonlar
hayvanların değişen ağırlıklara uygun şekilde ayarlanabilir düzeylerde
seçildi. Her bir gavaj sırasında 6 ml/hayvan dozu aşılmayacak şekilde
düzenlendi. Stok solüsyonlar günlük hazırlandı ve taze olarak
kullanıldı.
Yirmi dört tavşan rastgele 4 gruba ayrıldı (n=6/grup). END
grubundaki tavşanlara sublethal dozda endosülfan (1 mg/kg canlı
ağırlık/gün) mısır yağında verildi. END+C grubundakilere günlük
olarak endosülfan (1 mg/kg) ve ayrıca C Vitamini günaşırı (20 mg/kg)
uygulandı. Vit C grubunda tavşanlar günlük olarak mısır yağı ve gün
aşırı olarak C vitamini aldı. OIL kontrol grubundaki tavşanlara günlük
olarak sadece mısır yağı verildi. Tüm dozlar oral gavajla yapıldı;
uygulama toplam 6 hafta sürdü. Askorbik asit dozu insan terapötik
dozunun iki katına eşdeğerdi (Khan ve Sinha 1994); endosülfan dozu
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daha önce yapılan çalışmalara göre sublethal toksisiteyi oluşturacak
şekilde belirlendi (Özdem ve ark. 2011).
Son uygulamadan bir hafta sonra, tüm tavşanlar aşırı dozda
intravenöz pentobarbital enjeksiyonu (İ.E. Ulagay, İstanbul) ile
ötanazi edildi ve nekropsileri yapıldı. Dalak dokusu örnekleri % 10
formalin solüsyonunda tespit edildi, parafine gömüldü ve kesitler (5
mm) alındı. Kesitler daha sonra hematoksilen ve eozin (HE) ile
boyandı. Bütün hayvanlardan hazırlanan preparatlar organda herhangi
bir değişiklik olup olmadığını değerlendirmek için ışık
mikroskobunda incelendi.
Histopatolojik bulgular şiddetlerine göre her gruptaki tüm
hayvanlar için skorlandı. Buna göre 0–3 arasında değişen bir skorlama
kullanıldı, 0= lezyon yok, 1= hafif (hafif hiperemi ve az sayıda
hücrede nekrotik değişiklikler (karyopiknoz ve karyoreksis)), 2= orta
(küçük gruplar halinde nekrotik hücreler) ve 3= şiddetli (büyük
nekrotik alanlar) için kullanıldı.
Apoptozisin değerlendirilmesi için, her tavşandan birkaç kesit
kaspaz-3
immunoreaksiyonu
saptamak
için
boyandı.
Immunohistokimyasal metotta primer antikor olarak Caspase-3
(CPP32) Ab-4 antikoru (Thermo Scientific, Boston, MA) üretici firma
talimatlarına göre kullanıldı. İmmunopozitif hücrelerin yüzdesini
değerlendirmek için, her preparatın 10 farklı alanından (40 objektif
altında) 100 hücre Nikon E600 trinoküler mikroskop kullanarak
(Nikon, Tokyo, Japonya) sayıldı, mikrofotograflar için Nikon Coolpix
P7100 kamera kullanıldı. Tüm gruplardaki tavşanlar için kaspaz
pozitif hücre/100 sayılan hücre, oranına göre ortalama pozitif hücre
sayıları hesaplandı. Her bir gruptaki tüm tavşanlar için en az üç
preparat değerlendirildi.
İ tati tik analiz
Veriler ortalama ± SD olarak hesaplandı. Kaspaz pozitif hücre
sayısının gruplar arasındaki farklarını değerlendirmek için One-way
ANOVA varyans analizi testi kullanıldı. Grup içi farkların,
belirlenmesi için non-parametrik Duncan çoklu karşılaştırma yöntemi
kullanıldı. Tüm analizler SPSS 13.0 (SPSS, Chicago, IL) paket
programı kullanılarak yapıldı. P<0.05 olan değerler istatistiksel olarak
anlamlı kabul edildi.

Bulgular
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Çalışmanın 6 haftalık uygulama süresince hiçbir grupta
mortalite veya klinik semptom gözlenmedi. Nekropside dalakların
hiçbirinde belirgin bir patolojik bulgu görülmedi. Histopatolojik
incelemede END grubu dışındaki hayvanların dalaklarında her hangi
bir bulgu dikkati çekmedi. END grubundaki tavşanların dalaklarında
dejeneratif ve nekrotik değişiklikler görüldü, histopatoloji puanları
Tablo 1’de verildi. Bu dalaklarda germinal merkezlerin yıkımı, beyaz
pulpanın azalması ve kırmızı pulpanın konjesyonu ile karakterize
atrofi gözlendi. Mikroskobik olarak, lenfosit yıkımlanması ve nekrotik
alanlar görüldü. Lenfositlerde karyopiknoz ve karyoreksis sıklıkla
dikkati çekti. Bu gruptaki dalaklarda hemorajiye ilaveten ve hafif
nötrofil infiltrasyonları gözlendi (Şekil 1A-C). END grubunda
periarteriolar lenfoid tabakada (PALS) hücrelerde azalma yaygın bir
bulguydu. İki tavşanda, plazma hücrelerinde, makrofajlarda ve
pigmentli makrofajlarda ayrıca nötrofil infiltrasyonlarında hafif
artışlar gözlendi. Hiçbir grubun dalaklarında fibrozise rastlanmadı.
OIL ve Vit C gruplarındaki tavşanların dalakları normal
görünümdeydi.
Kaspaz-3 pozitif hücrelerinin varlığı 6 hafta END verilen bütün
gruplarda belirgin ve şiddetli idi. Değerlendirme sonucunda sadece
END verilen gruptaki tavşanların dalaklarında %39.71 ± 5.37 kaspaz3 pozitif hücre saptanırken, Vit C ile birlikte verilen grupta % 13.33 ±
4.17 kaspaz-3 pozitif hücre saptandı (Tablo 1). OIL kontrolünün
dalaklarında da bazı hücrelerde (%7.66 ± 2.16) ve sadece C Vit
verilen (5.83 ± 1.47%) kontrol tavşanlarda hafif apoptotik aktivite
görüldü. Bu veriler Vit C'nin belirgin bir iyileştirici etkisi olduğunu
gösterdi; ancak, koruma tam değildi. Kaspaz-3 pozitif hücrelerinin
yüzdeleri diğer iki kontrol grubundan önemli ölçüde daha fazlaydı
(Şekil 1D ve E).
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Şekil 1A: Farklı gruplardaki dalakların histopatolojik görünümü. (A) Vit C grubunda
normal dalak histolojisi, HE, 40 . (B) END grubunda bir tavşanın dalağında belirgin
nekroz (oklar), HE, 20 . (C) END+C grubunda hafif lenfosit yıkımı, HE, 20 . Farklı
gruplardaki dalaklarda immun histokimyasal bulgular. (D) Vit C grubunda tek tük
kaspaz-3 pozitif hücreler (oklar), streptavidin biyotin peroksidaz tekniği, 40 . (E)
END grubunda çok sayıda kaspaz-3 pozitif hücre (oklar), streptavidin biyotin
peroksidaz tekniği, 40 . (F) END+C grubunda azalmış kaspaz-3 pozitif hücreler
(oklar), streptavidin biyotin peroksidaz tekniği, 40 .

Tablo 1. Dalaklardaki kaspaz-3 pozitif hücre ve histopatolojik bulgu
skorları
END

END+C

Vit C

OIL

P
değeri

Kaspaz pozitif
hücre yüzdesi

39.71±5.37

13.33±4.17

5.83±1.47c

7.66±2.16c

0.000

a

b

Histopatolojik
skorlar

2.51±0.66a

1.05±0.32b

0.28±0.02c

0.31±0.01c

0.000

a,b,c

Farklı üst simgeleri olan gruplar arasındaki farklar önemli (p < 0.001).

Bu sonuçlar, endosülfanın lenfosit yıkımlanması, inflamatuar
reaksiyonlar, dalakta nekrozlar ve hemoraji sebebiyle tavşanlarda
potansiyel
olarak
immunsupresyona
neden
olabileceğini
göstermektedir. Ayrıca, bu çalışma Vit C uygulamasının bu
toksisitede, histopatolojik ve immünohistokimyasal lezyonları
azalttığını gösterdi.
Tartışma
Endosulfan, farklı organlarda toksik etkilere neden olabilen bir
pestisittir (Mor ve Özmen 2003, 2010a, b; Özmen ve diğerleri 2010;
Özmen 2011; Özmen ve Mor 2012, 2015). Bazı yazarlar endosülfanın
immunosupresif etkili olabileceğini bildirmişlerdir (Bakili, 1997; Pistl
ve ark., 2001; Bharath ve ark. 2011; Singh ve ark. 2011), ancak bu
toksikasyonda şekillenen dalak lezyonları hakkında pek fazla bilgi
bulunmamaktadır. Burada bildirilen veriler endosulfanın tavşanlarda
dalakta patolojik değişiklikler oluşturabileceğini göstermiştir.
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Dalağın işlevi aferent lenfatik damarların yokluğu sebebiyle
sistemik dolaşıma bağlıdır. Endosülfan fazla miktarda olduğunda,
otomatik olarak lenfoid organlar dahil olmak üzere tüm vücudun
organlarına sirküle edilir. Bu çalışmada endosülfan verilen tavşanlarda
şekillenen histopatolojik ve morfolojik değişiklikler incelenmiştir. Bir
bağışıklık sistemi organı olarak dalakta bu kimyasal ile oluşturulan
değişiklikler ve immunotoksik etkiler bildirilmiştir.
Bağışıklık sistemi düzenleyici genler, hormonlar ve hücreler ile
karmaşık bir etkileşim ağıdır ve amacı yabancı çevresel ajanlara ve
patojenlere karşı homeostazi sürdürmek olan çok hücreli ve dinamik
bir sistemdir. Çevresel kirleticiler immun sistemin normal çalışmasını
bozarak çok değişik hastalıklara yol açabilir. Endosülfanın yaygın
kullanımı insanların buna maruz kalması ihtimalini arttırır çünkü
birçok kişi potansiyel olarak toksik seviyelerde etkilenir. Endosülfanın
immunotoksik etkisi immun hücre fonksiyonunun baskılanması ve
bağışıklık organlarının atrofisi sebebiyle immun tepkilerinin
kapasitesinde azalma olarak kendini gösterir (Bakili 1997; Pistl ve ark.
2001; Pal ve ark. 2009; Singh ve ark. 2011). Bu çalışma endosülfanın
olumsuz olarak bilinen etkilerine birçok yeni bilgi eklemiştir. Bizim
çalışmamız endosülfanın dalaklarda nekrotik değişimlere neden
olduğunu ve apoptotik hücrelerde artışa sebep olduğunu göstermiştir.
Toksikolojik değerlendirmede toksin kaynaklı apoptozis
oldukça önemli bir konu olmasına rağmen toksinlerin neden olduğu
apoptozisin mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Önceki
çalışmalarımız endosülfanın tavşanların farklı organlarında apoptozisi
uyararak sitotoksik etkileri olduğunu göstermiştir (Mor ve Ozmen
2003, 2010a, b; Özmen ve ark. 2010; Özmen 2011; Özmen ve Mor
2012, 2015). Bu çalışma, endosulfanın daha önce bildirilen
nörotoksik, hepatotoksik, kardiyotoksik ve nefrotoksik etkileri
yanında aynı zamanda immunotoksik olduğunu göstermiştir. Bu
immunohistokimyasal
çalışmanın
sonuçları
endosülfan
maruziyetinden sonra tavşanların dalaklarında aktif kaspaz-3
ekspresyonunun önemli ölçüde arttığını göstermiştir. Sonuç olarak,
apoptozise uğrayan bu lenfositler karyopiknoz, apoptotik cisimcikler
gibi morfolojik değişiklikler de gösterir. Böylece, dalağın kurucu
lenfositlerindeki yıkımlanmalar fonksiyonunda önemli ölçüde
bozulmalara sebep olur.
Endosülfanın immünotoksik etkileri hakkında az sayıda rapor
bulunmaktadır (Bakili 1997; Kurkure ve ark. 1993); ancak dalaktaki
spesifik etkileri tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışma endosülfanın
dalakta apoptozisi indüklediğine ve potansiyel sitotoksik
mekanizmaya ait ilk rapordur.
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Farklı besin maddelerinin, özellikle antioksidanların, yeterli bir
bağışıklık için gerekli olduğu hayvan ve insan çalışmalarında
gösterilmiştir (Bruno ve ark. 2006; Wintergerst ve ark. 2006; Pal ve
ark. 2009). Besin yetersizliği, doğuştan gelen, adaptif ve hücresel
bağışıklığı etkiler ve bağışıklık fonksiyonunu baskılar bu durum
konak yanıtının düzensizleşmesi ve patojenlerin enfeksiyon oluşturma
kabiliyetlerinde artış ile sonuçlanır. C vitamini, reaktif oksijen türleri
(ROS) de dahil olmak üzere birçok eksojen/endojen toksinin toksik
etkilerinden korunmayı sağlayan antioksidan sistemin önemli bir
parçasıdır. ROS normal aerobik solunum, çevresel toksik maddelere
maruz kalma veya inflamasyon sırasında yan ürünler olarak kolayca
oluşur (McGregor ve Biesalski 2006; Pavloviç ve Sarac 2010). Bu
çalışmada elde edilen veriler tavşanlarda endosülfanın splenotoksik
etkilerinin Vit C uygulaması ile engellendiğini/hafifletildiğini
gösterilmiştir.
END verilen tavşanlarda şekillenen splenotoksisitede olduğu
gibi normal hayvanların dalaklarında da parankim boyunca dağılmış
olarak kaspaz pozitif lenfositler/hücreler bulunduğu saptanmış olup
kontrol tavşan dalaklarında saptanan bu bulgular, önceki çalışmalar ile
uyumlu bulunmuştur (Roitt 1994). Kontrol dalaklarında, beyaz
pulpada hafif şekilde kaspaz-3 pozitif hücreler saptanmıştır. Dalakta T
ve B hücrelerinin büyük ölçüde farklı anatomik bölgelerde
yerleştikleri bilinmektedir; B hücreleri foliküllerdeki germinal merkez
ve marjinal bölgede ve T hücreleri periarteriolar lenfosit kılıf ve
marjinal bölgelerde yerleşir (Roitt 1994). END uygulanan hayvanlarda
kaspaz-3 pozitif hücrelerinin marjinal bölge lokalizasyonu nedeniyle,
endosülfandan
özellikle
B
hücrelerinin
etkilendiklerini
göstermektedir. B-hücre sayıları/fonksiyonları ile ilgili bu verinin
doğrulaması için gelecekte tavşan ve diğer hayvanlarla ilgili
çalışmalara gerek bulunmaktadır.
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TÜBERKÜLOZLU SIĞIRLARDA MEDİASTİNAL LENF
DÜĞÜMLERİNDE C - REAKTİF PROTEİN, SERUM
AMİLOİD-A, KASPAZ-3 VE TÜMÖR NEKROZ FAKTÖRÜΑ’NIN İMMÜNHİSTOKİMYASAL TESPİTİ
Özlem ÖZMEN
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı,
Burdur, Türkiye

ÖZ
Bu çalışmada tüberkülozlu (n=29) ve sağlıklı (n=10) ineklerin
mediastinal lenf düğümlerinde C Reaktif Protein (CRP), Serum
Amyloid (SAA), kaspaz-3 ve Tümör Nekroz Faktörü-α (TNF-α)
ekspresyonları immunohistokimyasal olarak incelendi. Tipik
tüberküloz lezyonları bulunan lenf düğümleri ve kontrol dokuları
önce, Hematoksilen-Eosin'le daha sonra Ziehl-Neelsen metoduyla
boyanarak mikrosobik olarak incelendi. Tüberküloz tanısı
doğrulandıktan sonra her bir antikor için immunohistokimyasal olarak
boyandı. Makrofajlarda ve yangısal hücrelerde özellikle kazeöz
nekroza yakın kısımlarda daha belirgin nekrozdan uzaklaştıkça azalan
şiddette CRP, SAA, kaspaz-3 ve TNF-α için güçlü pozitif reaksiyonlar
saptandı. Dev hücrelerde TNF-α ve kaspaz-3'ün çok hafif olarak
eksprese edildiği ve çok nadiren diğer proteinler için pozitif oldukları
dikkati çekti. Bu sonuçlar enflamatuar yanıtın ve apoptozisin
tüberküloz granülomların oluşumunda önemli olduğunu ve bazı akut
faz proteinlerinin tüberküloz gibi kronik hastalıklarda uzun süre
üretilebileceğini gösterdi.
Anahtar Kelimeler: İmmunohistokimya, sığır tüberkülozu,
inflamasyon, apoptozis, CRP, SAA, Kaspaz, TNFα.

ABSTRACT
The expression of the C Reactive Protein (CRP), the Serum Amyloid
A protein (SAA), the caspase-3 and the Tumor Necrosis Factor-α
(TNF-α)
as investigated in mediastinal lymph nodes from
tuberculous cows (n=29) and from healthy controls (n=10) by specific
immunolabelling. Mediastinal lymph nodes systematically with
typical gross tuberculous lesions and control tissues were
histologically analysed after Haematoxylin-Eosin and Ziehl-Neelsen
staining. After confirmation of the tuberculosis diagnosis by histology,
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immunohistochemistry using specific antibodies against each antigen
was performed. Strong positive reactions for CRP, SAA, caspase-3
and TNF-α ere found in macrophages and inflammatory cells mainly
located near the center of caseous necrosis and more scarcely in
surrounding areas. The giant cells poorly expressed the TNF-α and the
caspase-3 and very rarely the 2 positive acute phase proteins. These
results suggest that an inflammatory response coupled to the
macrophage apoptosis is involved in the formation and maintenance
of the tuberculous granulomas and that some acute phase proteins can
be produced for a long time during a chronic active disease, like
tuberculosis.
Keywords:
Immunohistochemistry,
bovine
inflammation, apoptosis, CRP, SAA, Caspase, TNF-α.

tuberculosis,

Giriş
Enfeksiyon ve zedelenmeler akut faz cevap olarak bilinen bir
dizi fizyolojik değişliği uyarır. Akut faz proteinler (AFP) protein
yapısındadır ve yangısal olaylarda plazma konsantrasyonlarında
değişiklikler şekillenir [6]. Zedelenmeye karşı reaksiyonda lokal
yangısal hücreler (nötrofil lökositler ve makrofajlar) kana bir çok
sitokin özellikle interlöykinler IL-1, IL-6, IL-8 ve TNF-α salgılarlar
[16, 18]. Karaciğerden salgılanan bazı pozitif AFP’ler (akut yangıda
konsantrasyonları artan) C-reaktif protein (CRP), serum amiloid A
(SAA) ve fibrinojendir [21]. Bu AFP’ler immunomodülatör ve
antioagülan etkilidirler [15]. Bu pozitif AFP’ler içinde en iyi bilineni
CRP’dir, karaciğerde bol miktarda üretilir ve sentezlenir, ayrıca
lenfosit, Kupffer hücreleri, monosit ve makrofajlarda da sentezlenir
[3]. Sirkülasyondaki CRP’nin artışı sadece bir hastalığı göstermez
[16]. SAA da pozitif bir AFP’dir ve akut faz cevabın diğer bir önemli
komponentidir. Bu protein amiloid A proteinin sirküle edilen
preküssörüdür, amiloid birikimlerinin fibriler bir formudur [8, 26].
Başlıca üretim yeri karaciğerdir ancak insan dahil bir çok türde
ekstrahepatik üretimler bildirilmiştir [9]. TNF-α da bir proinflamatuar
sitokindir başlıca mononükleer fagositlerden bakteri veya bakteri
ürünleri yada immunompleks uyarılardan sonra üretilir [18, 24, 25].
Sığırlarda bu sitokin muhtemelen akut faz cevabın en önemli
mediatörüdür ve SAA diğerlerinden daha hızlı pozitif bir akut faz
proteindir [18].
Tüberkülozda makrofaj apoptozisi konusuna ilgi artmakta ve
intraselüler bakteri artışına bağlı olarak TNF-α bağımlı veya bağımsız
apoptozis yanıtları, konakçı-patojen ilişkisinde kompleks bir tablo
oluşturmaktadır [22]. Apoptozis sırasında, hücre, kaspaz denilen bir
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grup endojen proteazlar tarafından öldürülür ve kaspaz- 3 ve 8,
apoptozis sırasında aktif hale getirilen ana formlardır [10-12].
Apoptozis ya sitokrom c’nin mitokondriden salınımıyla oluşan
intrinsik bir yolla ya da membran ölüm reseptörleriyle veya
kaspazların doğrudan aktivasyonuyla uyarılan bir ekstrinsik yolla
tetiklenebilir. Tüberküloz granülomu içindeki makrofajlarda bazı proapoptotik proteinlerin (bax ve fas) ekspresyonu kanıtlanmıştır [12].
En bilinen mikobakteriyel enfeksiyon tüberkülozdur (TB) ve
bir çok memeli türünde görülür [7,19]. Sığır TB’u, akciğerler, lenf
düğümleri veya diğer organlarda spesifik granülomatöz lezyonların
veya tüberküllerin progresif gelişimi ile karakterize kronik bir
hastalıktır [2, 13, 22]. Sitokin ve akut faz protein konsantrasyonları
sıklıkla serumda incelenmiş olmasına rağmen TNF-α [13, 25] ve
kaspazın [17, 24] tüberküloz lezyonlarında incelendiği sınırlı sayıda
çalışma bulunmakla birlikte bildiğimiz kadarıyla tipik sığır
tüberkülozu lezyonları bulunan mediastinal lenf düğümlerinde CRP ve
SAA’nın immunohistokimyasal tespiti ile ilgili bir rapor
bulunmamaktadır.
Bu çalışmanın amacı; CRP ve SAA proteinleri ile kaspaz-3 ve
bir sitokin olan TNFα'nın tipik sığır tüberkülozu lezyonu bulunan
mediastinal lenf düğümlerinde immunohistokimyasal olarak
eskpresyonlarının incelenmesidir.

Materyal ve Metot
Bu çalışmada, kesimi yapılan 3-7 yaşlı sığırların mediastinal
lenf düğümleri ayrılarak ve 2 mm kalınlığında kesitler yapılarak
lezyonların varlığı açısından incelendi. 29 sığırın mediastinal lenf
düğümlerinde TB için karakteristik (beyazımsı sarı renkli sert ve
kazeifikasyon nekrozlu) granülomatöz lezyonlar saptandı. On sağlıklı
sığır mediastinal lenf düğümü kontrol olarak kullanıldı.
Mycobacterium enfeksiyonu histopatolojik inceleme ile doğrulandı:
bu amaçla granülomatöz lezyonlardan alınan doku örnekleri % 10
tamponlu formalin içinde tespit edildi. Rutin takip prosedüründen
geçirildi ve parafine gömüldü. Beş mikron kalınlığında kesitler alındı
Haematoxylin-Eosin (HE) ve mikobakteriler için spesifik ZiehlNeelsen (ZN) yöntemiyle boyandı [24].
Seçilen
doku
kesitleri
immünhistokimyasal
olarak
ekspresyonları saptamak için spesifik antiserumlar ile 1/100
dilüsyonda boyandı. Bu amaçla CRP için (CRP (N-14): sc-18304),
SAA için (SAA (C-16): sc-20275), TNF-α için (TNFα (N-19): sc1350) [Santa Cruz Biotechnology, Inc.-California] ve kaspaz 3 için
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(Kaspaz 3 (CPP32) Ab-4 [Neomarker –California] ticari antikoları
streptavidin-biyotin peroksidaz tekniği kullanarak ve üretici firmanın
talimatları doğrultusunda boyandı. Zemin bpoyaması için Mayer
Haematoksilen kullanıldı, kesitlere üzerine lamel kapatılarak
mikroskopta incelendi.
İmmünopozitif hücre yüzdesini değerlendirmek için her bir
tüberkülden 40 objektif altında 10 farklı alandan 100 hücre sayıldı.
Bulgular Nikon E-600 trinoküleri mikroskop ve UIII mikrofotografi
ataçmanıyla fotoğraflandı.

Bulgular
Makroskobik Bulgular
İncelenen 29 sığırın lenf düğümlerinde TB için karakteristik
bazı granülomatöz odaklara rastlandı. Tüberkül olarak isimlendirilen
oluşumlar beyazdan sarı renge ve 0.1 ile 2 cm arasında değişen
çaplara sahip nodüller halindeydiler. Lenf düğümlerinde genellikle
birden fazla tüberkül gözlendi. Daha şiddetli enfekte hayvanlarda çok
sayıda nodül veya bu gölgelerde yaygın peynirimsi kitleler dikkati
çekti. Granülomlarda kazeöz nekroz ve bazen kalsifikasyonlar
görüldü. Tüberküllere lenf düğümlerinin hem korteks hem de
medullalarında rastlandı ve lenfadenopati belirgin bir bulguydu. Tipik
tüberküllere 29 hayvanın tümünde akciğerlerde de rastlandı, akciğerin
lenf düğümleri şişkin ve nekrotik bir görünümdeydi. Dört olguda
akciğerler ve mediastinumda yapışmalar dikkati çekti. Mediastinal
lenf düğümlerinde farklı boyutlarda çok sayıda granülom bulundu
bunların merkezlerinde karakteristik kazeifikasyon nekrozları
saptandı. Kontrol hayvanlarının lenf düğümlerinde hastalığa ait hiçbir
bulgu saptanmadı.
Histopatolojik Bulgular
Dağınık şekilde yerleşmiş nodüllerde kazeifikasyon nekrozu
ve dev hücre formasyonlarına sıklıkla rastlandı. Makrofaj ve diğer
yangısal hücreler ile dev hücrelerin birikimi belirgin bulgulardandı
(Şekil 1). Tüberkülün etrafını çevreleyen kalın bir kapsül oluşumuna
sıklıkla rastlandı. Kalsifikasyon granülomlarda yaygın şekilde
rastlanan histolojik bulgular arasındaydı. Bu karakteristik lezyonlara
ilave olarak, doku kesitlerinin tamamı Ziehl Neelsen yöntemi ile
Mycobacteria için spesifik kısa kırmızı çubuklar şeklinde pozitif
olarak boyandı. Kontrol lenf düğümlerinde hiçbir histopatolojik bulgu
ve bakteri gözlenmedi.
İmmunohistokimyasal Bulgular
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TB'li sığırlardan alınan mediastinal lenf düğümleri TNF- α
(Şekil 3), SAA (Şekil 4), CRP (Şekil 5) ve kaspaz-3 (Şekil 6) için
intrasitoplazmik olarak pozitif boyandı. Pozitif hücre sayısı ve hücre
içindeki belirginliği özellikle nekrotik merkeze daha yakın alanlarda
daha fazlaydı ancak bağ dokuda da pozitif hücrelere rastlandı. Pozitif
boyanmalar özellikle makrofajlar ve yangısal hücrelerde dikkati çekti.
Buna karşılık, makrofajlarla kıyaslandığında dev hücrelerde CRP ve
SAA için negatif, TNF-α ve kaspaz-3 için zayıf pozitiflik veya
negatiflik saptandı. Kontrol lenf düğümlerinde sadece bir veya iki
TNF-α ve kaspaz pozitif makrofaj veya lenfosit gözlendi ancak CRP
ve SAA pozitif hücre tespit edilmedi.

Resim 1 (Sol): Bir tüberülün mikroskobik görünümü, dev hücreler (oklar) HE,
Bar=50µ
Resim 2 (Sağ): Mikobakteriler için Ziehl-Neelsen boyaması dev hücrelerde çok
sayıda çubuk şekilli bakteriler (oklar, Bar=100µ
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Resim 3 (Sol): Tüberkülozlu bir lenf düğümünde marofajlardaki TNF-α ekspresyonu
(oklar), Streptavidin-biyotin peroksidaz metodu, Bar=50µ.
Resim 4 (Sağ): Tüberkülozlu bir sığırın lenf düğümünde marofajlardaki SAA
ekspresyonu (oklar), Streptavidin-biyotin peroksidaz metodu, Bar=50µ.
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Resim 5 (Sol): Tüberkülozlu bir lenf düğümünde marofajlardaki CRP ekspresyonu
(oklar), Streptavidin-biyotin peroksidaz metodu, Bar=50µ.
Resim 6 (Sağ): Tüberkülozlu bir sığırın lenf düğümünde marofajlardaki Kaspaz-3
ekspresyonu(oklar), Streptavidin-biyotin peroksidaz metodu, Bar=50µ.

Tartışma
Tüberküloz, insan ve evcil hayvanların dünya çapında yaygın,
bulaşıcı, oldukça eski bir kronik hastalığıdır. TB tipik makro ve
histopatolojik bulgulara sahiptir [19]. Tipik bir granülom yangısal
hücreler epiteloid makrofajlar, çok çekirdekli dev hücreler, T ve B
lenfositler ile çevrili nekrotik bir merkez ve dağınık şekilde yerleşen
fibroblastlardan oluşur. Hasta hayvanların lenf düğümlerinde tipik
granülom formasyonlarına makro ve histopatolojik olarak bu
çalışmada da rastlandı. Kazeifikasyon nekrozu, dev hücreler ve kronik
reaksiyonu gösteren fibröz doku proliferasyonu oldukça belirgin
bulgulardı. Histolojik incelemede çok sayıda yeni şekillenen odak
gözlendi. Ayrıca, asit fast boyalı mikobakteriler Ziehl-Neelsen metodu
ile bütün kesitlerde saptandı. Bu histopatolojik bulgular tüberküloz
tanısını doğruladı.
Makrofaj ve T hücre yanıtları patojen tüberküloz basilini
ortadan kaldırmak için genellikle yeterli olmazsa da immun sistem
genellikle başarılı bir savunma yapar. Granülom oluşumu hücre içi
bakteri ve diğer yabancı antijenlere karşı konakçı savunmasında
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önemlidir. Aslında konakçının hayatta kalabilmesi M. tuberculosis’e
karşı etkili bir granülom oluşturarak bakterinin üremesinin
sınırlandırmasına bağlıdır [1]. M. tuberculosis'in granülomlar içindeki
makrofajlarda uzun bir süre canlılığını koruyabileceği bilinmektedir.
Tüberküloz granülomunun oluşumu karmaşıktır, immun sistem
hücrelerinin migrasyonuna, aktivasyonuna ve mikobakteriyel antijene
yanıt olarak sitokin ve kemokin ekspresyonun başlatılmasına bağlıdır.
Bu yangısal mediatörler içerisinde TNF-α’nın tüberküloz granülom
oluşumu için çok önemli olduğu kabul edilir [3]. Bu özellikle
fagositozdan sonra makrofaj içindeki mikobakterilerin öldürülmesi
için önemlidir [5]. Tüberküloz patofizyolojisinde TNF-α'nın
konakçıya karşı yararlı ve zararlı etkileri gözlenmiştir [4].
Mikobakterileri öldürmek için gerekli makrofaj aktivasyonu başlıca
interferon γ, TNF-α ve T helper tip-1 (Th1) sitokinleri tarafından
uyarılır [14]. Mikobakteriye karşı reaksiyon sırasında T hücrelerden
salınan sitokinlere ek olarak, çok sayıda sitokin ve kemokinler üretilir
[20]. Konakçı mikobakteriye karşı duyarlı hale gelir, erken veya hafif
enfeksiyonlarda hücre aracılı bağışıklık sistemini uyarır, ancak
granülomatöz reaksiyon ve kazeifikasyon nekrozu oluşumu konakçı
doku yıkımı ile sonuçlanabilir [19, 22]. Bu çalışmada, makrofajlar
güçlü bir TNF- α reaksiyonu gösterirken dev hücreleri bu sitokini
zayıf şekilde sentezlediler. Bu sonuç önceki çalışmalar ile benzerdi
[13, 25]. Makrofajların aktivasyonu ve TNF-α sentezi bütün
tüberküllerde gözlendi ve küçük ve büyük granülomların tamamında
saptandı. TNF-α ekspresyonu granülomlar içerisinde mikobakteriyel
antijenlerin varlığına ve indirek olarak granülom oluşumu ve
gelişimini sağlayan immun cevaba atfedilebilir.
Makrofajlar granülomlarda mikobakterinin primer hedefi ve
kritik bir rezervuardır. TB basilinin fagositozundan sonra, hücre içi
enfeksiyonun yoğunluğunu azaltmak için makrofajlar çok sayıda
antimikrobiyal mekanizmalar oluştururlar. Bu doğuştan savunma
mekanizmaları arasında, programlanmış hücre ölümü olarak ta
isimlendirilen apoptozis intrasellüler mikobakterinin öldürülmesiyle
bağlantılandırılmıştır [26]. İlginç olarak, birçok klinik çalışma
apoptotik makrofajların TB’li bireylerde bulunduğunu göstermiştir.
Ayrıca, mikobakteriyel enfeksiyonlarda ESAT6 proteinine bağlı
kaspaz aktivitesinin artışı son zamanlarda bildirilmiştir [11] ve bazı
çalışmalar makrofajların M. tuberculosis’e maruz bırakılmalarının
apoptosis oranını arttırdığı göstermiştir. Ancak, mikobakteriyel
enfeksiyonlarla apoptozisin yoğun olarak şekillenmesine rağmen, TBindüklü apoptotik mekanizmalarda ve enfeksiyonda şekillenen
apoptoziste birçok soru bulunmakta olup henüz anlaşılamamıştır [10,
23]. Bu çalışmada, tüberküloz granülomundaki makrofajlarda
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apoptozis oranının artması, apoptoziste spesifik bir yolak olan kaspaz3 aktivitesinin artışı ile güçlendirilmiştir. TB'ye bağlı apoptozis
makrofajlarda diğer inflamatuar hücrelerden daha şiddetliydi. Dev
hücreler zayıf bir apoptotik aktivite gösterdi, bu da bu hücre tipinin
apoptoza makrofajlardan daha dirençli olduğunu ve proinflamatuar
sitokinlerin üretimi için sürekli bir kaynak oluşturduğunu göstermiştir.
CRP ve SAA akut faz proteinleri içinde yangının en hassas
göstergelerdir ve çeşitli yangısal durumlarda plazma konsantrasyonları
yüksek oranda koroledir [9]. Bu çalışma bu 2 pozitif akut faz proteinin
yangısal lezyonda varlığı ve yangısal hücrelerde artışının başlıca
makrofajlarda olduğunu göstermiştir. Aksine, dev hücrelerin büyük
çoğunluğu muhtemelen sentezleyemedikleri için bu 2 protein için
negatifti. Kontrol lenf düğümlerindeki lenfositlerde ve makrofajlarda
CRP ve SAA ekspresyonları gözlenmediği için tüberküloz bölgesinde
ve granülom formasyonunda aktive makrofajlarda bunların üretimi
için muhtemelen lokal yangısal reaksiyonun gerekli olduğu
düşünüldü.
Sonuç olarak, bütün enfekte sığırların tüberküloz
granülomlarında CRP, SAA, TNF-α ve kaspaz-3’ün birlikte
makrofajlarda yoğun bir ekspresyonu gözlenmiştir. Bu yangısal
belirteçlerin üretimi ve apoptozis nekrotik merkeze yakın bölgelerde
en üst düzeyde idi ancak bu bölgenin çevresindeki yangısal ve fibröz
dokuda da gözlendi. Bu tanımlayıcı çalışma, CRP, SAA, TNF- α ve
kaspaz-3’ün sığır
tüberkülozundaki
karakteristik lezyonun
oluşumunda ve devamında da etkili olduğunu ve CRP ve SAA’nın
tüberküloz gibi kronik bir hastalıkta uzun bir süre üretilebileceğini
göstermiştir.
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ÖZ
Bu çalışmada, Çalgı Yapımı Tasarımı ve Restorasyonu biliminin diğer
disiplinlerle arasındaki ilişki ele alınmıştır. İnsanlığın yaşam
serüveninin en önemli iletişim aracı olan müzik aletlerinin yapımı için
ihtiyaç duyduğu materyal, bilgi, hayal, öngörü, tasarım, müziksel
sezgiler ve yapım becerilerinin hepsinin ayrı bir disiplin olduğu
bilinmektedir. Fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri,
mühendislik, akustik, tarih, coğrafya, arkeoloji (tüm alt dalları),
organoloji, etnomüzkoloji, sanat tarihi, resim, tıp, din, plastik sanatlar,
heykel, metalürji mühendisliği ve daha birçok bilim dalının çalgı
yapım tasarım ve restorasyonu ile dolaylı ve direkt bir ilişkisi vardır.
İçinden belli bir açı, ısı ve basınçla hava akımı geçen bir kamışın
çıkardığı sesi incelediğimizde, fizik, akustik, kimya, biyoloji ve
geometri gibi temel bilim alanlarını bir arada görmeye ve anlamaya
yeterlidir. Sonuç olarak herhangi bir çalgının ham bir malzeme
aşamasından başlayarak çalınabilir duruma gelmesinde geçirmiş
olduğu aşamalarının, yukarıda anlatılan disiplinlerle ilişkisi
irdelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Çalgıyapımı, Cila, Müzik, Ses, Multidisiplin,
Ağaç

ABSTRACT
In this study, the close relationship between design and restoration of
musical instrument construction and other disciplines is discussed. It
is known that all of the material, knowledge, imagination, foresight,
design, musical intuition and construction skills required for the
construction of musical instruments, the most important means of
communication of human life, are a seperate discipline. The discipline
of physics, chemistry, biology, mathematics, geometry, engineering,
acoustics, history, geography, archeology (all lower branches),
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organology, ethnomuscology, art history, painting, medicine, religion,
plastic arts, sculpture, There is an indirect and direct relationship with
instrument design and restoration. When we examine the sound from
which a stream of air passes through a certain angle, temperature and
pressure, it is enough to see and understand the basic fields of science
such as physics, acoustics, chemistry, biology and geometry. As a
result, we tried to explain relationship between the disciplines we have
discussed above, which they have gone from a raw material phase to a
playable state.
Keywords: Instrument
Multidiscipline, Wood

making,

Varnish,

Music,

Sound,

Giriş
Müzik aletlerinin tarihi insanoğlunun tarihi kadar eskidir. Müzikal ve
estetik kaygılar bu toplulukların kültür bütünlüğü içerisinde gelişen
çalgılara da yansımıştır (Fletcher ve Rossing, 1998). İnsanlığın
kendini keşfetmesi ile başlayan müzik serüveninin en önemli iletişim
aracı ses çıkaran aletler (müzik aleti) olmuştur. Bu aletleri yaparken
bulunduğu coğrafyanın ona sunmuş olduğu materyalleri, kendi
zekâsını ve yeteneklerini kullanmıştır. Müzik aleti yapmak için ihtiyaç
duyduğu materyal, bilgi, hayal, öngörü, tasarım, müziksel sezgiler ve
yapım becerilerinin hepsinin ayrı bir disiplin olarak tek bir potada
toplandığı bilinmektedir. Günümüz modern dünyasında her biri ayrı
bilim olan bu disiplinler, kendi alanlarında sonsuz birikimler,
uzmanlıklar ve dinamikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Fizik, kimya,
biyoloji, matematik, geometri, mühendislik, akustik, tarih, coğrafya,
arkeoloji (tüm alt dalları), organoloji, etnomüzkoloji, sanat tarihi,
resim, tıp, din, plastik sanatlar, heykel, metalürji ve malzeme
mühendisliği ve daha birçok bilim dalının çalgı yapım tasarım ve
restorasyonu ile dolaylı ve direkt bir ilişki içinde olduğunu söylemek
mümkündür. Avcı yiyecek toplayıcılığı dönemi olarak adlandırılan bu
dönemde en çok ihtiyaç duyduğu şeylerin başında barınma, korunma
ve silahla birlikte iletişim araçları olmuştur. Bu iletişim araçları çeşitli
anlam ve ifadeler yüklediği ses veren araçlardır. Bu araçlar av
esnasında belirli bir amaç için kullanılırken zaman içerisinde, insanın
bilinmezliği merak etmesi ve bu bilinmezliği araştırma yolculuğuna
bağlı korku, üzüntü, sevinç, öfke ve daha birçok amaç için kullanmaya
başlamışlardır. Rüzgârın yaprak ve dallar arasından geçerken çıkardığı
ses, gök gürültüsü, hayvan sesleri su sesi, tamtamlar, taşlar, içi boş
kamış ve boynuzlar ve nihayet sürtünmenin keşfi ile yay ve ok sesi
gibi. Antropologlara göre, ok ve yay beklide insanoğlunun ilk yaptığı
makine olarak kabul edilebilir ve sonrasında telli çalgılarda bunu
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müteakip oluşmuş olabilir (French,2009). Bu araçlar bu günkü müzik
aletlerinin ilk oluşum örnekleri olarak kabul edilir. Yukarıda anlatılan
örneklerin tamamında insanın aklını ve zekâsını kullanarak insani
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gerçekleştirmiş olduğu buluş ve
icatlardır. Bu buluş ve icatların detaylarına bakıldığında insanoğlunun
aynı zamanda bilim ve sanat alanındaki ilk yolculuğunu da görmek
mümkündür. Yaşamını sürdürme mücadelesi uğruna yapmış olduğu
birçok deneme yanılmaların, aslında bu günkü bilim ve sanat
araştırmalarının ilk deneysel örneklerini oluşturduğu rahatlıkla
söylenebilir. Bu örneklerin arasında iletişim araçları olarak müzik
aletleri önemli bir yer tutmaktadır. Yazımızın temel konusunu
insanoğlunun ilk çalgı yapma girişimi ve malzeme keşfi olduğu için
biz daha çok bu konu üzerinde duracağız. İlk dönemlerden bu yana
çalgıların yapımında kullanılan malzemelere bakıldığında, topraktan,
havaya, ahşaptan suya, metalden kemiğe, deriden kıl’a varıncaya
kadar insan elinin ulaştığı ve zekâsının el verdiği her şeyi görmek
mümkündür. Günümüz bilim dünyasında bu materyallerin bulunması
işlenmesi ve kullanıma sunulması, ayrı birer disiplin olarak karşımıza
çıkmaktadır. En temel malzeme olan ağacın ilgili bilim dallarının,
biyoloji, orman, odun, iklim, fizik, kimya ve malzeme bilimi olduğu
söylenebilir. Bu örnekleri deri, kemik, metal, plastik gibi materyaller
için sıralayabiliriz.
Bir müzik aleti yapmak için yukarıda söz edilen malzemelerden
herhangi birini kullanmak istediğimizde mutlaka o malzemenin
fiziksel, kimyasal, psikoakustik ve sayısal olarak neler ifade ettiği
hakkında bir fikir sahibi olmak veya deneysel yöntemleri kullanmak
gerekmektedir. Ağacın lif yönü hakkında bilgi sahibi olmazsanız onu
hangi yönde, hangi kalınlıkta ve hangi yoğunlukta kullanacağınızı tam
olarak bilemezsiniz. Ağacın sertlik, özgül ağırlık, kuruluk ve kimyasal
yapısı hakkında bilginiz ya da tecrübeniz yoksa o ağacı kullanıp
kullanamayacağınızı veyahut çalgının hangi kısmı için kullanacağınızı
bilemezsiniz. Bu örnekleri sıralayıp gittiğimizde karşımıza çalgı
yapma işinin ne kadar karmaşık ve zor olduğu sonucu çıkmaktadır.
Yani luthier, güçlü sezgilere sahip, geniş bir malzeme bilgisine, iyi bir
entelektüel birikime, üst düzey el - zekâ koordinasyonuna (yetenek)
ve analitik düşünme becerisine sahip olmalıdır. Luthier bir çalgıyı
inşa etmek için onu önce düşünsel olarak zihninde tasarlar, sonra
projelendirir, denge ve oran hesapları yapar, buna uygun şablon ve
ölçüler oluşturur daha sonrasında uygulamaya geçer. Buradan
bakıldığında, işin içinde mimarlık ve mühendislik bakış açısı
olduğunu görmek mümkündür. Çükü burada mutlaka en az üç boyutlu
düşünmek ve tasarlama becerisi gerektiğini söyleyebiliriz. Yapılacak
çalgıların türüne ve çeşidine göre yüzlerce yöntem ve teknik ile ve
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bunlara bağlı malzeme seçimi yapabilmeyi gerektirir. Bütün bu
sayılanlara uygun alet ve takımların yanında bir o kadarda değişik
aparat ve tezgâhlar geliştirme becerisi isteyen bir iştir.
Tüm zamanların en büyük ustası Antonio Stradivarius yaptığı
çalgıların inşasında, malzeme seçiminde ve hesaplamalarında
zamanına göre çok ileri yöntem ve teknikler kullanarak bu günkü
kemanın son şeklini vermiştir (Gend,2014). Gitarın bu günkü formunu
oluşturan Antonio de Torres’in (1817-1892), yaptığı yenilikler ve
gelişmeler incelendiğinde saf bir zanaatın çok daha ötesinde
multidisipliner bir anlayış olduğu görülmektedir (Courtnall, 2000).
Aynı şekilde Manol usta olarak bilinen Emanuil Venios’un (18451915) yaptığı udlar incelendiğinde ses kutusu formunun ve ses
kalitesinin bugün bile hala çok beğenilmesinin altında yatan şeyin
aslında matematik, akustik fizik, mimarlık ve özellikle geometri
olduğunu görmek mümkündür (Sarı, 2010). Bugün dünya üzerinde
birçok üniversitede, başta gitar olmak üzere piyano, keman ve daha
birçok çalgının yapımı müzik okullarında ve mühendislik dallarının
altında yerini almış olması bu sanatın multidisipliner özelliğini çok iyi
ifade
etmektedir
(Alaskan,
2013).
Amerika’daki
MIT
üniversitesindeki fizik bölümü bu alanda daha öncü olmuşlardır.
Özellikle malzemelerin mekanik ve akustik özelliklerinin ses ile
ilişkisi üzerinde çalışmalar yapmışlardır (Firth,1974). Keman ve
piyanoda kullanılan ladin ağacının sesle ilgili bazı spesifik özellikleri
(Rajkan,1998) tarafından araştırılıp ortaya konmuştur.
1994 yılından bu yana, ABD, Bostonda Tufts Üniversitesi-Medford,
MA, bulunan Müzik Aletleri Mühendisliği okulu bir müfredat
uygulamaktadır. Bu sınıf mühendislik öğrencileri ve sanat öğrencileri
gibi çeşitli üyelerden oluşmaktadır. (Jones ve diğerleri, 2002), Bu
programa Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendislik ve Müzik
fakülteleri dahil olmuşlardır.
Nitelikli bir müzik aleti yapmak, günlük kullanım ve standart yaşam
için gerekli olan mobilya, kıyafet veya elektronik gibi eşyaların seri
üretimine benzemez. Çünkü önceden programlanmamış, ses veren bir
aletten söz ettiğimizde karşımıza çok karmaşık organik bir yapı
çıkmaktadır. Organik malzemelerin karmaşık ve değişken yapıları her
alanda olduğu gibi müzik aleti yapımında da ciddi zorluklar
çıkarmaktadır. Bir çalgıyı yapmak için bütün malzeme ve ekipmanları
hazırlamış olsanız bile bu çalgının inşasını gerçekleştirecek bilgi,
deneyim, yetenek ve eğitiminiz(çıraklık-kalfalık veya okul) yoksa
çok başarılı sonuçlar elde etmeniz pek mümkün değildir. Amacına
uygun ve müzikalitesi yüksek bir çalgının inşası uzun birikim, tecrübe
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ve yetenekle mümkündür. Çünkü çalgı yapmak sadece mekanik bir
çalışma ile ortaya konabilecek bir işlem değildir. Meselenin ergonomi,
müzikalite ve psikoakustik tarafı da vardır. Elinize aldığınız
malzemenin yapmayı planladığınız çalgıya uygun özellikler taşıyıp
taşımadığını değerlendirmek birçok yönden son derece önemlidir.
Özgül ağırlık, esneklik, sertlik derecesi, mukavemet, estetik, müzikal,
malzeme uyumu ve cila uyumu gibi birçok açıdan değerlendirilmesi
gereken bir süreçtir. Bütün bunların yanında en önemli olan, müziksel
özelliklere sahip ağacı tanımak için yapılan fiziki inceleme ve buna
bağlı öngörülerle değerlendirebilme birikimi ve yeteneğidir.
Çalgıyapım literatürüne “Method of Tapping and Listening” adıyla
girmiş olan yöntemin, yüzyıllardan beri luthierlerin yapmayı
planladıkları çalgıya ve elde etmek istedikleri sesi bulmaya yönelik
çok yaygın olarak kullandıkları ampirik bir yöntem olarak
bilinmektedir (Jansson,2002). Bu sezgisel yöntemlerle,
luthier
yapacağı çalgının tını karakterini bile yüksek oranda tahmin edip elde
edebilme öngörüsünde bulunabilmektedir. Bu uygulamada
malzemenin iyi titreşimler (müziksel) veren noktaları ile ölü
noktalarının tespiti yapılarak ona göre kullanılıp kullanılmayacağına
karar verilir. Veyahut ta bu ölü noktaların nasıl iyileştirilebileceğini
planlamasını sağlar. Bu yöntemin doğruluğu ultrasound metodu
kullanılarak yapılan deneylerle ispatlanmıştır ( Gend,2014). Bu
yöntemde ustanın değerlendirme kriterleri bilimsel olarak
incelendiğinde; frekans, bant genişliği ve dalga boyu (zarf tepe
yüksekliği) gibi ölçekler olarak ifade edilmektedir. Yine benzer
biçimde, ses tahtası seçiminde ustaların yaygın tabiri ile “kızıl pullu”
olarak adlandırdıkları yüzey görüntüsünün, odun biliminde “ağaç
özışınları” olarak adlandırıldığı ve yüksek ses kalitesine sahip
özellikler olduğu tespit edilmiştir.
Cila
Müzik aleti yapmanın en zorlu aşamalarından biride cila aşamasıdır.
Çok iyi malzemeler kullanarak, çok iyi işçilikle yaptığınız çalgıya
uygun bir cila kullanmazsanız çalgınız istediğiniz tını ve müzikalitede
sonuç vermeyebilir. Cila dediğimiz şey, bitkisel, hayvansal ve
kimyasal birçok “yağ ve öz” ‘lerden elde edilen çeşitli materyallerde
yüzey koruyucu veya estetik katmak amaçlı uygulanan malzemelerdir.
Bu maddeler ihtiyaca ve isteğe göre çeşitli oranlarda bazı çözücülerle
eritilip karıştırılıp damıtılarak elde edilebilir. Toz, krem, jel, macun
veya mum kıvamında hazırlanabilirler. Müzik aletlerinde bu aynı
zamanda ses özelliklerini de etkilemektedir. Eski çalgı yapımcılar ve
özellikle restoratörlerin adeta bir kimyager ve simyacı gibi
çalıştıklarını, yaptıkları işlerden ve yazılı kaynaklardan görmek
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mümkündür. Eski dönemlere ait yapılmış çalgıların üzerindeki cilalar
detaylı incelendiğinde reçineden kana, kök boyasından sığır jelâtinine
ve daha birçok maddeye rastlanmıştır.
Gelişen teknoloji ve multidisipliner çalışmalar ışığında yapılan
araştırmalarda, 16. Yüzyıl çalgılarına (lutlardan, Stradivari
kemanlarına kadar) bakıldığında, genel olarak iki katmanlı bir cila
sistemi oluşturulduğu tespit edilmiştir; üst ahşap hücreleri dolduran bir
zemin katmanı ve onun üzerine gerçek cila.
Kuzey Alplerin
çalgılarında tutkal bazlı zemin katmanı uygulamışlardır. 18. Yüzyılın
ortalarından önce esas olarak çam ailesinin kuruyan yağ ve reçineleri
kullanılmıştır. Kimyasal açıdan bakıldığında, tarihi enstrümanlar
arasında ana farklılıklar vernik ve renk sistemidir. İtalyan Rönesans
lut yapımcıları ve Alplerin kuzeyindeki erken luthier'ler kırmızı
vernikleri çözünür renklendiricilerle veya yüksek ısıya dayanıklı
reçineler kullanırken, Cremona ve Venediğin 17. ve 18. yüzyıl
luthierleri inorganik ile karışık ince kızıl göl pigmentleri ve kırmızı
pigmentler kullandılar (Soulier,2014). Yukarıda anlatılanlara
bakıldığında, işin tamamen kimya bilimi ile ilgili olduğu
anlaşılmaktadır. Ve çalgı yapımcılar bu işi büyük oranda kendi bilgi,
beceri, araştırma, deneme–yanılmaları sonucunda gerçekleştirirler.
Elde ettikleri maddeler ve bu maddeleri kullanacakları oranları,
uygulayacakları kat sayısını ve uygulama şeklini uygulayacakları ağaç
yüzeyine göre kendileri belirlerler. Çünkü çalgı yapımında kullanılan
ağaç çeşitliliği, ağaç dokusundaki pek çok karmaşık kimyasal yapıyı
beraberinde getirmektedir. Zira bu karmaşık kimyasal yapı, üzerine
uygulanacak dolgu ve cilalara karşı farklı kimyasal tepkimeler
göstererek çalgı yapımcının işini zorlaştırmaktadır. Bu durumda
luthierin, her ağaç cinsine göre uygun dolgu ve cila türünü belirlemek
ve uygulamak için, araştırmalar, denemeler yapmak ve kendini
geliştirmek durumundadır. Çünkü yapılan çalgının ses kalitesi, estetik
görünümü ve dayanıklılığı belli ölçülerde buna bağlıdır.

Restorasyon
Çalgı yapımının bir önemli çalışma alanı ise restorasyon ve tamir
işleridir. Hatta zaman içerisinde çalgı yapımcılık altında ayrı bir
uzmanlık dalı olarak ayrılmıştır. Yeni çalgı yapmaktan oldukça farklı
mesleki birikim, yetenek ve tecrübe gerektiren bir uzmanlık alanıdır.
Yeni bir çalgı inşa etmek için, yapacağınız çalgıya göre gerekli
malzeme temini ve ön hazırlık yapıldıktan sonra çalgınızı istediğiniz
şekilde ve size uygun yöntemlerle yapabilirsiniz. Ama restorasyon işi
oldukça farklıdır. Restorasyon veya tamir sürecinde he zaman yeni
sorunlarla karşılaşırsınız ve bu sorunlara uygun strateji ve teknikler
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geliştirmek mecburiyeti vardır. Özellikle tarihi çalgıların restorasyon
ve tamir süreci çok daha dikkat, özen ve beceri gerektirmektedir.
Eldeki çalgının yapım dönemi hakkında bilgi sahibi olmak, dönem
yapımcılarını tanımak, dönem içerisinde ve yapıldığı coğrafyada
yapımcılık anlayışı ve malzeme bilgisini edinmek başlı başına bir
konudur. Bunun yanında çalgıda oluşmuş, eskimeye bağlı
deformasyonlar, kırılmalar, çatlamalar zaman ve hava koşullarına
bağlı bozulmalar restoratörün en önemli mücadele konularıdır.
Özellikle bir restoratörün bilmesi gereken başlıca konu rölöve ve
restitüsyondur.
Rölöve
ve
restitüsyon,
tarihi
yapıların
restorasyonunda, yapının orijinal plan ve projesinin yeniden aslına
uygun oluşturulması işlemidir. Bu işlem aynı şekilde tarihi çalgılar
için de uygulanmaktadır. Bu uygulamanın pek çok örneğini ud,
keman, lut, lavta, romantik gitar ve gitarlarda yapılmış çalışmalardan
görmek mümkündür (Brunie, 1989). Bu sayede tarihi çalgıların
yapım dönemi yapımcıları ve yapım teknikleri hakkında bilgi sahibi
olmak mümkün olabilmektedir. Ayrıca döneme ve coğrafi bölgelere
göre birçok sosyokültürel unsuru da anlamamıza da yardımcı
olmaktadır.
Sonuç
İnsanoğlunun kadim yol arkadaşı olan müzik aletlerinin insanlığın
geçirmiş olduğu bütün merhalelere yakın tanıklık etmiş olması, onun
bu yolculukta geçirmiş olduğu değişimlerin multidisipliner yönü ile
ele alındığında insanlık tarihinin gelişimi ile ilgili birçok detayı
görmekteyiz. Bu sebeple çalgıyapım tasarım ve restorasyon biliminin
çok disiplinli bir alan olduğunu yukarıda anlatılanlarla bir kez daha
ifade etmiş olmaktayız. Sonuç olarak müzik aleti yapmanın, tasarlayıp
geliştirmenin ve onu restore edebilmenin salt bir zanaat olarak
düşünülemeyeceğini, aksine geniş bir bilim alanına sahip olduğunu bu
ifadeler ortaya koymaktadır. Yüzyılların birikimi olarak günümüze
ulaşmış olan bu sanatın içerisinde modern dünyamızı şekillendiren
bilimin pek çok farklı disiplinini görmek bu sanatın ne kadar çok
disiplinli bir meslek olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.
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MULTİDİSİPLİNLER ÇALIŞMALARIN TASARIM
KÜLTÜRÜNE KATKILARI
Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Dora Erdilek
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İçmimarlık Bölümü öğretim üyesi

Sanat ve Tasarım alanlarında, farklı disiplinlerde eğitim veren ve
eğitim alan bireylerin genel mesleki eğitimlerinin yanında, belirlenen
kısa zaman dilimlerinde ortak proje üretmeleri, deneysel çalışma
ortamları oluşturmaları ve atölye çalışmaları yapmaları eğitimde
sıklıkla uygulanan, yaratıcılığı geliştiren ve farklı disiplinlerdeki
bireylerin ortak tasarım kültürü oluşturmalarını sağlayan
yöntemlerden biridir.
Ortaya çıkan iletişiminin sonuçlarının sergilenmesi veya çeşitli
yöntemlerle topluma sunulması ile bu etki genişleyerek artmaktadır bu
nedenle, öğrenciler ve eğitmenleri dışında, izleyen tüm bireylere çok
yönlü tasarım deneyimi yaşatmaktadır. Böylece, eğitimin ritmi
toplumu etkileyerek tasarım kültürü oluşmasına katkı sağlamaktadır.
Çalışmada sunulan disiplinler arası bağlantılar için ana çıkış noktası
olarak iç mimarlık tasarım eğitimi seçilmiştir. Kısa tanım olarak iç
mimarlık kullanıcının psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçları
doğrultusunda yaşam mekanlarını tasarlama ve yaratma sanatıdır.
Açık veya kapalı olarak adlandırılan her çevrenin, mekânsal
işlevselliğinin yanı sıra insan faktörü, fizyolojik, ergonomik,
psikolojik değerler, sosyal ve ekonomik kriterler paralelinde
planlanmasıdır. Bilimsel, sanatsal, teknik kuramların da kullanıldığı
bir organizasyondur. İç mimar, bireylerin yaşamasını kolaylaştırmak,
barınma,
eğlenme,
dinlenme,
çalışma
gibi
eylemlerini
sürdürebilmelerini sağlamak için mekanları düzenleyen kişidir.
Mesleki tasarım eğitimin amacı; Eleştiriel ve alternatifli düşünme,
sanatsal ve biçimsel araştırma, yakın disiplinlerle ortak çalışma,
kişisel yetenek ve tasarlama yönlerinin gelişmesi, yapı, hacim(mekan),
işlev, birey, toplum ile birlikte biçim (form), konstrüksiyon, renk, ışık,
malzeme, teknik, zaman, ekonomi kuramlarının bilimsel, sanatsal ve
teknik içeriğinin tasarım yeteneğinde bütünleşmesini sağlamaya
çalışmaktır.
İç Mimarlık mesleğinin yakın meslek disiplinleri ile bağlantısı
sanatsal, teknik ve bilimsel yönleri ile ele alınmaktadır. Eğitim
sisteminde gerçekleşen çalışmalar, öğrencilerin disiplinler arası iş
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ortamına katılımını sağlayabilecek özelliklerde tasarlanmış ve
düzenlenmiştir.
Bu bağlamda içmimarlık tasarım eğitiminde kullanılan sanatsal, teknik
ve bilimsel bağların hangi mesleklerle ilintili olduğu ve ilgili
mesleklerin de hangi dalları ile bağ kurulduğu şu şekilde özetlenebilir.
İç mimarlık eğitiminin Sanatsal disiplinlerle bağı; Görsel ve mekânsal
disiplinlerdir, genellikle güzel sanatlar ve tasarım eğitimini kapsar.
Seramik; yapının iç ve dış yüzeylerinde uygulanabilir, kullanım
eşyaları, günlük eşyalar veya yüzey kaplamaları, çini ve benzeri
biçimlerle bağ kurulmaktadır. Endüstri ürünleri tasarımı; İnsan
duyuları ile algılanabilen ürünlerle bağ kurmaktadır. Tekstil; kumaş,
elyaf, ham maddelerinden itibaren kullanıma hazır hale gelene kadar
yapılan işlemleri kapsar. Halı dokuma, örme, keçe, yapıştırma, iplik,
nakış, sanayide teknik amaçlı, ev dekorasyonunda, konfeksiyonda,
yüzey panolarında, baskı tekniği ile bağ kurmaktadır. Heykel; Çeşitli
gereçler kullanarak 3 boyutlu düzenlemeler yapar. Estetik değeler
aracılığı ile duygu ve düşünceleri iletir. Teknolojinin etkisiyle mimari
yapılar heykelsi görünebilir. Resim sanatı, dekorasyon, perspektif,
duvar resmi konuları ile iç mimarlık mesleği ile arasında bağ
kurmaktadır.
İç mimarlık tasarım eğitiminin Teknik disiplinlerle bağı; Mimarlık
yapı bilgisiyle, barınma ihtiyacını gidermede teknik çözümlerle,
ekonomik ve teknik olanakların kullanılmasıyla da ilişkilendirilebilir.
Mühendislik, açık alan tasarımlarına destek vermeleri, inşaat, elektrik
sistemleri, endüstri mühendisliği, makine mühendislikleri gibi iç
mimarlık tasarımlarında yer alan düzenlemeler ve teknik detaylar
bakımından ortak çalışma gerektiren disiplinlerdendir. Peyzaj
mimarlığı; insan-çevre ilişkisi, doğa, ekolojik denge, bahçe, yol,
duvar, havuz gibi düzenlemelerle bağ kurmaktadır. Strüktür
mühendisliği, yapı tasarımı, onarımı ve dönüşümü, yük ve basınç
hesapları, temel dayanım araştırmaları kolon ve kirişlerin davranışının
analizi ile mesleki bağ kurmaktadır. Konstrüksiyon çalışanları, meslek
lisesi mezunları, ustalar, iç mekan elemanlarının taşıyıcılığı, iskeleti
veya mobilyaların taşıyıcı sistemlerinin kurgulanması aşamalarında,
düz, kavisli, kabuk, kutu, dikme ayak konstrüksiyon gibi kurguların
oluşturulmasında iç mimarlar ile birlikte çalışan meslek dallarıdır.
İç mimarlık tasarım eğitiminin Bilimsel disiplinlerle bağı; Doğruluğu
benimsenen, sistemli güvenilir bilgi birikimi, yenilenmeye açık
dinamik yapı ile disiplinler arası bağlar kurulmaktadır. Ergonomi,
Anatomi, vücut hareketleri, açılar, mesafeler konularında bağ kurar ve
tasarımların doğru biçimlenmesini sağlar. Psikoloji, mekan kimliğinin
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bireyler üzerindeki etkisinde rol oynar. Sosyoloji, sosyal olaylar,
savaşlar, toplumsal hareketler, kurumlar ve etkileşimlerin mekan
tasarımlarına yansıyan düzenlemeleri bakımından ilişkilidir. Tasarım
hukuku, patent alma, tasarımcı hakları ile bağ kurmaktadır. Coğrafya
bilimi, iklim ve yaşam biçimine göre değişen mekanlar tasarlanması
gerektiğinden iç mimarlık tasarımına bu anlamda katkı sağlamaktadır.
Antropoloji, insan bilimi, kültürel, sosyolojik, arkeoloji, geçmiş insan
medeniyetleri, insanın ve yaşam biçimlerinin kültür tarafından nasıl
şekillendiği, geleneklerin etkileri, savaşların etkileri ile değişen yaşam
mekanları konularında mesleğin geliştirilmesine etki eder. Tarih
bilimleri, kronolojik anlatım (zaman şeritleri), bölgesel tarih (örneğin
Ege bölgesi tarihi), milli tarih (Türk tarihi), etnik tarih (örneğin
Çerkezlerin tarihi), mekan tasarımı tarihi, mimarlık tarihi, geleneksel
el sanatları tarihi ve sanat, uygarlık, arkeoloji, tasarım, giysi tarihi gibi
benzer konulara göre tarih biliminin mesleki bağları bulunmaktadır.
Ekonomi ve maliyet bilimleri de mesleğin bağ kurduğu diğer meslek
dallarıdır. Bu disiplinlerarası çalışmaların oluşumuna hazırlanmak
üzere eğitim sırasında kuramsal bilgiler verilmekte ek olarak
uygulamalı çalışmalara örnek verilebilecek, öğrencilerin kısa süreli
atölye çalışmaları yapmaları sağlanmaktadır.
Bu çalışmada Almanya’nın Stuttgart, Köln, Coburg, Berlin ve
Türkiye’nin İstanbul şehrinde gerçekleşen, çeşitli ve kalabalık
kitlelere hitap eden tasarım etkinlikleri incelenmiştir. Etkinlik
sırasında sergilerin yanında güzel sanatlar ve tasarım dallarında atölye
çalışmalarının yer aldığı tasarımın eğitimi alan öğrenciler olduğu gibi
farklı ülke, meslek grubu hatta değişik yaş gruplarındaki bireylerin
katılımı ile gerçekleşenler de vardır. Katılımcıların sergi izleme
dışında deneysel çalışmalarla katılımları, birlikte yaratmaları ve
tasarım kültürü oluşturdukları görülmektedir. Eğitim kurumlarında
tasarım eğitiminde sıklıkla kullanılan bu yöntemin uygulanması
multidisplinler arası çalışmaların sosyal ve kültürel değere katkılarını
ve önemini göstermektedir. Etkinliklere izleyici ve yönetici olarak
kişisel katılım sağlanması çalışmanın özgünlüğünü oluşturmaktadır.
Atölye çalışmalarında konu çeşitliliği çalışmanın başında açıklanmış
olan, iç mimarlık mesleğinin sanatsal, teknik ve bilimsel disiplinlerle
ilişkilerinde kurduğu bağlara yönelik çeşitlilikler içermektedir.
Çalışmaların yöntem çeşitliliklerinin yanında atölye sonuçlarının
halka açık kamu alanlarında sergilenmesi, sergi sırasında
gerçekleştirilen 1 hafta süren yiyecek içecek ikramları, canlı müzik
organizasyonu, ışık şovları, açık ve kapalı alanlarda farklı
konseptlerde düzenlenen sergi yüzeyleri veya mobilyalarının
tasarımları da eğitim kurumunda ki öğrenciler ve öğretim üyeleri
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tarafından tasarlanarak ortak alanlarda işlevsel kullanımlar olarak yer
almaktadır.
Tasarım disiplininde sosyal alanda yaratılan atölye çalışmalarının
teorik ve kuramsal eğitime etkisi, deneysel çalışma ortamlarının
incelenmesi, çalışmaların gerçekleştiği sosyal alanlarda atölye ve
eğitim arasında bağ kurmak, tasarımda etkilenme alanlarının
varlığından bahsetmek, sosyal ortamlardaki deneyimlerin eğitime ve
kültüre katkısını örnekleri yerlerinde izleyerek, etkinliklere katılarak
ve çalışmaları yöneterek değerlendirmeler yapılmıştır.
Çalışmaların gerçekleştiği şehirlerden biri olan Stuttgart, Almanya’nın
büyük ve önemli şehirlerinden sanayi merkezi olduğu kadar önemli
bir kültür merkezidir. Atölye çalışmalarının gerçekleştiği merkez alan
oldukça büyük 20.000m2 lik alana konumlanmış bir sosyal alandır.
Günlük yaşamda karşılaştığımız mekanlardan farkı çok sayıda atölye
çalışmasının aynı anda gerçekleşmesine olanak verecek biçimde
düzenlenmiş büyük atölyeler topluluğu gibidir. Fuar alanı olarak
adlandırılan bu mekan değişik konseptlere göre düzenlendiğinden çok
işlevli tasarım düzenlemelerine de iyi bir örnektir. Yemek, sağlık,
yaratıcılık, seramik, cam, tekstil (dokuma, örme, dikme vb) el
becerileri (obje üretme, kağıt veya konstrüksiyon gerektiren çeşitli
malzemelerin kullanımı vb), geleneksel el sanatları, oyun, maket
yapım teknikleri, daha önceden tasarlanmış araba ve tekne
maketlerinin bu ortamda teknik servislerinin katılımcıların bizzat
kendilerinin yaptığı tamir alanları, bu araçların yarıştırılması için
oldukça büyük (yaklaşık 200-300 m2 lik yarış alanları bulunmaktadır.
Mekan genelinde yeme içme alanları, canlı müzik ve dinlenme
alanları bulunmaktadır. Genel mekan çok farklı disiplinlere ait
mesleklerin atölyelerinden oluştuğundan mekandaki farklılıklara
rağmen genel mekan kimliğindeki bütünlük, süreklilik, iç-dış mekan
birliktelikleri ustaca düzenlenmiştir. Atölyelerdeki malzeme bolluğu
ve çeşitliliği, yapım atölyelerine katılan bireylere verilen kişisel
kullanım alanlarının rahatlığı ve ergonomik ölçülerin titizlikle
düzenlenmiş olduğu görülmektedir. Nesnelerin kullanıcı ve izleyenle
ilişkisi, teknolojik olanaklardan çok bireylerin aynı sosyal ortamı
paylaşmalarıyla sağlanmaktadır. Aynı zamanda değişik cinsiyet ve yaş
gruplarından bireylerin atölye mekanlarında birlikte üretim yapmaları,
disiplinler arası çalışmaların bir arada bulunması dışında, yaş ve farklı
statülerden bireylerin de bir araya gelmesiyle daha çok yaratıcılık,
etkileşim ve paylaşım olmasını sağlamaktadır. El işçiliği, dokuma,
takı tasarımı, baskı, resim, maket yapımı (konstrüksiyon ve teknik
sistem içeren elektrikli veya motorlu maketler) boyama, seramik, cam
yapımları atölyeler sırasında eğitmenler tarafından katılımcılara sözlü
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ve görsel bilgi verilmekte, beyin fırtınası yapılmakta ardından
yapımına başlanmaktadır. Hazır yapılmışı satın almak yerine atölye
ortamında üretmek, öğrenmek, izlemek, fikir geliştirmek, düşünmek,
teknik bilgi edinmek, eğlenmek gibi tasarım eğitimine destek olan bu
ortamlar bireylere sosyal ve kültürel değerli kazanımlar sağlamaktadır.
Köln şehrinde de benzer ortamlar düzenlenerek atölye çalışmalarının
farklı şehirlerde ve yoğun olarak yaşam biçimlerine katıldığını
söyleyebiliriz. Benzer özellikte çalışmalar diğer şehirlerde de
büyüklükleri değişerek yinelenmektedir. Yapı maketleri, gerçekte var
olan bir sokağın maketinin gerçekçi özelliklerde yapılması, model
tren/demiryolları maketleri, elektrikli veya akülü, uzaktan kumandalı,
ses ve ışık sistemleri olan maksetlerin yapımı, çeşitli ölçeklerin
kullanılması (1/87, 1/100, 1/20 vb gibi), yapı maketlerinde iç mekan
tasarımları, figür kullanımları, gerçekçi aydınlatmalar bulunmaktadır.
Milyonlarca küçük parçanın birleştirilmesi ile oluşturulan maketler
kimi zaman örnek olarak sunulmuş ancak çoğu zaman da atölye
katılımcıları tarafından ortak olarak üretilmektedir. Maketlerde
hareket sistemlerinin katılması, teknik bilginin yaratıcı fikirlerle
buluşması olarak değerlendirilir ve çalışmanın kuramsal ve teknik
yönünün birlikteliğinden elde edilen sonucu gösterir.
Atölye ortamlarına izleyici ve atölye yöneticisi olarak katılmanın yanı
sıra fotoğraf örnekleri ile tespit ve bulgular desteklenmiş ve analiz
edilmiştir. Coburg, Berlin ve Istanbul’da da yaratılan atölye ortamları
Üniversitelerin tasarım eğitimi veren bölümlerinde düzenlenmekte ve
benzer olanaklar kamusal alanlarda da yaratılmaktadır.
Örneklerin önemi, eğitimin nasıl-nereden alındığı sorularına yanıt
olabilecek, eğitim kurumunda ve kurum dışında gerçekleşen
organizasyonların benzerlikleri, alternatif eğitim değerlendirmesi ve
tüm çalışmaların geniş kitlelere yayılması ve sürekliliğinin
yaratılmasıyla alışkanlık haline gelmesi, ihtiyaç olarak hissedilmesi,
eğlenerek fark etmeden eğitim verilmesi, yaşam biçimi oluşturması
bakımından kültüre etkileridir.
Teknolojinin konforunun yanı sıra, eğlenceli, doğaya ve bireye duyarlı
yaşam alanları oluşturulması bu alanların yeniden çok çeşitli
biçimlerde işlevlendirilmesi (atölyeler kurulması) ile farklı
mesleklerden ve farklı yaş gruplarından bireylerin birlikte
çalışmasıyla edinilen kazanımlar sunulmak istenmiştir. Gelişen
teknoloji çağında el becerisi ve yüz yüze iletişimin önemi
vurgulanmak istemiştir. Çalışmaların eğitim alanlarından, sosyal
alanlara geçmesi, sosyal alanın eğitim alanına dönüştürülmesine ait
analizler sunulmuş ve çalışmaların olumlu sonuçları gözlemlenmiştir.
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Çağımızda iletişimin, medya ve teknoloji dışında yüz yüze ve mesleki
çeşitlilikler içinde birlikte düzenlenen paylaşımlarla birlikte
algılanarak değerlendirilmesini sağlamak gerektiği, bu anlamda
düzenlenen akademik çalışmaların artmasına katkı sunmak üzere bu
çalışmadaki örneklerin çoğaltılabileceği anlatılmıştır.
Sonuç değerlendirmesinde çağımızda iletişimin, «medya ve teknoloji»
dışında yüz yüze ve mesleki çeşitlilikler içinde, farklı disiplinlerden
gelen bireylerle birlikte gerçekleşmesi, etkinliğin gerçekleştiği
mekanlar ve ortamlarla birlikte, bir bütün olarak algılanarak
değerlendirilmesi, bu anlamda düzenlenen akademik çalışmaların
artmasına katkı sunmak üzere bu çalışmadaki örneklerin
çoğaltılabileceği vurgulanmak istenmektedir.
Genel değerlendirme yapılırsa, disiplinler arası iletişimin atölye
çalışmaları ile yaşama katılması, paylaşılarak deneysel öğretilerin
geniş kitlelere yayılmasına dikkat çekilmektedir.
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ABSTRACT
Garden is a form that occured because of various necessities and
reasons, especially religious beliefs, after people have settled in. It’s a
phenomenon that vary from culture to culture and shaped by different
architectural and artistic trends. Design elements used in garden also
differ in this respect. Climatic and ecological conditions are important
in designing them. Firstly, it was made for aristocrats as wealth
indicator; later it started to be design for society and individuals. In
this study, it was tried to give information about the formation of
garden and garden idea; concept of garden seen in different societies
over time was evaluated; effect of garden idea in Turks, formation of
Turkish garden concept were discussed. Since early ages, “formal”
and “natural” lines appear in the formation of garden. The first
examples are generally formal and symmetrical. Hereby, in addition to
respect for nature, the fear from nature and desire of domination on it
have led to design of such garden areas. Plants were planted with a
certain level and shape. Water was used as very important gardening
element, architectural elements were included. In time, this idea gave
place to the concept of “natural” design. Instead of being dominant on
nature, becoming a part of it has gained importance. Plants have a plan
within themselves, water and architectural elements continued to be
used as required by the era. Large public areas were designed and the
borders were removed. The Turkish garden culture has been shaped
according to time and needs of the research has been revealed.
Keywords: Garden, History, Culture, Turkish Garden Conception
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ÖZ
Bahçe, özellikle yerleşik düzene geçtikten sonra başta dini inanışlar
olmak üzere çeşitli ihtiyaçlar ve nedenlerle ortaya çıkmıştır. Kültürden
kültüre, yöreden yöreye çeşitlilik göstermiş; zaman içerisinde farklı
mimari ve sanatsal akımlarla şekillenmiştir. Bahçede kullanılan
tasarım unsurları da bu açıdan farklılık göstermektedir. Bahçe
mekanlarının oluşturulmasında kültürel farklılıkların yanı sıra iklimsel
ve ekolojik şartlar da önemlidir. Bahçe fikri ilk ortaya atıldığında
zenginlik göstergesi olarak özellikle aristokratlar için yapılırken;
zamanla toplum ve bireyler için yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada
bahçe ve bahçe fikrinin doğuşu hakkında bilgiler verilmeye çalışılmış;
zaman içinde farklı toplumlarda görülen bahçe anlayışları
değerlendirilerek Türklerde bahçe fikrinin ortaya çıkışı, Türk bahçe
anlayışının oluşumunda farklı kültürlerin etkisi ele alınmıştır. Bu
amaçla mevcut araştırma sonuçlar incelenmiş ve literatür taranmıştır.
İlk çağlardan bu yana bahçe kültürünün oluşumunda özellikle
“formal” ve “doğal” çizgiler ön plana çıkmaktadır. İlk örnekler genel
itibariyle formal yapıda ve simetriktirler. Burada doğaya saygının yanı
sıra doğaya karşı hissedilen korku ve egemenlik isteği, bu tarz bahçe
mekanlarının oluşmasına sebep olmuştur. Bitkiler belirli bir düzende
ve şekil verilerek dikilmiştir. Su çok önemli bir bahçe elemanı olarak
kullanılmış ve mimari unsurlara yer verilmiştir. Zamanla bu düşünce
yerini “doğal” bir yapıya bırakmıştır. Doğaya egemen olmak yerine
doğanın bir parçası olma düşüncesi önem kazanmıştır. Bitkiler doğada
olduğu gibi kendi içinde bir düzene sahip fakat rastgele dikilmiş, su ve
mimari unsurlar ise dönemin gerektirdiği şekilde kullanılmaya devam
etmiştir. Bu dönemde kamuya açık büyük alanlar oluşturulmuş ve
sınırlayıcılar ortadan kaldırılmıştır. Türk bahçe kültürünün de diğer
kültürlerde olduğu gibi zamana ve ihtiyaçlara göre şekillendiği yapılan
araştırmalarla ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Bahçe, Tarih, Kültür, Türk Bahçe Anlayışı

I.

INTRODUCTION

The garden is a kind of artificial art which is embracing artchitectural
structures in a certain boundary and order with an aesthetic and
functional outdoor and has been changed as a structural or herbal
composition in every period. As in other arts, it has always been
formed as an artifact that is appropriate to the human desires and
purposes. The garden is a natural product based on human (Güregenli,
1982; Ekşioğlu, 2001).
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Due to the influence of nomadism, garden elements in Turkish culture
were evaluated as natural elements such as mountains, plains, lakes
etc. Because the Turks did not see the garden as an area limited to
their own property, they adopted it as a part of nature and in it. With
the transition to settled life, Turks, who created different cultural
patterns, continued to perceive nature from a broad perspective; but
with the change of time and conditions, the garden concept has been
shaped in parallel with the social and economic developments.
Although there are opinions that Turkish gardens are under the
influence of Islamic garden culture and that it is a component of it, the
effects of Mediterranean, Iranian and Byzantine gardens in the regions
here Turks settled are felt to a great extent (Çınar ve Kırca, 2010). In
addition to this, especially towards the West after the 18th century is
discussed.
In this study, it was examined that the development of the
understanding of the garden in the World, other cultures which
affecting the understanding of Turkish garden and the characteristics
of these cultures; thus, the starting point of the Turkish garden concept
was tried to be put forward.

II.

HISTORICAL PERSPECTIVE OF GARDEN
APPROACH IN VARIOUS CULTURES

It is known that the landscape gardening takes place in the period after
the settled life. In earlier, the first practises for the purpose of beware
from natural disasters and wild animals were transformed into a ritual
which is carried out with the aim of orienting to nature with the effect
of religious beliefs. The concept of garden, which is shaped according
to climatic conditions and beliefs, has continued to take shape with the
emergence of the first works in East and Far East.
In the Egyptian and Mesopotamian civilizations, it is stated in the
works from the period when the garden was used frequently in daily
life and ceremonies. The gardens have been created both in terms of
production and visual and functional aspects, where many plant
species were used and produced. Palm trees, palm figs, pomegranates
and lemons were the most popular species. The water, which was
directed and carried from the Nile River, has been used to irrigate the
plants and large pools were filled. In addition to large house gardens,
large parks were built to meet the needs of the people in these areas,
water elements and seating units were built. The topography of the
area was shaped and gardens were made. The most important example
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of these gardens is the Hanging Gardens of Babylon. The garden,
which was built by the King for his wife, was not only a place where
religious beliefs were carried out or watched the beauties, but also
took its place in history as one of the important engineering solutions
of both the formation of the terraces and the circulation of the water in
these terraces.
The understanding of the Islamic garden is mainly based on the belief
of “the garden of paradise” and it is manifested as an established
culture in the regions where Islam is accepted. In the Qur'an, paradise
is portrayed as a living space filled with fruity trees and refreshing
with the shade of large trees. Muslims, who have longed for such a
beautiful and spiritual place, have developed their garden culture in
this direction in order to create a reflection of heaven in their lives in
the world. For these reasons, the Islamic gardens have been built
around temples and palaces, especially as lush and serene places filled
with flower parties and marble-covered sprinkler pools. The gardens
of the Alhambra and the Alcazar Palaces in Spain, palace gardens in
Iran which especially char-i bagh (four-piece) style, Taj Mahal in
India, Ram Bagh and Shalimar Bagh are among the most important
examples of Islamic gardens. In this period, many plant species were
also used in gardens.
In the Far East, it is possible to see the traces of love and respect to the
nature and nature's assets in the garden arrangements. There are
important examples especially in China and Japan. Besides the cherry
trees and maple trees, the plants, rocks, stones and pebbles which are
shaped by the special methods called bonsai were used extensively in
the Far East garden art. In addition to the gardens where water is used
as an element of the garden, there are only gardens with rock and
stones. In the gardens of the Far East, every plant used in the garden,
every stone, in short, each element has a meaning and a purpose.
Bridges, stone benches, miniaturized samples of tower-shaped and
curved edges of the roof of the religious structures which called
pagoda, lanterns and so on elements are other structural elements of
Far East garden art.
The development in every aspect of life, when societies reach a certain
social and cultural level. This also applies to green area and garden
arrangements. However, the requirements of the period sometimes
cause these developments to be delayed. The development of garden
understanding in Western civilizations was delayed by wars.
In the Greek civilization, the urban areas were underdeveloped,
narrow and uneven streets, and the ornate cities were deprived of
green space (Ekşioğlu, 2001). Contact ith the East has been a
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landmark for the Greeks in their garden understanding. Garden houses
and villas have been built; colonnaded streets have been built; pools,
fountains, trees, flower parts, both private gardens and public places
such as agoras, stadiums were organized. In this period every branch
of art continued to develope, the Greeks especially decorated the
streets, fountains and water elements with sculptures by attaching
great importance to them.
In the Romans, garden art remained in the background for a long time.
In the beginning, the Romans used the gardens to produce products
just like the Greeks. Then, with the development of trade, the gardens
began to transform into a garden of ornamental and pleasure.
According to Ekşioğlu (2001), in the Roman gardens arranged by the
parceling system, tree groups, sculptures, vases, shaped trees and
shrubs were important garden elements. Public parks have been built
in this period and in these parks, alleys, terraces, stairs, columns and
pergolas were included. In the parks, sculptures and vases were used
as structural elements.
The fact that there was an inwardness in the Middle Ages also caused
the encirclement of the settlements with the walls and the walls of the
fortress and thus a border with nature. The most important reason for
this was the need to protect against external threats and dangers.
During this period, monasteries and castles were surrounded by large
and flashy gardens. According to Ekşioğlu (2001), the monastery
gardens were generally gardens where the products needed for the life
of the priests were obtained. The castle gardens were designed as
areas where formal shaped garden furnitures were used less, covered
with raised balconies and the seating units which made of stone. In the
medieval gardens, water and water-connected structures were among
the most commonly used garden elements.
The Renaissance which emerged in Western civilizations, especially
in Italy, and France Baroque movements caused to develope and
change the garden culture.
Renaissance and Baroque garden theories mention art and nature.
Architects, artists, philosophers, scientists or gardeners who formulate
information about the garden have been the guide to important ideas.
In this time, questions have been tried to ans er that “Should the
garden be a secular paradise or should it take on an utilitarian task? Is
it possible to collect both vie s in a uniform garden?” (Kluckert,
2000; Demiröz, 2002).
Renaissance, which means rebirth, has brought a lot of innovations
especially in art and architecture by showing its influence in Italy
where this movement was born and later in the world. According to
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Pamay (1979), in this period it was mostly created various terraces,
labyrints, magnificient staircases and avenues, pergolas and fences,
column series, water facilities, cascades, fountains, ponds and caves,
plants given by the forms at gardens (Demiröz, 2002).
The Renaissance movement that emerged in Italy made itself felt in
other countries with various changes and innovations. France is one of
these countries. The reflection of the Renaissance in France has
emerged as the transformation of the Gothic and Baroque style into
ne understandings from Renaissance. According to Ekşioğlu (2001),
in this period, the gardens were considered as a main area to be seen
rather than being a place for people to sit and use for special
entertainment. The aim here was to show the power and richness of
the garden owners. The Versailles Palace garden in France is one of
the most important examples.
The Industrial Revolution, which generated in Europe in the 18th
century with the advancement of technology and new discoveries,
caused a change not only in living conditions but also in the garden
concept. The increase in mechanization, the opening of new and many
factories and other factors caused environmental pollution, this
situation has increased the missing and needs of people to nature.
England, one of the countries where the Industrial Revolution
emerged, was the pioneer of the return to nature movement. It is
accepted that this movement started with painting and inspired by
nature paintings and started to practice in real fields. According to
Evyapan ve Gönül (1974), this kind of idea has created the English
garden style that the garden design is a kind of nature picture and it is
possible to show in the background or in the foreground like in a table
by shading or illuminating the garden elements,
In this period in which naturalism has gained importance, a
complementary style has been applied to each other with smooth
transitions in the nature-house-garden triangle. In order to make the
garden is a part of both the house and the nature, the garden walls
have been completely removed and this idea, living in nature, is tried
to be instilled people. Formal styles, patterns and shapes have been
replaced by informal styles and nature has been tried to be imitated. In
order to supply the needs of people that rest and socialization, large
parks were made available to the public.
In time, different garden understandings have improved and changed
according to different civilizations. This situation has caused the
development of the Turkish garden concept over time. The
understanding of Turkish garden is also influenced and developed by
different cultures.
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III.

HISTORICAL PERSPECTIVE OF THE TURKISH
GARDEN CONCEPT

Since the day when mankind has existed, he has respected, loved and
admired the nature and feared it because of its power and mystery
(Işın, 1999; Çınar ve Kırca, 2010). In the period of emigration before
they settled in Anatolia Turks have a fearful respect for nature because
of the climatic conditions in their regions and the difficulties caused
by the topographic structure.
Although the Turkish gardens seem to be under the influence of the
Eastern civilizations, even if they exhibit similarities in terms of
religious as they were in the countries where Islam was accepted,
actually, from all the Eastern and Western civilizations living on the
geography they inhabited and also from the local conditions (climate,
soil, vegetation etc.) has impressed by them and created a unique
garden culture.
According to Eldem (1976), Turks revered to nature, because they
came Anatolia as a nomadic from natural and unprotected life. This
situation is seen clearly in garden applications in settlements in
Anatolia (Şahin Kuş ve Erol, 2009).
After the adoption of Islam, Turks have not wiped out their old beliefs
and their practices were depending on these beliefs, and they have
maintained some of these beliefs and practices within the new religion
they have accepted. “Nature Cult” and “Sky God Cult” hich as
forming the belief systems of ancient Turkish communities in Central
Asia is among the beliefs and practises that effecting ongoing until
today (Ergun, 2004; Tazebay ve Akpınar, 2010). The Nature Cult is a
belief that attribute vitality and spirit to everything in nature; tree,
river, mountain, peak etceteras. The Sky God Cult indicate to head
towards from polytheistic naturism to monotheism. Therefore, the
distinctive character of the Turkish faith is a unique kind of naturalism
(Kabaoğlu, 2008; Tazebay ve Akpınar, 2010). Such beliefs have
played a very important role in shaping the understanding of Turkish
garden, in the diversification of garden elements, in the selection and
use of structural materials.
During the Seljuk period, the Turkish garden culture reveals itself in
large courtyards, gardens, orchards and large or small green
landscaping. Seljuk palace gardens were built with this understanding.
Water elements, fruit trees, flowers and fountains were designed and
implemented in a way that represents religious beliefs; the concept of

211
Paradise Garden was adopted. In addition to these, inner courtyard
system houses, promenade places and parks were built during the
Ottoman period. It is observed that larger scale studies were carried
out in this period.
Accordin to Atasoy (2003), during the reign of Suleyman the
Magnificent, which was the most magnificent period of the Ottoman
Empire, the garden and flower culture were developed as a result of
the interactions with other civilizations and new insights were
introduced. The European countries were very much influenced by the
Turkish garden culture at that time. It was frequently mentioned by
many European observers and artists that Turks valued the garden and
the flowers, there was a flower language among the Turks and each
flower had a meaning (Tazebay ve Akpınar, 2010).
Çınar and Kırca (2010) have stated that in the period of the Ottoman
Empire which was a Turkish-Islamic synthesis in essence, an original
nature perception and garden understanding have been created by
blending the different religious –ethnic elements and the nomadic
Turk communities and the cultural heritage inherited from the Seljuk
State. This consciousness and the garden culture has found an
aplication area at small or large, private or public areas, palaces and
almost every branch of art and has become one of the irreplaceable
elements of ceremonies and celebrations in the Ottoman Empire.
It is seen that almost all of the works of the Ottoman period were
dominated by a symmetrical structure and studies were carried out on
the basis of this design principle. Just like the Seljuks, water elements,
fruit trees, flowers, fountains and other elements were the most
important elements of gardens and parks during this period. Bursa,
Edirne, Manisa, Amasya and Istanbul Palaces are the places where the
Ottoman Empire's most magnificent garden samples are found.
The influence of the western civilizations on Turkish garden art dates
back to the 18th century and later. As a result of the increasing
interaction and communication with Western civilizations,
Renaissance and Baroque movements were adopted in the Ottoman
Empire. The artists, gardeners, scientists and travelers who came to
the Ottoman Empire were effective on this interaction. Thus, gardens
and parks, which have a unique character in the garden style
performed by simulating nature, have been replaced by a style with
sharper lines and formal structures. A flamboyant, grandiose and
exaggerated style which was irreplaceable for Renaissance and
Baroque has begun to develop. Natural species have been replaced by
foreign and exotic species brought from abroad. Dolmabahçe and

212
Beylerbeyi Palace Gardens are the best examples of the effects of
Renaissance and Baroque styles in our country today.
In parallel with all major reforms at the Republication Era of Turkey,
the public improvements was cared and the new urban parks, gardens
and spaces such as squares heve been created within the framework of
new social structure in cities. However, the importance given to the
preservation, continuity and the spatial uses of cultural heritage in the
early years of the Republic gived place to cultural erosion with time
and the rapid sociological changes experienced by cities led to the
emergence of unidentified spaces and gardens that disregarded
cultural accumulations (Tazebay ve Akpınar, 2010).

IV.

CONCLUSION

The garden is shaped by the demands and needs of all societies and all
times from past to present. In the beginning, these areas, which were
the indicators of wealth of the rich class, over time, have become the
areas of breathing for individuals in society. Sometimes it was granted
the right of ownership and at some times the walls were demolished
and the integrity with nature was tried to be provided. Over time,
intercultural interactions have taken place and syntheses have emerged
from east to west and from west to east. This situation obtain same for
Turkish gardens.
The Turkish gardens are the historical and cultural values that provide
the information about the past, which is formed in accordance with the
wishes and needs of the period, carrying the traces of the periods
experienced. The examples that can remain until today and the written
and visual works shed light on the past and give information about the
social, cultural, economic, political, religious, etc. issues of the period
of these gardens.
As a result, it can be seen that in Turkish gardens parallel to the
interactions of time, they are affected from the East and the West, thus
creating a unique garden culture. As a result of these interactions,
there are examples extant. These areas should be considered as part of
our culture and history and should be protected, planned and managed
with the necessary arrangements.
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ABSTRACT
An artificial neural network (ANN) is a flexible mathematical
structure based on the function of the human brain which is capable of
identifying complex nonlinear relationships between input and output
data sets. Artificial neural networks models have been found useful
and efficient, particularly in problems for which the characteristics of
the processes are difficult to describe using physical equations. They
have been shown to be universal and highly flexible function
approximators for any data. These are defined as powerful tools for
models and an attractive alternative to the statistical classifiers,
especially when the underlying data relationships are unknown. It is
known that artificial neural network which is integrated with several
softwares, have been used in landscape planning and land cover
change detection with remote sensing applications for many years.
With the development of new independent artificial neural network
softwares, it is possible to create new decision-making approaches
with the ability to implicitly detect complex nonlinear relationships
between dependent and independent variables. Also with the ability to
detect all possible interactions between predictor variables gives great
opportunities in not only for landscape planning but also landscape
design studies. In this study, an overview of the features of artificial
neural networks and logistic regression is presented, opportunities and
risks of artificial neural networks and the advantages and
disadvantages of using this modeling technique in landscape
architecture studies are discussed.
Keywords: Artificial Neural Networks,
Landscape Design, Landscape Planning.
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ÖZ
Yapay sinir ağı (YSA), girdi ve çıktı veri kümeleri arasındaki
karmaşık doğrusal olmayan ilişkileri belirleyebilen, insan beyninin
işlevine dayanan esnek bir matematiksel yapıdır. Yapay sinir ağları
modelleri, özellikle süreçlerin özelliklerinin fiziksel denklemler
kullanılarak tanımlanması zor olan problemlerde faydalı ve verimli
bulunmaktadır. Herhangi bir veri için evrensel ve çok esnek fonksiyon
tahmin edicileri oldukları görülmüştür. Bunlar, özellikle temel veri
ilişkileri bilinmediğinde, istatistiksel sınıflandırıcılara çekici bir
alternatif ve modeller için güçlü araçlar olarak tanımlanmaktadırlar.
Birçok yazılım ile entegre edilen yapay sinir ağının, uzun yıllardır
uzaktan algılama uygulamaları ile peyzaj planlama ve arazi örtüsü
değişimi tespitinde kullanıldığı bilinmektedir. Yeni bağımsız yapay
sinir ağı yazılımlarının geliştirilmesiyle, bağımlı ve bağımsız
değişkenler arasındaki karmaşık doğrusal olmayan ilişkileri tespit
etme yeteneği ile yeni karar verme yaklaşımları yaratmak
mümkündür. Ayrıca bağımsız değişkenler arasındaki tüm olası
etkileşimleri tespit etme yeteneği ile sadece peyzaj planlamasında
değil, peyzaj tasarım çalışmalarında da büyük fırsatlar sunmaktadır.
Bu çalışmada, yapay sinir ağları ve lojistik regresyon özelliklerine
genel bir bakış sunulmuş, yapay sinir ağlarının fırsat ve riskleri ve bu
modelleme
tekniğinin
peyzaj
mimarlığı
çalışmalarında
kullanılmasının avantaj ve dezavantajları tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yapay Sinir Ağları, Lojistik Regresyon, Peyzaj
Tasarımı, Peyzaj Planlama.

V.

INTRODUCTION

Landscape architecture involves the spatial organization of outdoor
places to meet human needs and desires while protecting or enhancing
natural environments and processes. Landscapes designer aims to
create places that meet social, environmental, cultural, aesthetic and
practical requirements (Dee 2001).
Topography, water tidal activity, wind, seasonal and land use changes,
etc. are visible, tangible facts of landscape. Living concept is the most
important part of landscape. This has led to the development of some
auxiliary tools for understanding and developing the landscape. From
the beginning of the design (topographic infrastructure) to the end
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(acquisition of the product), artificial neural network based
applications have begun to be used to recognize the area and provide a
sustainable environment (Akıncı and Akıncı 2018).
Artificial neural networks (ANNs) are biologically inspired computer
programs designed to simulate the way in which the human brain
processes information. ANNs gather their knowledge by detecting the
patterns and relationships in data and learn (or are trained) through
experience, not from programming (Agatonovic-Kustrin and

Beresford 2000).
ANN models have been found useful and efficient, particularly in
problems for which the characteristics of the processes are difficult to
describe using physical equations. ANNs are non-linear mapping
structures. They have been shown to be universal and highly flexible
function approximators for any data- generation process. Therefore
they are powerful models for forecasting purposes, especially when
the underlying data-generation processes are unknown (Hsu et. al.
1995; Kohzadi 1995).
In this study, an overview of the historical development features of
artificial neural networks and logistic regression is presented,
opportunities and risks of artificial neural networks and the
advantages and disadvantages of using this modeling technique in
phases of landscape planning, landscape design, landscaping
application are discussed.

VI.

ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

The historical development of artificial neural networks involves great
differences from time to time. There were times when ANN was
popular (up), and there ere times hen it asn’t (Poczos 2018). In
1943, neurophysiologist Warren McCulloch and mathematician
Walter Pitts wrote a paper on how neurons might work. In order to
describe how neurons in the brain might work, they modeled a simple
neural network using electrical circuits. Modern computers as we
know it emerge in the 40s with the work of Alan Turing. But one of
his most famous works in the field of Artificial Intelligence showed
appeared in his 1950 article “Computing Machinery and Intelligence”
where he introduced the Turing test, machine learning, genetic
algorithm and reinforcement learning (Poczos 2018; Clabaugh et. al.
2000; Schaetti 2018).
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Figure 1. Artificial Intelligence Timeline (Schaetti 2018).
The Artificial Intelligence’s place of birth can be located at the
Dartmouth College in the middle of the 50s. John McCarthy and
Marvin Minsky organized in 1965 a workshop bringing together
several researchers interested in the fields of automata, neural
networks and the study of intelligence. In 1962, Frank Rosenblatt
defined the perceptron, the simplest kind of neurons and linear
classifier. But the early enthusiasms characterized by a huge
confidence of AI researchers were replaced by a sudden back return in
mid 60s. The mid-80s were the theatre of the comeback of
connectionist models, thanks to the rediscovery of the backpropagation algorithm and its successful application to many machine
learning problems. These results revived interest of scientists and
public authorities. In the mid-90s, intelligent agents appeared, helped
by the growing utilization of the World Wide Web which allowed the
implementation of software bots and search engines. Researches
continued on the connectionist model and new kinds of networks such
as Recurrent Neural Networks (RNN) and Convolutional Neural
Networks (CNN) which were the premises of Deep-Learning. In early
2000s, with the availability of enormous databases, Reservoir
Computing and Deep-Learning revived the interest of the scientific
community for neural networks. Machine Learning changed the goals
of AI to lead them to tractable problems which can be put quickly into
practice (Poczos 2018; Clabaugh et. al. 2000; Schaetti 2018).
Neural networks are massively parallels and the computation is
divided on an enormous amount of basic units that can go to several
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hundreds of billions in the case of the human brain. This architecture
allows the processing of information but also its storage. The
repartition of work allows a kind of tolerance to fault (Valiente et.
al.2017).
Artificial neural networks, with their remarkable ability to derive
meaning from complicated or imprecise data, can be used to extract
patterns and detect trends that are too complex to be noticed by either
humans or other computer techniques. A typical neural network has
anything from a few dozen to hundreds, thousands, or even millions of
artificial neurons called units arranged in a series of layers, each of
which connects to the layers on either side. Some of them, known as
input units, are designed to receive various forms of information from
the outside world that the network will attempt to learn about,
recognize, or otherwise process. Other units sit on the opposite side of
the network and signal how it responds to the information it's learned;
those are known as output units. In between the input units and output
units are one or more layers of hidden units, which, together, form the
majority of the artificial brain (Valiente et. al.2017; Woodford 2018;
Moncada 2018).
Most neural networks are fully connected, which means each hidden
unit and each output unit is connected to every unit in the layers either
side. The connections between one unit and another are represented by
a number called a weight, which can be either positive (if one unit
excites another) or negative (if one unit suppresses or inhibits
another). The higher the weight, the more influence one unit has on
another. (Valiente et. al.2017; Woodford 2018; Moncada 2018).
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Figure 2. Layer Structure of Artificial Neural Networks (Moncada
2018).
Information flows through a neural network in two ways. When it's
learning (being trained) or operating normally (after being trained),
patterns of information are fed into the network via the input units,
which trigger the layers of hidden units, and these in turn arrive at the
output units. This common design is called a feed forward network.
Not all units "fire" all the time. Each unit receives inputs from the
units to its left, and the inputs are multiplied by the weights of the
connections they travel along. Every unit adds up all the inputs it
receives in this way and (in the simplest type of network) if the sum is
more than a certain threshold value, the unit "fires" and triggers the
units it's connected to (Woodford 2018).
For a neural network to learn, there has to be an element of feedback
involved - just as children learn by being told what they're doing right
or wrong, by a feedback process called back propagation. This
involves comparing the output a network produces with the output it
was meant to produce, and using the difference between them to
modify the weights of the connections between the units in the
network, working from the output units through the hidden units to the
input units—going backward, in other words. In time, back
propagation causes the network to learn, reducing the difference
between actual and intended output to the point where the two exactly
coincide, so the network figures things out exactly as it should
(Woodford 2018).
A trained neural net ork can be thought of as an “expert” system.
This expert can then be used to provide projections given new
situations of interest and ans er “ hat if” questions. Other advantages
of artificial neural networks (ANN) include:





Adaptive learning: An ability to learn how to do tasks based
on the data given for training or initial experience.
Self-Organization: An ANN can create its own organization
or representation of the information it receives during learning
time.
Real Time Operation: ANN computations may be carried out
in parallel, and special hardware devices are being designed
and manufactured which take advantage of this capability.
Fault Tolerance via Redundant Information Coding: Partial
destruction of a network leads to the corresponding
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degradation of performance. However, some network
capabilities may be retained even with major network damage
(Valiente et. al.2017).
Although many ANN models are similar or identical to well-known
statistical models, the terminology in the ANN literature is quite
different from that in statistics (Sarle 1994). For example, in the ANN
literature:
















Variables are called features.
Independent variables are called inputs.
Predicted values are called outputs.
Dependent variables are called targets or training values.
Residuals are called errors.
Estimation is called training, learning, adaptation, or selforganization.
An estimation criterion is called an error function, cost
function, or lyapunov function.
Observations are called patterns or training pairs.
Parameter estimates are called (synaptic) weights.
Interactions are called higher-order neurons.
Transformations are called functional links.
Regression and discriminant analysis are called supervised
learning or hetero-association.
Data reduction is called unsupervised learning, encoding, or
auto-association.
Cluster analysis is called competitive learning or adaptive
vector quantization.
Interpolation and extrapolation are called generalization (Sarle
1994).

The statistical terms sample and population do not seem to have ANN
equivalents. However, the data are often divided into a training set and
test set for cross-validation (Sarle 1994).
Today, researches in the field of AI and Machine Learning attract
attention of many researchers, as well as that of industry leaders such
as Google, Apple or Facebook which are in a string concurrency to
create smarter products and announce them to the customers. Many of
the things done every day involve recognizing patterns and using them
to make decisions, artificial neural networks can help us to forecast,
identify and understand the key elements and create more suitable
solutions for decision making.
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VII.

LANDSCAPE ARCHITECTURE AND ARTIFICAL
NEURAL NETWORKS

Landscape planning can be defined as the practice of planning for the
sustainable use of physical, biological, and cultural resources. It seeks
the protection of unique, scarce, and rare resources, avoidance of
hazards, protection of limited resources for controlled use, and
accommodating development in appropriate locations. For optimum
decision making solution, several analyses must be done. Artificial
neural network models have remarkable ability to adapt to the
observed data, especially in the presence of database characterized by
incomplete information, with errors. Also they have nonlinear
statistical data modeling ability (Fabos 1985; Riccioli et. al. 2016).
ANN have been used in predicting models for territorial planning for a
very long time: These models have in fact the ability to estimate any
type of function, without taking account of its degree of nonlinearity
and without a priori knowledge of its functional form. On the other
hand, ANNs have a high degree of uncertainty in choosing the most
favorable network structure. Landscape change detection is also an
important topic in landscape planning. A variety of social, political,
and environmental factors contribute to land use change. ANNs are
commonly used to learn the patterns of development in the region and
test the predictive capacity of the model, while GIS is used to develop
the spatial, predictor drivers and perform spatial analysis on the
results. By this the predictive ability of the model improved at larger
scales when assessed using a moving scalable window metric. Finally,
the individual contribution of each predictor variable can be calculated
and detected across spatial scales (Riccioli et. al. 2016; Pijanowski et.
al. 2002).
Remote sensing is an efficient tool for monitoring the Earth at low
cost and in a short time. Artificial neural networks (ANNs) have
become a popular tool in the analysis of remotely sensed data.
Significant progress has been made in image classification based upon
neural networks. The rapid uptake of neural approaches in remote
sensing is due mainly to their widely demonstrated ability to



learn complex patterns, taking into account any nonlinear
complex relationship between the explicative and the
dependent variables,
generalize in noisy environments, which makes ANNs robust
solutions in the presence of incomplete or imprecise data,
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incorporate a priori knowledge and realistic physical
constraints into the analysis,
incorporate different types of data into the analysis because of
the absence of assumptions about the data set used (e.g.
normally distributed data) (Mas and Flores 2008).

An additional advantage of the ANN approach is that ANNs perform
supervised classification using less training data than the maximum
probability because the rules of recognition of a category are based on
the characteristics not only of the training data of this particular
category class but also of the other classes. Moreover, ANNs allow
fuzzy classifications considering the activation values as fuzzy
membership measures of belonging to a class. Also ANN sampling
represents a promising innovative approach which can resolve
complex data in less time than conventional approaches while
requiring minimal user input (Mas and Flores 2008; Sidky and
Whitmer 2018).
ANN can be a powerful tool for research, observe, understand and
analyze the data in landscape. Furthermore several analyses which
cannot be done before, can be easily estimated only with a use of an
ANN software. Such as image recognition and image-classification
deep learning applications could detect valuable data. As an example
the software could detect guest number and frequency of them in a
recreation area, only by monitoring the area.
Many factors can affect the feeling of like or dislike in landscape
design studies. ANN can be used to estimate success of use cases.
Inputs can be texture, width, length, shape... etc. for any element in
landscape and land surveys or deep learning image process of emotion
sensing technology can be used as outputs in teaching process of ANN
model. By this, which element has a negative effect and which
element has a positive effect on users can be detected much more
easily and efficiently. To estimate success of business processes,
design concepts same model can be used.
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Figure 3. Example of Deep Learning Image Process
In development phases of outdoor furniture’s and plants factors that
affect the quality and quantity such as amount and type of paint on
outdoor furniture’s, fertilizers on plants… etc. can be calculated by
ANN models. Also outdoor vandalism could be minimalized by the
correct variables on building and maintaining. This can be used to
minimize the usability test and design quality check studies.
Furthermore, the major limitation in implementing ANN, as pointed
out by Malczewski (2004), is their black-box style used to analyze
spatial problems. The meaning of Black box style is related to the
difficulty of explaining the internal elaborations (computations) of the
AI models: The ‘black box’ nature of the neural net ork methods is a
limitation as far as real-world applications are concerned. It is unlikely
that a solution or a set of solutions obtained by AI-GIS techniques will
be acceptable to those who make decisions regarding land use and the
public, if it is difficult or even impossible to clearly present and
explain to them the internal orkings of the AI models. (O’Sullivan
and Unwin 2003; Riccioli et. al. 2016).

VIII.

CONCLUSION

A comprehensive and integrated designing or planning system is a
known solution to cope with the dynamics of development and to
ensure optimal utilization of resources. However, in the absence of

225
such an elaborate planning system, a strategic and viable approach is
required to be developed and adopted. The use of the ANN has several
advantages and disadvantages. The ANN model approach detailed
above would have multiple benefits as given below;










Teaching ability gives the model ability to unique evaluation
criteria for each study instead of the casual evaluation criteria.
When the ANN model is built, it can calculate the impacts of
each evaluation criteria, which has given as inputs.
ANN model can work on non-linear mapping.
ANN model can eliminating missing or incorrect data by
disabling neuron functions in hidden layer process.
ANN model can work with a limited number of data.
Reliability and validity of measurement can be lower with
more accurate results than conventional approaches.
ANN model can use different type of data. For example an
ANN model can work on four satellite images at the same
time for classification process.
There are several types of algorithms to use. These are
developed for the purpose of the study and the desired results
accuracy.
ANN model resolve complex data in less time than
conventional approaches.
There are several freeware and add-ons that can be used with
powerful data process capabilities.

The ANN model approach detailed above would have multiple
deficiencies as given below;






An error in the selection of a model during operation may
prevent the study from giving the correct results.
It is not easy to perceive and adopt on ANN frame in start of
learning process for the user.
The ‘black box’ nature of the neural network methods is a
limitation. The user cannot interact with the hidden layer. This
may be considered as an advantage in terms of preventing
human impact, but with an error condition, process of
teaching the ANN model must start from th beginning.
The ANN model carries out the estimation of the percentage
in the output phase if there are more outputs than two. In cases
where the estimation rates are very close or the same, the
system can choose the wrong one.
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If output variables in teaching process are not well defined or
in short numbers than needed, ANN model can only predict in
those variables. Before starting to build an ANN model, all
variables must be defined as effective as possible.
It should be remembered that the predictions by the ANN
model will be devoid of important human characteristics such
as conscience and belief. Although the model build on all of
the variables, some features acquired by cultural
characteristics of the landscape features may not affect the
results.

Over the past two decades, there has been a considerable increase in
the volume of available spatial data and conventional processing
methods are unable to analyses such large amounts of data. Among
the new methods of analysis, ANN models have demonstrated their
flexibility for fusion of multisource data for improved processing and,
as a consequence, the use of ANN models in landscape architecture
has been steadily increasing. A large number of studies have shown
that the ANN approach outperforms conventional methods in a wide
range of tasks such as classification, biophysical parameter retrieval,
change detection and data fusion, among others. However, the
application of ANNs in remote sensing presents some limitations that
have not been totally resolved. It is inevitable that the ANN, which
has begun to be in every aspect of our lives, will take place in more
works related to the landscape architecture studies.
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Introduction
Architectural heritage is a symbol reflecting the identity and cultural
background of societies. Concerning the geographical position in
addition to social and cultural relations, Turkey has too many
historical heritages even from ancient periods especially on the basis
of architecture. These architectural symbols are the signs of the first
nature of societies located in these countries.
In Turkey this is identified as some monumental structures found in
variable locations under the effect of variable cultures.
The purpose of this study is to identify some valuable features of these
ancient memories also showing the first signs of accommodation and
residential necessities under current conditions. These are also
reflecting religious approaches as churches or monasteries mostly in
Istanbul, Anatolia and Mesopotamia. So the methodology of this study
is analyzing the general principles as functions of these buildings and
in the findings and results making some proposals regarding current
conditions and sustainable usage.
These beautiful synthesis and cultural combinations show the richness
of the effect of various religions, social life and culture in Turkey. The
most distinctive examples are ancient Greece theatres reflecting the
rich and dense artistic features of the socio-cultural reflections of the
life style in Greece even at ancient periods. In Turkey these valuable
heritages are under conservation.
In this work, the problem statement underlies that these rich and
cultural pieces found in both of the countries in common sense should
be identified deeply and this approach should put together the
importance of these valuable historical signs which should be
preserved and sustained as for the other generations of future.
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In this work the methodology some suggestions among the
sustainable approaches of these historical heritages will be identified
by proposing parametric design values. Some Basic Samples of
Architectural Heritage are;
The Blue Mosque
The Blue Mosque, or to give it its’ correct name, The Sultan Ahmed
Mosque named after the 14th Ottoman Sultan Ahmed I who
commissioned its construction.

Fig.1 The Blue Mosque. Started in 1609 it took seven years (1616) to
build and where it was normal to pay for such projects with the spoils
of war, Ahmed had not gain any victories so had to pay for it from
existing
funds.
(http://www.famous-historicbuildings.org.uk/turkey_6.html)
One of the main monuments in Istanbul, the Hagia Sophia known as
Ayasofya in Turkish, is also referred to as the Church of St Sophia. It
is one of the buildings which started as a church.
The Topkapi Palace
The Topkapi Palace situated in the heart of Istanbul was the official
and primary residence of the Sultans of the Ottoman Empire from
1465 to 1856. Construction began on the palace in 1459 by the Sultan
Mehmed II, who defeated and captured the Byzantine city of
Constantinople in 1453 and renamed the city Istanbul. The Palace was
originally known as the New Palace to distinguish it from the previous
residence it replaced as the main residence. It received the name
‘Topkapı (Cannon Gate) in the 19th century, after the Topkapı Gate
and shore pavilion, although these no longer exist.
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Fig. 2 Topkapı Palace
(http://www.famous-historic-buildings.org.uk/turkey_6.html)
Ephesus
There is evidence that Ephesus was inhabited as long ago as 6000
th

BC. During the Classical Greek era, which covered the 4 and
th

5 centuries BC, it was one of the twelve cities of the Ionian League,
and in 546 BC it was occupied by the Persians, but because Ephesus
did not join the Ionian Rebellion against the Persians, the city was
spared from destruction. After the defeat of the Persians it came
under the guardianship of Athens, although Ephesus had rebelled
against Athens in 412BC and supported Sparta in the Peloponnesian
War.
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Fig. 3 Ephesus
(http://www.famous-historic-buildings.org.uk/turkey_6.html)

Cultural Heritage for Sustainable Purpose
Analysing Common historical buildings with environment, tradition,
physical quantities etc. should be the first starting point.
Analysing common functions in these buildings with optimal spatial
qualities we have to identify necessities.
In order to reach Sustainable and current features necessary for city
life; following proposals should be added:
• Parametric analysis to obtain best spatial values with the
structural approach of the building
• Parametric analysis to load and effectively give the necessary
function according to best acoustic, resonance, lighting,
ventilation, aesthetics, humidity etc.
• Storing the data of the Parametric findings in order to use for
new design abilities in conjunction with historical background
or for contemporary current space design in new buildings

Steps;
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•

First building a network in interiors for making a more stable
building
• We can hang on everything we need inside on these wires
• Wireframe
• 2nd Loading both cultural, functional or symbolic necessities
inside
• Loading universal functions carrying signs of cultural heritage
like;
• Museums or, education
• The purpose is to increase the vision of art museums in
common sense
Because turkey have common architectural valuable heritage with
many variable nearby countries.
•
The other purpose is to introduce the integrated cross cultural
approaches of Turkey in between European countries with the
boundries of architecture
 Strategies for parametric design in architecture.
 A new specialist design role is emerging in the construction
industry. The primary task related to this role is focused on
the control, development and sharing of geometric
information with members of the design team in order to
develop a design solution.
 Individuals engaged in this role can be described as
parametric designers.
 Parametric design involves the exploration of multiple
solutions to architectural design problems using parametric
models.
 It is anticipated that the emergence of parametric designers
will spread and a deeper understanding of the role is required.
 This work is aimed at establishing a detailed understanding of
the tasks related to this new specialism and to develop a set of
considerations that should be made when undertaking these
tasks.
The position of the parametric designer in architectural practice
presents new opportunities in the design process.
It is proposed that a generalised understanding of applied parametric
design is primarily developed through the study of practical
experience.

234
In order to gain an understanding of what parametric design means it
is helpful to look briefly at definitions of” parametric” and ”design”
independently.
“Parametric” is a derivative of “parameter” hich itself originates
from the greek para, meaning a subsidiary or beside and matron as in
to measure (OED, 2002).
(https://en.oxforddictionaries.com/definition/parametric)

Fig. 4 Parametric design is therefore understood to be the process of
developing a computer model or description of a design problem.
(Yalınay, Özsel, Yazar, 2008)
Parametric design is therefore understood to be the process of
developing a computer model or description of a design problem.
 This representation is based on relationships between objects
controlled by variables.
 Making changes to the variables results in alternative models.
 Selection of a solution is then based on some criteria which
may be related to performance, ease of construction, budget
requirements, user needs, aesthetics or a combination of these.
 The potential benefits of parametric design have been
acclaimed while simultaneously it is acknowledged that the
complexity and time required for design tasks that incorporate
parametric methods has increased.
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Fig. 5 Paul Shepherd Aviva Stadium: A parametric success.
In the overview of the completed parametric model the parametric
process can be described in different phases.
At the root of the process is the geometric definition of the envelope
geometry, which was the responsibility of the architects.
This formed the basis of the design of the structural system and the
facade. Construction documentation of the facade was developed
parametrically.
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Fig. 6Analyisis in Hagia Sophia (Jabil, Potamianos, 2016)

Fig. 7 Side view (Jabil, Potamianos, 2016)

Fig. 9 Values regarding parametric data (Jabil, Potamianos, 2016)
So far it has been established in the following as (Jabil, Potamianos,
2016);
1. In order to generate a light wash of the dome surface the rays must
enter the concave surface as laterally to the dome curvature as
possible. In a dome with a drum, this lateral introduction of the
reflected ray corresponds to the vertical direction.
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2. The taller the drum the more possible it is for the reflected ray to
enter the dome at a more vertical angle.
3. The variable that is most important for the upward lateral direction
of the reflected sunray is the slope of the windowsill of the dome
windows. In a dome with a drum the windowsill must slope outwards
while in the absence of a drum it must slope inwards.
4. In order for the reflected sunrays to acquire the same upward
direction regardless of the position of the sun in the sky, the
windowsill must be curved and most probably convex, acquiring the
form of a parabola.
5. Both a semispherical dome as well as a tri-spherical one will
generate consecutive reflections within it, given the appropriate
windowsill shape.
6. In a tri-spherical dome the transition from one curvature to the next
must be as gradual as possible in order for the reflections to follow the
dome curvature closely.
7. The difference in a tri-spherical dome appears to be that more
reflections are concentrated toward the upper parts of the dome.
8. Various parameters are interrelated. The height of the drum to the
number and radius of the curvatures of the dome as well as to the
rotation of the central axis of the convex parabolic windowsill.
9. Every sunray that falls in the direction of the focus of the parabola
is reflected upwards within the dome and begins travelling along its
curvature.
10. The closer the first reflection is to the vertical the greater the
entrapment of the reflections within the dome.
11. Most of the sunrays that do not align with the parabola focus are
reflected back out. Therefore, this type of curvature creates a highly
selective and exclusive windowsill.
Byzantine church domes are paradoxically brighter than all
surrounding surfaces.
This phenomenon has been investigated in previous work for the case
of the dome of Hagia Sophia of Istanbul.
The lighting of this dome had been resolved by the combination of
two reflectors designed by Anthemius. In order to understand the
dome design methods employed in lesser church examples, where a
luminous dome effect is achieved, a parametric model was constructed
which gave the opportunity to experiment with a number of
parameters influencing the behavior of light within the dome before
we test any particular church case (Jabil, Potamianos, 2016).
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It has been found that several of the parameters are interrelated, as for
instance, the height of the drum, the slope of the windowsill and the
height of the three curvatures of the dome.
Depending on the various forms constituting the dome an optimal set
of proportions must be established for the behavior of light within the
dome.
It is probable that there is a precise mathematical relationship
governing these factors.
This is an area to be investigated in future work. Such an investigation
is valuable along with archaeological evidence to the restoration of
domes of Byzantine churches of various periods.
Contingent on the availability of funding, we plan to use advanced
laser scanning and photogrammetry techniques on site to document
the geometry of selected domes and their windowsills to verify our
parametric model findings (Jabil, Potamianos, 2016).
Given the height of windowsills, we anticipate the need for aerialbased photogrammetry (e.g. using quadcopter drones equipped with
cameras and 3D laser scanning equipment). Ultimately, the
experiential qualities achieved through the manipulation of light and
its interaction with the architecture should be studided.
As a part of Cultural Heritage enhancement process, the 3D digital
modelling of historical structures play a more and more crucial role
for the monitoring of the documentation and restoration phase, mainly
looking forward a continuous control in spatial-temporal dimension
and for popular-informative and educational purposes (Barazzetti et
al., 2015b; Quattrini et al, 2015; Barazzetti et al., 2014
Results
The review of practical literature identified a taxonomy of design
representations used for assessment and the intermediate
representations that the parametric model must define:
• Aesthetics and construction logic (physical models from flat sheet
laser cutting, rapid prototype data)
• Aesthetics (visualisation from three-dimensional models for
rendering)
• Structural performance (analysis based on structural centre lines,
analysis data file definition )
• Environmental performance (analysis based on polygon meshes)
• Acoustic performance (analysis based on polygon meshes)
• Costing (panel layout and material quantities for pricing)
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Parametric design facilities are useful for the current position and
usage of Architectural Heritage in sustainable findings with necessary
functions to be loaded.
In order to achieve a more efficient context to benefit from
Architectural Heritage; these monuments have to be analyzed in detail
by architectural vision by analytical
Advantages
Learning parametrical design issues in education on the basis of
sustaining cultural heritage
Using cultural heritage not only for vision perception but also for
necessary usable functions
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Architecture and building technology on the basis of nano bio building
structure and nano materials are going through some significant
innovations and developments in the process of integration of design
and technology.
Nanotechnology is one of the most important opportunities in the
structure of twenty-first century’s key technologies both ith its
technical approaches and economic, social, cultural and aesthetical
impacts to be recognized.
New materials are being discovered and developed everyday as a
result of investigating ways to achieve molecular and atomic precision
in engineering of materials. These new materials present new
opportunities to solve problems like heat absorbing windows, energy
coatings etc.
Architecture is in relation with new building structures and
opportunities by all means. Smart buildings concerning biodegradable
features and nano bio building facilities are current architectural
aspects of space design.
Designers should be capable of new innovations of architecture as
nano materials during design processes
The Nanohouse is a new type of ultra-energy efficient house
exploiting the new materials being developed by nanotechnology
(http://www.ipcbee.com/vol25/17-ICNB2011_Q20005.pdf).
HydroHouse uses natural airflow and seawater to cool and humidify
the greenhouse.

241

Sea water is evaporated at the facades of the greenhouse; as air passes
into the greenhouse it increases in humidity. But the smart part is in
the structural columns, which also serve as supports for the growing
racks. When it rains, fresh rainwater is allowed to trickle down from
the roof, within the cylindrical columns.
In architecture and its constructive industry, it is capable of leading
the building structure and architecture to an optimum level, for
instance the coating of surfaces to lend them functional characteristics
such as increased tensile strength, self-cleaning capacity, fire
resistance, and many other capacities. The future of nanotechnology
field depends on our ability to assemble nano particles into 3D
structures to be used in developing new technologies. By working at
the molecular level, nanotechnology opens up new possibilities in
material design
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9783527696109.ch3
9)
Recent advances in nanotechnology are contributing to building
energy conservation and on‐site renewable energy, reducing
dependence on nonrenewable resources.
In green building, the potential for reduced energy consumption,
waste, toxicity, nonrenewable resource consumption, and carbon
emissions through the architectural applications of nanotechnology is
significant.
If the performance of nano insulation products lives up to
manufacturer claims, these products could foster significant
improvements in energy savings and carbon reduction. The
pervasiveness, uncertainty, complexity, and rapid development of
nanotechnologies for building combine to create a potentially volatile
environment.
Through the use of nano sensors, building components will initially
become smarter, gathering data on temperature, humidity, vibration,
stress, decay, and a host of other factors.
This information will be invaluable in monitoring and improving
building maintenance and safety.
NANOARCHITECTURE (NANOTECHNOLOGY +
ARCHITECTURE = NANOARCHITECTURE
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For the architecture profession, nanotechnology will greatly impact
construction materials and their properties. Materials will behave in
many different ways as we are able to more precisely control their
properties at the nano-scale.
Carbon nanotubes are a great example of how useful materials are
being developed.
In addition, because carbon atoms can bond with other matter; such
material can be an “insulator, semi-conductor or conductor of
electricity”. As a result, carbon nanotubes will have significant
influence on the architecture industry as such materials can act as “a
switchable conduit, a light source, a generator of energy and even a
conveyor of matter”.
As materials gain such transient features, architectural design and
construction will evolve. By transforming the essential properties of
matter, nanotechnology will be able to change the way as structures
will be constructed from the bottom-up because materials like carbon
nanotubes can self-assemble.
Nanotechnology will profoundly affect the industry of architecture at
all scales; and, interior design, building design and city design will all
benefit.
Architecture will have the ability to function at more optimum levels –
revolutionizing the way inhabitants live. Windows with variable
transparency, walls with variable transparency and mood/context
sensitive clothing are all included.
Nanotechnology will give architecture superior interactive functions
as occupants select and communicate what transient states they would
like to experience. As new materials and construction methods
emerge, the advent of everyday use of nanotechnology will definitely
unleash the designer’s imagination.
Applications on Nano architecture
Nanotechnology, the ability to manipulate matter at the scale of less
than one billionth of a meter, has the potential to transform the built
environment in ways almost unimaginable today (CY-ICER 2013,
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii
/S1877042813029327).
Below is a work inspired by nanotechnology, magnetic levitation, bio
architecture and bioengineering. Building the smallest sustainable
house is called as Nano house. Built with SIPs and ready for solar
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panels, a green roof, rainwater catchment and even more sustainable
features, the Nano is certainly making strides to live up to its claim.
Created to help solve global housing crisis, these 25 square-meter
homes
are
designed to house
a
family of
four.
(https://www.mnn.com/lifestyle/eco-tourism/photos/10-of-thesmallest-homes-in-the-world/nano-house)
The rooms are convertible to make the most of the tiny space. It
comes to constructing sustainable and cost efficient materials and
designs.

Fig. 1 The Nano house (https://www.mnn.com/lifestyle/ecotourism/photos/10-of-the-smallest-homes-in-the-world/nano-house)
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Fig. 2 Interior of the nano house (https://www.mnn.com/lifestyle/ecotourism/photos/10-of-the-smallest-homes-in-the-world/nano-house)

Fig.
3
The
plan
schemes
of
the
house
(https://www.mnn.com/lifestyle/eco-tourism/photos/10-of-thesmallest-homes-in-the-world/nano-house)
Nano technology regarding Passive house standards
Regarding passive standards in energy conservation some functions
are proposed as follows;
 Healht issues
 Education
 Art Issues
 Museum
 Residence
 Storage
 Sports
Results
Advantages of nano house






Easy to build
Easy to construct the details
Passive systems
Easy for the variable functions
Resistant for earthquake or similar disasters
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Universal design
Safety is optimal
Easy to carry
Disadvantages











Far from tradition
Expensive during building process (in a long period becomes
cheaper)
Far from cultural identity
Proposal for a Project of Nano House
For Interior Architecture
Education
For Practical Courses
Container
Environmental issues
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ÖZ
Ülkemizde turistik bölgelerde genellikle doğru turizm planlaması
yapılmamaktadır. Bunun sonucunda turistik bölgelerde görülen
değişiklik ve yenilikler bölgenin gelişimi, ekonomik durumu,
kalkınması adına pozitif sonuçlar yaratsa da somut ve soyut kültürel
değerlerin korunması konusunda olumsuzlukları beraberinde
getirmektedir. İzmir’in Seferihisar İlçesi’ne bağlı Sığacık Mahallesi
kıyı turizmi ve kültür turizminin bir arada görüldüğü bir bölgedir.
Yerel ve özgün değerleri ile ön plana çıkan bölge, 2009 yılında
Türkiye’nin ilk ‘Yavaş Şehir’ ünvanını almıştır. Yavaş Şehir
Hareketi’nin amaçlarını kentlerin kimliklerine sahip çıkarak
küreselleşme sonucu ortaya çıkan kentlerin birbirine benzemesinin,
aynılaşmasının önüne geçilmesi; kentlerin yönetilirken yerel
yemeklerine, yöresel mimarisine, geleneklerine, göreneklerine,
zanaatlarına,
esnafına sahip çıkılması
ve
desteklenmesi
oluşturmaktadır. Bölgenin Yavaş Şehir oluşu sonucunda yapılan sokak
sağlıklaştırma çalışması, yeni yat limanının açılması, yeni imar
düzenlemeleri, diğer uygulama ve etkinlikler ile Sığacık bir çekim
noktası haline gelmiştir. Bu durum bölgenin Yavaş Şehir ilkelerinin
tam tersi yönünde gelişmesine neden olmuş; bölgede nüfus artışı, yeni
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yapılaşma, rant kaygısı, kapasite üstü kullanımlar, tarihi dokunun
tahribatı, yanlış işlevlendirme gibi sorunlar ortaya çıkmıştır.
Sığacık’taki plansız turizm ve bilinçsiz dönüşüm anlayışı kentteki
popülerliği arttırırken özgün yaşantı ve kültürel değerleri yok
etmektedir. Seferihisar- Sığacık Bölgesi’nde yapılan bu çalışma,
bölgenin tarihini ve günümüzdeki değişimini araştırmayı, bölgede son
zamanlarda yapılan çalışmaların kent üzerindeki etkilerini incelemeyi,
Sığacık'ın yavaş şehir olmasının ve bölgede yapılan sokak
sağlıklaştırma projesinin bölge ve insanlar üzerindeki etkilerini ve bir
koruma sorunu olarak Sığacık'ın özgün yaşantı ve kültürel
değerlerinin kaybolmasını ve bu sorunlara çözüm önerileri bulmayı
amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: sürdürülebilir turizm, koruma, Yavaş Şehir,
kültürel değer, Sığacık
ABSTRACT
Touristic regions generally do not have the right tourism planning in
Turkey. Alterations and innovations that are seen in the touristic
regions bring about positive results for the development of the region
and economic situation, but also bring about the negativity of
preserving cultural values. Sığacık is located in Seferihisar, district of
İzmir. Sığacık is a region where coastal tourism and cultural tourism
are seen together. Region outshines with its local and original values.
The area has had the apellation of Turkey's first 'Slow City' in 2010.
The aim of the Slow City Movement is to prevent cities from
becoming similar to each other and to prevent their similarities from
results of globalization; it is necessary to sustain local dishes, local
architecture, traditions and crafts. After being Cittaslow, the area has
become a point of attraction with the street rehabilitation application,
opening of the new marina, new zoning arrangements, other
applications and activities. This situation caused the region to develop
in the opposite direction of the principles of Cittaslow; problems such
as population growth, new construction, rent concern, over-capacity
utilization, destruction of historic texture, misfunctioning have
emerged. Unplanned tourism and unconscious transformation
approach in Sigacik increase the popularity of the city while
destroying the unique experience and cultural values. This study aims
to investigate the historical and current change of Sığacık, the effects
of recent applications on the region, the effects of being a slow city
and street rehabilitation project. And also this investigation aims to
reveal the level of awareness about the disappearance of the original
life and cultural values of Sığacık.
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1.Giriş
Seferihisar, İzmir ilinin 30 ilçesinden biridir. İlçenin kuzeyinde Urla
ve Güzelbahçe ilçeleri, doğusunda Menderes İlçesi, batısında ve
güneyinde ise Ege Denizi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü
386 km²’dir. Seferihisar’ın İzmir il merkezine uzaklığı 45 km’dir.
Seferihisar’ın İzmir’in merkezine yakınlığı bölgeye erişimi kolay
kılmaktadır. İlçedeki uzun kıyı şeridi ise turizm açısından büyük önem
taşımaktadır. Seferihisar ilçe merkezi kıyı şeridinden yaklaşık 5 km
içeride konumlanmaktadır.
İlçede Akdeniz İklimi görülmektedir. Seferihisar’ın denize yakın
olması ve bu nedenle denizin ılıman etkisinin hissedilmesi kış
aylarında sıcaklığın pek düşmemesine neden olmaktadır.
Seferihisar’da yaz aylarında yüksek sıcaklık yaşanmakta, kış aylarıysa
ılık geçmektedir. (Altun, 2008) (Afacan,2017,s.51). İlçe merkezinden
köylere doğru gidildikçe topoğrafya engebeli bir hal almakta, iklim
sertleşmektedir.
Ege Bölgesi genelde tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomik yapı
göstermektedir. Seferihisar'da da halkın başlıca geçim kaynağı
tarımdır. (Tümöz,1987,s.4) Topraklar tarıma elverişlidir. Tarım
arazileri ilçe merkezinin çeperinde bulunmaktadır. Yeşil alan ise
yerleşim dokusunda yok denecek kadar azdır. Bölgede genellikle çam,
zeytin ve mandalina bahçeleri görülmektedir.
Seferihisar ilçesi genelinde ekonomik faaliyetlerin temelini tarım ve
onun içerisinde de zeytincilik ve narenciye oluşturur. Öte yandan
balıkçılık ve turizm; günümüzde ilçe ekonomisine katkı veren en
önemli sektörlerden bazıları haline gelmiştir.
Seferihisar’ın günümüzdeki nüfusu 40000 civarındadır. 2015 nüfus
sayımlarına göre 36335 kişi olan ilçe nüfusunun 1990 yılında 10750
olduğu saptanmıştır. İlçedeki nüfus artış hızı son yıllarda %9 ile
dikkat çekici bir seviyeye ulaşmıştır (TÜİK).
Kültürel anlamda birçok somut ve soyut değere sahip olan ilçenin
tarihi MÖ 4000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bölgede ve çevresinde
Antik Dönem, Bizans Dönemi, Selçuklular Dönemi, Beylikler
Dönemi, Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi’ne ait anıtlara
rastlanmaktadır. Bölgede en dikkat çeken anıtlar ise Sığacık’ta
bulunan ve 12 İyon Kenti’nden biri olan Teos Antik Kenti ve 16.yy’da
Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilen Sığacık Kalesi’dir
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(Alpboğa,2004,s.1) (Atalan, 2003). Bu iki anıtın çok sayıda yerli ve
yabancı turist çektiğini ve bölgede odak noktası oluşturduğunu
söylemek mümkündür.
Seferihisar’ın kıyı bölgesinde bulunan Sığacık Mahallesi’nin
günümüzdeki nüfusu 3000 civarındadır. Bölgede son yıllarda yaşanan
gelişme ve değişimler ile artan turizm olgusunun bir sonucu olarak
bölgedeki somut ve soyut kültürel miras, koruma sorunları ve yok
olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır.
Çalışmanın amacı Sığacık tarihi dokusunun, somut ve soyut kültür
mirasının sürdürülebilirliğini sağlamak adına gerekli önlemlerin
alınması ve turizm ile tarihi çevrenin sürdürülebilirliğinin birlikte
sağlanması için çözüm yolları bulunmasıdır.
2.Materyal ve Yöntem
Bu çalışmanın ana materyalini Seferihisar ve Sığacık bölgelerinde son
10 yılda yaşanan değişimlerin bölge üzerindeki etkilerinin
değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Bu etkilerin olumlu ve olumsuz
yönleri belirlenerek olumsuzlukların giderilmesi için nasıl bir yöntem
izlenmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.
Çalışmanın yönteminde ise öncelikle literatür taraması yapılmıştır.
Çalışmanın ilerleyen aşamasında Sığacık ve çevresi yerinde
incelenerek durum tespiti yapılmıştır. Bunlar sonucunda Sığacık
Mahallesi kültür mirasının geçmişteki ve günümüzdeki durumu,
koruma sorunları yorumlanmıştır.
3.Bulgular ve Tartışma
Seferihisar’ın Sığacık mahallesi, geçmişte küçük bir yerleşim yeri
konumunda olup içinde kendine özgü mimari karakter unsurları
barındırmaktadır. Ancak tüketim temelli hızlı yaşam ortamı ve
alışkanlığına karşı yerelliğin sürdürebilirliğini temel alan Yavaş Şehir
hareketinin ortaya çıkmasıyla Seferihisar İlçesi Türkiye’nin ilk Yavaş
Şehri sıfatını almış ve bu durumla birlikte bölgede bazı gelişmeler
yaşanmaya başlamıştır. Bu gelişmelerin ilki bölgede ‘Teos Marina’
adıyla bir yat limanının yapılmasıdır. Bu projeyi bölgedeki konutların
basit cephe onarımlarının yapılmasını amaçlayan Sığacık Sokak
Sağlıklaştırma çalışması takip etmiştir. ‘Yavaş Şehir’ projeleri
kapsamında bölgede hafta sonları yerel üretici pazarları kurulmaya
başlamış, tiyatro festivali, açık hava sineması, çeşitli turnuvalar ve
konserler ile bölgenin tanıtımının yapılması amaçlanmıştır.
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Gerçekleştirilen etkinliklerin en önemlisi kasım ayında yapılan
Mandalina Festivali’dir. Tüm bu uygulamalar sonucunda süreç
içerisinde Sığacık Mahallesi birçok değişikliğe uğramış ve bu
değişimler sonucunda İzmir ilinde bir turizm merkezi olarak ön plana
çıkmıştır.

Şekil 1-2: Teos Marina’nın yapımı
ve Sığacık Kalesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi
Yerleşimin nüfus yoğunluğu hızla artmaya başlamış, özellikle hafta
sonları ve yaz aylarında bölge yerli ve yabancı turistler tarafından
çekim noktası haline gelmiştir. Günümüzde turist sayısındaki artış
nedeniyle bölgede kapasite üstü kullanımlar görülmekte ve bu durum
ziyarerçilerin memnuniyetsizliği, otopark sorunu, gürültü ve çevre
kirliliği gibi birçok sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
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Şekil 3-4: Sığacık Kalesi haftasonu
pazarı ve bölgedeki otopark sorunu
Yerleşimdeki yapı stokunun artan nüfus yoğunluğuna cevap
verememesi ve rant kaygısı nedeniyle bölgede yeni turizm ve konut
alanları ortaya çıkmıştır. Geçmişte kamusal kullanımın görüldüğü
sahil şeridinde günümüzde çok sayıda otel ve konut yapısının inşa
edildiği görülmektedir.
Belirlenen yeni yapılaşma alanlarında
dokunun özgün mimari karakteri göz ardı edilmekte, dokudaki mevcut
yapıların gabarisine, yapım sistemine, kütle ve mekan kurgusuna
uyumsuz yeni yapılar inşa edilmektedir.
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Şekil 5-6: Bölgede oluşan dokuya
uyumsuz yeni yapılaşma örnekleri
Rant kaygısının yerleşimdeki bir diğer etkisi özgün yapı tipolojisine
zarar verilmesidir. Dokudaki çok sayıda konut yapısı, turizme hizmet
etmek amaçlı işlev değiştirerek butik otel, kafe, restoran gibi
kullanımlara hizmet vermeye başlamıştır. İşlev değişikliği nedeniyle
mevcut konutların mekan ve cephe kurgusunun değiştirildiği,
niteliksiz hacimlerin eklendiği görülmektedir. Söz konusu bu
niteliksiz uygulamalar dokudaki yapı tipolojisinin değişmesine,
dokunun özgün mimari niteliklerinin zarar görmesine ve yerleşimin
sahip olduğu kentsel imajı kaybetmesine neden olmaktadır.
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Şekil 7-8: İşlev değişikliği
yaşayan yapılar
Sığacık’ta meydana gelen değişimlerin en büyük etkisi ise bölgede
yaşayanlar üzerinde olmuştur. Artan nüfus yoğunluğu ve rant,
kullanıcının yaşantısını olumsuz yönde etkilemiş, yerel halk bölgeye
yabancılaşmıştır. Günümüzde kapasite üstü turist yoğunluğu alan
kullanıcısının mahremiyet algısına zarar vermekte ve kullanıcıların
yerleşime olan aidiyet hislerinin azalmasına neden olmaktadır.
Yerleşimin ‘Yavaş Şehir’ olmasıyla başlayan ve süreç içerisinde
devam eden bu değişimlerin turizmin gelişmesine katkıda
bulunduğunu ve Sığacık için birtakım olumlu sonuçlarının olduğunu
söylemek mümkündür. Gelişen turizmle birlikte halk bu konuda
eğitime sevk edilmiş, turizmden gelir elde edilmeye başlanmış ve
istihdam sağlanmıştır. Tarım ile turizmi bağdaştırarak gelir elde etme
anlayışı ile birlikte yerel halkın refah seviyesi yükselmiş,
gerçekleştirilen sanatsal etkinliklerle Sığacık’taki sosyal yaşam
canlanmış, kültür seviyesi artmıştır. Ancak tüm bu olumlu sonuçların
yanı sıra bölgede görülen kontrolsüz büyüme ve kentleşme, Sığacık
yerleşim dokusuna ciddi hasarlar vermektedir. Yerleşimde
betonlaşmaya yönelik bir eğilim oluşmakta, geleneksel doku geri
planda kalmaktadır. Bölgedeki kapasitenin çok üzerine çıkan nüfus
yoğunluğu yerel halkın ve turistlerin memnuniyet seviyelerini
azaltmakta, gürültü ve çevre kirliliğinin oluşmasına neden olmaktadır.
Başlangıçta sürdürülebilir turizm anlayışı hedeflenerek planlanan
çalışmalarda günümüzde kitle turizminden uzaklaşılarak bireysel
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turizm anlayışı benimsenmekte ve sürdürülebilirlik yerine ekonomik
çıkarlar ön plana çıkmaktadır. Tüm bu olumsuz sonuçlar Sığacık’ın
özgün tarihi dokusuna zarar vermekte ve bölgenin sahip olduğu
kimliğin yok olmasına neden olmaktadır.
4.Sonuç ve Değerlendirme
Ülkemizde turizm planlamasında bireysel ve yerel ekonomilerin ön
planda tutulduğu daha sonra toplumun çıkarlarının düşünüldüğü, en
son sırada ise doğal ya da kültürel çevrenin düşünüldüğü turizm
politikaları uygulanmaktadır. Sığacık’ta da ülkemizdeki tüm turizm
planlamalarında olduğu gibi en fazla bireysel çıkarların düşünüldüğü
bir anlayış hakimdir. Fakat aslında turizmin çekiciliğini doğal ve
kültürel kaynaklar sağlamaktadır. Bu kaynakların zarar gördüğü
ortamlarda, turizm sağlıklı olarak işleyemeyeceği için bir süre sonra
bu çekicilik yok olmaktadır. Bu nedenle çevrenin, toplumun ve
ekonominin aynı anda ve eşit şekilde düşünüldüğü bir turizm
planlaması yaparak tarihi çevrenin ve yerelliğin sürdürülebilirliği
sağlanmalıdır.

Şekil 9-10: Yanlış turizm modeli ve sürdürülebilir turizm modeli
Sürdürülebilir turizmi gerçekleştirebilmenin ilk adımı, turistik
alanların taşıma kapasitesinin belirlenmesidir. Turizm taşıma
kapasitesinin niteliği ve yorumlanması iki bakış açısından ele
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alınmaktadır. Birinci bakış açısına göre turizmin taşıma kapasitesi ne
kadar turist çekebilmesinin değil, ne kadar turist istendiğidir. Yani
bölgedeki sosyal ve fiziksel altyapının ne kadar turisti ya da ne kadar
nüfusu kaldırabileceğidir.
İkinci bakış açısına göre, turistik bir çekim yeri ticaretleştikçe
çekiciliğini ve özgün niteliğini kaybetmektedir. Bu durum turistlerin
başka çekim yerleri aramalarına neden olmaktadır.
Taşıma kapasitesinin belirlenmesi, ulusal ve bölgesel turizm
planlamasının bir parçasıdır. Planın bir parçası olarak uygulanması
halinde ise, tarihi ve doğal çevrede bozulmaya yol açan etmenler
ortadan kaldırılmış olmaktadır.
Taşıma kapasitesinin aşılmaması, turistin memnuniyeti için de
önemlidir. Aynı zamanda turistin ve yerli halkın kültürel alış-veriş
ortamının yaratılması turizm açısından da olumludur. Bunun
sonucunda kültürel alış-veriş, geleneksel el sanatlarının yeniden
canlandırılması, kırsal bölgelerin geliştirilmesi gibi gelişmeler ortaya
çıkmaktadır.
Tarihi çevre ile turizm ilişkisinde koruma açısından da önemli bir
ilişki vardır. İyi olarak korunmuş bir tarihi doku, bu alana yönelik
gerçekleşen turizm potansiyelini de yükseltmektedir. Bunun
sonucunda turizm faaliyetlerinin getireceği ekonomik kazançlar; bu
bölgelerin yerel halk tarafından daha fazla sahip çıkılmasını ve
korunmasını sağlayabilmektedir. Sonuç olarak turizmin artmasıyla
birlikte korumanın artması, korumanın artmasıyla da turizmin artması
doğru orantılı olmaktadır.
Sonuç olarak turistik tarihi kentlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması
için aşağıdaki politikaların benimsenmesi gerekmektedir;







Tarihi kentlerin öznel nitelikleri turizmin ve ekonomik
çıkarların ardında kalmamalıdır.
Çevrenin, toplumun ve ekonominin bir arada düşünüldüğü,
dengeli ve bütüncül turizm politikaları uygulanmalıdır.
Yerel halk kendi yaşadığı bölgeye yabancılaşmamalıdır.
Bölgede yaşanması olası soylulaşmaya engel olunmalıdır.
Turizm odaklı değişim çabası içine girilmemelidir.
Sürdürülebilir turizm planlaması yapılmalıdır. Bu planlamaya
hem yönetim hem halk aktif olarak katılmalıdır.
Koruma öncelikli bir yaklaşım benimsenmelidir.
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KAZAKİSTAN'DA BAĞIMSIZLIKTAN SONRA
ONAYLANMIŞ COĞRAFYA TERİMLERİ
GEOGRAPHY TERMS APPROVED IN KAZAKHSTAN AFTER THE
INDEPENDENCE

Dr. Öğr. Üyesi Lazzat URAKOVA YANÇ
Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

ÖZ
Kazak Türkçesindeki coğrafya terimleri üzerine Türkiye’de özel
olarak yapılmış hiçbir sözlük çalışması yoktur. Söz konusu eksikliği
gidermek amacıyla kaleme alınmış olan bu çalışmada Kazakistan
Devlet Terminoloji Komisyonu’nun 1990-2009 yılları arasında
onayladığı terimlerin yer aldığı Bekitilgen Terminder Sözdigi adlı
eserden elde edilen 152 Kazakça coğrafya terimi, Türkçe karşılıkları
ile birlikte verilmektetir. Bu çalışmanın “dilde birlik” fikri
doğrultusunda coğrafya alanında ortak terimler sözlüğünün
oluşturulabilmesine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Terimlerin
Rusçadan ne derece etkilenildiğinin görülmesi maksadıyla
transkripsiyon şeklinde Rusça karşılıklarına da yer verileceği
çalışmanın diğer bir amacı, araştırmacıları lehçeler arası
karşılaştırmalı sözlük alanında daha kapsamlı incelemelere sevk
etmektir.
Anahtar sözcükler: Kazakistan, Kazak Türkçesi, coğrafya, terimler
sözlüğü, dilde birlik.
ABSTRACT
There is no glossary study in Turkey exclusively on the geography
terms that exist in Kazakh Turkish. In this study, which aims to fill
this void, 152 Kazakh geography terms gathered from Bekitilgen
Terminder Sözdiği, which covers terms approved by the Kazakhstan
State Terminology Commission between 1990-2009, will be given
together with their Turkish equivalents. It is thought that the study can
contribute to creating a glossary of common terms in the field of
geography, in line ith the idea of “language association”. Another
aim of this study is to encourage researchers to conduct more
comprehensive research in the field of comparative glossary between
dialects. This will be done by focusing on whether the terms are
Kazakh or borrowed from other
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languages, and by providing Russian equivalents in transcription form
in order to show how much influence Russian has had.
Keywords: Kazakhstan, Kazakh Turkish, geography, glossary of
terms, linguistic unity.
Eski Sovyetler Birliği bünyesindeki Türk Cumhuriyetlerinin
bağımsızlıklarını kazanmasıyla Türk dünyasına ortak bir dilin
oluşturulması hususunda gerek devlet büyükleri düzeyinde, gerekse
bilimsel toplantılarda çeşitli fikirler ileri sürülmeye başlamıştır. Dil
birliği çerçevesinde çeşitli alanlarda lehçeler arası terim sözlüklerinin
hazırlanmasıyla ilgili çalışmalar da hız kazanmıştır. Coğrafya alanında
bu tür çalışmaya örnek olarak Feridun Tekin’in “Ortak Dil
Bağlamında Terim Birliği Açısından Türkiye Türkçesi Özbek
Türkçesi Coğrafya Terimleri Üzerine Bir Karşılaştırma” (Tekin, 2015)
adlı makalesi verilebilir. Diğer Türk lehçelerinin coğrafya terimleri
üzerine böyle bir araştırma mevcut değildir. Söz konusu açığı bir
nebze olsa da kapatmak amacıyla yapılan bu çalışmada Kazakistan
Devlet Terminoloji Komisyonu’nun bağımsızlık sonrasında onaylayıp
“Bekitilgen Terminder Sözdiği” adlı eserde yayınladığı coğrafya
terimleri incelenmiştir. Bu eserde 1998 yılında onaylanmış 48
(Qazaqstan Respublikası…, 2009: 115-116) ve 2005 yılında
onaylanmış 104 (Qazaqstan Respublikası…, 2009: 167-170) terim
olmak üzere toplam 152 Kazakça coğrafya terimi yer almaktadır. Bu
kaynağın seçilme sebebi Sovyet sonrası dönemde terim yapma
yollarının görülebilmesi ve eski dönemle mukayese edilebilmesidir.
Terimler türetilirken Rusçadan ne derece etkilenildiğinin anlaşılması
için terimlerin Latin harfleriyle yazılmış Rusça karşılıklarına da yer
verilmektedir.
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Sıra

Kazak Türkçesi
Terimleri

Kazakça
Terimlerin Latin
Harflerle
Transkripsiyonu

Kazakça Terimlerin
Rusça Karşılığı
(Latin Harfleriyle)

Kazakça
Terimlerin
Türkiye
Türkçesindeki
Karşılığı

1

автомобиль
жолдарының
желісі

avtomobil
joldarınıñ jelisi

set avtomobil’nyh
dorog

otoyol ağı

2

ағын

Aġın

Stok

Akım

3

ағын қабаты

aġın qabatı

sloy stoka

akım tabakası

4

ағыс

Aġıs

Teçeniye

Akıntı

5

айдын

Aydın

akvatoriya

su havzası,
suyun parlak
ve aydın
yüzeyi

6

айлақ

Aylaq

gavan’

Liman

7

аймақтық емес
құбылыс

aymaqtıq emes
qubılıs

yavleniye
azonalnoye

Azonal

8

аймақтық
құбылыс

aymaqtıq qubılıs

yavleniye
zonal’noye

Zonal

9

ақборан

aqboran

Purga

kar fırtınası,
tipi

10

алап

Alap

Basseyn

Havza

11

арна

Arna

Ruslo

nehir yatağı,
akak

12

арынды ызасу

arındı ızasu

potok napornıy
gruntovıy

basınçlı toprak
altı akışı

13

атырау

atırav

del’ta

delta, çatal
ağız

14

аудандастыру

avdandastıruv

rayonirovaniye

Bölgeleştir-me

15

аудандастыру
(ауылшаруашы
лық
дақылдарын)

avdandastıruv
(avılşaruvaşılıq
daqıldarın)

rayonirovaniye
(sel’skohozyastvenn
yh kultur)

bölgeleştirme
(tarımsal
bitkileri)

16

аудандастыру
(мал
тұқымдарын)

avdandastıruv
(mal tuqımdarın)

rayonirovaniye
(porod skota)

bölgeleştirme
(hayvan
cinslerini)

17

аумалы өзең

avmalı özen

reka koçuyuşşaya

yön değiştiren
nehir

No
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18

ауыл

Avıl

Selo

Köy

19

ахуалдық карта

ahvaldıq karta

karta situatsionnaya

durum haritası

20

баламасыз
ресурстар

balamasız
resurstar

resursı
nezamenimıye

alternatifsiz
kaynaklar

21

Белдеу

beldev

Yarus

sıra, dizi;
katman, tabaka

22

беткейдің
сырғуы

betkeydiñ sırġuvı

opolzneniye otkosa

yamaç
kayması

23

бөгет

böget

plotina

baraj, bent

24

бүйірлік аңғар

büyirlik añġar

raspadok

dar vadi, dar
dere yatağı

25

бұлақ

bulaq

Ruçey

Pınar

26

географиялық
аймақша

geografiyalıq
aymaqşa

podzona
geografiçeskaya

coğrafi bölge

27

диpекциялық
бұрыш

direktsiyalıq
burış

ugol direktsionnıy

yönlü açı

28

еркін
экономикалық
аймақ

erkin
ekonomikalıq
aymaq

svobodnaya
ekonomiçeskaya
zona

serbest
ekonomi
bölgesi

29

ескі арна

eski arna

staritsa

nehrin eski
mecrası
(yatağı)

30

жағажел

jaġajel

Briz

Meltem

31

жайылма алабы

jayılma alabı

massiv poymennıy

subasar alan

32

Жал

Jal

Griva

Ağaçlık tepe

33

жалағаш

jalaġaş

lesopolosa

orman dizisi

34

жалқұм

jalqum

pesçanaya gryada

kum yığını

35

жамылғы

jamılġı

pokrov

örtü

36

жарқабақ

jarqabaq

brovka

kenar, kanal,
ark; sarp kıyı,
uçurum

37

жаяу борасын

jayav borasın

pozemka

tipi (kar
fırtınası)

38

желбағар

jelbaġar

Flüger

Yelkovan

39

желбөгет

jelböget

Sgon

rüzgar önleyici

40

желі

Jeli

set’

ağ, şebeke

41

желқұма

jelquma

Nagon

rüzgarın
etkisiyle su
seviyesinin
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yükselmesi
42

желқұма
құбылысы

jelquma qubılısı

yavleniye sgonnonagonnoye

rüzgarın
etkisiyle su
seviyesindeki
değişiklikler

43

жемірілу
эрозиясы

jemiriluv
eroziyası

eroziya abrazivnaya

aşınma
erozyonu

44

жер ресурстары

jer resurstarı

resursı zemel’nıye

yer altı
kaynakları

45

жер телімі

jer telimi

uçastok zemel’nıy

arsa

46

жерді қалпына
келтіру

jerdi qalpına
keltiruv

rekul’tivatsiya

toprağın
kültivatörle
yeniden
işlenmesi

47

жолақ

jolaq

polosa

şerit; bölge,
mıntıka

48

Жылым

jılım

polın’ya

(deniz, göl ve
ırmaklarda)
buzlar arasında
donmadan
kalan yer

49

жылымық

jılımıq

ottepel’

don çözülmesi

50

жырма

jırma

rıytvina

hendek, çukur

51

иін (s.116)
(1998)

İyin

İzgib

kıvrım,
dolambaç

52

иін (s.168)
(2005 y.)

İyin

progib

eğik / bükük
yer

53

иір

İyir

izvilina

Viraj

54

иірім

iyirim

vodovorot

girdap

55

ирелең

iyreleñ

meandr

kıvrıntı,
menderes

56

ілеспе тосқын

ilespe tosqın

nanosı vlekomıye

yatak/ dip
sedimanı

57

қаймақ мұз

qaymaq muz

Salo

ince buz

58

қайнар

qaynar

Klüç

kaynak,
memba

59

қайраң(s.116)
(1998)

qayrañ

şel’f

şelf

60

қайраң (s.168)
(2005 y.)

qayrañ

otmel’

su dibinin
kıyıya yakın
yerdeki
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yükseltisi
61

қайыр

qayır

mel’

deniz, nehir ve
göl dibindeki
yükselti
(gemilerin
seyrini
zorlaştıran)

62

қарақұйын

qaraquyın

Smerç

hortum,
kasırga

63

қарғын

qarġın

snejnitsa

buz üstündeki
karın
erimesyle buz
üstünde oluşan
su birikintisi

64

қауіпті аймақ

qavipti aymaq

opasnaya zona

tehlikeli bölge

65

кемер

kemer

urez (vodı)

göl kenarı
çizgisi

66

кент

kent

posyolok

kasaba

67

қиыршық қар

qiyırşıq qar

Firn

buzul kar

68

қойнау

qoynav

Buhta

körfez, koy

69

қоныс (s.116)
(1998 y.)

qonıs

uroçişşe

eski yerleşim
yeri

70

қоныс (s.168)
(2005 y.)

qonıs

selit’ba

yerleşim yeri

71

қоныстану
жүйесі

qonıstanuv jüyesi

sistema rasseleniya

yerleşim yapısı

72

көшкін

köşkin

Lavina

çığ

73

көшкіннің
ысырынды
конусы

köşkinniñ ısırındı
konusı

konus vynosa lavinı

çığ tarafından
koparılmış
karın çığ
karının
erimesinin
ardından
geriye kalan
kırıntı
malzemeyle
birlikte
oluşturduğu
kütle

74

қуан климат

quvan klimat

klimat aridnıy

çöl iklimi

75

құлама

qulama

padeniye (sklon,
vodopad (l.u.y.)

yamaç; şelale

76

Құрлық

qurlıq

kontinent

kıta, ana kara
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77

ландшафттану

landşafttanuv

landşaftovedeniye

peyzaj bilimi

78

лықсу мен
қайту

lıqsuv men
qaytuv

prilivı i otlivı

Medcezir

79

маржан

marjan

korallı

mercan

80

маржан аралы

marjan aralı

ostrov korallovıy

mercan adası

81

маржан
жарлауыты

marjan jarlavıtı

rif korallovıy

mercan kayası

82

мая

maya

Stog

tınaz, yığın

83

мұз
опырылымы

muz opırılımı

obval ledyanoy

buz parçası
kopması

84

мұзайдын

muzaydın

Katok

patinaj yeri

85

мұзатқы

muzatqı

ledostav

donma

86

мұзбасу

muzbasuv

oledeneniye

buz tutma

87

мұзбел

muzbel

ledyanoy pereval

buz geçiti

88

мұзды сел

muzdı sel

sel’
glyantsioal’naya

buzul seli

89

Мұздық

muzdıq

Lednik

Buzul

90

мұздық
тасқыны

muzdıq tasqını

navodneniye
lednikovoye

buz taşkını

91

мұзқұрсау

muzqursav

Zajor

buz birikmesi;
karın altındaki
su

92

мұзқырқа

muzqırqa

Torosı

buz tümsekleri

93

мұхиттану

muhittanuv

okeanologiya

oseanoloji

94

найзағайлы
дауыл

nayzaġaylı davıl

şkval grozovoy

yıldırımlı
fırtına

95

ну орман

nuv orman

Çaşşa

sık orman

96

опырылым

opırılım

Obval

heyelan

97

ор

or

Rov

hendek

98

өзен саласы

özen salası

protok reki

nehrin yan
kolu veya iki
farklı nehri
birbirine
bağlayan
küçük nehir

99

өзен тарамы

özen taramı

rukav reki

nehrin
sonradan
oluşan ve
aşağıda tekrar
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aynı nehrin
ana yatağıyla
birleşen yatağı
100

өңіртану

öñirtanuv

regionalistika

bölgecilik

101

өткел

ötkel

Brod

nehir geçiti

102

процессор
(ресурстарды
өндеу және
өндіру)

protsessor
(resurstardı
öndev jane
öndiruv)

protsessor
(pererabotka i
vosproizvodstvo
resursov)

işlemci
(kaynakların
işlenmesi ve
üretimi)

103

саға

saġa

ust’e

nehir ağzı

104

сай

say

Log

geniş uzun
vadi; dere
yatağı

105

сала (s. 116)
1998

sala

Pritok

kendisinden
daha büyük
sulara dökülen
nehir

106

сала (s. 169)
2005

sala

protoka

nehrin yan
kolu veya iki
farklı nehri
birbirine
bağlayan
küçük nehir

107

сарқылған
ресурстар

sarqılġan
resurstar

resursı istoşşonnye

tükenmiş
kaynaklar
(aşırı azaldığı
için işletilmesi
ekonomk
açıdan uygun
olmayan
kaynaklar)

108

селдің
ысырынды
конусы

seldiñ ısırındı
konusı

konus vınosa selya

selin kopardığı
malzemelerin
oluşturduğu
rölyef

109

Селеу

selev

kovıl’

step yabani
buğdayı

110

семиаридтік
климат

semiaridtik
klimat

klimat semiaridnıy

yarı kurak
iklim

111

сең

señ

l’dina

buz parçası,
blok buz

112

сіреқар

sireqar

Firn

buzul kar,
katılaşmış kar

113

Сіремұз

siremuz

lyod firnovıy

katılaşmış kar
kümesinden
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oluşan buzul,
katılaşmış buz
114

сіремұз өрісі

siremuz örisi

pole firnovoye

katılaşmış kar
kümesinden
oluşan buzulun
oluşma
çizgisinin
yukarısında
kalan geniş
kısmı;
katılaşmış buz
alanı

115

су тасқыны

su tasqını

navodneniye

su taşkını

116

судың көгеруі

sudıñ kögeruvi

tsveteniye vodı

suyun
küflenmesi
(yosunlanması)

117

сыртаймақтық
экожүйе

sırtaymaqtıq
ekojüye

ekosistemı
ekstrazonal’nıye

ekstra zonal
ekosistem,
bölge dışı
ekosistem

118

табиғат апаты

tabiġat apatı

stihiynoe bedstviye

doğal afet

119

табиғатты
қорғау

tabiġattı qorġav

ohrana prirodı

doğayı koruma

120

табиғи
ресурстар

tabiġi resurstar

resursı prirodnıye

doğal
kaynaklar

121

талдау желісі

taldav jelisi

set’ analistiçeskaya

analiz ağı

122

тарам (s.116)
1998

taram

Rukav

nehrin
sonradan
oluşan ve
aşağıda tekrar
aynı nehrin
ana yatağıyla
birleşen yatağı

123

тармақ (s.116)
1998

tarmaq

protok

nehrin yan
kolu veya iki
farklı nehri
birbirine
bağlayan
küçük nehir

124

текшекемер

tekşekemer

terrasa

teras

125

теңіз дауылы

teniz davılı

Ştorm

deniz fırtınası

126

тік құлама

tik qulama

perepad

geçirilen suyun
akış hızını
yavaşlatmak
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için için dik
yamaca
kurulan
hidroteknik
yapı
127

топорафиялық
жоспар

topografiyalıq
jospar

plan topografiçeskiy

topografik plan

128

төбешик

töbeşik

Bugor

Tümsek

129

түнек

tünek

Mgla

sis

130

тұма

tuma

rodnik

pınar

131

тұнба

tunba

osadok

çökelti, tortu

132

Тымық

tımıq

ştil’

limanlık (hava,
deniz)

133

үгілу қыртысы

ügiluv qırtısı

kora vıvetrivaniya

kara iklim
koşullarında-ki
rüzgar
erozyununun
çeşitli etkileri
sonucunda
değişime
uğramış
litosferin üst
kısmındaki ana
kayaç kalınlığı

134

үгілу
қыртысының
кескіні
(қимасы)

ügiluv qırtısınıñ
keskini (qiyması)

profil’ (razrez) korı
vıvetrivaniya

kara iklim
koşullarında-ki
rüzgar
erozyununun
çeşitli etkileri
sonucunda
değişime
uğramış
litosferin üst
kısmındaki ana
kayaç
kalınlığının
profili

135

үгілу өнімдері

ügiluv önimderi

produktı
vıvetrivaniya

aşınma
ürünleri

136

ұрма толқын

urma tolqın

priboy

dalganın
kıyıya
çarpması

137

Шағыл

şaġıl

barhan

barkan

138

шат

şat

tesnina

dağ geçiti

139

шатқал

şatqal

kan’on

kanyon, kapız
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140

шашыранды

şaşırandı

rossıpi

plaser,
kırıntılar

141

шиырлы өзен

şiyırlı özen

reka blujdayuşşaya

örgülü nehir

142

шірік тұнба

şirik tuñba

sapropel’

Sapropel

143

шоққарағай

şoqqaraġay

sosnovıy bor

çamlık, çam
korusu

144

шоқы

şoqı

Sopka

yuvarlak tepeli
alçak dağ

145

Шөгінді

şögindi

otlojeniye

tortul kütle

146

шұқанақ

şuqanaq

promoina

sel çukuru

147

шұңғыма

şuñġıma

Ples

nehir yatağının
iki bitişik
sığlık arasında
kalan kısmı

148

шұңғыма көл

şuñġıma köl

ozera plesovıye

set gölleri

149

шұрат

şurat

Oazis

Vaha

150

ызасу ағыны

ızasu aġını

potok gruntovıy

hidrolik
basının
etkisiyle akaç
boyunca
hareket eden
topraklı su
kütlesi

151

Ызғар

ızġar

izmoroz’

kırağı

152

ысыру

ısıruv

Snos

öteleme

İncelenen 152 terimin büyük bir kısmının Kazakça olduğu
görülmektedir. Dolayısıyla bağımsızlıktan sonra Kazakistan’da yerli
terim yapılması konusunda çok önemli mesafenin kat edildiğini
söylemek mümkündür. Yabancı kökenli olarak avtomobil, ahvaldıq,
karta, kemer, kent, resurs, direktsiya, geografiya, ekonomika, sel,
semiarid, klimat, ekojüye, topografiya, marjan, eroziya, protsessor
terimleri karşımıza çıkmaktadır.
Ahvaldıq, direktsiyalıq,
geografiyalıq, ekonomikalıq, landşafttanu, semiaridtik, topografiyalıq
terimleri yabancı sözcüğe yerli yapım eki ilave edilmek suretiyle
meydana getirilmiştir. Ekojüye terimi yabancı sözcüğe yerli sözcüğün
eklenmesiyle ortaya çıkmıştır. Yabancı terimlerin çoğunun Batı
kökenli, marjan, apat, ahval, sel, tabiġat terimlerinin Arapça, kemer,
kent terimlerinin de Farsça kökenli olduğuna şahit olmaktayız.
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Genel olarak türetilirken kolay anlaşılmasına özen gösterildiği
görülen Kazakça coğrafya terimleri konusunda özellikle değinilmesi
gereken birkaç husus mevcuttur. Bunlardan biri hem “kendisinden
daha büyük sulara dökülen nehir” hem “nehrin yan kolu veya iki farklı
nehri birbirine bağlayan küçük nehir” anlamında Kazakçada sala
teriminin kullanılmasıdır. Bu terminolojik sorunun kavram
kargaşasına neden olmakla birlikte bilimsel çalışma yapmayı da
zorlaştıracağı muhakkaktır. Bunun yanı sıra aynı anlama gelen birkaç
farklı terimin türetildiği görülmektedir. Örneğin hem qayrañ hem
qayır “sığlık” manasına gelmekte, hem sala, hem tarmaq “nehrin yan
kolunu veya iki farklı nehri birbirine bağlayan küçük nehri” ifade
etmektedir. Bu durumun Rusçada söz konusu her iki kavram için
ikişer
farklı
terimin
kullanılmasından
kaynaklanabileceği
düşünülmektedir. Zira ele alınan coğrafya terimlerinin önemli
kısmının Rusça ve diğer yabancı dillerden tercüme edilerek
oluşturulduğu görülmektedir. Bu tür durumlar ortak terminolojiye
ulaşma sürecini uzatmakta ve zorlaştırmaktadır. Türk dünyasına ortak
olan terminolojiyi oluşturmak için Türk Cumhuriyetlerinde mevcut
terminoloji komisyonlarını koordine edecek Türk Dünyası
Terminoloji Komisyonu’nun kurulması, bu fikri hayata geçirmek için
atılacak önemli bir adım olduğu düşünülmektedir.
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İKİ MİLLET BİR ŞİİR
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Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Anabilim Dalı

ÖZ
Neşe Yaşın 1959 yılında Lefkoşa’da doğmuştur. Kıbrıs Türk Şiirinin
önde gelen şairlerinden Özker Yaşın’ın (d. Lefkoşa – 1932, ö. İstanbul
- 2011) kızı, şair ve araştırmacı Mehmet Yaşın’ın (d. Lefkoşa - 1958)
kardeşidir. Şiirleri Sanat Emeği, Yazko Edebiyat, Varlık ve Adam
Sanat gibi Türk edebiyatının önde gelen dergileri tarafından
yayımlanır. Çocuklar için yazdığı şiirlerini topladığı Sümbül ile Nergis
(1979) yayımlanan ilk şiir kitabıdır. Bunu Savaşların Gözyaşları
(1980), Kapılar (1992), Ay Aşktan Yapılmıştır (2001), Bellek Odaları
(2005), Şiir Seçkisi (2008) ve Üşümüş Kuşlar (2016) adlı diğer şiir
kitapları izler. Şiir kitaplarının yanı sıra Üzgün Kızların Gizli Tarihi
(2002) adlı bir romanı ve Şiirle Hatırlamak (2013) adını taşıyan bir de
inceleme kitabı bulunmaktadır. Kıbrıslı Rum şairlerden şiir çevirileri
yapan Neşe Yaşın’ın kendi şiirleri de Rumcaya çevrilmiştir. Bu
çalışmaya konu olan Hangi Yarısını? başlıklı şiiri de Rumcaya
çevrilmiş, Kıbrıs’ta hayli sevilmiş ve hatta Rum besteci Marios Tokas
tarafından bestelenmiştir. Bu çalışmada Hangi Yarısını? şiiri Kıbrıs’ın
yakın tarihi de dikkat alınarak nitel araştırma yöntemleri ile
incelenmiştir.
Anahtar sözcükler: Neşe Yaşın, şiir, Kıbrıs, bestelenmiş şiirler
1. Giriş
Neşe Yaşın (d. Lefkoşa- 1959), Kıbrıs Türk Şiirinin önde
gelen şairlerinden Özker Yaşın’ın (d. Lefkoşa – 1932, ö. İstanbul 2011) kızı, şair ve araştırmacı Mehmet Yaşın’ın (d. Lefkoşa - 1958)
kardeşidir. Neşe Yaşın, Lefkoşa Maarif Kolejinin ardından
yükseköğrenimini Ortadoğu Teknik Üniversitesinde tamamlar.
Kıbrıs’ta Karanfil ve Kültür-Sanat adlı dergilerde yayımlanan ilk
şiirlerini; Sanat Emeği, Yazko Edebiyat, Varlık ve Adam Sanat gibi
Türk edebiyatının önde gelen dergileri tarafından yayımlananlar izler.
Çocuklar için yazdığı şiirlerini topladığı Sümbül ile Nergis (1979)
yayımlanan ilk kitabıdır. Şiirlerini Savaşların Gözyaşları (1980),
Kapılar (1992), Ay Aşktan Yapılmıştır (2001), Bellek Odaları (2005),
Şiir Seçkisi (2008) ve Üşümüş Kuşlar (2016) adlı kitaplarda
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toplamıştır. Şiir kitaplarının yanı sıra Üzgün Kızların Gizli Tarihi
(2002) adlı bir romanı ve Şiirle Hatırlamak (2013) adını taşıyan bir de
inceleme kitabı bulunmaktadır. Bir nitel araştırma olan bu çalışmada
Neşe Yaşın’ın Rumcaya çevrilen, Rum besteci Marios Tokas (d.
Limasol- 1954, ö. Atina- 2008) tarafından bestelenen Hangi Yarısını?
şiiri ele alınmıştır. Yalnızca beş dizeden oluşan, yayımlandığında
büyük ses getiren, Kıbrıs’ta her iki toplum tarafından da beğenilen bu
şiir şöyledir:
HANGİ YARISINI?
Yurdunu sevmeliymiş insan
Öyle diyor hep babam
Benim yurdum
İkiye bölünmüş ortasından
Hangi yarısını sevmeli insan? (Yaşın, 1994, s.287)
Kıbrıs’ın tamamında, her iki kesim tarafından büyük ilgi
görmüş olması, bu şiiri özel kılmaktadır. Bestelenmiş olan Hangi
Yarısını? şiiri, Türkçe “Yurdunu Sevmeliymiş İnsan” ve “kendi evim/
benim memleketim” anlamlarına gelen Rumca “I diki mou patrida”
başlıkları altında dinleyicisi ile buluşmuştur.1 Mehmet Yaşın, Hangi
Yarısını? şiirinin Yunanistan’da tanınmış yorumcu Dalaras2 tarafından
söylendiğini ve bu şiirin Kıbrıs’ta özellikle de Kıbrıslı Rumlar
arasında gayrı resmi bir “Kıbrıs Ulusal Marşı”na dönüştüğünü
söylemektedir (Yaşın, 1994, s.59). Hangi Yarısını? şiirinin Kıbrıs’ta
Rumlar arasında daha büyük bir ilgi gördüğü anlaşılmaktadır. Kıbrıslı
Rum bir besteci tarafından bestelenmesiyle birlikte bir anlamda ulusal
bir marşa dönüşmesi, Kıbrıslı Türk bir şair tarafından kaleme alınan
bu şiiri sıra dışı kılmaktadır. Kıbrıs’ın yakın tarihi ve Ada’da yaşanan
anlaşmazlıklar, sorunlar dikkate alındığında bir şiirin bu denli ses
getirmesi dikkate değer bir hal almaktadır. Bu çalışmada Hangi
Yarısını? şiiri nitel araştırma yöntemleri ile Kıbrıs’ın yakın
geçmişinde yaşanan acı olaylar ekseninde ele alınmıştır.
2. Kıbrıs ve Han i Yarı ını?

1

Bkz.:
https://www.youtube.com/results?search_query=+i+diki+mou+patrida (E.T.:
28.10.2018)
2
George Dalaras (d. Pire-1949), Yunan şarkıcı.
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Hangi Yarısını? şiiri oldukça açık ve anlaşılır biçimde kaleme
alınmıştır, söz sanatlarından ve süsten uzak, son derece yalın bir
anlatıma sahiptir. Serbest ölçü ile yazılmış bu şiirde ses uyumu
“insan” sözcüğünün tekrarı ile sağlanmıştır. Şiirde küçük bir çocuğun
masumiyeti ile sorulan bir sorudan Kıbrıs’ta yaşayan iki millet
arasındaki büyük sorunlara bir gönderme vardır. Şiir dilindeki sadelik,
anlatımdaki yalınlık da şiirin özünü oluşturan“Hangi yarısını sevmeli
insan?” sorusunu ve çocuk masumiyetini destekler niteliktedir. Bu
noktada aslında sorulan soruya bir yanıt beklemenin ötesinde bir
soruna işaret etme, dikkat çekme vardır. Neşe Yaşın tarih yazımında
ve yapımında edebiyatçıların rolünden söz ederken,
“Geçmiş yeniden inşa edilirken ve tarih anlatıları
oluşturulurken bu anlatının kurulmasında çeşitli psikolojik,
sosyolojik, dilsel, kültürel ve politik süreçler devreye girer.
Bir anlamda ‘ulusun hikâyesi’ de olan tarih, ulusun gurur
duyacağı bir anlatı şeklinde biçimlendirilmelidir ve edebiyat
burada önemli bir işlev yüklenir. Edebiyatçının kaynağı
kuşkusuz ki kişisel deneyimlerinin yanı sıra başkalarının
deneyimleri ve toplumun paylaştığı hikâyelerdir. Edebiyatçı,
kurgusal bir alanda olmanın ayrıcalığıyla bu anlatılara
önemli bir çeşni katar, yaratma serbestliği içinde hareket
eder, bir miktar gerçek hikâyeye de dayandırdığı hayali
hikâyesini kurar.” (Yaşın, 2013, s.19)
demektedir. Bu sözlerden şairin tarih anlatılarını oluşturmada
edebiyata önemli bir görev yüklediği anlaşılmaktadır. Dikkati çeken
bir diğer nokta ise gerçek hikâyeden yola çıkan edebiyatçının eserinde
kendi hayalî hikâyesini kurduğu söylemidir. Ada’nın bölünmüşlüğü
gerçeği karşısında hikâyenin hayalî kısmında yer alan nedir sorusu
akla gelmektedir. Hangi Yarısını? şiirinin Kıbrıs’ta yaşayan her iki
millet tarafından da ilgi görmesini sağlayan asıl mesele de burada
yatmaktadır. Bu aşamada Kıbrıs’ın yakın geçmişi de göz önüne
alınarak şiirin Ada’da yaşayan Türkler ve Rumlar için ne ifade ettiği
üzerinde durmakta yarar görülmektedir.
Hangi Yarısını?’nın Kıbrıs’ta her iki millet tarafından da
sevilmesinin altında yatan nedenler sorgulandığında kimlik sorununun
önemli bir etken olduğu anlaşılmaktadır. Kimlik benlik sorununun
odağında ise Kıbrıslılık vardır. Kıbrıslı araştırmacı ve yazar Ali Nesim
(d. Zeytinlik-1941, ö. Lefkoşa - 2014) “Kıbrıslılık her şeyden önce
bir coğrafik kavramdır. Bir halkın bir kültürün adı değildir.
İnsanların (Rum ve Türklerin) yaşadıkları bir ülkenin insanlığını
anlatır. Ama Kıbrıslılık bundan öte bir anlam daha taşır. Kıbrıs’ta
yaşayan insanların ortak yaşamını, ortak bir üst kültürünü anlatır.”
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(Ali Nesim, 1990, s.141) diyerek Kıbrıslılık kavramına açıklık getirir.
Kıbrıs Türk edebiyatında kimlik sorunu üzerinde çalışmalar yapan
araştırmacı Metin Turan, Kıbrıs Türk şiirinin son elli yıllık serüvenini
değerlendirirken,
“(…) taşıdığı ortak ana temalar bakımından yer yer
kümelenmiş;
tanımlama yerindeyse kendi coğrafi
görünümüyle özdeşleşen ‘ada’ temalar belirgindir bu
‘ada’ temalar sıralamasında başlıca öğeyi, bir dönem
‘ulus’, ‘anavatan’, ‘savaş’ gibi unsurlar alırken, özellikle
kendini manzume ve masalımsı anlatımlardan arıtarak,
şiirsel bir yatağa aktığında Akdenizlilik ve Kıbrıslılık gibi
‘kimlik’lenme teması yer eder. Bu kendine dönüş, bir
yandan şiirdeki dirimi artırırken biçim ve içerik yönünden
de Kıbrıs Türk şiirinin yetkinleştiğini gösterir.” (Turan,
2015, s.216)
der. Burada yüzünü kendine çeviren bir şiirin beraberinde yetkinliği
de getirdiği saptaması önemlidir. Şiir ile kimlik ilişkisi üzerine bir
başka önemli değerlendirme de Mehmet Yaşın tarafından yapılır.
Kıbrıs Türk şiiri üzerine yaptığı bir incelemede Mehmet Yaşın, şiirin
kimlik politikalarının aracı olmaktan çok daha fazla bir şey olduğu
görüşünü öne sürer. Mehmet Yaşın, kendi çocukluk ve ilk gençliğinin
geçtiği yerlerde ve zamanlarda şiirin ‘Vatan-şiiri’, ‘milli şiir’,
‘yurtsever şiir’, ‘halk şiiri’, ‘toplumcu şiir’ şeklinde anılmasını, şiirin
adının kolektif kimlik bildirimine göre yapılmasına bağlar (Yaşın,
1999, s.104). Şiirin herhangi bir akıma, basmakalıp kurallara,
tanımlara sığdırılamayacağı görüşünde olan Mehmet Yaşın
“Kabuklarımızı kırıp çağımızın dünyasına açılırsak, küçük ülkemizin
binlerce yıllık trajedisini, bize acılar veren ‘heimatlos’3luğumuzu,
şiirimizle ters-yüz edebiliriz. Bugüne dek Kıbrıslılardan başka herkes
Kıbrıs’ın sahibi oldu. Ama biz de onların kültürlerini sahiplenip
kendimizce özümsedik ve Akdeniz’in kültür taşıyıcıları olduk.”diyerek
sorunun kaynağına dikkat çeker ve yüzlerce yıldır yeryüzünün dört
köşesine dağılan Kıbrıslıların gittikleri yerlere Kıbrıslı kimliklerini
götürmelerini ve evrensel değerleri kendi anayurtları Kıbrıs’a
getirmelerini sağlamanın gerekliliğine vurgu yapar (Yaşın, Nisan
1987, s.16). Bu sözleri Mehmet Yaşın, Neşe Yaşın ve Hakkı Yücel’in
öncülüğünü yaptığı,1974 sonrasında şekillenen yeni sanat anlayışı ile
birlikte ele almak gerekir. “1974 kuşağı” olarak tanımladığı bu genç
şairler ve sanat anlayışları ile ilgili olarak Mehmet Yaşın şu saptamada
bulunur:

3

Heimatlos: Vatansızlık, kendini hiçbir yere ait hissetmeme hali.
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“Neşe Yaşın ve Hakkı Yücel gibi şairlerin öncülük
ettiği 1974 kuşağı, öbür dönemlerden birçok yönleriyle
ayrılır. Yeni şairler, kendilerini Kemalist ideoloji ve Türk
ulusal kimliğiyle açıklamaktan vazgeçer, Türkiye yerine
Kıbrıs’tan ‘Anavatan’ diye söz ederler. Şiir kaynakları da
değişime uğrar, Türkiye’den ‘başka’ olduklarını gösteren,
Kıbrıs’ın Elen, Latin (Levanten), Osmanlı kültürü ve şiirine
yönelirler.” (Yaşın, 1994, s.58)
Mehmet Yaşın’ın 1974 kuşağının düşünsel yönünü çizdiği bu
açıklaması, adı anılan şairlerin şiirde yöneldiği kaynakların da altını
çizmesi noktasında önemlidir. Burada Kıbrıs’ın anavatan olarak
tanımlanması, Ada’nın coğrafi bütünlüğünün bozulmaması
düşüncesinin de bir yansımasıdır. Bununla birlikte kaynaklarda 1974
sonrası Ada’nın içinde bulunduğu durum hakkında farklı düşüncelere
ve değerlendirmelere rastlanmaktadır. Sözgelimi araştırmacı Mehmet
Hasgüler’e göre “Kıbrıslılık 1974’ten sonra Ada’nın dramatik
biçimde bölünmesinin ardından iki toplumu birleştirmek ve
yakınlaştırmak isteyenlerin başvurdukları bir kavram gibi
durmaktadır. Özellikle 1974 yazında ikiye bölünen Kıbrıs’ı yeniden
birleştirme kaygısı taşıyan Kıbrıslı Rumların öncülüğünde 19 Mart
1975 tarihinde kurulan Yeni Kıbrıs Derneği buna en tipik örnektir.”
(Hasgüler, 2008, s.5). Bu saptama, Hangi Yarısını? şiirinin Rumlar
arasında gördüğü ilgiyi bir miktar açıklar niteliktedir. Kaynaklar
tarandığında Kıbrıs Rumları ile Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs sorununa ve
Ada’da birlikte yaşama durumuna bakışında faklılıklar bulunduğu
görülmektedir. Kıbrıs İki Ulus- İki Devlet başlıklı kitabında Hasan
İkizer, yakından tanıma fırsatı bulduğu eski Kıbrıs Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı merhum Dr. Fazıl Küçük’ün (d. Lefkoşa –
1906, ö. Londra - 1984) Rumların kafalarında her zaman ENOSİS
çivisinin çakılı olduğunu, bunu kafalarından çıkartmadan ENOSİS’ten
vazgeçmeyeceklerini söylediğini; bu nedenle Kıbrıs Türklerinin her
zaman dikkatli ve uyanık bulunması gerektiğini öğütlediğini söyler
(İkizer, 2007, s. 8, 9). Benzer bir görüş de Vehbi Zeki Serter
tarafından dile getirilir. Serter, 16 Ağustos 1960’ta kurulan Bağımsız
Kıbrıs Cumhuriyeti üzerine değerlendirmelerini yaparken,bu yeni
düzenin Türk tarafınca olumlu karşılandığını ancak Rum tarafı için
durumun böyle olmadığını; Türk tarafının tüm iyi niyetine karşın
Kıbrıs Rum toplumu ve Yunanistan’ın kurulan yeni Cumhuriyet’i
ENOSİS’e (ilhaka) giden yol üzerinde bir durak, bir sıçrama tahtası
olarak kabul ettiğini öne sürer (Serter, 2014, s.412, 413). Kapsamlı
araştırmasında Abdulhaluk Çay, 1960 yılında Zürih ve Londra
antlaşmaları ile kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Rum-Yunan ikilisi
tarafından zorla yıkıldığını belirtir (Çay, 1989, s.106). Ona göre
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Kıbrıs’ta gerçek barış ancak Türkiye’nin 1974 yılındaki
müdahalesinden sonra gerçekleşmiştir ve 1974 yılından bu yana geçen
dönem Kıbrıs tarihindeki en uzun barış dönemi olmuştur (Çay, 1989,
s.107). Araştırmacı Ertuğrul Önalp ise konunun bir başka cephesine
dikkat çeker ve Türkiye insanî amaçlarla bu müdahaleyi yapmamış
olsaydı, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı ve daha sonra Türklerin imhası
olmak üzere iki vahim sonuç gerçekleşmiş olacaktı, der (Önalp, 2010,
s.298). Hasan İkizer’e göre ulusal gücünü ve devlet olma niteliklerini
aşama aşama ortaya çıkaran Kıbrıs Türkleri, Kıbrıslı Rumlardan
bekledikleri kendi federasyonlarını kurarak, birlikte bir devlet
oluşumuna gitmek konusundaki isteksizliklerini kesin olarak
öğrendikten sonra, nihayet 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ni kurmak zorunda kalmışlardır (İkizer, 2007, s. 63). Son
olarak araştırmacı Sabahattin İsmail’in görüşlerine değinmekte yarar
görülmektedir. Sabahattin İsmail’e göre aynı topraklar üzerinde
birlikte yaşamalarına karşın, duygu, düşünce, istem ideal ve siyasi
davranış yönünden iki ayrı kutba yönelen iki ayrı halk, kendilerine ait
ve birbiri ile zıt, birbiri ile çatışmalarla dolu iki ayrı tarihi
yaratmışlardır. Kıbrıs Türk’ünü sevindiren her gelişme Rum halkını
üzmüş, Rum halkını sevindirip umutlandıran her gelişme Türk halkını
üzmüştür (Sabahattin İsmail, 1992, s.35). Hangi Yarısını? şiirinin
Ada’nın bütününde ilgi ile karşılanmasının nedenlerinin başta tarih
olmak üzere başka disiplinlerin verileri ışığında farklı çalışmaların
konusu olarak ele alınıp incelenmesi de mümkündür.
3.Sonuç
İki Millet Bir Şiir başlıklı bu çalışma bir siyasal tarih ya da siyasal
kültür araştırması değildir. Bir şiirin tarihî gerçeklerden yola çıkarak
anlamlandırılması üzerine yapılmış, içerik yönünden edebî bir
incelemedir. Amaç, şiiri doğuran kültürel zemin ve şairin iç dünyasını
oluşturan koşulların altının çizilip ele alınan esere farklı bir açıdan
bakabilmeyi sağlamaktır. Hangi Yarısını? şiirini oluşturan kültürel
zeminde dikkat çeken iki unsur vardır. Bunlardan ilki mekân, ikincisi
insandır. Mekân Akdeniz’in ortasında, stratejik öneme sahip küçük bir
adadır. Ada halkının Türk ve Rum olmak üzere iki farklı milletin
mensubu oluşları ve iki farklı kültür dairesi oluşturmaları, insan
unsurunu yaratan noktadır. Kıbrıs’ın yakın geçmişinde yaşanan ve
tarihe 1931 isyanı, Kanlı Noel gibi adlarla geçen, büyük olayların
Ada’daki iki milletin yaşamını derinden etkilediği bir gerçektir.
Kıbrıs’ın güneyinde ve kuzeyinde kurulan iki ayrı devletin varlığı,
“Hangi yarısını sevmeli insan?” sorusunun da çıkış noktasıdır. Hangi
Yarısını? şiirinin özünü oluşturan duygu, yurt sevgisidir. Bir babanın
evladına bir insanın yurdunu sevmesi gerektiği yönünde verdiği bir
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öğüt söz konusudur. Bu şiirin öznesindeki tavır, şiire başlık olan ve
bütüne yayılan “Hangi yarısını?” sözü ile gerçekte bir tarafı seçmekten
çok Ada’nın tamamına duyulan bir sevginin varlığından yana oluş
şeklindedir. Şiirde diğer tarafı dışlamayan, Ada’nın bütününü vatan
toprağı sayan bu bakış açısını destekleyen neden ise eserin tek bir
milleti hedefleyen bir dilden ve söylemden uzak duruşudur. Hangi
Yarısını? şiirinin Kıbrıs’ta hem Türk hem de Rumlar tarafından
sevilmesinde eserin ana duygusu olan vatanı sevgisiyle birlikte bu
duruştur.
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ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR
AVRUPA SÖZLEŞMESİ
Dr. Cemre Tüysüz
GİRİŞ
Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi
hakkında hazırladığımız bu çalışmada öncelikle Sözleşme’nin
içeriğinin ve Sözleşme ile ilgili olarak taraf devletlere rehber olan
Sözleşme’nin
açıklayıcı
raporunun
incelenmesi
üzerine
yoğunlaşmıştır.
Sözleşme taraf devletlere çocuğun mutad olarak birlikte yaşamadığı
kişilerle sınırötesi de dâhil olmak üzere, ilişki kurabilmesini,
kurulacak bu ilişkilerin ne şekilde ve hangi şartlar altında
gerçekleştirilebileceğini düzenlemesi açısından önem arz etmektedir.
Ek olarak, uluslararası hukukta egemen olan olan görüşe göre çocuğun
birlikte yaşamadığı ebeveyni ile kişisel ilişki kurması temel bir haktır4.
Sözleşme ile taraf devletlere çocuğun ebeveynleri ile kişisel ilişki
kurmasını sağlayacak metodlar ve sonrasında da evine dönmesini
sağlayacak koruma tedbirleri öngörmesi bakımından önemlidir.
Ayrıca Sözleşme, taraf devletlerde konuyla ilgili olarak adli makamlar
tarafından verilmiş olan kişisel ilişki kurulmasına ilişkin kararların
diğer bir devlette tanınması ve tenfizine yönelik hükümler ihtiva
etmesi bakımından da adli yardım anlaşması hüviyetini de
barındırmaktadır.

I.

ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA
DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ HAKKINDA GENEL
BİLGİLER

A. Genel Olarak
Bilindiği üzere Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair
Avrupa Sözleşmesi (Sözleşme) 14 Ekim 2002 tarihli 6. Aile Hukuku
4

Andrea BÜCHLER / Annatina WIRZ, FamKomm., Scheidung, Band I, ZGB in:
Ingeborg SCHWENZER (Hrsg).2. Aufl., Die Wirkungen des Kindesverhältnisses,
Art. 273-Art. 275a, Bern 2011; Art. 273; N. 2, Canan Yılmaz, Yargıtay Kararları
Işığında Çocukla Kişisel İlişki Kurulması, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel
Hukuk Bülteni, Cilt: 35, Sayı: 1, s.105.

278
Hakkındaki Avrupa Konferansı’nda Strazburg’da Avrupa Birliği üye
devletlerinin imzasına sunulmuştur.
Sözleşme Türkiye tarafından 15.07.2003 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme TBMM tarafından ise 09.11.2010 tarihli 6066 sayılı Kanun5
ile onaylanmıştır. Anlaşmanın onaylanması hakkında Bakanlar Kurulu
Kararnamesi6 de 17.11.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış
olup, Türkiye açısından Sözleşme 01.05.2012 tarihinden itibaren
yürürlüktedir7.
B. Sözleşme’nin Hazırlanmasındaki Tarihsel Gelişim Süreci
Aile Hukuku’na ilişkin 3. Avrupa Konferansı’nda (20-22 Nisan
1995, Kadiz, İspanya) Avrupa’nın Birlik haline gelmesi sonrasında
aile ilişkilerinin de uluslararası boyut kazandığı ve çocuklarla
sınırötesi ilişki kurulmasının da giderek arttığı belirtilmiştir.
Konferans’ta ayrıca çocuklarla ilişki kurulmasının geliştirilmesi ile
ilgili olarak Avrupa Konseyi tarafından ek çalışmalar yapılması
gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle konferans, Avrupa Konseyi’ne
sınırötesi ilişki kurulması konusunda uluslararası işbirliğinin
geliştirilmesi amacıyla yeni düzenlemelerde bulunulması konusunda
tavsiyelerde bulunulmuştur.
Konferans tarafından yapılan tavsiye üzerine Aile Hukuku
Uzmanlar Komitesi çocukların her iki ebeveyni ile kişisel ilişki
kurmalarına ilişkin yolların geliştirilmesi ve sınırötesi ilişki kurulması
ve velayet konularında uluslararası işbirliği mekanizmasının
sağlanması üzerine çalışmalar yapmak üzere 1996 yılında bir çalışma
grubu kurmuştur.
Çalışma grubu tarafından çocukla kişisel ilişki kurulmasına
yönelik taslak Sözleşme metni ve Sözleşme’ye ilişkin taslak açıklayıcı
rapor hazırlanmıştır. Taslak metin hazırlanırken Velayete İlişkin
Konvansiyon komitesi ile görüşmeler yapmışlar ve komite ile yapılan
yazışmalar incelenmiştir.
Taslak Sözleşme metni, Aile Hukuku Uzmanlar Komitesinin
14 Eylül 2001 tarihli 34. toplantısında onaylanmış ve Avrupa
5

Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair 09.11.2010 tarihli 6066 Sayılı Kanun. RG. 27771 S.
30.11.2010.
6
Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair 14.10.2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı, RG. 17.11.2011
T., 28115 S. tarihli
7
Sözleşmeye
taraf
ülkeler
listesi
için
bkz.
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list//conventions/treaty/192/signatures?p_auth=GzKVsM6a Erişim tarihi 02.11.2018.
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Komitesi tarafından 6 Aralık 2001 tarihli 76. toplantıda kabul
edilmiştir.
Taslak metnin Avrupa Komitesi tarafından kabul
edilmesinden sonra yasal kordinasyonun sağlanması için Bakanlar
Komitesine sunulmuş, Bakanlar Komitesi’nin 3 Mayıs 2002 tarihli
110. toplantısında kabul edilmiştir. Sözleşme 14 Ekim 2002 tarihinde
Aile Hukuku’na ilişkin 6. Avrupa Konferansı’nda imzaya açılmıştır8.
II.

ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA
DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ

A. Sözleşme’nin Genel Değerlendirilmesi
Öncelikle Sözleşme ile birlikte çocuklarla kişisel ilişki
kurulması ile ilgili olarak terminoloji değişikliğine gidilmiştir.
Sözleşme’den önce konu için “erişim” (access) terimi kullanılmakta
olup, Sözleşme ile birlikte “ilişki kurma” (contact) terimi
kullanılmaya başlanmıştır. Bu değişikliğe özellikle başvurulduğu
Sözleşme’nin giriş bölümünde belirtilmiştir. Terminolojideki
değişiklik yapılmasındaki amaçlardan birinin çocukların da bu konuda
hak sahibi olduğu vurgusunun güçlendirilmesi olduğu belirtilmiştir.
Ayrıca ilişki kurmanın “velayete ilişkin sorumluluk” veya “velayete
ilişkin sorumluluklar”ın modern anlayışına daha uygun olduğu
belirtilmiştir9.
Sözleşme’nin giriş bölümü incelendiğinde daha önce
hazırlanmış olan uluslararası belgelere atıflarda bulunulmuştur.
Velayete İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların
Velayetinin yeniden Tesisine İlişkin Avrupa Sözleşmesi, Çocukların
Korunması için Tedbirler ve Velayet Sorumluluğu ve Çocukların
Korunmasına Yönelik Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak
Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliği Hakkında 19 Ekim 1996 tarihli
Lahey Konvansiyonu, 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları
Sözleşmesi ve 1950 tarihli İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin
Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nin belirtilen hükümlerin
dikkate alındığı giriş bölümünde ifade edilmektedir.
Giriş bölümünde ayrıca çocukların sadece ebeveynleriyle
değil aynı zamanda kendileriyle aile bağları olan diğer kişilerle de
ilişki kurmalarının gerektiği ve çocuğun ebeveyn ve diğer kişilerle
ilişki kurmalarının çocuğun yüksek yararına hizmet ettiği
belirtilmiştir.
8

Sözleşme’nin tarihsel süreci ile ilgili olarak bkz. Açıklayıcı Rapor s. 1-2, Açıklayıcı
Rapor’a ulaşmak için http://conventions.coe.int/treaty/EN/Reports/HTML/192.htm.
9
Konu hakkında ileri sürülen görüşler için bkz. Açıklayıcı Rapor s. 2.

280
Ek olarak, çocuklarla kişisel ilişki kurma konusunda ülkeler
tarafından genel prensiplerin kabul edilmesinin ve bu yönde
uluslararası kurumların kullanılması ihtiyacının vaki olduğu
açıklanmıştır. Ayrıca konuyla ilgili uluslararası mekanizmaların
kurulmasının yabancı talimatları uygulayan ülkelerde tatmin edici
sonuçların elde edilmesini sağlayacağı belirtilmiştir. Konuyla ilgili
olarak ayrıca, çocuklar ile ebeveynlerin ve ailevi bağları olan diğer
şahısların farklı ülkelerde olması durumunda, yani sınırötesi ilişki
kurulmasının söz konusu olduğu durumlarda, ilişki kurulması
sonucunda çocuğun dönmesinin sağlanması konusunda güven
oluşacağından, yargı kurumlarının bu tarz ilişki kurulması hakkında
kararlar almasının sağlanacağı da giriş bölümünde açıklanmıştır.
Sınırötesi ilişkinin kurulduğu durumlarda etkili koruma
tedbirleri ve teminatların öngörülmesinin çocuğun ilişki kurulması
sonrasında dönmesini sağlayacağı ve ek uluslararası kurumların
sınırötesi ilişki kurulmasına çözüm getireceği giriş bölümünde
belirtilen bir diğer husustur.
Konuyla ilgili son olarak, Sözleşme’de de açıklandığı üzere,
çocuklarla ebeveynlerin ve kendileriyle ailevi bağları olan diğer
kişilerin ilişki kurmaları amacıyla merkezi makamlar ve yargı
organları arasında işbirliğinin kurulması ve geliştirilmesinin Sözleşme
ile amaçlandığı belirtilmiştir.
B. Sözleşme
Hükümlerinin
Değerlendirilmesi

Özel

Olarak

1. Sözleşme’de Yer Alan Tanımlar
Sözleşme’de kullanılan terminoloji ile ilgili olarak 2. maddede
gerekli tanımlar verilmiştir. Şöyle ki; kişisel ilişki kurma çocuğun
Sözleşme’nin 4 ve 5. maddelerinde belirtilen kişilerle birlikte, yani
mutad olarak yaşamadığı kişilerle, sınırlı bir süre içerisinde kalması
veya buluşması, bu kişilerle herhangi bir şekilde iletişimde bulunması
veya bu kişilere çocukla ilgili bilgiler verilmesi olarak
tanımlanmıştır10.
Yukarıda yer alan tanıma göre çocukla ilişki kurulması sadece
ebeveynlerle yüz yüze görüşme ile sınırlandırılmamış, bununla birlikte
çocukla herhangi bir yolla, örneğin telefon veya internet üzerinden
haberleşme de kişisel ilişki kurulması kapsamında ele alınmıştır.
Ayrıca çocukla ilgili bilgilerin ebeveyni dışında Sözleşme’nin 4-5.
10

Konuyla ilgili olarak bkz. Faruk Kerem Giray, Milletlerarası Özel Hukukta
Kaçırılan veya Alıkonan Çocukların İadesi, Beta Yayınevi, İstanbul 2010, s. 273.
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maddelerinde belirtilen kişilere verilmesi de kişisel ilişki kurulması
olarak tanımlanmıştır.
“Kişisel ilişki kararı” (contact order) ise yetkili bir adli
makam tarafından onaylanmış veya resmi şekilde düzenlenmiş veya
asıl belge olarak kaydedilmiş ve icra edilebilir olan kişisel ilişki
kurulmasına dair bir anlaşma da dâhil olmak üzere kişisel ilişki
kurulması hakkında bir adli makam kararı olarak tanımlanmıştır.
Burada da sadece yargı kararı değil, aynı zamanda taraflar arasında
düzenlenmiş ve ileride de açıklanacağı üzere yetkili makamlarca
onaylanmış icra kabiliyeti olan bir sözleşmenin de karar olarak kabul
edilmesi, kişisel ilişkide işlevselliğin ve zaman kaybının önüne
geçilmesi açısından önemlidir11.
Sözleşme’de “çocuk” onsekiz yaşından küçükler olarak
tanımlanmıştır. Bu haliyle Sözleşme çocuğu Türk Hukuku’nda da
belirtildiği şekilde tanımlamıştır12.
Sözleşme’de yapılan bir diğer tanım ise “aile bağları”dır
(family ties). Aile bağları, bir çocuk ile büyükanne ve büyükbabası ya
da erkek ve kız kardeşleri arasındaki mevcut ilişkiler gibi hukuki ya
da fiili aile ilişkisinden kaynaklanan yakın ilişkiler olarak
tanımlanmıştır. Her ne kadar Sözleşme metninde belirtilmese de “fiili
ailevi ilişkiler” neticesinde dendiği için kan bağı olmayan bazı diğer
kişilerle de aile bağının kurulabilmesinin mümkün olduğu
belirtilmektedir13. Buna aynı evde belirli bir süre birlikte yaşamaları
halinde ebeveynlerden birinin eski eşi örnek verilebilir. Bu yönüyle
Sözleşme uluslararası alanda önemli bir yenilik getirmiştir14.
Sözleşme’de yapılan son tanım ise adli makamlara ilişkindir.
Şöyle ki adli makam, mahkeme veya onunla aynı yetkiye sahip idari
makamlar olarak tanımlanmıştır. Burada üzerinde durmak istediğimiz
husus mahkemeler yanında yargı gücüne sahip idari organların da adli
makamlar içerisinde Sözleşme ile yetkilendirilmesidir. İdari
makamların da kişisel ilişki kurulmasına ilişkin karar verebilecekleri
Açıklayıcı Rapor’da belirtilmiştir15.
2. Çocuk ile Ebeveynleri Arasında Kişisel İlişki
Kurulması
11

Aynı konuda bkz. Açıklayıcı rapor para. 27.
18 yaşından küçüklerin reşit sayıldığı haller için bkz. Nigel Lo e, Mark Everall,
Michael Nicholls, International Movement of Children, Family Law, 2004, s. 598.
13
Açıklayıcı Rapor para. 34.
14
Giray, a.g.e., s. 274.
15
Açıklayıcı Rapor, para. 35.
12
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Çocuğun ebeveynleri ile ilişki kurması temel bir hak olarak
kabul edilmektedir16. Bu durumun Avrupa Konseyi’ne üye birçok
devlet tarafından kabul edildiği belirtilmiştir. Ayrıca bu hak Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi m. 8 doğrultusunda Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi içtihatlarında da korunmaktadır17. Buna ek olarak,
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 9. maddesinin
3. fıkrasında kişisel ilişki kurmanın önemi “Taraf Devletler, annebabasından veya bunlardan birinden ayrılmasına karar verilen
çocuğun, kendi yüksek yararına aykırı olmadıkça, anne-babasının
ikisiyle de düzenli bir biçimde kişisel ilişki kurma ve doğrudan
görüşme hakkına saygı gösterirler” şeklinde belirtilmiştir. Bu nedenle
çocuğun ebeveynleri ile ilişki kurması BM Çocuk Haklarına Dair
Sözleşme tarafından da korunmaktadır. Çocuklarla Kişisel İlişki
Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi’nde de çocuğun ebeveynleri ile
ilişki kurması bir hak olarak belirtilmektedir.
Sözleşme’nin 4. maddesi çocuk ile ebeveynleri arasında
kişisel ilişki kurulması başlığı altında düzenlenmiştir. Maddenin ilk
fıkrasında çocuk ile ebeveynleri arasında kişisel ilişki kurulacağı ve
bunun devamının sağlanacağı belirtilmiş olup, devamındaki fıkrada
bunun sınırlanma ölçütü yer almaktadır.
Maddenin ikinci fıkrasına göre ebeveyn ile ilişki kurulmasının
sınırlandığı veya ortadan kaldırılma ölçütü, çocuğun yararının söz
konusu olduğu haller şeklinde belirlenmiştir. Yukarıda da belirttiğimiz
gibi çocuğun ebeveynleri ile kişisel ilişki kurması temel bir haktır. Bu
hak Sözleşme uyarınca ancak çocuğun yüksek yararının gerektiği
hallerde sınırlandırılabilir veya ortadan kaldırılabilir.
Sınırlama veya ortadan kaldırmanın söz konusu olabilmesi
için, adli makamların üç şartı göz önünde bulundurması
gerekmektedir. Bunlar; daha az sınırlayıcı çözümün bulunmaması,
yapılan sınırlama veya hakkın ortadan kaldırılmasının ölçülü olması
ve son olarak da sınırlama veya hakkın ortadan kaldırılmasının yasal
olmasıdır. Örnek verecek olursak, fiziksel veya psikolojik bir
tehlikenin varlığı veya kişisel ilişki kuracak ebeveynin daha önce
çocukla görüşme konusunda herhangi bir talebi olmamış veya fiilen
görüşmeleri gerçekleşmemiş olması durumunda, menfaat dengesi
gözetilecektir. Bu hallerde çocuk ile ebeveyni arasında kişisel ilişki
kurulması ile bu ilişkinin sınırlandırılması veya engellenmesinin
hangisinin çocuğun yüksek yararına hizmet ettiği tespit edilmelidir.
Eğer çocuğun yüksek yararı nazara alınarak kişisel ilişki kurulmasında

16
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Yılmaz, s. 105.
Açıklayıcı Rapor, para. 40.
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çocuğun zarar göreceği sonucuna ulaşılıyor ise, çocuğun ebeveyni ile
ilişki kurması sınırlandırılabilir veya engellenebilir18.
Üçüncü fıkrada ise çocuk ile ebeveyni arasında denetimsiz
ilişki kurulmasının çocuğun menfaatine olmadığı durumlarda (aile içi
şiddet, çocuğun kaçırılma riski, istismar tehlikesi vs. gibi) denetimli
ilişki kurulması veya yüzyüze ilişki kurulması dışında diğer şekillerde
ilişki kurulma ihtimallerinin göz önüne alınması gerektiği
belirtilmiştir.
Çocuğun kaçırılma riskinin bulunduğu durumlarda denetimli
görüşmenin sağlanması gereklidir. Ancak söz konusu görüşmenin
sağlanabilmesi için bazı şartların da gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Bunlar; görüşmelerde hazır bulunacak kişilerin belirlenmesi, devlet
tarafından alınması gerekli önlemler, görüşmenin gerçekleşeceği yer
vs.’dir. Denetimli görüşmede bulunacak kişinin akraba veya üçüncü
kişiler ile birlikte bazı gerekli önlemlerin de alınması gerekmektedir19.
Tahmin edileceği üzere yüzyüze görüşme ile çocuğun
ebeveynleri ile kişisel ilişki kurma hakkı en iyi şekilde elde
edilebilecektir. Adli makamlar da bu durumu göz önünde
bulundurmalıdırlar. Ancak yukarıda da örneklerini verdiğimiz bazı
hallerde de yüzyüze görüşme ile birlikte veya yüzyüze görüşme yerine
diğer iletişim şekillerinin (Örneğin, telefon, mektup, e-posta, çocukla
ilgili bilgilerin verilmesi amacıyla gönderilen resimler, okul karneleri,
sağlık raporları) uygulanmasına karar verilebilecektir20. Burada
önemli olan, ilişki kurma kararı verilirken, çocuğun üstün yararına
yarayan usullerin tercih edilmesidir. Yine aynı şekilde, ilişki
kurulmasının çocuğun üstün yararına hizmet etmemesi durumunda ise,
sınırlandırılmasına veya engellenmesine karar verilmesi gerektiğidir.
3. Çocuğun Ebeveynleri Dışındaki Kimselerle İlişki
Kurması
Sözleşme’nin 5. maddesinde çocuğun yüksek yararına uygun
olarak çocuk ile ailevi bağları olan ebeveynleri dışında kişilerle de
ilişki kurabileceği belirtilmektedir21. Maddenin ikinci fıkrasında
birinci fıkrada belirtilen kişilerin kapsamının üye devletler tarafından
genişletilebileceği ve üye devletlerin kurulacak ilişkinin kapsamını
belirlemede serbest olduğu düzenlenmiştir.

18

Açıklayıcı Rapor para., 41.
Açıklayıcı Rapor para., 44.
20
Açıklayıcı Rapor para., 45.
21
Giray, s. 273.
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Çocuğun ebeveynleri dışındaki kişiler ile ilişki kurabilmesi
için bu kişilerin tespit edilmesi gerekmektedir. Ebeveyn dışındaki
kişiler ile ilgili olarak üç kategoride inceleme yapılabilecektir. Birinci
kategorideki kişiler, çocukla kanunen ailevi ilişkisi olan kişilerdir. Bu
kategorideki kişiler taraf devletlerin iç hukukları tarafından tespit
edilecektir. Bu kategorideki kişilere örnek olarak büyükanne ve
büyükbaba ile kardeşler verilebilecektir22.
Ebeveyn dışındaki kişiler ile ilgili olarak ikinci
kategoridekiler, fiili olarak çocukla ailevi ilişkisi bulunan kişilerdir.
Burada önemli olan, o kişinin yasal olarak olmasa da çocukla fiilen
ailevi ilişkisinin bulunmasıdır. Burada ayrıca dikkat edilmesi gereken,
söz konusu ilişkinin hâlihazırda devam etmesi gerekli olmamasıdır.
Belirli bir dönemde de çocukla fiilen ailevi ilişkide bulunulması
yeterlidir. Ailevi ilişkinin karar verilirken devam etmesi
gerekmemektedir. Buna örnek olarak ebeveynlerden birinin eski eşi
verilebilecektir23. Görüleceği üzere burada kan bağı veya yasal
herhangi bir düzenleme olmaksızın, sadece çocukla önceden kurulan
ailevi ilişkiler neticesinde çocuğun hayatında yer alan kişilerin, bu
ailevi ilişki sona erse dahi, çocukla ilişkilerinin devam etmesi
amaçlanmaktadır. Bu açıdan Sözleşme’nin bu yöndeki düzenlemesi
önemlidir.
Çocukla ilişki kurulmasına izin verilebilecek ebeveyn
dışındaki kişilere ilişkin üçüncü kategori ise çocuk ile kişisel bağları
olan kişilerdir. Bu kişilerin yukarıda anlatılanlardan farklı olarak, yani
herhangi yasal bağ veya ailevi ilişki bulunmadan, sadece çocuk ile
yakın kişisel bağlarının (personal link) bulunması gerekmektedir.
Buna örnek olarak çocuğun eski öğretmeni verilebilecektir. Bu
kişilerin tespiti Sözleşme’ye taraf devletlerin takdirine bırakılmıştır24.
Ebeveyn dışındaki kişilerin çocukla kişisel ilişki kurma hakkı
ebeveynin sahip olduğu hak ile eşit şekilde değerlendirilmemelidir.
Çünkü ebeveynlerin çocuk ile kişisel ilişki kurmaya ve bu ilişkinin
devamını sağlama konusunda hakları bulunmakta (m. 4/1) ve bu
hakları yukarıda açıkladığımız nedenlerin varlığı halinde
sınırlandırılabilmekte veya ortadan kaldırılmaktadır. Ancak ebeveyn
dışındaki kişiler çocukla kişisel ilişki kurma konusunda talepte
bulunabilirler ve bu talepleri yerinde bulunursa çocukla kişisel ilişki
kurmalarına izin verilebilecektir (m.5). Dolayısıyla Sözleşme metni
incelendiğinde de dil açısından da ebeveyn dışındaki kimselerin ilişki
kurmalarının ihtimal olarak düzenlendiği açıkça görülecektir. Bu
22

Konuyla ilgili olarak bkz Açıklayıcı Rapor para. 47.
Açılayıcı Rapor para 47, Lo e N., Everall M., Nicholls M., a.g.e., s, 599.
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nedenle söz konusu kişilerin çocukla kişisel ilişki kurabilmeleri
ebeveynlerin çocukla kişisel ilişki kurmasından farklı algılanmalıdır25.
Son olarak, üçüncü kategoriye ait ebeveyn dışındaki
kimselerin çocukla kişisel ilişki kurmaları konusunda taraf devletlere
geniş karar yetkisi tanınmaktadır. Şöyle ki, madde 5/2 uyarınca “taraf
devletler bu hükmün kapsamını 1. fıkrada sözü edilen kimselerden
başkalarına da genişletmekte serbesttirler ve böyle bir genişletme
durumunda, devletler, 2. maddenin (a) bendinde tanımlanan kişisel
ilişki türlerinden hangisinin uygulanacağı konusunda serbestçe karar
verebilirler.” Dolayısıyla daha önce de örnek verdiğimiz iletişim
türlerinden hangilerinin çocukla yakın kişisel bağı olan kişilere
uygulanacağı konusunda devletlerin takdir yetkisi bulunmaktadır.
4. Çocuğun Fikrine Başvurulması
Çocuğun fikrine başvurulabileceğine ilişkin düzenleme
Sözleşme’nin 6. maddesinde yer almaktadır. 6. maddede iç hukukta
çocuğun yeterli ayırt etme yeteneğine sahip olduğu ve çocuğun
yüksek yararına zarar vermeyecek durumlarda çocuğa gerekli
bilgilerin verileceği, kendisine danışılacağı ve kendi görüşünü
belirtmesinin isteneceği düzenlenmiştir.
Kişisel ilişki kurulmasına ilişkin karar verilmeden önce ve
çocuğun ayırt etme yeteneğine sahip olduğu durumlarda çocuğa bilgi
verilmesi gerektiği Sözleşme’de belirtilmiştir. Bu durum çocuğun
temsilcisinin bulunmaması ve çocuğa karşı ailevi sorumlulukları olan
kişilerin söz konusu bilgilendirmeyi yapmadıkları ihtimalinin adli
makamlarca düşünüldüğü hallerde gereklidir26.
Sözleşme tarafından adli makamların yapması istenen bir
diğer husus da çocuğa danışılmasıdır. Söz konusu danışma çocuğa
doğrudan sorma şeklinde olabileceği gibi, sosyal hizmet görevlisi
veya yetkili kurumlara başvurarak onların bu konudaki tespitlerini
alma yönünde de olabilecektir27.
Belirtilen maddenin ikinci fıkrasında çocuğun görüşlerine
gerekli önemin verileceği belirtilmiştir. Burada belirtilmek istenen
çocuğun görüşleri, kişisel ilişki kurulması konusunda karar verilirken
çocuğun görüşlerinin de hesaba katılacağıdır28. Ancak bu durumda
dahi maddenin ilk fıkrasında da belirtildiği üzere çocuğun
25

Açıklayıcı Rapor para 49.
Açıklayıcı Rapor para. 54.
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Açıklayıcı Rapor para. 55.
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Lowe N., Everall M., Nicholls M., a.g.e., s, 600.
26

286
menfaatlerinin elverdiği şekilde bu görüşler dikkate alınmalıdır29. Bu
madde ile çocuğa karar alma konusunda tam bir yetki verildiği
söylenemeyecektir. Çünkü çocuğun kararları her zaman için onun
yüksek yararına uygun olmayabilecektir. Sözleşme açısından önemli
olan, adli makamlar tarafından karar verilirken çocuğun duyguları ve
istekleri ile diğer şartların bir arada göz önünde bulundurulmasıdır30.
Çocuğun görüşlerini sadece esas alıp, çocuğun üstün yararına hizmet
etmeyen bir karar verilmemelidir.
5. Kişisel İlişki Kurulması ile İlgili İhtilafların
Çözümü
Sözleşme’nin 7. maddesinde kişisel ilişki kurulması ile ilgili
olarak adli makamların gerekli bütün önlemleri alması gerektiği
belirtilmiş ve devamında üç başlık altında bu önlemlerin neler
olabileceğine ilişkin bilgiler verilmiştir.
Öncelikli olarak adli makamlar tarafından ebeveynlerin her
ikisinin de çocuk ile ilişki kurmalarının önemi ve bunun devamının
sağlanması konusunda bilgilendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ek
olarak, ebeveynler ve aile bağları olan diğer kişiler arasında çocukla
kişisel ilişki kurulması konusunda dostane çözümlere başvurulması
gerektiği belirtilmiştir. İhtilafların dostane çözümlenmesi için bu
yönde aile arabuluculuğu veya diğer metotlara başvurulması gerektiği
belirtilmiştir (m. 7/b). Ebeveynlerin bilgilendirilmesi konusunda adli
makamlar münhasır yetkili olarak kabul edilmemelidir. Adli
makamlarla birlikte söz konusu bilgilendirmenin arabulucular veya
sosyal hizmet görevlileri tarafından da yapılabileceği kabul
edilmelidir31.
Dostane çözümlerden örneğin arabuluculuğun sınırötesi ilişki
kurulmasında verimli olamama ihtimali bulunmaktadır. Bunun
nedenleri arasında tarafların farklı ülkelerde bulunması, taraflar
arasındaki iletişim eksikliği verilebilir. Bunların önüne geçilebilmesi
için taraf devletlerdeki kurumların taraflar arasındaki iletişimi ve
koordinasyonu sağlamak ve tarafları arabuluculuğu işlevsel bir şekilde
kullanmaları konusunda motive etmeleri gerekebilecektir. Böylelikle
arabulucuğun başarıya ulaşması konusunda taraf devletlerin de
müdahalesi ve yardımı gerekebilecektir32.

29
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Giray, s. 275.
Açıklayıcı Rapor para., 56.

Açıklayıcı Rapor para., 60.
Açıklayıcı Rapor para., 61.
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Maddede son olarak, adli makamların çocuğun yüksek
yararına uygun karar almak amacıyla, bilhassa tanımlar bölümünde
belirtilen velayet sorumluluklarına sahip kişilerden gerekli bütün
bilgilerin alınmasını sağlamak ve gerektiğinde diğer kurum ve
kişilerden ek bilgi almak zorunda oldukları belirtilmiştir. Diğer
kurumlara örnek olarak çocuğun mutad meskeninden farklı bir yerde
kişisel ilişki kurulmasına ilişkin karar verilen hallerde mutad
meskenindeki hâkimin bilgisine başvurulması gösterilebilir. Çünkü
çocuğun mutad meskeni hâkiminin çocukla ilgili daha detaylı bilgiye
sahip olabileceği veya en azından mevcut durumu ile ilgili daha doğru
bilgi edinme imkânının yüksek olduğu düşünülebilecektir. Ek olarak,
çocuğun ayırt etme yeteneği hakkında da uzman kişilerden bilgi
alınması, karar verilirken çocuğun menfaatlerinin göz önünde
tutulması açısından faydalı olacaktır33.
6. Kişisel İlişki Anlaşmaları
Sözleşme’de genel olarak çocukla kişisel ilişki kurulması
hakkında taraflar arasında dostane çözümlere başvurulması ve
tarafların sulh yoluyla uyuşmazlığa uğramadan kişisel ilişki
kurulmasını sağlaması tercih edilmiştir.
Sözleşme’nin 7. maddesinde de olduğu gibi yukarıda belirtilen
amaca ulaşabilmek için 8. maddede taraflar arasında kişisel ilişki
anlaşması
“contact
agreements”
imzalanması
konusunda
hüküm/tavsiyeler yer almaktadır.
Kişisel ilişki kurulması hakkında sözleşme ile ilgili 8.
maddenin birinci fıkrasında taraf devletlerin ebeveynler ve ailevi bağı
olan diğer kişilerin çocukla kişisel ilişki kurabilmeleri için sözleşme
yapmaları ve bu sözleşmelerin de Sözleşme‘nin 4-7 maddeleri ile
uygun olması konusunda tarafları kendi seçecekleri yöntemlerle teşvik
etmeleri belirtilmiştir. Adli makamlar tarafından kişisel ilişki
kurulmasına ilişkin olarak verilecek kararlarda ileriki zamanlarda
şartların değişmesi öngörülemeyebileceğinden detaylı olarak
düzenlemelerde bulunulamayabilecektir. Kişisel ilişki anlaşmaları ile
birlikte tarafların detaylı olarak ileride karşılaşabilecekleri olayları da
göz önünde bulundurma ihtimalleri söz konusu olabilecektir34.
Ek olarak, taraflarca yapılacak kişisel ilişki anlaşmalarının
yazılı olarak yapılmasının daha uygun olacağı önerilmiştir. Yazılı
olma kişisel ilişkinin sınırlarının çizilmesi ve sonradan taraflar
33
34

Açıklayıcı Rapor para. 62.
Açıklayıcı Rapor para. 63.
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arasında uyuşmazlık çıkmasının önlenmesi açısından önemlidir.
Ayrıca taraflar arasındaki anlaşmanın icra kabiliyeti bunun adli
makam tarafından onaylanması halinde mümkün olacaktır. Aksi
takdirde anlaşmaya sadık kalınması tarafların inisiyatifinde olacaktır35.
Maddenin ikinci fıkrasında da söz konusu sözleşmelerin adli
makamlar tarafından onaylanması gerektiği belirtilmiştir. Ancak
burada söz konusu sözleşmelerin kabul edilemeyeceği şartlar da
belirtilmiştir. Maddeye göre adli makamlar sadece iç hukukun aksine
düzenlemede bulunması veya sözleşmenin çocuğun menfaatlerine
aykırı hükümler içermesi halinde taraflar arasında akdedilen
sözleşmeyi onaylamayacaktır. İç hukukta aksine hüküm bulunmaması
kaydıyla ve kişisel ilişki sözleşmelerinin çocuğun yüksek yararına
aykırı olmaması kaydıyla onaylanması bir zorunluluk olarak adlî
makamlara yüklenmiştir.
Burada belirtilmesi gereken iki husus bulunmaktadır.
Bunlardan ilki Sözleşme’nin genelinde de olduğu gibi anlaşma
yapılırken de çocuğun menfaatlerinin göz önünde bulundurulmasıdır.
Bir diğer önemli husus da taraf devletlerin yargı mercilerine kişisel
ilişki anlaşmalarının onaylanması konusunda öneriden ziyade
zorunluluk yüklenmesidir. Tarafların akdettiği kişisel ilişki
anlaşmasının çocuğun yüksek yararına uygun olması durumunda,
Sözleşme’nin ingilizce metninde “judicial authorities shall” denmek
suretiyle adli makamların anlaşmayı onaylamaları, bir zorunluluk
olarak düzenlenmiştir36.
7.
Koruma Tedbirleri ve Garantiler
Koruma tedbirleri ve garanti ile kastedilen Sözleşme’nin
tanımlar bölümünde de belirtildiği üzere çocuğun sürekli olarak
birlikte yaşamadığı ebeveyni veya ailevi bağı olduğu üçüncü şahıslar
ile görüşmesinden sonra evine dönmesini ve gerek sınırotesi gerekse
de aynı ülkede kişisel ilişki kurulmasını sağlamak amacıyla taraf
devletler tarafından yapılması istenen düzenlemelerdir37.
Çocuğun birlikte yaşadığı kişiler dışındakiler ile
görüşmesinden sonra evine dönüşünün sağlanması konusunda
uygulamada sorun yaşanma ihtimalinin bulunması nedeniyle, bu konu
büyük önem arzetmektedir. Bu nedenledir ki çocuğun evine
dönmesini sağlamak için bazı önlemlerin alınması gerektiğinden
Sözleşme’de en detaylı düzenlenen konuların başında gelmektedir.

35
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Koruma tedbirleri ve garantiler Sözleşme’nin 10. maddesinde
düzenlenmiştir. Maddenin birinci fıkrasında taraf devletlere koruma
tedbirleri ve teminatları düzenlemek ve geliştirmek konusunda
yükümlülük getirilmiştir. Şöyle ki; taraf devletler Sözleşme’nin
kendileri açısından geçerli olmasından itibaren üç ay içerisinde
merkezi makamlar tarafından Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği’ne
kendi hukukunda geçerli olan ve Sözleşme’nin 4. maddesinin 3.
fıkrası ile 14. maddenin b fıkrasında belirtilenlere ek olarak en az üç
adet koruma tedbiri ve garanti kategorisi göndermek zorundadır38.
Sözleşme’nin 10. maddesinin ikinci fıkrasında adli makamlar
tarafından gerekli görülen hallerde kişisel ilişki kurulabilmesi ve
kişisel ilişki kurulmasından sonra çocuğun normalde yaşadığı eve geri
dönebilmesini öngören kişisel ilişki kurulmasına ilişkin karar
verilebileceği ve bu kararda da koruma tedbirleri ve teminatlara yer
verilebileceği belirtilmiştir. Koruma tedbirleri ve teminatlar her olayda
otomatikman devreye sokulmayacaktır. Sadece gerekli görülen
hallerde taraf devletler tarafından koruma tedbirlerine ve teminatlara
başvurulacaktır39.
Kişisel ilişki kurulmasına ilişkin olarak kararlardaki koruma
tedbirleri ile teminatların neler içerebileceği de Sözleşme’de
önerilmiştir. Şöyle ki; kişisel ilişki kurulabilmesi için bu kararlarda
yer alabilecek koruma tedbirleri ve teminatlar; denetimli görüşme
yapılması, çocuğun ve ona eşlik eden kişinin bulunduğu hallerde de o
kişinin, görüşme sırasında yapacağı yol ve konaklama masraflarının
karşılanması, çocukla sürekli yaşayan kişi tarafından bir teminat
verilmesi, kişisel ilişki kurulmasına ilişkin talimatın yerine
getirilmemesi nedeniyle çocuğun sürekli birlikte yaşadığı kişiye ceza
verilmesidir.
Çocukla denetimsiz olarak kişisel ilişki kurulmasının çocuğun
yüksek yararına uygun olmadığı durumlarda, adli makamlar tarafından
çocuk ile denetimli olarak ilişki kurulmasına karar verilebilecektir.
Çocuğun ve çocukla birlikte seyahat edecek kişinin yol ve
kalacak yer masraflarının karşılanması konusunda çocukla kişisel
ilişki kuracak olan kişiye, çocukla sürekli olarak birlikte yaşayan
kişiye veya her ikisine de sorumluluk yüklenmesi kişisel ilişki
kurulmasının sağlanması açısından önemlidir40. Çocukla kişisel ilişki
38

Sözleşmede yer alan koruma tedbirleri ve teminatların sınırlı sayıda
olmadığına ilişkin olarak bkz. Lo e N., Everall M., Nicholls M., a.g.e., s,
600.
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kurmak isteyen kişiye de bu sorumluluk yüklenebilecektir. Şöyle ki,
Sözleşme genel olarak incelendiğinde çocuğun yüksek yararının göz
önünde bulundurulduğu ve çocuğun birlikte yaşamadığı kişilerle ilişki
kurmasının da kendi menfaatine olduğu açıktır. Dolayısıyla, bu tür
masrafların her iki tarafa da yüklenmesi ilişki kurulmasının
sağlanması açısından önem arz etmektedir.
Çocukla kişisel ilişki kurulmasının sağlanması açısından
getirilen bir diğer düzenleme de çocuğun birlikte yaşadığı kişiye, ilişki
kurulmasına dair kararı uygulamaması nedeniyle para cezası (yargı
sistemine uygun olarak hukuki, adli veya idari) verilmesidir. Bu
düzenleme kişisel ilişki kurulmasına dair karara uymama ihtimali
bulunan kişilerin karara riayet etmelerini sağlamaları açısından
önemlidir41.
Kararların uygulanması yanında bir diğer önemli husus da,
kararların yerine getirilmesinden sonra çocuğun normalde yaşadığı
eve geri dönmesinin sağlanmasıdır. Bu konu uygulamada çocukların
ebeveyni tarafından mutad meskeninden alınıp, başka bir ülkeye
velayet hakkını ihlâl edecek şekilde götürülmesi şeklinde ortaya
çıkmaktadır. Bunun önlenebilmesi için Türkiye’nin de taraf olduğu
Uluslararası Çocuk Kaçırmalarının Hukukî Veçhelerine Dair Lahey
Sözleşmesi önem taşımaktadır. Sözleşme’de mutat meskeninden
velayet hakkı ihlal edilerek başka bir ülkeye götürülen çocuğun üstün
yararı gözetilerek, mutat meskenine dönüşünün sağlanması
amaçlanmaktadır42.
Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa
Sözleşmesi’nde de çocuğun evine dönüşünün sağlanabilmesi için bazı
koruma tedbirleri ve garantiler öngörülmüştür. Bunlar, pasaport ve
kimliklerin teslim edilmesi ve uygun hallerde yetkili konsolosluklara
bu belgelerin teslim edildiğine ilişkin belge sunulmasıdır. Öngörülen
diğer tedbir ve garantiler ise; finansal teminatlar, mallar üzerindeki
ayni teminatlar, mahkemelere olan yükümlülükler ve taahhütler,
çocukla görüşecek olan kişinin düzenli olarak çocukla birlikte gençlik
sosyal hizmet kurumu veya polis merkezi gibi yetkili kurumlara
gelmesi, çocukla görüşmek isteyen tarafın kararın düzenlenmesinden
veya görüşmenin yapılmasından önce velayete ilişkin kararın
tanındığına dair ve icra kabiliyeti bulunduğuna dair resmi evrakı
sunma yükümlülüğü getirilmesi, görüşmenin yapılacağı yere ilişkin
kurallar konulması ve uygun olması halinde, çocuğun ülkeden
çıkmaması için ulusal veya sınırötesi bilgi sistemlerine bilgi
verilmesidir.
41
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Çocuğun kişisel ilişki kurulmasından sonra takibinin
kolaylaşması ve başka ülkelere yolculuk etmesini önlemek amacıyla
gerek kendisinin gerekse de kendisiyle ilişki kuracak kişinin pasaport
ve kimlik belgelerini teslim etmeleri koruma tedbiri olarak Sözleşme
tarafından düzenlenmiştir. Buna ek olarak, taraf devletlerce adli
makamların konsolosluklara ve ilgili makamlara çabuk bilgi ve talimat
verebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla iletişim ağı kurabileceklerdir.
Bu iletişim ağı sonucunda yeni pasaport ve kimlik belgelerinin
düzenlenmesi de önlenebilecektir43. Bu koruma tedbiri her ne kadar
etkili olsa da Schengen ülkeleri gibi, birbirleri arasında sınır
kontrollerini kaldıran ülkeler arasındaki seyahatler açısından koruyucu
olmayabilecektir.
Çocukla kişisel ilişki kurmak isteyen kişinin vermesi
öngörülen garantilerden mali teminatlar önem arz etmektedir. Söz
konusu teminatlar çocuğun normalde yaşadığı eve dönüşünün
sağlanması açısından mühimdir. Ayrıca söz konusu garantiler tespit
edilirken teminatı verecek kişinin mali durumu ve yaşadığı ülkedeki
yaşam standardı gözönünde bulundurulmalıdır. Örneğin maddi
durumu ortalamanın çok üstünde bir kişinin kolaylıkla
karşılayabileceği bir meblağın öngörülmesi çocuğun normalde
yaşadığı eve dönmesi ihtimalini düşürebilecektir. Bu nedenle söz
konusu tespit yapılırken adli makamlar tarafından mevcut durumun
iyice incelenmesi gerekmektedir44.
Kişisel ilişki kurulduktan sonra çocuğun normalde yaşadığı
yere dönüşünün sağlanması açısından öngörülen bir diğer husus da
ayni mallara ilişkin teminatlardır. Bunlara örnek olarak
gayrimenkullere ipotek konulması veya hisse senetlerinin
rehnedilmesi örnek verilebilir45. Ancak burada da mali teminatlar
konusunu açıklarken de belirttiğimiz üzere, kişinin mali durumunun
göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Aksi takdirde teminat
gösterilmesinden dolayı Sözleşme’de öngörülen beklentilerin
karşılanması mümkün olmayabilecektir.
Mahkemelere olan yükümlülükler ve taaahhütler koruma
tedbiri olarak Sözleşme’de düzenlenmiştir. Sorumlu olunan taahhütler
mahkeme kararı içerisinde yer aldığından, bu taahhütlere aykırı
davranmak mahkeme kararına aykırı hareket etmek anlamına
43

Açıklayıcı Rapor para. 81.
Konuyla ilgili olarak bkz. Açıklayıcı Rapor para. 82, ayrıca mali
teminatların yetersiz olabileceğine ilişkin olarak bkz. F. Kerem Giray, a.g.e.,
s. 273.
45
Açıklayıcı Rapor para. 83.
44
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gelecektir. Bu nedenle de söz konusu ihlaller cezai yaptırımlara tabi
olacaktır46.
Çocukla kişisel ilişki kuracak kişinin çocukla birlikte düzenli
olarak yetkili makamlara gelmesi belirli süreli ilişki kurulmasının söz
konusu olduğu durumlarda önem arz etmektedir. Belirli tarihlerde
görüşmeye gelinmemesi durumunda polis tarafından çocuğun
bulunması konusunda derhal çalışmalara başlayabilecektir47.
Konuyla ilgili olarak getirilen bir diğer koruma yöntemi de
çocuğun kişisel ilişki kurulacak ülkeden ayrılmasının yasaklanmasıdır.
Burada da çocuğun kaçırılma ihtimalinin bulunması durumunda adli
makamlar tarafından çocuğun belirli bir yerden veya ülkeden dışarı
çıkarılmasının önlenmesi konusunda karar alınması öngörülmektedir.
Çocuğun kaçırılmasının önlenmesi açısından söz konusu koruma
tedbiri önem arz etmektedir48.
Sözleşme’nin 10. maddesinde koruma tedbirleri ve
teminatların yazılı olması veya yazılı olarak ispat edilmesi ve kişisel
ilişki kurma kararının veya sözleşmesinin bir eki olarak yer almaları
gerektiği belirtilmiştir. Yazılı olma koşulu, taraflar arasında konuyla
ilgili herhangi bir uyuşmazlığın önlenmesi amacıyla getirilmiş yerinde
bir düzenlemedir.
Son olarak, söz konusu tedbir ve garantilerin başka bir taraf
devletin ülkesinde uygulanacağı durumlarda adli makamların diğer
devletin ülkesinde uygulanabilir türden koruma tedbiri ve garantilere
yer verebileceği de belirtilmiştir. Sözleşme’nin 10. maddesinde
belirtilen koruma tedbirleri ve garantiler sınırlı sayıda değildir ve
ayrıca her ülkede farklı şekilde koruma tedbiri ve teminatlar
öngörülmüş olabilir. Ek olarak, söz konusu farklılığın önlenmesi
amacıyla başka devlette uygulanacak şekilde karar verilmesi
Sözleşme’de adli makamların kararları uyarlayabileceğine ilişkin 15.
maddesi ile uyum açısından da önemlidir49.
8. Sınırötesi Görüşmelerin Sağlanması İçin Taraf
Devletlerin Yükümlülükleri
Sözleşme’nin 11-18. maddelerinde taraf devletlerin sınırötesi
görüşmelerin sağlanabilmesi ve geliştirilebilmesi için yapmaları
gereken işlemler belirtilmektedir.
46

Açıklayıcı Rapor para. 84.
Açıklayıcı Rapor para. 85.
48
Açıklayıcı Rapor para. 88.
49
Açıklayıcı Rapor para. 90.
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Öncelikle taraf devletler Sözleşme’de belirtilen sınırötesi ilişki
kurulmasının yürütülebilmesi için merkezi bir makam (central
authority) kuracaklardır (m.11). Türkiye’nin Sözleşme’de belirtilen
işlemleri gerçekleştirmek üzere atadığı makam Adalet Bakanlığı
bünyesindeki Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü’dür.
Merkezi makamların; diğer devletlere ait makamlarla işbirliği
sağlamak ve kurumlar arası işbirliğini geliştirmek ve yargı organları
da dâhil olmak üzere kurumlar tarafından Sözleşme’nin amaçlarına
ulaşılmasını sağlamak gibi görevleri taraf devletlerin yükümlülükleri
arasında sayılmıştır (m. 12/a)
Yukarıda sayılanlara ek olarak taraf devletler iç
hukuklarındaki velayet sorumluluğu, koruma tedbirleri ile garantiler
ve bunun gibi konulardaki düzenlemeleri ile birlikte gerekli bilgileri
ve bunlardaki değişiklikleri sağlayacaktır (m. 12/b).
Çocuğun yerinin belirlenmesi için gerekli önlemler taraf
devletlerce alınacaktır (m.12/c). Bu durum sadece çocuğun kişisel
ilişki kurulmasından sonra eve dönmesinde değil, aynı zamanda
velayetini bulunduran kişinin çocukla kişisel ilişki kurulmasını
engellediği hallerde de kişisel ilişki kurulmasına dair kararın
uygulanmasının sağlanması açısından da önemlidir50.
Yargı erkinin bir uzantısı olarak yabancı devlet mahkemeleri
tarafından verilen mahkeme kararları, tanınıp tenfiz edilmedikçe diğer
bir devlette uygulanmaya elverişli değildir. Bu nedenle Sözleşme’de
konuyla ilgili verilen kararların diğer bir devlette de uygulanabilmesi
için düzenlemeler getirilmiştir. Sözleşme’nin 14. maddesinde
sınırötesi ilişki kurulmasına ilişkin verilen kararların tanınması ve
tenfizine ilişkin hükümler yer almaktadır.
Öncelikle, taraf devletler yabancı devlet makamları tarafından
verilen velayet hakları ve kişisel ilişki kurulması hakkındaki kararların
kendi ülkelerinde tanınması ve tenfizine ilişkin bir sistem
kuracaklardır (m.14/1.a). Sözleşme’de söz konusu düzenlemeye yer
verilmesinin nedeni olarak, Sözleşme’den önce konu ile ilgili olarak
bir sistemin kurulmamış olması veya ulusal düzenlemelerin yetersiz
olduğu belirtilmiştir51.
Ek olarak, taraf devlet yetkili makamları tarafından verilmiş
olan kişisel ilişki ve velayet hakları ile ilgili kararların başka bir taraf
devlette görüşmenin gerçekleşmesinden önce tanınması ve icra
50
51

Açıklayıcı Rapor para. 96.
Açıklayıcı Rapor para. 110.
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edilebilirliğini sağlayan bir prosedür hazırlamaları da belirtilmiştir
(m.14/1.b).
Bu düzenlemenin nedeninin çocuğun velayetini
bulunduran kişinin çocukla kişisel ilişki kurulması için öncelikle
tanıma ve tenfize ilişkin kararın beklenmesi nedeniyle ilişki
kurulmasını aksatabileceği veya çocukla kişisel ilişki kuran kişinin
sürenin dolmasından sonra çocuğu alıkoymasını önleyerek çocuğu
derhal teslim etmesini sağlamak olduğu belirtilmiştir52. Burada
anlatılmak istenen, her iki tarafın da kişisel ilişki kurulmasına dair
kararların diğer bir devlette tanınması ve tenfizine ilişkin karar
alınmasını bekleyerek çocuğun kişisel ilişki kurumasını veya evine
dönüşünü aksatmalarını önlemektir.
Son olarak da yabancı devlet makamları tarafından verilen
kararların diğer bir devlette tanınması ve tenfizi için karşılıklılık veya
anlaşmanın arandığı durumlarda, söz konusu devletin Sözleşme’yi
kararların tanınması ve tenfizi için yasal dayanak olarak kabul etmesi
gerektiği belirtilmiştir (m.14/2). Bu madde Türkiye açısından
önemlidir. Bilindiği üzere Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku
Hakkında Kanun’da53 yabancı mahkeme kararlarının Türk
mahkemeleri tarafından tenfizi için o ülke ile Türkiye arasında
karşılıklılığa ilişkin anlaşma veya o ülke devletinde Türk mahkemeleri
tarafından verilen mahkeme kararlarının anlaşma olmaksızın
tenfizinin yapılıyor olması gereklidir (m.54). Bu nedenle
Sözleşme’nin bu maddesi ile birlikte Sözleşme’de yer verilen konular
hakkında verilen yabancı mahkeme kararlarının Türk mahkemelerince
tanınmasına ve tenfizine imkân sağlanmıştır.
Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi ile ilgili
olarak Sözleşme’de yer alan önemli bir diğer düzenleme de, yabancı
mahkeme kararı hakkında tanınmasına veya tenfizine karar verecek
devlet mahkemesinin söz konusu yabancı mahkeme kararını
düzeltebileceği veya adapte edebileceğidir (m.15). Ancak söz konusu
değişiklik veya adaptasyon sınırötesi görüşmenin sağlanabilmesi için
yapılmadır. Şöyle ki; tanıma veya tenfizin gerçekleştirildiği ülkede
koruma tedbirleri ve garantiler kararı veren yabancı ülkedekilerden
daha farklı düzenlenmiş olabilir veya durumun özelliğine göre bazı
koşulların ortaya konması görüşmenin sağlanması için büyük önem
arz edebilir. Bu tarz durumların tespiti, yabancı karar hakkında tenfiz
kararı verecek devlet mahkemesi tarafından daha iyi
gerçekleştirilebilecektir. İşte bu hallerde Sözleşme taraf devletlere
yabancı mahkemeler tarafından verilen kararların değiştirilmesi ve
52

Açıklayıcı Rapor para. 111 ve ayrıca söz konusu düzenleme ile ilgili olarak bkz.
Lowe N., Everall M., Nicholls M., a.g.e., s, 605.
53
RG: 04.12.2007 t. S. 26728.
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adaptasyonu konusunda yetki sağlamaktadır54. Ancak burada önemli
olan bir diğer konu ise, yabancı bir devlet tarafından verilmiş olan bir
kararın tenfiz mahkemesi iç hukukuna göre uygulanamaz olması
durumunda, örneğin çocuğun iç hukuka göre reşit sayılması gibi,
tanınması ve tenfizi mümkün olmayabilecektir55.
Son olarak, yukarıda belirttiğimiz tenfiz mahkemesinin
yabancı mahkeme kararı üzerindeki değişiklik yetkisi Sözleşme
tarafından sınırlandırılmıştır. Şöyle ki; tanıma veya tenfiz kararını
veren
mahkeme,
yabancı
mahkeme
kararının
esasını
56
inceleyemeyecektir . Koruma tedbirleri ve garanti adaptasyonu
yetkisi mahkemelere verilmiş olup, koruma tedbirlerinin veya
teminatların tamamen ortadan kaldırılması söz konusu değildir57. Esas
incelemesi yapılarak kararların aslî unsurlarının değiştirilmesi
durumunda, iki devlet tarafından iki farklı kişisel ilişki kurulmasına
ilişkin karar verilmiş olacaktır. Bu durumun ortaya çıkması halinde de
uygulamada karışıklık çıkması muhtemeldir.
Sınırötesi görüşme ile ilgili olarak öngörülen sürenin sona
ermesini müteakip çocuğun evine dönmemesi ve talep halinde
görüşmenin gerçekleştiği devlet çocuğun derhal dönmesini
sağlamalıdır. Çocuğun dönüşünün sağlanması için Sözleşme taraf
devletlere gerek ulusal gerekse de uluslararası mevzuatı uygulaması
ve görüşme talimatında yer alan koruma tedbirleri ve teminatları
kullanması konusunda yetkilendirmiştir (m.16/1).
Sözleşme’de çocuğun derhal evine dönüşünün sağlanması
konusunda ve zaman kaybedilmemesi amacıyla taraf devletlere bu
konuda kendisine ulaşan talepler hakkında en fazla altı hafta içinde
karar vermesi gerektiği belirtilmektedir (m.16/2). Bu hüküm, çocuğun
evinden uzun süre uzak kalmasını önlemeye çalışması ve evine
dönmesi konusunda devletleri zorlayıcı olması bakımından önem arz
etmektedir.
Çocuğun birlikte yaşadığı kişinin ekonomik durumu çocuğun
bir başka devletten evine dönmesi için devlet tarafından yapılacak
olan masrafları karşılamaya yetmeyebilir. Bu nedenle de bu kişiler
54

Konuyla ilgili bkz. Açıklayıcı Rapor para. 113-117, Lowe N., Everall M., Nicholls
M., a.g.e., s, 603.
55
Lo e N., Everall M., Nicholls M., a.g.e., s, 602, Açıklayıcı Rapor para. 109.
56
Doktrinde ve uygulamada revizyon yasağı olarak kabul edilen bu prensip uyarınca
yabancı mahkeme kararlarının içeriği, yabancı mahkemenin kararı verirken hukuku
doğru uygulayıp uygulamadığı vb. gibi konular,
tenfiz hakimi tarafından
incelenemez. Detaylı bilgi için bkz. Cemal Şanlı, Emre Esen, İnci Ataman Figanmeşe,
Milletlerarası Özel Hukuk, 6. Bs., İstanbul 2018, s. 490 vd.
57
Açıklayıcı Rapor para. 116.
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çocuğun dönmesi için başvuruda bulunamayabileceklerdir. Söz
konusu durumun önlenmesi için Sözleşme çocuğun ülkesine dönmesi
için gerekli olan yol masrafı dışında yetkili makamlar tarafından
yapılan
masrafların
başvuruda
bulunan
kişi
tarafından
karşılanmayacağını belirtmektedir (m.17). Ancak maddede sadece
merkezi makamların yapacağı masraflar düzenlenmiş olup, çocuğun
birlikte yaşadığı kişinin yapmış olduğu başvuru, mahkeme ve avukat
masrafı gibi masrafların karşılanması konusunda Sözleşme’de
herhangi bir hüküm yer almamaktadır58.
9. Sözleşme’nin Konuyla İlgili Diğer Uluslararası
Belgelerle İlişkisi
Sözleşme konu ile ilgili hazırlanmış diğer uluslararası belgeler
ile bağını iki farklı şekilde ortaya koymuştur. Şöyle ki, 19. maddede
taraf devletlerin üye olduğu diğer uluslararası belgelerde yer alan
düzenlemelerin Sözleşme’ye taraf devletlerce uygulanmayacağı
düzenlenmiştir. Bunun yanında Sözleşme’ye taraf devletlerce kabul
edilen diğer uluslararası belgelerde yapılan düzenlemelerin Sözleşme
ile birlikte ortadan kaldırılmadığı ve bu belgelerin özellik arz edenleri
belirtilmiştir.
Çocukların Velayetine İlişkin Kararların Tanınması ve Tenfizi
ile Çocukların Velayetinin İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’nin
(Velayete İlişkin Avrupa Sözleşmesi) 11. Maddesinin 2. ve 3.
paragraflarının her iki sözleşmeye de taraf devletlere
uygulanmayacağına ilişkin hüküm (m.19) önceki mevzuata etki
etmektedir. Bu düzenlemenin amacı Sözleşme ile ulaşılmak istenen
amaca ulaşılmasını sağlamaya çalışmaktır. Şöyle ki; Sözleşme
yukarıdaki Avrupa Sözleşmesi’nde belirtilen maddedeki hükümden
farklı olarak sınırötesi görüşmelerde taraf devletlerin çocuklara,
ebeveynlere ve diğer kişilere yardım etmelerini bir zorunluluk olarak
belirtmiştir. Ancak uygulamada Velayete ilişkin Avrupa
Sözleşmesi’ne taraf bazı devletlerin konuyla ilgili düzenlemeleri farklı
yorumlamaları nedeniyle 11. Maddenin 2. ve 3. fıkraları Sözleşme’ye
taraf devletlerce uygulanmayacaktır59.
Sözleşme’nin yukarıda belirtilenden başka diğer uluslararası
belgeleri etkilemeyeceği 20. maddede belirtilmiştir. Bunun yanında
bazı uluslararası anlaşmaların uygulanmasının Sözleşme’den
etkilenmeyecekleri belirtilmiştir. Bunlar; Küçüklerin Korunmasında
58

Konuyla ilgili eleştiri için bkz. Lo e N., Everall, M., Nicholls M., a.g.e., s.
604, Açıklayıcı Rapor para. 123.
59
Açıklayıcı Rapor para. 125.
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Makamların Yetkisine Uygulanacak Kanuna Dair Lahey Sözleşmesi,
yukarıda belirtilen istisna dışında Çocukların Velayetine ilişkin
Kararların Tanınması ve Tenfizi ile Çocukların Velayetinin İadesine
Dair Avrupa Sözleşmesi, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî
Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi, Velayet Sorumluluğu ve
Çocukların Korunması Tedbirleri Hakkında Yetkiye, Uygulanacak
Hukuka, Yetki, Tanıma ve Tenfize ve İşbirliğine Dair Lahey
Sözleşmesi’dir.
10. Sözleşme’de Yer Alan Genel Hükümler
Sözleşme’nin 22-27. maddelerinde Son Hükümler başlığı
altında Sözleşme ile ilgili genel hükümlere yer verilmiştir. Bu
hükümler İmza ve Sözleşme’nin Geçerlilik Tarihi (m. 22), Katılma
(m. 23), Bölgesel Başvuru (m.24), Çekinceler (m.25), Yürürlükten
Kaldırma (m. 26) ve Bildirimler (m. 27) başlığı altında
düzenlenmiştir.
Belirtilen maddeler doğrudan içerik hakkında
olmadığından ve usule ilişkin olduğundan çalışmamızda sadece
isimleri zikredilecektir. Ancak bu konuda önemle belirtmek isteriz ki;
çekincelere ilişkin 25. madde uyarınca Sözleşme’ye çekince
konulamayacağı açıkça belirtilmiş olup, Sözleşme’de yer alan bazı
maddelerin uygulanmamasının önüne geçilmiştir.
SONUÇ
Çalışmamızda incelediğimiz Çocuklarla Kişisel İlişki
Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi uluslararası mevzuatta çocuğun
ebeveynleri ve ailevi bağı olan diğer kişilerle sınırötesi iletişim
kurabilmesini sağlama ve geliştirme açısından önemli düzenlemelere
sahiptir.
Sözleşme’de çocukla kişisel ilişki kurabilecek kişilerin sadece
ebeveynleri olmadığı, bunlarla birlikte ailevi bağları olan diğer
kişilerle birlikte yakın kişisel ilişkileri bulunan kişilerin de ilişki
kurabileceklerinin belirtilmesi kanaatimizce çocuğun üstün yararına
uygun olarak getirilen bir düzenlemedir.
Sözleşme üye devletlere uluslararası alanda çocukla kişisel
ilişki kurulmasını ve bunun geliştirmesini sağlayacak kurumların ve
taraf devletler arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanmasını öngörmesi
açısından önemlidir.
Ek olarak, Sözleşme taraf devletlerde verilen kişisel ilişki
kurulmasına dair kararların diğer bir taraf devlette kişisel ilişki
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kurulmasından önce tanınması ve tenfiz edilebilirliğini düzenleyen bir
sistem kurulmasını öngörmesi açısından da ehemmiyet arz etmektedir.
Sözleşme’de düzenlenen bir diğer yenilik ise, kişisel ilişkinin
sağlıklı kurulabilmesi ve sonrasında da çocuğun mutad meskenine
dönüşünün geçekleştirilebilmesi için öngörülen koruma tedbirleri ve
garantilerdir. Taraf devletlere ayrıca söz konusu koruma tedbirleri ve
garantileri geliştirmeleri bir yükümlülük olarak yüklenmiştir. Ek
olarak, Sözleşme’de yer alan koruma tedbirleri ve garantiler sınırlı
sayıda olmadığı için taraf devletler, iç hukuklarında öngördükleri
koruma tedbirlerini ve garantileri Sözleşme’de ismen belirtilmemiş
olsa dahi uygulayabilecektir.
Sonuç itibariyle, Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair
Avrupa Sözleşmesi, getirmiş olduğu yenilikler ve ulaşılmak istenen
amaç doğrultusunda uygulamada fayda sağlayabilecek düzenlemeler
ihtiva eden bir uluslararası sözleşme olarak kabul edilebilecektir.
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ÖZ
Sözleşmelerin kurulduğu andaki menfaatler dengesi üzerinden
sürdürülmesi, dürüstlük kuralının bir gereğidir. Ahde vefa (pacta sunt
servanda) ilkesi sözleşme hukukunun temelini teşkil eder. Bir
sözleşme hangi şartlar altında kurulduysa aynı şartlar altında ifa
edilmesini gerektirir. Bununla birlikte özellikle sürekli borç doğuran
sözleşmelerin ifasında zaman faktörü, sözleşmedeki dengenin borçlu
aleyhine değişmesine sebep olabilir. Böyle bir durumda pacta sunt
servanda gereği sözleşmenin ifasının istenilmesi borçlu açısından
çekilmez bir hal alabileceği gibi alacaklı açısından da dürüstlük
kuralına sığmayan bir kazancın sebebi de olabilir. Sözleşmelerdeki
başlangıçtaki dengenin bozulmasının farklı sebepleri olabilir. Bu,
bazen ekonomik olabileceği gibi siyasi, doğal veya yasal sebeplerden
de kaynaklanabilir. Sözleşmenin kurulduğu andaki menfaatler
dengesinin sözleşmenin ifa edildiği ana kadar sürdürülmesinin bazen
öngörülmeyen sebeplerle bozulması durumunda, uyarlama yoluyla bu
denge yeniden sağlanır. Uyarlama bazen hukuk uygulamasında adalet
dengesinin sağlanması açısından da önem taşır. Kamu Özel İşbirliği
Sözleşmeleri (KÖİ) özel hukuk alanına dahil sürekli borç ilişkisi
doğuran sözleşmelerdir. Hukuki nitelik olarak karma sözleşme olarak
nitelendirilebilir. Sözleşmenin bir tarafının idare olması yüklenici
açısından daha riskli ve korunmasız alan oluşturur. Dolayısıyla
ekonomik ve doğal sebeplerle başlangıçta öngörülemeyecek şekilde
sözleşmedeki menfaatler dengesinin bozulması, idarenin düzenleme
yapma gücü nedeniyle KÖİ sözleşmelerinde daha da fazla risklidir.
KÖİ sözleşmelerinin süresinin klasik özel hukuk sözleşmelerine göre
daha uzun olması, kapsamında birden fazla sözleşme tipine ait
unsurların yer alması, uyarlamanın öncelikle sözleşme içerisinde
yapılmasını da gerektirir. Türk kamu özel işbirliği hukukunda,
tarafların tacir ve idare olması, bu alanda mahkeme veya tahkim
yoluyla
uyarlamayı
sınırlandırır.
Bununla
birlikte,
KÖİ
sözleşmelerinde sözleşmenin değişen şartlara göre uyarlama
mekanizması ve fiyat değişimleri ile ayırımcı mevzuat
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değişikliklerinin getirdiği maliyet artışlarının etkisinin azaltılmasına
yönelik olarak düzenlemeler yer almalıdır. KÖİ sözleşmelerinin
dizaynında, uzun süreli sözleşmelerin getirebileceği riskler ile
tarafların statüsü dikkate alınarak fiyat değişimleri dâhil olmak üzere,
sözleşmenin kurulmasından sonra menfaat dengesinin sağlanmasına
yönelik olarak uygun hukuki mekanizmaların bulunması uyarlama
için büyük önem arz etmektedir.
Anahtar Sözcükler: Kamu Özel İşbirliği, Uyarlama, Emprevizyon
Teorisi

ABSTRACT
It is a requirement of the concept of good faith to maintain the balance
of interests at the time the contracts were established. The principle of
pacta sunt servanda is fundamental for all contracts. This requires to
fulfill the conditions as they have established. Nevertheless, especially
the time issue in continuous debt relations may cause changes against
obligator. In this case, according to the principle of pacta sunt
servanda, claiming the fulfilment of debt will devastate obligator and
at the same time, it will provide unfair gain to the obligee. The reasons
for changes in the conditions of a contract vary. They may be caused
by political, natural or legal reasons. If the balance of interest changes,
it can be rearranged with the theory of imprevision. Theory of
imprevision is crucial for providing the justice. The public-private
partnerships contracts crate continuous debt relations in private law.
Its legal character can be specified as a mixed contract. As one part of
the contract is administration it will cause risky and vulnerable area
for the contractor. In the public-private partnerships contracts, the
unpredictable break down of the balance of benefit in the contract by
the economic and natural reasons is more risky for the contractor
because of the regulation power of the administrator. The publicprivate partnerships contracts continue longer than any other private
law contracts and include different elements of different types of
contracts, which require the adoption, should be considered in the
contract in the first stage. In Turkish public-private partnerships law,
parts of the contract are merchant and administration and that limits
the application of adaptation with the court and arbitration. In addition
to that, there should be regulations for the concept of adaptation of the
public-private partnerships contracts, price variance and reducing the
impact of cost increases. It is worthful to be aware of risks because of
making a long termed contract and the legal mechanisms that help to
balance the benefits of the parts of the contract including the price
vary while designating frames of the public-private partnership

301
contracts. The lack of adaptation mechanisms will lead to legal actions
because of the economic growth and the qualification of the parts of
the contract.
Keywords: Public Private Partnerships, Adaptation, Imprevision
Theory
GİRİŞ
Kamu özel işbirliği sözleşmelerinde uyarlama bu sözleşmenin hukuki
niteliği ve amacının farklı olmasından dolayı karmaşık bir hal
almaktadır. Kamu özel işbirliği sözleşmeleri (bundan sonra KÖİ
sözleşmeleri olarak ifade edilecektir) hukuki alanda özel hukuk
alanında yer alan sözleşmelerdir. Ancak burada şunu ifade etmek
gerekir ki, KÖİ sözleşmeleri bir kamu hizmetinin yerine getirilmesi
amacıyla yapılırlar. Bu sebeple uyarlamanın sebep ve sonuçları
doğrudan kamu hizmetinin yürütülmesini doğrudan etkilemektedir.
KÖİ sözleşmeleri iki aşamadan oluşan bir süreç sonucunda ifa
edilirler. Birinci aşamada kamu hukuku kurallarının egemen olduğu
ihale aşamasıdır. Bu aşamada sözleşme yapılacak yüklenicinin seçimi
sıkı kurallara tabi kılınmaktadır. Doğal olarak bu aşama idare
hukukunun uygulandığı bir aşamadır. Kamu özel işbirliği sözleşmesi
için görevli şirketin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından
kurulması ve KÖİ sözleşmesinin imzalanması ile birlikte özel hukuk
hükümlerine tabi bir sözleşme meydana getirilmiş olmaktadır. Bu
sözleşmelerin özel hukuk sözleşmelerine tabi olması, Kanundan
kaynaklanabileceği gibi, sözleşme hükümlerinde de yer
alabilmektedir. Örneğin 21.02.2013 tarihli ve 6428 sayılı Sağlık
Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması,
Yenilenmesi ve Hizmet Alınması hakkındaki Kanun çerçevesinde
yapılan KÖİ sözleşmelerinin hukuki niteliğine ilişkin olarak, anılan
Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan; “Sözleşme özel hukuk
hükümlerine tabi olup süresi, tesisin özelliklerine ve fizibilite
raporuna bağlı olarak sözleşmede belirtilen sabit yatırım dönemi hariç
otuz yılı geçmemek üzere idarece belirlenir.” hükme göre, açıkça özel
hukuk hükümlerine tabi olduğu belirtilmiştir.
KÖİ sözleşmelerinin özel hukuk hükümlerine tabi olması tarihi bir
tartışmayı da gündeme getirmektedir. Sorun, kendisi özel hukuk
alanında ancak amaç olarak kamu hizmetini gerçekleştirme
fonksiyonu ile donatılmış bir sözleşmede uyarlamanın nasıl mümkün
olacağıdır. Bu bildiri de hem tarihi tartışmalara yer verilecek hem de
uygulanan KÖİ sözleşmelerinin tarafları açısından uyarlama
şartlarının gerçekleşme şartlarına ilişkin bilgi verilecektir.
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UYARLAMA KAVRAMI
Sözleşmelerin kurulduğu andaki amaçları doğrultusunda ifa edilmeleri
beklenen bir sonuçtur. Tarafların sözleşmenin ifa edilmesinden
bekledikleri amaç, onları sözleşmenin tarafı olmasının tabi bir
sonucudur. Ancak, bu her zaman mümkün olmaz. Özellikle
sözleşmenin kurulmasından sonra ifa zamanı için farklı bir zaman
seçilen durumlarda veya sürekli edim yükümü içeren sözleşmelerde
sözleşmenin kurulması anı ile ifa zamanı arasında şartlar taraflardan
biri aleyhine değişebilir. Pek tabidir ki, sözleşme kurulduktan sonra
ifa edilene kadar risk olacaktır ve bu riske borçlu katlanmak
zorundadır.
Hakların kullanılmasında ve borçların ifa edilmesinde geçerli olan
dürüstlük kuralı, sözleşmenin kurulması ile ifa edilmesi arasındaki
riskli zamanda da uygulama alanı bulan emredici nitelikte bir ilkedir.
Bu ilke çerçevesinde hareket edildiğinde değişen koşulların borçların
ifa edilmesinde dürüstlük kuralı çerçevesinde dikkate alınmasını
gerektirmektedir. Öte yandan pacta sunt servanda yani ahde vefa
ilkesi gereğince sözleşmenin kurulmasından sonra yerine getirilmesi
borçlunun sorumluluğundadır ve borçlu kusursuz olduğunu ispat
etmedikçe bu sorumluluktan kurtulamaz.
İki temel ilke sözleşmenin ifa edilmesinde ortaya çıkan ifa güçlüğünde
çatışır gibi gözükmektedir. Bir yanda ahde vefa ilkesinden dolayı her
ne olursa olsun sözleşmenin ifa edilmesi gerektiği düşüncesi ile
dürüstlük kuralı gereğince borçludan artık ifanın beklenemeyeceği
haller birbiriyle çelişmektedir.
Bir kere şunu unutmamak gerekir: ahde vefa ilkesi sözleşme
hukukunun temelini oluşturmaktadır ve özel hukuk alanında temelleri
ister dini hukuka ister pozitif hukuka dayansın kamu düzeniyle
yakından ilişkilidir. Bu sebeple özel hukuk alanında borçların ifa
edilmesinde temel ilke ahde vefa ilkesidir. Hukukta yer alan ilkelerin
katılığını
yumuşatmak,
ilkelerin
birebir
uygulanmasındaki
adaletsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla ilkelerin istisnaları da
öngörülmüştür. Alman Hukukunda işlem temelinin çökmesi Fransız
hukukundaki emprevizyon teorisi, ahde vefa ilkesindeki katılığı ve
adalet düşüncesine olabilecek aykırılığı bertaraf etmek amacıyla
ortaya atılan teorilerdir. Özellikle sözleşmenin taraflarından birinin
diğerinden ekonomik, siyasal ve teknik sebeplerle güçlü olması
durumunda ahde vefa ilkesinin katı bir biçimde uygulanması, diğer
tarafın sömürülmesine yol açacaktır.
Dürüstlük kuralı gereğince borçludan aynen ifanın beklenmeyeceği
hallerde uyarlama, ahde vefa ilkesinin bir istisnasını oluşturmaktadır.
Uyarlama 19. yüzyıldan bu yana ülkelerin farklı uygulamaları olmakla
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birlikte, sözleşmede güçsüz tarafın adalet duygusunu incitecek şekilde
ifaya zorlanamaması sonucunu sağlamaktadır. Ancak uyarlama ahde
vefa ilkesinin bir istisnasıdır ve istisnalar hiçbir zaman genel kuralı
bozmamalıdır.
TARİHİ GELİŞİMİ
Türk Hukukunda daha istikrarlı ancak eleştirilen içtihatlar bulunmakla
birlikte, Fransız hukukunda “imprévision” adı altında dile getirilen
uyarlama sorunu tarihsel bir geçmişe sahiptir. Fransız Yargıtay’ı 1876
yılında Canal de Craponne Kararında, sözleşmenin değişen koşullara
uydurulmasının hakkaniyet gerektirse bile mümkün olamayacağına
karar vermiştir. Bu anlayışını bugüne kadar da sürdürmüştür. Öte
yandan Fransız Danıştay’ı 1916 yılında vermiş olduğu Gaz de
Bordeaux Kararında, kamu hizmeti verilmesinin devam etmesinin
sağlanması bakımından sözleşmenin uyarlanmasına izin vermiştir.
Fransız hukuku son zamanlarda, “işlem temeli” kavramından
hareketle, sözleşmenin yorumlanmasında ve sözleşmedeki tarafların
edimlerin dengesinin sağlanmasında sosyal ve ekonomik bir ölçüt
geliştirmiş bulunmaktadır.
Uluslararası alanda uygulanmakta olan Unidroit ilkeleri, Avrupa
Sözleşme hukuku ilkeleri farklı terimlerle ifade etmiş olsa bile
uyarlama ihtimalini öngörmüşler ve kabul etmişlerdir. Alman
hukukunda ise, dürüstlük ilkesinden hareketle uyarlama hem
düzenleme alanı bulmuş hem de uygulanır kılınmıştır.
Fransız hukukuna hâkim olan ferdiyetçilik, ahde vefa ve hukuki
güvenlik ilkesi sözleşmenin değişen koşullara uyarlanmasının önünde
gösterilen temel kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Hâkimin
sözleşmeye müdahalesi, üçüncü kişinin müdahalesi olarak görülmekte
ve reddedilmektedir. Sözleşmeye müdahale gerekiyorsa bunun kanun
koyucu tarafından yapılması gerektiği ileri sürülmektedir.
Alman hukukunda ise, dürüstlük kuralı çerçevesinde, işlem temelinin
çökmesi kavramı altında sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması
kabul edilmektedir.
Farklı kavramlarla ve farklı şartlarla da kabul edilse bile sözleşmenin
değişen şartlara göre uyarlanmasında dört temel unsurun arandığı
ortaya çıkmaktadır:
1) Öngörülmezlik: Fransız Hukukundaki emprevizyon teorisi bu unsur
üzerine kurulmuştur. Sözleşmenin uyarlanmasını gerektirecek
sebeplerin baştan öngörülmesinin mümkün olmaması gerekir.
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Dolayısıyla sözleşmenin şartlarında taraflar açısından olağanüstü bir
değişikliğin meydana gelmesi gerekmektedir. Bu unsur mücbir sebep
veya imkânsızlık dolayısıyla sözleşmenin baştan geçersiz olması veya
ifa imkânsızlığının sınırını da çizmektedir.
2) Değişikliğin ekonomik, politik ve sosyal olaylardan kaynaklanmış
olması: Sözleşmenin uyarlanması talebine konu olan hususların dış
etkenlerden kaynaklanması ve tarafların kusurunun bulunmaması
gerekir.
3) Sözleşmenin başlangıcındaki edimler arasındaki dengenin
bozulmuş olması: Sözleşmedeki tarafların edimleri arasındaki
dengenin sadece ağırlaşmış olması uyarlama için yeterli değildir.
Tarafların başlangıçta öngöremeyecekleri bir biçimde bozulmuş
olması gerekmektedir.
4) Sözleşmenin devamının taraflardan biri açısından katlanılamaz hale
gelmesi: Daha çok Alman hukukunda aranılan şartlardan biri olan
sözleşmenin devamının çekilemez hale gelmesi, işlem temelinin
çökmesinin göstergesi olarak kabul edilir.
TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ
Sözleşmenin değişen şartlara göre uyarlanması Türk Hukuku
açısından yeni bir durum değildir. 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanununun (TBK) yürürlüğe girmesinde önce dürüstlük kuralının
uygulanması sonucunda varılabilen bir sonuç olarak uygulanmakta idi.
TBK’nın 138 inci maddesinde açıkça bir düzenlemeye
kavuşturulmuştur. Anılan hükmün sebepleri gerçekleştiğinde,
sözleşmede
dengenin
sağlanması
amacıyla
uyarlamanın
yapılabileceği, hatta hâkimin sözleşmeyi sona erdirebileceği
belirtilmiştir.
TBK’nın 138’inci maddesinde sözleşmenin değişen koşullara
uyarlamasının istenilmesinin şartları olarak;
1) Taraflarca öngörülememiş olma: Sözleşmenin yapıldığı anda
taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenemeyen olayların
veya olguların gerçekleşmesi durumunda uyarlama talep edilebilir. Bu
şart aynı zamanda sözleşmenin baştan imkansızlığı ya da ifa
imkansızlığı sebebiyle geçersiz olmasının ayrımlarından biridir.
2) Olağanüstü bir olayın meydana gelmesi: Uyarlamanın şartlarından
biri de borçludan kaynaklanmayan olağanüstü bir durumun meydana
gelmiş olmasıdır. Borçlunun kusuru yüzünden borcun ifası
imkânsızlaşmış veya zorlaşmışsa uyarlama değil borçlunun temerrüdü
sözkonusu olur.
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3) İfanın istenilmesinin dürüstlük kurallarına aykırılık teşkil etmesi:
Sözleşmenin yapıldığı sırada sözleşmedeki mevcut olguları borçlu
aleyhine değiştiren bir durumun gerçekleşmesi üzerine ifanın talep
edilmesinin dürüstlük kurallarına aykırılık teşkil etmesi gerekir. Bu
durum borçlu açısından katlanılmaz bir hal almalıdır.
4) Edimlerin ifa edilmemiş olması yada ifanın aşırı güçleşmesinden
doğan hakların saklı tutulmuş olması: Uyarlama henüz edimlerin ifa
edilmediği aşamada sözkonusu olabilir. Kural olarak edimlerin ifa
edilip borcun ya da borç ilişkisinin sona ermesinden itibaren uyarlama
istenemez. Ancak borçlu uyarlamaya ilişkin haklarını saklı tutarak
borcu ifa etmişse uyarlama isteyebilir.
5) Uyarlamanın hâkimden istenilmesi: Sözleşmenin uyarlanması
borçlunun hâkimden talep etmesiyle mümkün olabilir. Borçlunun
irade açıklamasıyla veya alacaklının kabulüyle sözleşmede yapılan
değişiklik uyarlama sayılmaz. Hakim sözleşmeyi yeni şartlara göre
uyarlayabileceği gibi borçlu bunun mümkün olmaması durumunda
sözleşmeden dönebilir.
Türk Hukukunda sözleşmenin değişen koşullar sebebiyle
uyarlamasında Yargıtay istikrarlı ve olumsuz bir bakış açısına sahiptir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 15.10.2003 tarih E.2003/13-599,
K.2003/599 sayılı ve 07.05.2003 tarihli E.2003/13-332, K.2003/340
ile 12.11.2014 tarih, E.2014/13-1614, K.2014/900 sayılı Kararlarıyla
istikrarlı olarak yabancı para cinsinden yapılan sözleşmelerde
uyarlamayı kabul etmemiştir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 12.11.2014 tarih, E.2014/13-1614,
K.2014/900 sayılı Kararlarında ekonomik tarih özetlenmekle birlikte;
“…Türkiye'de yıllardan beri ekonomik paketler açılmakta, ancak
istikrarlı bir ekonomiye kavuşamamaktadır. Devalüasyonların ülkemiz
açısından önceden tahmin edilemeyecek bir keyfiyet olmadığı, kur
politikalarının her an değişebileceği bir gerçektir. Devalüasyon ve
ekonomik krizlerin aniden oluşmadığı, piyasadaki belli ekonomik
darboğazlardan sonra meydana geldiği bilinmektedir.
Ülkemizde 1958 yılından beri devalüasyonlar ilan edilmekte sık sık
para ayarlamaları yapılmakta ,Türk parasının değeri dolar ve diğer
yabancı paralar karşısında düşürülmektedir. Ülkemizdeki istikrarsız
ekonomik durum davacı tarafından tahmin olunabilecek bir
keyfiyettir. Somut olayda uyarlamanın koşullarından olan
öngörülmezlik unsuru oluşmamıştır.” Gerekçesiyle uyarlama talebinin
reddine karar verilmesi gerektiği düşüncesiyle ilk derece
mahkemesinin kararını bozmuştur.
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Yargıtay’ın tüketiciler açısından verdiği bu Karar taraflarından birinin
idare birinin ise tacir olduğu KÖİ sözleşmeleri açısından uyarlamanın
mümkün olup olmayacağı bakımından a fortiori yol göstericidir.
KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMELERİNDE UYARLAMA
KÖİ sözleşmeleri içerikleri bakımından bir tarafı idare diğer tarafı
tacir olan uzun süreli sözleşmelerdendir. Bu sebeple uyarlamanın
gündeme gelmesi her zaman olasıdır. Öte yandan bu sözleşmeler
alelade sözleşmelerden farklı olarak uzun dönem göz önüne alınarak
hazırlanırlar. Bu sebeple sözleşme süresi boyunca meydana gelecek
fiyat değişimleri, mevzuat değişiklikleri, iş artışı ve eksilişi gibi
sözleşmenin kurulması sırasındaki dengenin sağlanmasına yönelik
düzenlemelere sözleşmede yer verilir. Ancak sözleşmedeki
hükümlerin yeterli olmadığı durumlarda uyarlama karşımıza çıkar.
KÖİ sözleşmelerinde uyarlama gereksinimi sadece fiyat
değişimlerinden dolayı ortaya çıkmaz. Kamu hizmetinin niteliğinin
değişmesi, politik ve ekonomik etkenler ile fiziki durumlar
sözleşmede uyarlama ihtiyacını ortaya çıkarabilir. Sözleşmeden doğan
sorunların alternatif uyuşmazlık çözüm yollarıyla çözümüne katkı
sunacak yöntemlerin artırılması değişen koşullara sözleşmenin
uyumlaştırılmasını kolaylaştırır.
Bununla birlikte sözleşme hükümlerinin yeterli olmaması durumunda
TBK 138’e göre yapılacak uyarlama talebinde bu sözleşmenin
doğasından ve taraflarından kaynaklanan zorluklarda mevcuttur.
Özellikle KÖİ sözleşmelerinin bir tarafının idare olması yukarıda yer
verilen uyarlama şartlarından, öngörülmezlik, katlanamazlık
şartlarının oluşmasını önemli ölçüde zorlaştırmaktadır.Diğer taraftan
KÖİ sözleşmelerinde ihaleyi alan şirket/şirketlerin kurduğu şirket ise
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tacirdir. Dolayısıyla TTK’nın
18/2 maddesi gereğince “basiretli bir iş adamı” olarak davranma
yükümlülüğü öngörülmezlik kriterinin gerçekleşmesini oldukça
zorlaştırmaktadır.
Sözleşmede
yükleniciden
beklenen
ifa
yükümlülüğünün ancak ticari olarak mahvına sebep olma ihtimalinin
bulunması durumunda dürüstlük kuralı gereğince yükleniciden aynen
ifa beklenemeyecektir.
KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMELERİNDE UYARLAMA
YÖNTEMLERİ
KÖİ sözleşmelerinde sözleşme süresince taraflar açısından
sözleşmedeki edimler dengesini bozacak durumların ortadan
kaldırılması için gerekli düzenlemelere mümkün olduğunca
sözleşmelerde yer verilir. Ancak sözleşme süresinin uzunluğu ve
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verilen hizmetin niteliği gereği bazen bu hükümler yeterli olmayabilir.
Bu sebeple KÖİ sözleşmelerinde uyarlama üçe ayrılarak incelenebilir:
1) Sözleşme içeriğine göre uyarlama: KÖİ sözleşmeleri kendi
içeriklerinde sözleşmenin değişen şartlara göre bazen otomatik olarak
bazen de taraflardan birinin ya da her ikisinin iradesiyle birlikte
uyarlanabileceği şekilde düzenlenmiştir. Sözleşmenin değişen şartlara
göre sözleşmede düzenlenen kurallara göre uyarlanması fiyat
değişimlerine karşı dövize endeksli sözleşme, döviz üzerinden
sözleşme ya da fiyat farkı verilmesi düzenlemeleriyle gerçekleştirilir.
Öte yandan sözleşmede öngörülemeyen ve işin devamına engel olan
durumların ortaya çıkması üzerine ise iş artışı ve eksilişi hükümlerine
sözleşmelerde yer verilir. Ancak bu durum sözleşmenin değişen
şartlara göre uyarlanması sonucunu doğurmakta olup teknik anlamda
uyarlama sayılmaz.
2) Kanunla uyarlama: KÖİ sözleşmelerinin konusunu bir kamu
hizmetinin kamu ve özel sektör iş birliği ile yürütülmesi oluşturur.
Kamu hizmetlerinin yürütülmesine esas olan “kamu hizmetinin
devamlılığı” ilkesi gereğince sözleşme şartlarının borçlu açısından
katlanılamayacak şekilde değişmesi durumunda kanunkoyucu
müdahale ederek bu alanda düzenleme yapabilmektedir. Fransız
Hukukunda bu görüş ileri sürülmektedir. Türk Hukukunda da özellikle
6428 sayılı Kanun kapsamında yapılan KÖİ sözleşmelerinde Sağlık
Bakanlığının sözleşme şartlarında değişiklik yapabileceği anılan
Kanunun 4 üncü maddesinin 9 uncu fıkrasında hükme bağlanmıştır.
Bu hükme göre sözleşme bedelinin değiştirilmemesi kaydıyla mücbir
sebepler, olağanüstü haller veya sözleşme ve eklerinin uygulanmasını
etkileyen durumların ortaya çıkması durumunda Sağlık Bakanlığının
onayıyla
taraflarca
sözleşmede
değişiklik
yapılabileceği
öngörülmüştür. Öte yandan benzer nitelikli olan 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmelerine tabi olarak yapılan sözleşmelerde de Kanunla
sözleşme şartlarının borçlu lehine değiştirildiğini görmekteyiz.
3) TBK hükümlerine göre uyarlama: TBK’nın 138 inci maddesine
göre KÖİ sözleşmelerinde uyarlama talep etmek mümkündür. Bunun
için iki önceki bölümde yer verilen şartların gerçekleşmesi gerekir.
KÖİ sözleşmelerinde, sözleşmenin imzalanmasından sonra iki aşama
bulunmaktadır: Birinci aşama kamu hizmetinin verileceği altyapının
oluşturulması, ikinci aşama ise işletme aşamasıdır. Birinci aşamadaki
inşaatın gerçekleştirilmesi sırasında borçlunun edimlerinde dürüstlük
kuralı gereğince katlanması beklenmeyecek durumların ortaya çıkması
üzerine TBK’nın 138 inci maddesine göre uyarlama talebinde
bulunulması mümkündür. İşletme aşamasında yüklenici şirketin
edimlerini yerine getirirken edimler arasındaki dengenin yüklenici
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şirket aleyhine değişmesi durumunda yine TBK’nın 138 inci
maddesine göre uyarlama talebinde bulunması mümkündür. Burada
yüklenicinin “basiretli iş adamı” olarak davranma yükümünün
bulunduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. İdare açısından
uyarlama talep etmenin şartları ise daha zor gerçekleşir. TBK’nın 138
inci maddesinde aranılan öngörülmezlik ve katlanılmazlık şartlarının
gerçekleşmesi idare açısından olağanüstü haller dışında neredeyse
imkânsız durumdadır. İdare sahip olduğu idari kapasite ve elinde
bulunan ekonomik enstrümanlar açısından ekonomik olarak sözleşme
süresince meydana gelebilecek riskleri öngörebilecek durumdadır.
KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİNİN NİTELİĞİNDEN
KAYNAKLANAN UYARLAMA SORUNLARI
KÖİ sözleşmelerinde yüklenici açısından uyarlamanın istenilmesinin
alelade sözleşmelere göre daha zor olmasının sebeplerinden birincisi
yüklenicinin basiretli bir iş adamı olarak hareket etmesi yükümüdür.
Basiretli iş adamı kavramının kapsamı KÖİ sözleşmelerinin süresi ve
kapsamı dikkate alındığında yükleniciler aleyhine olumsuz bir sonuç
doğurmaktadır. Yukarıda yer verilen Yargıtay Kararlarında da
açıklıkla belirtildiği üzere Devletin bile öngöremediği ekonomik
düzensizlikleri ve aşırı fiyat dalgalanmalarını 20-30 yıllık bir
sözleşmede yüklenici şirketin öngörmesini beklemek dürüstlük
kurallarına uygun olmaz. Öte yandan Yargıtay’ın TBK’nın 138 inci
maddesinin ikinci fıkrasını dikkate almaksızın yabancı para cinsinden
borçlarda fiyat artışında uyarlamayı kabul etmemesi eleştirilir bir
tutumdur.
KÖİ sözleşmelerinde uyarlamanın İdare açısından şartlarının
sağlanması oldukça zordur. Basiretli iş adamından daha fazla dikkat
ve özeni göstermekle yükümlü olan idare açısından TBK’nın 138 inci
maddesindeki uyarlamanın şartlarının oluşması oldukça zor
gözükmektedir. İdare elindeki olanaklar açısından özellikle ekonomik
değişiklikleri, örneğin döviz dalgalanmalarını, malzeme fiyatlarını
öngörebilecek durumdadır. Aynı zamanda sözleşmede idareye
yüklenilen edimlere idarenin katlanamaması pek olası değildir.
Kamu hizmeti niteliği taşıması sebebiyle KÖİ sözleşmelerinde tıpkı
Fransız Danıştayı’nın uygulaması esas alınmak suretiyle yüklenici
açısından uyarlama mümkün görülmektedir. Çünkü kamu hizmetinin
devamlılığı ilkesi gereğince hizmetin kesintisiz sürdürülmesi esastır.
Aksi durum idarenin hizmet kusuru dolayısıyla sorumlu olmasını
gerektirir.
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KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMELERİ İLE BENZER
NİTELİKTEKİ
DİĞER
KAMU
SÖZLEŞMELERİNDE
UYARLAMA
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre özel hukuk
hükümlerine tabi kamu ihale sözleşmeleri de uyarlamanın mevzubahis
olduğu benzer nitelikteki sözleşmelerdendir. Kamu ihale sözleşmeleri,
diğer özel hukuk sözleşmelerinden farklı olarak “idarenin sürekliliği”
ilkesiyle doğrudan ilgili bir sözleşmedir. İdari hizmetin kesintisiz
olarak sürdürülmesi, idarenin kendisinin üretmediği mal ve hizmetler
ile hizmetin sürdürüleceği yapım işlerinin özel sektör eliyle temin
edilmesine bağlıdır. Bu yönüyle idare ve kamu ihale sözleşmesinin
tarafı olan yüklenici aynı amaca hizmet eder. Kamu hizmetinin
devamı yüklenicinin edimini kamu ihale sözleşmesine uygun olarak
zamanında ve teknik şartnameye uygun olarak yerine getirme
kapasitesine bağlıdır. Bu kapasite doğrudan yüklenicinin mali gücü ve
teknik yeterliliğine dayanır. Yüklenicinin mali gücünü zaafa uğratan
etkenler aynı zamanda idarenin hizmet görme yeterliliğini doğrudan
etkiler. Bu sebeple yüklenicinin mali gücünün korunması idarenin
görevi içerisinde kalır.
Sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması için özel hukuk
sisteminde farklı araçlar bulunmakla birlikte kamu ihale
sözleşmelerinde bu husus sınırlandırılmıştır. Kamu ihale
sözleşmelerinde kural “sözleşmenin değişmezliği” ilkesidir. Gerçekten
de hem 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda hem de 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanununda imzalanan sözleşmenin sonradan
değiştirilmesine oldukça katı sınırlandırmalar getirilmiştir. Bu husus
aşağıda ayrıntılı olarak anlatılacaktır.
Kamu ihale sözleşmelerinin uygulanması sırasında meydana gelen
fiyat değişiklikleri fiyat farkı kararnameleriyle dengeye getirilmeye
çalışılmaktadır. Kamu ihale sözleşmelerinde fiyat farkı verilmesi
kavramı uzun tartışmalara sebep olmakla birlikte, kamu hizmetinin
verilmesinde kullanılan malların, hizmetlerin ve yapım işlerinin
zamanında teminine yardım etmek üzere öngörülmüştür. Sosyal yönü
en az ekonomik yönü kadar önemli olan kamu ihale sözleşmelerinde
fiyat farkı aynı zamanda piyasada düzenleyici etkisi yanında işçilerin
iş güvencesini sağlama ve ekonomik yönden korunmaya muhtaç
konumda bulunan çevreleri enflasyon karşısında korumaktadır. Buna
karşılık olarak, piyasa fiyatları ve sözleşme süresi öngörüsüyle verilen
teklifler üzerine yapılan sözleşmelerde kamu kaynaklarının özel
sektöre aktarıldığı eleştirisini de yanında getirmektedir.
Burada bir konuya daha dikkat çekmek yerinde olacaktır: Fiyat farkı
müessesine yukarıda yer verilen eleştirileri değerlendirmek için,
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“maliyet” konusunun ne olduğu konusundaki değerlendirmenin doğru
yapılması gerekir. Şöyle ki, kamu alımlarında maliyet sadece alınacak
mal veya hizmet ya da yaptırılacak yapım işinin bedeli değildir.
Sadece sözleşme bedelinin kamu alımının bedeli olduğu düşüncesi
meselenin tamamen kavranmasına yardım etmez. Kamu ihale
sözleşmelerinin maliyeti, sözleşme maliyeti yanında zamanında ve
istenen kalitede kamu alımına konu malın, hizmetin ya da yapım
işinin idareye sunulamamasının maliyetini de içerir. Örneğin
hastanede yatan bir hasta için alınan bir ilacın maliyeti sadece ilacın
fiyatı değildir, o ilacın zamanında ve istenen kalitede hazır edilmesi de
bu kapsamdadır. Aynı şekilde bir köprünün veya okulun zamanında
inşa edilememesinin maliyeti de kamu alımının maliyetine dahildir.
Dolayısıyla kamu alımına ilişkin ikame maliyeti veya alternatif
maliyet kamu alımının gerçek maliyetini de belirler.
Kamu ihale sözleşmeleri diğer özel hukuk sözleşmelerinden farklı
olarak esnek değildir. Bu sebeple değişiklik yapılması ancak belirli
sınırlamalar dahilinde mümkündür. 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun "İhalenin sözleşmeye bağlanması" başlıklı 46 ncı
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; " İhale dokümanında belirtilen
şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez." hükmü, kamu ihale
sözleşmesinin
ihale
aşamasında
şartlarının
kesinleşmesini
sağlamaktadır. Bu hükme göre ihale dokümanında yer alan şartlar
sözleşme imzalanırken veya imzalandıktan sonra değiştirilmesi
mümkün değildir. Bu hüküm emredici nitelikte olduğundan buna
aykırı yapılan sözleşmeler Türk Borçlar Kanununun 27 nci
maddesinde yer alan kesin hükümsüzlük yaptırımıyla karşı karşıya
kalacaktır.
Aynı yaklaşım 4735 sayılı kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda da
sürdürülmüştür. Nitekim, "İlkeler" başlıklı 4 üncü maddesinde,
"Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde, ihale dokümanında yer
alan şartlara aykırı hükümlere yer verilemez.
Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde
değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez." hükmüne yer
verilmek suretiyle yukarıda belirtilen hüküm pekiştirilmiştir. Hal
böyle iken dinamik bir piyasada fiyatların sürekli alçalıp
yükselebildiği bir ortamda anılan hükümler hem idarenin hem de
yüklenicinin hareket alanını kısıtlamaktadır. Sözleşmelerde fiyat farkı
verilmesi işte bu yüzden önemlidir ve idarenin ihtiyacını karşılaması
için elzemdir60. Bununla birlikte, fiyat farkı verilmesinde de benzer
60
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katı kurallarla 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun "Fiyat
farkı verilebilmesi" başlıklı 8 inci maddesinde karşılaşmaktayız61.
Buna göre, "Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve
usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.". Ancak
fiyat esnekliğinin yüksek olduğu veya dövizle ithali gereken malların
kullanıldığı işlerde sözleşme veya ihale dokümanı hazırlanması
aşamasında fiyatın sağlıklı olarak öngörülmesi mümkün olmaz. Fiyat
farkı verilecek kalemler ile Yİ-ÜFE veya alt endeksler zamanında
veya tam olarak piyasa fiyatlarını yansıtmadığı durumlarda
sözleşmenin yüklenici aleyhine sonuçlar doğurması kaçınılmaz
olacaktır.
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununu yürürlüğe girdikten
sonra yasama organı tarafından yapılmış kamu ihale sözleşmelerine
müdahale edilmek zorunda kalınan üç durum sözkonusu olmuştur.
Bunlardan birincisi, 30.7.2008 tarihli ve 5794 sayılı Kanunla 4735
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen geçici 2 nci
maddeyle "31/5/2008 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununa göre ihalesi yapılmış yapım işlerinde, iş kalemleri veya iş
gruplarının imalatında kullanılan malzemelerin fiyatlarında
beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle ihale dokümanında
fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına veya
ihalenin yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanıp bağlanmadığına
bakılmaksızın 1/1/2008 tarihinden sonra yapılan ve yapılacak olan
imalatlar için fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite
Kurumun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir." hükmü yürürlüğe
konuştur. Bu hüküm uyarınca öngörülen fiyat farkı kararnamesi
26.12.2008 tarihli ve 27092 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.
Buna göre, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre 31/5/2008
tarihinden önce ihalesi yapılan yapım işlerinde, sözleşmesinde fiyat
farkı verilmesine ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına veya ihalenin
yabancı para üzerinden sözleşmeye bağlanıp bağlanmadığına
bakılmaksızın, iş kalemleri veya iş gruplarının imalatında 1/1/2008 ile
30/9/2008 tarihleri arasında kullanılan malzemelerden, fiyatlarında
beklenmeyen bir artış olanlara verilecek ilave fiyat farkı verilmesi
öngörülmüştür62.
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Kamu ihale sözleşmesi imzalandıktan sonra değişen fiyatların
sözleşmeye etkisini bertaraf etmek için yasayla müdahale edilen
durumlardan ikincisi, 11.9.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunla
getirilmiştir. Buna göre, "4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca
ihale edilen işlerde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2
nci maddesinde tanımlanan asıl işveren-alt işveren ilişkisi
çerçevesinde alt işveren tarafından münhasıran bu Kanun kapsamına
giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde çalıştırılan işçileri
kapsayacak olan toplu iş sözleşmeleri; alt işverenin yetkilendirmesi
kaydıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi
bulunduğu kamu işveren sendikalarından birisi tarafından 18/10/2012
tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
hükümlerine göre yürütülür ve sonuçlandırılır. Toplu iş sözleşmesinin
kamu işveren sendikası tarafından bu fıkraya göre sonuçlandırılması
hâlinde, belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı
kadar idarece fiyat farkı ödenir."
Kamu ihale sözleşmesi yapıldıktan sonra fiyat farkı ile ilgili olarak
yapılan yasayla yapılan üçüncü müdahale yine yukarıda bahsedilen
6552 sayılı yasayla yapılmıştır. Bu Kanunun 13 üncü maddesiyle 4735
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesine eklenen
üçüncü fıkra ile, "22/9/2012 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre
ihalesi yapılan ve ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanabilmesine
ilişkin hüküm bulunan yapım işleri ihalelerinde, yaklaşık maliyetin
yarısından fazlasını akaryakıt giderinin oluşturduğu ve bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla fesih veya tasfiye edilmeksizin geçici
kabulü yapılmış işler ile devam eden işlerin, 22/9/2012 tarihinden
sonra gerçekleştirilen kısımlarında kullanılan akaryakıta ilişkin
olarak özel tüketim vergisinde gerçekleşen artış nedeniyle fiyat farkı
hesaplanmasında 3l/8/20l3 tarihli ve 28751 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri
uygulanır."
Yukarıda kamu ihale sözleşmesi imzalandıktan sonra yasa ile verilen
ilave fiyat farkları, mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerine ilişkindir.
Aslında yukarıda yer verilen hususlar mevcut fiyat farkı
kararnamelerinin fiyat dalgalanmalarına karşı gerekli duyarlılığa sahip
olmadığını da göstermektedir.
Kamu ihale sözleşmelerinde hem fiyat farkı mekanizması ile uyarlama
imkanı idarece sağlanmış hem de mevcut sözleşmelerin kanun yolu ile
yüklenici açısından uyarlanması imkanı getirilmiştir. Bununla birlikte
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Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 ve 15 inci maddeleri birlikte
değerlendirildiğinde, yargı organları aracılığı ile uyarlamanın ancak
fesih sonucunu doğurabileceği anlaşılmaktadır. Çünkü anılan
Kanunun amir hükümleri gereğince sözleşme imzalandıktan sonra
mücbir sebep hallerinde bile sadece sözleşmenin sona erdirilmesine
imkan tanındığını görmekteyiz.
SONUÇ
KÖİ sözleşmeleri özel hukuk alanında ve TBK’nın uygulama
kapsamında kalan sözleşmelerdir. Bu sebeple TBK’nın 138 inci
maddesinde yer alan sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması
sözleşmenin tarafları açısından talep edilebilir. Ancak sözleşmenin
konusunun kamu hizmetinin sunulması olması uyarlamanın daha
dikkatle yapılmasını gerektirmektedir. KÖİ sözleşmelerinin
taraflarından birinin idare diğerinin tacir olması TBK’nın 138 inci
maddesinde uyarlama için aranılan şartların gerçekleşmesini
zorlaştırmaktadır.
İdare açısından “basiretli iş adamı”ndan daha fazla beklenen özen ve
öngörme yükümü, olağanüstü haller dışında uyarlama talep edilmesini
zorlaştırmaktadır. Yüklenici şirketin tacir olması alelade sözleşmeler
açısından
şartların
gerçekleşmesini
kolaylaştırırken,
KÖİ
sözleşmelerinde uyarlama açısından menfi bir durum yaratmaktadır.
KÖİ sözleşmeleri TBK hükümlerine göre uyarlamanın zorlukları
dikkate alınarak, sözleşme süresince tarafların edimleri arasındaki
dengenin sağlanması için kendi içinde hukuki ve teknik mekanizmalar
kurmuştur.
Kanunla tarafların edim yükümlerinin dengelenmesi KÖİ
sözleşmelerinde mümkün görülen bir düzenleme şeklidir. Ancak
burada ayrımcı mevzuat değişikliği yoluyla diğer tarafın katlanma
yükümünün ağırlaştırılmaması gerekir.
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ÖZ
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 3'üncü
maddesinde, tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket
eden gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Söz konusu
hükümde, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket etme ölçütü
dışında, herhangi biri ayırıma gidilmeksizin, tüzel kişilerin de tüketici
niteliği taşıdığı ifade edilmiştir. Bu düzenleme, gerçek kişiler
bakımından bir sorun teşkil etmese de, tüm tüzel kişilerin tüketici
sayılıp sayılmayacağı hususunun tespiti ihtiyacını doğurmaktadır. Zira
özellikle tüzel kişi tacirlere adi bir alan bırakmayan Türk Ticaret
Kanunu hükümleri ile mukayese edildiğinde, tüzel kişi tacirlerin ticari
faaliyetleri kapsamına girmeyen bazı faaliyetlerinin hangi yasa
bağlamında değerlendirilmesi gerektiği ve iki kanuni düzenleme
arasındaki dengenin nasıl sağlanacağı sorunu ortaya çıkmaktadır.
Keza kamu tüzel kişileri yönünden de konunun ele alınması, ilgili
hükmün aydınlatılması amacına hizmet edecektir. Konuyla ilgili
olarak, öğretide ve mahkeme kararlarında, farklı tüzel kişi türleri
bağlamında farklı yaklaşımlar olduğu görülmektedir. Bu nedenle,
farklı tüzel kişi türlerinin tüketici niteliğine sahip olup olmadığı bu
çalışmada inceleme konusu yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Tüzel Kişi, Tüzel Kişi Türleri, Tüketici,
Tüketicinin Korunması, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun.

ABSTRACT
According to third article of the Law on Consumer Protection
numbered 6502, consumer is defined as any natural or legal person
who is acting for purposes which are not related to his trade or
profession. In this provision, it is stated that the legal entities also have
the consumer nature, without any discrimination, except for the
criteria of acting for non-commercial or non-professional purposes.
Even though this regulation does not constitute a problem for natural

316
person, whether the all types of legal entities have the consumer
character or not, should be detected. In fact, when compared to the
provisions of the Turkish Commercial Code, which does not give an
ordinary scope to the legal person merchants, it will be seen that a
balance should be established between two legal arrangement.
Furthermore, when the issue is examined in terms of public legal
entities, it will also serve the purpose clarifying the relevant provision.
When the several types of legal person are analyzed, it has been seen
that there are varied approaches in the doctrine and the Supreme Court
decisions. Therefore, whether or not the several types of legal person
have the consumer character will be discussed in this study.
Keywords: Legal entity, types of legal entities, consumer, consumer
protection, the Law on consumer protection.
I.GİRİŞ
Anayasa’nın “tüketicinin korunması” kenar başlığını taşıyan
172’nci maddesine göre; devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı
tedbirleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini
teşvik etmekle yükümlüdür. Bu anayasal yükümlülükten hareketle,
önce 1995 yılında, 4077 sy. Tüketicinin Korunması Hakkındaki
Kanun63 (eTKHK) çıkarılmış; daha sonra 29.5.2014 tarihinde 6502 sy.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un64 yürürlüğe girmesiyle,
eTKHK’un uygulanması sona ermiştir.
TKHK’un amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık
ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin
edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi
aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak; tüketicilerin kendilerini
koruyucu girişimlerini özendirmek; bu konulardaki politikaların
oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmektir. (m. 1).
TKHK, bu çerçevede, tüketicilere yönelik olarak, bir takım ayrıcalıklı
haklar tanır. Tüketici hakları, genel olarak, sağlık ve can güvenliğini
koruma; ekonomik menfaatleri koruma; zararları tazmin;

63

RG, T: 8.3.1995, S: 22221 (Mülga Kanun).

64

RG, T: 28.11.2013, S: 28835.
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bilgilendirilme ve eğitim hakkı ile örgütlenme ve temsil edilme
hakları olarak karşımıza çıkar65.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, hem gerçek hem de
tüzel kişilerin tüketici sayılabileceğini ifade eder. Tüketici niteliğinin
tespiti, gerçek kişiler bakımından sorun teşkil etmese de, tüzel kişiler
yönünden bir takım ayırımların yapılması gerekir. Ayrıca tüzel
kişilerin tüketici niteliğine ilişkin olarak, gerek öğretide gerekse
Yargıtay kararlarında, farklı tüzel kişi türleri temelinde farklı
yaklaşımlar yer alır. İşte bu çalışma ile amaçladığımız hedef, bu
farklılıkları tespit etmek ve farklı türleri ile tüzel kişilerin tüketici
niteliğini değerlendirmektir.
II. TÜKETİCİ VE TÜZEL KİŞİ KAVRAMLARI
A. Tüketici Kavramı
Tüketici; 6502 sy. TKHK’da, “ticari veya mesleki olmayan
amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi” şeklinde tanımlanır.
(Bkz. TKHK m. 3/k; THHY66 m. 4/ı). Eski TKHK’da ise, tüketici;
“bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak
kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmıştır
(m. 3/e). 6502 sy. TKHK’ m. 3/k’daki tanım, 2011/83 sy. AB
Yönergesi’nin67 2/I maddesinde yapılan tüketici tanımına, tüzel
kişilerin de eklenmesi suretiyle ortaya çıkmıştır. Zira Yönerge’nin
ilgili hükmü uyarınca, tüketici, “bu yönerge kapsamına giren
sözleşmelerde ticareti, işi, zanaatı veya mesleği dışında amaçlarla
hareket eden gerçek kişiyi” ifade eder68.
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Mustafa Taşkın, “Tüzel Kişilerin ve Şirketlerin Tüketicilik Vasfı”, Ankara Barosu Dergisi,
1997/1,
s.
32,
33,
(çevrimiçi),

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1997-1/3.pdf,
erişim: 02.11.2017.
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Tüketici Hakemleri Heyetleri Yönetmeliği, RG, T: 27.11.2014, S: 29188.
25 Ekim 2011 tarih ve 2011/83 sayılı Tüketici Haklarına İlişkin Avrupa
Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi. Metin için bkz. https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=ET (erişim: 2 Kasım 2018).
68
. ‘Consumer’ means any natural person who, in contracts covered by this Directive,
is acting for purposes which are outside his trade, business, craft or profession.
67
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Gerek 4077 sy eTKHK m. 3/e’deki, gerekse 6502 sy. TKHK m.
3/k’daki tüketici tanımının, birbiri ile örtüştüğünü belirtmek gerekir.
Her şeyden önce her iki kanun da, 2011/83 sy. AB Yönergesi’nden
farklı olarak, hem gerçek hem de tüzel kişilerin tüketici olabileceğini
belirtir. 6502 sy. TKHK, bu hususta belirleyici olarak, “ticari veya
mesleki olmayan amaçlarla hareket etme” ölçütünden yola çıkar. 4077
sy. TKHK ise, “bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak, nihai
olarak kullanma veya tüketmeyi” ölçüt olarak alır. Fakat belirtmek
gerekir ki, her iki ölçüt de, esasen, aynı sonuca götürür. Yalnızca,
birinde olumsuz bir ifade tarzı kullanılırken, diğerinde olumlu bir
ifade biçimi tercih edilmiştir. Mal veya hizmetin özel amaçla
kullanılması ve tüketilmesi; malın, aşınma, biçim değiştirme,
tükenme, azalma, değerini yitirme sonucunu doğurabilecek bir
kullanma-yararlanma amacıyla satın alınmasını ifade eder69. Bu
bağlamda, tüketici, bir mal veya hizmeti “tüketmek” amacıyla satın
alan kişidir70.
Tüketici, bir malı, ticarî ve meslekî olmayan amaçlarla, yani
kişisel ihtiyaçları için veya ihtiyacı olmasa bile, sahip olmayı istediği
için ve nihai tüketim amacıyla edinmelidir71. Keza bir Yargıtay Hukuk
Genel Kurul kararında da, tüketici sayılabilecek kişinin, mal ya da
hizmeti ticari faaliyeti dışında özel kullanım veya tüketimi için talep
etmesi ve böyle bir talebin “nihai yararlanma” olarak anlaşılması
gerektiği ifade edilmiştir72. Ticaret veya sanatla uğraşan bir kimse,
mal veya hizmeti, nihai tüketim amacıyla değil, mesleğinin icrasına
ilişkin olarak aynen veya değiştirerek satmak için satın almışsa,
tüketici sıfatını taşımaz ve dolayısıyla tüketiciye yönelik korumadan
faydalanamaz73. Bununla birlikte, TKHK m. 3/k’dan, ticari veya
mesleki olmayan amaçlarla hareket eden herkesin tüketici sayılacağı
şeklinde bir anlam çıkarılmamalıdır74. Tüketici ve ticaret dışında kalan
satım işlemleri, eşitler arasında yapılan bir sözleşme olduğundan,
genel kurallar uygulanmalıdır75. Örneğin; ikinci el bir malı üçüncü
kişiye daha yüksek fiyatla satmak için satın alan bir fabrika çalışanı
69

Taşkın, a.g.m, s. 31.
Tamer İnal, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre
Hazırlanmış Tüketici Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 3. Baskı, Ankara,
Seçkin Yayıncılık, 2014, s. 64.
71
İnal, a.g.e, s. 64; Taşkın, a.g.m, s. 31.
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Yrg. HGK, T: 11.10.2000, E: 2000/19-1255, K: 2000/1249 (Kazancı İçtihat
Programı).
73
Taşkın, a.g.m, s. 31.
74
Mustafa Alper Gümüş, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi,
Cilt 1 (Madde: 1-46), İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2014, s. 17.
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Taşkın, a.g.m, s. 31.
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tüketici değildir76. Bu hususta ispat yükü, tüketici sıfatı taşıdığını iddia
eden kişiye düşer. (TMK m. 6).
TKHK, bir mal ve hizmeti özel amaçlarla satın alarak onu
günlük yaşamda tüketen kişiyi, yani tüketiciyi korumayı amaçlar.
Tüketici sayılabilecek kişinin, mal veya hizmeti, ticari faaliyeti
dışında özel kullanım veya tüketim amacıyla talep etmesi gerekip;
burada özel amaç ile kastedilen, kişinin ticaret veya mesleği ile ilgili
olmayan amaçtır77.
Diğer yandan, TKHK, tüketici olma niteliğini sadece gerçek
kişilere tanımamış, tüzel kişilerin de tüketici olabileceğini ifade
etmiştir. (bkz. TKHK m. 3/k). Fakat kanun koyucunun, tüzel kişiler
bakımından bir ayırım yapmaması, gerek Yargıtay kararlarında,
gerekse öğretide çeşitli görüşlerin ortaya atılmasına neden olmuştur.
B. Tüzel Kişi Kavramı
Günümüz hukukunda, sadece insanlar -yani gerçek kişilerdeğil; hukukun aradığı şartlara sahip olan insan ve mal toplulukları da
hukuki anlamda kişidir78. Hak ehliyeti, yani hukuki kişilik ile
donatılmış olan bu kişi ve mal toplulukları da, tüzel kişi olarak hak ve
hukuk öznesidir79. Dernekler, şirketler, devlet, il özel idareleri,
belediyeler ve köyler, kişi topluluklarını; vakıflar ve kamu kurumları
ise, mal topluluklarını teşkil eder80.
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Gümüş, a.g.e, s. 17. Bir kişinin, kullandığı otomobili ikinci el olarak başka birine
satması hâlinde de böyle bir durum söz konusudur. Örneğin; Yrg. 4. HD, T:
23.10.2008, E: 5579 K: 12612 sayılı karara göre, “bir uyuşmazlığın 4077 sayılı yasa
kapsamında değerlendirilmesi için taraflar arasında mal veya hizmet satışına ilişkin
bir hukuki işlemin bulunması gerekir. Davacının aracı üçüncü kişiden ikinci el
olarak satın alması, garanti süresinin geçmesi gibi hususlar birlikte
değerlendirildiğinde, davacının anılan yasa kapsamında ‘tüketici’ olduğundan söz
edilemez.” (YKD, Nisan 2009, s. 657). Benzer yönde bkz. Taşkın, a.g.m, s. 31.
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Yrg. 20. HD, T: 28.11.2002, 8260-9761 (Kazancı İçtihat Programı).
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Taşkın, a.g.m, s. 33.
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Rona Serozan, Medeni Hukuk: Genel Bölüm / Kişiler Hukuku, Vedat Kitapçılık,
İstanbul, 2014, s. 487.
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Taşkın, a.g.m, s. 33.
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Tüzel kişiler, bağlı oldukları hukuk dalına göre ise, "kamu
hukuku tüzel kişileri" ve "özel hukuk tüzel kişileri" olmak üzere ikiye
ayrılır. Hukuki esaslar yönünden olmasa da; hukuki yapıları, faaliyet
konuları, yetki ve bağlı oldukları hukuk kuralları açısından iki tüzel
kişi grubu arasında farklılıklar vardır81.
Kamu hukuku tüzel kişileri, kamu otoritesini temsil eden, kamu
hukukundan doğan üstün hak ve yetkilere sahip, kanunla veya
kanunun açıkça verdiği bir yetkiye dayanarak idari kararla kurulan
tüzel kişilerdir82. Kamu tüzel kişisi, esasen devlet olup; tüm kamu
hizmetlerinin devlet tarafından yürütülmesi mümkün olmadığından,
bu hizmetler diğer kamu tüzel kişilerine bırakılmıştır. Bu bağlamda, il
özel idareleri, belediyeler, köyler gibi yerel kuruluşlar ile üniversiteler,
barolar, tabipler odası, emekli sandığı ve TRT gibi kamu kurumları da
kamu tüzel kişileridir83.
Özel hukuk tüzel kişileri ise, kamu otoritesini temsil etmezler.
Takip ettikleri amaç yönünden, iktisadi amaç taşıyan tüzel kişiler ticaret şirketleri, kooperatifler- ile iktisadi amaç taşımayan tüzel kişiler
-dernekler, vakıflar, sendikalar- olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bununla
beraber, derneklerin, amaçlarını gerçekleştirmek için ticari işletme
işletebileceklerini belirtmek gerekir. Bu durumda olan bir dernek,
kamuya yararlı dernek sıfatını taşımadığı sürece tacir sayılır.
Tüzel kişiler, kuruluş amaçları doğrultusunda çeşitli satım
sözleşmelerine taraf olurlar. Bunlar, mesleki veya ticari olabileceği
gibi, tüketime yönelik de olabilir. Örneğin; bir dernek, sendika, vakıf
yahut bir belediye, mesleki faaliyetlerle ilgili olmaksızın aydınlatma,
ısınma amacıyla elektrik, kalorifer tesisatı döşetebilir, elektrikli ısıtıcı
satın alabilir, gezi düzenleyebilir. İşte, meslek veya ticaret ile ilgili
olmayan bu tür işlemlerde, gerçek kişi tüketicilerin yararlandığı
korumadan, tüzel kişiler de yararlanabilmeli midir?84 Aşağıdaki başlık
81

Serkan Ağar, Kamu Kurumları Teorisi, Kazancı Hukuk Eserleri Bankası, Kn. III,
(çevrimiçi), www.kazanci.com, 26.10.2015.

82

Bilge Öztan, Tüzel Kişiler, 4. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2001, s. 11.
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Öztan, a.g.e, s. 12.
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Yararlanabileceği yönünde bkz. Taşkın, a.g.m, s. 31, 34. Bu görüşe göre, TKHK,
tüzel kişilerin de tüketici olduğunu belirtmiş olup; tüzel kişilerin tüketici sıfatı ile
korumadan yararlanabilmelerinde belirleyici unsur; mal veya hizmetin, ticari veya
mesleki değil, nihai kullanım amacıyla satın alınıp kullanılmasıdır. Taşkın, a.y.
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altında, çeşitli tüzel kişi türleri temelinde, bu sorunun yanıtını
vermeye çalışacağız.

III.
TÜZEL KİŞİLERİN TÜKETİCİ NİTELİĞİNE
İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
A. Genel Bakış
Buraya kadarki açıklamalarımızda, kime tüketici dendiğini,
tüzel kişilerin de tüketici sıfatını haiz olduklarını ve tüzel kişi türlerini
belirlemiş bulunuyoruz. Bu başlık altında somutlaştırmak istediğimiz
husus, kanun koyucunun tüketici olma ölçütü olarak belirlediği
unsurların, tüm tüzel kişiler bakımından geçerli olup olmadığıdır. Zira
kanun koyucu, TKHK m. 3/k’da, herhangi bir ayırım yapmaksızın,
tüzel kişilerin de, yukarıda sözünü ettiğimiz ölçütleri taşımak koşulu
ile tüketici sayıldığını belirtmiştir. Bu bağlamda, kamu tüzel kişileri,
dernekler ve hatta ticaret şirketleri; insani, sosyal ve kültürel
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik işlemleri bakımından tüketici olarak
değerlendirilebilecek midir?85
Avrupa Hukuku düzenlemelerine bakıldığında, tüzel kişilerin,
tüketici tanımı dışında bırakıldığı görülür. Yukarıda da sözünü
ettiğimiz, 2011/83 sy. AB Yönergesi’nin 2/I maddesinde, tüketici,
ilgili yönerge kapsamına giren sözleşmelerde, ticareti, işi, zanaatı ve
mesleği dışında amaçlarla hareket eden gerçek kişi olarak
tanımlanmıştır. Yine Alman Medeni Kanunu paragraf 13 (BGB § 13),
tüzel kişileri tüketici kavramı dışında bırakmıştır86. Keza İsviçre
85

Değerlendirilebileceği yönünde bkz. Taşkın, a.g.m, s. 31.
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Jürgen Ellenberger, Palandt Bürgerliches Gesetzbuch, Beck’sche Kurz
Kommantare, 72. Aufl, C.H.Beck, 2013, BGB § 13, Kn. 2. Ayrıca bkz. EuGH NJW
02, 205. BGB § 13: “Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft
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Tüketici Kredisi Hakkında Federal Kanun, m. 3 de, “ticari veya
mesleki faaliyetleri dışındaki alanlarda, tüketici kredisi sözleşmesi
yapan gerçek kişiyi” tüketici olarak tanımlamıştır87. Öğretide bir
görüş, belirtilen düzenlemelerde tüzel kişilerin tüketici sayılmamasına
rağmen, Türk Hukuku’nda tüzel kişilerin hâlen tüketici sayılmasını,
bir uyumsuzluk unsuru olarak belirtir88. Buna karşılık, bir başka görüş
ise, çoğu kez güçlendirme, tedavi, eğitim, ekonomik destek gibi ideal
amaçlarla hareket eden dernek, vakıf vb. gibi tüzel kişilerin, konum ve
parasal olanaklar yönünden, tüketici sıfatıyla korunmaya layık, yani
üretici ve satıcı karşısında zayıf konumda olmasından dolayı,
TKHK’un uygulama alanına sokulmasını isabetli görür89. Fakat bu
görüş, tüzel kişiler içinde yer alan ticaret şirketleri bakımından,
durumun farklı olduğunu belirtir90.
Eğer tüzel kişiler korumanın kapsamına alınmazsa, bunun, tüzel
kişilik kazanamayan kişi toplulukları ve adi şirketler karşısında tüzel
kişileri eşitliğe aykırı biçimde göz ardı etmek olacağı, zira tüzel kişilik
kazanmamış bu kişi topluluklarında, üye ya da ortakların kişisel olarak
tüketicinin korunması olanağından yararlanabilecekleri belirtilmiştir91.
Bazı Avrupa Birliği ülkelerinde, ender de olsa, belirli koşullar altında,
tüzel kişilerin imzaladıkları sözleşmeler, yargı kararı ile genel olarak
“tüketici sözleşmeleri” (consumer contracts; Verbraucherverträgen)
olarak sayılmıştır92.

zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.”
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“Consumer means a natural person who enters a consumer credit agreement for
purposes hich can be regarded as outside his business or professional activities.”
Bkz.
(çevrimiçi),
https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/wirtschaft/
gesetzgebung/archiv/konsumkredit/bg-kredit-e.pdf, 18.10.2015.
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İnal, a.g.e, s. 68.
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Aydın Zevkliler, Murat Aydoğdu, Tüketicinin Korunması Hukuku, Tümüyle
Yenilenmiş 3. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2004, s. 81.
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A.e, s. 81.
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Zevkliler, Aydoğdu, a.y.
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Zevkliler, Aydoğdu, a.g.e, s. 83. Bu olayda davacı Almanya’da bir yat satın almak
ister. Fakat yüksek vergi ödeme endişesiyle bir şirket kurarak yatı bu şirkete satın
aldırır, şirketin satıcı şirkete karşı açtığı davada mahkeme, sözleşmeyi bir tüketici
sözleşmesi saymıştır. Hamburg Asliye Hukuk Mahkemesi de bir olayda alıcı
durumundaki tüzel kişinin tüketici sayılacağını kabul etmiştir. Bkz. AG Hamburg,
30.7.1987, BB, 1983/869.
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B. Ticaret Şirketleri Bakımından Değerlendirme
Ticaret şirketleri, ticarî ve meslekî olmayan, tüketime yönelik
olarak yaptıkları sözleşmelerde tüketici gibi korunmalı mıdır?
Örneğin; bir ticaret şirketinin, hesap makinesi, bilgisayar, kırtasiye
satın alması, üyelerine bir seyahat düzenlemek amacıyla bir seyahat
işletmesi ile sözleşme yapması, bir daireyi boyatması, şirket
otomobilini tamir ettirmesi gibi durumlarda, bu şirket tüketici
sayılarak, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un koruyucu
hükümlerinden faydalanabilmeli midir? İşte bu başlık altında, bu
hukuki sorunun değerlendirmesi yapılacaktır.
Ticaret şirketi, ticari işletme işletmek maksadı ile birden çok
kişinin kurduğu ve Türk Ticaret Kanunu’nda gösterilen belirli
niteliklere sahip bulunan ortaklıklardır93. Türk Ticaret Kanunu
uygulandığı takdirde, basiretli iş adamı gibi hareket etme, ücret ve
ceza indirimi isteyememe, fatura ve teyit mektubuna sekiz gün içinde
cevap verme, ihtar ve ihbarların belirli şekilde yapılması zorunluluğu,
müteselsil sorumluluk, faiz, zamanaşımı vb. konularda önemli
farklılıklar ortaya çıkar. Bir ticaret şirketi, taraf olduğu işlemde
tüketici sayılır ise, bu yükümlülüklerden kurtulur; tüketici hakem
heyetine başvurabilme, ayıplı mallarla ilgili zararını tazmin
ettirebilme, basit yargılama usulünden faydalanabilme imkânı elde
eder ve ispata ilişkin konularda bazı ek kolaylıklardan yararlanabilir94.
Bir uyuşmazlığa ticari hükümlerin mi yoksa genel hükümlerin
mi uygulanacağı, o işlem veya fiilin “ticari iş” niteliği taşımasına göre
belirlenir. 6102 sy. TTK’nun “ticari işler” başlığını taşıyan üçüncü
maddesine göre, “bu kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari
işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir.” Ticaret
şirketlerinin faaliyetleri ile doğrudan veya dolaylı şekilde ilgili
bulunan tüm muamele, fiil ve işleri, TTK m. 3 uyarınca, ticari iş
olduğundan, bir ticari şirketin ticari olmayan amaçlarla bir mal veya
hizmet edinmesi, yararlanması söz konusu olmaz. Bu yüzden ticaret
şirketleri tüketici sayılmayıp, yaptıkları işlemler Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun kapsamı dışında kalır95. Keza TTK m.
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Taşkın, a.g.m, s. 34.
A.e, s. 35, 36.
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Seza Reisoğlu, “Tüketici Kredileri Hukuki Sorunlar: 4077 Sayılı Yasada Değişiklik
Öngören Taslak”, Bankacılar Dergisi, Sayı: 69, 2008, s. 50, 51, (çevrimiçi),
https://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Arastirma_ve_Raporlar/SReisoglu.doc,
erişim:
24.6.2015. Ayrıca bkz. Yrg. 13. HD, 26.6.1997, 1815/5112 (YKD 1997, s. 10;
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19’a göre, “bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Ancak, gerçek
kişi olan bir tacir, işlemi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili
olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya işin ticari sayılmasına
durum elverişli olmadığı takdirde borç adi sayılır. Taraflardan
yalnızca biri için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler, kanunda aksine
hüküm bulunmadıkça, diğeri için de ticari iş sayılır.” Burada
düzenlenen ticari iş karinesi, tüzel kişiler yönünden mutlak olup, tüzel
kişi tacirlerin tüm iş, fiil ve işlemleri ticari hükümlere tâbidir; zira
tüzel kişi tacirin adi işi olamaz96.
Tüzel kişi tacirlerin tüketici niteliği taşıyıp taşımadığına ilişkin
olarak, öğretide değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre, bir
işin iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili bulunması, o işin ticarî iş
sayılması için yeterli değildir97. Bu görüş uyarınca, örneğin, yağlı
boya satıcısı olan bir tacirin, yüklü miktarda yağlı boya satın alması,
bir otomobil lastiği toptancısının yüz adet lastik satın alması, üretim
yapmak için iş yerine sanayi tipi -yüksek voltajlı- elektrik
döşettirmesi, üretim amacıyla makine alması gibi işlemlerin tacirin
ticari işletmesi ile ilgili olduğu açıktır. Buna karşılık, kereste alım
satımı yapan bir tacirin iş yerinin aydınlatılması amacıyla elektrik
döşettirmesi, büroya çay-kahve makinesi alınması, işyeri yemekhanesi
için yiyecek satın alınması, ticari nitelik değil, tüketim amacı
taşımaktadır98. Dolayısıyla, bu gibi sözleşmeler bakımından ticaret
şirketlerinin tüketici sayılması gerektiği ifade edilmiştir99. Bu görüşe
göre, gerçek kişi tüketicilerin yararlandığı korumadan, mesleki bir
gelir elde etme amacı olmaksızın, sadece tüketim, yani nihai kullanım
amacıyla hareket eden ticaret şirketi mahrum kalmamalıdır. Buna
karşılık bir ticaret şirketi, mesleğinin icrasına ilişkin bir sözleşmeye
HGK, 11.2/10.2000, 19-1255/1249, YKD 2002 s. 4). Mustafa Çeker, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Hukuku, Yenilenmiş 3. Baskı, Adana, Karahan
Kitabevi, 2012, s. 59; Zevkliler, Aydoğdu, a.g.e, s. 81. Sadece gerçek kişi tacirlerin
işlemleri, istisnaen özel, yani ticari olmayan amaçlı olabilir. Bkz. Sabih Arkan,
Ticari İşletme Hukuku, 7. Bası, Ankara, 2004, s. 61. Ayrıca bkz. Taşkın, a.g.m, s.
36, dn. 33.
96
Çeker, a.g.e, s. 60; Rıza Ayhan, Mehmet Özdamar, Hayrettin Çağlar, Ticari İşletme
Hukuku: Genel Esaslar, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 7. Bası, Ankara,
Yetkin Yayınları, 2014, s. 65; Taşkın, a.g.m, s. 35. Tüzel kişi tacirlerin her türlü
işleminin istisnasız olarak ticari sayılması gerektiği hakkında bkz. Yrg. 11. H.D, T:
26.6.1997, 1815-5112 (Kazancı İçtihat Programı).
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Taşkın, a.g.m, s. 36.
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A.e, s. 36. Ticaret şirketleri dâhil tüm tüzel kişilerin tüketici olabileceği hakkında
bkz. Yrg. 19. HD, T: 6.7.1999, 3932-4621 (Kazancı İçtihat Programı).
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Taşkın, a.g.m, s. 36; İpek Yüceer Aktürk, Tüzel Kişi Tacirin Tüketici Sıfatı, Gazi
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.
, Y. 2016, S. 2, (103-128), Ankara,
2016, s. 119-120.
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konu olan malı, nihai kullanım amacıyla değil de, aynen yahut şekil ve
niteliğini değiştirerek satmak amacıyla alırsa, tüketici sıfatı
bulunmadığı için, tüketicilere tanınan korumadan yararlanamaz100.
Bir başka görüş ise, tüzel kişi tacirlerin bütün iş ve işlemlerinin
ticari iş niteliğinde olacağı gerekçesiyle, bunların tüzel kişi tüketici
sayılmasının, hem Türk Ticaret Kanunu’na hem de Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun’un amaç ve gerekçesine aykırı olduğunu
kabul eder101. Ticaret şirketleri, tüm işlemleri bakımından tacir
sayıldıklarından, mesleki olmayan amaçlarla hareket etmeleri
mümkün değildir ve dolayısıyla hiçbir zaman “tüketici” sıfatını
taşıyamazlar102. Bu bağlamda, gelir elde etmek amacıyla ticari işletme
işleten bir dernek de, bu işletme faaliyeti kapsamında taraf olduğu
sözleşmeler yönünden tüketici değildir.
Benzer şekilde, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bir
kararında da, tüzel kişi tacirin barınma, gıda, giyinme, aile vb. gibi
özel insani ihtiyaçları bulunmadığı için, gerçek kişiler gibi adi borç
ilişkileri alanı olmadığı kabul edilmiş ve uyuşmazlığa tüketici
mahkemesi değil ticaret mahkemesinin bakması uygun görülmüştür103.
İlgili kararda, tüzel kişi tacirin tüm hukuki ilişkilerinin, doğrudan
ticari amaç veya işletmenin iç ihtiyaçlarını karşılama amacı olup

100

A.e, s. 36.
Yahya Deryal, Tüketici Hukuku, 2. Baskı, Ankara, 2008, s. 72, 73.
102
Gümüş, a.g.e, s. 18; Zevkliler, Aydoğdu, a.g.e, s. 30; İ. Yılmaz Aslan, Tüketici
Hukuku Dersleri, 3. Bası, Bursa 2006, s. 35; Hayrünnisa Özdemir, Aldatıcı
Reklamlara Karşı Tüketicilerin Korunması, AÜHFD, Yıl: 2004, C: 53, (61-90), Sa.
3, s. 63.
103
Yrg. HGK, T: 11.10.2000, E: 2000/19-1255, K: 2000/1249 (Kazancı İçtihat
Programı). Araç sahibi ticaret şirketi olduğundan ve fatura bu ticaret şirketi adına
düzenlendiğinden dolayı, özel değil, ticari bir araç bulunduğu ve özel amaçlı
satışlara uygulanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, davacı şirkete ait
araç bakımından uygulanmayacağı hakkında bkz. Yrg. 13. HD, T: 26.6.1997,
1815/5112. YKD, 1997, S: 10, C. 23, s. 1564 vd. Benzer yöndeki kararlar için bkz.
Yrg. HGK, 11.2.2000, E. 19-1255, K. 1249 (YKD, 2002/4, s. 531 vd); Yrg. 11. HD,
29.12.1997, E. 8979, K. 9841 (YKD, 1998/11, s. 1650 vd); Yrg. 14. HD, T:
30.3.2009, E: 2009/3549, K: 2009/3951; Yrg. 3. HD, T: 3.4.2013, E: 2013/3510, K:
2013/5692 (Kazancı İçtihat Programı). Taraflar tacir olduğundan, yerel
mahkemenin davaya tüketici mahkemesi sıfatıyla bakmasının bozmayı gerektirdiği
hakkında bkz. Yrg. 19. HD, T: 5.7.2001, 1782-5240. Uyuşmazlık ticari nitelik
taşıdığı, davacı tüzel kişi tacir olduğu için, davanın, genel hükümlere göre
incelenmesi gerektiği hakkında bkz. Yrg. 20. HD, T: 28.11.2002, 8260-9761
(Kazancı İçtihat Programı).
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olmadığına bakılmaksızın
hükmolunmuştur.

ticari

faaliyet

kapsamına

girdiğine

Yargıtay 11. HD’nin bir kararına104 konu olan uyuşmazlıkta ise,
davacı ticaret şirketi, tüzel kişilik adına bir cam kapı satın almıştır.
Kapının sahibinin ticari ortaklık olmasına, faturaların ticari şirket
adına düzenlenmesi nedeniyle, satın alma özel amaçlı değildir. Ticari
nitelik taşıyan uyuşmazlığın tüketici mahkemesi sıfatıyla incelenmesi
yasaya aykırı bulunmuştur.
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin bir kararına105 göre ise, TKHK
m. 3’ün lafzı, herhangi bir ayırım yapmaksızın, ticaret şirketleri dâhil
tüm tüzel kişilerin tüketici olabileceğini gösterir. Bu karar uyarınca,
kanun koyucu, tüzel kişi tabirini yasa metnine koyarken bilinçli
hareket ederek, Avrupa Hukuku düzenlemelerinden ayrıldığı için,
tüzel kişi tabirinin ticaret şirketlerini de kapsadığı kabul edilmelidir.
Bu kararda gösterilen bir diğer gerekçeye göre, ticaret şirketlerinin
tüketici kavramı içinde kabul edilmesi, ilk maddede öngörülen amacın
gerçekleşmesini mümkün kılar; dolayısıyla ticaret şirketlerinin
ekonomik bir varlığı temsil edip, korunmalarına gerek olmadığı
savunulamaz. Bir diğer ifadeyle, örneğin, temizlik malzemesi, kırılan
kapı kilidinin yenisi, soğutma cihazı alarak nihai tüketimde bulunan
bir tüzel kişi tacirin, koruma kapsamı dışında kaldığı düşünülemez.
Son olarak, ilgili kararda, hiçbir ayırıma tabi tutulmaksızın nihai
tüketici olan gerçek kişi tacirler koruma kapsamında iken, tüzel kişi
tacirlerin koruma kapsamı dışında bırakılmalarının, Anayasa’nın
eşitlik ilkesine de aykırılık teşkil edebileceği ifade edilmiştir.
Kanaatimizce, TKHK m. 3’te geçen “tüzel kişiler” kapsamına
ticaret şirketlerini dâhil etmemek gerekir. Her şeyden önce, bir ticaret
şirketi, bir malı, nihai olarak tüketme amacıyla, örneğin, iş yerinde
elektrik kullanımı, çalışanlara yemekhanede yiyecek sunması gibi
amaçlarla bir satış işlemine taraf olsa dahi, bunu “iş ile ilgili” kabul
etmek gerekir106. Kaldı ki, TTK m. 3, ticaret şirketlerinin faaliyetleri
104
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Yrg 11. HD, T: 29.12.1997, 8979-9841 (Kazancı İçtihat Programı).

Yrg. 19. H.D, T: 6.7.1999, 3932-4621 (Kazancı İçtihat Programı).
Yabancı öğretide, bir işverenin, çalışanları için sabun satın alması, mesleki amaç
kapsamında kabul edilmiştir. Bkz. Ingeborg Sch enzer, Pascal Hachem,
Schlechtriem-Schwenzer Commentary on the UN Convention on the International
Sale of Goods (CISG), 3rd Edition, Ed: Ingeborg Schwenzer, New York, Oxford
University Press, 2010, art. 2, Kn. 4.
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ile doğrudan veya dolaylı şekilde ilgili bulunan tüm muamele, fiil ve
işleri, ticari iş olarak kabul eder. Türk Ticareti Kanunu’nun bu açık
düzenlemesi karşısında, ticaret şirketlerinin, Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun’dan faydalanması söz konusu olamaz. TKHK m.
3’te, tüzel kişiler bakımından bir ayırım yapılmaması, ticaret
şirketlerinin de tüketiciyi koruyucu hükümlerden yararlanacağı
şeklinde yorumlanmamalıdır. Yargıtay’ın yukarıda atıf yapmış
olduğumuz çoğunluk kararları da, bu görüşümüzü destekler
niteliktedir. Tüm bu hususlar dikkate alındığında, bir tüzel kişi olan
ticaret şirketinin, “ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket
etme” ölçütünü yerine getirmediği kabul edilmelidir.
C. Diğer Tüzel Kişiler Bakımından Değerlendirme
Şimdiye kadar yapmış olduğumuz açıklamalar ışığında, ticaret
şirketlerinin tüketici niteliğini haiz olmadığını tespit etmiş
bulunuyoruz. Bu başlık altında ise, ticaret şirketleri dışında kalan
diğer tüzel kişilerin tüketici niteliğini inceleyeceğiz. Öğretide, tüzel
kişilerin tüketici sıfatının istisnai olması gerektiği ve bu nedenle kamu
hukuku tüzel kişilerinin tüketici sıfatını haiz olmaması gerektiği107;
özel hukuk tüzel kişilerinin ise, ideal amaçlarla hareket ettikleri ölçüde
-mesela dernek, vakıf vb. gibi- tüketici sıfatını haiz olduğu ifade
edilmiştir108. Ticaret şirketleri dışında kalan, tacir niteliği taşımayan
dernek, vakıf, sendika gibi tüzel kişiler, mesela üçüncü kişilerin eğitim
ve tedavisi için mal edinilmesi gibi özel kullanım amacıyla, yani nihai
kullanma ve tüketme amacıyla hareket ettikleri takdirde, Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanun uyarınca tüketici kabul edilirler109. Keza
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin bir kararında yer alan karşı oy
yazısında110, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da bahsi geçen
tüzel kişiler ile dernek veya vakıfların kast edildiği belirtilmiştir. Biz
de, bu görüşün isabetli olduğu kanaatindeyiz.
Bir tüzel kişinin, faaliyette bulunurken, özellikle o tüzel kişiyi
oluşturan üyelerinin özel çıkarları doğrultusunda hareket etmesi
107
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s. 123.
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halinde -eğlence, dans, bo ling kulüpleri gibi- onları da tüketici
saymanın yerinde olacağı ifade edilmiştir111. Örneğin üyeler için
geziler düzenleyen bir derneği düşünürsek, bu dernek tarafından bir
gezide mal ve hizmet alımı biçiminde oluşan konaklama, yemek,
eğlence vb. edimlerin sunulmasından doğrudan üyeler yararlanmakta
ve edimin ayıplı olmasından da onlar etkilenmektedir112. Böyle bir
durumda üyelerin bireysel olarak koruma yollarına başvurmaları
zordur113. Zira sözleşme, satıcı ile dernek arasında kurulduğundan,
üyeler sözleşmenin tarafı olarak hareket edemezler. Böyle bir olanak
bulunsa bile, üyelerin tek tek bu yola başvurmaları, zaman, para ve
emek israfına ve geç sonuç alınmasına neden olacağı ve yeterli
derecede etkili olmayacağı için, tüketici derneklerine, üyeler adına
tüketici davası açma hakkının tanınması gerektiği kabul edilir114.
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin bir kararında115, üniversite
hastanesinin tüketici sayılıp sayılmayacağı değerlendirilmiştir. Karara
konu uyuşmazlıkta, davacı Rektörlük, Üniversite’ye bağlı hastahanede
kullanmak üzere davalılardan böbrek taşı kırma cihazı satın almış,
ancak cihaz sık sık arızalandığı için cihazdan yararlanamamış, cihazın
yenisiyle değiştirilmesi ile bir miktar tazminat ve cezai şartın
ödenmesini istemiştir. Yerel mahkeme, davacının bu cihazla ticari bir
hizmet veya mal üretmediği ve davacının tüketici olduğundan bahisle,
Tüketici Mahkemesi’nin görevli bulunduğuna hükmetmiştir. Oysa
satıcı, kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki
faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel
kişileri; tüketici ise bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan
amaçlarla edinen kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi
ifade eder. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da, buradan hareketle, satıcı
ve üretici olan davalılar arasında mal satışından kaynaklanan bir
uyuşmazlık bulunduğu gerekçesiyle, uyuşmazlığı çözmeye Tüketici
Mahkemesi’nin değil, Genel Mahkemelerin görevli olduğuna karar
vermiştir.
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Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin bir başka kararında116 ise, doğal
gaz abonesi olan davalı Milli Eğitim Bakanlığı’nın tüketici
olmadığından bahisle, mahkemenin davaya genel mahkeme sıfatıyla
bakması gerekirken, tüketici mahkemesi sıfatı ile bakılarak hüküm
kurmasını usul ve yasaya aykırı bularak bozmuştur. Aynı dairenin bir
diğer kararında117, davacı belediyenin tüketici olmadığından bahisle,
satın alınan araca ilişkin olarak çıkan uyuşmazlık hakkında,
tüketicinin
korunması
hakkında
kanun
hükümlerinin
uygulanamayacağını kabul etmiştir.
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ULUSLARARASI HUKUK
KOMİSYONU’NUN DEVLETİN SORUMLULUĞU
HAKKINDAKİ ÇALIŞMASININ 21’İNCİ MADDESİ
ÇERÇEVESİNDE MEŞRÛ MÜDÂFAA VE HUKUKA
UYGUNLUK
WITH IN THE FRAMEWORK OF UNITED NATIONS
INTERNATIONAL LAW COMISSION, ARTICLE 21 DECLARES
THE RESPONSIBILITY OF THE STATE ABOUT SELF DEFENCE
AND LAW CONVENIENCE AGREEMENT

Dr. Öğretim Üyesi Hakkı Hakan Erkiner
Marmara Üniversitesi, herkiner@marmara.edu.tr

ÖZ
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Hukuk Komisyonu (UHK)
tarafından oluşturulan Uluslararası Haksız Fiilden Ötürü Devletin
Uluslararası Sorumluluğuna İlişkin Maddeler Metni’nin Hukuka
Aykırılığı Ortadan Kaldıran Haller başlığının altında Meşrû Müdâfaa
başlığını taşıyan 21’inci maddesi “devletin fiilinin hukuka aykırılığı,
fiil Birleşmiş Milletler Şartı’na uygun şekilde, meşrû müdâfaaya izin
verilen ölçüler içerisinde ise, ortadan kalkar” demektedir. Çalışmamız,
bir hukuka uygunluk nedeni olarak meşrû müdâfaanın incelenmesini
hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışma iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde devletlerin uluslararası sorumluluğuna
hâkim olan ilkeler ve meşrû müdâfaa hakkına başvurma yetkisi
incelenirken, çalışmanın ikinci bölümünde uluslararası hukukta meşrû
müdâfaa hakkına başvurma yetkisi uyarınca UHK’nun metnindeki
21’nci maddenin yeri ve değeri açıklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler
Meşrû Müdâfaa,
Sorumluluk

Hukuka

Uygunluk

Nedenleri,

Uluslararası

ABSTRACT
The United Nations La Comission’s text of articles, constituted by
the İnternational La Commission includes, Responsibility Of States
for İnternationally Wrongful Acts hich eliminates the circumstances
precluding wrongfulness under the title of as Self-defence article 21,
that is, “the rongfulness of an act of a State is precluded if the act
constitues a lawful measure of self-defence taken in conformity with
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the Charter of the United Nations”. Our study, aims to examine selfdefence as in conformity with law. Under this intend our study covers
t o sections. The first section examines the principals of İnternational
Responsibility of States and the competent authority about selfdefence, the second section stated in United Nations Law
Commission’s İnternational La Commision text, its value and
location in accordance with the competent authority.
Keywords: Self-defence, Circumstances precluding wrongfulness,
Responsibility international
Giriş
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Hukuk Komisyonu
(UHK) devletlerin uluslararası haksız fiilden kaynaklanan uluslararası
sorumluluğuna ilişkin bir uluslararası kodifikasyon yapılabilmesi için
aldığı taslak maddeler hazırlama görevini 2001 yılında tamamlayarak
sona erdirmiştir. Bu çalışmanın neticesinde UHK tarafından
oluşturulan Uluslararası Haksız Fiilden Ötürü Devletin Uluslararası
Sorumluluğuna İlişkin Maddeler Metni’nin
Hukuka Aykırılığı
Ortadan Kaldıran Haller başlığının altında Meşrû Müdâfaa başlığını
taşıyan 21’inci maddesi, “devletin fiilinin hukuka aykırılığı, fiil
Birleşmiş Milletler Şartı’na uygun şekilde, meşrû müdâfaaya izin
verilen ölçüler içerisinde ise, ortadan kalkar” demektedir.
BM Şartı madde 51’e göre, “Bu Antlaşma’nın hiçbir hükmü
Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef
olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin
korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan
bireysel ya da meşru savunma hakkına halel getirmez, Üyelerin bu
meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen
Güvenlik Konseyi’ne bildirilir ve Konsey’in işbu Antlaşma gereğince
uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması
için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini
hiçbir biçimde etkilemez”. Devletler, meşrû müdâfaa hakkına
başvurma yetkilerini kullanmaları hâlinde, BM Şartı’nın 2’inci
maddesinin 4’üncü fıkrasını ihlâl etmiş olmazlar.
Eldeki çalışma bu taslak düzenleme uyarınca bir hukuka
uygunluk nedeni olarak meşrû müdâfaanın incelenmesini
hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışma iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde genel olarak devletlerin uluslararası
sorumluluğuna hâkim olan ilkeler ve meşrû müdâfaa hakkına
başvurma yetkisi incelenirken; çalışmanın ikinci bölümünde
uluslararası hukukta meşrû müdâfaa hakkına başvurma yetkisi
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uyarınca UHK’nun devletin sorumluluğu çalışmasındaki 21’nci
maddenin yeri ve değeri açıklanmaya çalışılmaktadır.
I. Genel Olarak Devletlerin Uluslararası Sorumluluğuna Hâkim
İlkeler ve Meşrû Müdâfaa Hakkına Başvurma Yetkisi
Meşrû müdâfaa hakkı oluşturmayan bir biçimde bir devletin
ülkesinde yapılacak bütün askerî eylemler uluslararası hukuka göre bu
devletin egemenliğini ihlâl etmektir. Bu askerî eylemlerin ağırlık
derecelerinin hafif olması bunun ihlâl oluşturmasını değiştirmez. Bir
devletin ülkesinde yapılan bütün askerî eylemler onun egemenliğini
ihlâl eder ve uluslararası haksız fiil oluşturur. Haksız fiil
oluşturmaması için bir hukuka uygunluk nedeni bulunmalıdır. Bu
durumda hukuka uygunluk sebebi gereklilikten kaynaklanan meşrû
müdâfaa hakkıdır.
Sorumluluk, kişinin kendi davranışlarının ya da kendi yetki
alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir. Hukukta
kişinin sorumluluğunu gerektiren bir olay meydana gelmiştir
denildiğinde ifade edilen, kişinin, meydana gelen bir olayın hukuken
sonuçlarını üstlenmesi gerektiğidir (Erkiner, 2010, s. 1). Hukukta
sorumluluktan doğan, üstlenilmesi gereken sonuç, yaptırıma
uğramaktır (Erkiner, 2010, s. 2). Uluslararası hukukta devletlere
herhangi bir uluslararası yükümlülük yükleyen bütün kuralların bir
kurallar kümesini oluşturduğunu ve uluslararası sorumluluğa ilişkin
bütün kuralların da ikinci bir kurallar kümesini oluşturduğunu
düşünmek doğrudur (Erkiner, 2010, s. 3). Birinci kümede devlete
yükümlülük yükleyen kurallar; ikinci kümede ise bu kuralların ihlâl
edilmesinden sonra uygulanacak sorumluluk kuralları vardır. İlk
kümeye birincil kurallar kümesi, ikinci kümeye de ikincil kurallar
kümesi diyelim (Erkiner, 2010, s. 4). Birincil kurallar bir yanda bütün
içerik çeşitliliği ve sayısal çoklukları ile yer alırken, bunlardan
herhangi birinin ihlâl edilmesi ile uygulanacak sorumluluk kuralları
belirli sayıda, yeknesak ve her ihlâl durumunda devreye girip
uygulanmak üzere mevcutturlar (Erkiner, 2010, s. 4).
UHK, devletlerin uluslararası haksız fiilden kaynaklanan
uluslararası sorumluluğuna ilişkin bir uluslararası kodifikasyon
yapılabilmesi için aldığı taslak maddeler hazırlama görevini 2001
yılında tamamlayarak sona erdirmiştir (BM Uluslararası Hukuk
Komisyonu, 2001). Devletin uluslararası sorumluluğuna ilişkin temel
ilke, bir devletin uluslararası nitelikteki her haksız fiilinin, o devletin
uluslararası sorumluluğunu doğuracağıdır (BM Uluslararası Hukuk
Komisyonu, Devletin sorumluluğu üzerine maddeler projesi, 2001
yılı, mad. 1). Devletin bir uluslararası haksız fiilinin mevcut olması
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için gereken şartların, başka ifade ile devletin uluslararası haksız
fiilinin unsurlarının belirlenmesine gelince iki unsur bulunur. İlk
unsur olarak, söz konusu davranış, uluslararası hukuka göre devlete
isnat edilebilir olmalıdır (Erkiner, 2007). İkinci unsur olarak ise,
devletin bir fiilinden ötürü sorumluluğunun doğabilmesi için bu
davranış, sorumluluğu ileri sürülecek devlet için hâlihazırda uyulması
gereken ve uluslararası hukuktan doğan bir yükümlülüğün ihlâlini
oluşturmalıdır (BM Uluslararası Hukuk Komisyonu, Devletin
sorumluluğu üzerine maddeler projesi, 2001 yılı, mad. 2). Uluslararası
sorumluluk hukukunun sorumlu devlete yüklediği ödev onarımı
gerçekleştirmektir. Onarım şekilleri üç türlüdür. Uluslararası haksız
fiil ile neden olunan zararın tamamen onarımı müstakilen ya da
müştereken eski hâle iade, tazminat ve tarziye biçimlerinde
gerçekleştirilir (BM Uluslararası Hukuk Komisyonu, Devletin
sorumluluğu üzerine maddeler projesi, 2001 yılı, mad. 2).
UHK’nun Devletin sorumluluğu üzerine maddeler projesi
2001 metni, maddelerinin çoğunluğu bakımından, uluslararası
sorumluluk hukukuna ilişkin örf ve âdet hukuku kurallarını
yansıtmakla birlikte maddelerin bir kısmı da UHK’na göre olması
gereken kurallardır. Hangi maddelerinin devletler bakımından örf ve
âdet hukuku kuralı olarak kabul görmeyip uygulanmadıkları ve sadece
UHK’nun temennisi derecesinde kaldığı bu maddelerden
yararlanılırken dikkât edilmesi gereken bir husustur. Bilinmesi
gereken önemli nokta özellikle anılan maddeler metninde uluslararası
hukukun emredici kurallarına ilişkin jus cogens kurallardan ve jus
cogens kurallardan kaynaklanan herkese karşı ileri sürülebilir erga
omnes yükümlülüklerden söz edilen düzenlemelerin mevcut
uluslararası hukukta UHK’nun temennisi olarak kaldığıdır. Bunlar
uluslararası hukukta örf ve âdet hukuku mertebesine ulaşmamışlardır
(ayrıca bkz. Ertuğrul, 2012).
UHK’nun Devletin sorumluluğu üzerine maddeler projesi
2001 metninde uluslararası yükümlülüğe aykırı olan bir davranışın
hukuka aykırılığını ortadan kaldıran altı hâl ele alınmaktadır. Bu hâller
rıza (BM Uluslararası Hukuk Komisyonu, Devletin sorumluluğu
üzerine maddeler projesi, 2001 yılı, mad. 20), meşrû müdâfaa (BM
Uluslararası Hukuk Komisyonu, Devletin sorumluluğu üzerine
maddeler projesi, 2001 yılı, mad. 21), karşı-önlem (BM Uluslararası
Hukuk Komisyonu, Devletin sorumluluğu üzerine maddeler projesi,
2001 yılı, mad. 22), mücbir sebep (BM Uluslararası Hukuk
Komisyonu, Devletin sorumluluğu üzerine maddeler projesi, 2001
yılı, mad. 23), tehlike hâli (BM Uluslararası Hukuk Komisyonu,
Devletin sorumluluğu üzerine maddeler projesi, 2001 yılı, mad. 24) ve
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zaruret hâlidir (BM Uluslararası Hukuk Komisyonu, Devletin
sorumluluğu üzerine maddeler projesi, 2001 yılı, mad. 25). UHK’na
göre uluslararası hukukun emredici bir kuralı ile çatışma hâlinde bu
hâllerin hiçbirine başvurulamaz (BM Uluslararası Hukuk Komisyonu,
Devletin sorumluluğu üzerine maddeler projesi, 2001 yılı, mad. 26).
UHK’nun devletin sorumluluğu üzerine maddeler projesinin
21’inci maddesinin başlığı meşrû müdâfaadır. Maddeye göre, devletin
fiilinin hukuka aykırılığı, fiil, BM Şartı’na uygun şekilde, meşrû
müdâfaaya izin verilen ölçüler içerisinde ise, ortadan kalkar (BM
Uluslararası Hukuk Komisyonu, Devletin sorumluluğu üzerine
maddeler projesi, 2001 yılı, mad. 21).
Meşrû müdâfaa hakkının uluslararası ilişkilerde kuvvet
kullanma yasağı ilkesinin istisnasını oluşturduğu UHK’na göre
tartışmasızdır (CDI, projet d’articles sur la responsabilité de l’État
pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs,
Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II (2), s.
189). BM Şartı’nın 51’inci maddesi meşrû müdâfaa hakkını doğal hak
olarak tanımlamaktadır ve devletler BM Şartı’nın 2’nci maddesinin
4’üncü fıkrasında yasaklandığı şekliyle silahlı bir saldırı karşısında bu
doğal hakka başvurma yetkisine sahiptirler. Bu durumda devletlerin
doğal hak olan meşrû müdâfaa hakkına başvurma yetkilerini
kullanmaları hâlinde, BM Şartı’nın 51’inci maddesinde öngörüldüğü
üzere, BM Şartı’nın 2’inci maddesinin 4’üncü fıkrasını ihlâl etmiş
olmazlar. BM Şartı madde 51’e göre, “Bu Antlaşma’nın hiçbir hükmü
Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef
olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin
korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan
bireysel ya da meşru savunma hakkına halel getirmez, Üyelerin bu
meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen
Güvenlik Konseyi’ne bildirilir ve Konsey’in işbu Antlaşma gereğince
uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması
için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini
hiçbir biçimde etkilemez”
(https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/330.pdf 23.09.2018).
II. Uluslararası Hukukta Meşrû Müdâfaa Hakkına Başvurma
Yetkisi Uyarınca UHK’nun Devletin Sorumluluğu Çalışmasındaki
21’nci Maddenin Yeri ve Değeri
Uluslararası Adalet Divanı (UAD) 8 Temmuz 1996 tarihli
Nükleer Silahların Tehdidinin ya da Kullanımının Meşruluğu
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Danışma Görüşü’nde, meşrû müdâfaa hakkına başvurma yetkilerini
kullanmaları hâlinde devletlerin, BM Şartı’nın 51’inci maddesinde
öngörüldüğü üzere, BM Şartı’nın 2’inci maddesinin 4’üncü fıkrasını
ihlâl etmiş olmayacaklarını belirtmiştir (Nükleer Silahların Tehdidinin
ya da Kullanımının Meşruluğu Danışma Görüşü; Licéité de la menace
ou de l’emploi d’armes nucléaires, C.I.J. Recueil 1996, s. 244, par. 38
ve s. 263, par. 96, http://www.icj-cij.org/files/case-related/95/09519960708-ADV-01-00-FR.pdf 30.07.2018). UAD her devlet için var
olan hayatta kalmanın temel bir hak olduğunu bildiğini belirtmekte ve
dolayısıyla bu “hayatta kalma hakkı” tehlikeye uğradığında BM Şartı
madde 51’e uygun biçimde meşrû müdâfaada bulunma hakkının
bulunduğunu ifade etmektedir (C.I.J. Recueil 1996, s. 263, par. 96).
UHK meşrû müdâfaanın BM Şartı madde 2/4’den
kaynaklanan belirli yükümlülüklere aykırılığı haklı çıkaracağını
belirtmektedir çünkü meşrû müdâfaada bulunmak madde 2/4 deki
yükümlülüğün ihlâl edilebileceği meşru hâldir (Annuaire de la
Commission du droit international, 2001, vol. II (2), s. 189). İhlâl
oluşmaz, hukuka uygunluk sebebi vardır. Meşrû müdâfaa hukuka
uygunluk sebebidir. Meşrû müdâfaa olmasaydı uluslararası haksız fiil
oluşturacak davranış hukuka uygunluk sebebi olan meşrû müdâfaanın
varlığından ötürü uluslararası haksız fiil oluşturmaz. BM Şartı
öncesinde geleneksel olarak klasik uluslararası hukuk bu çeşit
sorunlarda taraflar arasındaki savaş başladığında yürürlükte olan
antlaşmalarla oluşturulmuş ve savaşan tarafların haklarının ve
hukuklarının çerçevesini oluşturan savaş hukuku kurallarını
uygulardı(Annuaire de la Commission du droit international, 2001,
vol. II (2), s. 189). BM Şartı yürürlüğe girdiğinden beri savaş ilânı
istisnaî olmuş bunun yerine resmî olarak barış hâlinde olan devletler
tarafından
askerî
eylemler,
meşrû
müdâfaa
adına
uygulanmıştır(L’affaire des plates-formes pétrolières (République
islamique d’Iran c. États-Unis d’Amérique), exception préliminaire,
C.I.J. Recueil 1996, s. 803). Viyana Antlaşmalar Hukuku
Konvansiyonu 73’üncü maddede “Devletin halefiyeti, Devletin
sorumluluğu ve muhasamatın çıkması durumları” başlığı altında “Bu
Sözleşmenin hükümleri bir andlaşma ile ilgili olarak Devletlerin
halefiyeti veya bir Devletin milletlerarası sorumluluğu veya Devletler
arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir soruna halel getirmeyecektir.”
diyerek
(http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/Viyana_69.pdf
01.09.2018). yukarıdan beri zikredilen sorunları bir kenara bırakmıştır
(Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II (2), s.
190). Bu, meşrû müdâfaanın bir davranışın hukuka aykırılığını bütün
koşullarda ve bütün yükümlülükler nazarında ortadan kaldırdığı
demek değildir. Uluslararası insancıl hukuktan ve insan haklarının
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korunması hukukundan örnekler gösterilebilir. 1949 Cenevre
Konvansiyonları ve bağlantılı 1977 1 numaralı Protokol uluslararası
silahlı bir çatışmanın bütün taraflarına eşit olarak uygulanır ve aynı
zamanda uluslararası örf ve âdet hukuku hâline de gelmişlerdir
(Nükleer Silahların Tehdidinin ya da Kullanımının Meşruluğu
Danışma Görüşü; Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires, C.I.J. Recueil 1996, s. 257, par. 79). İnsan haklarına ilişkin
antlaşmalar meşrû müdâfaanın uygulandığı durumlardaki önlemler de
dâhil olmak üzere sıkıyönetim ve olağan üstü hâl durumlarında
muafiyetler tanımaktadırlar (Annuaire de la Commission du droit
international, 2001, vol. II (2), s. 190). Bu muafiyetler kapsamına
girmeyen uluslararası insancıl hukuk kurallarından ve insan hakları
hukukuna ait düzenlemelerden ileri gelen yükümlülükler hakkında
meşrû müdâfaa durumunun uygulanıyor olması hukuka aykırılığı
ortadan kaldırmaz ve de uluslararası haksız fiil hakkında hukuka
uygunluk nedeni oluşturmaz (Annuaire de la Commission du droit
international, 2001, vol. II (2), s. 190).
Nükleer Silahların Tehdidinin ya da Kullanımının Meşruluğu
Danışma Görüşü’nde UAD, yürürlükteki yükümlülükler bakımından
yukarıda anılan husus hakkında bazı saptamalarda da bulunmuştur
(Nükleer Silahların Tehdidinin ya da Kullanımının Meşruluğu
Danışma Görüşü; Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes
nucléaires, C.I.J. Recueil 1996). Buna göre mesele yükümlülük
yükleyen antlaşmaların silahlı çatışmalar sırasında da uygulanabilir
olup olmadığını belirlemek değildir fakat mesele bu antlaşmalardan
doğan yükümlülüklerin hukuka uygun askerî faaliyetlerde de devletler
bakımından gözetilmesi gereken yükümlülükler olduğunun bilinmesi
ve meşrû müdâfaa sırasında gereklilik ve orantılılık şartlarının
karşılanması bakımından bu yükümlülüklere saygı gösterilmesi
gerektiğinin bilinmesidir. Divan burada, çevrenin korunmasından söz
ediyor olsa da uluslararası insancıl hukuk ve insan haklarının
korunması hukukunda da çevrenin korunması uluslararası hukuku
bakımından UAD’nın saptadıklarının geçerli olduğu düşünülmelidir
çünkü nitelik aynıdır. UAD kararında ele alınan çevreye saygı gibi
insancıl hukuka ve insan haklarına saygı da bir davranışın gereklilik
ve orantılılık şartlarını karşılaması bakımından değerlendirilmesi
gereken hususlardır (Nükleer Silahların Tehdidinin ya da
Kullanımının Meşruluğu Danışma Görüşü; Licéité de la menace ou de
l’emploi d’armes nucléaires, C.I.J. Recueil 1996, s. 242, par. 30).
Gene, Nükleer Silahların Tehdidinin ya da Kullanımının Meşruluğu
Danışma Görüşü’nde UAD insancıl hukuk kurallarının tüm silahlı
çatışmalarda uygulanacağını ve kullanılan silahların niteliğinin bu
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hususu değiştirmeyeceğini de belirtmiştir (Licéité de la menace ou de
l’emploi d’armes nucléaires, C.I.J. Recueil 1996, s. 261, par. 89).
21’inci madde esas olarak meşrû müdâfaa hâlindeki bir
devletin davranışının hukuka aykırılığının saldırgan devlete yönelik
olarak ortadan kalkması için öngörülmüşken belirli bazı durumlarda
üçüncü devletlere yönelik olarak da etki doğurabilir. Bununla birlikte
21’inci madde meşrû müdâfaa hâlinde olan bir devletin
davranışlarının üçüncü devletleri de etkileyen sonuçları bakımından
bir düzenleme getirmemektedir. Bu noktada göz önünde
bulundurulması gereken husus 21’inci maddenin uluslararası hukukun
öngördüğü çerçevede ve aslında özellikle BM Şartı mekanizması
dahilinde uygulanan meşrû müdâfaa durumunda hukuka uygunluk
nedeni getirdiğidir. Bu çerçevenin Birleşmiş Milletler Şartı’na uygun
bir biçimde başvurulan meşrû müdâfaa olduğunun Uluslararası Hukuk
Komisyonu tarafından altı çizilmiştir (Annuaire de la Commission du
droit international, 2001, vol. II (2), s. 192). Buna ilâveten hukuka
uygunluk, meşrû müdâfaanın uygulanması sırasında her hâlükârda
uyulması gereken gereklilik ve ölçülük şartının gerçeklenmesi için
aranması gereken silahlı çatışmalar hukuku kuralları ile birlikte ele
alınmalıdır (Annuaire de la Commission du droit international, 2001,
vol. II (2), s. 192). 21’inci madde meşrû müdâfaanın uluslararası
sorumluluk hukukunda bir hukuka uygunluk nedeni olabilmesi için
Birleşmiş Milletler Şartı’nın yükümlülük yükleyen birincil
kurallarının öncelikle uygulanmasını aramaktadır.
UHK uluslararası örgütlerin uluslararası sorumluluklarına dair
maddeler
çalışmasında
da
meseleye
yer
vermiştir
(http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/texts/instruments/englis
h/commentaries/9_11_2011.pdf&lang=EF&referer=http://legal.un.org
/ilc/summaries/9_11.shtml,
s.
71
23.09.2018;
http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/texts/instruments/french/
commentaries/9_11_2011.pdf&lang=EF&referer=http://legal.un.org/il
c/summaries/9_11.shtml, s. 71 23.09.2018). UHK anılan çalışmayı
2011 yılında tamamlamıştır (Projet d’articles sur la responsabilité des
organisations
internationales,
2011;
bkz.
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/draft_articles/9_11_201
1.pdf 19.09.2018). Bu çalışmanın 21’inci maddesine göre, bir
uluslararası örgütün bir davranışının hukuka aykırılığı bu davranış
uluslararası hukuka uygun olarak meşrû müdâfaanın bir önlemini
oluşturuyorsa ortadan kalkar (Projet d’articles sur la responsabilité des
organisations
internationales,
2011;
bkz.
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/draft_articles/9_11_201
1.pdf 23.09.2018). Devletin sorumluluğuna ilişkin çalışmada UHK
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aynı konuyla ilgili yukarıda aktarılan düzenlemede açıklama kısmında
hukuka uygun terimi ile kastedilen hususu uluslararası silahlı
çatışmalara
uygulanan
bütün
kısıtlamalardan
kaynaklanan
yükümlülüklere riayet etme olarak belirtmiştir (BM Uluslararası
Hukuk Komisyonu, Devletin sorumluluğu üzerine maddeler projesi,
2001 yılı, mad. 21). Örgütlerin sorumluluğuna ilişkin çalışmada meşrû
müdâfaa hakkının uluslararası hukuka uygun şekilde kullanılması
gerektiği belirlenirken, devletlere ilişkin çalışmada uyulması gereken
sınırların BM Şartı’ndan
kaynaklandığı
ifade
edilmiştir
(http://legal.un.org/docs/index.asp?path=../ilc/texts/instruments/french
/commentaries/9_11_2011.pdf&lang=EF&referer=http://legal.un.org/i
lc/summaries/9_11.shtml 23.09.2018). Bu farklılık meselenin
hududunun genişlemesi anlamına gelir. BM Şartı nispeten aşılarak
mesele bütün bir uluslararası hukuk hududuna kadar genişletilmiştir.
Bu bir darlığın aşılması çabasıdır zira BM Şartı’nın uluslararası
terörizm ile mücadelede devletlerin uluslararası hukuk hududu
çerçevesinde meşrû müdâfaaya başvurabilmesine cevaz tanımadığı
doğrultusunda Uluslararası Adalet Divanı’nın ısrarlı bir tutumu vardır.
Nihayet vurgulanması gereken husus şudur ki, hukuka uygunluk,
meşrû müdâfaanın uygulanması sırasında her hâlükârda uyulması
gereken gereklilik ve ölçülük şartının gerçeklenmesi için aranması
gereken silahlı çatışmalar hukuku kuralları ile birlikte ele alınmalıdır.
21’inci madde, meşrû müdâfaanın uluslararası sorumluluk hukukunda
bir hukuka uygunluk nedeni olabilmesi için, Birleşmiş Milletler
Şartı’nın yükümlülük yükleyen birincil kurallarının öncelikle
uygulanmasını aramaktadır.
Sonuç
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Hukuk Komisyonu (UHK)
devletlerin uluslararası haksız fiilden kaynaklanan uluslararası
sorumluluğuna ilişkin bir uluslararası kodifikasyon yapılabilmesi için
aldığı taslak maddeler hazırlama görevini 2001 yılında tamamlayarak
sona erdirmiştir. Bu çalışmanın neticesinde UHK tarafından
oluşturulan Uluslararası Haksız Fiilden Ötürü Devletin Uluslararası
Sorumluluğuna İlişkin Maddeler Metni’nin
Hukuka Aykırılığı
Ortadan Kaldıran Haller başlığının altında Meşrû Müdâfaa başlığını
taşıyan 21’inci maddesi, “devletin fiilinin hukuka aykırılığı, fiil
Birleşmiş Milletler Şartı’na uygun şekilde, meşrû müdâfaaya izin
verilen ölçüler içerisinde ise, ortadan kalkar” demektedir.
Meşrû müdâfaa hakkının uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanma
yasağı ilkesinin istisnasını oluşturduğu UHK’na göre tartışmasızdır.
BM Şartı’nın 51’inci maddesi meşrû müdâfaa hakkını doğal hak
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olarak tanımlamaktadır ve devletler BM Şartı’nın 2’nci maddesinin
4’üncü fıkrasında yasaklandığı şekliyle silahlı bir saldırı karşısında bu
doğal hakka başvurma yetkisine sahiptirler. Bu durumda devletlerin
doğal hak olan meşrû müdâfaa hakkına başvurma yetkilerini
kullanmaları hâlinde, BM Şartı’nın 51’inci maddesinde öngörüldüğü
üzere, BM Şartı’nın 2’inci maddesinin 4’üncü fıkrasını ihlâl etmiş
olmazlar. BM Şartı madde 51’e göre, “Bu Antlaşma’nın hiçbir hükmü
Birleşmiş Milletler üyelerinden birinin silahlı bir saldırıya hedef
olması halinde, Güvenlik Konseyi uluslararası barış ve güvenliğin
korunması için gerekli önlemleri alıncaya dek, bu üyenin doğal olan
bireysel ya da meşru savunma hakkına halel getirmez, Üyelerin bu
meşru savunma hakkını kullanırken aldıkları önlemler hemen
Güvenlik Konseyi’ne bildirilir ve Konsey’in işbu Antlaşma gereğince
uluslararası barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması
için gerekli göreceği biçimde her an hareket etme yetki ve görevini
hiçbir biçimde etkilemez”.
UHK meşrû müdâfaanın BM Şartı madde 2/4’den kaynaklanan belirli
yükümlülüklere aykırılığı haklı çıkaracağını belirtmektedir çünkü
meşrû müdâfaada bulunmak madde 2/4 deki yükümlülüğün ihlâl
edilebileceği meşru hâldir. İhlâl oluşmaz, hukuka uygunluk sebebi
vardır. Meşrû müdâfaa hukuka uygunluk sebebidir. Meşrû müdâfaa
olmasaydı uluslararası haksız fiil oluşturacak davranış hukuka
uygunluk sebebi olan meşrû müdâfaanın varlığından ötürü uluslararası
haksız fiil oluşturmaz. Buna ilâveten hukuka uygunluk, meşrû
müdâfaanın uygulanması sırasında her hâlükârda uyulması gereken
gereklilik ve ölçülük şartının gerçeklenmesi için aranması gereken
silahlı çatışmalar hukuku kuralları ile birlikte ele alınmalıdır. 21’inci
madde, meşrû müdâfaanın uluslararası sorumluluk hukukunda bir
hukuka uygunluk nedeni olabilmesi için Birleşmiş Milletler Şartı’nın
yükümlülük yükleyen birincil kurallarının öncelikle uygulanmasını
aramaktadır.
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ABSTRACT
Radish (Raphanus sativus L.), a member of the Brassicacae family, is
one of the most common vegetables consumed worldwide. Species of
the Brassica genus may be infected by various viruses. The objective
of this study was to assess the reactions to Cauliflower mosaic virus
(CaMV) of radish cultivars grown in Samsun, Turkey. Radish plants
were screened under greenhouse conditions by mechanical inoculation
method. The number of infected plants and average intensity of
symptoms expressed in the nine-degree scale was detected during
eight weeks. The grade of reaction to CaMV in radish plants was
evaluated using a combination of biological and serological assays.
Plants showed mosaic, mottle, and necrosis symptoms developed at 15
days post inoculation (dpi). Data for disease severity were recorded
weekly after inoculation in CaMV-inoculated plants and the average
weekly scales were 0, 0.5, 2.6, 4.0, 4.5, 5.5, 6.0, and 6.1, respectively.
The virus infection was detected as 93.7% using DAS-ELISA by the
end of the 8th week.
Keywords: Brassicacae, bioassay, CaMV, radish, response
ÖZ
Brassicacae familyası içerisinde yer alan turp (R. sativus L.), dünya
çapında tüketilen en yaygın sebzelerinden birisidir. Brassica cinsi
içerisinde bulunan sebze türleri çeşitli virüsler tarafından enfekte
edilebilmektedir. Samsun ilinde yetiştirilen turp çeşitlerinin
Karnabahar mozayik virüsü (CaMV)’ne reaksiyonlarının belirlenmesi
amacıyla bu çalışma yürütülmüştür. Mekanik inokulasyon yöntemi ile
turp bitkilerinin virüse karşı reaksiyonları sera koşullarında
incelenmiştir. Sekiz hafta boyunca enfekteli bitki sayısı ve sıfır-dokuz
skalasına göre semptomların ortalama şiddeti belirlenmiştir. Turp
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bitkilerinin CaMV'ye reaksiyonları, biyolojik ve serolojik analizlerin
sonucu kullanılarak değerlendirilmiştir. İnokulasyondan 15 gün sonra
(dpi) bitkilerde, mozayik, leke ve nekroz belirtilerini gözlenmiştir.
CaMV ile enfekteli bitkilerde inokulasyondan sonra haftalık olarak
kaydedilen ortalama skala değerleri sırasıyla 0, 0.5, 2.6, 4.0, 4.5, 5.5,
6.0 ve 6.1 olarak kaydedilmiştir. Sekiz haftalık çalışma sonunda DASELISA yöntemi virüs enfeksiyon oranı % 93.7 olarak tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Brassicacae, Bioassay, CaMV, turp, reaksiyon
Giriş
Brassicacae familyası içerisinde yer alan turp (Raphanus sativus
L.) genotiplerinden küçük ve kırmızı köklere sahip olanlara fındık;
beyaz olanlarına kestane; siyah olanlarına ise bayır turpu adı
verilmektedir (Vural ve ark., 2000). Turpun ana vatanı Orta Asya,
Hindistan ve Doğu Asya’dır. Ülkemizde turp üretimi 2010 yılından
itibaren artış göstermiştir. 2016 yılı verilerine göre ülkemizde 180 bin
ton turp üretimi gerçekleşmiştir (TUIK, 2016).
Turp bitkilerinde verim ve kaliteyi etkileyen birçok faktör
bulunmaktadır (Kang ve Wan, 2005). Birçok viral hastalık etmeni turp
bitkilerinde enfeksiyon gerçekleştirebilmektedir (Latham ve ark.,
2003).
Cauliflower mosaic virus (CaMV), Brassica grubu sebze
türlerinde şiddetli simptomlara neden olabilmekte ve ürünün kalitesi
ve miktarında kayıplara yol açmaktadır (Hunter ve ark., 2002). CaMV
ilk olarak 1937 yılında ABD’de Tompkins tarafından şalgam ve
lahana bitkilerinde rapor edilmiştir. Caulimoviridae familyası içerinde
yer alan dünyada yaygın bir virüstür (Sutic ve ark., 1999). CaMV çok
sayıda yaprak biti ve mekaniksel olarak kolayca taşınabilmektedir
(Tomlinson, 1987).
Virüs çok sayıda Brassica türünde sistemik enfeksiyonlar
gerçekleştirebilmekte bitki türü ve çeşidine bağlı olarak farklı
simptomlara ve farklı hastalık gelişim süreçlerine neden
olabilmektedir. Bu çalışmada virüs ile enfekteli turp bitkilerinde
hastalık gelişim süreçlerinin ve bitkilerin virüse reaksiyonlarının
belirlenmesi amacıyla gözlem ve analizler yapılmış ve elde edilen
sonuçlar değerlendirilmiştir.

Materyal ve Metot
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Denemede kullanılan turp tohumları ticari firmalardan temin
edilerek viyollere ekim yapılmıştır. Daha sonra çıkış yapan fideler
saksılara aktarılmıştır. Lahana bitkilerinden izole edilen CaMV,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma
Bölümü’ne ait iklim odasında mekanik inakulasyon metoduyla turp
fidelerine bulaştırılmıştır. Mekanik inakulasyonda kullanılmak üzere
virüslü bitkilerden alınan örnek hassas terazide 1:5 oranında tartılıp
0.01 M fosfat tampon çözeltisi (pH 7.0) (Nguyen ve ark., 2013)
içerisinde havan ve havaneli yardımıyla ezilmiş ve özsular
karborandum tozu serpilmiş yapraklara uygulanmıştır.
Virüs inokule edilen fideler sekiz hafta boyunca iklim odasında
izlemeye alınmıştır. Bitkilerde virüsün varlığı/yokluğunu tespit etmek
için double-antibody sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay
(DAS-ELISA) yöntemi kullanılmıştır (Farzadfar ve ark., 2005).
Bitkiler 8 hafta boyunca takip edilerek gelişen belirtiler ve şiddeti 0-9
skala değerine göre kaydedilmiştir.

Araştırma Bulguları ve Tartışma
Mekanik inokulasyondan sonra kontrollü şartlarda izlenen turp
fidelerinde ilk hafta herhangi bir belirti görülmemiştir. İkinci haftadan
itibaren beneklenme şeklinde belirtiler görülmeye başlanmıştır.
Haftalar ilerledikçe belirtilerinde şiddeti artarak klorotik ve nekrotik
lekelere dönüşmüştür (Şekil 1). CaMV inokule edilen turpgiller
familyası bitkilerinde daha önceki çalışmalarda da benzer sonuçlar
elde edilmiştir (Farzadfar ve ark., 2005)
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Beneklenme

Nekrotik Leke

Şekil 1. Turp bitkilerinde oluşan beneklenme ve nekrotik leke

Skala değeri

Bitkiler sekiz hafta boyunca hastalık değerlendirme ölçeğine (0-9)
göre kaydedilmiştir. Ortalama haftalık skala değerleri sırasıyla 0, 0.5,
2.6, 4.0, 4.5, 5.5, 6.0, ve 6.1 olarak bulunmuştur (Şekil 2).
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Şekil 2. CaMV inokulasyondan sonra turp bitkilerinde hastalık
gelişim süreci
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Turp bitkilerinde haftalık hastalık gelişim sürecine incelendiğinde
inokulasyondan sonra haftalara bağlı olarak hastalık şiddeti artış
göstermiştir (Şekil 2). Turp bitkilerinde virüsün varlığı biyolojik ve
serolojik yöntemler kullanılarak doğrulanmıştır (Farzadfar ve ark.,
2005). DAS-ELISA yöntemi kullanılarak turp bitkilerinde hastalıklı
bitki oranı % 93.7 olarak tespit edilmiştir.

Daha önce yapılan arazi sürveylerinde benzer şekilde yüksek
oranlarda CaMV enfeksiyonları farklı araştırıcılar tarafından tespit
edilmiştir (Latham ve ark., 2003). İran’da yapılan sürveylerde farklı
turp (beyaz %37.5, kırmızı %15.7) çeşitlerinde yoğun CaMV
enfeksiyonları saptanmıştır (Farzadfar ve ark., 2007).
Sonuç olarak, sunulan bu çalışmada turpgillerde en yaygın
virüsler arasında yer alan CaMV’nin turp bitkilerinde hastalık gelişim
süreçleri incelenmiş ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.
Kontrollü şartlar altında inceleme sonunda virüsün ikinci haftadan
itibaren şiddeti gidererek artan bir şekilde yoğun belirtilere yol açtığı
ve bitkileri yüksek oranda enfekte edebildiği saptanmıştır. Ancak yine
de virüs enfeksiyonunun turp bitkilerine etkisi üzerine arazi şartlarında
daha detaylı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
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KALLUS KÜLTÜRLERİNDE ANTOSİYANİN ÜRETİMİNİN
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ÖZ
Bu çalışmada, Erciş üzüm çeşidine ait kallus kültürlerinde, antosiyanin
üretiminin uyarılması üzerine Ultraviyole (UV) ışınının etkisi
incelenmiştir. Kültür ortamı olarak, %3 sükroz ve %0.8 agar içeren
Gamborg B-5 ortamına 0.1 mg L-1 Naftalen asatik asit (NAA) ve 0.2
mg L-1 Kinetin (1. Kombinasyon), 5 mg L-1 NAA ve 1 mg L-1 Kin (2.
Kombinasyon), 2 mg L-1 NAA ve 0.5 mg L-1 Kin (3. Kombinasyon)
eklenmiştir. Eksplant kaynağı olarak in vitro bitkiciklerin yaprak
ayaları kullanılmıştır. Kalluslar, 21 gün ara ile iki defa alt kültüre
alınmıştır. İkinci alt kültürden sonra, 12 ve 15 gün yaşlı kalluslara,
steril kabin içerisinde petri kutularının kapakları açılarak, 10 cm
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uzaklıktan 10 ve 15 dk süreyle 254 nm dalga boyuna sahip UV-C ışını
uygulanmıştır. Uygulamanın ardından kalluslar karanlık koşullarda
inkübe edilmiştir. Antosiyanin ölçümleri 0., 24., 48. ve 72. saatlerde
Spektrofotometre ile yapılmıştır. UV ışınının Erciş üzüm çeşidine ait
kallus dokularında antosiyanin üretimini uyarmada etkili olduğu
belirlenmiştir. En yüksek antosiyanin üretimi (272.18 μmol g-1 Taze
ağırlık (TA)) 1. kombinasyon ortamında geliştirilen 12 gün yaşlı
kalluslara 10 dk UV ışını uygulaması sonrası 72 saatlik bir inkübasyon
sonunda elde edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Asma, kallus dokusu, elisitör, in vitro, eksplant

GİRİŞ
Sekonder metabolitler bitkilerde stres faktörlerine karşı sentezlenen
düşük molekül ağırlıklı bileşiklerdir (Keskin, 2007). Bu bileşiklerin
bitkilerdeki fonksiyonları uzun süre anlaşılamamış, ancak bitkileri
Ultraviyole stresi, herbivor ve mikroorganizmalara karşı korumada,
tozlanma ve tohumun yayılmasında hayvanları cezbetmede önemli bir
role sahip olmalarının anlaşılmasıyla ilgi çekmeye başlamışlardır.
Ayrıca sekonder metabolitler boya, lif, yapıştırıcı, yağ, mum,
tatlandırıcı, ilaç, parfüm, insektisit ve herbisit olarak
kullanılabilmektedir (Karataş, 2013). Geniş kapsamlı kullanım alanına
sahip olan sekonder metabolitlerin doğal koşullar altında bitkilerden
elde edilmesi sırasında çeşitli zorluklarla karşılaşılmakta ve
üretiminde biyoteknolojik yöntemler, özellikle bitki hücre ve doku
kültürleri alternatif bir yöntem olarak görülmektedir.
Bitki hücre ve doku kültürü ile sekonder metabolitlerin üretiminde
kök kültürleri, sürgün kültürleri ve kallus kültürlerinden
yararlanılmaktadır. Kallus kültürleri ana bitkiden kesilip çıkartılan ve
bölünme yeteneğini yitirmemiş organ veya doku parçalarının in vitro
koşullarda kültüre alınması sonucu oluşan morfolojik düzensizliğe
sahip kütleler olarak tarif edilebilir. Kallus kültürünün başlatıldığı
doku parçasının orijini sekonder metabolitlerin üretiminde önem
kazanmaktadır (Sökmen ve Gürel, 2001).
Sekonder metabolitlerin en önemli rollerinden biri stres tepkilerine
yanıt olarak geliştirilmiş olmalarıdır (Grassman ve ark., 2002). Bitki
hücre kültürlerinde sekonder metabolit üretimini artırmak, aynı
zamanda yüksek konsantrasyonlarda üretimi kısa sürede sağlamak
amacıyla biyotik ve abiyotik elisitörler (uyarıcılar) kullanılmaktadır
(Barz ve ark., 1988). Çeşitli sekonder metabolitlerin sentezinde
polisakkaritler, proteinler, glikoproteinler, bakteri, mantar ve maya
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kaynaklı biyotik elisitörler ile ultraviyole (UV), ağır metal iyonları
gibi çevresel faktörler kaynaklı abiyotik elisitörlerin yanısıra jasmonik
asit/metil jasmonate, salisilik asit ve hidrojen peroksit gibi çeşitli stres
oluşturan mediatörler elisitörler olarak uygulanmaktadır (Sökmen ve
Gürel, 2001; Matko ski, 2008). Bitki hücre ve doku kültürleri yoluyla
sekonder metabolitlerin üretimi klasik yöntemlere kıyasla daha hızlı,
daha basit, daha güvenilir ve daha öngörülebilir bir şekilde
yapılabilmektedir.
Asma (Vitis vinifera L.), değerli bir sekonder metabolit olan
antosiyanini üretebilme potansiyeline sahiptir. Asmanın meyvesi olan
üzümde antosiyaninler, ben düşme aşamasında oluşmaya başlar ve
olgunlaşma süresince tane kabuğunda birikerek, olgunluk aşamasında
en yüksek düzeye ulaşırlar. Antosiyanin molekülündeki hidroksil
grubu (-OH) sayısı arttıkça renkleri maviye, metoksil grubu (-OCH3)
sayısı arttıkça kırmızıya dönüşmektedir (Mullins ve ark., 1992).
Genel olarak antosiyaninler, üzümde tanenin dış dokusu olan kabuğun
dış kısımdaki 3-4 sıra hücre tabakasında yer almaktadır.
Bu çalışmada kallus kültürü yöntemi ile UV-C ışığının açığa
çıkarıcı etkisinden yararlanarak Erciş üzüm çeşidinde antosiyanin
üretiminin uyarılması ve belirlenmesi amaçlanmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Çalışmada bitkisel materyal olarak Van ili asma gen kaynakları
içerisinde atasal bir çeşit olarak önemini koruyan Erciş üzüm çeşidine
ait bir yaşlı dallar kullanılmıştır. Budama döneminde alınan çelikler
16 saat aydınlık/8 saat karanlık koşullarda, 25°C sıcaklıkta iklim
odasında sürdürülmüştür.
Yönt m
in vitro Sür ünl rin Eld Edilm i
Bir yaşlı dalların iklim odasında sürdürülmesiyle elde edilen
sürgünlerden her birisi tek adventif göz içeren eksplantlar 1-2 damla
0.01’lik T een 20 ilave edilmiş %10’luk sodyum hipoklorit çözeltisi
(%0.5 NaOCl) kullanılarak 15 dk dezenfekte edilmiştir.
Dezenfeksiyon sonrası materyaller, her biri en az 5 dk olmak üzere 3
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kez steril saf su ile durulanmıştır. In vitro bitkiciklerin elde edilmesi
amacıyla MS (Murashige ve Skoog 1962) yarı katı temel besin ortamı
kullanılmıştır. Litreye 4.4 g, katılarak hazırlanmış olan ortamın pH
değeri 5.7’ye ayarlanmıştır. Büyümeyi düzenleyici madde olarak,
sürgün gelişimini artırıcı 1.0 mg L-1 BAP (6-benzilaminopürin)
eklenmiştir. Sükroz (%3) ve agar (%6) ilave edilen besin ortamları
otoklavda (121C’de 20 dk) sterilize edilmiştir. Kültüre alınan tek
boğum eksplantları 8/16 fotoperiyot ve 25 C’de inkübe edilmiş,
çalışmada kullanılacak yeterli eksplant sayısına ulaşana kadar 21 gün
ara ile alt kültüre alma işlemine devam edilerek in vitro bitkicikler
elde edilmiştir.
allu

ültürl rinin urulma ı

Kallus kültürlerinde besin ortamı olarak, Gamborg B-5 katı temel
besin ortamı kullanılmıştır (Gamborg ve ark., 1968). Saf su içerisine
litreye 3.2 g hazır besin ortamı katılmasıyla hazırlanan besin ortamının
pH değeri 5.7’ye ayarlanmıştır. Büyümeyi düzenleyici madde olarak
üç farklı kombinasyon hazırlanmıştır. Birinci kombinasyona 0.1 mg L 1
NAA ve 0.2 mg L-1 Kin (Mihai ve ark., 2009; Mihai ve ark., 2010),
ikinci kombinasyona 5 mg L-1 NAA ve 1 mg L-1 Kin (Tamura ve ark.,
1989), üçüncü kombinasyona ise 2 mg L-1 NAA ve 0.5 mg L-1 Kin
(Lazăr ve ark., 2013) ilave edilmiştir. Daha sonra sükroz (%30) ve
agar (%0.8) eklenmiş besin ortamı, otoklavda 121°C’de 20 dk süreyle
sterilizasyon işlemine tabi tutulmuştur. Kallus başlangıç eksplantı
olarak in vitro bitkiciklerden elde edilen yaprak ayaları kullanılmıştır.
Kültürler 21 gün ara ile iki defa alt kültüre alınarak kallus çoğaltımı
sağlanmıştır.
Eli itör (Uyarıcı) Uy ulama ı
Çalışmada, elisitör olarak kısa dalga boylu UV-C ışığından
yararlanılmıştır. UV-C (Vilber-Lourmat T-15C 254 nm) ışığı
kültürlere 10 cm mesafe uzaklıktan 10 ve 15 dk olmak üzere iki farklı
süre ile uygulanmıştır. Bu amaçla, 12 ve 15 gün yaşlı kültürlere, steril
kabin içerisinde petri kutularının kapaklarının açılması ile uygulama
gerçekleştirilmiştir.

Antosiyanin Tayini
Antosiyanin tayini, Tarrahi ve Rezanejad (2013)’ün yöntemi
modifiye edilerek yapılmıştır. 0.5 g taze kallus, 10 ml asidik
metanolik solisyonda (99:1 Metanol:HCl) homojenize edilmiş ve
+25ºC’de 24 sa bekletilmiştir. 4000 rpm’de 12 dk santrifüj edilen
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örneklerin süpernatant kısmı 550 nm’de spektrofotometrik olarak
ölçülmüş ve antosiyanin içeriği siyanidin-3-glikozit cinsinden aşağıda
verilen eşitlikle hesaplanmıştır.
A = єbc,
A: Absorbans
Є: Sönüm katsayısı (33.000 cm-1 mol-1)
b: Hücre genişliği (1 cm)
c: Toplam antosiyanin miktarı [μmol g-1 TA (Taze Ağırlık)]
İ tati tik Analiz
Çalışmada, üzerinde durulan özellik olan antosiyanin bakımından
tanımlayıcı istatistikler; Ortalama ve Standart hata olarak ifade
edilmiştir. Uygulama süresi (10 ve 15 dk), kallus yaşı (12 ve 15 gün
yaşlı), inkübasyon süresi (0, 24, 48 ve 72 sa) ve ortamlar (1., 2. ve 3.
ortam kombinasyonları) arasında fark olup olmadığını belirlemek
amacıyla “Faktöriyel Düzende Tekrarlanan Ölçümlü Varyans Analizi
Yöntemi” yapılmıştır. Varyans analizini takiben farklı grupları
belirlemede Duncan testi kullanılmıştır. Hesaplamalarda istatistik
önemlilik düzeyi %5 olarak alınmış ve hesaplamalar için SPSS
istatistik paket programı kullanılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Çalışmada, iki farklı kallus yaşı, iki farklı UV ışını uygulama
süresi ve üç farklı ortam kombinasyonu gibi faktörlerin ana etkileri ve
bu faktörlere ilişkin etkileşimin test edildiği Tekrarlanan Ölçümlü
ANOVA modeli ile, dört farklı inkübasyon süresine ait değişim
istatistik
olarak
önemli
bulunmuştur
(p<0.001).
Ortam
kombinasyonları ve kallus yaşları arası fark istatistiksel olarak anlamlı
(sırasıyla p; <0001 ve <0.001) bulunmuşken, UV ışını uygulama
süresi arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p=0.069). UV Işını
Uygulama Süresi x İnkübasyon Süresi, UV Işını Uygulama Süresi x
Ortam Kombinasyonu, Ortam Kombinasyonu x İnkübasyon Süresi,
UV Işını Uygulama Süresi x Ortam Kombinasyonu x İnkübasyon
Süresi ve Kallus Yaşı x UV Işını Uygulama Süresi x Ortam
Kombinasyonu x İnkübasyon Süresi dörtlü etkileşimi de istatistik
açıdan önemli bulunmuştur (p<0.05). Antosiyanin değeri bakımından
tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları toplu bir şekilde
Çizelge 1’de verilmiştir.
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UV Işını Uy ulama Sür i v İnküba yon Sür inin Anto iyanin
Ür timin Etki i
Birinci ortam kombinasyonu
Çizelge 1’de görüldüğü üzere 0.1 mg L-1 NAA ile 0.2 mg L-1 Kin
içeren 1. ortam kombinasyonunda geliştirilen 12 gün yaşlı kalluslarda,
UV ışını uygulama süresi ve inkübasyon süresinin antosiyanin
üretimine etkisi istatistik olarak önemli bulunmuştur.

Çizelge 1. Antosiyanin içeriği (μmol g-1 TA) bakımından tanımlayıcı
istatistikler ve karşılaştırma sonuçları
12 gün yaşlı kalluslar
0 sa
Süre Ortam

10

2
3
1

48 sa

72 sa

Ort.

St.
Hata

Ort.

St.
Hata

Ort.

St.
Hata

Ort.

St.
Hata

36.25aA¥

3.63

86.11bA¥

3.11

181.76cA¥

7.54

272.18dA¥

12.27

3.54

96.78

bB¥

4.01

127.05

cB¥

6.48

dB¥

11.85

90.33

bC¥

104.69

cC¥

cC¥

9.45

cA¥

12.17

(dk)
1

24 sa

44.08

aB¥

38.17

aC¥

36.25

aA¥

3.87
2.24

161.62

bAπ

3.20
5.88

194.06

cAπ

5.24
7.60

223.02

134.52
210.74
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15

2

44.08aB¥

2.91

89.23bBπ

6.30

157.40cBπ

9.90

190.30cB¥

10.30

3

38.17aC¥

2.06

87.43bCπ

3.40

152.42cCπ

8.22

158.75cC¥

14.65

15 gün yaşlı kalluslar
0 sa
Süre Ortam

10

15

Ort.

St.
Hata

Ort.

St.
Hata

Ort.

St.
Hata

36.10aA¥

2.52

93.75bA¥

4.12

157.98cA¥

9.19

220.68dA¥

14.65

3.96

bB¥

5.01

119.08

cB¥

152.49

cB¥

14.02

7.74

180.45

cC¥

8.24

225.90

cC¥

13.51

4.81

105.45cAπ

10.32

193.05dA¥

12.43

3.89

bBπ

cB¥

15.36

dC¥

15.49

47.57

3

38.93

aC¥

2.75

102.72

1

36.10aA¥

2.66

48.43bAπ

3.57

86.02

bBπ

89.96

bCπ

2
3

72 sa

St.
Hata

aB¥

2

48 sa

Ort.
(dk)
1

24 sa

47.57

aB¥

38.93

aC¥

2.89

88.28

bC¥

4.07

102.72

136.30

cCπ

11.52

9.56
7.91

186.50
232.89

a, b, c: → Aynı kallus yaşı, uygulama süresi ve ortamlarda farklı küçük harfi alan inkübasyon süreleri arası
fark önemlidir [inkübasyon sürelerinin karşılaştırması] (p<0.05).
A, B, C: ↓ Aynı kallus yaşı, inkübasyon süresi ve uygulama süresinde farklı büyük harfi alan ortamlar arası
fark önemlidir [ortamlarının karşılaştırması] (p<0.05).
¥ǂ : Aynı kallus yaşı, inkübasyon süresi ve ortamlarda 15 dk uygulama süresinden olan farkı önemlidir
[uygulama sürelerinin karşılaştırması] (p<0.05).
π : Aynı inkübasyon süresi, uygulama süresi ve ortamlarnda 15 gün yaşlı kallustan olan farkı önemlidir [kallus
yaşlarının karşılaştırması] (p<0.05).

Birinci ortam kombinasyonda geliştirilen 12 gün yaşlı kalluslara 10
dk UV ışını uygulandıktan sonra, başlangıçta 36.25 μmol g-1 TA olan
antosiyanin miktarı 24 saat sonra 86.11 μmol g-1 TA olarak ölçülmüş,
48. saatte 181.76 μmol g-1 TA’a ulaşmış ve 72. saatte yaklaşık 7.5 kat
artış göstererek en yüksek değer olan 272.18 μmol g-1 TA’a
yükselmiştir. 15 dk UV ışını uygulandıktan sonra ise başlangıçta
36.25 μmol g-1 TA olan antosiyanin miktarı 24. saatte 161.62 μmol g-1
TA’a, 48. saatte 194.06 μmol g-1 TA’a ve 72. saatte yaklaşık 5.8 kat
artış göstererek 210.74 μmol g-1 TA’a ulaşmıştır (Çizelge 1).
Birinci ortam kombinasyonda geliştirilen 15 gün yaşlı kalluslara 10
dk UV ışını uygulandıktan sonra, başlangıçta 36.10 μmol g-1 TA olan
antosiyanin miktarı yaklaşık 6 kat artış göstererek 72 sa sonra en
yüksek değer olan 220.68 μmol g-1 TA değerine ulaşmıştır. 15 dk UV
ışını uygulandıktan sonra ise başlangıçta 36.10 μmol g-1 TA olan
antosiyanin miktarı 24. sa 48.43 μmol g-1 TA, 48. sa 105.45 μmol g-1
TA değerine yükselmiştir. 72. saatte ise antosiyanin miktarı başlangıç
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değerine göre 5.3 kat artış göstererek 193.05 μmol g-1 TA olarak
kaydedilmiştir (Çizelge 1).
İkinci ortam kombina yonu
Çizelge 1’de görüldüğü üzere 5 mg L-1 NAA ve 1 mg L-1 Kin
içeren 2. ortam kombinasyonunda geliştirilen 12 gün yaşlı kalluslarda,
UV ışını uygulama süresi ve inkübasyon süresinin antosiyanin
üretimine etkisi istatistik olarak önemli bulunmuştur.
İkinci ortam kombinasyonunda gelişen 12 gün yaşlı kalluslara 10
dk UV ışını uygulaması sonrasında, başlangıçta 44.08 μmol g-1 TA
olan antosiyanin miktarı 24 sa sonra 96.78 μmol g-1 TA; 48 sa sonra
127.05 μmol g-1 TA ve 72 sa sonra başlangıç değerine göre yaklaşık 5
kat artış göstererek 223.02 μmol g-1 TA değerine ulaşmıştır. Benzer
şekilde 15 dk UV uygulandıktan sonra da en yüksek antosiyanin
üretimi (190.30 μmol g-1 TA) 72. saatte elde edilmiştir (Çizelge 1).
İkinci ortam kombinasyonunda gelişen 15 gün yaşlı kalluslara 10
dk UV ışını uygulaması sonrasında başlangıçta 47.57 μmol g-1 TA
olarak kaydedilen antosiyanin miktarı yaklaşık 3 kat artış göstererek
en yüksek değerine 72. saatte ulaşmıştır (152.49 μmol g-1 TA). Benzer
şekilde 15 dk UV uygulaması sonrasında da en yüksek antosiyanin
üretimi (186.50 μmol g-1 TA) 72. saatte elde edilmiş ve başlangıç
değerine göre yaklaşık4 katlık bir artış gerçekleşmiştir (Çizelge 1).
Üçüncü ortam kombina yonu
Çizelge 1’de görüldüğü üzere 2 mg L-1 NAA ve 0.5 mg L-1 Kin
içeren üçüncü ortam kombinasyonunda geliştirilen 12 gün yaşlı
kalluslarda, UV ışını uygulama süresi ve inkübasyon süresinin
antosiyanin üretimine etkisi istatistik olarak önemli bulunmuştur.
Üçüncü ortam kombinasyonunda gelişen 12 gün yaşlı kalluslara 10
dk UV ışını uygulaması sonrasında, başlangıçta 38.17 μmol g-1 TA
olan antosiyanin miktarı 72 sa sonra 3.5 kat artarak en yüksek
değerine (134.57 μmol g-1 TA) ulaşmıştır. Benzer şekilde 15 dk UV
uygulaması sonrasında da en yüksek antosiyanin üretimi (158.75 μmol
g-1 TA) 4 kat artarak 72. saatte elde edilmiştir (Çizelge 1).
Üçüncü ortam kombinasyonunda gelişen 15 gün yaşlı kalluslara 10
ve 15 dk UV ışını uygulaması oldukça benzer sonuçlar sergilemiştir.
Kalluslarda başlangıçta 36.10-38.93 μmol g-1 TA aralığında olan
antosiyanin miktarı her iki UV uygulama süresinde de 72 saat sonra
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en yüksek değerine (sırasıyla 225.90 μmol g-1 TA - 232.89 μmol g-1
TA) ulaşmıştır (Çizelge 1).
Bir abiyotik stres faktörü olan UV-C ışını antosiyaninlerin
üretiminin artırılmasında iyi bir elisitör olarak önerilmektedir (Meng
ve ark., 2007; Çetin ve ark. 2011; Khatami ve Ghanati 2011; Karataş,
2013). Çalışmamızda elde edilen bulgular ışığında UV-C’nin
antosiyanin üretimini artıran iyi bir elisitör olduğunu söylemek yanlış
olmayacaktır.
En yüksek antosiyanin üretimi 10 dk UV
uygulamasından elde edilmiştir. Benzer şekilde Çetin ve ark.
(2011)’de, 10 dk UV-C uygulamasının asmalarda antosiyanin
üretimini olumlu yönde etkilendiğini 10 dk UV-C uygulaması
sonunda kontrol grubuna ait kalluslara kıyasla 4.5 ile 6.5 kat daha
yüksek antosiyanin üretimi elde edildiğini bildirmişlerdir. İnkübasyon
süresi bakımından antosiyanin içeriği başlangıç değerine göre ilk 24
saatte artış göstermiş ve çalışmada elde edilen en yüksek antosiyanin
miktarı olan 272.18 μmol g-1 TA 72 saatlik bir inkübasyon süresi
sonunda elde edilmiştir. Antosiyanin üretimi üzerine inkübasyon
süresinin etkisi üzerine yapılan çalışmalar ise genellikle 48 saat
sonunda sonlandırılmıştır.
Farklı Ortam ombina yonlarının Anto iyanin Ür timin Etkisi
Üç farklı ortam kombinasyonunda geliştirilen 12 gün yaşlı
kalluslara 10 dk UV ışını uygulamasının antosiyanin üretimine etkisi
Çizelge 1’de verilmiştir.
Kontrol kallusları ya da başlangıç kallusları olan 0. sa kallusları
bakımından en yüksek antosiyanin miktarı 2. ortam kombinasyonunda
(47.57 μmol g-1 TA) elde edilmiş bunu sırasıyla 3. (38.93 μmol g-1
TA) ve 1. (36.25 μmol g-1 TA) ortam kombinasyonları izlemiştir. 24
sa (161.62 μmol g-1 TA), 48 sa (194.06 μmol g-1 TA) ve 72 sa (272.18
μmol g-1) sonraki inkübasyon süreleri içerisinde kaydedilen en yüksek
değerler ise 1. ortam kombinasyonunda geliştirilen kalluslardan elde
edilmiştir.
Bitki hücre ve doku kültürlerinde sekonder metabolit üretiminin
artırılmasında kültür koşullarının optimizasyonu oldukça önemlidir.
Özellikle ortama ilave edilen bitki büyüme
düzenleyicileri
fenilalanin amonyum liyaz, klorofilaz ve peroksidaz enzimlerinin
artmasına sebep olmakta, bu metabolik değişimler sonucunda
sekonder metabolit üretiminin arttığı belirtilmektedir (Abbasi ve
ark., 2012). Bitki büyüme düzenleyicilerinin hücre bölünmelerini,
büyümelerini ve uzamalarını etkiledikleri gibi birçok bitkide sekonder
metabolit üretimini de artırdıkları bilinmektedir. Fenolik bileşiklerin
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biyosentez basamaklarında etkili olan İndol-3-bütirik asit (IBA),
İndol-3-asetik asit (IAA), 1-Naftalinasetik asit (NAA), Kinetin,
Benzil amino pürin (BA), Thidiazuron (TDZ) ve Giberellik asit
(GA3)’ün sekonder metabolit miktarını artırdığı bildirilmektedir
(Demirci ve ark., 2015). Çalışmada en yüksek antosiyanin üretimi 0.1
mg L-1 NAA ile 0.2 mg L-1 Kin içeren birinci ortamdan elde edilmiştir.
Benzer şekilde Glehnia littoralis bitkisinden antosiyanin
üretilmesinde, IAA ile 2.4-D’ye oranla üstünlük gösterdiği için oksin
kaynağı olarak NAA tercih edilmiş, ortama sitokinin eklenmesiyle
daha fazla hücre gelişimi ve pigment biyosentezi geliştirilmiştir
(Miura ve ark., 1998). Yapılan başka bir çalışmada da, NAA’nın
yüksek konstrasyonu Rudbeckia hirta bitkisi için optimum
bulunmuştur (Luczkie icz ve Ciso ski, 2001).
allu Yaşlarının Anto iyanin Ür timin Etkisi
Çalışmada, 12 ve 15 gün yaşlı kalluslarda elde edilen sonuçlara
göre, faktörler arasında etkileşim bulunması sebebiyle, en uygun
kültür yaşının önerilebilmesi için UV ışını uygulama süresi ve
inkübasyon süresine bağlı kalınarak karşılaştırma yapılmıştır.
Birinci ortam kombinasyonu
Birinci ortam kombinasyonunda gelişen 12 ve 15 gün yaşlı
kalluslara 10 dk ve 15 dk UV ışını uygulaması sonrası antosiyanin
üretiminin karşılaştırılma sonuçları Çizelge 1’de sunulmuştur.
Birinci ortam kombinasyonunda geliştirilen, 10 ve 15 dk UV ışını
uygulaması yapılmış olan kallusların her iki yaş grubu da antosiyanin
üretimi bakımından başarılı bulunmuştur. Ancak 12 gün yaşlı kalluslar
son inkübasyon süresi olan 72. saatte çalışmanın en yüksek
antosiyanin miktarını (10 dk UV uygulananlarda 272.18 μmol g-1 TA;
15 dk UV uygulananlarda 210.74 μmol g-1 TA) sağladıkları için 15
gün yaşlı kalluslardan (10 dk UV uygulananlarda 220.68 μmol g-1 TA;
15 dk UV uygulananlarda 186.50 μmol g-1 TA) daha başarılı
bulunmuşlardır (Çizelge 1).
İkinci ortam kombina yonu
İkinci ortam kombinasyonunda gelişen 12 ve 15 gün yaşlı
kalluslara 10 ve 15 dk süre ile UV ışını uygulaması sonrası
antosiyanin üretiminin karşılaştırılma sonuçları Çizelge 1’de
sunulmuştur. Birinci ortam kombinasyonuna benzer şekilde
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antosiyanin üretim miktarı bakımından bu kombinasyonda da 12 gün
yaşlı kalluslar (10 dk UV uygulananlarda 223.02 μmol g-1 TA; 15 dk
UV uygulananlarda 190.30 μmol g-1 TA) 15 gün yaşlı kalluslardan (10
dk UV uygulananlarda 152.49 μmol g-1 TA; 15 dk UV uygulananlarda
186.50 μmol g-1 TA) daha başarılı bulunmuştur.
Üçüncü ortam kombina yonu
Üçüncü ortam kombinasyonunda gelişen 12 ve 15 gün yaşlı
kalluslara 10 ve 15 dk süre ile UV ışını uygulaması sonrası
antosiyanin üretiminin karşılaştırılma sonuçları Çizelge 1’de
sunulmuştur. Bu kombinasyonda diğer iki kombinasyondan farklı
olarak antosiyanin üretim miktarı bakımından 15 gün yaşlı kalluslar
(10 dk UV uygulananlarda 225.90 μmol g-1 TA; 15 dk UV
uygulananlarda 232.89 μmol g-1 TA) 12 gün yaşlı kalluslardan (10 dk
UV uygulananlarda 134.52 μmol g-1 TA; 15 dk UV uygulananlarda
158.75 μmol g-1 TA) daha başarılı bulunmuştur.
Kallus kültürü yoluyla bitki sekonder metabolit üretiminde başarı
kültürü yapılan bitkiye, kültür tipine ve kültürün yaşına göre farklılık
göstermektedir. (Sökmen ve Gürel, 2001). Asma kallus kültürleri
yoluyla antosiyanin üretimi üzerine yapılan çalışmalarda farklı
yaşlarda kalluslarda ölçümler yapılmıştır. Tamura ve ark. (1989), 40
gün yaşlı kalluslarda, Mihai ve ark. (2009), 30 gün yaşlı kalluslarda,
Çetin ve ark. (2011), 12 gün yaşlı kalluslarda, Iercan ve Nedelea
(2012), 36 gün yaşlı kalluslarda, Lazăr ve ark. (2013), 6, 12, 18, 24,
30 ve 36 gün yaşlı kalluslarda antosiyanin miktarını ölçmüşlerdir.
Çalışma sonuçlarımız Çetin ve ark. (2012)’nın bulguları ile uyum
göstermektedir. Diğer yandan Lazăr ve ark. (2013) ise 24 gün yaşlı
kallusları 12 gün yaşlı kalluslardan daha başarılı bulmuşlardır.
SONUÇ
Bu çalışmada, değerli bir sekonder metabolit olan antosiyanini
üretebilmesi ile değer kazanan asmalarda, kallus kültürü yöntemi ile
Ultraviyole (UV) ışığının açığa çıkarıcı etkisinden yararlanarak
antosiyanin üretimi uyarılmış ve belirlenmiştir. Aynı zamanda Van ili
asma gen potansiyeli içerisinde son derece önemli bir yeri olan Erciş
üzüm çeşidinin antosiyanin üretim potansiyeli belirlenmiştir.
Çalışmada üç farklı bitki büyümeyi düzenleyici madde
kombinasyonu denenmiş ve çalışma sonucunda antosiyanin üretimi
bakımından birinci ortam kombinasyonu olan ve 0.1 mg L-1 NAA ve
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0.2 mg L-1 Kin içeren ortam diğer iki ortamdan daha başarılı
bulunmuştur.
İki farklı UV-C ışını uygulama süresi (10-15 dk) bakımından her
iki süre de antosiyanin üretiminin artmasında etkili olmuş ancak
çalışma sonucunda antosiyanin üretimine olumlu etkisi ile öne çıkan
süre 10 dk olmuştur.
Çalışma sonucunda inkübasyon sürelerinin etkisi irdelendiğinde,
başlangıç değerine göre antosiyanin üretimi 24 saat içerisinde genel
olarak artış göstermiş ancak çalışma sonucunda elde edilen en yüksek
antosiyanin değerine son inkübasyon süresi olan 72. saatte ulaşmak
mümkün olmuştur.
Son olarak kallus yaşı bakımından çalışma sonuçları
değerlendirildiğinde ise 12 gün yaşlı kalluslar 15 gün yaşlı
kalluslardan daha başarılı bulunmuştur.
Sonuç olarak ortam içeriğinin, elisitör uygulaması ve uygulama
süresinin, kallus yaşının asmalarda kallus kültürü ile antosiyanin
üretiminde etkili olduğu söylenebilir.
Gelecek çalışmalarda, yöntemde elde edilen başarılı sonuçlar esas
alınarak, in vitro koşullarda daha geniş olarak yerli üzüm
çeşitlerimizin antosiyanin üretim potansiyelinin ortaya çıkarılması
tavsiye edilmektedir.
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ÇEŞİTLERİNİN TOPLAM FENOLİK, ANTİOKSİDAN VE
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Türkiye, keskin@yyu.edu.tr

ÖZ
Bu çalışmada, Güneydoğu Tarım Bölgesinin kuzey kesiminde yer alan
ve yüksek topoğrafik yapısından dolayı ancak sınırlı ölçüde bağcılık
yapılabilen Van ili ekolojisinde, aynı bağda yetişen sekiz yerli üzüm
çeşidinin toplam fenolik, antioksidan ve mineral madde içerikleri
belirlenmiştir. Üzüm çeşitleri yeme olumunda hasat edilmiştir.
Toplam fenolik içeriği, Folin-Ciocaltaeu kalorimetrik yöntemi ile
antioksidan aktivitesi ise FRAP (Ferric Reducing Antioxidant PowerDemir (III) İndirgeme Antioksidan Gücü) yöntemi kullanılarak
belirlenmiştir. Fosfor (P), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Demir
(Fe), Mangan (Mn), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Bor (B) ve Selenyum
(Se) İndüktif Olarak Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi
(ICP-OES) cihazı ile, K ise Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi
(AAS) ile saptanmıştır. Araştırma sonucunda incelenen özellikler
bakımından üzüm çeşitleri arasında farklılıklar gözlenmiştir.
Süleymani P ve Zn; Beyaz Üzüm K ve Se, Bedar Ca, Mg, Cu, toplam
fenolik ve antioksidan, Keçimemesi Fe ve B, Al Üzüm ise Mn
bakımından öne çıkan çeşitler olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Vitis vinifera L., sağlık, üzüm tüketimi,
fizikokimyasal özellikler
GİRİŞ
Üzüm taneleri, gelişmeleri ve olgunlaşmaları boyunca hacim,
içerik, renk, tekstür, tat ve aroma bakımından bir dizi değişim süreci
geçiren karmaşık ve çok yönlü biyokimyasal fabrikalardır. Üzüm
taneleri; su, şekerler, organik asitler, vitaminler ve mineralleri
bünyesine alarak bunları biriktirmekte, fenolik bileşikler ile aroma
maddeleri sentezlemektedir (Kunter ve ark., 2013).
Üzümde bulunan mineral maddeler, asma tarafından topraktan
alınır ve taneye taşınma durumlarına göre; floem yoluyla taşınanlar,
floem yoluyla koşullara bağlı olarak taşınanlar ve ksilem yoluyla
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taşınanlar olarak üç gruba ayrılmaktadır (Welch, 1986). Üzüm
tanesinin taze ağırlığının %0.2-0.6’sını mineral maddeler
oluşturmaktadır (Kunter ve ark., 2013). Miktarları üzümün çeşidi,
olgunluk dereceleri, toprağın cinsi, gübreleme ve iklim koşullarına
göre değişebilmektedir (Considine ve Considine 1982; Fidan ve
Yavaş, 1986). Genel olarak kurak iklim koşullarında ve kurak geçen
yıllarda mineral madde miktarları daha düşüktür. Mineral maddelerin
miktarları, toprak koşullarından etkilenirse de, bazı elementlerin
durumu atmosfer koşulları, bazılarının da bitki hastalıkları ve
zararlılarına karşı kullanılan mücadele ilaçları tarafından
etkilenmektedir (Yağcı, 2007).
Fenolik bileşikler, en az bir aromatik halka ve bu halkaya bağlı en
az bir hidroksil grubu bulunduran sekonder metabolitler olup
kolaylıkla okside olabilme özelliklerinden dolayı antioksidan aktivite
gösterirler (Savaş, 2011). Fenolik bileşikler, üzüm tanelerinin kendine
has renk, tat ve aromaya sahip olmalarını sağladıkları gibi bitki
bünyesinde meydana gelen birçok metabolik olayda da önemli
görevler üstlenirler (Gökçen ve ark. 2017). Taksonomik çalışmalarda
tür ve çeşitlerin birbirinden ayrılmasına yardımcı olma (Gao ve Mazza
1995), aşı uyuşmazlığı mekanizmasının anlaşılması (Errea ve ark.,
1992), şıra ve şarabın işlenmesi, depolanması sırasında meydana gelen
renk ve tat bozulmalarını önleme (Lamikanra ve ark., 1992), biyotik
ve abiyotik stres faktörlerine karşı bitkileri koruma (Wade ve
Cruickshank, 1992) bu görevler arasındadır.
Üzüm tanesinin içermiş olduğu fenolik bileşiğin varlığı ve oranı
öncelikle genetik olarak kontrol edilen tür ve çeşit özelliği olup,
içerikteki miktar ise, yetiştirilme alanındaki iklim ve toprak etkisi,
olgunluk aşaması ve kültürel uygulamalara bağlı olarak
şekillenmektedir (Ribéreau-Gayon ve ark. 2000). Üzümdeki fenolik
maddelerin %33’ü tane kabuğunda, %4.1’i tane etinde ve %62.6’sı
çekirdekte bulunmaktadır (Deryaoğlu, 1997). Ancak toplam fenolik
bileşik kapsamı anlamında, genel olarak siyah üzüm çeşitlerinin beyaz
çeşitlere göre daha zengin olduğu bilinmektedir.
Bu çalışmada, Güneydoğu Tarım Bölgesinin kuzey kesiminde yer
alan ve yüksek topoğrafik yapısından dolayı ancak sınırlı ölçüde
bağcılık yapılabilen Van ili ekolojisinde, aynı bağda yetişen sekiz
yerli üzüm çeşidinin toplam fenolik, antioksidan ve mineral madde
içerikleri belirlenmiştir.
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MATERYAL VE METOT
Materyal
Araştırma materyalini Van ili Merkez ilçesinde yetiştirilen altı adet
renkli (Al Üzüm, Bedar, Keçimemesi, Süleymani, Şemdinli, Tayifi)
ve iki adet beyaz (Çekirdeksiz, Beyaz Üzüm) üzüm çeşidi
oluşturmaktadır.
Yönt m
Üzüm Örn kl rinin Alınma ı
2017 yılı bağbozumu döneminde olgunlaşma, bağda kuru madde
miktarının dijital refraktometre yardımıyla ölçülmesiyle belirlenmiştir.
Kuru madde değeri %17-%18’e ulaştığında salkımlar kesilmiş ve
taneler Amerine ve Cruess (1960) metodu ile tanelenerek ilgili
analizler yapılıncaya kadar -20 C’ de muhafaza edilmiştir.
Toplam F nolik Bil şik Analizi
Toplam fenolik bileşik analizi için püre haline getirilmiş bütün tane
örneğinden 5 g alınarak üzerine 25 ml metanol eklenip 2 dakika
boyunca homojenizatör (Ika Ultra-Turrax T20 Basic, Almanya) ile
orta hızda homojenize edildikten sonra 30 dk oda sıcaklığında
karanlık koşullarda bekletilmiştir. Örnekler filtre kâğıdından süzülerek
ependorf tüplere alınmış ve analiz yapılıncaya kadar -80 ºC’de
muhafaza edilmiştir. Toplam fenolik madde içeriği, Folin-Ciocaltaeu
kalorimetrik yöntemi ile çözeltilerin spektrofotometrede (Varian Bio
100, Avustralya) 725 nm dalga boyunda absorbanslarının okunmasıyla
belirlenmiş (S ain ve Hillis 1959), mg gallik asit eşdeğeri (GAE) g-1
olarak ifade edilmiştir.

Antioksidan Aktivite (FRAP) Analizi
Antioksidan aktivitesi, FRAP (Ferric Reducing Antioxidant PowerDemir (III) İndirgeme Antioksidan Gücü) yöntemi kullanılarak
belirlenmiştir (Benzie ve Strain, 1996). Hazırlanan çözeltilerin
spektrofotometrede 593 nm dalga boyunda absorbansları okunmuştur.
Farklı içeriklerde hazırlanan standart trolox (6-hidroksi-2,5,7,8tetrametilkroman-2-karboksilik asit) çözeltiler ile eğri çizilerek
sonuçlar hesaplanmıştır. Antioksidan aktivitesi değerleri 100 g yaş
ağırlıkta (YA) µg trolox olarak ifade edilmiştir.
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Mineral İç rik Analizi
Üzüm taneleri musluk suyunda yıkanıp saf sudan geçirildikten
sonra kurulanmıştır. Kese kağıtlarına konulan taneler etüvde 65 °C’ de
kurutulmuş ve öğütme makinasında (Ika, Germany) öğütülmüştür
(Kacar ve İnal 2008). Öğütülmüş bitki örneğinden 200 mg tartılmış,
100 ml’lik yakma tüpüne konmuş ve üzerine 2 ml %67’lik nitrik asit
ve 8 ml H2O2 ilave edilmiştir. Renksiz, berrak bir çözelti elde edilince,
yakma setinden çıkarılan eskraktlarda dışsal standartlar aracılığıyla;
Fosfor (P), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Demir (Fe), Mangan
(Mn), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Bor (B) ve Selenyum (Se) İndüktif
Olarak Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES),
Potasyum (K) ise Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS) ile
belirlenmiştir.
İ tati tik Analiz
Çalışma üç tekerrürlü olarak yapılmış, tanımlayıcı istatistikler;
ortalama ve standart hata olarak ifade edilmiştir. Özellikler
bakımından çeşitler arası fark olup olmadığını belirlemek amacıyla
Kruskal-Wallis testi yapılmıştır. İstatistik önemlilik düzeyi %5 olarak
alınmış ve hesaplamalar için SPSS (ver: 13) istatistik paket programı
kullanılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Toplam fenolik içerikleri bakımından çeşitlere göre tanımlayıcı
istatistikler ve karşılaştırma sonuçları Çizelge 1’ de verilmiştir.
Çizelge 1’ de görüldüğü üzere; toplam fenolik bileşik bakımından
çeşitler arası fark istatistik olarak önemli bulunmuştur (p<0.05).
Çeşitlerin toplam fenolik içeriği 1.08 mg GAE g-1 (Çekirdeksiz) ile
3.81 mg GAE g-1 (Bedar) arasında değişim göstermiş ve en yüksek
içerikten
en
düşük
içeriğe
göre
çeşitlerin
sıralaması
Bedar>Keçimemesi>Al Üzüm>Süleymani>Tayifi> Şemdinli>Beyaz
Üzüm>Çekirdeksiz şeklinde olmuştur. Göktürk-Baydar ve ark.
(2005), Isparta koşullarında yetiştirilen Italia, Hafızali, Çavuş, Kozak
beyazı, Alphonse Lavallée, Trakya İlkeren ve Siyah Gemre üzüm
çeşitlerinin toplam fenolik bileşik çeriklerini sırasıyla 2.76 mg GAEg1
, 2.09 mg GAEg-1, 2.32 mg GAEg-1, 1.96 mg GAEg-1, 3.47 mg
GAEg-1, 2.61 mg GAEg-1, 2.26 mg GAEg-1 olarak belirlemişlerdir.
Çalışmada elde edilen toplam fenolik içeriğinin literatür sonuçlarıyla
uyumlu olduğu söylenebilir.
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Çizelge 1. Toplam fenolik bakımından çeşitlere göre tanımlayıcı
istatistikler ve karşılaştırma sonuçları
Özellik

Üzüm çeşidi Ortalama Standart hata

Toplam fenolik
-1

(mg GAE g )

Al Üzüm

2.26 c

0.020

Şemdinli

1.26 e

0.035

Tayifi

1.88 d

0.065

Keçimemesi

2.56 b

0.040

Bedar

3.81 a

0.030

Çekirdeksiz

1.08 f

0.025

Beyaz Üzüm

1.13 f

0.020

Süleymani

2.17 c

0.010

Genel

2.02

0.220

p

0.001

abc…: Farklı küçük harfi alan çeşit ortalamaları arasındaki fark
istatistik olarak önemlidir (p<0.05).
Çizelge 2. Antioksidan aktivite (FRAP) bakımından çeşitlere göre
tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları
Özellik

Üzüm çeşidi Ortalama Standart hata
Al Üzüm

142.08 e

1.75362

Şemdinli

105.48 f

2.68701

197.74 c

3.21734

Keçimemesi

264.94 b

0.32527

Bedar

288.24 a

2.92035

103.57 fg

2.24153

Beyaz Üzüm

99.48 g

2.46780

Süleymani

148.38 d

2.94156

Antioksidan Tayifi
aktivite

(µg 100 g-1) Çekirdeksiz

p

0.001
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Genel

2.018

0.220

abc…: Farklı küçük harfi alan çeşit ortalamaları arasındaki fark
istatistik olarak önemlidir (p<0.05).
Antioksidan aktivite bakımından çeşitler arası fark istatistik olarak
önemli bulunmuştur (p<0.05). Çeşitlerin antioksidan içeriği ise 99.48
µg 100 g-1 (Beyaz Üzüm) ile 288.24 µg 100 g-1 (Bedar) aralığında
değişim göstermiş ve en yüksek içerikten en düşük içeriğe göre
çeşitler Bedar> Keçimemesi> Tayifi> Süleymani> Al Üzüm>
Şemdinli> Çekirdeksiz> Beyaz Üzüm şeklinde sıralanmıştır (Çizelge
2). Üzümlerin toplam fenolik ile antioksidan içerikleri arasında pozitif
bir korelasyon vardır (Yang ve ark., 2009). Çalışma sonucunda toplam
fenolik içeriği yüksek olan çeşitlerin antioksidan içerikleri de benzer
şekilde yüksek bulunmuştur.
Mineral içerik bakımından çeşitlere göre tanımlayıcı istatistikler ve
karşılaştırma sonuçları Çizelge 3’te verilmiştir. Mineral içerik
bakımından çeşitler arası fark istatistik olarak önemli bulunmuştur
(p<0.05).
P bakımından, Bedar çeşidinden olan farkı önemli olmamakla
birlikte, en yüksek ortalama 213.18 mg kg-1 ile Süleymani çeşidinde
gözlenirken, en düşük ortalama, 149.45 mg kg-1 ile Şemdinli çeşidinde
gözlenmiştir. Nakajima ve ark. (2004), Sauvignon blanc’da P içeriğini
120 mg 100g-1, Cantürk ve ark (2016) ise Gülüzümü’nün çekirdek ve
tane etinde sırasıyla 199.90 mg 100g-1 ve 15.23 mg 100g-1 olarak
belirlemişlerdir.
K bakımından elde edilen ortalamalar 1703.13 mg kg-1 (Beyaz
üzüm) ile 1288.74 mg kg-1 (Al Üzüm) arasında değişim göstermiştir.
Diğer çeşitler arası fark ise istatistik olarak önemli bulunmamıştır.
Üzüm K bakımından zengin bir meyvedir. K, gerek tane gelişimi
gerekse de şarap kalitesinde belirleyici rol oynadığı için bağcılıkta
özel bir öneme sahiptir (Martins ve ark. 2012). Cantürk ve ark. (2016),
Gülüzümü’nün K içeriğini çekirdek, tane eti ve tane kabuğunda
sırasıyla 205.23 mg 100g-1, 112.78 mg 100g-1 ve 6.11 mg 100g-1 olarak
belirlemişlerdir.
Çizelge 3. Mineral içerik bakımından çeşitlere göre tanımlayıcı
istatistikler ve karşılaştırma sonuçları (mg kg-1)
Mineral
P

Çeşit
Al Üzüm

Ort±Std. hata
177.88±0.795 d

Mineral
Cu

Ort±Std.
hata
0.63±0.020 c
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Şemdinli

149.45±0.690 f

0.49±0.015 d

Tayifi

192.91±2.365 b

0.73±0.015 b

Keçimemesi 184.09±4.030 c

0.75±0.040 b

212.70±1.650a

0.92±0.015 a

Çekirdeksiz 156.55±0.630 e

0.63±0.020 c

Beyaz Üzüm 161.93±1.510 e

0.09±0.025 e

Süleymani

213.18±0.605 a

0.92±0.015 a

Genel

181.08±5.906

Al Üzüm

1288.74±11.395 b

1.29±0.015 f

Şemdinli

1395.70±5.760 ab

1.46±0.005 c

Tayifi

1447.21±1.675 ab

1.39±0.010 de

Bedar

Keçimemesi 1333.57±2.695 ab
K

Bedar

1321.71±8.475 ab

Mg

Zn

0.64±0.065

1.36±0.005 e
1.41±0.010 cd

Çekirdeksiz 1395.76±4.600 ab

1.43±0.020 cd

Beyaz Üzüm 1703.13±101.20 a

1.63±0.025 b

Süleymani

1435.65±15.100 ab

1.88±0.020 a

Genel

1415.18±32.562

Al Üzüm

278.09±16.565 d

0.95±0.010 a

Şemdinli

284.63±1.530 d

0.75±0.010 b

Tayifi

318.02±2.365 bc

0.51±0.010 d

Keçimemesi 302.70±2.760 cd
Ca

Genel

Bedar

375.58±3.605 a

Genel

Mn

1.48±0.045

0.58±0.010 c
0.74±0.015 b

Çekirdeksiz 294.30±5.965 cd

0.60±0.015 c

Beyaz Üzüm 271.78±6.510 d

0.57±0.025 c

Süleymani

334.42±15.975 b

0.76±0.020 b

Genel

307.44±8.644

Al Üzüm

89.36±0.885 a

Şemdinli

80.37±3.890 b

Tayifi

92.34±1.800 a

Genel

0.68±0.035
0.03±0.005 c

B

0.04±0.010 bc
0.05±0.010 b
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Keçimemesi 95.39±2.545 a

0.08±0.005 a

95.75±2.650 a

0.03±0.005 c

Bedar

Çekirdeksiz 88.37±0.910 a

0.04±0.010 bc

Beyaz Üzüm 78.95±1.420 b

0.05±0.005 bc

Süleymani

91.24±0.740 a

0.07±0.010 a

Genel

88.97±1.619

Al Üzüm

5.23±0.110 e

12.58±0.320 d

Şemdinli

7.35±0.050 c

14.62±0.380
bc

Tayifi

7.14±0.085 c

14.87±0.035 b

Keçimemesi 9.08±0.105 a
Fe

Genel

Se

0.05±0.004

13.77±0.015 c

8.91±0.010 a

12.65±0.190 d

Çekirdeksiz 5.84±0.160 d

13.69±0.415 c

Beyaz Üzüm 8.18±0.030 b

16.00±0.175 a

Süleymani

8.95±0.065 a

13.81±0.375 c

Genel

7.58±0.354

Bedar

Genel

14.00±0.285

abc…: Farklı küçük harfi alan çeşit ortalamaları arasındaki fark
istatistik olarak önemlidir (p<0.05).
Bertoldi ve ark. (2011), Chardonnay çeşidinde tanenin K içeriğini
246.9 mg 100g-1 olarak belirlerken, Pereira ve ark. (2006), Merlot
çeşidinde 203.2 mg 100g-1 olarak belirlemiştir.
Ca bakımından en yüksek ortalama 375.58 mg kg-1 ile Bedar
çeşidinde gözlenirken, bunu Tayifi çeşidinden olan farkı istatistik
olarak önemli olmamakla birlikte, 334.42 mg kg-1 ile Süleymani çeşidi
izlemiştir. En düşük ortalamalar ise sırası ile Beyaz üzüm (271.78 mg
kg-1), Al üzüm (278.09 mg kg-1) ve Şemdinli 284.63 mg kg-1)
çeşitlerinde gözlenmiştir. Ca’nın üzümdeki miktarları araştırıcılar
tarafından en düşük 0.44 mg 100g-1 ve en yüksek 194.53 mg 100g-1
olarak tespit edilmiş ve geniş bir aralıkta değişim göstermiştir (Panceri
ve ark., 2013; Sousa ve ark., 2014; Cantürk ve ark., 2016).
Mg bakımından en yüksek ortalama 95.75 mg kg-1 ile Bedar üzüm
çeşidinde gözlenirken, en düşük ortalama, Şemdinli çeşidinden olan
farkı istatistik olarak önemli olmamakla birlikte, 78.95 mg kg-1 ile
Beyaz Üzüm çeşidinde gözlenmiştir. Diğer çeşitler arasındaki fark ise
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istatistik olarak önemli bulunmamıştır. Sauvignon blanc çeşidinin Mg
içeriği 50 mg 100g-1 olarak belirlenirken (Nakajima ve ark., 2004),
Cabernet Sauvignon ve Merlot çeşitlerinde ise sırasıyla 3896 µg 100g1
ve 5079 µg 100g-1 olarak belirlenmiştir (Panceri ve ark., 2013).
Gülüzümü’nde çekirdek, tane eti ve tane kabuğunda Mg içeriği
sırasıyla 51.29 mg 100g-1, 6.38 mg 100g-1 ve 2.19 mg 100g-1 olarak
belirlenmiştir (Cantürk ve ark., 2016).
Fe bakımından; 9.08 mg kg-1 ile Keçimemesi, 8.95 mg kg-1 ile
Süleymani ve 8.91 mg kg-1 ile Bedar çeşitleri ilk sıralarda yer alırken,
en düşük ortalama 5.23 mg kg-1 ile Al Üzüm çeşidinde gözlenmiştir.
Üzümlerin Fe içerikleri 0.3 mg 100g-1 ile 18.1 mg 100g-1 gibi geniş bir
aralıkta değişmektedir (Tangolar ve ark., 2009; Bertoldi ve ark., 2011;
Sousa ve ark., 2014; Cantürk ve ark., 2016).
Cu bakımından en yüksek ortalama 0.92 mg kg-1 ile Bedar ve
Süleymani üzüm çeşitlerinde gözlenirken, en düşük ortalama 0.09 mg
kg-1 ile Beyaz üzüm çeşidinde gözlenmiştir. Zn bakımından en
yüksek ortalama 1.88 mg kg-1 ile Süleymani üzüm çeşidinde
gözlenirken, bunu 1.63 mg kg-1 ile Beyaz üzüm ve 1.46 mg kg-1 ile
Şemdinli çeşitleri izlemiştir. En düşük ortalama ise 1.29 mg kg-1 ile Al
Üzüm çeşidinde gözlenmiştir. Şamil ve ark. (2005), Şarkikaraağaç
yöresinde yetiştirilen üzüm çeşitlerinin (Gatıkara, Devegözü,
Aküzüm, Cemre, Kızılüzüm, Buzgölü, Tilki Kuyruğu ve Kadın
Parmağı) Cu içeriğini 0.20-0.33 mg kg-1 olarak belirlerken; Zn
içeriğini 2.40-4.30 mg kg-1 düzeyinde belirlemişlerdir.
Mn bakımından en yüksek ortalama 0.95 mg kg-1 ile Al üzüm
çeşidinde gözlenirken, en düşük ortalama 0.51 mg kg-1 ile Tayifi
çeşidinde gözlenmiştir. Keçimemesi, Beyaz üzüm ve Çekirdeksiz
üzüm çeşitleri arasında ise fark gözlenmemiştir. B bakımından
Keçimemesi (0.08 mg kg-1) ve Süleymani (0.07 mg kg-1) çeşitleri
diğerlerinden istatistik olarak önemli derecede yüksek ortalamaya
sahip olurken, en düşük ortalama ise 0.03 mg kg-1 ile Bedar ve Al
Üzüm çeşitlerinde gözlenmiştir. Se bakımından en yüksek ortalama
16.00 mg kg-1 ile Beyaz üzüm çeşidinde gözlenirken, en düşük
ortalamalar 12.58 mg kg-1 ile Al üzüm ve 12.65 mg kg-1 ile Bedar
üzüm
çeşitlerinde
gözlenmiştir.
Önceki
çalışmalar
değerlendirildiğinde, B ve Mn minerallerinin tanedeki miktarlarının
0.02 mg 100g-1 ile 2.06 mg 100g-1 arasında değiştiği görülmektedir
(Tangolar ve ark. 2009; Cantürk ve ark. 2016; Bertoldi ve ark. 2011).
Çalışmada elde edilen bulgular literatür ile karşılaştırıldığında,
mineral içeriğinin üzüm tanelerinde elde edilen sonuçlarla uyumlu
olduğu görülmüştür.
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SONUÇ
Üzüm önemli bir fenolik, antioksidan ve mineral kaynağıdır. Bu
nedenle üzümün biyokimyasal içeriğinin belirlenmesi beslenme
çalışmaları için araştırma alanı oluşturmaktadır. Bu çalışmada Van
ilinde yetiştirilen sekiz adet yerli üzüm çeşidinin toplam fenolik,
antioksidan ve mineral madde içeriği belirlenmiştir. Çalışma
sonucunda Süleymani P ve Zn, Beyaz Üzüm K ve Se, Bedar Ca, Mg,
Cu toplam fenolik ve antioksidan aktivite, Keçimemesi Fe ve B, Al
Üzüm ise Mn bakımından öne çıkan çeşitler olmuşlardır. Yapılan
çalışmanın yerli üzüm çeşitlerinin tanıtılması, onlardan daha iyi
yararlanılması ve ekonomik değerlerinin artırılmasına yardımcı
olacağı düşünülmektedir.

KAYNAKLAR
Amerine, M.A., Cruess, M.V., 1960. The technology of wine making.
The Avi Publishing Comp.,Inc. Westport, U.S.A., 709 pp.
Bertoldi, D., Larcher, R., Bertamini, M., Otto, S., Concheri, G.,
Nicolini, G. 2011. Accumulation and distribution pattern of macro
and micro elements and trace elements in Vitis vinifera L. cv.
Chardonnay berries. J.Agric.Food Chem. 59:7224-7236.
Benzie, I. E. F.,Strain, J. J., 1996. The ferric reducing ability of
plasma (FRAP) as a measure of ‘‘Antioxidant Po er’’: The FRAP
assay. Analytical Biochemistry, 239: 70-76.
Cantürk, S., Kunter, B., Aykut, O., Keskin, N. 2016. Gülüzümü’nün
(Vitis vinifera L.) mineral madde kompozisyonu ve tanedeki
dağılımı. Bahçe Dergisi Özel Sayı: 45:683-687.
Considine, D.M., Considine, G.D. 1982. Foods and Foods Production
Encyclopedia, Van Nostrand Reinhold Co. Inc, USA.
Deryaoglu, A. 1997. Elazığ yöresinde yetişen siyah şaraplık
Boğazkere ve Öküzgözü üzümlerinin olgunlaşması sırasında
meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişmeler. Çukurova
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
Errea, P., Treutter, D., Feucht, W. 1992. Scion-rootstock effect on the
content of flavan 3 in the union of heterografts consisting of
apricots and diverse Prunus rootstocks. Gartenbauwissenschaft,
57(3): 134-138.

374
Fidan, Y. ve Yavaş, İ., 1989. İnsan beslenmesi ve ülke ekonomisi
açısından üzümün önemi, I. Uluslararası Gıda Sempozyumu, 4-6
Nisan 1989, Bursa.
Gao, I., Mazza, G. 1995. Characterization quantitation and distribution
of anthocyanins and colorless phenolics in sweet cherries. J. Agric.
Food Chem., 43(2): 343-346.
Gökçen, İ.S., Keskin, N., Kunter, B., Cantürk, S., Karadoğan, B. 2017.
Üzüm Fitokimyasalları ve Türkiye’de Yetiştirilen Üzüm Çeşitleri
Üzerindeki Araştırmalar. Turkish Journal of Forest Science 1(1):
93-111.
Göktürk-Baydar, N., Çetin, A.S., Hallaç, F. ve Babalık, Z., 2005.
Üzümlerde fenolik bileşiklerin spektrofotometrik yöntemle
belirlenmesi. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri Cilt:1,
329-334.
Kacar, B., İnal, A. 2008. Bitki Analizleri. Nobel Yayın Dağıtım,
Ankara.
Kunter, B., Cantürk, S., Keskin, N. 2013. Üzüm tanesinin
histokimyasal yapısı. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der., 3, 17-24.
Lamikanra, O., Kirby, S.D., Musingo, N. 1992. Muscadinia grape
polyphenoloxidase: partical purification by HPLC and some
properties. J. Food Sci., 57(3): 688-695.
Martins V., Cunha A., Gerós H., Hanana M., Blum ald E. 2012.
“Mineral compounds in grape berry,” in The Biochemistry of the
Grape Berry eds Gerós H., Chaves M. M., Delrot S., editors.
(Sharjah: Bentham Science; ) 23–43.
Nakajima, H., Behboidian, M.H., Greven, M., Zegbe-Domínguez, J.A.
2004. Short Communication: Mineral contents of grape, olive,
apple and tomato under reduced irrigation. J.Plant Nutr. Soil. Sci.,
167:91-92.
Panceri, C.P., Gomes, T.M., De Gois, J.S., Borges, D.L.G. BordignonLuiz, M.T. 2013. Effect of dehydration process on mineral content,
phenolic compounds and antioxidant activity of Cabernet
Sauvignon and Merlot grapes. Food Research International 54:
1343-1350.
Pereira, G.E., Gaudillere, J.P., Pieri, P., Hilbert, G., Maucourt, M.,
Deborde, C., Moing, A., Rolin, D. 2006. Micro climate influence
on mineral and metabolic profiles of grape berries. Agric. Food
Chem., 54: 6765-6775.

375
Ribéreau-Gayon, P., Glories Y., Maujean, A. and Dubourdieea, U.
2000. Handbook of Enology, Volume 2: The Chemistry of Wine
and Stabilization and Treatments, John Wiley and Sons Ltd., 441 p.
Şamil, A., Tezcan, R., Ceylan, N., Erçetin, M. 2005. Şarkikaraağaç
yöresinde yetiştirilen üzüm çeşitlerinde bakır ve çinko tayini. KSU
Journal of Science and Engineering, 8(1): 31-34.
Savaş, G. 2010. Farklı pişirme yöntemlerinin siyah pirincin fenolik
bileşenlere ve antioksidan aktivitesi üzerine etkisi. İstanbul Teknik
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Sousa, E.C., Uchôa-Thomaz, A.M. Carioca, J.O., Morais, S.M., Lima,
A., Martins, C.G., Alexandrino, C.D. et al. 2014. Chemical
composition and bioactive compounds of grape pomace (Vitis
vinifera L.), Benitaka variety, grown in the semiarid region of
Northeast Brazil. Food Sci.Technol, Campinas, 34(1): 135-142.
Swain, T., Hillis, W.E., 1959. The phenolic constituents of Prunus
domestica I. the quantitative analysis of phenolic constituents.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 10: 63-68.
Tangolar, S., Özoğul, Y., Tangolar, S., Torun A. 2009. Evaluation of
fatty acid profiles and mineral content of grape seed oil of some
grape genotypes. Int. J. Food Sci.Nutr., 60(1):32-39.
Wade, G.C., Cruickshank, R.H. 1992. Rapid development of resistans
of wounds mature apricot fruit to infection with Monilia fructicola.
J. Phytopathology, 136(2): 89-94.
Welch, R.M., 1986. Effects of nutrient deficiencies on seed production
and quality. Adv. Plant Nutr. 2: 205-247.
Yağcı, A. 2007. Üzümün gıda değeri ve insan beslenmesindeki önemi.
TAYEK 2007 yılı bahçe bitkileri grubu bilgi alışveriş toplantısı
bildirileri. 12-15 Haziran 2007, Menemen, İzmir.
Yang J, Martinson TE, Liu RH. 2009. Phytochemical profiles and
antioxidant activities of wine grapes. Food Chem., 116: 332-339.

376
KARAERİK (vitis vinifera l.) KLONLARININ RESVERATROL
ÜRETİM POTANSİYELİ
Nurhan KESKİN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Van,
Türkiye, keskin@yyu.edu.tr

ÖZ
Asmalarda stilben grubu fitoaleksinlerin fungal dayanım ile ilişkisinin
yanı sıra; son yıllarda sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin
anlaşılmasıyla özellikle trans-resveratrol (t-resveratrol; 3,5,4′trihidroksi-trans-stilben) önemli bir ürün haline gelmiştir.
Antioksidan, antitümör ve antimutagen özellikleri nedeniyle tresveratrol, insan sağlığı için doğal kimyasal bir koruyucu olarak
tanımlanmaktadır. Genel olarak, kırmızı üzüm çeşitlerinin tresveratrol içeriği beyaz çeşitlerden daha yüksektir. Son yıllarda bağcı
ülkeler arasında kırmızı üzüm çeşitlerinin t-resveratrol üretim
potansiyelinin yüksekliği bir prestij olarak görülmektedir.
Bu
çalışmada, Türkiye asma gen potansiyeli içerisinde Kuzey Doğu
Tarım Bölgesi’nin standart siyah sofralık çeşidi olarak önemli bir yere
sahip olan Karaerik üzüm çeşidine ait altı adet klonun (Klon 13, Klon
15, Klon 18, Klon 19, Klon 23 ve Klon 30) t-resveratrol üretim
potansiyeli belirlenmiştir. Klonların t-resverarol üretim potansiyeli,
77.78 µg kg-1 TA (taze ağırlık) ile 57.01 µg kg-1 TA arasında değişim
göstermiş ve bu değişim istatistik olarak önemli bulunmamıştır
(p<0.05). En yüksek içerikten en düşük içeriğe göre klonların
sıralaması Klon 30 > Klon 13 > Klon 18 > Klon 15 > Klon 19 > Klon
23 şeklinde olmuştur.
Anahtar kelimeler: Asma, Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi
(HPLC), fitoaleksin, stilben
GİRİŞ
Üzüm ve işlenmiş üzüm ürünlerinin tüketiminin dejeneratif
hastalıklara karşı koruyucu etkisi, genellikle üzümün fenolik bileşik
içeriğiyle ilişkilidir (Fremont, 2000; Zhou ve Raffoul, 2012). Üzüm
tanesinde bulunan fenolik bileşikler, esas olarak kabuk ve çekirdekte
lokalize olmuştur (Jeandet ve ark., 1995a; Jordao ve ark., 2012).
Fenolik bileşiklerin hem niceliksel hem de niteliksel özellikleri, üzüm
ile üzüm ürünlerinin organoleptik ve beslenme kalitesini
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belirlemektedir (Fanzone ve ark., 2012; Gonzalez ve ark., 2015, Awad
ve ark., 2017).
Fenolik bileşikler, farklı şekillerde sınıflandırılabilmekle birlikte,
genel anlamda flavonoidler ve flavonoid olmayanlar olmak üzere iki
gruba ayrılmaktadır. Flavonoidler, flavan-3-oller (tanenler),
flavonoller ve antosiyaninleri içermektedir. Flavonoid olmayanlar ise
fenolik asitler ve stilbenlerden oluşmaktadır (López-Vélez ve ark.,
2003). Trans-resveratrol (t-resveratrol; 3,5,4′-trihidroksi-transstilben), stilben fitoaleksinlerine (C6-C2-C6) ait flavonoid olmayan bir
fenolik bileşiktir (Fremont, 2000). Üzümleri stres faktörlerine karşı
koruyan bir bileşik olan resveratrol, insanları da hastalıklara karşı
korumaktadır (Adrian ve ark., 1997; Fremont, 2000; Zhou ve Raffoul,
2012). Birçok literatür, resveratrolün antifungal, antimikrobiyal,
antitümör ve antioksidan etkileri olduğunu vurgulanmaktadır.
Resveratrol ile ilgili araştırmaların büyük çoğunluğu kanser üzerine
yoğunlaşmış olup, bu bileşiğin, kanserin pek çok aşamasında
durdurucu ve engelleyici özelliği olduğu belirlenmiştir. Resveratrol,
anti-inflamatuar, trombosit kümeleşmesini engelleme ve kolesterolu
düşürme gibi etkileriyle aynı zamanda koroner kalp hastalıkları riskini
de azaltmaktadır (Keskin ve ark., 2009). Aynı zamanda resveratrolün
Alzheimer hastalığı üzerinde de iyileştirici etkisinin olduğu
belirlenmiştir (Savaskan ve ark., 2003). Üzümde resveratrol içeriği,
öncelikle genetik olarak kontrol edilen tür ve çeşit özelliği olup,
yetiştirilme alanındaki iklim ve toprak etkisi, olgunluk aşaması ve
kültürel uygulamalara bağlı olarak şekillenmektedir (Ojeda ve ark.,
2002; Jeandet ve ark., 1991, 1995a,b; Negri ve ark., 2008, Gökçen ve
ark., 2017). Resveratrol içeriğinin genetik yönünün daha iyi
anlaşılabilmesi için aynı üzüm çeşidinin klonlarında bile incelenme
yapılması gerekliliği vurgulanmıştır (Kunter ve Keskin, 2006).
Bilindiği üzere klonlar, herhangi bir üzüm çeşidinin sürekli eşeysiz
çoğaltılması ile elde edilen bireylerinin oluşturduğu populasyonlar
içinde, değişik etmenlerin etkisiyle (çevre şartları, mutasyonlar,
klonların değişik orijinlerden gelmiş olmaları, virüs enfeksiyonları)
genetik yönden varyasyona uğrayarak ebeveyninden daha üstün
nitelikler kazanmış bireylerdir. Syrah üzüm çeşidinin klonlarının
fenolik bileşik içerikleri üzerine yapılmış bir çalışmada, içeriğin aynı
çeşidin klonlarında bile farklılık gösterdiği vurgulanmıştır (Roggero
ve ark. 1986). Bu çalışmada, Erzincan ili asma gen potansiyelinin
yegâne ve özgün standart sofralık çeşidi olan Karaerik üzüm çeşidine
ait altı adet klonun t-resveratrol üretim potansiyeli belirlenmiştir.

MATERYAL VE METOT
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Materyal
Çalışmanın materyalini Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü (EBKAEM)’nce klon seleksiyonu ve tartılı
derecelendirme sonucunda seçilmiş olan Karaerik üzüm çeşidine ait
altı adet klon (Klon 13, Klon 15, Klon 18, Klon 19, Klon 23 ve Klon
30) oluşturmaktadır.
Yönt m
Üzüm Örn kl rinin Alınma ı
2017 yılı bağbozumu döneminde EBKAEM’deki bağda
olgunlaşma, kuru madde miktarının dijital refraktometre yardımıyla
ölçülmesiyle belirlenmiştir. Kuru madde değeri %17-%18’e
ulaştığında salkımlar kesilmiş ve taneler Amerine ve Cruess (1960)’a
göre tanelenerek ilgili analizler yapılıncaya kadar -20 C’ de muhafaza
edilmiştir.
T-R v ratrol İç riğinin B lirl nm i
Üzüm taneleri bir havan ve havan eli yardımı ile iyice ezildikten
sonra 30 ml %95’lik metanolde 20 dakika boyunca kuvvetli bir
şekilde orbital çalkalayıcı ile oda sıcaklığında, karanlıkta ekstrakte
edilmiştir. Karışım, GF/A Whatman filtre kağıdından filtre edildikten
sonra filtrat, döner buharlaştırıcı kullanılarak 40 °C’de vakum altında
kurutulmuştur. Kurutma işlemi sırasında sulu faz iki kez etilasetat ve 5
ml %5’lik NaHCO3 ile ekstrakte edilmiştir. Organik faz kuruyana
kadar buharlaştırılmış ve t-resveratrol iki kere 1 ml’lik metanol
(%100) ile geri kazanılmıştır. Ekstrakt analiz edilinceye kadar 4 °C’de
kahverengi cam şişelerde muhafaza edilmiştir (Bavaresco ve ark.
1997).
Resveratrol standardı Sigma (Almanya) firmasından temin edilmiş
ve HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisinde) ile analiz
edilmiştir. Agilent 1100 (Agilent, USA) marka HPLC cihazı, Jeandet
ve ark. (1997)’a uyumlu olacak şekilde Phenomenex/Luna guard
kolon (5 µm, 12.5 x 4.6 mm, ID), Phenomenex/Luna C18 kolon (5
µm, 250 x 4.6 mm, ID) ve UV-VIS dedektör sistemi ile birlikte
kullanılmıştır. T-resveratrol değerleri 330 nm dalga boyunda elde
edilmiştir.
İ tati tik Analiz
Çalışmada ele alınan özellik bakımından tanımlayıcı istatistikler;
ortalama ve standart hata olarak ifade edilmiştir. Bu özellik
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bakımından yapılan karşılaştırmalarda, varyans analizi yapılmıştır.
Hesaplamalarda istatistik önemlilik düzeyi %5 olarak alınmış ve
hesaplamalar için SPSS (ver:13) istatistik paket programı
kullanılmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Karaerik klonlarının t-resveratrol bakımından karşılaştırma
sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir. Çizelge 1’ de görüldüğü üzere;
klonların t-resverarol üretim potansiyeli 77.78 µg kg-1 TA (taze
ağırlık) ile 57.01 µg kg-1 TA arasında değişim göstermiş ve bu
değişim istatistik olarak önemli bulunmamıştır. En yüksek içerikten en
düşük içeriğe göre klonların sıralaması Klon 30 > Klon 13 > Klon 18
> Klon 15 > Klon 19 > Klon 23 şeklinde olmuştur.
Çelik ve ark. (2012), Kalecik Karası üzüm çeşidine ait 23 adet klon
adayını tane kabuğu ve çekirdeğindeki t-resveratrol içeriği
bakımından karşılaştırmış ve klonlar arası farkı istatistik olarak önemli
bulmuşlardır. Tane kabuğunda t-resveratrol içeriği bakımından 2008
yılında 1 no’lu klon adayı (1.54 µg g kabuk YA-1), 2009 yılında ise 23
no’lu klon adayı (1.67 µg g kabuk YA-1) en yüksek değerlere sahip
olmuştur. Çekirdeklerin resveratrol içeriği ise 2008 yılında 1.10 µg g
çekirdek YA-1 (1 no’lu klon adayı) ile 0.40 µg g çekirdek YA-1 (17
no’lu klon adayı) arasında değişim göstermiştir.
Çizelge 1. T-resveratrol için klonlara ait tanımlayıcı istatistikler ve
karşılaştırma sonuçları (µg kg-1 TA)
Klonlar Ortalama

Standart Hata

Klon 23

57.01

2.919

Klon 13

74.70

9.967

Klon 19

58.60

15.379

Klon 15

63.46

25.032

Klon 30

77.78

19.511

Klon 18

71.15

12.537

Genel

67.12

5.343

p

0.849
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Biyotik ve abiyotik stres faktörlerinin yanı sıra, anaç-çeşit, iklim,
toprak ve kültürel uygulamalar üzümde t-resveratrol üretimini
doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir (Kunter ve Keskin,
2006). Aynı bağ alanında ve aynı genotipte çeşitli stres faktörlerinin
etkisi altında, t-resveratrol içeriği farklı olabilmektedir (Çelik ve ark.,
2012). Üzümlerin t-resveratrol içeriği, ben düşmeden olgunlaşmaya
kadar artmakta ve çeşitler arasında son içerikte önemli farklılıklar
meydana gelmektedir. Bu durumun üzüm çeşitleri ile bazı faktörlerin
interaksiyonundan kaynaklandığı söylenebilir. Asmalarda t-resveratrol
üzerine çalışmalar yoğun olarak devam etmekle birlikte, hala açıklığa
kavuşturulamayan noktalar bulunmaktadır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma, insan beslenmesine sofralık, kurutmalık, şaraplık ve
şıralık olarak katkı sağlayan üzümün, t-resveratrol içeriğini klonlar
düzeyinde ortaya koyması bakımından oldukça önemlidir. Asmanın
kültüre ilk alındığı merkez olması nedeniyle zengin bir asma genetik
potansiyeline sahip olan ülkemizde yerli üzüm çeşitlerinin tresveratrol içeriğini belirlemeye yönelik araştırmalara ihtiyaç
duyulmaktadır. Gelecek çalışmalarda t-resveratrol üretiminin genetik
yönünün daha iyi anlaşılabilmesi için aynı üzüm çeşidinin klonlarında
inceleme yapılması önerilmektedir.
TEŞEKKÜR
Bu çalışmanın yapılması için materyal sağlayan Erzincan Bahçe
Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Zir. Yük. Müh. Birol
KARADOĞAN’a teşekkür ederim.
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ÖZ
Bu çalışmanın amacı, ahşap ve mobilya sektöründe önemli kullanım
alanlarına sahip olan bazı ağaç türlerinde vida tutma kapasitesini
belirlemektir. Bu amaç ile ceviz (Juglans regia), maun (Swietenia
mahagoni), kestane (Castanea sativa Mill.) ve ıhlamur (Tilia
grandifolia Ehrh.) odunlarından hazırlanan deney örneklerinin teğet
yüzeylerine TS EN 13446 (2005) standardına göre vida tutma
kapasitelerine ait testler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre,
varyans analizi, ağaç türü için anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Bunun yanında, en yüksek teğet yüzeyde vida tutma kapasitesi, maun
(38.36 N/mm2) odununda tespit edilirken, bunu sırasıyla ceviz (36.41
N/mm2) odunu, kestane (22.95 N/mm2) odunu ve ıhlamur (19.53
N/mm2) odunu takip etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Vida tutma kapasitesi, Ceviz, Maun, Kestane,
Ihlamur
ABSTRACT
The aim of this study is to determine the screw holding capacity of
some wood species which have important usage areas in wood and
furniture industry sector. For this purpose, walnut (Juglans regia),
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maun (Swietenia mahagoni), chestnut (Castanea sativa Mill.) and
lime (Tilia grandifolia Ehrh.) made from wood tangential surfaces
according to the TS EN 13446 (2005) screw holding capacities
according to the standard tests were carried out. According to the
results of the study, variance analysis was found to be significant for
wood species. In addition, the highest tangential surface screw holding
capacity was determined in maun (38.36 N/mm2) wood, followed by
walnut (36.41 N/mm2) wood, chestnut (22.95 N/mm2) wood and lime
(19.53 N/mm2) wood, respectively.
Keywords: Screw holding capacity, Walnut, Maun, Chestnut, Lime

1. Giriş
Ceviz, maun, kestane ve ıhlamur ağaç türleri ahşap işleyen
alanlarda önemli kullanım yerlerine sahiptir. Ceviz (Juglans regia)
ağaç türü mobilya yapımında, dolap, tabanca kapzası yapımında, iç
kaplama, kaplama, tornacılıkta ve diğer küçük ahşap eşyaların
yapımında (URL 1) kullanılmaktadır. Maun (Swietenia mahagoni)
ağacı mobilya yapımında, dolap, tornalamada, kaplama üretiminde,
müzik aletleri yapımında, tekne yapımı ve oyma işleri alanlarında
değerlendirilmektedir (URL 2). Kestane (Castanea sativa Mill.)
odunu mobilya, oymacılıkta ve kaplama üretiminde (URL 3),
traverslerde, kuru madde fıçı yapımında, bükme mobilya yapımında,
tel direği yapımında (Erdin ve Bozkurt 2013) kullanılmaktadır.
Ihlamur (Tilia grandifolia Ehrh.) ağacı ise boya fırçaları yapımında
(URL 4), oymacılıkta, kaplama ve kontrplak yapımında, müzik
aletleri yapımında ve tornacılıkta (URL 5) değerlendirilmektedir.
Çeşitli ahşap endüstrilerinde değerlendirilen bu ağaçların vida
çekme direncinin belirlenmesi kullanım alanları için önem
taşımaktadır. Vida tutma direnci her ağaç türünde farklı sonuçlar
göstermektedir. Bu konu ile ilgili olarak çeşitli ağaç türleri üzerinde
vida tutma kapasitesine ait testler yapılmıştır. Bu çalışmalara örnek
olarak;
Ferah (1995) araştırmasında, %12 + 2 ile %30 + 2
rutubetlerine sahip Uludağ göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.),
karaçam (Pinus nigra Arnold.), sarıçam (Pinus sylvestris L.), kızılçam
(Pinus brutia Ten.), Toros sediri (Cedrus libani), kayın (Fagus
orientalis Lipsky.) ve meşe (Quercus petraea L.) ağaç türlerine ait
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deney örneklerinde ASTM-D 1761-88 (1995) standardına göre teğet
kesitteki vida dirençlerini belirlemiştir.
Öktem ve Sözen (1996) tarafından kızılçam (Pinus brutia
Ten.) odunu için reçine üretimi yapılmış deney örneklerinde vida
tutma özelliğini 445.2500 Kqf olarak elde ederken, reçine üretimi
yapılmamış deney örneklerinde ise vida tutma özelliği 372.4706 Kqf
olarak bulunmuştur.
Akyıldız (1999) çalışmasında, sakallı kızılağaç (Alnus
glitunosa subsp. barbata (C.A.Mey) Yalt.), doğu kayını (Fagus
orientalis Lipsky), Anadolu kestanesi (Castenea sativa Mili), doğu
Ladini (Picea orientalis (L.) Link) ve sarıçam (Pinus sytvestris L.)
odunlarının vida tutma direnç değerlerinin belirlemiş, vida çekme
deneyinde 21 x 40 numaralı (4.5 x 40 mm) ağaç vida kullanarak teğet
kesitte ve her bir türden iki rutubet değerinde vida tutma direnci en
yüksek %12 rutubet değerinde elde etmiş, en yüksek vida tutma
direnci doğu kayınında, onu sırasıyla sakallı kızılağaç, Anadolu
kestanesi ve sarıçam izlerken en düşük vida tutma direnci ise doğu
ladin'inde belirlenmiştir.
Akyıldız ve Malkoçoğlu (2001) çalışmalarında, doğu kayını
(Fagus orientalis Lipsky.), Anadolu kestanesi (Castenea sativa Mill.),
sakallı kızılağaç (Alnus glitunosa subsp. barbata (C.A.Mey) Yalt.),
doğu ladini (Picea orientalis (L.) Link) ve sarıçam (Pinus sylvestris
L.) odunlarında ASTM - D 1761-88 (1995) standardına göre teğet
kesitte vida tutma dirençlerini belirlemişlerdir.
Kılıç ve diğ., (2006) tarafından, göknar (Abies Mill.), kiraz
(Prunus avium L.), ceviz (Juglans regia L.) ve meşe (Quercus L.)
odunlarında ASTM-D 1761-88 (1995) standardına göre teğet, enine ve
radyal yüzeylerde vida tutma dayanımlarını araştırmışlardır.
Açıkel (2007) araştırmasında, sarıçam (Pinus sylvestris
Lipsky), sapsız meşe (Quercus petreae Lipsky) ve doğu kayını (Fagus
orientalis Lipsky) ağaç türlerinde yüzey, kenar ve makta yönleri
üzerinde TS EN 13446 (2005)’ya göre vida çekme deneyini
belirlemiştir.
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Aslan ve diğ., (2008) okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis
Dehn.) odunununda vida tutma direncini 368.6743 kg olarak elde
etmişlerdir.
Aytekin (2008) çalışmasında, göknar (Abies nordmanniana),
meşe (Quercus robur L.), karaçam (Pinus nigra Arnold) ve fıstık çamı
(Pinus pinea L.) odunlarından hazırlanan 5 x 5 x 15 cm’lik örnekler
üzerinde 3 tip vida (vidalar 4 x 50 mm, tırtıklı vidalar 4 x 45 mm ve
akıllı vidalar 4 x 50 mm) kullanarak hazırlanan örnekler üzerinde vida
direncini araştırmıştır.
Efe ve diğ., (2009) doğu kayını (Fagus orientalis L.), sarıçam
(Pinus sylvestris L.) ve kavak (Populus nigra) odunlarından elde
edilen deney masif örneklerinde liflere dik ve paralel doğrultuda
olacak şekilde 5 mm çapında ve 70 mm boyunda alyan vida tutma
performanslarını araştırmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre, masif
doğu kayını, sarıçam ve kavak odunlarında liflere dik vida tutma
mukavemeti (N) sırasıyla 2511, 1393 ve 981 olarak bulunurken, liflere
paralel vida tutma mukavemeti (N) aynı sırayla 5563, 2243 ve 2386
olarak belirlenmiştir.
Baltacı (2010) araştırmasında, 50 x 50 x 150 mm boyutlarında
hazırlanmış olan doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky.), Uludağ
göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.), sarıçam (Pinus sylvetris L.) ve
Kanada kavağı (Populus canadensis (Populus nigra x Populus
deltoides)) ağaç türlerine ait deney örnekleri üzerinde 4.5 mm çap ve
40 mm uzunluğunda düz başlı, düşük karbon çelikten yapılmış ağaç
vidalarını kullanarak vida tutma (TS 6094, 1988) direncini tespit
etmiştir.
Danacı (2010) çalışmasında, ceviz (Juglans regia L.), sapsız
meşe (Quercus petrea L.), doğu ladini (Picea orientalis L.), doğu
kayını (Fagus orientalis L.), kestane (Castanea sativa Mill.), akaju
(Swietenia mahogany L.), iroko (Chlorophora excelsa), sapelli
(Entandrophragma cylindricum), lareks (Larix decidua), sarıçam
(Pinus sylvestris L.), göknar (Abies sp.), karaağaç (Ulmus sp.) ve sedir
(Cedrus Libani A. Rich.) odunlarında vida tutma mukavemetlerini
belirlemiştir.
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Can (2011) araştırmasında, doğu kayını (Fagus orientalis
Lipsky), doğu kavağı (Populus deltoides), doğu ladini (Picea
orientalis (L) Link.) ve karaçam (Pinus nigra subsp.) ağaç türlerinde
vida tutma dirençlerini belirlemiştir.
Çağatay ve diğ., (2012) tarafından doğu kayını (Fagus
orientalis Lipsky), sarıçam (Pinus sylvestris L.), meşe (Quercus
orealis Lipsky), kestane (Castanea sativa) ve ceviz (Junglans regia)
ağaç türlerinde teğet, radyal ve boyuna yönde vida tutma
mukavemetleri araştırılmıştır.
Perçin ve Ayan (2012) araştırmalarında, sarıçam (Pinus
sylvestris L.), sapsız meşe (Quercus petraea L.), doğu kayını (Fagus
orientalis L.) ve karakavak (Populus nigra L.) odunlarında TS EN
13446 (2005) standardına göre teğet ve enine kesit yüzeylerinde vida
tutma dirençlerini tespit etmişlerdir.
Bal ve diğ., (2013) çalışmalarında, 70 x 70 x 20 mm genişlik x
uzunluk x kalınlık ölçülerinde ve 3.5 x 50 mm vida çapı x vida
uzunluğa sahip melez kavak (Populus x euramericana I-214)
odununda kuru örnekler için vida direncini; radyal yüzeyde 12.4
N/mm2, teğet yüzey 13.4 N/mm2, yan yüzeyde 18.1 N/mm2, üst yüzey
19.3 N/mm2, yaş örnekler için vida direncini; radyal yüzeyde 8.6
N/mm2, teğet yüzey 9.0 N/mm2, yan yüzeyde 10.3 N/mm2, üst yüzey
10.0 N/mm2 ve doğu kayını (Fagus orientalis L.) kuru örnekler için;
radyal yüzeyde 37.2 N/mm2, teğet yüzey 40.2 N/mm2, yan yüzeyde
35.4 N/mm2, üst yüzey 36.5 N/mm2, yaş örnekler için; radyal yüzeyde
20.9 N/mm2, teğet yüzey 20.5 N/mm2, yan yüzeyde 20.5 N/mm2, üst
yüzey 16.4 N/mm2 olarak bulmuşlardır.
Kariz ve diğ., (2013) araştırmalarında, ladin (Picea abies
Karst.) ağacında hazırlanan ısıl işlemsiz (kontrol) deney örneklerinde
vida tutma direncini radyal yönde 20.0 N/mm2 ve teğet yönde 20.7
N/mm2 olarak bulmuşlardır.
Yaşar (2014) araştırmasında, 50 x 50 x 20 mm boyutlarında
hazırlanmış olan sarıçam (Pinus Sylvetsris L), sapsız meşe (Quercus
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Petreae L.), Toros sedir (Cedrus libani) ve Anadolu kestanesi
(Castanea Sativa Mill) odunlarına ait örneklerinde vida tutma
direncini belirlemiştir.
Adanur (2015) çalışmasında, 50 x 50 x 20 mm boyutlarındaki
doğu kayını (Fagus orientalis L.) odunundan hazırlanan deney
örneklerine 35 mm'lik vidaların 2/3'lük kısmı ahşaba girecek şekilde
vidalar yerleştirdikten sonra elde edilen test numuneleri üzerinde
ortalama vida tutma değerlerini bulmuştur.
Alkan (2016) çalışmasında, sarıçam (Pinus sylvestris L.)
odunundan hazırlanan 50 x 50 x 20 mm boyutlarındaki deney
malzemeleri üzerinde vida tutma direncini araştırmıştır.
Çelik ve diğ., (2017) çalışmalarında, sarıçam ağaç türüne ait
diri odun kısmından oluşan 50 x 50 x 150 mm boyutlarında
hazırlanmış deney örneklerine 4.5 x 40 mm boyutlarında düz başlı
yapılmış vidalar kullanarak teğet yüzeylerine delik derinliği 13 mm
olacak şekilde ayarlanmış örnekler üzerinde ASTM - D 1761-88
(1995) standardında belirtilen esaslara göre vida çekme direncini
belirlemişlerdir.
Perçin ve diğ., (2017) 60 (kalınlık) x 60 (genişlik) x 780
(uzunluk) mm boyutlarında ısıl işlemsiz (kontrol) örnekler üzerinde
gürgen (Carpinus betulus L.) odunu için radyal, teğet ve enine
yüzeylerde sırasıyla vida tutma direncini sırasıyla 29.98 N/mm2, 28.74
N/mm2 ve 24.16 N/mm2 olarak bulurken, karaçam (Pinus nigra
Arnold) odunu için radyal, teğet ve enine yüzeylerde sırasıyla vida
tutma direncini 17.50 N/mm2, 18.46 N/mm2 ve 16.21 N/mm2 olarak
elde etmişlerdir. Bunun yanında Uludağ göknarı (Abies
bornmuellerinana Mattf.) odunu için ise radyal, teğet ve enine
yüzeylerde sırasıyla vida tutma direncini 16.01 N/mm2 17.57 N/mm2
ve 15.35 N/mm2 olarak tespit etmiştir.
Alkan ve diğ., (2018) sarıçam (Pinus sylvestris L.) odununda
vida tutma direncini belirlemiştir.
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Bu çalışmada, maun, ceviz, kestane ve ıhlamur ağaç türleri
üzerinde TS EN 13446 (2005) standardına göre vida tutma kapasitesi
belirlenmiş olunup, elde edilen bu sonuçların literatür dünyasına
önemli bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir.

2. Materyal ve Metot
2.1. Materyal
2.1.1. Ahşap Malzemelerin Temin Edilmesi ve Deney Örneklerinin
Hazırlanması
Ceviz (Juglans regia), maun (Swietenia mahagoni), kestane
(Castanea sativa Mill.) ve ıhlamur (Tilia grandifolia Ehrh.) ağaç
türleri bu çalışmada seçilmiştir. Bu ağaç türleri İzmir’de bulunan
çeşitli kerestecilere ait şirketlerden satın alınma yöntemi ile 7,5 cm x
7,5 cm x 115 cm temin edilmiştir. Bu ağaç türlerine ait deney
örnekleri 5 x 5 x 5 cm boyutlarında kesilmiştir. Deney örnekleri
üzerinde iklimlendirme işlemleri yapılmıştır (ISO 554, 1976).

2.2. Metot
2.2.1. Vida Tutma Kapasitesinin BelirlenmesŞ
Çalışmada, ceviz, maun, kestane ve ıhlamur ağaç türlerinde
teğet yüzeyde, radyal yönde vida tutma kapasitesinin belirlenmesinde
TS EN 13446 (2005) standardında belirtilen esaslara uyulmuştur
(Şekil 1A). 5 x 5 x 5 cm uzunluklarında kesilen ahşap test örnekleri
üzerinde önce bir matkap (Bosch marka PBD 40 model) ile 2 mm
çapına sahip matkap ucu kullanılarak ön delikler açılmıştır (Şekil 1B).
Daha sonra 4 mm x 50 mm boyutlarına sahip yıldız başlı ve çinkodan
imal edilmiş vidalar (Şekil 1C) ahşap deney örneklerinin ortasına
başka bir matkap (Maestro marka) yardımıyla 30 mm girecek şekilde
yerleştirilmiş olunup, vidaların 20 mm’lik kısmı ahşabın dışında
bırakılarak test örnekleri vida tutma kapasitesine ait deneye
hazırlanmıştır (Şekil 1D).
1 no’lu formül kullanılarak vida tutma kapasitesine ait
sonuçlar hesaplanmıştır.
f = [(Fmax) / (d x lp )] N/mm2

(1)

Burada;
f = Vidanın geri çekilmeye karşı gösterdiği direnç (N/mm2)
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lp = Bağlayıcının girme derinliği (mm),
d = İmalâtçı tarafından verilen çap (mm),
Fmax = En büyük geri çıkma yükü (N)

Şekil 1. Test cihazı (A), öndelik açma işleminde kullanılan matkap
(B), vidalar (C) ve vidaları ahşap malzemeye monte etmede kullanılan
matkap (D)
2.3. İstatistiksel Analiz
Çalışmada ceviz, maun, kestane ve ıhlamur ağaç türlerinde
teğet yüzeyde belirlenen vida tutma kapasitesine ait sonuçlar
kullanılarak SPSS 17 (Sun Microsystems, Inc., Santa Clara, CA,
USA) programında varyans analizleri ve Duncan testleri
belirlenmiştir. Belirlenen bu sonuçlar tablolarda sunulmuştur.
3. Bulgular ve Tartışma
Tablo 1’de ceviz, maun, kestane ve ıhlamur ağaç türlerinde
teğet yüzeyde yapılan vida tutma kapasitesine ait varyans analizi
sonuçları gösterilmektedir. Tablo 1 incelendiği zaman, ağaç türü
faktörünün anlamlı olarak elde edildiği görülmektedir (α ≤ 0.05).
Tablo 1. Ceviz, maun, kestane ve ıhlamur ağaç türlerinde teğet
yüzeyde vida tutma kapasitesine ait varyans analiz sonuçları
Varyasyon

Kareler

Serbestlik

Ortalam

F

P,
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Kaynağı

Toplamı

Derecesi

a

Değeri α ≤ 0.05

Kare
Ağaç Türü

2684.623

3

Hata

82.352

36

Toplam

37143.504

40

894.874 391.190 0.000*
2.288

*: Anlamlı
Ceviz, maun, kestane ve ıhlamur ağaç türlerinde teğet yüzeyde
yapılan vida tutma kapasitesine ait SPSS sonuçları Tablo 2’de ve bu
sonuçlara ait grafik Şekil 2’de gösterilmektedir.

(Juglans 10
regia)

Ölçüm (N/mm2)

Maksimum

Ölçüm (N/mm2)

Minimum

Katsayısı

Varyasyon

Standart Sapma

Homojenlik Grubu

Ortalama (N/mm2)

Aritmetik

Ceviz

Ölçüm Sayısı

Türü

Ağaç

Tablo 2. Ceviz, maun, kestane ve ıhlamur ağaç türlerinde teğet
yüzeyde vida tutma kapasitesine ait SPSS sonuçları

36.41

B

2.10 5.77

33.63

39.83

19.53

D** 1.02 5.22

17.73

21.17

22.95

C

0.85 3.70

21.77

24.22

A* 1.72 4.48

36.27

42.23

Ihlamur
(Tilia
10
grandifoli
a Ehrh.)
Kestane
(Castanea 10
sativa
Mill.)
Maun
(Swietenia 10
mahagoni
)

38.36

392
*: En yüksek değeri ifade etmektedir, **: En düşük değeri ifade
etmektedir.

40
30
20
10
0
Ihlamur Kestane Ceviz

Maun

Şekil 2. Ceviz, maun, kestane ve ıhlamur ağaç türlerinde teğet
yüzeyde belirlenen vida tutma kapasitesine ait SPSS sonuçları
Tablo 2’ye göre, en yüksek teğet yüzeyde vida tutma
kapasitesi maun odununda belirlenirken, en düşük tutma kapasitesi
ıhlamur odununda elde edilmiştir.
4. Sonuçlar
Bu çalışma, kestane (Castanea sativa Mill.), ceviz (Juglans
regia), ıhlamur (Tilia grandifolia Ehrh.) ve maun (Swietenia
mahagoni) ağaç türlerinden hazırlanan deney örneklerine teğet
yüzeyde TS EN 13446 (2005) standardına göre vida tutma
kapasitesinin belirlenmesi için yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre ağaç türleri için varyans analizleri
anlamlı bulunuştur. Belirlenen sonuçlara göre, en düşük vida tutma
kapasitesi ıhlamur (19.53 N/mm2) odununda elde edilirken, en yüksek
maun (38.36 N/mm2) odununa ait deney örneklerinde belirlenmiştir.
Maun ve ceviz odunlarına ait vida tutma kapasitelerine ait sonuçlar
birbirlerine yakın elde edilmiştir.
Elde edilen bu sonuçların farklı çıkmasının sebebi olarak ağaç
türlerinin farklı anatomik yapılara ve farklı yoğunluk değerlerine sahip
olmasından kaynaklandığı söylenebilir.
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ÖZ
Masif odun odun esaslı kompozit malzemeler, inşaat sektöründe ve
mobilyaların üretiminde kullanılan en önemli mühendislik
materyallerinden birisidir. Bu malzemeler inşaat sektöründe ve
mobilya üretiminde çivi, vida, cıvata ve değişik formlarda birçok
metal birleştirme gereci ile beraber kullanılmaktadır. Her ağaç türü
farklı anatomik yapılarından dolayı farklı çivi tutma direncine sahiptir.
Bu çalışmada, dişbudak (Fraxinus excelsior), doğu kayın (Fagus
orientalis Lipsky), göknar (Abies Mill.) ve Avrupa melezi (Larix
decidua) odunlarına ait deney örneklerinin teğet yüzeylerinde TS EN
13446 (2005) standardına göre, çivi tutma direnci belirlenmiştir. Test
sonuçlarına göre, varyans analizi, ağaç türü faktörü için anlamlı elde
edilmiştir. Bunun yanında, en yüksek teğet yüzeyde çivi tutma direnci,
dişbudak (16.35 N/mm2) odununda elde edilirken, bunu sırası ile doğu
kayını (15.35 N/mm2) odunu, göknar (6.05 N/mm2) odunu ve Avrupa
melezi (4.53 N/mm2) odunu izlemiştir.
Anahtar kelimeler: Çivi Tutma Direnci, Dişbudak, Doğu Kayını,
Göknar, Avrupa melezi
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ABSTRACT
Solid wood wood based composite materials are one of the most
important engineering materials used in the construction industry and
in the production of furniture. These materials are used in construction
industry and furniture production together with nails, screws, bolts
and many metal joining tools in different forms. Each tree type has
different nail holding resistance due to different anatomical structures.
In this study, the nail-holding resistance of ash (Fraxinus excelsior),
beech (Fagus orientalis Lipsky), fir (Abies Mill.) and larch (Larix
decidua) woods was determined according to TS EN 13446 (2005)
standard. According to the test results, variance analysis was
significant for wood type factor. In addition, highest tensile strength of
the nail was obtained from the ash (16.35 N/mm2) wood, followed by
beech (15.35 N/mm2) wood, fir (6.05 N/mm2) wood and larch (4.53
N/mm2) wood, respectively.
Keywords: Nails Holding Resistance, Ash, Beech, Fir, Larch
Dişbudak, doğu kayını, göknar ve Avrupa melezi odunlarının
ahşap endüstrisinde önemli kullanım alanları bulunmaktadır.
Dişbudak (Fraxinus excelsior) ağacı spor aletleri, bilardo ıstakaları,
beysbol sopası, kürek yapımında, bükme ve masif mobilya yapımında,
yatlarda, alet sapları yapımında, kesme kaplama levha yapımında
(Erdin ve Bozkurt 2013) değerlendirilmekte olunup, odunu kolay ve
hızlı kurutulmaktadır. Doğu kayın (Fagus orientalis Lipsky) ağacı
çatlamaya ve dönüklüğe eğilimli olduğu için dikkatli bir kurutulma
isteyen bu ağaç türü geniş bir kullanım alanına sahip olmaktadır.
Kontrplakta, tornacılıkta, alet saplarında, parke, kaplama levha,
karoser yapımında, fıçı sanayinde, yongalevha, lif levha, kâğıt
yapımında, kaplama levha yapımında (Erdin ve Bozkurt 2013)
değerlendirilmektedir. Avrupa melezi (Larix decidua) ağacı çürüme
direncine karşı orta derecede dayanıklı olup, elektrik direkleri,
kaplama, döşeme, çit direkleri, tekne yapımı ve inşaat kerestesi olarak
(URL 1) kullanılmaktadır. Göknar (Abies Mill.) ağacı müzik
aletlerinde ambalaj sandığı yapımında, doğramaların kör kasalarında,
bina inşaatının iç kısımlarında, mobilyada ara ve iç bölmelerde, kâğıt
ve selüloz sanayinde, kaplama levha altında kullanılır (URL 2). Ahşap
sektöründe değerlendirilen bu odunların çivi tutma kapasitesinin
kullanım yeri ve emniyet bakımından önem arz etmektedir.
Literatürde çeşitli ağaç türleri üzerinde çivi tutma dirençleri
belirlenmiştir. Bunlara örnek olarak;

399

Erten ve Sözen (1994) araştırmalarında, fıstık çamı (Pinus
pinea) ve çınar yapraklı akçaağaç (Acer platonodies) odunlarının TS
6094 (1988) standardına göre 50 mm x 50 mm x 150 mm boyutlarında
deney numunelerine çiviler deney numunesine 32 mm girecek şekilde
ayarlanmış örnekler üzerinde, çivi tutma direncini fıstık çamı
odununda teğet yüzeyde 7.35 N/mm2 ve çınar yapraklı akçaağaç
odununda ise teğet yüzeyde 14.3 N/mm2 olarak belirlemişlerdir.
Ferah (1995). %12 + 2 ile %30 + 2 rutubetlere sahip sarıçam
(Pinus sylvestris L.), Uludağ göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.),
karaçam (Pinus nigra Arnold.), kızılçam (Pinus brutia Ten.), Toros
sediri (Cedrus libani), meşe (Quercus petraea L.) ve kayın (Fagus
orientalis Lipsky.) ağaç türlerine deney ait örnekleri üzerinde ASTMD 1761-88 (1995) standardına göre teğet, radyal ve enine kesitteki çivi
tutma dirençlerini araştırmıştır.
Öktem ve Sözen (1996) kızılçam (Pinus brutia Ten.) odunu
için reçine üretimi yapılmış deney örneklerinde radyal yüzeyde 11.72
N/mm2, teğet yüzeyde 11.50 N/mm2 ve enine kesit yüzeyde 8.1
N/mm2 bulurlarken, reçine üretimi yapılmamış deney örneklerinde ise
radyal yüzeyde 9.60 N/mm2, teğet yüzeyde 8.84 N/mm2 ve enine kesit
yüzeyde 6.82 N/mm2 olarak bulmuşlardır.
Akyıldız (1999) çalışmasında doğu kayını (Fagus orientalis
Lipsky), sakallı kızılağaç (Alnus glitunosa subsp. barbata (C.A.Mey)
Yalt.), doğu ladini (Picea orientalis (L.) Link), Anadolu kestanesi
(Castenea sativa Mili) ve sarıçam (Pinus sytvestris L.) odunlarının
çivi tutma direnç değerlerinin araştırmış, çivi çekme deneyi için; 2.5 x
50 mm düz tel çiviler kullanarak, teğet, radyal ve enine kesit ile %12
ve %30 farklı rutubet değerinde yapılan deneylere göre; çivi tutma
direnci %30 rutubette % 12'den daha yüksek değerler elde etmiş, doğu
kayını en yüksek çivi tutma direncini gösterirken, Anadolu kestanesi,
sakallı kızılağaç ve doğu ladini onu takip etmiş ve en düşük tutma
direnci ise sarıçamda tespit edilmiştir.
Aslan ve diğ., (2008) okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis
Dehn.) odununda çivi tutma direncini enkesit yüzeyde 87.2406, radyal
yüzeyde 128 ve teğet yüzeyde 125.3383 olarak bulmuşlardır.
Aytekin (2008) çalışmasında, meşe (Quercus robur L.),
göknar (Abies nordmanniana), karaçam (Pinus nigra Arnold) ve fıstık
çamı (Pinus pinea L.) odunlarından hazırlanan 5 x 5 x 15 cm’lik
örnekler üzerinde 2.5 mm x 50 mm boyutlarında çivi kullanarak
hazırlanan deney örneklerinde çivi tutma direncini belirlemiştir.
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Baltacı (2010) araştırmasında, 50 x 50 x 150 mm boyutlarında
hazırlanmış olan sarıçam (Pinus sylvetris L.), doğu kayını (Fagus
orientalis Lipsky.), Uludağ göknarı (Abies bornmülleriana Mattf.) ve
Kanada kavağı (Populus canadensis (Populus nigra x Populus
deltoides)) ağaç türlerine ait deney örnekleri üzerinde 2.5 mm çap ve
50 mm uzunlukta olan çivileri kullanılarak teğet, radyal ve enine
yüzeylerde çivi tutma direncini tespit etmiştir.
Sancak (2010) tarafından kızılcık (Cornus mas L.) odununda
çivi tutma direncini TS 6094 (1988) standardına göre 50 x 50 x 150
mm boyutlarındaki örnekler (adet teğet kesite, 2 adet radyal kesite ve
birer adet de örneğin her iki enine kesitine olmak üzere toplam 6 adet
çivi, 32 mm kadar örnek içine girecek şekilde) üzerinde belirlemiştir.
Mitani ve Barboutis (2015) çalışmalarında, ısıl işlemsiz
(kontrol) göknar (Abies Borisii-regis Mattf.) örneklerinde EN 13446
(2002) standardına göre 2.98 mm x 70.10 mm boyutlarındaki çivi için
çivi direncini 15.9 N/mm2 olarak bulurken, 2.74 mm x 70.10 mm
boyutlarındaki çivi için çivi direncini 10.91 N/mm2 olarak bulmuştur.
Farklı yoğunluğa sahip ağaç odunları farklı mekanik özellikler
göstermektedir. Ayrıca, geniş yapraklı ağaç türleri ile iğne yapraklı
ağaç türlerinin odunları arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu
nedenle, bu çalışmada, göknar (Abies Mill.), dişbudak (Fraxinus
excelsior), doğu kayın (Fagus orientalis Lipsky) ve Avrupa melezi
(Larix decidua) odunlarına ait deney örneklerinde TS EN 13446
(2005) standardına göre teğet yüzeylerde çivi tutma direnci
belirlenmiş ve istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.
2. Materyal ve Metot
2.1. Materyal
2.1.1. Ağaç Malzemenin Temine Edilmesi ve Deney Örneklerinin
Hazırlanması
Bu çalışmada, dişbudak (Fraxinus excelsior), doğu kayın
(Fagus orientalis Lipsky), göknar (Abies Mill.) ve Avrupa melezi
(Larix decidua) ağaç türleri seçilmiştir. Ağaç türleri İzmir İlinde
bulunan çeşitli kerestecilerden satın alma yoluyla temine dilmiştir.
Elde edilen ahşaplara ait deney örnekleri 5 cm x 5 cm x 5 cm
boyutlarında hazırlanmıştır. Daha sonra örnekler iklimlendirme
işlemlerine bırakılmıştır (ISO 554, 1976).
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2.2. Metot
2.2.1. Test
2.2.1.1. Çivi Tutma Direncinin Belirlenmesi
Çalışmada, dişbudak (Fraxinus excelsior), doğu kayın (Fagus
orientalis Lipsky), göknar (Abies Mill.) ve Avrupa melezi (Larix
decidua) ağaç türlerine ait deney numunelerinde teğet yüzeyde çivi
tutma direncinin belirlenmesinde TS EN 13446 (2005) standardında
belirtilen esaslara göre yapılmıştır. Çivi tutma direncinin
belirlenmesinde kullanılan test cihazına ait resim Şekil 1A’da, test
cihazına ait bilgisayar kontrol paneli Şekil 1B’de ve çalışmada
kullanılan çivilere ait Şekil 1C’de verilmiştir. Çalışmada, 3 mm
çapında ve 60 mm boyutlarına sahip çiviler kullanılmış, ahşap
malzemeye 40 mm uzunluğunda yerleştirilmiştir. Aşağıda verilen 1
no’lu formül ile ağaç türleri üzerinde yapılan çivi tutma direncine ait
değerler hesaplanmıştır.
f = [(Fmax) / (d x lp )] N/mm2

(1)

Burada;
f = Çivinin geri çekilmeye karşı gösterdiği direnç (N/mm2)
lp = Bağlayıcının girme derinliği (mm),
d = İmalâtçı tarafından verilen çap (mm),
Fmax = En büyük geri çıkma yükü (N).
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Şekil 1. Test cihazı (A), test cihazına ait bilgisayar kontrol paneli (B)
ve deneyde kullanılan çiviler (C)
3. Bulgular ve Tartışma
Varyans analizi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1
incelendiğinde, ağaç türü faktörünün anlamlı olduğu görülmektedir.
Tablo 1. Dişbudak, kayın, göknar ve Avrupa melezi ağaç türlerinde
teğet yüzeyde çivi tutma direncine ait varyans analiz sonuçları
Varyasy
on
Kaynağı

Kareler
Toplamı

Serbestli
k
Derecesi

Ortala
ma
Kare

Ağaç
türü

1132.00
0

3

377.333

Hata

35.789

36

0.994

Toplam

5635.51
6

40

F

P,

Değeri

α ≤ 0.05

379.56
0

0.000*

*: Anlamlı
Tablo 2’de Dişbudak, kayın, göknar ve Avrupa melezi ağaç
türlerinde teğet yüzeyde çivi tutma direnci ortalamaları ve Şekil 2’de
bu sonuçlara ait grafik verilmiştir.
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Tablo 2. Dişbudak, kayın, göknar ve Avrupa melezi ağaç türlerinde
teğet yüzeyde çivi tutma direncine ait bazı istatistik değerler ve
Duncan çoklu ayrım testi sonuçları
Ağaç Türü
Dişbudak
(Fraxinus excelsior)

N

X
2

(N/mm )

10

16.35

10

15.34

10

10

HG

A*

SS

VK

MinimumMaksimum
Ölçüm

Ölçüm

1.24

7.58

14.53

17.92

B

1.25

8.15

13.59

17.51

6.05

C

0.83

13.72

5.03

7.38

4.53

D**

0.44

9.71

4.12

5.29

Kayın
(Fagus orientalis
Lipsky)
Göknar
(Abies Mill.)
Avrupa melezi
(Larix decidua)

VK: Varyasyon Katsayısı, N: Ölçüm Sayısı, SS: Standart Sapma,
HG: Homojenlik Grubu, X: Aritmetik Ortalama,
*: En değeri ifade etmektedir, **: En düşük değeri ifade etmektedir.

Tablo 2’ye göre, en yüksek teğet yüzeyde çivi tutma direnci
dişbudak odununda (16.35 N/mm2) belirlenirken, en düşük çivi tutma
direnci Avrupa melezi odununda (4.53 N/mm2) elde edilmiştir. Tablo
2 incelendiğinde, en yüksek çivi tutma direnci dişbudakta, sonra
kayında en düşük ise Avrupa melezinde elde edilmiştir.
Şekil 2’de görüldüğü gibi geniş yapraklı dişbudak ve kayının
çivi tutma direnci iğne yapraklı göknar ve Avrupa melezinde daha
yüksektir. Bunun önemli bir nedeninin odun yoğunluğu olduğu
söylenebilir. Yapılan birçok önceki çalışmada da benzer sonuçlar elde
dilmiştir. Bunun yanında geniş yapraklı ağaç türlerinin hücre tiplerinin
iğne yapraklı ağaç türlerinde farklı olmasında çivi tutma direncini
etkilemektedir. Geniş yapraklı ağaç türlerinde enine yönde uzanan
hücre miktarı iğne yapraklı ağaçlardan daha fazladır. Özellikle
dişbudak ve kayın öz ışını hücreleri bakımından göknar ve Avrupa
melezi türlerine göre çok daha zengindir. Bu farklılıklar sonucu çivi
tutma direncide farklılık göstermektedir.
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20
15
10
5
0
Avrupa
melezi

Göknar

Kayın

Dişbudak

Şekil 2. Dişbudak, kayın, göknar ve Avrupa melezi ağaç türlerinde
teğet yüzeyde yapılan çivi tutma direncine ait sonuçlar
4. Sonuçlar
Bu çalışmada, doğu kayın (Fagus orientalis Lipsky), Avrupa
melezi (Larix decidua), göknar (Abies Mill.) ve dişbudak (Fraxinus
excelsior) odunlarına ait deney örnekleri üzerinde TS EN 13446
(2005) standardına göre teğet yüzeylerde çivi tutma direnci değerleri
araştırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, çivi tutma direncinde,
varyans analizinde ağaç türü faktörü anlamlı sonuç vermiştir. En
yüksek teğet yüzeyde çivi tutma direnci dişbudak odununda (16.35
N/mm2) belirlenirken, bunu sırasıyla kayın (15.34 N/mm2), göknar
(6.05 N/mm2) ve Avrupa melezi odunu (4.53 N/mm2) izlemiştir.
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ÖZ
Tarihsel ve sosyo-kültürel değerlerin insan eliyle mekâna
aktarılmasının bir sonucu oluşan bahçe kültürü tarihin her döneminde
etkili olmuş ve giderek artan bir önemle bilimsel araştırmalara konu
olmuştur. Türk bahçeleri çoğunlukla mesire yerleri ve saray bahçeleri
olarak tasarlanmıştır. Türk kültürünün binlerce yıllık birikimi,
kültürel, coğrafi, felsefi, dini etkileşimlerin ve inançların bir ürünü
olarak ortaya çıkan Türk bahçelerinin orijinal karakteri, 18.yy’dan
itibaren Rönesans ve Barok bahçe sanatının etkisi ile değişim süreci
geçirmiştir. Türklerde ağacın kutsal ve doğanın simgesi olduğu inancı
ile ağaç, bahçenin önemli bir unsuru olmuştur. Osmanlı Devleti’nin
kuruluşundan son dönemlerine kadar bahçe ve çiçek sevgisi adeta bir
devlet politikası olarak benimsenmiştir. Türk bahçelerinde ağaçlar
genellikle soliter olarak kullanılmış, çalı formlu bitkilerin kullanımı
yaygın olmamıştır. Bahçelerde lale ve gül türleri başta olmak üzere
çok çeşitli ve renk etkisi olan çiçek türlerine sıkça yer verilmiştir. Bu
çalışmada Türk bahçelerinde kullanılan bitki materyali ve bu
materyalin hangi estetik ve işlevsel ölçütlere ve sosyo-kültürel
koşullara göre seçilip bahçelerde yer verildiği irdelenecek, bahçelerin
bitkisel tasarım prensipleri araştırılacaktır.
Anahtar kelimeler: Türk Bahçeleri, Osmanlı bahçeleri, saray
bahçeleri

ABSTRACT
Garden culture, which was the result of transferring historical and
socio-cultural values to the place by human hand, has been effective in
every age of history and has been the subject of scientific research
with increasing significance. Turkish gardens are mostly designed as
recreation areas and palace gardens. The original character of Turkish
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gardens, which emerged as a product of thousands of years of Turkish
culture, cultural, geographical, philosophical, religious interactions
and beliefs, has undergone a process of change with the influence of
Renaissance and Baroque garden art since the 18th century. BThe tree
has been an important element of the garden with the belief that the
tree is the symbol of the holy and nature in the Turks. Until the last
period of the Ottoman Empire, the love of garden and flowers was
embraced as a state policy. In Turkish gardens trees are generally used
solitary and the use of bush-shaped plants has not been common. In
the gardens, tulips and roses as being in the first place, a wide variety
of flowers with a variety of color effect is often used. In this study, the
plant material used in Turkish gardens and their in what aesthetic and
functional criteria and socio-cultural conditions they are chosen and
given placein the garden will be examined, the planting design
principles will be investigated.
Keywords: Turkish gardens, Ottoman gardens, palace gardens
1. GİRİŞ
Tarihsel süreç içerisinde Doğu ve Batı toplumlarında farklı
düşünce ve fikirlerle oluşan bahçe kültürü, farklı uygarlıklarda farklı
biçimsel ve işlevsel niteliklere sahip olmuştur. Örneğin Batı
kültüründe bahçe görsel özellikleri ile ön plana çıkarken, doğu
toplumlarında daha faydacı ve içinde yaşanılan bir mekandır.
Uygarlıkların, içerisinde yer aldıkları coğrafyaların topografik,
ekolojik, sosyal ve kültürel nitelikleri doğrultusunda bahçeler
biçimlenmiş ve yine bu unsurlar doğrultusunda değişime uğramıştır.
Bu bağlamda Türk bahçe kültürü de mistik ve edebi bir yaklaşımlarla,
dönemsel farklılıklara paralel olarak değişimlere uğramıştır.
Batı etkisinden önce Osmanlı’da bahçe daha çok yemeklerin
yenen, müzik dinlenen, spor karşılaşmalarının yapıldığı, törenlerin
düzenlendiği, bir arada olunduğu bir yapıya sahipti (Polat, 2018).
Türk kültüründe bahçe anlayışı, göçebe yaşamın etkisiyle
oluşan doğa algısı ile biçimlenmiş, bahçede doğayı yaşamak ve
yansıtmak amacı ile sınırları belli olmayan; dağ, ova, göl, ırmak gibi
doğal peyzaj unsurlarını bahçeye dahil eden bir niteliğe sahip
olmuştur. Yerleşik hayata geçiş ile birlikte doğa algısı ve anlayışının
değiştiği düşünülürse de Türkler farklı sosyal, kültürel, ekonomik
koşullar etkisinde olsa da doğayı bahçeye dahil etmeyi sürdürmüşler,
bunu farklı ifade biçimleriyle gerçekleştirmişlerdir. Fakat ne yazık ki,
günümüzde bahçe ve bitkilerin Türk kültüründeki serüveninin, göçebe
Türk kavimlerinden başlayarak, Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti ve

409
nihayet Türkiye Cumhuriyeti’ne varan durumunu irdelemek, Osmanlı
Devleti’nin kuruluşuna kadar olan döneme dair yazılı kaynakların
yetersizliği ve sanat eserlerinin büyük ölçüde yok olmuş olması
nedeniyle mümkün görünmemektedir. Tournefort’a (2005) göre Türk
bahçelerinin oluşumunda cennet bahçesinin bu dünyada yaratılması,
başka bir deyişle “dünyevi bir cennet”e kavuşma arzusu ön plana
çıkmıştır. (Çınar ve Kırca, 2010).
Türkler, yeme, içme, eğlenme, dinlenme, dolaşma, uyuma gibi
yaşama dair ihtiyaçlarının çoğunu bahçede gerçekleştirmektedirler.
Dış mekânda oturma ve yemek yeme alanları ile küçük yapılar, ana
yapı ile bütünlüğü sağlamaktadır. Eğimli alanlarda teras bahçeleri
oluşturulmakta,
teraslardan
her
biri
farklı
işlevlerle
değerlendirilmektedir. Doğaya olan saygı, doğal form ve düzenden
hoşlanma duygusu, bahçe tasarımında izlenmektedir (Öztan, 2004)
Aslanoğlu Evyapan (1974), Türk bahçelerini yalın, ama kavramca
zengin bir bahçe olarak tanımlamıştır. Bahçelerin bazan bağ, av sahası
veya korulukla bitişik, büyük olabildiği gibi bazen de küçük ölçülerde
daima loş, gölgeli ve yazın kavuruculuğundan korunmuş, bir dinlenme
yeri şeklinde olabildiği belirtilmektedir (Kuş Şahin ve Erol, 2009).
İslam bahçe kültürünün bir bileşeni olarak bilinen Türk
bahçeleri, Türk toplumlarının var olduğu farklı coğrafyalarla ilişkili
olarak özellikle Akdeniz, İran ve Bizans bahçecilik anlayışından
büyük ölçüde etkilenmiştir (Çınar ve Kırca, 2010). İslam bahçelerinin
ayırt edici özellikleri sembolik bir yorumla birlikte bazan mistisizme
doğru giden derin dinsellik, şairane atmosfer ve her türlü asıl amaçtan
uzak manevi bir huşûdur. İslamın bahçelerle ve bitkilerle ilişkisi
Tanrı’nın “her yerdeliği” ile belirlenmektedir (Kuhnke, 1998).
Eski Türk inancına göre; gök, dağ, taş ve ağaç yaratanın
tecellisidir ve dolayısıyla kutsaldır. Bu inanış, kültürel devamlılığın
bir sonucu olarak Türk bahçe sanatına her dönemde yansımış ve
bahçenin biçimlenmesinde önemli bir faktör olmuştur (Tazebay ve
Akpınar, 2010).
Osmanlı İmparatorluğu döneminde; bahçe ve bitki kültürü;
saray bahçelerinden, küçük ev bahçelerine ve kamusal alanlara,
mimari, tasvir, minyatür, süsleme sanatları, dokumacılık ve edebiyata
kadar birçok dalda uygulama alanı bulmuş, tören ve kutlamaların
vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu dönemde Türk
bahçeleri, içinde barındırdığı farklı göçebe Türk toplulukları ve
Selçuklu Devleti’nden devralınan kültürel mirasın harmanlanması ile
doğayı yorumlamıştır. 18. yüzyıl sonrasında ise Avrupa’da geniş
yankı bulan Rönesans ve Barok akımlarının Osmanlı devlet adamları
tarafından da benimsenmesiyle, özellikle bahçecilik ve mimaride yeni
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bir döneme girilmiş, bahçeler özgün karakterini hızla yitirmeye
başlamıştır. Batılı bahçıvan, mimar ve ressamların Osmanlı Devleti
için çalışmak üzere davet edilmesiyle doğal biçimlerden ziyade formal
biçimler ağırlık kazanmış, süslemelerde gösteriş ve abartı tercih
edilmiştir. Bahçelerde kullanılan bitkiler de bu gelişmelere paralel
olarak değişmiş, doğal türler yerlerini büyük oranda dünyanın dört bir
yanından ithal edilen egzotik türlere bırakmıştır (Çınar ve Kırca,
2010).
2. TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜRK BAHÇESİ
VE BAHÇEDE KULLANILAN BİTKİ MATERYALİ
Türk Bahçesi, binlerce yıl içinde çeşitli kültürlerin ve
coğrafyanın etkilemesi sonucu oluşmuş bir yapıdır; bu özelliği ile,
Türk Evi ve Türk Mutfağı gibi benzeri olmayan bir özelliğe sahiptir.
Türkler’in yerleşik yaşama geçişleri ile birlikte ilk Türk kentleri
oluşmaya başlamıştır ve bu dönem ilk Göktürk kentlerine kadar
uzanmaktadır. Daha sonraki dönemlere ilişkin olarak gerek Orta Asya,
gerekse İran coğrafyasındaki Türk kentlerinin bağlık ve bahçelik
olduğundan pek çok yazar bahsetmektedir. Bu bağlık bahçelik kentler
İslamiyet’ten sonraki devirlerde de Türk kentlerinde varlığını
sürdürmüştür. Zaman içerisinde, av bahçeleri gibi farklı işlevler
taşıyan bahçeler de bu bahçelere eklemlenmiştir (Genim, 2002). I.
Yüzyılda özellikle sarayların büyük avlularının ortasında yer alan ve
"Cehar Bağ” olarak adlandırılan bahçe, ortada kesişen ve su
akıntılarını tasvir eden iki eksen ile dört parçaya bölünmüş bir düzeni
sunmakta idi. Dört kanala kıyısı olan alanlarda çiçek tarhları
oluşturulmakta idi. Bu bahçe sistemi, bahçe düzenlemelerinin erken
dönem bir örneği olarak düşünülebilir. Çünkü ilk örneklerine M.Ö. 6.
Yüzyıl’a kadar uzanan Pers evlerinde rastlanmaktadır (Kuhnke, 1998).
Büyük Selçuklu dönemi Isfahan şehrinin ve özellikle
Melikşah Sarayı’nın bahçeleri ile aynı dönemde var olmuş bazı
Horasan şehirlerindeki bahçe kültürü ve eğlenceleri Doğu
Edebiyatı’nın en önemli esin kaynaklarındandır. Günümüzdeki
Mevlana Türbesi’nin yerinin bir gül bahçesi olduğu söylenmekte,
daha önce Horasan ve İran’da olduğu gibi devrin hükümdarları ve ileri
gelenleri bu tür bahçeler içinde yapılan anıt mezarlara gömülmekte ve
çoğunlukla bu bahçeler zaman içinde mezarlık alanlarına
dönüşmektedir. Konya’daki gül bahçesinin de zaman içinde mezarlığa
dönüştüğü söylenmektedir (Genim, 2002). Selçuklu Dönemi’nde
bahçelerin hoş kokuları ve çiçekleri, şiirsel metinlerle de
betimlenmiştir. Örneğin, Mevlana Celâlettin Rumi, eserlerinde nergis,
sümbül, gül ve lâleden çok söz etmektedir (Memlük, 2013).
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1330 yıllarında Anadolu’yu dolaşan İbn-i Batuta Antalya,
Burdur, Milas, Konya gibi şehirlerin bağlık, bahçelik olduğunu,
evlerin çoğunlukla bahçe içinde bulunduğunu söylemektedirler
(Genim, 2002).
Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile birlikte Bursa ve daha sonra
Edirne’de inşa edilen sarayların ve devlet büyüklerinin bahçeleri
hakkında ne yazık ki yeteri kadar bilgi bulunmamaktadır. Bununla
birlikte Edirne bahçeleriyle ve yapılarıyla Osmanlı’nın uzun süre
gurur kaynağı olmuştur. Edirne’de akarsuların kenarında tesis edilen
av korulukları başkentin İstanbul’a taşınmasından sonra da hemen
hemen tüm şehzade ve padişahların kaçıp sığındıkları birer huzur
ortamı olmuştur. Edirne özellikle gülistanları ve gül çeşitleriyle
zenginleşen bir kent olmuştur (Memlük, 2013).
Kanuni Devri’nde yapımına başlanan Üsküdar Sarayı (Kavak
Sarayı), bağlık, bahçelik bir alan içinde, köşkler ve kasırlardan oluşan
bir yapılar topluluğu olup, padişahların yaz günleri mesire
alışkanlıklarını karşılamak üzere kullanılmakta idi.
Sarayın
bahçesinde çiçek tarhları yoktur, o dönemde daha çok sebze cinsinden
bitkiler yetiştirilmiştir. Süs ağaçları da çok nadir kullanılmış olup
yalnız servi ve çam ağaçları göze çarpmakta ve bu ağaçlara kentin her
tarafında rastlanmaktadır. Burada gözlemlenen, doğaya en az
müdahale, faydacı bir tutum, çiçeklerin yanı sıra sebze ve
meyveliklerin belirli bir düzen içinde birbirinden kesin hatlarla
ayrılmış bir yapıda değil, doğada olduğu gibi arazi yapısına en az
müdahale edilecek şekilde düzenlenmiş bir bahçedir. Üsküdar
Sarayı’nın yanı sıra bazı yazlık ikametgâhlarda da bağlık bahçelik
alanlara sıklıkla rastlanmaktadır. İstanbul, Galata, Eyüp ve Boğaziçi
çevresindeki tüm yerleşmeleri bağlık ve bahçelik olarak anlatan
Evliya Çelebi, aynı zamanda sarayın malı olup sarayın sınırları dışında
yer alan bahçeler olan Hassa Bahçeleri’ni de tarif etmektedir. Evliya
Çelebi kadar bilinmeyen bir kaç kaynak da İstanbul Bahçeleri
hakkında bilgi vermektedir (Genim, 2002) .
Sanat ve mimaride batı etkisinin görülmeye başlandığı
yıllarda Osmanlı padişahları, saraya bağlı bahçelerde üretilen çiçek,
sebze ve meyvelerin satışıyla olduğu gibi, buralara dikilecek bitkilere
de özel ilgi göstermiş, buyruklarla Anadolu ve dünyanın dört bir
yanından büyük miktarda çiçek ve ağaç getirtmiş ve hatta kimi
zamanlar bunların dikimiyle bizzat ilgilenmiştir. Refik’e (1988) göre ,
Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde sanatın her alanında görülen
hareketlilik bahçelere de yansımıştır ve ıslah edilen çiçeklerin saray
bahçeleri için büyük miktarlarda sipariş edilmesi bahçelerde çiçeğin
ne kadar çok kullanıldığına işaret etmektedir. Saray bahçeleri için
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Halep’ten 500.000 adet sümbül soğanı getirtilmesi, Edirne’den
kantarlarla kırmızı gül ile sakız gülü fidanı sipariş edilmesi ve hassa
bahçelerinde sümbül soğanı kalmaması üzerine Maraş’taki yaylak ve
dağlardan 50.000 adet ak sümbül ile gök sümbülü soğanının
toplanması padişahların emirleri arasındadır. Fatih Sultan Mehmed’in
İstanbul’un fethinin ardından savaş gazilerine ganimet dağıtmak
amacıyla yaptırdığı Hasköy’de yer alan Tersane Bahçesi’nde turfanda
sebzelerle iyi cinsten limon, turunç, ağaç kavunu, nar, üzüm, şeftali ve
kayısı gibi çeşitli meyveler yetiştirilmiş, ayrıca buraya on iki bin adet
servi diktirmiştir. Akdeniz ülkeleri ve Bizans’da olduğu gibi Osmanlı
saray bahçelerinin de vazgeçilmez bir unsuru olan servi, bahçenin
mistik bir öğesi idi. Servinin dimdik duruşu ve insan üzerindeki
Tanrısal etkisi, zaman içinde bu bitkinin saray bahçelerinden çıkıp
mezarlıklara da dikilmesine ve kutsal sayılmasına neden olmuştur. III.
Ahmed döneminde Sadâbat Sarayı çevresinde ilk batı-stili bahçe
düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. Daha sonra yaygınlaşan bu tarz
bahçe, artık en belirgin özelliği içinde yaşanılırlık olan geleneksel
Türk Bahçesi niteliğinde değildir. Bu yeni düzenleme ağaçlarla
gölgelenen ve gül veya lâlelerle zenginleşen bir doğa parçası değil,
farklı türden bitkilerin girift şekilde bir arada bulunduğu ve ağaçların
belirli bir düzen içerisinde yer aldığı görkemli "parter"lerdir. Sadâbad
Kasrı’nın yapımıyla başlayan batılı yaşam ve eğlence kültürü
Sadrazam İbrahim Paşa’nın lâleye olan aşırı düşkünlüğüyle bir araya
gelerek Lâle Devri’nin ihtişamını ortaya koymuştur. Bu dönemde
bahçeler kocaman sümbül, lâle ve güllerle bezenmiştir. 1735 tarihli bir
belgeye göre saray bahçelerine dikilen ağaç türleri ise çınar, dişbudak,
ıhlamur, karaağaç, idris, çitlenbik, meşe, defne, erguvan ve ahlat gibi
türlerdir. Kentte yer alan diğer bahçelerde de ıhlamur, yediveren
karanfil, yediveren gülü, frenk gülü, sarı gül, frenk asması, yasemin,
filbahri gibi türler yer almakta idi (Çınar ve Kırca, 2010).
VI. yüzyıl İstanbul minyatürlerinde de rastlanabileceği gibi,
Topkapı Sarayı bahçesi büyük ağaçları ve renkli çiçekleri ile kendini
göstermektedir. Tepenin en üst noktasından denize doğru uzanan sırt
üzerinde inşa edilen yeni sarayın, I. ve II. avluları bir kaç ağaç dışında
çayır niteliğindedir (Genim 2002). Topkapı Sarayı’nın ikinci
avlusunda bulunan servi sıralarına yer verilmiştir. Sarayın bahçesinde
ayyrıca Defne, Servi ve pek çok türden bitki yer almaktadır (Çınar ve
Kırca, 2010). Buna karşın III. ve IV. avlular ile sarayın her iki
yanındaki vadi tabanları ağaçlık ve bağ ve bahçedir. Gülhane Bahçesi
denilen kısım adı gibi gül bahçesi olup, aynı zamanda sebzelik ve
meyveliktir.
VII. yüzyılda bu bahçeleri gezen Evliya Çelebi’ye göre
çimenlik ve ağaçlık bir alan olan Edirne Saray bahçerinde gül,
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sümbül, lâle, menekşe, reyhan, yasemin ve erguvan ve nergis, nesrin,
şebboy, şakayık, karanfil ve bunların emsali pek çok çiçek ile sebze
bostanları yer almaktadır. Sarayın sebze ihtiyacı büyük oranda da
bahçelerden karşılanmakta, hatta ihtiyaç fazlası sebze ve meyveler
halka satılmaktadır. Gökyay’a (1990)’a göre göre bu dönemde
Edirne’de çiçek sevgisi o kadar büyüktür ki, Evliya Çelebi’nin
anlattığına göre gül, sümbül, nergis ve zambak, menekşe, fesleğen
mevsiminde cemaat safları arasında ve camilerde bu çiçeklere bolca
yer verilirdi (Genim 2002) (Çınar ve Kırca 2010). Gökyay’a (1990)
göre Edirne’deki Hünkar Bahçesi Sarayı’nda göklere uzanmış salkım
söğüt, Servi, Kavak, Karaağaç türleri ile; gül, sümbül, menekşe,
nesrin, şebboy, şakayık, karanfil ve emsali gibi kokulu çiçekler yer
almakta idi (Çınar ve Kırca 2010). Edirne’de Saray Bahçeleri dışında
pek çok bahçe daha olup bunların en önemlilerinden biri de Bayezid
Şifahenesi’nindir. VIII. yüzyıl kaynaklarından edinilen bilgilere
göre, şifahanenin bahçesinde uzun serviler, meyve ağaçları, yasemin
ve hanımeli gibi kokulu bitkiler mevcuttu.
Topkapı Saray Müzesi’nde yer alan VIII. yüzyılın ikinci
yarısına ait belgelerden birinde Ağa Bahçesi’ne çeşitli boyda ıhlamur,
yediveren karanfil, yediveren gülü, frenk gülü, sarı gül, frenk asması,
yasemin, filbahri alındığı bilgisinin yer aldığı, yani çiçek bahçelerine
büyük bir özenle bakıldığını ifade etmiştir (Atasoy, 2002).

Şekil 1. Topkapı Sarayı ön bahçesi (Url 1).
Yeşil (2003), eski Türk mahallesinde genellikle kentin ortak
ağaçlandırma alanının bulunmadığını, fakat ev bahçelerinin,
yaşantının kapalı bir ortamda sürdürülmesi ve doğanın evin içinde
yaratılmasından dolayı, farklı ağaç ve çiçeklerle dolu olduğunu
belirtmektedir. Kentlerin çoğunlukla kenar kesimlerinde rastgele ağaç
topluluklarının oluşturduğu koruluklar, mesire için önem verilen yeşil
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alanlardandır. Koruluklar, aynı zamanda halka açık parklar şeklinde
görev yapmıştır (Kuş Şahin ve Erol, 2009).
Boğaziçi’ndeki bahçe düzenlemelerinin Türk Bahçesi’nin
oluşumunda özel bir önemi vardır. Binlerce yıllık erozyon sonucu
doğal toprağını kayıp eden yamaçlar, teraslanmış ve bunların üzerine
bahçeler yapılmıştır. Beylerbeyi Sarayı, Arnavutköy Hasan Halife
Bahçeleri, vs. bu tür yapılanmalara örnek teşkil etmektedir. Uzun
yüzyıllar baltalık olarak kullanılan Boğaz yamaçlarının bir bölümü,
I . yüzyılda Saraya yakın paşalara ihsan sonucu dağıtılmaları ile
koruma altına alınmış ve bugünkü koruluklar oluşmuştur. Hüseyin
Avni Paşa, Fethi Ahmed Paşa, Abraham Paşa, Sait Halim Paşa
Koruları bu gelişim sonucu ortaya çıkmıştır (Genim 2002). Bayram
Ağa Korusu’nda ıhlamur ağaçları, mazılar, yemiş ağaçlarına ayrılmış
köşeleriyle ve tepeden sahil yoluna kadar sık dikilmiş çam ağaçlarıyla
gerçekleştirilmiş bir bahçeden söz edilmektedir. Mavi ladin, sedir,
pırnal (pırnal meşesi) , yalı çamı ve pek çok diğer çam çeşitleri,
kestane, meşe ve çınarlarla güzel bir birliktelik sergilerdi (Çınar ve
Kırca, 2002).
Türk bahçelerinde meyve, sebze ve süs bitkileri bahçenin yeşil
dokusunda bir araya getirilmiştir. Bitki kullanımı, günlük
gereksinimleri karşılayacak şekildedir. Meyve ağaçlarının işlevi
ekonomik olarak görünse de, asıl amaç gölge ve gizlilik yaratmaktır.
Bu durum, Türk Bahçesinde estetik ve işlevselliğin ortak çözümünü
örneklemektedir (Öztan, 2004). Türk bahçelerinde, özellikle konut
bahçelerinde çalı kullanımı yaygın değildir. Bu nedenle bahçe
tasarımlarında genellikle ağaç ve çalılar birlikte kullanılmamaktadır.
Ayrıca çalılar yerden itibaren dallandıklarından bahçede alan işgal
etmekte ve bahçeye görsel bir güzellik dışında bir işlev
sunmamaktadırlar. Bununla birlikte Boğaziçi kıyısındaki yalıların
güzel çiçek bahçeleri mevcuttur. Buralarda gül, karanfil, akasya gibi
bitkileri görmek mümkündür (Wallace, 2007).
Türk bahçelerinde yerli ve egzotik sıklıkla kullanılan bitkiler
Çizelge 3.1.1.’de verilmiştir.
Çizelge 3.1.1. Türk bahçelerinde kullanılan başlıca bitkiler (Wallace,
2007).
Meyve Ağaçları:
Ayva (Cydonia oblonga), Badem (Prunus
dulcis), Ceviz (Juglans regia), Elma (Malus domestica), Erik (Prunus
domestica), Fındık (Corylus), Fıstık (Pinus pinea), İncir (Ficus carica),
Kayısı (Prunus armeniaca), Keçiboynuzu (Ceratonia siliqua), Kestane
(Fagaceae), Kızılcık (Cornus mas), Limon (Citrus), Nar (Punica
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granatum), Portakal (Citrus sinensis), Şeftali (Prunus persica), Turunç
(Citrus aurantium), Üzüm (Vitis)
Gölge ve Çiçek Ağaç-Ağaççıkları: Ağaç hatmi (Hibiscus), Akasya
(Acacia), Defne (Lauraceae), Erguvan (Cercis), Çınar ( Platanus),
Çitlembik (Celtis), Manolya (Magnolia), Mimoza (Acacia dealbata),
Sakız ağacı (Pistacia lentiscus), Sedir (Cedrus), Şimşir (Buxus), Söğüt
(Salix)
Çalılar ve Yer Örtücüler:
Ayçiçeği (Helianthus annuus), Çuha
(Primula), Fesleğen (Ocimum basilicum), Gül (Rosa sp.), Hanımeli
(Lonicera), Itır (Pelargonium), Lale (Tulipa sp), Menekşe (Viola),
Nergis (Narcissus) Orman gülü (Rhododendron), Sardunya (Scanted),
Sümbül (Hyacinthus), Süsen (İris), Şakayık (Paeonia), Yasemin
(Jasminum), Zambak (Lilium)
3. SONUÇ
Türk bahçelerine ilişkin literatür bilgisine de kısıtlı sayıda
veriden ulaşılabilmekle birlikte, geçmişten bugüne taşınabilmiş örnek
bahçe sayısı oldukça da azdır. Farklı dönemlerde inşa edilen
bahçelerde ekonomi, kültür, gelenek, görenek ve daha bir çok etken
bahçelerin tasarımlarını, biçimlerini ve bitki tercihlerini etkilemiştir.
Bu nedenle geçmişten bugüne erişen bahçe örneklerinde farklı
nitelikler görmek mümkündür. İşlevsel özellikleri ile kendilerini ifade
eden bahçeler, içerisinde yaşanan mekânlar olarak var olmuşlardır.
Türk bahçelerinde genel olarak büyük ve sembolik önemi olan
ağaçlar, meyve ağaçları ve çeşitli çiçekler kullanılmıştır. Özellikle
Lâle Devri’nde Türk bahçeleri en ihtişamlı dönemini yaşamış,
bahçede lâlenin kullanımıyla görsel bir şölen oluşturulmuştur.
Bahçelerde kullanılan ağaç türlerinden çınar gücü, servi göğe yücelişi,
gül sevgi ve aşkı sembolize etmektedir. Türk bahçelerinde egzotik
bitki türleri yerine doğa türler tercih edilmiştir.
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ÖZ
Tıbbi ve aromatik bitkiler asırlardan beri gıda, ilaç ve şifa vermek
amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle yeni kullanım alanlarının
bulunması, doğal ürünlere olan talebin artması, bu bitkilerin kullanım
hacmini her geçen gün arttırmaktadır. Son zamanlarda, bu bitkilerin
tarımına olan ilgi de büyük oranda artmıştır. Ayrıca bazı türler hobi
bahçelerinde, peyzaj alanlarında ve erozyon kontrolü yapılan
sahalarda kullanılmaya başlanmıştır. Kısa boylu ve yüksek derecede
basılmaya ve susuzluğa dayanıklı ayrıca, her türlü toprakta yetişebilen
ve kış şartlarına dayanıklı bazı kekik çeşitlerinden çim alanlarında yer
örtücü bitki olarak yararlanılmaktadır. Step alanlarında kuvvetli kök
yapısına sahip, araziyi çok iyi kapatan dal yapısına sahip olan aynı
zamanda tıbbi değeri olan geven, kardikeni, kapari, adaçayı, menengiç
ve hayıt gibi türler kullanılabilir. Ayrıca, topoğrafik yapısı oldukça dik
eğimli alanlarda tıbbi ve aromatik bitkilerden kapari, nane ve kekik
gibi türlerden faydalanılabilir. Erozyon kontrolü çalışmalarında
kullanılacak türler içerisinden özellikle ekonomik değere sahip
bitkilerin seçilmesi ve yöre insanlarının kendi arazilerinde bu bitkileri
yetiştirmesi teşvik edilirse, böylelikle halkın gelir düzeyini arttırması
da sağlanabilecektir.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi ve aromatik bitkiler, Erozyon kontrolü,
Toprak koruma

ABSTRACT
Medicinal and aromatic plants have been used for centuries to provide
food, medicine and healing. Especially the use of new areas of use and
increasing demand for natural products increase the volume of usage
of these plants every day. Recently, there has been a large increase in
interest in the cultivation of these plants. In addition, some species
have been used in hobby gardens, landscaping and erosion control
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areas. Some kinds of Thyme varieties which can grow in any kind of
soil that is resistant to high pressure and dehydration and which are
resistant to high pressure and are resistant to winter conditions are
used as ground cover plants in grass areas. Plant species with strong
root structure in the step areas, which have a very good branch
structure that closes the land, can also be used. In addition, the
topographic structure of the steep slope areas of medicinal and
aromatic plants such as species can be used. In the case that plants
with especially economic value are selected among the species to be
used in erosion control studies, local people can be encouraged to use
these plants in their own lands and increase their income levels.
Keywords: Medicinal and Aromatic Plants, Erosion Control, Soil
Conservation
1.Giriş
Tüm bitkiler insanın hizmetindedir ve insanın varoluşundan itibaren
bitkilerle olan ilişkisi başlamıştır (Gezgin, 2006). İlk çağlardan kalan
arkeolojik bulgulara göre insanlar, besin elde etmek ve sağlık
sorunlarını gidermek için öncelikle bitkilerden faydalanmışlardır.
Yüzyıllardan beri süregelen insan ve bitki arasındaki bağ sonucunda,
günümüzde tüm dünyanın önemini kabul ettiği ve ciddi araştırmaların
yapıldığı etnobotanik bilim dalı doğmuştur (Koçyiğit, 2005).
Etnobotanik bilgi birikimi, deneme yanılma yoluyla edinilmiş ve uzun
bir zaman süreci sonucunda nesilden nesile aktarılarak günümüze
kadar ulasan çok değerli bilgileri yansıtan içerikleri ile bitkilerin
bilimsel olarak değerlendirilmelerine önemli katkıda bulunmaktadır.
İnsanlık tarihi boyunca birçok hastalık (seker hastalığı, sarılık, nefes
darlığı vb.) bitkiler kullanılarak tedavi edilmeye çalışılmış ve
çalışılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünyada yaklaşık 4
milyar insanın (dünya nüfusunun % 80’i) sağlık sorunlarını ilk etapta
bitkisel droglarla gidermeye çalıştıklarını bildirmektedir (Kızıl vd.,
2010, WHO, 1998).
Ayrıca, gelişmiş ülkelerde reçeteli ilaçların yaklaşık % 25’ini bitkisel
kökenli etken maddeler (vimbilastin, rezerpin, kinin, aspirin vb.)
oluşturmaktadır (Farns orth vd., 1985). Özellikle 1990’lı yıllardan
sonra tıbbi ve aromatik bitkilerin yeni kullanım alanlarının bulunması,
doğal ürünlere olan talebin artması; bu bitkilerin kullanım hacmini her
geçen gün arttırmaktadır. Günümüzde tıbbi bitkiler piyasasının yıllık
yaklaşık 60 milyar dolarlık bir rakama sahip olduğu tahmin
edilmektedir (Kumar, 2009).
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Erozyonu oluşturan faktörlerin başında düzensiz ve yanlış arazi
kullanımı gelmektedir. Son 30-40 yılda orman ve otlakların özellikle
tarım alanlarına dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan erozyon,
yurdumuzun hemen her yöresinde görülmekte ve geleceğimiz açısında
hızla önlem alınmasını gerektiren başlıca sorunlardan biri haline
gelmiştir.
Topraklarımızın şiddetli erozyonlarla aşınması; baraj ve göllerimizin
dolmasına, tarım ve yerleşim alanlarında seller ve toprak kaymalarına,
dolayısıyla can ve mal kaybına neden olmaktadır. Ulusların yok
olmasına ve vatanların kaybedilmesine bile neden olabilen böyle bir
doğal felaketin önlenmesi için erozyon kontrolü çalışmalarına büyük
önem verilmesi gerekmektedir.
Erozyon kontrolü çalışmaları, çeşitli bitki türlerinin ekim ve dikim
yoluyla araziye getirilmesi esasına dayalı olarak yapılmalıdır. Bununla
birlikte uygulamada kullanılan bitki türlerinin ekolojik özelliklere
uygun olması gerekmektedir.
2. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Özellikleri
Tıbbi bitkilerin tanımını tam olarak yapmak mümkün değildir.
Günümüzde “tıbbi” ve “aromatik” bitkiler terimi genellikle birlikte
kullanılmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkiler, hastalıkları önlemek,
sağlığı sürdürmek veya hastalıkları iyileştirmek için ilaç olarak
kullanılan bitkilerdir. Tıbbi bitkiler, beslenme, kozmetik, vücut
bakımı, tütsü veya dini törenler gibi alanlarda yer alırken, aromatik
bitkiler ise, güzel koku ve tat vermeleri için kullanılmaktadır (URL-1;
Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2011). Aromatik bitkilerin gıda, kozmetik
ve parfümeri sektöründe de geniş kullanım alanı bulunmaktadır.
Tıbbi ve aromatik bitkiler eczacılık ve parfümeride tıbbi ve aromatik
amaçlı olarak en eski kullanımı olan bitkilerdir (URL-1). Bitkisel
ilaçların orijinal materyali genellikle tıbbi bitkiler grubuna dahildir.
Tıbbi ve aromatik bitkiler denildiğinde hem bitkiler, hem etken madde
ve hem de tüketim alanları bakımından çok büyük bir alanı
kapsamaktadır. Bu bakımdan bugün standart hale gelmiş bir
gruplandırılması bulunmamakla birlikte, genellikle familyalarına,
içerdikleri etken maddelere, tüketim ve kullanımlarına, yararlanılan
organlarına ve farmakolojik etkilerine göre gruplandırılabilirler.
Ancak, en yaygın olarak kullanılanı etken maddelerine göre yapılan
gruplandırmadır (Faydaoğlu ve Sürücüoğlu, 2011; Ceylan, 1995).
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3. Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları
3.1.Tarla tarımında kullanımı
Tıbbi ve aromatik bitkiler açısından ülkemiz önemli gen
merkezlerinden birisidir. Bu bitkilerin büyük çoğunluğu kültüre
alınmamıştır ve çok büyük oranda doğadan toplama şeklinde temin
edilmektedir. Toplama yoluyla temin ve bilinçsiz tarım uygulamaları,
endemik ve kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin
üzerindeki baskıyı arttırmaktadır. Bu ise, büyük çoğunluğu endemik
olan ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bitki türlerinin
devamlılığını tehlikeye sokmaktadır. Bununla birlikte, tıbbi, aromatik
ve doğal kaynak niteliğindeki bitkilerden ekonomik öneme sahip olan
türlerin bazılarının (Kekik, Adaçayı, Anason, vb.) geniş alanlarda
üretimi yapılmaktadır (URL-2).
3.2. Bahçe ve peyzaj alanlarında kullanımı
1. Yer örtücü olarak kullanımı
Kısa boylu ve yüksek derecede basılmaya ve susuzluğa dayanıklı
ayrıca, her türlü toprakta yetişebilen ve kış şartlarına dayanıklı bazı
Kekik (Thymus spp., Origanum spp.) çeşitleri çim alanlarında yer
örtücü olarak kullanılmaktadır.
2. Çim alanda kullanımı
Tıbbi aromatik bitkilerin fideleri çim alanlarında gruplar halinde veya
çalı halinde, çalımsı yapıda olanlar ise tek olarak dikilebilirler. Kekik
(Origanum spp., Thymus spp.), Melisa (Melissa officinalis), Lavanta
(Lavandula spp.), Biberiye (Rosmarinus officinalis), Defne (Laurus
nobilis), Mersin (Myrtus communis) gibi türler bu amaçla
kullanılabilir.
3. Saksı içinde kullanımı
Günlük yaşantımızda, şehrin koşturmacası, iş stresi ve birçok nedenle
bir avuç toprağın, yeşilin ve sessizliğin olduğu huzur dolu mekanlara,
parklara, bahçelere ya da varsa şehir dışındaki evlere gitmek istenir.
Balkonları ve mini bahçeleri işlevsel bir şekilde kullanarak tıbbi ve
aromatik bitkiler bahçesi haline dönüştürmek insanların kendi
elindedir. Balkon ya da teras bahçeciliği ülkemizde yaygın olmamakla
birlikte, yurtdışında oldukça yaygındır. Ancak, Türkiye’de de son
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yıllarda bu düzenlemeler rağbet görmeye başlamıştır. Kekik
(Origanum spp., Thymus spp.), Oğulotu (Melissa officinalis), Lavanta
(Lavandula spp.), Biberiye (Rosmarinus officinalis), Nane (Mentha
spp.), Reyhan-Fesleğen (Ocimum basilicum), Sarısabır (Aloe vera) vb.
gibi türler bu amaçla saksı içinde çok rahatlıkla yetiştirilebilir.
Böylece yetiştirilen bitkilerden süs bitkisi olarak faydalanmanın yanı
sıra, baharat olarak ve çay olarak da yararlanılabilir.
4. Park ve bahçelerde, eğimli alanlarda kullanımı
Park ve bahçelerde süs bitkisi özelliği olan tıbbi ve aromatik bitki
türleri tercih edilmektedir. Bu amaçla kullanılabilecek bitkiler
arasında; Hayıt (Vitex agnus castus), Oğulotu (Melissa officinalis),
Lavanta (Lavandula spp.), Biberiye (Rosmarinus officinalis), Defne
(Laurus nobilis), Mersin (Myrtus communis), Sarısabır (Aloe vera) ilk
akla gelen türlerdir. Ayrıca, parkalarda ve bahçelerde, topoğrafik
yapısı oldukça dik eğimli alanlarda yine tıbbi ve aromatik bitkilerden
yararlanmak mümkündür. Dik eğimli alanlarda Kapari (Capparis
spp.), Nane (Mentha spp.), Kekik (Thymus spp., Origanum spp.) gibi
türlerden faydalanılabilir.
5. Gölge ve yarı gölge alanlarda ve ağaç altlarında kullanımı
Kekik, Defne, Nane gibi türler bu amaçla kullanılabilecek
türlerdendir.
6. Bordür, Parter ve Kaya bahçelerinde kullanımı
Çiçekleri, aromatik etkileri ve özellikle de bitkisel formları nedeniyle
Kekik (Origanum spp., Thymus spp.), Oğulotu (Melissa officinalis),
Lavanta (Lavandula spp.), Biberiye (Rosmarinus officinalis), Nane
(Mentha spp.), Reyhan-Fesleğen (Ocimum basilicum) türlerini bordür
ve parter alanlarında, Sarısabır (Aloe vera), Geven (Astragalus spp.),
Kapari (Capparis spp.), Kekik (Origanum spp., Thymus spp.) gibi
türleri ise kaya bahçelerinde kullanmak mümkündür (URL-2).
4. Erozyon Kontrolünde Kullanılan Bitkilerin Özellikleri
Erozyon sahalarının bitkilendirilmesinde kullanılan otsu, çalı ve ağaç
türlerine alternatif olacak bitki türleri, erozyona maruz olan ve zayıf
toprak özelliklerine sahip alanlar taranarak belirlenmelidir. Belirlenen
türler içerisinden kök, yaprak, çiçek ve meyve gibi ekonomik olarak
değerlendirilebilen özelliklere sahip tıbbi ve aromatik bitkiler tercih
edilmelidir.
Erozyona maruz kalan ve toprak özellikleri zayıf olan sahalardaki
bitki örtüsü incelenerek, erozyonla mücadelede kullanılabilecek,
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ekonomik değeri olan bazı bitki türleri (Capparis spp, Origanum
vulgare, Pistacia terebinthus, Salvia pumifera, Vitex agnus-castus,
Tamarix smyrnensis, Quercus coccifera, Styrax officinalis, vb.)
kullanılmalıdır. Kuraklık nedeniyle ağaçsız bölgelerde bozkır ya da
step formasyonu, geçiş bölgelerinde ise bozkır ormanları oluşur. Bu
alanlarda tıbbi değeri olan Geven (Astragalus spp.), Kapari (Capparis
spp.), Kekik (Thymus spp.) gibi türler kullanılabilir.
Kekik (Thymus spp.):Çalı ya da çalımsı görünümde ve kokulu olan
kekikler Lamiaceae familyasının dünya üzerinde 40 türle temsil edilen
bir cinstir. Genellikle derin olmayan gevşek, ılımlı, humuslu ve
kalkerli toprakları severler. Dallı çiçekli tepe ve yaprakları kullanılır.
İlaç sanayinde antiseptik imalatında kullanıldığı gibi bronşlardaki
koyu kıvamlı salgıyı sıvılaştırdığından öksürük şuruplarının
bileşimine girer.
Kapari (Capparis spp.): Özellikle Akdeniz ikliminin etkili olduğu
yerlerde yetişse de, Karadeniz sahili dışında tüm bölgelerde
görülebilir. İklimin uygun olduğu yerlerde denizden 1800 m
yükseklerde de yetişebilir. Güneşi seven bir bitki olan gebre otu,
hassas bir bitki olmadığı için duvar diplerinde bile rahatlıkla
yetişebilir. Kireçli, kumlu, toprakları sever. Kurutulmuş kök
kabukları, dövülmüş kökler ve meyvelerden hazırlanan jeller,
meyvelerin suyundan, meyve ve çiçek tomurcuklarından flavon türevi
içermektedir.
Geven (Astragalus spp.): Yetiştiği bölgelere göre farklılaşan 2000
kadar türü bulunan otsu ve küçük çalıların ortak adıdır. Gevenden
gövde veya kökünün üzerinden bıçakla özel olarak yapılan çizgilerden
akan zamka kitre denir ve kitre başka ilaç yapımında kullanılır.
Adaçayı (Salvia officinalis): Adaçayının bugüne kadar 500 türü tespit
edilmiştir. Bu türler tropik ve subtropik bölgelerde dağınık olarak
bulunurlar. Ülkemizde ise yaklaşık 90 kadar adaçayı türü
bilinmektedir. Adaçayları bir ya da çok yıllık, çoğunlukla güzel
kokulu, çalı görünüşünde ve tüylü bitkilerdir. Ülkemizde Akdeniz ve
Ege bölgelerinde; dağlarda, steplerde, tarım arazileri civarında ve
ormanlık sahalarda yetişmektedir.
Menengiç (Pistacia terebinthus L.): Sakız ağacıgiller (Anacardiaceae)
familyasından bir ağaç türüdür. Drenajı iyi, hafif, kuru ve sıcak
toprakları tercih eder. En iyi gelişmeyi alkali topraklarda yapar. Fazla
boylanmaz ve yavaş büyür. Işık isteği yüksektir. Meyveleri çerez veya
böreklerde iç malzemesi olarak tüketilir. Ayrıca meyvelerinden
menengiç kahvesi, yağından sabun yapılır.
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5. Sonuç ve Öneriler
Erozyon kontrolü çalışmaları, arazinin teraslanması ve çeşitli bitki
türlerinin ekim ve dikim yoluyla araziye getirilmesi esasına dayalı
olarak yapılmaktadır. Uygulamada kullanılan bitki türlerinin ekolojik
özelliklere uygun olması gerekmektedir. Özellikle o yörenin doğal
klimaksında bulunan bazı bitki türlerinin denenmesi ve üretim
tekniklerinin uygulamaya kazandırılması ile başarı yüzdesi daha da
artacaktır. Bu amaçla toprak stabilizasyonu açısından önemli olan ve
genetik çeşitlilik gösteren türlerde fidan üretiminin hızlandırılması, en
iyi niteliklere sahip fertlerin klonal olarak çoğaltılması ve istenilen
miktarda üretilmesi gerekmektedir.
Erozyon kontrolü çalışmalarında kullanılacak türlerin vejetatif olarak
üretilmesi durumunda arzu edilen niteliklere sahip bitkiler (kuvvetli
kök yapısına ve araziyi çok iyi kapatan dal yapısına sahip vb.) araziye
taşınmış olacaktır. Erozyon kontrolü çalışmalarında kullanılacak türler
içerisinden özellikle ekonomik değere sahip bitkilerin seçilmesi
durumunda, yöre insanlarının da kendi arazilerinde bu bitkilerin
kullanımı teşvik edilerek gelir düzeylerini arttırmak mümkün
olabilecektir.
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ÖZ
Günümüzde, şehirlerde yaşamın artması, trafik çilesi, yoğun çalışma
temposu gibi yaşam üzerinde olumsuz etki yaratan faktörler, insanları
boş zamanlarında kendilerini eğlendirecek fiziksel ve ruhsal doyuma
ulaştıracak aktivitelere katılmaya yönlendirmiştir. Bu sebeple boş
zaman değerlendirme olgusu günümüzde önem kazanmış ve ortaya
rekreasyon kavramını çıkarmıştır. Günümüzde doğal alanlar özellikle
ormanlar, rekreasyon faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kullanıcılar
tarafından tercih edilmektedir. Ormanlar ülkeler için hayati önem arz
eden doğal zenginliklerdir, aynı zamanda insanlar için yaşam kaynağı
olan ve boş zamanlarını geçirdikleri yerler olmuştur. Ancak insanların
yoğun bir şekilde kullanımı altında olan orman içi rekreasyon
alanlarında kullanıcılara bağlı olarak çevre kirliliği oluşmaktadır.
Özellikle bu alanlarda; çöpler, gürültü, trafik, yangın, toprak sıkışması
gibi pek çok olumsuz etkilere rastlanmaktadır. Rekreasyon faaliyetleri
aynı zamanda biyolojik çeşitliliği de tehdit etmektedir. Bununla
birlikte rekreasyon faaliyetleri bu alanların toprak özelliklerini (toprak
nemi, sıkışma derecesi ve organik madde ortalama değerlerini) önemli
oranda etkilemektedir. Ormanlarda kontrolsüz ve bilinçsiz
gerçekleştirilecek her türlü rekreasyon faaliyeti bu alanların
özelliklerini yitirmesine sebep olmaktadır.
Rekreasyon alanlarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilmesi için
insanların doğayı sevmesi ve koruması gerekmektedir. Rekreasyon
faaliyetleri gelecek kuşaklarında bu güzelliklerden faydalanmasını
sağlayacak
şekilde
yapılmalı
ve
insanlar
bu
konuda
bilinçlendirilmelidir. Rekreasyon faaliyetlerinin olası çevresel etkileri
belirlenmeli, bunun doğrultusunda alanın özelliklerine uygun
rekreasyon faaliyetlerinin yapılmasına izin verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, orman içi alanlar, çevre, toprak
sıkışması
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ABSTRACT
Nowadays, the factors that have a negative impact on life, such as the
increase in life in cities, traffic suffering and intensive work pace,
have guided people to participate in activities that will bring them to
physical and spiritual satisfaction that will entertain them in their free
time. For this reason, the concept of leisure time has gained
importance today and has emerged the concept of recreation.
Nowadays, natural areas, especially forests, are preferred by the users
in order to engage in recreation activities. Forests are the natural
wealth of vital importance for our country, which is also the source of
life for the people and places they spend their leisure time has been.
However, environmental pollution is created in the forest recreation
areas which are under the intensive use of people. Especially in these
areas; garbage, noise, traffic, fire, soil squeezing, such as many
adverse effects are found. Recreation activities also threaten
biodiversity. However, recreation activities have a significant effect
on soil properties (soil moisture, degree of compression and organic
matter average values) of these areas. All kinds of recreational
activities that are uncontrolled and unconscious in forests cause these
areas to lose their characteristics.
For the sustainable use of recreation areas, people need to love and
protect nature. Recreation activities should be done in a way that will
enable them to benefit from these beauties in the next generations and
people should be made aware of this issue. The possible
environmental impacts of recreation activities should be determined
and the recreation activities appropriate to the characteristics of the
area should be allowed.
Keywords: Recreation, forest areas, environment, soil compaction
1. Giriş
Son zamanlarda, kent yaşamının artması, yoğun trafik, çalışma
temposu, stres gibi zihinsel ve fiziksel olumsuz etki yaratan faktörler,
insanları boş zamanlarında kendilerini eğlendirecek fiziksel ve ruhsal
doyuma ulaştıracak aktivitelere katılmaya yönlendirmiştir. İnsanlar bu
sayede işten arta kalan zamanlarında dinlenmek, gezmek, eğlenmek
gibi faaliyetlerle, yorucu ve stresli hayatın yükünden az da olsa
uzaklaşıp, moral depolayabilme şansını elde etmektedirler. Bu sebeple
boş zaman değerlendirme olgusu günümüzde önem kazanmış ve
ortaya rekreasyon kavramını çıkarmıştır.
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Boş zaman kavramı farklı insanlar için farklı anlama gelmekle birlikte
farklı kültürlerde de farklı şekillerde yorumlanmaktadır (Torkildsen,
2005). Boş zaman, bireyin kendi adına özgürce kullanma hakkına
sahip olduğu, iş ve yaşamla ilgili zorunlu sorumluluk ve görevler
yerine getirildikten sonra geriye kalan zaman olarak tanımlanmaktadır
(Toker vd., 2003; Şahbaz ve Altınay, 2015).
Boş zaman aktiviteleri, bireylerin boş zamanlarında katıldıkları isteğe
bağlı uğraşlardır (Bradley ve Inglis, 2012). Boş zaman aktiviteleri
dinlenme, rahatlama, bilgi ve görgüyü arttırma, psikolojik ve
fizyolojik zevklere yönelik doyum sağlama, toplumsal hizmete
katkıda bulunarak ahlaki inancın gereğini yerine getirme, yaratıcı
yetenekleri geliştirme ve tüm bu faaliyetlerde herhangi bir çıkar amacı
gütmemek üzere gerçekleştirilen uğraşlardır (Yetim, 2011; Şahbaz ve
Altınay, 2015).
Son zamanlarda yapılan araştırmalar, rekreasyonun önemli kişisel
ihtiyaç ve motivasyonları karşılayan bir faaliyet olduğu üzerinde
durmaktadır (Kraus ve Curtis, 2000). Rekreasyon, gerek günümüz
kent ve iş ortamının olumsuz koşullarının etkisi gerekse insanlara
kattığı yapıcı ve olumlu özellikleri nedeniyle insanlar için bir
gereksinimdir (Talay vd., 2010). Rekreatif etkinlikler, bireyin
yaşamındaki birçok sıkıntıdan kurtulmasını ve bireyin kendisini
geliştirmesini sağlayarak bireylerin kendilerini, ilişkilerini ve
sosyo‐kültürel uyumlarını olumlu yönde etkilemektedir (Tütüncü vd.,
2011). Bu nedenle, etkinliklerin bu çerçevede programlanması
gerekmektedir (Hurd ve Anderson, 2011).
2. Rekreasyon ve Rekreasyonel Faaliyetlerin Sınıflandırılması
Rekreasyon; insanoğlunun doğasına uygun ve uygulamaktan haz
duyacağı bir etkinlik içerisinde bulunması ile sıradanlaşan ve aynı
rutini tekrar edercesine “iş-ev” arasında yaşadığı hayatı bir tarafa
bırakarak, bu zorunlu hallerden ayrı olarak ruhsal ve zihinsel
dinlenmeyi gerçekleştirerek diğer insanlarla kaynaşarak sosyal yaşam
içerisinde yer almasıdır (Mirzeoğlu vd., 2006). Aynı zamanda
rekreasyon; bireylerin yaşamsal fonksiyonlarını canlı tutmak amacıyla
onları dinlendiren, eğlendiren, neşe veren ve çeşitli uğraşlardan haz
almalarını sağlayan eylemleri yapmak veya bu etkinliklere katılarak
fiziksel ve zihinsel canlanma olarak da tanımlanmaktadır.
Rekreasyon alanları ise, rekreasyonel aktivitelerinin gerçekleştirildiği
mekanlar olarak tanımlanabilir. Kimi rekreasyon alanları bu amaç için
planlanıp tasarlanarak hizmet verirken (kent parkları, çocuk oyun
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alanları vb.) bir kısmı da mevcut nitelikleriyle rekreasyonel
aktivitelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır.
Rekreasyonun sınıflandırılmasında esas alınan prensip, genellikle,
kişinin rekreasyon faaliyetlerine katılmasına sebep olan amaçlar,
istekler ve zevkler olmaktadır. Bunun yanısıra, rekreasyon çeşitlerinde
de bazı belirli kriterlere göre ayrı gruplandırmalar yapılmaktadır.
Ayrıca rekreasyon, aktivite organizasyonlarını düzenleyenler ve
organizasyonlara katılanlar açısından da sınıflandırılmaktadır.
Rekreasyonun sınıflandırılması, rekreasyonun fonksiyonlarına veya
çeşitli kriterlerine bağlı olarak şekillenmektedir. Kişi, hangi amaç ve
istek doğrultusunda bir rekreaktif faaliyete katılmaya karar vermiş ise,
buna uygun bir rekreasyon çeşidi ortaya çıkmaktadır. İnsanların her
biri için ayrı ayrı amaçlar ve isteklerin bulunabileceği, buna paralel
olarak da çok çeşitli rekreaktif etkinliklerin olduğu düşünülürse, kesin
bir gruplama veya çeşitlendirme yapmanın zorluğu da ortaya
çıkacaktır. Rekreasyon etkinliklerini; rekreasyonun sınıflandırılması
açısından yapay dizayn edilmiş “kapalı alanlar” da yapılan etkinlikler
ve insan eliyle düzenlenmiş veya tamamen doğal bulunan alanlarda
yapılan
“ekorekreasyonel”
etkinlikler
olarak
iki
grupta
değerlendirebilir.
Kapalı Alan Rekreasyon Etkinlikleri
Değişik spor branşları, tiyatro, sinema gibi sanatsal aktiviteler ve
kültürel aktivitelerden oluşur. Bu aktiviteler ağırlıklı olarak kentlerde
ve bu amaçlarla yapılan tesislerde gelişir.
Ekorekreasyonel Aktivite Çeşitleri
Ağırlıklı olarak kent dışında düzenlenmiş ya da tamamen doğal
koruma alanlarında gerçekleştirilen ve doğayla ilgili ya da doğa
kullanılarak yapılan aktiviteler oluşturur. Ekorekreasyon, kent içinde
ve açık alanlarda yapılan rekreasyonel aktiviteler içinde kapsayıcıdır.
Zira ekorekreasyon, insan tarafından en fazla ekolojik baskıya maruz
bırakılan rekreasyonel kaynaklarda varlığını hissettirir.
Bu sınırlamalar içerisinde rekreasyon öncelikle; amaçlarına göre ve
çeşitli kriterlere göre olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
2.1. Amaçlarına göre rekreasyonun sınıflandırılması
a. Dinlenme amacıyla yapılan rekreasyon etkinlikleri: Boş zamanın
tamamen dinlenmek, yani beden ve ruh sağlığının devam ettirilmesi
veya korunması için yapılan etkinliklerle değerlendirilmesidir.
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b. Kültürel amaçlı yapılan rekreasyon etkinlikleri: Boş zamanın, eski
sanat ve tarihi eserlerin, müzelerin gezilmesi ve diğer kültürel
faaliyetlerle değerlendirilmesidir.
c. Toplumsal amaçlı yapılan rekreasyon etkinlikleri: Toplumsal
ilişkiler kurmak ve geliştirmek amacına yönelik boş zaman
değerlendirmesi etkinlikleridir.
d. Sportif amaçlı yapılan rekreasyon etkinlikleri: Aktif spor yaparak
veya pasif şekliyle seyirci, taraftar yönetici veya başka bir şekilde boş
zamanın sportif etkinliklerle değerlendirilmesidir.
e. Turizm amaçlı yapılan rekreasyon etkinlikleri: Öncelikle tatil
dönemlerinde bulunduğu mekandan, başka mekanlara gezmek,
görmek amacı ile gitmek suretiyle boş zamanı değerlendirmektir.
f. Sanatsal amaçlı yapılan rekreasyon etkinlikleri: Sanatın birçok
dalından biri veya birkaçı ile uğraşarak boş zamanların
değerlendirilmesidir.
2.1. Çeşitli kriterlere göre rekreasyonun sınıflandırılması
a. Yaş faktörüne göre: Çeşitli yaş gruplarının kendi özelliklerine göre
tercih ettikleri etkinlikler.
b. Faaliyete katılanların sayısına göre: Ferdi, grupla, kitlesel veya aile
olarak katılınan rekreatif etkinlikler
c. Zamana göre: Yazın, kışın veya başka bir mevsim de yapılabilen
rekreatif etkinlikler. Ayrıca günlük ve hafta sonları ile emeklilik
dönemlerini kapsayan uzun boş zamanlarda gerçekleştirilen
etkinlikler.
d. Kullanılan mekana göre: Açık veya kapalı alanlarda yapılan
etkinlikleri kapsamaktadır. Genel boyutları ile açık havada yapılan
tüm rekreasyonel kullanımları içeren bir rekreasyon tipi olarak
tanımlayabileceğimiz açık hava rekreasyonunun başta temel
fonksiyonları ormanlar, dağlar ve su bölgeleri oluşturmaktadır. Bu
kişinin modern şehir yaşamında, kapalı yerdeki ruhsal gerginliğinden
kurtulması, rahatlaması ve özgürlüğünü yaşaması için fizyolojik ve
ruhsal bir ihtiyacını karşılamaktadır.
e. Sosyolojik içeriğe göre: Lüks, geleneksel ya da belirli halk
kesimlerinin desteklenmesiyle katılımın sağlandığı rekreasyon
etkinlikleridir (URL-1, 2018).
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3. Orman Kaynaklarının Rekreasyonel Amaçlarla Kullanılması
Doğa temelli rekreasyon faaliyetleri günümüz şehir insanlarının,
yorgunluk ve stres atmak için, en çok talep ettikleri açık alan
rekreasyon çeşitleridir. İnsanlar herhangi bir rekreasyon faaliyetinde
bulunmasalar bile, güzel bir manzara seyretmek ya da temiz bir doğa
havası almak için, park, orman, yayla gibi alanları ziyaret
etmektedirler. Kent insanı değişik yerler görme istekleri, mevcut yeşil
alanların yetersizliği nedenlerinden dolayı kırsal rekreasyona
katılmaktadır. Özellikle sahip olduğu doğal, kültürel ve görsel
değerler nedeniyle ormanlık alanlar en çok tercih edilen açık hava
rekreasyonel kaynakların başında gelmektedir.
İnsan, hayatını sürdürebilmek için öncelikle sağlıklı bir doğal çevreye
ihtiyaç duyar. Beslenmek için doğal kaynaklardan yararlanılır.
Beslenme ihtiyacına cevap verebilecek her şey doğadadır. Tarımsal
üretim için gerekli su, toprak ve hava doğal kaynaklardır. Ayrıca,
insan hayatında bir başka değer taşıyan sanayi ürünlerinin üretimi için
gerekli her türlü hammadde yine doğada bulunmaktadır.
Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmelerin hızlı olduğu
günümüzde orman; ağaç topluluklarının bulunduğu mekân olma
yanında, başta odun hammaddesi olmak üzere çok değişik ürünler ve
hizmetler üreterek topluma fayda sağlayan, kendi içinde birtakım
dengeleri olan, canlı, dinamik ve karmaşık yapıda, karasal
ekosistemler içinde en büyük paya sahip çok boyutlu bir düzenek ve
yinelenebilir özellikte bir doğal kaynaktır.
Orman rekreasyonu ise, orman içinde ve yabanıl çevredeki doğal
kaynaklara bağlı rekreasyon etkinlikleri ve deneyimleri olarak da
tanımlanmaktadır (Hammit, 2004). Dünya alanının 1/3’ünü ve
ülkemiz genel alanının yaklaşık ¼’ünü kaplayan ormanlardan
geçmişten bugüne değin faydalanılmıştır ve faydalanılmaya da devam
edilmektedir (Pak, 2002).
Orman gibi doğal alanlara yönelik rekreasyon faaliyetleri günümüzde
yaygın bir olgudur (Karaküçük, 1999). Bisiklete binmek, kayak
yapmak, yürüyüş ve güzel manzaralı bir ortamda piknik yapmak gibi
aktivite talepleri bu alanlara olan ziyaretçi sayısını artırmaktadır.
Orman rekreasyon alanları; bir orman bütünlüğü ya da bir orman
parçası üzerinde, açık havada dinlenmeye ilişkin çeşitli insan
etkinlikleridir. Bu etkinlikler genelde piknik, atlı‐yaya yürüyüşleri,
kılavuzlu turlar, çeşitli spor etkinlikleri, manzara seyri vb. olabileceği
gibi hiçbir bedensel etkinlikte bulunmaksızın bir süre orman havasını
teneffüs etme, orman ekosistemine özgü ortam içinde zihinsel ve
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bedensel dinlenme şeklinde de olabilmektedir (Aslanboğa ve Gül,
1999; Akten, 2003; Elands ve Marwijk, 2012).
Orman alanı rekreasyon faaliyetleri son yıllarda artarak önem
kazanmıştır (Mann vd., 2010). Kentsel alanlara yakın ormanlar
insanlar için rekreatif faaliyet imkanı sağlamaktadır. Ormanlar gibi
doğal ortamlarda vakit geçirmenin insanların fiziksel ve ruhsal
sağlığına olumlu etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Doğanın sosyal
etkileşim ve fiziksel aktivite üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır.
Hem bireysel olarak hem toplumsal olarak katılımı artan açık alan
faaliyetlerinin toplum üzerinde yararlı olduğu kabul edilmektedir
(Eriksson ve Nordlund, 2013).
4. Rekreasyonel Faaliyetlerin Olumsuz Etkileri
4.1. Çevreye Etkileri
İnsanların boş zamanlarında eğlenmek ve dinlenmek amacı ile ziyaret
ettikleri orman içi rekreasyon alanları, yoğun ziyaretçi akımı
karşısında ağır tahribatlarla karşı karşıya kalmaktadır. Piknik yapılan
yerlerde oluşan çöp birikintileri, poşetler, cam şişeler, plastik bardak
ve şişeler, büyük bir yangına neden olacak durumlar bunların başında
gelmektedir.
Orman içi rekreasyon alanlarında ziyaretçilere bağlı olarak ortaya
çıkan, erozyon ve doğal hayat kirliliği oluşmaktadır. Avrupalı bilim
adamlarının yapmış olduğu pek çok çalışmalara göre, çöp yığını,
gürültü, trafik, ticari sömürü, yangın gibi pek çok olumsuz etkiler bu
alanlarda tahribat yaratmaktadır (Elands ve Marwijk, 2012). Orman
içlerinde yürüyüş amaçlı yapılan yolların kullanılmaması, doğal
ortamdaki bitkilerin, çiçeklerin, toprağın ezilmesine, toprak yapısının
ve floranın dengesinin bozulmasına sebebiyet vermektedir. Orman
içlerindeki ağaçlarda bu bilinçsiz kullanımdan zarar görmektedir
(Karaçar ve Göker, 2017).
Ormana zarar veren en önemli nedenler arasında bulunan orman
yangınları, dünyada ormanların devamlılığını tehlikeye sokan
etkenlerin başında gelmektedir. Yangınlar, dünya genelinde her yıl
milyonlarca hektar orman alanının kaybolmasına, büyük oranda
yangınla mücadele masraflarına, ormanların birçok işlevinin yok
olmasına ve aynı zamanda can ve mal kayıplarına neden olabilen en
önemli tehdittir (Kılıç, 2012; Karaçar ve Göker, 2017).
4.2. Toprağa Etkisi
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Farklı rekreasyonel kullanım tipi ve yoğunluğuna sahip rekreasyonel
etkinlikler bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği alanların bitki örtüsü
özelliklerini ve toprak özelliklerini (toprak nemi, sıkışma derecesi ve
organik madde ortalama değerlerini) önemli oranda ve düzeylerde
etkilemektedir.
Doğal
alanlarda
kontrolsüz
ve
bilinçsiz
gerçekleştirilecek her türlü turizm ve rekreasyon faaliyeti bu alanlarda
bulunan endemik bitki türlerini tahrip ya da yok etmekte, alanın
toprak özelliklerini olumsuz etkilemekte bunun neticesinde bu alanın
özelliklerini yitirmesine sebep olmaktadır (Müdderisoğlu vd., 2013;
Karaçar ve Göker, 2017). Ayrıca rekreasyon faaliyetleri doğal çevre
üzerinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Doğa ziyaretlerinin
gerçekleştiği bütün alanlarda kaçınılmaz olarak ortaya çıkan çiğnenme
bu etkilerden biridir. Diğer yandan rekreasyonel çiğnenme etkisi çoğu
zaman çevre koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterirken doğal bitki
örtüsü, rekreasyon faaliyetleri de dahil olmak üzere insan-doğa
arasındaki ilişkilerin şekli ve düzeyini ortaya koyan önemli bir
göstergedir (Atik vd., 2009).
5. Sonuç ve Öneriler
Şehirleşmenin ve şehir yaşantısının stresli ortamı gün geçtikçe
insanlar üzerinde daha da etkili olmaktadır. Günlük yaşamın hızı
insanların, boş zamanlarını artırmakta ve bu artan boş zamanlarını
daha çok doğa içerisinde geçirmelerine sebep olmaktadır. Türkiye’de
genellikle doğaya çıkmak ve doğada rekreatif etkinliklerde bulunmak
piknik yapmak gibi etkinlikler kapsamında algılanmaktadır. Oysa batı
dünyasında insanların boş zamanlarını doğada geçirme düşünceleri
birçok rekreatif etkinliği kapsamaktadır (Şahbaz ve Altınay, 2015).
Rekreasyon etkinliklerinin de büyük bir kısmı doğada meydana
gelmektedir. Yani, rekreasyon amacıyla kullanılan kaynakların çoğu
doğadadır. O halde, insan ile yaşadığı doğal çevre arasında, bir
taraftan ekonomik ve hayatın devamı bakımından, diğer taraftan
turizm ve spor gibi birçok etkinlik çeşidinin yer aldığı rekreasyonel
değerler bakımından yakın bir ilişki bulunmaktadır (Karaküçük,
2008). Doğada yapılan bu rekreatif etkinlikler beraberinde de bir
takım çevresel sorunlar getirmektedir. Bu etkinliklerin doğal alandaki
etkileri, etkinliklerin neden olduğu değişikliklerin belirginliğine ve
büyüklüğüne göre olumlu ya da olumsuz olabilir (Turton, 2005).
Ayrıca rekreasyonel etkinliklere katılan kişilerin çevresel sorunlara
karşı duyarlılıkları da doğal alana bırakılan etkinin olumlu veya
olumsuz olmasında büyük pay sahibidir (Demirel vd., 2009).
Orman içi rekreasyon alanlarının ormanların sürdürebilir bir orman
yönetimi dahilinde kullanılması gerekmektedir. Yerel yönetimlerin,
sivil kuruluşların ve özel sektör sahiplerinin, bu konuda bir araya
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gelerek ortak görüş noktasında, bir takım standart ve kurallar
belirlemesi zorunludur.
Kaynak yöneticilerinin, birçok etkinliklerin meydana geldiği doğal
alanlarda, rekreasyon etkinliklerinin doğaya saygılı, tüketici olmayan
bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlaması gereklidir. Aksi takdirde o
alanda bir takım olumsuz çevresel etkiler oluşacaktır. Bu etki sadece o
alanın bütünlüğünü etkilemekle kalmayacak aynı zamanda
kullanıcıların o alandan alacakları deneyimlerin kalitesini de
etkileyecektir. Bu yüzden gerçekleştirilecek rekreasyon etkinliklerin o
alanın ekolojisine uyumlu olması gerekir. Bu dengenin kurulabilmesi
ancak doğru rekreasyonel planlamalar ile mümkündür.
Rekreasyon planları, kentlerin farklı doğal ve sosyal-kültürel yapısı
nedeniyle kentten kente farklılıklar gösterebilmektedir. Bu bağlamda
yapılacak rekreasyon planlama çalışmalarında plancı, kentin genel
özellikleri, rekreasyonel talep ve gereksinimleri, alanın hangi tip
rekreasyon etkinliklere uygun olabileceğini ve rekreasyon kaynak
potansiyellerini ortaya koyması gerekmektedir. Ayrıca etkinliklerin
çevreye yapacağı etkileri, olumsuzlukların giderilme yöntem ve
şeklini bilerek çalışmalıdır.
Henüz ilkokul çağlarında çocuklar doğa hakkında bilgilendirilmeli,
doğal alanları nasıl kullanacakları konusunda bilinçlendirilmelidirler.
Doğayı sevmek ve korumak her yaşta her insanın görevi olmalıdır.
Rekreasyon faaliyetleri doğanın doğal dengesi bozulmadan
sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda, gelecek kuşaklarında bu
güzelliklerden faydalanmasını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmeli ve
herkes bu konuda bilinçlendirilmelidir.
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Ar-Ge Mühendisi Nurgül Durak
Esit Elekronik Sistemler İmalat ve Ticaret LTD.ŞTİ, Ar-Ge Bölümü, İstanbul,Türkiye
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ÖZ
Hareket halinde tartım sistemleri ( eight in motion - wim) kamyon,
tır gibi ağır taşıtların ticari yüklerinin yasal limitlere uygunluğunun
kontrolünü hızlı bir şekilde gerçekleştiren çözümlerdir.Projenin amacı,
yüksek hızlı taşıt tartım sisteminin, düşük hızlı tartım sistemi verisine
göre otomatik olarak doğrulanacağı ve böylece zaman içinde ölçüm
hata oranının artmasının önüne geçebilecek bir çözümün
geliştirilmesidir. Sistem, yola yerleştirilerek taşıt ağırlık değerini
algılayan sensörler, yoldan alınan veriyi dönüştürerek ağırlık değerini
bulan ve yasal limitlerle eşleyen bir proses cihazı, taşıtın yasal
limitleri aşıp aşmamasına göre taşıtı yönlendirecek olan yardımcı
sistemler ve hareket halinde yapılan ilk ölçüme göre kritik ağırlığa
sahip taşıtları düşük hızda tartarak nihai ağırlığını bulan bir kantardan
oluşmaktadır. Hareket halinde tartım sistemleri yol üzerinde taşıtın
yüksek hızlardaki hareketinde ağırlık ölçümünü gerçekleştirerek
sadece kritik ağırlıklardaki taşıtları yol kenarı denetim istasyonuna
yönlendirerek istasyonların iş yükünü azaltan bir çözümdür. Bu
sistemlerin sahip olduğu birçok avantajın yanında, sıcaklık farklarına
bağlı olarak asfalt viskozitesinin değişmesi sebebiyle sensör ve
algılayıcıların hatalı ölçümler gerçekleştirmesi gibi önemli
dezavantajları da bulunmaktadır. Bu dezavantajdan kaynaklı hata
oranları otomatik doğrulama sistemi ile minimum düzeyde
tutulmaktadır.
Anahtar sözcükler: Hareket halinde tartım, piezoelektrik sensör,
doğrulama algoritması, algılayıcı, sensör
ABSTRACT
Weight in motion (wim) is a solution that quickly checks the
compliance of commercial loads of heavy vehicles such as trucks. The
aim of the project is to develop a high speed vehicle weighing system
that can be verified automatically according to the low speed weighing
system data and thus prevent the increase in the error rate of
measurement over time.
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The system is placed on the road and the sensors that detect the
vehicle weight value, converting the data received from the road, the
weight value and matching the legal limits with a process device, the
vehicle to exceed the legal limits of the vehicle to guide the vehicle
and critical measures according to the first measurement on the move
by weighing the vehicle at low speed It consists of a scale that finds its
final weight. On-the-go weighing systems are a solution that reduces
the workload of the stations by directing the vehicles at critical speeds
to the roadside inspection station by carrying out weight measurement
at the high speed movement of the vehicle on the road.
In addition to the many advantages of these systems, there are also
important disadvantages such as the measurement of the asphalt
viscosity due to the temperature differences and the incorrect
performance of the sensors. The error rates caused by this
disadvantage are kept to a minimum with the automatic verification
system.
Keywords: weigh-in-motion,
system, sensor

piezoelectric

sensor,

verification

1- GİRİŞ (AMAÇ)
Hükümet, her yıl otoyol altyapısının bakım ve onarımı için önemli
ölçüde bütçe ayırmaktadır. Güvenlik ve altyapı koruma amacıyla yol
üzerinden geçen araçlara ait brüt ve aks başına düşen ağırlık bilgileri
gereklidir. Bu bilgiler Weigh-In-Motion( im) , yani hareketli araç
tartım sistemleri ile toplanmaktadır.
Sistem, yola yerleştirilerek taşıt ağırlık değerini algılan piezoelektrik
sensörler, yoldan alınan veriyi dönüştürerek ağırlık değerini bulan ve
yasal limitlerle eşleyen bir proses cihazı, taşıtın yasal limitleri aşıp
aşmamasına göre taşıtı yönlendirecek olan yardımcı sistemler ve
hareket halinde yapılan ilk ölçüme göre kritik ağırlığa sahip taşıtları
düşük hızda tartarak nihai ağırlığını bulan bir kantardan oluşmaktadır.
Bu kantar yol kenarı denetim istasyonlarında bulunmaktadır.
Hareket halinde tartım sistemleri avantaj ve dezavantajlara sahip bir
sistemdir. Sadece kritik ağırlıktaki taşıtları yol kenarı denetim
istasyonuna yönlendirerek istasyonun iş yükünü azaltması
avantajlarından bir tanesidir.
Çevresel faktörlerden etkilenerek
(sıcaklık, zeminin bozulması vb.) hatalı ölçüm gerçekleştirmesi
önemli dezavantajdır. Hatalı ölçümlere sebep olan en önemli faktör
sıcaklıktır. Sıcaklıktan kaynaklı hata oranlarını “otomatik doğrulama
sistemi” ile minimum düzeye indirmeye çalışılmıştır.
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2- YÖNTEM
Sıcaklık faktörünün hatalı ölçümlere yol açmasının minimum düzeye
indirilmesinin amaçlandığı bu çalışma da bilginin fiilen kullanılarak
geliştirilmesi gerektiği için uygulamalı araştırma yöntemi
kullanılmıştır.
Tasarım süreci sistem mimari tasarım, mekanik ve elektronik tasarım
ve yazılım geliştirme çalışmaları olarak üç başlıkta ele alınmıştır.
Sistem mimari tasarım çalışmalarında sistemde olması gereken
malzemeler belirlenmiştir. Mekanik-elektronik tasarım çalışmalarında
ağırlık değerini bulan ve yasal limitlerle eşleyen proses cihaz tasarımı
yapılmıştır. Yazılım geliştirme çalışmalarında ise çalışma senaryoları
ve algoritmalar doğrultusunda haberleşme yazılımı geliştirilmiştir.

3- BULGULAR ve YORUMLAR
Sistemin çalışabilirliğini test etmek için tüm sistem uygun bir
karayoluna kurulmuştur.

Şekil 1 Hareketli Araç Tartım Sistemi
Şekil 2’de yüksek hızda tartım sistem detayı gösterilmiştir. Aracın ön
kısmı loop sensörüne geldiğinde oluşan manyetik alan sayesinde araç
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girişi algılamaktadır. Araç girdiği anda kamera köprüsünde bulunan
kamera ile plakası çekilmektedir. Bu sayede araç bilgileri hangi araca
ait olduğu belirlenmektedir. Ağırlık sensörü üzerine gelen aracın
bilgileri alınarak ağırlık değerini hesaplayacak olan proses cihazına
gönderilir. İşlem sonucunda araç kritik ağırlığı geçmişse
VMS(variable message sign) köprüsünde uyarı verilerek yol kenarı
denetim istasyonuna yönlendirilir. Burada tekrar tartıma alınır ve fazla
ağırlık bıraktırılarak yola devam etmesi sağlanır.

Şekil 2 Yüksek Hızda Tartma Sistemi
Sistem yukarıda anlatıldığı gibi test edilmiştir. Sistemi etkileyen
çevresel faktörlerden biri olan sıcaklık özel olarak incelenmiştir.
İlkbahar ve yaz mevsimlerinde araç tartımı yapılarak Şekil 3’teki
grafikte görüldüğü gibi ağırlık sensör çıkışları gözlemlenmiştir.

Şekil 3 Piezoelektrik Sensör Çıkışı
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Sıcaklıktan kaynaklı hataları ortadan kaldırmak için firma tarafından
yapılan ar-ge çalışmaları doğrultusunda “otomatik kalibrasyon”
algoritması geliştirilmiştir.

Algoritma doğrultusunda belirlenen periyotlarda, araç kalibrasyon
işlemi için önce hareket halinde tartım sisteminde tartımı yapılır. Aynı
araç yol kenarı denetim istasyonuna yönlendirilerek oradaki kantarda
ikinci bir tartım işlemine tabi tutulur. Aynı araca ait tartım sonuçları
karşılaştırılarak hareketli tartım sistemi ölçüm katsayıları kalibre
edilir. Algoritma şeması Şekil 4’te gösterilmiştir.

Şekil 4 Otomatik Kalibrasyon Algoritması

4- SONUÇLAR
Yasal kütle sınırlarını aşan araçlar trafik kazaları ve altyapı hasar
riskini arttırmaktadır. Bu nedenle taşıt ağırlığının kritik değerleri
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geçmemesi için kontrol edilebilir olması gerekmektedir. Aynı
zamanda yapılan ölçümlerin doğruluğunun da önemi bir o kadar
artmaktadır.
Hareketli araç tartım sistemleri taşıtların ağırlık bilgilerini tutarak
geçtiği yola dair istatistik oluşturur. Bu istatistik verilerinden yola
çıkılarak o yola ait hasar riski bilgileri elde edilebilmektedir.
Geliştirilen otomatik kalibrasyon yöntemi ile verilerin doğruluğu
arttırılarak daha sağlıklı istatistik verileri oluşturulmaktadır.
KAYNAKÇA
Jacob, B. & Beaumelle,V. (2010). “Improving truck safety: Potential
of weigh-in-motion technology”,IATSS Research 34,France.
Koniditsiotis,C.(2000).“Weigh-in-motion technology”,Austroads
Incorporated,Australia.
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ULTRASOUND MICRO SELECTIVE COAGULATION OF
COAL SLIME - DEASHING IN MODIFIED CENTRIFUGE
SETTLING SEPARATOR
Yıldırım İsmail Tosun
Şırnak University, Mining Engineering Department,Şırnak

ABSTRACT
The desulfurization and deashing in coal washing hardly managed due
to hard ashabilitiy of Şırnak asphaltite and Kütahya Gediz lignite.
This study gave great benefits in terms of reduced costs as well as
ashing and deashing. In this study, Kütahya Gediz lignite and Şırnak
asphaltite were examined in selective oil agglomeration together with
agitation and ultrasonic act. There are advantages of centrifuge flow
turbulence. The fact is that, if the initial pressure is high, the
coagulated particles held by the oil micelles. The coagulated lamella
sheets may not capture shale or clay particles by ultrasound. The pores
in settler lead to a low flow of filtrate in the remainder of the
centrifuge settling process. The coal slime recovery ranged from 5664% combustible recoveries at 20-120 mg/l kerosene solution. Oil
agglomeration was settling slime through with mechanical agitation of
kerosene micro coagulation followed by modified centrifuge settler.
The settling performance of coal slime was researched as combustible
recoveries. Micrographs and particle size measurements indicated that
coagulates were the fine agglomerate of kerosene micro coagulation
and slime, managed ith size ranging from 70 to 100 μm. Micro
centrifuge settler proved much as other mechanical techniques such as
inclined lamella plates in column and coagulation effect was managed
in agitation conditioner by kerosene. Column Settler used to recover
coagulates on the lamella settlers temporarily. The kerosene and
surfactant adsorption was evaluated through control measurements.
Keywords: settling column, column centrifuge, kerosene coagulate,
selective agglomeration, slime settling, lignite slime, asphaltite slime
1. INTRODUCTION
In coal recovery the selective agglomeration and coagulation of solid
coal slimes were tested as self coagulation with kerosene micro
coagulation and asphaltite coagulation was effective and inclined
lamella settler or flow rate and collector dosages were needed in slime
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coagulation and agglo-settling rates was managed at the attrition speed
of 500-600 rev/min at higher speeds the agglomerated particles
deteriorated and combustible yields decreased to 76% at waste
management and coal recovery. The plant-based settling can be
operated as mobile or integrated depending on solid content and
de atering slime and astes evaluation methods in Şırnak. For this
reason selective coagulation waste was critical on the quality of which
it will be used in the oil agglomerated settling or flotation.
The collection of coal slime from tailings pool and bio-waste pyrolysis
was affecting the cost of waste management and recovery of coal and
the application of the waste separation method was also affected the
amount of solid waste to be recovered or the amount of compost to be
produced. In Sırnak province, approximately 120 thousand tons of
annual solid waste and 60 thousands as coal slime at dry weight has
been formed, and this project has been studied in a mobile incineration
plant project considering similar wastes in neighboring Siirt and
Hakkari provinces. In this way, it will be beneficial to recycle wastes,
energy gain as well as environmental effect which can be done
consciously waste classification from garbage and bio waste stream in
the regions.
The slime settling and coal recovery units that integrated were also
linked to the mobile system in the study and an economically
sustainable economical solid waste management and combustion
system in the integrated plant designed. The designed mobile
coagulation and slime settling unit ensured that the problems such as
water and soil pollution and environmental waste loss, including
energy production, were minimized. If the integrated mobile system is
economically sustainable, it is aimed that the operating cost was low
and the management was slightly economical and portable in
conformity ith Şırnak City Province, and an issue in Southeastern
Anatolian region due to the fact of less population.

1.1. Coal Slime and Waste
The almost 211TWh total electricity in 2011, Turkey were produced
primarily from imported natural gas and domestic coal (TKI, 2013).
The total amount of asphaltite resource in reserves and production in
Şırnak City are over 82 million tons of available asphaltite reserve and
400 thousand tons per year, respectively. The most effective and costeffective technologies are needed for clean coal products in today’s
modern technologies (EIA, 2015). Turkish coal industry needs
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washing technologies and high performances at lower cost with
various types of local coals.
Evaluation of natural resources, in parallel with the energy needs of
our country will provide economic benefits by reducing fuel imports.
Basically, energy production is made from imported natural gas and
has a 46% share of health. After the energy production from coal
imported natural gas is located in the second row and is provided by
burning coal in thermal power plants with a share of 26% (TKI, 2013).
Depending on the future energy demand, the ratio is expected to
increase. A total of 83 million 444ones per annum of lignite and coal
in boilers and industrial furnaces production was evaluated as the need
for heating and energy. The quality of coal ash minerals comprised
micronized size particles (Ketkar et al., 2010, Wills etal 2006, Aplan
1977). In this study, the opening of the quarry closed in Şırnak region
and the high-calorie but ash and sulfur content can be produced by
washing it is considered to be the economic contribution of higher
asphaltites. Şırnak asphaltites the ashability studies made by
developing potential flowsheets were compared accordingly wash
washing plant investment and operating costs. The result of the
feasibility study has identified suitable premises.
Asphaltites of Southeastern Anatolia is located in the Sirnak and
Hakkari ‘s provinces in Turkey 120 million tons of proven reserves of
Sirnak and Hakkari possible asphaltite of 0.2-1% moisture, 37-65%
ash, sulfur burning 6,3-7.5% total sulfur 5.5-5.7%, 60-65% volatile
matter and 2800-5600 kcal / kg has a lo er temperature. Şırnak
asphaltites beds are distributed or block-shaped space rock in the vein
location (TTK 2009). Avgamasya and production is done in Karatepe
veins approximately 15 years. Avgamasya and Karatepe veins 15-25
and 10-20 m thick clumps form. Also Hakkari, Uludere district was
spread around 1-20 m thick layer of scattered asphaltites and as bed
layers and as veins. As well as limestone bed rock, shale, marl clay,
marl and argillaceous limestone is located. Şırnak asphaltites coal is
soft with shale ash and macro sized calcite, micronized minerals as
pyrite and pyrhotite inclusions are widely distributed in coal and shale
asphaltites.
1.2. Washing with the Selective Agglomeration of Slime
Slime settling for washing the fine size coal (Jameson, 2001) is a
method most commonly used. Some studies of coal particle size and
density of mineral distribution in coal slime settling (Warner, 1985)
determined that significant side kinetic and may affect efficiency.
Studies particle size increases, as can be shown that the yield
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decreases rapidly (Schubert, 2008). Generally yield falls in the slime
settling of coarse coal, but slime settling rate is very low. Particle size
is too big, not sticking on the bubbles. In contrast, a high efficiency in
the fine coal slime settling and slime settling kinetics also increase
(Gupta et al., 2001). In contrast, slime settling rate depends strongly
on the grain size medium size coal particles. In addition, the bubble
clusters formed around the coarse coal particles was determined to be
effective in the coal particles floated by slime settling. Slime settling
in size, the solid ratio of reagent dosage and reactive species stated
that effective slime settling success (Wills and Napier-Munn, 2006,
Klimpel and Hansen, 1987, Rules 1991).
Besides, the grain size on the slime settling of coal ash and mineral
substances with a coupling degree of covering of the mineral ash has
been determined to be in effect (Laskowski 2001, Erol et al., 2003,
Chandler 1976, Chandler etal 1987). Washing the slime settling
proper size range were found to be -500 microns. Bigger size and
mechanical mixing of fine particles of coal has created different
hydrodynamic effect (Ata, 2012, Ata and Jameson 2005, Jameson,
2001). Coarser micelles of oil coal clusters are formed by agitation of
low attrition as shown in Figure 1.
Şırnak asphaltites ith the hard ashability sho ed slo settling
rates with standard slime settling of pyrite and clay depending on the
ash content of asphaltite. The proposed double column centrifuge
settler designed for Şırnak asphaltite slimes are illustrated in Figure
2.(Tosun 2017) As seen in Figure 2, coal slime oil micelles has forced
to pass into the centrifuge columns and slime passed from identified
throttles and separated as shale output.

Figure 1 Schematic of the double column slime settling system with
lamella settler phase and air bubbling.
3. MATERIALS AND METHODS
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In the conditioning by oil were managed at the period of 3–5 min. It
was found that it was necessary to disperse the particles as a thin layer
in order to minimize local agitation. Consequently, agitation was
uniform and high. the slime oil micelles were separated and recycled
in column. The proximate analysis of coal samples are given in Table
1.

Figure 2 Schematic of the double column slime settling system with
lamella settler phase and air bubbling.
Table. 1. The proximatel analysis of coals used in the experiments.
Component
Type,%

Moisture,%

Ash,% S,% Fixed
C,%

Volatile
Matter,%

Kütahya Gediz

36,9

36,9

5,4

45

47

Bolu Mengen

33,5

33,5

5,7

34

55

Şırnak
Asphaltite

41,7

41,7

6,7

33

64

In this study a modified type centrifuge settler investigated for
coagulate settling. Among the particle breaking and screen cleaning
effect, kerosene micro coagulation conditioning and coagulation
provided in efficient column slime settling process, as activated sludge
was considered the most versatile wave effect could be forced to move
at the direction of upward bubble flow instead of settling down and
was so efficient at high dense liquid medium and less efficient at less
density difference. While among the many oil slime settling type of
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chemical processes, oil slime settling through the use of carbon
coagulation by collectors were widely employed as seen from in
Figure 3. The efficiency of this process depends on the probability of
particle-bubble collision and attachment. For small particles there is a
need for small bubbles such as those produced by column slime
flotation produced finer bubbles (Nunes et al., 2011, Dai et al., 2000).

Figure 3 Schematic of the carrier - column slime settling system with
lamella settler phase and air bubbling.
However, coagulates and agglomerates of carrier slime settling by
kerosene micro coagulation fines were difficult to settle, requiring the
use of bubble contact and lamella settling separation
The particle size of the slime and the average bubble diameter were
determined with a Malvern Instruments Mastersizer 2000SM capable
of analyzing particles with diameters between 0.1-2000 µm. The
average coagulates diameter was determined with the help of a
specially designed acrylic cylindrical cell with a volume of 1 liter, to
fit in a Malvern Instruments Mastersizer 2000SM device. The
influence of pH and current density on oil droplet diameter in a 0.1
mol L-1HCl and NaCl solution was evaluated.
Column slime settling tests were carried out in a 3-liter volume 13 cm
diameter glass cell, with a 5 mm mesh stainless lamella at 45 o as
shown in Figure 3. Kerosene was used as collector conditioning and
managed following separation in the lamella settling of the modified
column cell.
The influence of kerosene concentration, pH, sodium chloride
concentration and flow rate on the coal yield, combustible recovery
and on the carrier slime settling and coagulation of the pH was
evaluated. The coagulant sludge used in the feed of column slime
settling tests used 20 mg L-1 of kerosene and 25-35 g L-1kerosene
micro coagulation at 10 % solid weght rate and 0.1 mol L-1NaCl as
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electrolyte with 0,1 mol/l HCl or NaOH as pH regulators. All reagents
used were obtained from MERCK and were analytical grade.
For each test, a coal column slime settling feed with a certain solid
liquid ratio of 10% was fed into the column slime settling cell. After
20 minutes the lamella settler collection of the slime and lamella
settler with coagulation was determined by the micrometric method
(Nikon Instruments).
4. RESULTS AND DISCUSSION
4.1. Coal Slime Characterization.
The X-ray diffractogram of the coal clay and shale obtained from coal
site selectively containing smectite and chlorite is presented in Figure
4. It can be observed that the coal slime was of a mixture of smectite
clay with calcium carbonate and chlorite, which is a rate of 3,4/1,2/0,4
weight. However, the coagulation with kerosene of clay stone
particles was ion changing reactions in the sludge but chloride waters
were effective in kerosene micro coagulation site activation with coal
particles instead of clay fines. Coagulation kinetics is not favored by
slime and other species, such as calcium carbonate particles in the
slime. It is proposed a two-step mechanism for the coagulation of coal
slime was kerosene micro coagulation activation and collector cover
conditioning which is lately shown in the Figure 1 and 2.
Ionization of clay potassium and calcium carbonate
CaCO3 + H2O→ H+ + OH- + Ca2++CO3−

(1)

Hydrolysis of clay particles
K2O Al2O3 SiO2 Si2O4 nH2O → AlO23−+ K+ + Al3++SiO4-+n H2O+
H+OH−
(2)
Where that iron and alkali cations was resulting in the cation exchange
of Ca and Fe cations, it was found that hydrogen medium activation,
hydrolysis of ions may activate clay particles for coagulation to
kerosene micro coagulation of asphaltite and carrier coagulant.

Figure 4. X-ray test result of Coal waste clay and shale
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The coagulate size distribution is showed in Figure 5. Test results
received by the particle size analyzer was the cumulative fractions that
followed the result accumulated below a given fraction size. The
frequency curve defined in the Figure 5 as the curve with peaks
obtained by Gaussian cumulative distribution. It was observed that 7%
of fines in the sample have diameters belo 15 μm, 70% of slimes in
the coal sample had diameters belo 35 μm .The average particle size
of the sample was 45 micron regarded as slime but kerosene micro
coagulation was 100 micron average size and 90% of slimes in the
sample have diameters belo 78 μm, a size small enough to justify the
use of column slime settling to recover the coal carrier kerosene micro
coagulation agglomerates. Hence, this column centrifuge settling
method produced high settling rates than those produced in the
conventional slime settling process or even in centrifuge slime
settling.
The chemical properties of Şırnak asphaltite marl and clay are given
in Table 1.
100
Şırnak Asphaltite
Kütahya Gediz
Normal Distribution Şırnak
Normal Distribution Gediz

90
80
Undersize %

70

60
50
40
30
20
10
0
1

10

100

Particle Size, micron

Figure 5. The size distribution and normal sixe distribution of Slime
ative carbon coagulates obtained from at pH 7,5.in Sellective
Coagulation
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Table 1. The composition of Ash matter; Ash clay and Ash Marly
shale of Şırnak Asphaltite in Sellective Coagulation
%Component ŞırnakMarl ŞırnakŞhale
SiO2

24.14

48.53

Al2O3

12.61

24.61

Fe2O3

7.34

7.59

CaO

29.18

9.48

MgO

4.68

3.28

K 2O

3.32

2.51

Na2O

1.11

0.35

loss

21.43

3.09

SO3

0.2

0.32

4.2. Effect of kerosene on the coal slime recovery
The effect of kerosin concentration on the coal recovery by column
slime settling and on the carrier of the kerosene micro coagulation
particles is presented in figure 4. It was observed that, in the absence
of kerosene micro coagulation, a coal recovery of 45% was achieved.
The coagulated slime settling are randomly dissolved ions may
activate shale species, hydrophilic and having average diameter
around 3-5 μm depressed coal particles.
According to study, coagulated particles caused higher entrainment
and the slime settling mechanism did not show any separation
between hydrophobic and hydrophilic shale particles. This
phenomenon improved higher affect on separation by ultrasonic wave
forces when the particles enter the act of the wave direction to the
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lamella settler column in much effect of finer clay particles occupying
the spaces between the agglomerates and let remain in liquid phase.
Some of the larger particles are drained back into the pulp, but the
sink is carried upwards and is ultimately recovered in the concentrate.
The finer the particle (<10 µm), as affected the more to remain
suspended in the inter-bubble water and to be recovered by
entrainment rather than by true slime settling, a process that occurs
only with hydrophobic particles. Figure 6
In the presence of kerosene micro coagulation, it was seen that a
higher coal recovery was in the range of 68-74 % at less concentration
of kerosene (120-150 mg L-1) and a decrease of combustible recovery
for concentrations above 250 mg L-1.
It was shown the kerosene adsorption on the kerosene micro
coagulation was sufficient even porous structure. According to the
lamella settlerer concentration was seen on kerosene micro
coagulation due to yields received by collectorless slime settling. The
surface cations (Ca2+or Fe+3), forming apolar micelles and rendering
the surface contact with shale. This kind of chemical interaction is a
specific adsorption, and therefore of difficult desorption, which
activated shale by sticking lamella settler. The surfactant increase
micelles and the combustible recovery in the lamella settler but ash
content and yield with a recovery of 76% in the presence of 30 mg L-1
of kerosene.
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Figure 6. The coal yield of coagulate as a function of the kerosene
concentration added a 0.1mol L-1HCl solution at pH 7,5 in Selective
Coagulation.
4.3. Effect of pH on Coal Yield in Selective Coagulation
The effect of pH on the coal recovery and on the zeta potential of
kerosene micro coagulation and coal surfaces with kerosene as
collector is illustrated in Figure 7.

453
70

Coal Recovery and Ash, %

65

60
55
50
45

Recovery Şırnak
Recovery Gediz
Ash Şırnak
Ash Gediz

40
35
30
25
20
4

5

6

7

8

9

10

pH

Figure 7. The asphaltite recovery in the inclined lamella column slime
settling, as change at pH changed by HCl in the presence of 40 mg/L
kerosene.
It can be observed that, without kerosene collector addition, the
combustible recovery was not high at neutral pH, increased from 23%
to 42% when the pH is increased from 4 to 9. Acidic pH improved the
activation over coal surfaces with cleaning with the pH increase,
which can contribute to the increasing clay activation by ion exchange
with resulting entrainment.

4.5. Project Design of Coal Washing Plant
The cleaning of washable hard coal needed the pre-cleaning , which
was widely used heavy medium coal washing in large drums. At the
fine coal in size (18-1mm) that cleaning was considered as heavy
media cyclone unit (Anonymous a, b, c, 2015). Şırnak asphaltites the
washing of these units Larcodem or fine coal washing unit that uses
Humphrey spirals in mind it would be useful wash plant designs are
made for efficiency cannot be achieved. According to the above
washing test results it was analyzed in terms of investment and
operating costs of the following two different designs. Implementing
both A and B model design used the slime settling column with coal
slime settling plant design also includes units shown in Figure 8. The
B design that uses only coal slime settling unit is shown in Figure 8.

454
Design Facility mainly heavy media cyclones, Humphrey spirals,
pneumatic slime settling unit Wemco column includes a slime settling
unit. The recently developed high-performance column slime settling
units in the slime coal washing, used with success. The conventional
gravity techniques were beneficial of asphaltite washing as given plant
flow diagram as shown below for the B design as shown in Figure 8.

Figure 8. The proposed plant design for asphaltite cleaning with the
column slime settling.
5. CONCLUSIONS
The results demonstrated that coal recovery with kerosene micro
coagulation and column slime settling can be used to recover
asphaltite slime from the sludge. Slime particle sizes ranging from 30
to 76μm ere obtained ith 140 mg L-1 of kerosene addition and 20
min conditioning was sufficient for column slime settling. A recovery
of 76% of fine slime and kerosene micro coagulation agglomerates
was managed in the control collectorless column slime settling;
however the collector addition increased the recovery over 80%
combustible matters. The addition of kerosene micro coagulation for
carrier slime settling improved coal recovery and decreased collector
reagent need at an amount one third. The combustible recovery was
reaching a recovery of 43% without collector addition at pH 7.5 and
79 % at 200 mg L-1kerosene addition.
The test results showed that ultrasound slime settling was an effective
alternative treatment for sludge type pulps and effectively increase by
decreasing density in the water with solid concentrations.
Due to the high ash content of Şırnak asphaltites and sho that
conventional slime settling can be as low as column slime settling The
yield was also higher at certain fuel conditioning time of 20 minutes,
but it was determined that the centrifuge settling did not disturbed
coagulates and not reduced combustible yield below to 56% which
was sufficient, and well as clean coal product contained less sulfur.
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The ash content in the settling washing plant was removed from the
42% to 26% as waste material at high weight rate 62 %. Thus, 38% of
the combustible sulfur could be disposed off.
Clean asphaltite with 25.2% ash could be produced in washing
process, if carried out, and would have the 4.3% combustible sulfur,
and a 6700 kcal/kg, lower heat value could be beneficial for both
heating and for industrial boilers using washed clean fuel.
This washing application should be mandatory. Especially the
company off-product quality, excavated shale rocks of the same color
will be involved in the production by mixing will be reduced. Also
washing process because there is very little difference between the
density of the shale and coal will be more difficult.
The plant capacity to reduce costs researchers widely used in coal
washing "modified column slime settling" (Anonymous a, b, c, 2015).
The majority needed to seek the optimal method to wash hardly
ashable Şırnak and Hakkari asphaltites.
Şırnak asphaltites may be ashable ith our technological conditions
over difficult macro-economic factors that restrict the installation of
washing facilities, fuel imports, environmental threats, such as
economic sanctions will need to be examined.

References
Akdemir, Ü., and I. Sönmez. 2003. Investigation of coal and ash
recovery and entrainment in flotation. Fuel Processing Technology
82(1): 1–9
Anonymous
a,
2015,
MultotecŞirket
http://www.multotec.com/category/ industry/coal

eb

sayfası,

Anonymous b, 2015, MBE Şirket eb sayfası, http://www.mbecmt.com/ en/products/pneuflot%C2%AE/pneuflot%C2%AE
Anonymous
c,
2015,
CWP
Şirket
http://cwp.com.tr/en/products.aspx?id=30

eb

sayfası,

Aplan F.F., 1977, Use of the Flotation Proess Desulphurization of
Coal, Coal Desulfurization: Wheelock T.D.(ed), ACS Symposium
Series,Washington
Ata , S. , and Jameson G. J.. 2005, The formation of bubble clusters
in flotation cells, International Journal of Mineral Processing 76 :
123 – 139

456
Ata, S. 2012. Phenomena in the froth phase of flotation—A review.
International Journal of Mineral Processing 102: 1–12.
Chander S, Sharma VN. 1976, Fine particles processing ,P.
Somasundran; 525-543
Chander S., Mohal B. R., and Aplan F. F. 1987, Wetting Behavior of
Coal in the Presence of Some Nonionic Surfactants, Colloids &
Surfaces , Vol. 26 , pp. 205 – 213.
Dai, Z., Fornasiero, D. and Ralston, J., 2000, Particle-bubble collision
models - a review, Advances in Colloid and Interface Science, 85,
No. 2-3, 231-256.
Degner V.R., 1986, Flotation Machine Size Selection, COALPREP86
Conference papers, p319-349
Despotovic, R, 1976,;Radiometric characterization of precipitation
process, Fine particles processing ,P. Somasundran, 481-491
Erol, M., C. Colduroglu, and Z. Aktas. 2003. The effect of reagents
and reagent mixtures on froth flotation of coal fines. International
Journal of Mineral Processing 71(1): 131–145.
Falutsu, M., and G. S. Dobby. 1992. Froth performance in
commercial sized flotation columns. Minerals Engineering 5(10):
1207–1223
Fuerstenau M.C., 1976, Flotation, AIME, New York
Gupta, A. K., P. K. Banerjee, A. Mishra, and P. Satish. 2007. Effect
of alcohol and polyglycol ether frothers on foam stability, bubble size
and coal flotation. Fine Coal Processing, eds. S. K. Mishra and R. R.
Klimpel, 78–109. Park Ridge, NJ: Noyes Publications.
Hadler, K., M. Greyling, N. Plint, and J. J. Cilliers. 2012. The effect
of froth depth on air recovery and flotation performance. Minerals
Engineering 36: 248–253.
Hogg R,1976, Characterization of mineral surfaces, Fine particles
processing ,P. Somasundran: 482-524
IEA, 2012, World Energy Outlook
Jameson , G. J. 2001 . The flotation of coarse and ultrafine particles
.International Journal of Mineral Processing 72 : 12 – 15
Ketkar, D. R., Mallikarjunan, R. and Venkatachalam, S., 1991,
Electroflotation of quartz fines. International Journal of Mineral
Processing, 31, No. 1-2, 127-138

457
Klimpel , R. R. , and R. D. Hansen . 1987 .Fine Coal Processing .
New York : Noyes Publications
Klimpel, R. R., and R. D. Hansen. 1987. Chemistry of fine coal
flotation. Fine Coal Processing 78–109
Matis, K. A. (Ed.), 1995, Flotation Science and Engineering. Marcel
Dekker, New York
Miettinen, T., Ralston, J. and Fornasiero, D., The limits of fine
particle flotation, Minerals Engineering, 23, No. 5, 420-437 (2010).
Nunes, A. P. L., Peres, A. E. C., Araujo, A. C. and Valadão, G. E. S.,
2011, Electrokinetic properties of wavellite and its floatability with
cationic and anionic surfactants, Journal of Colloid and Interface
Science, 361, 632-638
Oats, W. J., O. Ozdemir, and A. V. Nguyen. 2010. Effect of
mechanical and chemical clay removals by hydrocyclone and
dispersants on coal flotation. Minerals Engineering 23(5): 413–419.
Rubio, J. 1996. Modified column flotation of mineral particles.
International Journal of Mineral Processing 48(3): 183–196
Rubio, J. 1996. Modified column flotation of mineral particles.
International Journal of Mineral Processing 48(3): 183–196
Schubert, H. 2008. On the optimization of hydrodynamics in fine
particle flotation. Minerals Engineering 21(12): 930–936
Schubert, H. 2008. On the optimization of hydrodynamics in fine
particle flotation. Minerals Engineering 21(12): 930–936.
TKI, 2009, The Turkish Ministry of Energy, Energy, Dept., Lignite
Coal Report
TTK, 2009, The Turkish Ministry of Energy, Energy, Dept., Hard
Coal Report
Valderrama, L., M. Santander, M. Paiva, and J. Rubio. 2011.
Modified-three-product column (3PC) flotation of copper-gold
particles in a rougher feed and tailings. Minerals Engineering 24(13):
1397–1401
Warren, L. J. 1985. Determination of the contributions of true
flotation and entrainment in batch flotation tests. International
Journal of Mineral Processing 14(1): 33–44
Wills , B. A. , and Napier-Munn T. J., 2006 . Wills' Mineral
Processing Technology . Boston : Butterworth-Heinemann

458
Xie , G. Y. , and Ou Z. S.. 1999 . Research on coal washing
desulfurization . Journal of China University of Mining &
Technology 28 ( 5 ): 502 – 505
Xie , G. Y. , and Ou Z. S.. 1999 . The study and practice of cyclonic
microbial flotation column of ash and pyritic sulfur rejection from
coals . Mining Science and Technology 5 : 511 – 514.
Xie , G. Y. 2001 . Mineral Processing . Xu Zhou, China University
of Mining and Technology Press
Yianatos, J. B., J. A. Finch, and A. R. Laplante. 1988. Selectivity in
column flotation froths. International Journal of Mineral Processing
23(3): 279–292.
Yoon, R. H. 1993. Microbubble flotation. Minerals Engineering 6(6):
619–630.
Yoon, R. H. 2000. The role of hydrodynamic and surface forces in
bubble–particle interaction. International Journal of Mineral
Processing 58(1): 129–143.

459
ULTRASOUND ACTIVATED DESULFURIZATION OF
TURKISH COALS, LIGNITE - MODIFIED PNEUMATIC
FLOTATION OF ŞIRNAK ASPHALTITE
Yıldırım İsmail Tosun
Şırnak University, Mining Engineering Department,Şırnak

ABSTRACT
Şırnak asphaltite and Kütahya Gediz lignite slimes ere tested in
ultrasound acted flotation and pneumatic flotation in a modified cell
cell. Modified pneumatic cell can be operated with several bubbling
nozzles and pressurized blowing methods. The simplest of these
ultrasonic waves is that the pressure applied at the agitation process
should be kept lower until the end of the frothing process. This
ultrasonic act evaluation gave great benefits in terms of reduced ash
contents and sulfur as well as high froth level and froth permittivity
issue. The coal slime recovery changed between 59 and 67% from a
20-120 mg/l kerosene solution. Ultrasonic power conduction to
flotation cell through with mechanical agitation of kerosene followed
by modified pneumatic flotation was researched. Micrographs and
particle size measurements indicated that coagulates were the fine
agglomerate of kerosene micro coagulation and slime, with size
ranging from 70 to 150 μm. The effects of kerosene and surfactant
amounts with ultrasonic act on combustible recovery were determined
and desulfurization rate was evaluated through control measurements.
in order to determine and compare with pneumatic flotation
performance and cleaning efficiencies following microwave act of
modified pneumatic cell and conventional cell. The modified cell
design for the optimum washing unit and the most advanced clean
product was investigated. With the advanced design, the high quality
lignite was obtained by producing the cleaner product that the country
needs as desulfurization. The coal types can change the method of
ultrasonic act following flotation cleaning of the coal and asphaltite in
the local area of Şırnak. The country side may use much that
coagulation by kerosene as oil flotation method used commonly water
treatment and during flotation of asphaltite fines it was found that
sulfur content decreased to certain level with high as 48% sulfur
elimination
Keywords: ultrasonic act, pneumatic flotation, ultrasonic flotation,
mobile ultrasonic coagulation, asphaltite slime
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1. INTRODUCTION
The collection of coal slime from tailings pool and bio-waste pyrolysis
was affecting the cost of waste management and recovery of coal and
the application of the waste separation method was also affected the
amount of solid waste to be recovered or the amount of compost to be
produced. In Sırnak province, approximately 120 thousand tons of
annual solid waste and 60 thousands as coal slime at dry weight has
been formed, and this project has been studied in a mobile incineration
plant project considering similar wastes in neighboring Siirt and
Hakkari provinces. In this way, it will be beneficial to recycle wastes,
energy gain as well as environmental effect which can be done
consciously waste classification from garbage and bio waste stream in
the regions.(TKI 2009, TTK 2009)
The flotation and coal recovery units that integrated were also linked
to the mobile system in the study and an economically sustainable
economical solid waste management and combustion system in the
integrated plant designed. The designed mobile ultrasonic coagulation
and flotation unit ensured that the problems such as water and soil
pollution and environmental waste loss, including energy production,
were minimized. If the integrated mobile system is economically
sustainable, it is aimed that the operating cost was low and the
management was slightly economical and portable in conformity with
Şırnak City Province, and an issue in Southeastern Anatolian region
due to the fact of less population.
Biochar is produced by heating biomass in the total or partial absence
of oxygen. Pyrolysis is the most common technology employed to
produce active sites over asphaltite, and also occurs in the early stick
to agglomerate oil contact.
In this framework of coal waste management, it is aimed to establish
coal recovery by flotation with ultrasonic wave act. Additionally, the
coal recovery of coagulation of solid coal slimes was tested under
ultrasonic waves. For the proper coagulation, less frother dosage and
collector dosages were examined in slime flotation. The aggloflotation was managed at the attrition speed of 500-600 rev/dk at
higher speeds in the conditioner. Hence, the agglomerated particles
were deteriorated and a combustible yield in froth was decreased to
76% at high slime control and coal recovery (Yoon 2001, Xie 2000,
Xie and Oue 1999). The plant-based flotation can be operated as
mobile or integrated depending on carbonization and pyrolysis of
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biomass astes evaluation methods in Şırnak. For this reason selective
biomass waste together with asphaltite slime may be used (Tosun
2017). It was critical on the quality of biochar which will be used in
the carrier agglomerated flotation.
1.1. Washing the Coal with Selective Agglomeration and Column
Flotation
Column slime flotation of fine coal is determined could very well
yield can be floated in the micro bubbles (Yianatos et al., 1988).
Microbubble washing water in the form of shower foam zones
consisting of may be possible to obtain cleaner product coal with the
addition. (Hadler et al., 2012 and Jameson, 2001) washable
particularly difficult and shale and shale is a method used successfully
in coal at high rates. Particle size and type of coal as the slime settling
column can easily affect efficiency. However, operating parameters,
especially the foam height of the column unit, the wash water is
added, and the bias ratio is flammable operating parameters affect
efficiency (Finch and Dobby, 1990, Yoon, 1993, Yoon, 2000).
It was formed on an inclined foam zone to increase the effectiveness
of the foamso that gravity was stated to reduce drift foam. This
essential principles laid cyclonic column slime settling cell (S-FCMC)
provided a foam zone comprising inclined channels (FCMC) it proved
to be effective in coal washing and widely China (Rubio, 1996) was
used. the foam product has a third zone of the foam sediment are
removed (Valderrama et al., 2011).
Industrial development currently demands a growing consumption of
solid fuel resources in the country ith the concern of environment ın
order to supply energy needs. This wide utilization of coals and lignite
leads to a considerable amount of washing based wastes being
discharged into tailings ponds, demanding previous treatment to avoid
pollution (Wills 2000, Warren 1985). Additionally, waste waters or
sewage sludge can be treated by washing and sludge let to the soil,
providing humus carbon source and fertilizers. Thus, there was
necessary to employ solid/liquid separation for recovery of kerosene
micro coagulation and carrier techniques, such as slime settling, which
is a well established technique for minerals separation and is also
commercially used for wastewater treatment (Fuerstenau 1976, Gupta
et al, 1971). This technique is based on the different hydrophobic
manner of the particles to be separated. Thus, hydrophobic particles
can be captured by gas bubbles and float to the liquid surface. The
slime settling requires the use of surfactants to render the particle
surface more hydrophobic.
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1.2. Modified Agglo-Flotation Cell
Şırnak asphaltites spread out ide region ith the hard ashability
regarding the petrographic studies with standard sink-float analysis
and flotation of coal pyrite and clay depending on the structure of
asphaltite in the region, it has been widely reported as different types
of asphaltite showed hard coal washability. Tosun investigated
selective agglomeration and agglo- flotation of a few types of
asphaltite (Tosun 2017). The proposed design was efficient in capacity
and flotation performance of coal. The modified pneumatic cell for
flotation of slime agglomerates was tested for coal and lignite
flotation. (Figure 1) (Tosun 2018)
There are advantages of pneumatic bubbling flow. The fact is that, if
the lower bubbling size is high, the coagulated particles held by the oil
or oil bubble micelles. The coagulated sheets may capture shale or
clay particles. The slimes lead to a low flow by lamella micelle in the
remainder of the cell through frothing process (Figure 2).

Figure 1. Schematic of the modified agglo- asphaltite flotation cell
with froth phase and air bubbling.
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Figure 2. The picture of lamella micelle in the modified cell through
frothing process.
2. Ultrasound Act Flotation
Modified ultrasonic pneumatic cell can be operated with several
bubbling nozzles and pressurized blowing methods by ultrasound act.
(Özkan 1016, Özkan 2017) The simplest of these is that the pressure
applied at the agitation process should be kept lower until the end of
the frothing process. Micro waves and slow agitation may disseminate
the slime entrapment. (Chander etal,1987, Chander etal, 1976, Ata
2005, Ata and Jameson, 2012)
The produced high frequency (20 MHz) ultrasound waves may
deteriorate particle collision and the incident power could be varied
continuously to 1000 W. The fact of high froth is that the carrier
particles do exhibit a homogeneous structure and size in the process.
The coalescence of slime clays and colloidal clay lamella structures
may be entrapped in this studied case.

3. MATERIALS AND METHODS
3.1. Ultrasound Flotation Experiments
The coal sample was mechanically agitated at 500 rev/min
conditioned ranged from 15 to 20 min agglomeration timing. The
variables studied were: incident ultrasound wave power, processing
time and sample mass. For the ultrasound conditioning tests, coal
samples weighing about 15–20 g, were placed in 1 lt flotation cell and
acted ultrasound waves. (Figure 1 and Figure 3). A flotation cell
(about 1 lt) containing the 10% solid liquid ratio slurry. The power
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was varied from 750W to 1000 W. In all experiments, the combustible
weight was measured at the filtrate cake base of the sample, and this
was also reported as combustible yield with terms of ash content
percentage.

Figure 3. Ultrasound Experimentation Flowsheet
In the frothing and flotation by ultrasound were managed at the period
of 3–5 min. It was found that it was necessary to disperse the particles
as a thin layer in order to minimize local agitation. Consequently,
agitation was not uniform and the slime micelles were separated and
recycled. The chemical analysis of coal samples are given in Table 1.
Table 1. The proximatel analysis of coals used in the experiments.
Component
Type,%

Moisture,%

Ash,% S,% Fixed
C,%

Volatile
Matter,%

Kütahya Gediz

36,9

36,9

5,4

45

47

Bolu Mengen

33,5

33,5

5,7

34

55

Şırnak
Asphaltite 1

41,7

41,7

6,7

33

64

3.2. Agglo- Flotation Experiments
The particle size of the slime and the average bubble diameter were
determined with a Malvern Instruments Mastersizer 2000SM capable
of analyzing particles with diameters between 0.1-2000 µm. The
average bubble diameter was determined with the help of a specially
designed acrylic cylindrical cell with a volume of 1 liter, to fit in a
Malvern Instruments Mastersizer 2000SM device. The influence of
pH and current density on the bubble diameter in a 0.1 mol L-1HCl
and NaCl solution was evaluated.
The influence of kerosene concentration, pH, sodium chloride
concentration and bubble size on the coal yield, combustible recovery

465
and on the agglo- flotation and coagulation of the pH was evaluated.
The coagulant sludge used in the feed of pneumatic flotation tests
used 20 -120 mg L-1 of kerosene and 50-75 g L-1 MIBC frother in
cleaning stages sequentially and 0.1 mol L-1NaCl as electrolyte with
0.1 mol/l HCl or NaOH as pH regulators. All reagents used were
obtained from MERCK and were analytical grade.
For each test, feed of a coal pneumatic cell flotation was a certain
solid liquid ratio of 30% was fed into the agglo- flotation cell. After
20 minutes the froth collection of the slime and froth with low
kerosene addition was determined by the micrometric method (Nikon
Instruments). The two stage cleaning asphaltite flotation was carried
out as illustrated in Figure 4.

Figure 4 Schematic of the agglo - pneumatic flotation system with two
froth phase and harsh pneumatic effect..

4. RESULTS AND DISCUSSION
The precipitate size distribution is showed in Figure 4. Test results
received by the particle size analyzer was the cumulative fractions that
followed the result accumulated below a given fraction size. the
frequency curve defined in the Figure 5 as the curve with peaks
obtained by Gaussian cumulative distribution. It was observed that 7%
of fines in the sample have diameters belo 45 μm, 70% of slimes in
the coal sample had diameters belo 75 μm .The average particle size
of the sample was 145 micron regarded as slime but dispersed droplets
of kerosene no6 was 190-450 micron average size coagulates and 90%
of slimes in the sample have diameters belo 78 μm, a size small
enough to justify the use of column flotation to recover the coal. The
chemical properties coagulated shale and marl are given in Table 1 for
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agglomerates. The proximate analysis of asphaltite slime is given in
Table 2. Hence, this method produced bubbles smaller than those
produced in the coagulated flotation process or even in pneumatic air
flotation as seen in Figure 1.

4.1. Effect of kerosene on the coal slime recovery
The effect of kerosene concentration on the coal recovery by
pneumatic flotation with 1,5/1 air rate/slurry on the oil agglomerated
particles was presented in Figure 5. It was observed that, in the
absence of collector oil, a coal recovery of 23% was achieved. The
coagulated flotation are randomly dissolved ions may activate shale
species, hydrophilic and having average diameter around 3-5 μm and
depressed coal particles.
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Figure 4. The size distribution of Slime oil coagulates and normal sixe
distribution obtained from at pH 7,5.
According to study, coagulated particles caused higher entrainment
and the flotation mechanism did not show any separation between
hydrophobic and hydrophilic shale particles. This phenomenon
improved higher affect on separation by ultrasonic wave forces when
the particles enter the act of the mechanical agitation on oil
agglomerates size and horizontal pneumatic flotation time and the
froth depth in much effect of finer clay particles occupying the spaces
between the agglomerates and let remain in liquid phase. Some of the
larger particles are drained back into the pulp, but the sink is carried
upwards and is ultimately recovered in the concentrate. The finer the
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particle (<70 µm), as affected the more to remain suspended in the
inter-bubble water and to be recovered by entrainment rather than by
true flotation, a process that occurs only with hydrophobic particles.
Table 3. Şırnak asphaltite ash matter, ash clay and marly shale
composition
%Component ŞırnakMarl ŞırnakShale
SiO2

24.14

48.53

Al2O3

12.61

24.61

Fe2O3

7.34

7.59

CaO

29.18

9.48

MgO

4.68

3.28

K 2O

3.32

2.51

Na2O

1.11

0.35

loss

21.43

3.09

SO3

0.2

0.32

Table 4. The proximate analysis of Şırnak Asphaltite Slime
Coal

C
%

H
%

Ash%

S%

Moistu
re,%

Heat
Value,kcal
/kg

ŞırnakAsphltit
e Slime

17

4,5

42,1

6,6

0,5

3540

In the presence of kerosene , it was seen that a higher coal recovery
was in the range of 68-74 % at less concentration of kerosene (25-30
mg L-1) and a slight stable decrease of combustible recovery for
concentrations above 70 mg L-1 ( Figure 5.).
It was shown the kerosene adsorption on the active carbon was
sufficient even porous structure. According to the frother
concentration was seen on active carbon due to yields received by
collectorless flotation. The surface cations (Ca2+or Fe+3), forming
apolar micelles and rendering the surface contact with shale. This kind
of chemical interaction is a specific adsorption, and therefore of
difficult desorption, which activated shale by sticking frothing
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surfactant micelles and the increase of combustible recovery in the
froth but ash content and yield with a recovery of 76% in the presence
of 30 mg L-1 of kerosene.
4.2. Effect of flotation time on the coal recovery
The effect of flotation time on the coal recovery and on the zeta
potential of oil and coal surfaces with kerosene as collector is
illustrated in Figure 6. It can be observed that, without kerosene
collector addition, the combustible recovery was not high at neutral
pH, increased from 51% to 82% when the pH is increased from 5 to 8.
Acidic pH improved the activation over coal surfaces with cleaning
with the pH increase, which can contribute to the increasing clay
activation by ion exchange with resulting entrainment.
The influence of collector kerosene concentration, pH and bubble size
on combustible recovery was investigated. In the absence of collector,
a combustible recovery of 45% was achieved, while in the presence of
40 mg/L of kerosene it was increased to 68%, at pH 8. The coal
recovery also increased with kerosene increase to 70gr/l slurry and
desulfurization decrease, reaching 90-150 micron coagulates.
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Figure 5. The coal yield of agglomerate asphaltite flotation as a
function of the kerosene concentration added a 0.1mol L-1HCl solution
at pH 7,7.
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Figure 6. The asphaltite coal recovery in the oil aggloerate flotation,
as change at pH changed by HCl in the presence of 50 mg L1
kerosene.
5. CONCLUSIONS
The test results showed that agglo- flotation was an effective
alternative treatment for sludge type pulps and effectively increase by
decreasing density in the water with solid concentrations. Due to the
high ash content of Şırnak asphaltites it as sho n that pneumatic
conventional flotation could provided ash contents as low as column
flotation by cleaning. The yield was also determined not reduced
sufficiently, as well as clean coal product might have still high sulfur
content. The ash content in the coal washing plant was removed from
the coal as waste material at weight rate 46 %. Thus, 38% of the
combustible sulfur can be disposed off.
Desulfurization of Mengen lignite was not found successful due to the
fact of lower pyritic sulfur content of 2,3%. 3 minute ultrasonic
flotation time was not sufficient due to hydrolysis of surfaces and
higher porosity entrapment acted coal-clay micelles. It was so hard to
float Gediz lignite for desulfurization at two stage cleaning. The
combustible receveries were lower at last cleaning stage with
ultrasound act was 47%,and in comparison this value was 55% for
Şırnak asphaltite fine hile the desulfurization rate values as 44%.
Desulfurization rate was 23% in control asphaltite flotation tests.
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The coal slime recovery ranged from a 20-120 mg/l kerosene solution
through coagulation with ultrasonic waving of active carbon followed
by column flotation was researched. Micrographs and particle size
measurements indicated that the coagulates were a agglomerate of
active carbon and slime, ith size ranging from 70 to 100 μm.
Column flotation with ultrasonic waving as bubbling effect and
coagulation effect was used to recover the froths temporarily. The
kerosene and surfactant adsorption was evaluated through
collectorless flotation measurements.
The influence of collector kerosene concentration, pH and bubble size
on slimes recovery was investigated. In the absence of collector, a
combustible recovery of 45% was achieved, while in the presence of
20 mg L-1 of kerosene it was increased to 80%, at pH 8. The slime
recovery also increased with oil amount increase and bubble size
decrease, reaching ith the bubble size around 190 µm.
Clean asphaltite with 25.2% ash could be produced in proposed aggloflotation process, if carried out at low collector oil addition, even high
oil rates it would manage the clean asphaltite products with 4.3%
combustible sulfur, and a 6700 kcal/kg, lower heat value. This could
be beneficial for both heating and for industrial boilers using washed
clean fuel.
This washing application should be developed by other procedure and
collector types. Especially the other oil types such as sunflower or biooils may be effective as kerosene and it will be considered for
reduction sulfur content and higher combustible yields in aggloflotation. Also washing process because there is very little difference
between the density of the shale and coal will be more difficult. In this
study, the plant capacity will be improved the combustible recoveries
to reduce ash proposed in coal washing as "ultrasonic agglo-modified
flotation". The majority needed to seek the optimal method to wash
hardly ashable Şırnak and Hakkari asphaltites.
Şırnak asphaltites may be ashable ith our technological conditions
over difficult macro-economic factors that restrict the installation of
washing facilities, fuel imports, environmental threats, such as
economic sanctions will need to be examined.
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ÖZ
Doğal yapı taşları, farklı iklim şartlarına göre ıslanma-kuruma, su
emme, tuz kristalleşmesi ve donma-çözülme gibi olaylardan
etkilenmektedir. Bu şartlara göre de az veya çok ayrışmaktadır. Bu
ayrışmaları benzetmek amacıyla laboratuvarlarda yaşlandırma
deneyleri yapılmaktadır. Bu çalışmada ilk aşamada karakterizasyon
deneyleri (kimyasal, mineralojik-petrografik, fiziko-mekanik)
yapılmıştır. Daha sonra iki farklı boyuttaki (50x50x50 ve 300x50x50
mm) andezit örnekleri TS EN 12371 standartlarına göre 56 döngü
donma ve çözülme deneyi uygulanmıştır. Son aşamada andezitlerin
yoğunluk, gözeneklilik, kütle kaybı, ultrases geçiş hızı, basınç ve
eğilme dayanımı gibi fiziksel ve mekanik parametrelerde meydana
gelen değişiklikler incelenmiştir. Deneysel verilere göre andezitlerin
donma-çözülme etkilerine dayanıklı olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Andezit, Yapı Taşı, Donma-çözülme,

ABSTRACT
Natural building stones have been affected by different conditions
such as wetting-drying, salt crystallization and freezing-thawing.
According to these conditions, it is subject to deterioration. To
simulate these deteriorations, aging tests are carried out in
laboratories. In this study, characterization experiments (chemical,
mineralogical-petrographic, physico-mechanical) were carried out in
the first stage. Then, two different sizes (50x50x50 and 300x50x50
mm) samples according to TS EN 12371 standards 56 cycles of
freezing and thawing test was applied. In the final stage, changes in
physical and mechanical parameters such as density, porosity, mass
loss, ultrasound velocity speed, compressive and flexural strength of
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andesites were investigated. According to experimental data, andesites
were found to be resistant to freeze-thawing effects.
Keywords: Andesite, Building Stone, Freezing-Thawing
1. Giriş
Volkanik kayaçlar içerisinde önemli bir yer tutan andezitler
Çankırı, Niğde, Kayseri, Ankara, Afyon, Isparta, Çanakkale, İzmir,
Balıkesir ve Uşak illerinde yaygın bir şekilde bulunmakta ve
üretilmektedir. İscehisar andeziti, Afyonkarahisar'da özellikle Osmanlı
döneminden günümüze kadar gelen cami, çeşme, köprü, kamu binaları
ve konutlar gibi kültür miraslarında yaygın olarak kullanılan volkanik
bir kayaçtır (Şekil 1).
İscehisar ilçesi (Afyonkarahisar-Türkiye) kuzeyinde bulunan Ağin
Dağı'nda üretilen bu andezitler, günümüzde de özellikle duvar ve
cephelerde (dikey kaplama) ve binaların iç ve dış kısımlarında
kaldırım ve döşeme (yatay kaplama) olarak da kullanılmaktadır.
Merdiven basamakları, istinat duvarları, çeşitli profiller (harpuşta,
takoz), tarihi binaların restorasyonu ve kent mobilyaları (oturma
grupları, çiçeklik), yaya yollarında, park ve bahçelerde kaldırım,
bordür ve parke taşı diğer kullanım alanları olarak sayılabilir. Bunların
yanı sıra andezitler homojen ve solmayan renkleri ile cilasız, silinmiş,
çekiçlenmiş veya kaba yontulmuş yüzey biçimleri ile son yıllarda
yurtiçi ve yurtdışı doğal taş kullanıcılarının tercihi olmaktadır.

Şekil 1. İscehisar andezitinin yapı taşı olarak kullanımına örnekler:
(a) Afyon PTT binası (1940), (b) Cürcani (Fakihpaşa) Camii çeşmesi
(1827), (c) Afyon Lisesi (1894), (d) Afyonda bir kaldırım.
Doğal yapı taşları, kullanılmış olduğu yapılarda, hava şartlarına
bağlı olarak zamanla ayrışarak değişime uğramaya başlar. Yüzlerce yıl
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boyunca ısınma-soğuma, ıslanma-kuruma, su emme, tuz
kristallenmesi ve donma-çözülme gibi olaylara maruz kalan doğal
taşlar yapısal ve dokusal özelliklerine göre; az veya çok ayrışmaya
uğramakta ve mevcut özelliklerini kaybedebilmektedirler. Ayrışmaya
etki eden faktörler fiziksel, kimyasal veya biyolojik kökenli
olabilmektedir. Ayrışmayı hızlandıran en önemli etkenlerden birisi su
olup her üç ayrışma türünde de önemli rol oynamaktadır.
Doğal yapı taşlarının ayrışmasında etkin olan faktörlerin başında
donma-çözülme olayları gelmektedir. Doğal taşların çatlakları veya
boşlukları içerisine su emme veya kılcal yollarla giren sular, sıfırın
altındaki sıcaklıklarda hacmini yaklaşık %9 arttırarak donmaktadır.
İklimin soğuk olduğu bölgelerde defalarca tekrarlanan bu olaylar
sonucunda gözenek basıncı yoluyla çatlak oluşumu başlamakta ve
sonuç olarak da parçalanma ve dağılmalar meydana gelmektedir
(Chen, 2004).
Çeşitli yapı taşı örneklerinin bozulmasına ilişkin donma-çözülme
eylemini açıklamak için birçok deneysel ve teorik çalışma yapılmıştır
(Nicholson ve Nicholson 2000; Hale ve Shakoor 2003; Mutlutürk vd.
2004; Altındağ vd. 2004; Chen ve ark. 2004; Akın ve Özsan 2011;
Tan vd. 2011; Ruedrich vd. 2011; Barbera vd. 2012; Bayram 2012;
Draebing ve Krautblatter 2012; Jamshidi vd. 2013; Martínez-Martínez
vd. 2013; Çelik vd. 2014; Ghobadi ve Babazadeh 2015; Park vd.
2015; İnce ve Fener 2016; Gökçe vd. 2016; Çelik 2017).
Literatürde andezitlerin donma-çözülme dirençlerini konu alan
çalışmalar da bulunmaktadır. Karpuz ve Pasamehmetoğlu (1997),
Ankara andezitlerin ayrışması ile Schmidt çekici, porozite, sismik hız
ve nokta yükü dayanımı arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Yavuz
(2011), andezit örneklerinde donma-çözülme ve termal şok
döngülerinin, fiziksel ve mekanik özelliklerine olan etkisini
araştırmışlardır. Liu vd. (2012), Qinghai-Tibet Platosu'ndaki sıcaklık
ortamı benzetilerek granit ve andezitin fiziksel ve mekanik
özelliklerinin donma-çözülme döngüleri altında değişme eğilimini
tarif etmiştir. Fener ve İnce (2015), farklı donma-çözülme döngüleri
sırasında Sille andezitinin mühendislik özelliklerinin varyasyonlarını
araştırmışlardır. Heidari vd. (2017), donma-çözülme ve tuz
kristalleştirme testlerinin Anahita Tapınağı'nın andezitlerinin fiziksel
ve mekanik özelliklerine olan etkilerini değerlendirmişlerdir.
Donma-çözülme olayları, taşların mekanik özelliklerinde hızlı bir
değişime neden olabilecek ve böylece dayanıklılıklarını azaltabilecek
en güçlü ayrışma faktörlerinden birisidir. Ülkemiz iç ve doğu
bölgelerinde yılda çok sayıda donma-çözülme olayları meydana
gelmektedir (Şekil 2). Aşırı donma-çözülme döngülerine maruz
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kalacak dış mekanlarda kullanılacak doğal taşların bu etkiye karşı
dirençli olması istenir. Bu amaçla laboratuvarlarda yaşlanma testleri
yapılmaktadır. Yaşlanma testlerinin amacı, yavaş ve doğal hava
koşullarının laboratuvarda daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi
esasına dayanmaktadır. Bu çalışmada iki farklı boyuttaki (50x50x50
ve 300x50x50 mm) andezit örneklerinin donma-çözülmeye karşı
dirençleri incelenmiştir. Bu amaçla andezit örneklerine TS EN 12371
standartlarına göre 56 döngü donma-çözülme deneyi uygulanmıştır.
Deney sonrası andezitlerin yoğunluk, gözeneklilik, kütle kaybı,
ultrases geçiş hızı, basınç ve eğilme dayanımı gibi fiziksel ve mekanik
parametrelerde meydana gelen değişiklikler incelenmiştir.

Şekil 2. Türkiye için hazırlanmış eş donma-çözülme döngü sayısı
kontur haritası (Binal vd. 1997).
2. Materyal ve Yöntem
2.1. Materyal
Bu
çalışmada
kullanılan
andezit
örnekleri,
İscehisar
(Afyonkarahisar-Türkiye) kuzeyinde yer alan Ağın dağında bulunan
ve faal olan andezit ocaklarından alınmıştır. Üretilen andezitler, kesme
işleme tesislerinde kesilerek kaplama, döşeme malzemesi olarak
kullanılmaktadır. Andezitler pembemsi kırmızı, morumsu renklerde
bulunmaktadır. Söz konusu örneklerin alındığı lokasyonları gösteren
yer bulduru haritası ve ocak görünümü Şekil 2’de verilmiştir. Fiziko
mekanik deneylerde 50x50x50 mm, donma-çözülme deneylerinde de
50x50x50 mm kübik ve 300x50x50 mm prizmatik şekilli örnekler
kullanılmıştır.
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Şekil 3. Deneylerde kullanılan andezit örneklerinin (a) yüzey
görünümü, (b) ocağın görünümü, (c) ocağın lokasyon haritası.
2.2. Yöntem
Donma-çözülme deneyleri öncesinde test edilecek andezit
örneklerinin karakterizasyonu yapılmıştır. Bu amaçla örneklere
kimyasal, mineralojik-petrografik (polarizan mikroskop, XRD, SEM)
test ve analizleri uygulanmıştır. Kimyasal analizler, Afyon Kocatepe
Üniversitesi, Maden Mühendisliği bölümü Doğaltaş Analiz
Laboratuvarında bulunan Rigaku/ZS
Primus II marka
RF
cihazında yapılmıştır. Petrografik incelemeleri için ince kesitler
hazırlanmış ve Nikon Eclipse 2V100POL model polarizan mikroskop
ile incelenmiştir.
RD analizleri Afyon Kocatepe Üniversitesi
Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi laboratuvarlarında, Bakır
(Cu)
ışını tüpü kullanılarak Shimadzu marka RD-6000 model
cihaz ile yapılmıştır. Ultrases geçiş hızı ölçümleri Afyon Kocatepe
Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Laboratuvarında bulunan
Proceq Pundit Lab marka ultrases test cihazı (P-dalgası) ile yapılmıştır
(54 kHz). Andezit örneklerinin deney öncesi ve sonrası gözenek çap
dağılımları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Uygulama ve
Araştırma Merkezinde (TUAM) cıvalı porozimetre Micromeritics
Auto Pore IV 9500 cihazında belirlenmiştir.
Deneylerde kullanılan andezitlerin yoğunluk, su emme,
gözeneklilik, ultrases geçiş hızı ve basınç dayanımı gibi özelliklerinin
belirlenmesi
amacıyla
fiziksel
ve
mekanik
deneyler
gerçekleştirilmiştir. Bu deneyler, Çizelge 1’de belirtilen TS EN
standartlarına göre yapılmıştır. Fiziko-mekanik deneylerinde 6 ve
donma-çözülme deneylerinde 12’şer adet (50x50x50 mm ve
300x50x50 mm) andezit örnekleri kullanılmıştır.
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Çizelge 1. Andezit örneklerinin fiziko mekanik testlerinde
kullanılan ilgili standartlar.
Testler
Yoğunluk (kg/m3)
Ağırlıkça su emme (%)
Gözeneklilik (%)
Ultrasonik dalga hızı (km/s)
Basınç dayanımı (MPa)
Eğilme dayanımı (MPa)
Dona dayanım (%)

İlgili standart
TS EN 1936
TS EN 13755
TS EN 1936
TS EN 14579
TS EN 1926
TS EN 12372
TS EN 12371

2.2.1. Donma-çözülme Deneyleri
Don tesirlerine dayanıklılık deneyleri TS EN 12371 standardına
göre yapılmıştır. Don tesirlerine dayanıklılık deneyi prosedürü Şekil
4’de verilmiştir. Deneylerde 50x50x50 mm ve 300x50x50 mm
boyutlarında 12 şer andezit örneği kullanılmıştır. Deney örnekleri
70±5 °C sıcaklıkta sabit tartıma gelene kadar bekletilerek 0,1 g
hassasiyetli terazide tartılmış ve kuru ağırlıkları alınmıştır (mo). Daha
sonra su emme deneyinde prosedür takip edilerek örnekler 48 saat su
içerisinden alınan örnekler donma-çözünme test cihazının kabinine
yerleştirilmiştir.
Örnekler toplam 56 döngüye tabi tutulmuştur. Her bir döngü, 20
°C’de havada 6 saatlik çözülme periyodu ve bunu takip eden
örneklerin suya daldırılmış durumda bulunduğu 6 saatlik -12 °C’de
donma periyodundan ibarettir. 56. döngü sonunda örnekler cihazdan
çıkarılarak (70±5) °C sıcaklıkta sabit tartıma getirilmiştir. Don sonrası
ağırlığı (mf) alınan örneklerde yoğunluk, gözeneklilik, kütle kaybı,
ultrases geçiş hızı, basınç ve eğilme dayanımı gibi fiziksel ve mekanik
parametre testleri yapılmıştır. Kütledeki değişim (∆ m), %0,01
yaklaşımla (1) denklemi ile hesaplanmıştır.
(1)
mo: Deney öncesi kuru örneğin kütlesi, g,
mf: Deney sonrası kuru örneğin kütlesi, g,
∆m: Döngü sonrası örneğin kütlesindeki değişim, %
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Şekil 4. TS EN 12371 standardına göre yapılan donma-çözülme
deneyleri prosedürü.
3. Bulgular ve Tartışmalar
3.1. Kimyasal Analiz
Bu çalışma kapsamında incelenen andezit örneğinin ana element
oksit içerikleri Çizelge 2’de verilmiştir. Andezitin ana oksit analizi
sonuçlarına göre en büyük bileşen SiO2 olup oranı %57 olarak tespit
edilmiştir. İkinci en büyük bileşen Al2O3’dir (%16). Kimyasal analiz
verilerine göre, volkanik kökenli kayaçların kökenini bulmak
amacıyla Le Bas vd. (1992) tarafından önerilen toplam alkali
(Na2O+K2O) ve silis (SiO2) diyagramı kullanılmaktadır. Andezitin
traki-andezitik bileşimli olduğu belirlenmiştir (Şekil 5).
Çizelge 2. Deneylerde kullanılan andezit örneğinin kimyasal
bileşimi
Oksitler
Na2O
MgO
Al2O3
SiO2
P2O5
SO3
K2O
CaO
TiO2

(%)
3,320
2,500
16,000
57,000
0,998
0,028
7,020
5,310
1,050

Oksitler
Cr2O3
MnO
Fe2O3
ZnO
Rb2O
SrO
ZrO2
BaO
A.Z.(LOI)

(%)
0,029
0,094
4,770
0,069
0,026
0,112
0,047
0,146
1,490
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Şekil 5. Deneylerde kullanılan örneklert, toplam alkali içeriğine
karşı silis diyagramına (Le Bas vd, 1992) göre traki-andezit
kökenlidir.
3.2. Petrografik ve Mineralojik Analizler
3.2.1. Polarizan mikroskop analizi
İncelenen andezit örneklerinin mineral bileşimi ve dokusal
özellikleri Polarizan mikroskop incelemeleriyle belirlenmiştir. Elde
edilen görüntüler Şekil 6’da verilmiştir. Yapılan incelemelerde, çok
küçük kristalli mikrolitlerden oluşan hamur içerisinde fenokristaller
bulunmaktadır. Andezit örneklerinin porfirik dokulu olduğu
belirlenmiştir. Hamur genellikle mikro plajiyoklas ve piroksen
minerallerinden oluşmuş olup az miktarda volkan camı içermektedir.
Fenokristal olarak feldispat (oligoklas, sanidin), piroksen ve biyotit
mineralleri bulunduğu gözlenmiştir. İnce kesitlerde bol miktarda
gözenekler de bulunmaktadır. Andezit örneğinde gözlenen pembemsikırmızımsı
rengin
mafik
minerallerdeki
alterasyondan
kaynaklanmaktadır. Biyotit ve piroksenlerde yer yer ayrışma izleri
görülmektedir. Alterasyon sonucunda mafik minerallerin etrafında
demiroksit sıvamaları gözlenmektedir.
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Şekil 6. Andezitte ince kesit görünümleri (a, c): Çift nikol, (b, d):
Tek nikol. (Pr: piroksen ve Pj: plajiyoklas, Op: opak mineral, Bi:
bioyotit, G: gözenek)
3.2.2. XRD analizi
İncelenen andezit örneklerinin mineralojik bileşiminin belirlenmesi
amacıyla RD analiz yapılmış ve sonuçlar Şekil 7’de verilmiştir.
RD analizi sonucunda andezitlerin büyük oranda K-feldispat
(oligoklas, sanidin) ve plajiyoklas (andezin) minerallerinden meydana
geldiği belirlenmiştir. Bunlara ek olarak tridimit, piroksen, biyotit ve
montmorillonit mineralleri de belirlenmiştir. Montmorillonit gibi kil
minerallerinin varlığı ayrışmaların oluştuğunu ifade etmektedir.
Yapılan analiz sonucunda andezitlerin %19,2 oranında amorf
malzeme içerdiği belirlenmiştir. Bu durum mikroskop analizinde
volkanik cam varlığı ile de desteklenmektedir.
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Şekil 7. Andezitin
görünümü

RD analizi sonucu elde edilen piklerinin

3.3. Fiziko-mekanik Özellikleri
Deneylerde kullanılan andezit alınan örneklerinin bazı fiziksel ve
mekanik değerleri ilgili standartlara göre belirlenmiştir. Deneylerde
elde edilen sonuçlar Çizelge 3’de verilmiştir. Doğal yapı taşlarında
bazı fiziksel özelliklerin mekanik ve diğer özellikleri doğrudan
etkilemektedir. Örnek olarak yüksek gözeneklilik su emme ve
dayanım gibi özellikleri olumsuz olarak etkilemektedir. Deneylerden
elde edilen verilere göre andezitlerin gerçek yoğunluğu 2782 kg/m3,
açık gözeneklilik %4,74 ve toplam gözeneklilik %19,73 olarak
ölçülmüştür. 3 nokta eğilme dayanımı 14,87 MPa iken tek eksenli
basınç dayanımı da 70,00 MPa olarak belirlenmiştir.
Çizelge 3. Andezit örneklerinin elde edilen fiziko mekanik verileri.
Testler
Yoğunluk (kg/m3)
Ağırlıkça su emme (%)
Açık Gözeneklilik (%)
Toplam Gözeneklilik (%)
Ultrasonik dalga hızı (km/s)
Basınç dayanımı (MPa)
Eğilme dayanımı (MPa)

Ortalama
2782,00
2,44
4,74
19,73
4,158
70,00
14,87

4. Donma-çözülme Deneyi Sonrası Meydana Gelen Değişiklikler
TS EN 12371 (Doğal taşlarda dona dayanım) standardında taşın
ayrışması için kriterler;
(0): Numune bütün (bozulmamış) halde,
(1): Numunenin bütünlüğünü bozmayan çok küçük hasar
(köşelerin ve kenarların çok az yuvarlaklaşması),
(2): Bir veya birkaç küçük çatlak (≤0,1 mm genişliğinde) veya
küçük parçaların kopması (kopan her parça ≤30 mm),
(3): Bir veya birkaç çatlak, delik veya skala 2'de belirtilenlerden
daha büyük parçaların kopması veya damarlarda malzeme bozulması
veya numunenin önemli miktarda ufalanma veya ayrışma göstermesi,
(4): Numunede büyük çatlaklar mevcut veya numune iki parçaya
kırılmış veya ayrılmış, şeklinde tanımlanmıştır. Deneylerde kullanılan
andezit örnekleri de deney sonrası gözle bu skalalara göre
incelenmiştir.
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4.1. Donma-çözülme deneyi Sonrası Gözeneklilik Değişimi
Doğal yapı taşlarında donma-çözülme sürecinin etkisi bazı
parametreler bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu parametreler
suyun buz fazına geçtiğinde meydana gelen hacim artışı, emilen suyun
miktarı, su emmeye uygun gözenek boyutu, gözenek boşluk miktarı,
gözenek sisteminin yapısı ve donma-çözünme olayının tekrarlanma
sayısı olarak sayılabilir.
Kayacın su emme miktarı ve donma sırasında gelişen gerilmelerin
büyüklüğü gözenek yapısına bağlı olarak gelişir. Larsen ve Cady
(1969), betonlarda donma-çözülme kararlığı için kritik gözenek
çapının 0,005 mm olarak ifade etmişlerdir. Siegesmund ve Dürrast
(2011), pratik olarak kılcal su emmenin 0,1 μm ve 1 mm arasındaki
gözeneklerle ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Bu duruma göre doğal
yapı taşlarının gözenek çapları küçüldükçe kılcal su emme özelliği de
artmaktadır. Makro gözenekler ise çapı 1 mm'den büyük olup daha
çok suyun malzeme içindeki hareketini sağlamaktadır.

Şekil 8. Andezitlerde donma-çözülme deneyi öncesi ve sonrası
gözeneklilik değişimi grafiği.
İncelemelerde kullanılan andezitin donma-çözülme deneyi öncesi
ve sonrası cıvalı porozimetre yöntemiyle ölçülen gözenek çapı dağılım
grafikleri Şekil 8’de verilmiştir. İncelenen örneğin deney öncesi 0,08
µm-300 µm arasında gözenek boyut dağılımına sahip olduğu
görülmektedir. Andezitin gözenek boyut dağılımı, 0,01-8 µm arasında
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yoğunlaşmıştır. Donma-çözülme deneyi sonrasında gözenek boyut
dağılımında çok fazla bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Bu
durum andezitin ayrışma miktarının da sınırlı olacağını
göstermektedir.
4.2. Kübik Örneklerde Donma-çözülme Deneyi
Kübik şekilli andezit örneklerinin donma-çözülme deneyi
sırasındaki belirli döngülere ait görünümleri Şekil 9’da verilmiştir.

Şekil 9. Andezitin donma-çözülme deneyi döngülerinde kübik
şekilli örneklerin görünümü
Andezit örneklerinde 56 döngü sonrasında yapılan gözle inceleme
sonucunda fiziksel bir deformasyon ve bozulma gözlenmemiş olup
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örneklerin durumu, ilgili standartta yer alan verilere göre “skala (0):
Numune bütün (bozulmamış) halde” olarak tanımlanmıştır.
4.2.1. Kübik Örneklerde Donma-çözülme Sonrası Kütle Değişimi
Kübik andezit örneklerinde (12 adet) donma-çözülme döngüleri
(56 döngü) sonrasında ortalama 275,35 g olan ağırlık 275,87 g olarak
ölçülmüş olup %0,19 oranında kütle artışı meydana gelmiştir. 56
döngüye göre kütle değişim grafiği Şekil 10’da verilmiştir. Grafikte
doğrusal bir artış görülmekle beraber andezit örneklerinin 0,52 g kütle
artışı donma çözülme sırasın çok fazla ayrışma meydana
gelmemesinden ve boşluklarda kalan bir miktar sudan
kaynaklanabilmektedir. Bu durum gözenek boyut dağılımında çok
fazla değişim meydana gelmediğini de teyit etmiştir.

Şekil 10. Andezitin donma-çözülme deneyi döngülerinde kübik
şekilli örneklerin kütle değişimi grafiği
4.2.2. Kübik Örneklerde Donma-çözülme Sonrası Ultrases hızı
Değişimi
İncelenen andezitlerin donma-çözülme döngüleri sonrasında
meydan gelen değişiklikler ultrases yöntemiyle incelenmiştir. Bu
amaçla örneklerin ultrases geçiş hızları ölçülmüştür. Kübik şekilli
andezitlerde donma-çözülme döngüleri sonunda ultrases geçiş
hızlarında meydana gelen değişimler Şekil 11’de verilmiştir. Donmaçözülme deneyleri öncesi 4,158 km/s olan ultrases geçiş hızı değeri
deney sonrası %1,44 oranında azalarak 4,099 km/s olarak
ölçülmüştür. Donma-çözülme döngüleri sonunda örneklerin fiziksel
özelliğinde gözle görülen bir tahribat olmadığı için %1,44 oranında
meydana gelen azalmanın makul sınırlar içerisinde olduğu
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değerlendirilebilir. Ultrases hızlarında meydan gelen kısmi azalmanın
en önemli nedeni, donma-çözülme döngüleri sonucunda oluşan gözle
görülemeyen mikro çatlaklar olabilir. Bilindiği gibi çatlaklı ve
gözenekli yapı arttıkça ultrases geçiş hızı değeri azalmaktadır.

Şekil 11. Andezitin donma-çözülme deneyi döngülerinde kübik
şekilli örneklerin ultrases değişimi grafiği
4.2.3. Kübik Örneklerde Donma-çözülme Deneyi Sonrası Basınç
Dayanımı Değişimi
Andezit örneklerinin donma-çözülme deneyi sonunda ölçülen tek
eksenli basınç dayanımı değerleri grafiği Şekil 12’de verilmiştir. Tek
eksenli basınç dayanımı deneyi sonuçlarına göre; %7,69 oranında
basınç dayanımı azalması belirlenmiştir.

Şekil 12. Andezitin donma-çözülme deneyi döngülerinde kübik
şekilli örneklerin basınç dayanımı değişimi grafiği.
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4.3. Prizmatik Örneklerde Donma-çözülme Deneyi
Prizmatik şekilli andezit örneklerinin donma-çözülme deneyi
sırasındaki belirli döngülere ait görünümleri Şekil 13’de verilmiştir.
Prizmatik andezit örneklerinde de kübik örneklere benzer şekilde
gözle görülebilen fiziksel bir deformasyon ve bozulmaya
rastlanmamıştır.
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Şekil 13. Andezitin donma-çözülme deneyi döngülerinde prizmatik
şekilli örneklerin görünümü
4.3.1. Prizmatik Örneklerde Donma-çözülme Deneyi Sonrası
Kütle Değişimi
Prizmatik andezit örneklerinde (12 adet) donma-çözülme döngüleri
(56 döngü) sonrasında ortalama 1733,95 g olan ağırlık 1734,95 g
olarak ölçülmüş olup %0,06 oranında kütle artışı meydana gelmiştir.
56 döngüye göre kütle değişim grafiği Şekil 10’da verilmiştir.
Grafikte doğrusal bir artış görülmekle beraber andezit örneklerinin 1 g
olan toplam kütle artışı ihmal edilebilir sınırlar içerisindedir.

Şekil 14. Andezitin donma-çözülme deneyi döngülerinde prizmatik
şekilli örneklerin kütle değişimi grafiği.
4.3.2. Prizmatik Örneklerde Donma-çözülme Deneyi Sonrası
Ultrases hızı Değişimi
İncelenen prizmatik şekilli andezit örneklerinde donma-çözülme
döngüleri sonrasında meydan gelen değişiklikler ultrases yöntemiyle
incelenmiştir. Prizmatik şekilli andezitlerde donma-çözülme döngüleri
sonunda ultrases geçiş hızlarında meydana gelen değişimler Şekil
15’de verilmiştir. Donma-çözülme deneyleri sonrasında ultrases geçiş
hızı değeri %2,56 oranında azaldığı belirlenmiştir.

491

Şekil 15. Andezitin donma-çözülme deneyi döngülerinde prizmatik
şekilli örneklerin ultrases değişimi grafiği.
4.3.3. Prizmatik Örneklerde Donma-çözülme Deneyi Sonrası Eğilme
Dayanımı Değişimi
Prizmatik andezit örneklerinin donma-çözülme deneyi sonunda
ölçülen eğilme dayanımı değerleri grafiği Şekil 16’de verilmiştir.
Eğilme dayanımı değerleri %12,06 oranında azalmıştır. Donmaçözülme sürecinde suyun donmasıyla meydana gelen iç gerilmeler
nedeniyle oluşan mikro çatlaklar bu azalmaya yol açmış olabilir.

Şekil 16. Andezitin donma-çözülme deneyi döngülerinde prizmatik
şekilli örneklerin eğilme dayanımı değişimi grafiği.
5. Sonuçlar
Doğal yapı taşlarında ayrışma, çevresel faktörlerle beraber zamanın
bir fonksiyonu olarak gerçekleşmektedir. Bu faktörlerin etkisi altında
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kayaçlar fiziksel (mekaniksel), kimyasal ve biyolojik ayrışmalara
uğramaktadır. Doğal yapı taşlarını etkileyen atmosfer kaynaklı
etkenlerin en önemlilerinden birisi sudur. Doğal taşlar içindeki çatlak
ve boşluklarda hareket eden su, soğuk iklimlerde donma-çözülme
yoluyla fiziksel ayrışmaya neden olmaktadır. Bu çalışmada İscehisar
andezitlerinin iki farklı boyutlu (50x50x50 ve 300x50x50 mm)
örneklerinde donma-çözülme olaylarına bağlı olarak gelişen
değişiklikler deneysel olarak incelenmiştir. Mevsimsel değişimlerin
andezit numuneleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi amacıyla 56
döngü donma-çözülme döngüsü uygulanmıştır. Yapılan analiz ve
deneyler neticesinde elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.
Kimyasal analiz sonuçlarından toplam alkali (Na2O+K2O) ve silis
(SiO2) verileri kullanılarak andezitin traki-andezitik bileşimli olduğu
belirlenmiştir. Andezitin porfirik dokulu olduğu belirlenmiş olup
hamuru mikro plajiyoklas ve piroksen mineralleri oluşturmaktadır.
RD analizi sonucuna göre bileşimde büyük oranda K-feldispat
(ortoklas, sanidin) ve plajiyoklas (andezin) mineralleri bulunmaktadır.
Fiziko-mekanik deneyler sonucunda yoğunluğu 2782 kg/m3, açık
gözeneklilik %4,74 ve toplam gözeneklilik %19,73 olarak
ölçülmüştür. Eğilme dayanımı 14,87 MPa ve tek eksenli basınç
dayanımı da 70,00 MPa olarak belirlenmiştir.
Deney öncesi 0,08 µm-300 µm arasında gözenek boyut dağılımına
sahip olan andezitin donma-çözülme deneyi sonrasında gözenek boyut
dağılımında çok fazla bir değişiklik olmadığı belirlenmiştir.
Andezit örneklerinde 56 döngü donma-çözülme deneyi sonrasında
yapılan gözle inceleme sonucunda fiziksel bir deformasyon ve
bozulma gözlenmemiş olup örneklerin durumu, ilgili standartta yer
alan verilere göre “skala (0): Numune bütün (bozulmamış) halde”
olarak tanımlanmıştır.
Donma-çözülme döngüleri sonrasında kübik ve prizmatik
örneklerde kütle değişimi sırasıyla %0,19 ve %0,06 oranında artış
olarak ölçülmüştür.
Deney sonrasında ultrases geçiş hızı değerleri kübik örneklerde
%1,44, prizmatik örneklerde ise %2,56 oranında azalmıştır.
Kübik örneklerde tek eksenli basınç dayanımı %7,69 oranında ve
prizmatik örneklerde eğilme dayanımı değerleri %12,06 oranında
azalmıştır.
Deneysel çalışmalardan elde edilen verilere göre; test edilen
andezit örneklerinin 56 donma-çözülme döngüsüne dayanıklı olduğu
söylenebilir. Ayrışmayı gözlemek için daha fazla döngüye ihtiyaç
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duyulmaktadır. Tüm örneklerin donma–çözülme sonrası ağırlık kaybı
%1 değerinin altında olmasından dolayı söz konusu andezitlerin,
donma–çözülme etkilerine karşı dayanıklı olduğu ve dış mekanlarda
kaplam malzemesi olarak kullanılabileceği sonucuna varılabilir.
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ABSTRACT
In contrast to traditional and purely financial criteria for Perforfance
evaluation; Organizations started to use the methods which are
compatible with the strategy and evaluate the performance with multidimensional perspectives. One of the most well-known of these
methods in organizational performance evaluation is the Balanced
Scorecard Card. The scorecard is a contemporary, multi-dimensional
measurement method with strategic management perspective that
measures the performance of private sector firms, public institutions
and voluntary organizations. Balanced scorecard card eavluates
performance with financial, customer, internal processes and learningdevelopment dimension. There are also good examples of successfull
application of a balanced scorecard in the public sector. However,
there are BSC implementation problems in both private and public
organizations. In this study, after explaining performance evaluation
in public sector and the balanced scorecard card, the problems
encountered in the implementation of the balanced scorecard card in
the world and Turkey will be assessed.
Keywords: Balanced Scorecard Card, Public Administration,
Application Problems
ÖZ
Örgütler, geleneksel ve sadece maddi ölçütleri başarı derecesi olarak
gören yöntemlerin aksine; strateji ile uyumlu ve performansı çok
boyutlu değerlendiren yöntemleri kullanmaya başlamıştır. Bu
yöntemlerin en bilinenlerinden birisi de Dengeli Karne Kartı’dır.
Karne kartı, özel sektör firmaları, kamu kurumları ve gönüllü
kuruluşların performansını ölçen, çağdaş, çok boyutlu stratejik
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yönetim odaklı bir ölçüm metodudur. Dengeli karne kartı performansı;
finansal, müşteri, içsel süreçler ve öğrenme-gelişme boyutu ile
kapsamlı bir şekilde değerlendirmektedir. Dengeli karne kartının
kamu sektöründe de başarılı uygulama örnekleri mevcuttur. Ancak,
gerek özel ve gerekse kamu örgütlerinde BSC uygulama sorunları
olduğu görülmektedir. Bu çalışmada ise kamu sektöründe performans
değerleme ele alındıktan sonra, dengeli karne kartı açaklanarak,
dengeli karne kartının dünya ve Türkiye uygulamasında karşılaşılan
uygulama sorunları değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Dengeli Karne Kartı, Kamu Yönetimi,
Uygulama Sorunları

1-INTRODUCTION
The debates on efficiency and effectiveness of public services have
been continued more than a century. The inefficiencies in public
services result in increasing waste of governmental resources,
declining of citizens and honest orkers’ satisfaction, and reducing
nation’s development and elfare in the long run. Discussions on
performance of public employees and public organizations focus on
planning, controlling and measuring performance in individual, team,
and organizational levels. We can see many performance reform and
implementation struggles either in private and public sector
organizations.
Private sector organization emphasize performance measurement
more than public sector. Therefore, we observe many techniques and
methods initially developed by private sector organizations have been
adopted by governmental organizations later. There are many
techniques such as 360 performance system, benchmarking,
performance pyramids, performance prisms, customer value analysis
and balanced scorecards developed in performance management area.
BSC as a comprehensive institutional performance evaluation method
is the one developed and widely used in private organizations,
recently have been used in public sector too. However, we face many
issues regarding applications and the applicability.
The aim of this study is to explain implementation problems of
Balanced Scorecard as an effective institutional performance
evaluation system in public administration in general and the
examples from different parts of the world. In this study, firstly,
theoretical framework and development of BSC as an organizational
performance evaluation system will be done. And then the
implementation examples and problems will be presented.
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2. PERFORMANCE EVALUATION IN THE PUBLIC SECTOR
Public sector performance includes many different aspects:
effectiveness, efficiency, quality, compliance, implementation,
meeting standards of good governance, sustainability etc. Boyne
(2002) identifies three aspects of public sector performance in what he
calls the inputs, outputs, and outcomes (IOO) model of organizational
performance: inputs, outputs, and outcomes. The IOO model focuses
on these three dimensions and their relationships.
While the model is simple (Talbot 1999), it is a useful heuristic tool
for organizational purposes. It facilitates clarification and specification
of performance's constituents. The model motivates and guides many
empirical studies into public sector performance (Boyne, 2003;
Jonker, 2012; and Talbot, 1999). Moreover, its broad dimensions,
such as outcomes, cover the elements of performance in more
complex models like the balanced scorecard of our research topic
(Kaplan & Norton 1996), without distinguishing between possibly
competing values.
The first applications in the world of performance measurement at the
time of modern public administration are based on the experience of
the New York City Bureau in the USA. Secondly, following World
War II, "Planning Programming Budgeting System-PPBS"
applications have been developed. The performance evaluation and
measurement systems in the public sector have become a global
phenomenon ith the impact of “managerialism” and the "ne public
management" reforms in the 1980s. In this process, international
organizations such as the International Monetary Fund (IMF), the
World Bank (WB) and the Organization for Economic Development
and Cooperation (OECD) have a significant impact for diffusion of
performance philosophy (Köseoğlu & Şen, 2014: 115).
Concepts such as effectiveness, efficiency, prudence, and
performance, which have been taken up in the public sector with the
impact of the private sector since the 1980s started to be evaluated
within the public sector (Egeli, 1999/2015). The influence of the
financial crises facilitated and accelerated this adaptation in the public
sector.The public sector is the world's largest and oldest sector. But
with the work of this sector, complaints are increasing in almost every
country. Therefore, it is inevitable that the increasing efficiency in the
private sector, efficiency and quality concerns are used in the public
sector, too (Ada, 2008).
The quality of services provided in the public sector is important for
the whole country. Quality, effective, efficient services mean cost
effective services. Thus, the resources of the country are not wasted.
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Current approaches in the public sector have made it necessary to use
assessment and measurement systems of the performances of
organizations and employees. The functioning of public organizations,
just as they are in the private sector organizations, should pay
attention to performance in order to have full control of the processes
(Akdeniz, 2005:93).

3. ORGANIZATIONAL PERFORMANCE
IMPLEMENTATIONS IN TURKISH PUBLIC
ADMINISTRATION
The first implementations of performance measurement in the Turkish
public sector started with the "Registrar's Officer Regulation (Sicil-i
Ahval-i Memur Nizamnamesi)" dated 15 May 1914 in the Ottoman
State as an individual performance appraisal (Vural, 1968, p. 84). In
the public personnel management that took shape in the first years of
the Republic, "centralist", "strict legislative" and "traditional"
structures of the Ottoman administration were observed to be
conserved, e see that “competence" and "career" principles have also
been adopted (Tutum, 1979, p. 15).
The performance evaluation system applied to civil servants in Turkey
with the Civil Servants Law No. 657, 109-123 articles and in
accordance with the provisions of Article 121 of this Law and it was
published in the Official Gazette with number of 19255 dated
18.10.1986 was entered into force by the Civil Officials Registry
Regulation. In the public sector performance system, the basis of
performance evaluation is the registry reports here public officials
are graded on a note basis in terms of merit at given periods (Çevik,
2004, pp. 261-262).
Many structural reforms have come to the agenda in Turkish public
administration. In the 2000s, the Five Year Development Plan, the
report of Restructuring of Public Financial Management and Special
Commission on Financial Transparency has recommended the
transition to the medium term expenditure system, ensuring fiscal
discipline, having strategic priorities in resource allocation, increasing
budgetary and supervisory efficiency, transitioning to performance
auditing, restructuring of public financial management and informing
the public about public expenditures (Erüz & Arcagök, 2006, p. 3-4).
European Union studies and chronic problems of public
administration have increased the significance of reform struggles.
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In cooperation with the World Bank, the General Directorate of the
Local Authorities of the Ministry of the Interior contributed to the
performance efforts and works with the Municipal Performance
Measurement Project (BEPER) (Eruz ve Arcagök, 2006, p. 277-278).
BEPER has set up a model to make comparisons between
municipalities by determining performance indicators for goods and
services offered by municipalities. Within the scope of the project,
performance indicators were determined, a total of 129 municipalities
were selected by the Ministry of Interior out of over seven hundred
pilot municipalities with more than 100,000 inhabitants. More than
300 questions were prepared for municipal services and the answers of
participant were evaluated in detail (Nangir, 2007, p. 120). Thus, a
systematic framework for measuring and evaluating performance in
local governments has been established by considering country’s local
governments theoretical background and practices.
One of the most important studies in the context of performance
measurement and evaluation is the Public Financial Management and
Control La No. 5018 enacted in 2003. This la envisages significant
changes in the use of public resources and public finance principles
(Öz & Kaplan, 2009, p. 243). Law No. 5018 has brought some
provisions regarding strategic planning and performance-based
budgeting. In this context, the High Planning Council's 2004 and 2005
Years Program and Fiscal Year Budget, with Macro Framework
Decisions designated eight public administrations in our country as
pilot study areas (Yılmaz, 2007, p. 34).
Law No. 5018 has introduced a system based on performance and
managers, providing medium and long term goals and plans as well as
transition to analytical budget. Separating administrative, financial
and political responsibilities, the Court of Accounts audit was
expanded, and innovations such as the consolidation of all revenues
and expenditures on the budget were introduced. Within the scope of
this law, all public institutions are expected to use and benefit from
performance management. The Public Financial Management and
Control Law No. 5018 reorganizes the financial management and
control system to ensure effective, economical and efficient use of
resources within the framework of fiscal transparency and
accountability principles (Aydın, 2018).
In accordance with Article 49, 54, 55 of the Municipal Law No. 5393,
which was adopted in 2005, performance monitoring and performance
measures have become mandatory in municipalities our country as
well (Karasoy, 2014). Thus, within the context of compliance with
Law No. 5018, some changes were made in municipalities,
metropolitan municipalities and provincial special administration laws
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and performance management became more important in local
governments too.
As a result, many steps have been taken legally in our country to
measure and assess performance in the public sector. However, it is
not clear to which institution will use what performance measurement
and evaluation systems. Performance measurement and evaluation
systems, very popular and frequently used in the world, are expected
to be useful in improving public services for the benefits of the
citizens, employees and organizations in our country.
4. BALANCED SCORECARD
It is based on work done by BSC Kaplan and Norton in 1990s, which
do not base only on financial indicators in performance measurement,
as a new performance measurement system. In the BSC system, an
organization has four dimensions that must be balanced. It is very
important to ensure inter-dimensional integration to ensure long-term
success (Kaplan, 1999, p. 9). The BSC completes financial measures
of past performance with measures of the drivers of future
performance. Measurement of BSC is derived from an organization’s
vision and strategy. The objectives and measures view organizational
performance from four perspectives; financial perspective,
customer/citizen perspective, internal business process perspective,
and learning and growth perspective.
4.1 Visions, Missions and Strategies
The first step in implementing and understanding the balanced
scorecard is to determine the mission, vision and strategy of the
organization (Yaşar, 2010). The goal is to ensure that the entire
organization is running to catch the same target (Önder & Aydın,
2016, pp. 225-239). An organization's mission, vision and strategy are
expressed at the highest level of management and are guiding in the
long term. Vision is usually a short statement describing an ideal
situation in which the organization wants to be in the future. Mission,
on the other hand, represents the summarized task of the organization,
which sets out its main objective and encompasses various elements.
While strategies and plans are constantly changing over time, missions
remain the same as a main task of the organization. Strategies
represent the basic preferences of organizations in terms of "what
areas" and "for what purposes" business resources will be allocated in
line with their own vision and mission, depending on internal and
external conditions (Kılıç & Erkan, 2006, p. 81).
These perspectives are designed to capture the organization desired
business strategy and to include drivers of performance in all areas
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that are important for an organization (Kaplan & Norton 1993, 1996).
Kaplan and Norton (1992) have explained four different perspectives:
• the financial perspective is checking whether we are keeping
our stakeholders satisfied or not,
• the customer/citizen perspective
citizens are satisfied;

focus on how well our

• the internal processes perspective assure how efficient the
organization is running;
• the learning and growth perspective emphasize constant and
development improvement of these performance dimensions.
We need to note the changed emphasis on mission (the key driver of a
public sector organization), the change in the customer perspective to
citizens and stakeholders (mission driven customer/citizens
requirements, subject to government mandates and limitations), and
the changed positions of financial and customer perspectives. We like
to use the term employees and organizational capacity for the final
perspective, to reflect the importance of the human system and of
capacity building through trained and knowledgeable employees and
efficient information technology systems. Budget perspective is used
instead of the financial perspective, to reflect the budgetary
formulation and execution processes associated with public
accountability of funds (Rohm, 2002).
When developing a BSC, we consider these four: customers/citizens,
internal processes, learning and growth, and financial dimensions
(Niven, 2006, p. 13). Kaplan and Norton assert that since the BSC
focuses on both non-financial and financial measures together that
drive the future financial performance of an organization, it can be
considered as superior to former approaches to strategic performance
management which focus on financial measures only (Kaplan &
Norton 2001).These dimensions ensure that organizations activities
are viewed from a holistic and balanced perspective. The weights of
the four dimensions/perspectives of the balanced scorecard are
different for each organization (Yaşar, 2010).
4.2 Financial Dimension
Financial measures are more important components of the BSC
especially in the firms but cannot be neglected in public and nonprofit
organizations either. In the private sector, the measures in this
perspective tell us whether our strategy implementation - detailed
through measures chosen in the other perspectives– is leading to
improved results. In the nonprofit and public sectors, financial
measures ensure that we are achieving our objectives in an efficient
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manner that minimizes cost such as revenue, profitability, and asset
utilization (Niven, 2005, p. 14 ). A balanced measurement card
ensures that specific financial objectives and appropriate criteria for
each different phase of the life cycle of an organization are
determined. The aims and criteria included in the financial dimension
can be listed as follows (Kaygusuz, 2005, p. 93);
4.3. Customer/Citizen Dimension
In the customer perspective of the BSC, managers identify customer
or citizen and the sector they are in which the organization will serve
and the measures of the organization units’ performance in this sector.
This perspective includes several main measures of the successful
outcomes from a well formulated and implemented strategy. The main
outcome measures include citizen satisfaction, citizen retention,
profitability, and market and account share and benefit in the sector.
Ho ever the citizens’ perspective should also include specific
measures of the value propositions that the organization will deliver to
citizens in the sector. Specific drivers and demands of core customer
outcomes represent those factors that are critical for citizens to switch
to or remain loyal to their public or other suppliers. For example,
citizens could value short lead times and on timely delivery of service.
Or a constant stream of innovative products and higher quality of
services. Or a supplier able to anticipate their emerging needs and
capable of developing new products and approaches to satisfy those
needs of people (Kaplan & Norton, 1996, p. 26).
4.4 Internal Processes Dimension
In this perspective, the BSC represented the key processes at which
the organization should create order to continue adding values for
citizens. Each citizen will ask for the efficient operation of specific
internal processes in order to get better service delivery for the citizens
and fulfill our value propositions. To satisfy citizens, we may identify
entirely new internal processes rather than focusing our efforts on the
incremental improvement of existing activities. Service development
and commitment, partnering with the community, and reporting are
examples of items that may be represented in this perspective (Niven,
2005, p. 15). The internal process measures focus on the internal
process that ill have the greatest impact on citizens’ satisfaction and
achieving an organization’s financial objectives. In this perspective,
executives identify the critical internal processes in which the
organization must perform. These processes enable organizations’
units to (Kaplan & Norton, 1996, p. 26):
-deliver the value propositions that will attract and retain
citizen,
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-satisfy stakeholder expectations of excellent financial returns.
The internal process dimension of the balanced scorecard combines
the goals and measures required for both the long-term innovation
process and the short term operation process. Factors that will lead to
long-term financial success may require that existing and potential
customers of the company create completely new products and
services to meet their emerging (Yaşar, 2010, p. 64). Main items and
indicators suggested by BSC for internal process might be given as it
follows (Kaygusuz, 2005, p. 96);
4.5 Learning and Growth Perspective
The forth perspective of the BSC, learning and growth, identifies the
infrastructure that the organization must build to create long term
growth and improvement. The customer/citizen and internal business
processes perspectives identify the factors most critical for current and
future success. Organizations are unlikely to be able to meet their long
term targets for customers/citizens and internal processes using only
current technologies sand capabilities. Increasing demand and
expectations create intense global competition requires that
organizations should serve in a better way continuously. Balanced
Scorecard typically will reveal large gabs between the existing
capabilities of people systems, and procedures and what will be
required to achieve breakthrough performance. To close these gaps,
organizations will have to invest in developing employees, enhancing
new information technology and systems, and aligning organizational
procedures and routines for new developments and demands (Kaplan
& Norton, 1996, p. 36).
5. BALANCED SCORECARD IN THE PUBLIC SECTOR
BSC was originally developed for the private sector by Kaplan and
Norton in the early 1990's. However, later it was understood that it
could be very useful in the public sector and was implemented in the
public sector in many countries around the world. Performance
measurement in the public sector has traditionally also focused on
fiscal measures. Unlike the private sector, it is more important for the
public sector to focus on efficiency measures as regards the feasibility
of efficient using resources. However, the task of determining the
measures, targets and collecting the relevant information for nonfinancial measures particularly for public sector is not an easy task.
Kaplan (2001) argues that the Balanced Scorecard has good potential
to enable public sector organizations (Kaplan & Norton, 2001): (1) to
bridge the gap between ambiguous missions and strategy statements
and daily operational actions; (2) to develop a process to achieve
strategic focus, avoiding generalist approach; (3) to shift their focus
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from programs and initiatives to the outcomes; (4) to avoid the
illusion that they have a strategy because they are managing a diverse
sets of programs and initiatives; and (5) to align initiatives,
departments, and individuals to work in ways that reinforce each other
so that major performance improvements can be achieved.
For Rohm (2001), Balanced Scorecard should be introduced in the
public sector in order to serve following benefits (Rohm, 2001):


Providing alignment between mission, strategy, processes and
personal performance,



Aligning local government priorities to the state and federal
priorities,



Demonstrating the value of programs to citizens,



Developing meaningful performance measure in order to
determine the outcomes of the programs,



Linking mission and vision to budgeting process,



Determining resources allocated and contract cost for each
initiative



Increasing coordination among agencies in order to eliminate
waste and duplication.

There are many challenges in the design and implementation of BSC
in public institutions. Greatbanks and Tapp (2007) argue that the
application of the BSC to public sector organizations would be more
complex than the private sector. Niven (2006) emphasizes that the
main challenges include issues relating to difficulties in measuring
outcomes rather than outputs, the tendency to use poor results as
punitive measures, and the failure to determine the true mission of any
organizational unit. Other challenges include a culture of not trusting
business solutions, a lack of staff capabilities in developing innovative
measures, and failure to link the scorecard to compensation (Niven
2006). Main challenge in public sector unlike private sector seems to
have limitations caused by regulations to use performance measures
easily and independently.
5.1. Balanced Scorecard Implementation Examples in Public
Sector
In September 2000, the results of the survey, which was published by
the Harvard Business School in the context of the BSC's development
report, it was found that 44% of the enterprises at upper and middle
management levels accepted the successful implementation.
Additionally, it has been found that by most of the organizations used
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BSC approach succeeded in meeting their objectives (Saraç, 2007, p.
36).
The results of the study conducted by Bourguignon et al. regarding the
use of BSC in European countries show that the companies and some
government organizations involved in the study, 83% in the UK and
72% in Italy implemented the BSC approach in their organizations. It
is also stated the same research that in all these countries, they are
eager and willing to use this method (Kaygusuz, 2012). We can
provide brief implementation experiences and practices from different
parts of the world.
Australia: In local governments, the City of Brisbane, taken the
model from the city of Charlotte, followed procedures similar to
Kaplan and Norton (2001), The BSC implementation process.
Centrelink is a governmental agency established by the Australian
Government in 1997 in order to provide common sources for
information, assistance and payment. Soon after its establishment, in
1998, Centerlink adopted the Balanced Scorecard as its main
performance management tool. The Balanced Scorecard was created
for the governmental organization to reach 6 main goals (Australian
National Audit Office, 2003):
 To built partnership with client agencies that deliver
required results and provide financial value,
 To increase customer and community involvement and
satisfaction with services,
 To create an environment where Centrelink people
emphasize value to customers, client agencies and
community involvement and commitment to services,
 To efficiently manage Centrelink business and benefits to
government,
 To provide innovation and unique solutions consistent with
government policy,
 Be the first choice and benchmarked at the best practice in
public service delivery.
Five years from the BSC implementation at Centrelink, the Australian
National Audit Office (2003) report outlines that the organization
believes the BSC:
 Successfully translated Centrelink’s strategy into operational

terms in the BSC,
 Has been a force for aligning the whole organization to

achieving KPIs, with increase results once the BSC was
made available online at Area Support Offices and Customer
Service Centers,
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 Helped make strategy everyone’s business.

U.S.A: Since the BSC approach originally developed and
implemented in the United States in 1990’s, the system has received
great interest in America (Saraç, 2007). US private sector practices
seem to have begun in the 1990s, soon after the idea got spread in the
market. Butts (2009) master's thesis investigating BSC applications in
local governments in the United States has found a balanced
implementation rate of 50 % in the fire, police, transportation and
water departments (Butts, 2009, p.15). Cho (2008, p. 2) surveyed local
governments in selected 45 cities with a population of over 250,000,
17.8% of them have already been using and 33.3 % of them consider
using the BSC in the performance evaluation.
France: In France, BSC application was found to be used by only 3%
of surveyed enterprises. The reason for this low usage might be related
to the existence of Tableau De Bord, very similar to the BSC which
has been used for 50 years in France. However, the application of
Balanced Scorecard to public institutions in France provided short
term control over productivity and facilitated legitimacy in public
policy in the long run. In establishing the BSC, there is a connection
between management control systems and information systems. The
results of the assessment have been met with BSC targets (Rochet,
2004, pp. 201-208).
United Kingdom: In the UK, the BSC is implemented in public
institutions with respect to the "best value" principles (Wisniewski &
Dickson, 2001). The specified performance indicators allow for
comparison between public institutions in terms of performance
reporting and accountability. Initially, Ministry of Interior and the
National Health Service initiated applications in public organizations
(Chang, 2007, pp. 101-117).
Italy: Preparatory works to start BSC implementation in local
governments in Italy in 2008 can be summarized as it follows (Farneti
& Guthrie, 2008, pp. 7-8):
1- The legal procedure has been completed so that BSC can be
implemented
2- Mission, vision and strategy maps were created,
3. Strategic targets have been identified,
4- Strategic control is done,
5 - Strategic planning technology was established to improve
the BSC model.
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South Korea: The BSC studies in the public sector first started in
2005 by the Ministry of Government Administration and Home
Affairs (MOGAHA). MOGAHA was established in 1998 in South
Korea. The intent is to create an integrative and efficient management
mechanism for central and local government authorities. Firstly,
significant factors for the strategy map and BSC measurements were
created at the institutional level. MOGAHA's vision is described as for
levels of organization as "the best managed organization in the world
in innovation, decentralization and balance." It can be said that South
Korea is one of the most effective countries using the BSC in the
public sector in a short period of time. After BSC implementations
following results were obtained (Kaplan & Norton, 2008, pp. 17-19):
• The number of local-specific sales made via the Internet has
exceeded 2 times in 2006 after BSC in 2004. Information
Network Villages program was established for this purpose.
• Quality of living has been developed ith the funds of
MOGAHA. For example; the number of hospitals was 323 in
1999 and it increased to 427 in 2005.
• Increased income levels and tax amounts paid per capita.
• The number of central ministries to hich the BSC applies has
increased from 3 in 2005 to 33 in 2007.
• Citizen complaints have decreased over time.
5.2. BSC Applications in the Turkish Public Sector
As it is common in the world, as well as the first BSC applications in
Turkey has been attracted and adopted by the private sectors. The
BSC method and approach in Turkey was first accepted and used by
enterprises in different business lines and performance measurements /
assessments. Private sector organizations are more autonomous to use
any techniques they like for their benefits. Public organizations cannot
easily change the techniques or approaches they apply on any issue
particularly on human resource management because of continuous
critique on businesslike approach in governments arguing that
governments have some other priorities than efficiency etc (Önder &
Aydın, 2016).
The theses, articles and reports about the BSC in the literature in
Turkey are mainly covering theoretical aspects. Studies in the
literature on applicability to public institutions are inadequate because
of low implementation efforts in public sector. Therefore academic
studies in the area rather concentrated on the BSC applicability in
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public organizations. Theses have been done mostly to check the
applicability to hospitals and schools.
Dinçer (2009), in his ork found that the BSC method can be
successfully implemented as a strategic performance evaluation
system even in non-profit organizations and can support the
performance of the organizations in terms of predictability,
transparency and accountability (Dinçer, 2009, p. 75). Oyman (2009)
has investigated the applicability of BSC in the Republic of Turkey to
the Central Bank and mentions the existence of the basic conditions
required for the application of the BSC in Turkey.
The preliminary report on the measurement of the performance of the
Court of Accounts was the investigation regarding the feasibility of a
balanced scorecard in Turkish public institutions. In the study, the
scorecards of the court of accounts in New South Wales, Victoria,
Northern Territory, in the states of Australia were examined. The
balanced scorecard model with increasingly widespread application by
the developed country councils has been evaluated also as a feasible
model for the Turkish Court of Accounts (Yörüker et. al., 2002, p. 34).
It has been observed in Turkey in the light of the research, the use of
Balanced Scorecards in the private sector is more widespread, but
many public organizations continue to work on plans and
infrastructure to start and use BSC applications, especially in the
health and education sector (Careless, 2012). The general evaluation
of the researches that have been conducted reveals that the BSC can
be implemented in public institutions in our country but it is necessary
to do some regulations to abolish some of the obstacles (Oyman,
2009, pp.188-192; Akın, 2006, pp. 174-182 ; Yazır, 2007, pp. 87-88;
Yörüker et. al., 2002, p. 34).
Table 1: BSC Application Issues
Before Application

Designing Application During Application

The whole business Limited resources or
will cover
wrong allocation of
resources
No plans at the level

Mixed with other
management
techniques

Unprecedented
management
knowledge
Systems and database
availability

Strong control of
administration

Irregular meetings
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Having no strategy
None owns
process
Family
company

Closeness, lack
participation

of Not focusing on
balanced scorecards

the Too many indicators No internalization of
and mixing the targets
BSC

owned Many projects at the Lack
same time
communication

Unwillingness to
spend money for
application

of

organizational structure Wrong applications
problems

Source: Kaldırım, 2009

6. CONCLUSION
Possible problems in balanced scorecard application problems can be
grouped into three (Kaygusuz, 2012, p. 88); These are the problems
encountered during the period of obtaining the capabilities required to
implement the application, the probable problems at the design phase,
and thirdly, problems that arise after application. Each problem should
be investigated to its root causes and attempted to be solved in such a
way as to create synergy and increase the motivation. Problems prior
to implementation are the result of the manager's partnership structure
with the education-knowledge levels, horizons and management styles
of the managers. Therefore, the solutions to be found in these items
may also require some studies, including training of managers and
present competition conditions and according to the introduction of
competitive means, besides various management techniques or
studies. Management should be prepared for the new project and be
made to have the qualities required by the Balanced Measurement
Card.
Throughout the world and in Turkey, the use of Balanced Scorecards
in the private sector is more common, but many public organizations
continue to work on planing and developing social and physical
infrastructure to start and use BSC applications,. The general
evaluation of the researches that have been conducted reveals that the
BSC can be implemented in public institutions in our country but it is
necessary to do some regulations to abolish some obstacles.
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ABSTRACT
Balanced Socercards (BSC) developed in late 1990s by Kaplan and
Norton as a comprehensive performance evaluation method in private
sector. Recently it has been widely used in both public and private
organizations. The balanced scorecard examines performance from
four perspectives; financial perspective, customer/citizen perspective,
internal perspective, learning and growth perspectives. There are
varieties of public sector applications of BSC throughout the world.
The debates concentrated on the readiness for the applicability of BSC
because of culture and nature of public sector organizations.
Therefore, this research seeks explanations for the research question
of “What accounts for the applicability of balanced scorecards method
as a performance evaluation system in public sector?” To do this,
semi-structured and open-ended “face to face questionnaire" was
prepared and done with 65 participants; civil servants, experts, middle
and top managers out of total 107 employees in the agency. Our
general hypothesis of “the applicability of BSC is more likely if
maturity of the institution is higher than median value or assigned
value” was tested with T test for one sample. The finding show that
our hypothesis was supported overall in four dimensions of BSC, with
few exceptions. It means that The Ombudsman Institution is ready or
mature enough to apply all dimensions of BSC.
Anahtar Kelimeler: Performance Evaluation in Public Sector,
Balanced Scorecard, the Applicability of BSC, Ombudsman
Institution
ÖZ
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Dengeli karne kartı (BSC), 1990'ların sonunda Kaplan ve Norton
tarafından özel sektörde kapsamlı bir performans değerlendirme
yöntemi olarak geliştirilmiştir. Son zamanlarda hem kamu hem de
özel kuruluşlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Dengeli karne kartı,
performansı dört boyuttan inceler; finansal boyut, müşteri/vatandaş
boyutu, iç süreç boyutu, öğrenme ve gelişme boyutları. Dünya
genelinde BSC'nin kamu sektörü farklı uygulamaları vardır.
Tartışmalar, kamu sektörü kuruluşlarının kültürü ve doğası gereği
BSC'nin uygulanabilirliğine hazır olma üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu
nedenle, bu araştırma, “Kamu sektöründe performans değerlendirme
sistemi olarak dengeli karne kartı yönteminin uygulanabilirliğini ne
açıklar” sorusuna cevap aramaktadır. Bunun için yarı yapılandırılmış
ve açık uçlu “yüz yüze anket” hazırlanmıştır. Memur, uzman, orta ve
üst düzey yöneticilerle birlikte toplam 107 çalışandan, 65 çalışanla
anket yapılmıştır. Kurumun “olgunluk düzetinin medyan değerinden
daha yüksek olması ya da verilen değerden daha yüksek olması
durumunda, BSC'nin uygulanabilirliği daha fazladır” hipotezi test
edilmiştir. Bir örneklem için T testi kullanılmış ve bulgular
hipotezimizin BSC'nin dört boyutunda genel olarak desteklendiğini ve
bunun birkaç istisnası olduğunu göstermiştir: Kamu Denetçiliği
Kurumunun genel olarak BSC boyutlarını uygulamak için yeterince
olgunluk düzeyine sahip olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kamu Sektöründe Performans Değerlendirmesi,
Kurumsal Karne, BSC Uygulaması, Kamu Denetçiliği Kurumu

1. INTRODUCTION
The debates on efficiency and effectiveness of public services have
been continued more than a century. The inefficiencies in public
services result in increasing waste of governmental resources,
declining of citizens and honest orkers’ satisfaction, and reducing
nation’s development and elfare in the long run. Discussions on
performance of public employees and public organizations focus on
planning, controlling and measuring performance in individual, team,
and organizational levels. As administration guru Drucker puts “if you
cannot plan, you cannot measure, if you cannot measure, you cannot
control and if you can't control it, you can't manage and improve it.”
Within the context, together with the theoretical debates, we can
observe performance reforms and implementation either in private and
public sector organizations.
Performance evaluation is the assessment of the strategic goals,
objectives of the organizations, and the methods used to achieve
predetermined performance goals and the outputs (Curristine, 2005,
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pp. 127-151). Performance evaluation is a process used to measure the
efficiency of organizations or employees. This process includes
improvement and correction measures depending on the
predetermined activities and results. (Fry, Stoner & Hattwick, 2004).
Private sector organization emphasize performance measurement
more than public sector. Therefore, we observe many techniques and
methods initially developed by private sector organizations have been
adopted by governmental organizations later. There are many
techniques such as 360 performance system, benchmarking,
performance pyramids, performance prisms, customer value analysis
and balanced scorecards developed in performance management area.
However, BSC as a comprehensive method is the one that recently
developed and widely used in public and private organizations.
The aim of this paper is to emphasize the significance of Balanced
Scorecard as an effective institutional performance evaluation system
in Turkish public administration. This research seeks explanations fort
the question of “What accounts for efficient BSC implementations as
an organizational performance evaluation method for public sector?”
This main question will be answered by considering wide variety of
items within four main dimensions of balanced scorecards. The
applicability of Balanced Scorecards to public institutions in our
country will be analyzed and evaluated according to the survey
research data in the case of Ombudsman Institution. The questionnaire
prepared to illustrate all dimensions in detail to test related hypothesis
driven from the previous theoretical studies and researches. The
obtained data were analyzed by using "SPSS" statistical package
program for social sciences. Our hypothesis is “the applicability of
BSC is more likely if maturity of the institution is higher than median
value or assigned value.”
2. BALANCED SCORECARD
The BSC is one of the most widely used performance measurement
system in the world. Since performance measurement methods based
mostly on financial accounting measurements were inadequate, BSC
was a breakthrough in the 1990s by applying them to other
dimensions enabled to handle and manage all goals in a more
balanced way. The emergence of the Balanced Scorecard is based on a
research covering many companies called "Performance Measurement
in Future Organizations", and sponsored by the Nolan Norton Institute
in 1990. In this study, both as Harvard professors, David Norton,
president of Nolan Norton was a research leader, and Robert Kaplan
served as an academic advisor. Balanced Scorecard has performed
better in measuring and planning whether the activities of an
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institution can reach the targeted goals and whether the services are
realized efficiently, effectively and profitably.
The balanced scorecard examines performance from four perspectives;
financial perspective, customer perspective, internal perspective, learning
and growth perspectives. BSC application starts with determination of
organization mission, vision and strategy relying on the organizational
data. Within this 4 perspective framework, organizational strategy maps
are created and performance indicators are determined. At the end, these
steps are completed with evaluation in 4 perspectives (Kaplan & Norton,
1996, pp. 10-15).
The BSC first started to be implemented in the private sector as a
measure of organizational performance in our country, too.
Institutional performance measurement studies and application efforts
in public sector are in a very early stage. Important parts of
regulations such as strategic planning, performance based budget
system, accountability, internal control system are completed with
Law 5018. The administrative structure prescribed by the Constitution
was not taken into consideration when defining the Public Financial
Management and Control Law No. 5018; but the system and standards
recommended by international organizations (IMF, World Bank, EU)
have been complied with (Bayar, 2004, p.19). Furthermore, the fact
that the treasury union was not followed, the audit organization
brought up seems inadequate and dysfunctional, the provision of
modern initiatives in terms of audit of the Court of Accounts would be
a positive development; however, there are also criticisms about
drawbacks of the gap created by account control and account
judgment (Bayar, 2004, p. 62). Institutional performances have been
checked by the Court of Accounts relying on strategic plans even if
the quality of plans is also questionable (Önder & Aydın, 2016, pp.
225-239).
It is based on work done by BSC Kaplan and Norton in 1990s, which
do not base only on financial indicators in performance measurement,
as a new performance measurement system. In the BSC system, an
organization has four dimensions that must be balanced. It is very
important to ensure inter-dimensional integration to ensure long-term
success (Kaplan, 1999, p. 9). The BSC completes financial measures
of past performance with measures of the drivers of future
performance. Measurement of BSC is derived from an organization’s
vision and strategy. The objectives and measures view organizational
performance from four perspectives; financial perspective,
customer/citizen perspective, internal business process perspective,
and learning and growth perspective.
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2.1. Visions, Missions and Strategies
The first step in implementing and understanding the balanced
scorecard is to determine the mission, vision and strategy of the
organization (Yaşar, 2010). The goal is to ensure that the entire
organization is running to catch the same target (Önder & Aydın,
2016, pp. 225-239). An organization's mission, vision and strategy are
expressed at the highest level of management and are guiding in the
long term. Vision is usually a short statement describing an ideal
situation in which the organization wants to be in the future. Mission,
on the other hand, represents the summarized task of the organization,
which sets out its main objective and encompasses various elements.
While strategies and plans are constantly changing over time, missions
remain the same as a main task of the organization. Strategies
represent the basic preferences of organizations in terms of "what
areas" and "for what purposes" business resources will be allocated in
line with their own vision and mission, depending on internal and
external conditions (Kılıç & Erkan, 2006, p. 81). These perspectives
are designed to capture the organization desired business strategy and
to include drivers of performance in all areas that are important for an
organization (Kaplan & Norton 1993, 1996).
2.2. Financial Dimension
The BSC does not underestimate or disregard the financial perspective
but keeps it and make it more systematic to use together with
objectives, measurable indicators and linking them with other
dimensions. Financial measures are valuable in summarizing the
readily measurable economic consequences of activities. Financial
performance measures demonstrate whether organization strategy,
implementation, and application are contributing to bottom line
development and improvement. Financial objectives typically relate to
profitability measured, for example by operating income, return on
capital employed, or more recently, economic value added (Kaplan &
Norton, 1996, pp. 26). Organizations increase their economic value
with two basic strategies, increasing income and increasing
productivity. Strategies for raising the level of productivity also
consist of two dimensions: the province; improving the cost structure
by reducing direct and indirect expenditures; is to use assets more
effectively, reducing the operating capital and fixed capital needed to
keep operating activities at a certain level. A balanced scorecard
ensures that financial objectives are expressed clearly. In the financial
dimension of the balanced measurement card, there are three financial
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goals that have strategic importance for every organization. These are
(Çakmak, 2005, p. 264);
• Revenue gro th and components,
• Lo ering costs and increasing productivity,
• Evaluation of assets and investment strategies.

2.3. Customer/Citizen Dimension
In the customer perspective of the BSC, managers identify customer
or citizen and the sector they are in which the organization will serve
and the measures of the organization units’ performance in this sector.
This perspective includes several main measures of the successful
outcomes from a well formulated and implemented strategy. The main
outcome measures include citizen satisfaction, citizen retention,
profitability, and market and account share and benefit in the sector.
Ho ever the citizens’ perspective should also include specific
measures of the value propositions that the organization will deliver to
citizens in the sector. Specific drivers and demands of core customer
outcomes represent those factors that are critical for citizens to switch
to or remain loyal to their public or other suppliers. For example,
citizens could value short lead times and on timely delivery of service.
Or a constant stream of innovative products and higher quality of
services. Or a supplier able to anticipate their emerging needs and
capable of developing new products and approaches to satisfy those
needs of people (Kaplan & Norton, 1996, p. 26).

2.4. Internal Processes Dimension
In this perspective, the BSC represented the key processes at which
the organization should create order to continue adding values for
citizens. Each citizen will ask for the efficient operation of specific
internal processes in order to get better service delivery for the citizens
and fulfill our value propositions. To satisfy citizens, we may identify
entirely new internal processes rather than focusing our efforts on the
incremental improvement of existing activities. Service development
and commitment, partnering with the community, and reporting are
examples of items that may be represented in this perspective (Niven,
2006, p. 15).

2.5. Learning and Growth Dimension
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The forth perspective of the BSC, learning and growth, identifies the
infrastructure that the organization must build to create long term growth
and improvement. The customer/citizen and internal business processes
perspectives identify the factors most critical for current and future
success. Organizations are unlikely to be able to meet their long term
targets for customers/citizens and internal processes using only current
technologies sand capabilities. Increasing demand and expectations create
intense global competition requires that organizations should serve in a
better way continuously. Balanced Scorecard typically will reveal large
gabs between the existing capabilities of people systems, and procedures
and what will be required to achieve breakthrough performance. To close
these gaps, organizations will have to invest in developing employees,
enhancing new information technology and systems, and aligning
organizational procedures and routines for new developments and
demands (Kaplan & Norton, 1996, p. 36).

2.6. Balanced Scorecard Development in the Public Sector
BSC was originally developed for the private sector by Kaplan and
Norton in the early 1990's. However, later it was understood that it
could be very useful in the public sector and was implemented in the
public sector in many countries around the world. Performance
measurement in the public sector has traditionally also focused on
fiscal measures. Unlike the private sector, it is more important for the
public sector to focus on efficiency measures as regards the feasibility
of efficient using resources. However, the task of determining the
measures, targets and collecting the relevant information for nonfinancial measures particularly for public sector is not an easy task.
Kaplan (2001) argues that the Balanced Scorecard has good potential
to enable public sector organizations (Kaplan & Norton, 2001): (1) to
bridge the gap between ambiguous missions and strategy statements
and daily operational actions; (2) to develop a process to achieve
strategic focus, avoiding generalist approach; (3) to shift their focus
from programs and initiatives to the outcomes; (4) to avoid the
illusion that they have a strategy because they are managing a diverse
sets of programs and initiatives; and (5) to align initiatives,
departments, and individuals to work in ways that reinforce each other
so that major performance improvements can be achieved.
For Rohm (2006), Balanced Scorecard should be introduced in the
public sector in order to serve following benefits;


Providing alignment between mission, strategy, processes and
personal performance,
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Aligning local government priorities to the state and federal
priorities,



Demonstrating the value of programs to citizens,



Developing meaningful performance measure in order to
determine the outcomes of the programs,



Linking mission and vision to budgeting process,



Determining resources allocated and contract cost for each
initiative



Increasing coordination among agencies in order to eliminate
waste and duplication.

There are many challenges in the design and implementation of BSC
in public institutions. Greatbanks and Tapp (2007) argue that the
application of the BSC to public sector organizations would be more
complex than the private sector. Niven (2006) emphasizes that the
main challenges include issues relating to difficulties in measuring
outcomes rather than outputs, the tendency to use poor results as
punitive measures, and the failure to determine the true mission of
any organizational unit. Other challenges include a culture of not
trusting business solutions, a lack of staff capabilities in developing
innovative measures, and failure to link the scorecard to
compensation (Niven 2006). Main challenge in public sector unlike
private sector seems to have limitations caused by regulations to use
performance measures easily and independently.
3. FINDINGS AND DISCUSSIONS: THE APPLICABILITY
OF THE BSCs
The findings is about an analysis of the survey research to answer the
research question/s. First, general descriptive information about the
participants was assessed. The applicability of the BSC in public
organizations has been evaluated in four main headings, taking into
consideration the four basic dimensions of the BSC.
3.1. Descriptive Statistics
The BSC survey questionnaire was distributed to almost everyone
working in the ombudsman institution excluding contractual labor
such as security and cleaning. Total of 63 employees out of 107 in
working in different services (expert assistant, expert, judge, support
services, office personnel, officer, computer operator, chief, manager,
legal consultant), departments (Chief auditor, Ombudsman, General
secretary, Management services, EU relations, Strategy development
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), and different education levels (undergraduate, graduate and
doctoral) joined to the survey research and answered the
questionnaire.

3.1.1. Ages of the Participants
Table 1: The Participants by the Ages
Subject

Age

Mean

34.0476

Range

25.00

Minimum

23.00

Maximum

48.00

N:63
Employees in the survey are between the ages of 23-48 and the
average age is 34.0476. The Institution has a very young dynamic and
experienced age group of employees, provides opportunity for
institution to adapt environmental changes and new techniques and
skills.
3.1.2. Gender of the Participants
39.7% male and 58.7% female employees participated into the survey
research. The number of women working in The Ombudsman
institution is more than male employees. The rate of working women
in Turkey is 38% lower (Devlet Personel Başkanlığı, 2018) but The
Institution with 62 female employees out of 107 is seen a lot higher
than rate of Turkish working women in public administration.
Additionally the female participants constituted approximately 60 %
of total participants representing their total number. If we consider the
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influence of women in organizations in terms of team work, conflict
management and co-operation (Shafritz and others, 2017), it is a
significant advantage for BSC applications.
Table 2: The Participants by the Gender

Gender

Number of
Employees

Participants to
Survey

Percent
(%)

Male

45

25

39.7

Female

62

37

58.7

Total

107

63

100.0

3.1.3. Education Levels of the Participants
71.4% of the participants are university graduates with undergraduate
degree, 27% are with graduate degree and 1.6% are with doctoral
degrees. Approximately three-quarters of employees at the institution
have graduate degrees. The higher level of education and quality of
the employees in the institution is a positive aspect in terms of the
applicability of the BSC.

Table 1: The Participants by the Education Level
Number
of
Graduat
es

Percent
(%)

Undergradua
te

45

71.4

Master

17

27.0

Doctoral

1

1.6

Total

63

100.0

Education
level
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3.2. Customer/ Citizen Dimension
BSC applications and measurements in the literature are very limited
especially in Turkey. In the related literature, BSC Citizen
Perspectives enable organizations to align basic measures
(satisfaction, loyalty, continuity, and earnings) of the results of
citizen-related activities with the target citizen and organization. At
the same time, BSC Citizen Perspectives allows organizations to
accurately identify and measure value propositions that they will bring
to their target citizens/customers and market segments. The value
proposition is determinant of fundamental measures of citizen
outcomes (Kaplan & Norton, 2007, p. 81). The findings in the
literature overlap with our findings of the BSC citizen perspectives.
The findings related to citizen perspectives in the literature in general
are as follows: "the citizens have increased satisfaction with the
institution", "the institution has increased the satisfaction of the
employees" and "mutual satisfaction".
Depending on the data shown below, we can argue with 95%
confidence that participants agree with our 7 statements about
customer/citizen dimension of BSC. Our hypothesis is about the
applicability of BSC if a readiness of institution is higher than median
value or assigned value has been supported by the data. All 6 but 1 has
a mean values a lot higher than 4.60.

Table 4: T Test/One Sample Test for Citizens Perspective
Questions

Mean

T test

Df

Sig.(2tailed)

Mean
Difference

q9

6.0476

11.187

62

.000

2.04762

q10

5.1452

5.375

61

.000

1.14516

q11

6.5873

25.804

62

.000

2.58730

q12

5.6774

8.551

61

.000

1.67742

q13

6.6508

29.142

62

.000

2.65079

q14

6.2419

15.675

61

.000

2.24194
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q15

6.2063

13.767

62

.000

2.20635

q17

4.5397

2.318

62

.024

.53968

q59

6.3016

18.084

62

.000

2.30159

N:63, P≤:05, Test Value=4.0
BSC citizen perspectives are a popular performance measurement
system used by many countries and institutions around the world and
highly beneficial for the organizations. According to the findings we
have obtained, it is very important to use and apply BSC in the
direction of positive contributions and developments in our country. In
the case of the Ombudsman, we can say that our public institutions are
at a level of sufficient maturity to be able to implement the basic
principles and approaches related to the customer dimension of BSC
applications and are ready to apply the new performance evaluation
method in a great extent.
In this section we will cover following subtitles to be able to elaborate
citizen dimension of BSC. The questions/statements are the number of
services we offer is increasing, the types of services we offer are
increasing, demand for services we are offering is increasing, the
quality of services we offer is improving gradually, the number of
citizens we serve is increasing resolved citizen complaints are
increasing, at our institution, we are engaged in activities / activities to
learn the wishes and complaints of citizens, we meet all expectations
of our society effectively, and citizen-focused understanding.

3.3. Internal Processes Dimension
To satisfy citizens, internal processes play important role for the
improvement of existing activities (Niven, 2006, p. 15). The internal
process measures focus on the internal process that will have the
greatest impact on citizens’ satisfaction and achieving an
organization’s financial objectives. In this perspective, executives
identify the critical internal processes and prepare programs in which
the organization must perform (Kaplan & Norton, 1996, p. 26). The
internal process dimension of the balanced scorecard combines the
goals and measures required for both the long-term innovation process
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and the short term operation process (Yaşar, 2010, p. 64). Previous
findings on internal dimensions are similar to our findings.

Table 5: T Test/One Sample Test for Internal Process
Questions

Mean

T test

Df

Sig.(2tailed)

Mean
Difference

q18

5.6984

11.775

62

.000

1.69841

q19

5.4286

7.972

62

.000

1.42857

q20

6.1613

13.538

61

.000

2.16129

q21

5.5645

10.421

61

.000

1.56452

q22

5.2381

5.876

62

.000

1.23810

q23

3.8000

-.734

54

.466

-.20000

q24

3.1964

-3.131

55

.003

-.80357

q25

5.3175

7.122

62

.000

1.31746

q27

4.7258

3.235

61

.002

.72581

q28

5.2295

5.223

60

.000

1.22951

q29

5.4194

6.486

61

.000

1.41935
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q30

4.8033

3.389

60

.001

.80328

q31

5.0333

4.415

59

.000

1.03333

q57

4.5714

2.595

62

.012

.57143

N:63, P≤:05, Test Value= 4.0
In this title, we will cover 14 questions/statements asked to elaborate
internal dimension of BSC. Depending on the data illustrated in the
table, we can argue with 95% confidence that participants agree with
our statements about internal process dimension of BSC. Our
hypothesis is about the applicability of BSC if a readiness of
institution is higher than median value or assigned value, it has been
supported by the data. All but 2 have mean values a lot higher than
median value of 4. In the case of the Ombudsman, we can say that our
public institutions are at a level of sufficient maturity to be able to
implement the basic principles and approaches related to internal
process dimension of BSC applications and are ready to apply the new
performance evaluation method in a great extent. The institution is
expected to do internal survey to handle employee opinions and work
more on to improve employee - citizens relationships. Both questions
“employee satisfaction survey is conducted” and “there is effective
communication bet een our employees and serviced citizens” ere
not replied by all participants and the mean values of these items were
less than the average. All other question higher than the mean values.
The statement of “the services e offer are also error-free” has the
highest mean value of 6.1935.

3.4. Learning and Growth Dimension
The Learning and Growth Perspective identifies the intangible assets
that are most important to the BSC. The objectives in this perspective
identify which jobs (the human capital), which systems (the
information capital), and what kind of climate (the organization
capital) are required to support the value creating internal processes
(Kaplan, 2005). In this part of the study, 9 statements/items were
evaluated in learning and growth dimension. Question/statement
number provided in the table will be analyzed separately in the
following subtitles.
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Table 6: T test/One Sample Test for Learning and Growth
Dimension
Questions

Mean

T test

Df

Sig.(2tailed)

Mean
Difference

q32

5.8333

8.896

59

.000

1.83333

q33

6.3651

17.113

62

.000

2.36508

q34

4.9839

4.799

61

.000

.98387

q35

5.6129

8.303

61

.000

1.61290

q36

2.4762

-6.203

62

.000

-1.52381

q37

6.4286

18.764

62

.000

2.42857

q38

5.4667

5.980

59

.000

1.46667

q39

4.5410

2.025

60

.047

.54098

q58

4.4677

2.172

61

.034

.46774

N:63, P≤:05, Test Value=4.0
Depending on the data illustrated in the table, we can argue with 95%
confidence that participants agree with our statements about learning
and growth of BSC. Our hypothesis about the applicability of BSC
propose that if a readiness of institution is higher than median value or
assigned value, it has been supported by the data. All but 2 have mean
values a lot higher than median value of 4. In the case of the
Ombudsman, we can say that our public institutions are at a level of
sufficient maturity to be able to implement the basic principles and
approaches (Hannan & Freeman, 1977) related to learning and growth
dimension of BSC applications and are ready to apply the new
performance evaluation method in a great extent. The institution is
expected to do set better performance goals and improve the quality of
trainings. All employees seem to be self confident and know their
missions and tasks

3.5. Financial Dimension
The financial dimension is recognized for the importance of shortterm financial results obtained from the analysis of financial targets
for institutions in the competitive environment (Kaplan & Norton,
2000, pp. 9-15). Improving the financial dimension, objectives are
achieved through the development of innovation and learning. For the
financial perspective the following indicators are considered to be
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important: shareholder value, citizen market share and citizen
satisfaction, the attitude of employees (Kaplan & Norton, 2004, pp.
14-17). In this part of the study, 8 statements/items were evaluated in
financial dimension of BSC. Question/statement number provided in
the table will be analyzed separately in the following subtitles.

Table 2: T Test/One Sample Test for Financial Dimension
Questions

Mean

T test

Df

Sig.(2tailed)

Mean
Difference

q41

4.6140

2.046

56

.045

.61404

q42

4.4630

1.562

53

.124

.46296

q45

5.3962

5.819

52

.000

1.39623

q46

5.1481

4.756

53

.000

1.14815

q47

4.3455

1.310

54

.196

.34545

q48

5.5000

7.280

53

.000

1.50000

q49

5.0755

4.525

52

.000

1.07547

q50

5.0577

4.623

51

.000

1.05769

N:63, Test Value=4.0, P≤.05
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Depending on the data illustrated in the table, we can argue with 95%
confidence that participants agree with our statements about financial
dimension of BSC. If a readiness or maturity level of institution for
BSC is higher than median value or assigned value, our hypothesis
about the applicability of BSC has been supported by the data. All of
our statements have mean values higher than median value of 4. Only
two of them were not statistically significant. In the case of the
Ombudsman, we can argue that our public institutions are at the level
of sufficient maturity to be able to implement the basic principles and
approaches (Hannan & Freeman, 1977) related to financial dimension
of BSC and are ready to apply the new performance evaluation
method in a great extent. The institutions budget is expected to be
more accessible for each unit. Budget seems of sufficient for the
services they are providing.

3.6. General Evaluation
Our finding shows that our hypothesis was supported overall in four
dimensions of BSC, with few exceptions. It means that The
Ombudsman Institution is ready or mature enough to apply all
dimensions of BSC. On the other hand, participants were also asked
for their own performances and their perceptions of the applicability
of BSC in the Ombudsman Institution.

Table 8: T Test/One Sample Test for the Applicability of BSCs
Questions

Mean

T test

Df

Sig.(2tailed)

Mean
Difference

q62

5.5238

8.057

62

.000

1.52381

q63

4.9167

4.536

59

.000

.91667

N:63, Test Value=4.0, P≤.05

3.6.1. The institutional performance
The item of “our institutional performance” as found high by 85.7%.
The mean for the item is 5.52, higher than median value and lowest
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accepted maturity level of 4.60 ith P≤.05, statistically significant.
We can argue that employee find the institutional performance very
positive. Only 7.9% of participants disagree and 6.3 % of participants
are neutral about this item. Figure 1 illustrates this situation visually.

Table 3: The Institutional Performance
Frequenc
y

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Absolutely
Disagree

1

1.6

1.6

3.2

Disagree

2

3.2

3.2

6.3

Partly Disagree

1

1.6

1.6

7.9

Middle

4

6.3

6.3

14.3

Partly Agree

18

28.6

28.6

42.9

Agree

18

28.6

28.6

71.4

Absolutely
Agree

18

28.6

28.6

100.0

Missing

1

1.6

100.0

Scales
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System
Total

63

N:63, Mean: 5.5238, P≤.05

100.0

534
Figure 1: The Institutional Performance
3.6.2. The Applicability of the BSC in the Ombudsman
Institution
We wanted to find out about the perception of participants whether
BSC is applicable in their institution or not. The question of "what is
the level of applicability of the BSC to your institution" was replied by
64.3% with partly agree, agree and strongly agree. However, 13.3% of
participants disagree with the item. 23.3 % of participants are neutral
and 4.8 % of participants are unwilling to comment about this
question because they might not be very well aware of the BSC
system. The mean for the statement is 4.92, higher than median value
and lo est accepted maturity level of 4.60 ith P≤.05, statistically
significant. We can argue that even employees of the Ombudsman
Institution think that BSC is applicable in their institutions.

Table 10: The Applicability of the BSC in the Ombudsman
Institution
Frequenc
y

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Absolutely
Disagree

3

4.8

5.0

5.0

Disagree

1

1.6

1.7

6.7

Partly
Disagree

4

6.3

6.7

13.3

Middle

14

22.2

23.3

36.7

Partly Agree

19

30.2

31.7

68.3

Agree

6

9.5

10.0

78.3

Absolutely
Agree

13

20.6

21.7

100.0

Missing

3

4.8

100.0

Scales

535
System
Total

63

100.0

N:63, Mean: 4.9167, P≤:05

Figure 2: The Applicability of the BSC in the Ombudsman
Institution
6. CONCLUSION
There are varieties of public sector applications of BSC throughout the
world. The debates concentrated on the readiness for the applicability
of BSC because of culture and nature of public sector organizations.
Therefore, this research sought explanations for the research question
of “What accounts for the applicability of balanced scorecards method
as a performance evaluation system in public sector?” To do this, a
questionnaire was prepared to see the applicability of BSC in the case
Ombudsman Institution. Ombudsman Institution (Kamu Denetçiliği
Kurumu) was chosen since it was a newly established small
organization and still struggling to institutionalize itself might create
opportunities influence and shape their performance system. Survey
research was done with 63 participants; civil servants, experts, middle
and top managers out of total 107 employees in the agency. Semi-
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structured and open-ended questionnaires with likert type (7) test scale
were used.
Wide varieties of items within four main dimensions of balanced
scorecards were considered. A "face to face questionnaire" was
designed to collect data and they were given to the participant. Our
general hypothesis of “the applicability of BSC is more likely if
maturity of the institution is higher than median value or assigned
value” as tested ith T test for one sample.
When evaluating the performance of an organization, following
dimensions are supposed to be considered in a balance: (1) customer/
citizen dimension, (2) internal process dimension, (3) financial
dimension, and (4) learning and growth dimension. We started with
general desciriptive stataistics for organization and participants to
understanc current situations and capacity of organization.
The Ombudsman Institution with a highly qualified 107 employees
has been recently established young and dynamic public organization.
It is a strong organization with its statues, human resources and
physical infrastructure. The fact that the staff is young, the number of
female employees are high, the level of education of the employees in
the institution is high, the dynamism as a result of being a new
institution, being in communication with all other public institutions,
being an institution dealing with citizen complaints, it is seen that The
Ombudsman Institution has a significant capacity in terms of the
application of BSC. Furthermore, according to our main findings, the
Omudsman Institution has a sufficient level of maturity in terms of
readiness for the applicability of BSC with its basic philosophy. The
findings demonstrate that the BSC approach and method can be
successfully implemented in the Ombudsman Institution.
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ÖZ
Spor ve rekreatif oyunlar insanlık tarihi boyunca farklı şekillerde
toplum ve birey hayatında yer almıştır. Bu aktiviteler tarihsel sürece
bakıldığında farklı amaçlarla yapılmaktaydı. İlk dönemlerde avlanma
ya da savaş amaçlarını içerirken, günümüzde sağlıklı yaşamak başta
olmak üzere birçok sosyal, ekonomik ve bireysel amaçları
kapsamaktadır. Toplumlara özgü sportif ve rekreatif oyunlar aynı
zamanda o toplumların kültürünün önemli bir parçasıdır. Bizans
İmparatorluğu Dünya ve Anadolu tarihi bakımından önemli bir yere
sahiptir. Özellikle Anadolu topraklarında Bizans İmparatorluğu’nun
izleri vardır. Bu anlamda bu toplumun sportif ve rekreatif oyunlarını
ortaya çıkarmak literatüre ve uygulamaya katkı sağlayacaktır. Bizans
İmparatorluk saraylarının kapıları her öğleden sonra saat üçte kilitlenir
ve ertesi gün şafakla birlikte açılırdı. Ilık yaz akşamlarında erkekler ok
ve cirit atmak, tenis oynamak, boks ve güreş karşılaşmalarını izlemek
gibi spor etkinlikleri ile uğraşırlardı. VIII. Constantinus gladyatör
dövüşlerini çağrıştıran bir dövüş olan gymnopodia’yı yeniden
gündeme getirmişti. Altıncı yüzyılda satranç ve tavla gibi oyunlar
Doğu’dan Constantinapolis’e gelmişti ve sık sık sarayda oynanıyordu
118
. Tzykanisterion; sarayın çeşitli eğlencelerine ayrılmış bir spor
sahasıydı. Prensler burada ata biner, spor yaparlardı. Ayrıca İran’dan
getirilen bir oyun oynanırdı ki; bu polodur. Tzykanisterion kelimesi
Farsça tshu-gan (Çu-gan)’dan gelmektedir. Spor sahası adını bu
oyundan almış olsa gerekir. Oyunun ve kelimenin Türkçeye yerleşmiş
şekli Çevgan, Çevkan’dır 119.
Anahtar Kelimeler: Bizans İmparatorluğu, Spor, Rekreasyon
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ABSTRACT
Sports and recreational games have taken place in society and
individual life in different forms throughout human history. These
activities were done for different purposes when viewed in the
historical process. while it included hunting or war purposes in the
early periods. It includes many social, economic and individual
purposes, including healthy life today. Sports and recreational games
specific to societies are also an important part of the cultures of those
communities. The Byzantine Empire has an important place in the
history of the world and Anatolia. There are traces of the Byzantine
Empire, especially on the lands of Anatolia. In this sense, bringing out
the sportive and recreational games of this society will contribute to
the literature and practice. The gates of the Byzantine Imperial palaces
were locked at three o'clock each afternoon and opened the next day
with dawn. Men engaged in sports events such as throwing arrows and
javelin, playing tennis, watching boxing and wrestling competitions in
the warm summer evenings. VIII. Constantinus brought back the
gymnopodia, a fight that conjured up gladiatorial fights. Chess and
backgammon came to Constantinople from the East and were often
played in the palace in the sixth century. Tzykanisterion was a sport
scene devoted to various funs of the palace. The princes were ride a
horse and played sport there. In addition, a game named polo which
was brought from Iran was played. Tzykanisterion word comes from
Persian tshu-gan (Chu-gan). The name of the sports field must have
taken from this game. The game and word have been settled in
Turkish as çevgan, çevkan.
Keywords: Byzantine Empire, Sports, Recreation
Giriş
Dünya tarihinin en uzun ömürlü devletlerinden birisi olan
Bizans’ın kuruluşunun, Roma İmparatorluğu’nun 395 yılında ikiye
bölünmesiyle olduğu çoğunlukla kabul edilmekle birlikte; etnik,
kültürel ve sosyal nedenlerle bu ikiye bölünme 1.yy.a kadar
indirilebilmektedir120.
Bizans, Doğu Roma İmparatorluğu olarak da bilinmektedir. İ.S.
330’da Roma İmparatoru Constantinus, İ.Ö. 7. yüzyılda Yunanlılarca
kurulmuş olan Byzantion (Bizans) kentine Constantinapolis adını
vermiştir. Constantinapolis, Roma İmparatorluğu’nun batı kesiminin
120
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476’da parçalanmasından sonra yaklaşık 1000 yıl boyunca varlığını
korumuş olan Bizans İmparatorluğunun yönetsel, kültürel ve
ekonomik merkezi olmuştur. Avrupa ile Asya’yı ayıran bir boğazın
kıyısındaki elverişli limanıyla, büyük bir imparatorluğun başkenti
olmaya çok uygun bir kenttir121.
Constantinus’un yeni bir başkent kurma kararı almış olması, keyfi
bir karar değildi, somut ve sağlam ekonomik, siyasal temellere de
dayanmaktaydı. Romalı yöneticilerin doğuya duydukları ilgi, Batı
Roma İmparatorluğunun çöküş yıllarından önceye uzanmaktadır.
Roma İmparatorlarında, devletin merkezini doğuya taşıma arzusu,
İulius Caesar döneminden beri görülmektedir. Bu istek, Constantinus
öncesi Diocletianus tarafından gerçekleştirilmiştir. Doğunun bu
çağrısı kolayca açıklanabilmektedir. Roma’nın zenginliği, zapt edilen
eyaletlerin sömürülmesine dayanmaktaydı. Ekonomik ağırlık merkezi,
doğu eyaletlerinin imparatorluğa bağlanması ve fetih savaşları sona
erince, doğal olarak bu eyaletlere kaymıştır. Doğunun ekonomik
üstünlüğü, başkentin taşınmasıyla da onaylanmış olmuştur122.
Constantinus ayrıca Hıristiyan olan ilk imparator olarak tarihe
geçmiştir. Ancak nasıl Hıristiyan olduğu tam olarak bilinmemektedir.
İddialara göre ölüm yatağında son nefesini verirken Hıristiyan
olmuştur. Bu biraz abartma ya da kilisenin uydurması olarak
görülebilmektedir. Yalnız doğru olan bir şey var ki Constantinus
güçlenmekte olan Hıristiyanlığın ve kilisenin işbirliğini sağlamak için
Hıristiyanlara iyi davranarak İmparatorluk içinde yaygın olan öteki
inançlara da dokunmamıştır 123.
313 yılında Hıristiyanların kapatıldığı hapishanelerin kapıları
açılarak onlara artık özgür oldukları ve diledikleri dine istedikleri gibi
tapabilecekleri bildirilmiştir. Bu değişikliğin yarattığı şaşkınlık, halkı
bir mucize olduğuna inandırmıştır akabinde İmparatorun din
değiştirmesi hakkında çeşitli söylentiler ortaya çıkmıştır. Bir
söylentiye göre; Constantinus, 312 yılında askerlerin başında savaşa
giderken, batan güneşin üstünde bir haç işaretiyle “Bu işaretle zafere
ulaş” yazısını görmüştü. Ertesi gece İsa peygamber ona görünmüş ve
elinde tuttuğu haça benzer bir bayrak yapmasını emretmişti... Ve
Constantinus savaşı kazanarak zafere erişmişti. Constantinus’un
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etmesi;

Hıristiyanlığın

yayılmasını

Bizans’ın tam anlamıyla tarih sahnesinde yer alışı değişik
kaynaklarda farklı bir şekilde ortaya konmuştur. Diocletianus’un (284305) M.S. 301’de dörtlü yönetimi kurarak doğunun ayrı bir şekilde
yönetilmeye başlaması Doğu Roma’nın kuruluşunu göstermektedir 125.
Roma İmparatorluğu artık merkezde oturan tek kişinin idare
edemeyeceği kadar genişlemiş ve yönetilemez duruma gelmiştir,
üstelik sınır bölgeleri de tehlike altındadır. Bu nedenle bir süre sonra
biri batıda, diğeri doğuda olmak üzere aynı anda iki imparatorun
olması gibi bir eğilim belirmiştir. Arcadius (395-408) Doğu
İmparatoru, küçük kardeşi Honorius (395-423) da Batı İmparatoru
olmuşlar ve yönetimleri birbirinden ayrılmıştır126.
Ostrogatların 496’da son Batı İmparatorunu yenip tarih
sahnesinden çekilmesiyle Constantinapolis’in imparatorluğun tek
başkenti olması Doğu Roma’nın kuruluşu sayılmaktadır127.
Helenist Kültür ve Hıristiyan dininin Roma devlet şekliyle bir
sentez haline gelmesi Bizans İmparatorluğu olarak adlandırılan
alıştığımız tarihi teşekkülü meydana getirmiştir. Bizans tarihi sadece
Roma tarihinin yeni bir evresi ve Bizans Devleti eski Roma
İmparatorluğunun sadece devamıdır. Bunlar, kendilerini hep Romalı
olarak görmüşlerdir, bir Bizanslı olarak değil. Ancak, Bizans eski
Roma ile bağlantısını ne kadar bilinçli ve güçlü olarak hissederse
hissetsin yine de zamanın akışı içerisinde Roma İmparatorluğu’nun
mirasçılığından giderek uzaklaşmıştır. Erken Bizans Devri ise bunun
aksine gerçekten hala bir Roma devleti idi 128 .
Gerçekten Latin Batı ve Helenistik Doğu, hiçbir siyasal araçla
birleştirilemeyen iki ayrı dünya görüşüne sahiplerdir. Bu ayrılık
özellikle Hıristiyanlığın yayılmasıyla artmış ve siyasal hayatta da
kendini göstermiştir. 3.yy.ın karışıklık ve askeri anarşi dönemleri,
imparatorluğun iç örgütünü bozmuş, zayıflatmıştır. İmparator
Diocletianus devlet mekanizmasını yeniden kurmayı hedef alan
reformlar yapmıştır 129.
Roma, Atina, İskenderiye, Efes ve
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Antakya’dan gelen malzeme ve yeni tapınaklar, kenti süslemek için
kullanılmıştır. Yeni merkezi Roma’ya benzetmek için elinden geleni
yapmıştır. Kentin nüfusu bir anda 200.000’i bulmuştur. O dönemde
siyasal bakımdan İstanbul dış düşmanlara karşı yapılacak mücadele
için eşsiz bir mevkiye sahiptir. Denizden bu kente saldırılamaz; kara
tarafından ise Marmara’dan Haliç’e kadar uzanan surlar kenti
korumaktaydı. Ekonomik bakımdan Karadeniz, Ege Denizi ve
Akdeniz arasında yapılan ticaretin merkeziydi. Kültürel bakımdan,
Helenistik uygarlığın merkezlerinin yakınında bulunuyordu. Bu
uygarlık, Hıristiyanlıkla kaynaşarak bazı önemli değişikliklere
uğramış ve Hıristiyan-Grek-Doğu unsurlarını bünyesinde birleştiren
Bizans uygarlığını meydana getirmiştir130.
Constantinus, büyük çabalarla sağladığı devletin bütünlüğünü 337
yılında ölürken bozmuş ve imparatorluğu 2.(Genç)Constantinus,
Constans ve Constantius adlı üç oğlu ve iki yeğeni arasında
paylaştırmıştır 131.
Augustus unvanı alan üç kardeş arasında çok geçmeden
anlaşmazlık çıkmış ve mücadeleler sonunda diğer iki kardeşi ölen
Constantinus tek başına imparator olmuştur132.
Constantinus, din değiştirerek Hıristiyanlığı kabul etmiştir.
Constantinus (275-337); büyük imparatorluğunu daha iyi
yönetebilmek için, Avrupa ve Asya kıtalarının kavşak noktasında,
Bizans adıyla anılan bir Yeni Roma kurmuştur133.
İulianus’un ölümünü izleyen dönem Rusya steplerinden batıya
hareket eden Hunların önlerinde sürdükleri Germen kabileleri ile
Roma İmparatorluğu arasında ölüm kalım savaşının yapıldığı yıllardır.
376’da Hunların önünden kaçan çok sayıda Vizigot Tuna’yı geçerek
Kuzey Bulgaristan’a yerleşmiş, fakat bir yıl sonra isyan ederek
İmparator Valens’in ordusunu Edirne yakınlarında yenmişlerdir.
İmparator savaş meydanında ölmüştür. Yerine geçen İmparator
Theodosius
yağma
ve
tahribatı
önlemiştir.
Theodosius,
imparatorluğun bütününde hüküm süren son imparatordur. Ayrıca
devletin Hıristiyanlaşması da onun döneminde tamamlanmıştır 134.
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Theodosius, anlatıldığı kadar kötü bir imparator değildi. Son
yıllarında imparatorluğu tehdit eden üç güçlü düşmana karşı başarılı
savaşlar verdiği düşünülürse, bu yargıya kolayca hak verilecektir. II.
Theodosius, tembelliğine ve biraz da sofuluğuna karşın iyi eğitim
görmüş insancıl bir kişiydi. Ancak izlediği siyasetin Doğu
İmparatorluğu’nu
Batının
akıbetinden
uzaklaştırdığı
söylenebilmektedir135.
395’te ölümüyle birlikte imparatorluğu iki oğlu arasında
bölüştürülmüştür. Arcadius imparatorluğun Doğu, Honorius ise Batı
kısmının yöneticisi ve sahibi olacaklardır. Böylece imparatorluk fiilen
bir daha hiçbir zaman birleşemeyecek ve Doğu Roma, yani Bizans
İmparatorluğu ortaya çıkmış olacaktır136.
Theodosius, yaşı küçük olan Honorius’a bir Vandal olan
Stilicho’yu naip atamıştı. Doğuda ise, Arcadius’un naibi Batı Romalı
Rufinus atanmıştı. Birlik varsayımına rağmen, iki imparatorluğun
yönetimleri arasındaki ilişkiler hemen sertleşmiştir. Bir çağdaş tarihçi
Eunapios, bu dönemdeki durumu şöyle anlatmaktadır: İmparatorlar,
naipleri olan, ama açıkça değil, silahsız, gizli ve her türlü hileyi,
kurnazlığı kullanmaktan geri kalmayan insanlar tarafından
yönetiliyordu.
Stilicho, Dalmaçya ve Pannonia ile yetinmek istemiyor; Batı
Roma İmparatorluğu’na tüm Illyricum Profectura’sını katma peşinde
koşuyordu. Arcadius’un naipleri, Afrika’da batı yönetimine karşı
entrikalar çeviriyorlardı. İşler öyle bir noktaya gelmiştir ki, doğu ile
batının bütün ticari ilişkileri kesilmiştir. İkisi arasındaki ticaret, ancak
408 yılında başlamıştır. Bu düşmanlık, dışta, ardı arkası kesilmeyen
barbar akınlarına karşı mücadeleyi, içte de köle ve kolon
ayaklanmalarının bastırılmasını güçleştirmekteydi137.
Bizans’ın ilk imparatoru Arcadius ve oğlu 2.Theodosius (408450) dönemi Gotlar sorunu, Hunlar ve dini mücadelelerle geçmiştir.
Don Irmağı’ndan Panoia’ya kadar geniş bir imparatorluk kuran Attila,
441’de Tuna’yı geçerek Bizans’ı hatta İstanbul’u tehdide başlamıştır.
Hun tehlikesi Atilla’ya baç (vergi) verilerek atlatılmıştır. Bu yıllarda
din kavgaları yeni imparatorluğu sarsmıştır. Büyük Constantinus
zamanında, 325 yılında İznik’te toplanan Ruhani meclis, Baba-OğulKutsal Ruh’tan oluşan üçlü bir inanç sistemini kabul etmiştir. Fakat
din adamlarının birçoğunu bu görüş tatmin etmemiştir. Bunlar Hz.
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İsa’da Tanrı ve İnsan tabiatının ne şekilde birleştiğini tartışmaya
başlamışlardır. İstanbul Patriği Nestorius, Hz. İsa’daki tanrılık ve
insan cevherinin birbirinden ayrı olduğunu ileri sürmüş ve İsa’nın
insan tarafına daha fazla değer vermiştir. Nestorius’a İskenderiye
Patriği ve Papa karşı çıkmışlardır. Theodosius, din kavgalarına son
vermek için Efes’te bir ruhani meclis toplamıştır (431). Burada
Nestorius ve taraftarları aforoz edilmişlerdir.
İsa’nın tanrı tarafının var olduğunu ileri süren bir görüş olan
Monofisizm kabul görmüştür. İstanbul Patriği ve Papa bunu
reddetmişlerse de Theodosius bunu Ortodoks doktrini olarak kabul
etmiş ve ağır bir buhrana sebep olmuştur. Theodosius kentin hızla
büyümesi ve Constantinus zamanında yapılan surların önemini
kaybetmesi üzerine bugün de ayakta duran kent surlarını yaptırmıştır.
Bu surlar yüzyıllar boyunca çeşitli tarihlerde İstanbul’a yapılan
hücumlarda kenti işgalden kurtarmıştır. Theodosius ölünce, çocuk
bırakmadığı için kız kardeşi, ordu komutanı Marcianus ile evlenerek
onun imparator olmasını sağlamıştır. Marcianus’un 451’de
Kadıköy’de topladığı 4.Ruhani Meclis, Monofisizmi reddeden bir
karar almıştır 138.
5.yy.da saldırıya geçen Germen kavimleri Batı Roma
İmparatorluğu’na son vermişlerdir (476). Bizans İmparatorluğu ise
saldırganları püskürtmüştür. Balkanlar’dan gelen Slavları, doğudan
gelen Sasanileri püskürterek gücünü korumayı başarmıştır. 6.yy.da
Bizans İmparatorluğu’nun en güçlü yöneticisi 1. Justinianus (527565), uzun savaşlar sonucu Kuzey Afrika, İtalya ve Doğu İspanya’yı
yeniden ele geçirmiştir. Büyük bir haraç ödeyerek İran ile Sonsuz
Barış anlaşmasını gerçekleştirmiştir 139.
Diğer yandan 532’de İstanbul’da oldukça tehlikeli Nika İsyanı
patlak vermiştir. Hipodrom’daki (Sultan Ahmet Meydanı) araba
yarışlarında taraf olan Maviler ile Yeşiller partileri zamanla siyasal,
sosyal ve dinsel nitelik almaya başlamışlardır. Birbirlerine rakip olan
bu iki parti, nefret ettikleri hükümete karşı birleşmişlerdir. İsyan
kentte hızla yayılmıştır. En güzel binalar ve sanat eserleri ateşe
verilmiştir. Justinianus (Jüstinyen) kentten kaçmayı düşündüğü bir
sırada karısı Theodora kocasının imdadına yetişmiş ve isyanı bastırma
görevi ünlü komutan Belisarios’a verilmiştir. Belisarios 6 gün devam
eden isyanı kanlı bir biçimde bastırmıştır. Hipodromda 30-40 bin
isyancının öldürüldüğü kaynaklarda belirtilmektedir. Justinianus
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bundan sonra eskisine göre daha güçlenmiş olarak bazı reformlara
başlamıştır. Eski Roma Hukuku’nu derleyip toparlatmıştır. Hukuk
bilginlerinden kurulu bir komisyonun uzun çalışmalar sonucu
oluşturduğu bu yasalar Medeni Hukuk Yasaları olarak bilinmekte ve
daha sonraki Avrupa hukukunun da temelini oluşturmaktadır.
İmparator kendisini Tanrı’nın yeryüzünde temsilcisi ve kilisenin
de efendisi saydığı için Hıristiyanlığın en büyük kilisesini inşa etmek
istemiştir. Bizans sanatının ilk yükseliş döneminde 532-537 yılları
arasında görkemli Ayasofya inşa edilmiştir. Ayrıca İstanbul ve diğer
kentlerde kiliseler, sarnıçlar, su kemerleri yapılmıştır. Ancak
Jüstinyen’un ölümüyle İmparatorluk en perişan günlerini yaşamaya
başlamıştır. İustinuanos’un halefi 2.İustinos zamanında (565-578), içte
ve dışta çeşitli karışıklıklar birbirini izlemiştir. Hazar Denizi kıyılarına
kadar egemenlik alanlarını genişleten Göktürkler İran’a karşı
Bizans’la ittifak yapmak istemişlerdir. Bunun üzerine İran’la olan
ilişkiler bozulmuştur. İran, bazı Bizans kentlerini almıştır. Bu sırada
imparatorluğun kuzey sınırı yeni bir saldırı ile parçalanmaktadır.
Avarlar, diğer Türk boylarının alışılmış yolunu izleyerek Güney
Rusya steplerini aşmış, Macaristan Ovası’na yerleşmişlerdir. Bunlar
komşu Slav ve Germen kavimlerini egemenlikleri altına almış,
Bizans’ı haraç ödemeye zorlamışlardır.
610 yılında Bizans’a bağlı Kartaca Kralı’nın oğlu ayaklanmış ve
Mısır da ona katılmıştır. Herakleios bir donanma ile İstanbul’a
gelmiştir. Başkent halkı ona katılmış ve imparator idam edilip yerine
Herakleios imparator ilan edilmiştir. Onun döneminde Avarlar,
Balkanlar’da imparatorluk sınırlarını zorlamışlardır. Araplar yeni
yayılmaya başlayan İslam dininden aldıkları güçle 632’de Suriye ve
Filistin’i ele geçirmişlerdir. 642’de Mısır da Müslüman Arapların
egemenliğine girmiştir. 674-678 yılları arasında Araplar birçok kez
Constantinapolis’i ele geçirmeye çalışırlarsa da kent direnmiştir.
8.yüzyıl başlarında, Herakleios sülalesinin egemenliği son bulmuştur.
Bu dönemde Bizans Kuzey Afrika’dan tamamen çekilmiş, hatta
Anadolu’nun bir bölümü tamamen Müslüman Arapların eline
geçmiştir. Ülkeyi bu durumdan kurtarmak için halk, ordu ve kilise bir
araya gelerek Afrikalı bir komutan olan 3. Leon imparator ilan
edilmiştir (717-741). 3. Leon Arap ve Bulgar saldırılarını geri
püskürtmüştür140.
3. Leon’un Suriyeli olduğu görüşü de bulunmaktadır. Bu görüşe
göre Bizans tahtına Suriyeli bir sülale egemen olmuştur. 3. Leon’un en
büyük olaylarından birisi, 726 yılında çıkardığı bir emirle Aziz ve
140
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Meryem tasvirlerini tahrip ettirmiş olmasıdır. Buna İKONOKLAZMA
denmektedir141. Bu hareket yüz yıldan fazla sürmüş ve büyük
mücadelelere neden olmuş, arkasında acı hatıralar bırakarak ortadan
kalkmıştır. Hıristiyanlığın resmen devlet dini olmasından sonra 4. ve
5.yy.larda tasvir kültürü Hıristiyan kilisesinde çok gelişmiştir.
3.Leon’un bu kararı, başta Papa ve İstanbul Patriği’nin tepkisine yol
açmış, hatta Yunanistan’da halk ayaklanıp yeni bir imparator ilan edip
İstanbul üzerine yürüyüşe bile geçmiş, ancak başarılı olamamıştır 142.
Daha sonra tahta geçen 5. Constantinus Bulgarlara karşı zafer
kazanmıştır143.
Bu İkonoklastik Dönem ve savaş yılları boyunca, Bizans’a özgü
bir kültür ve siyasal gelenek oluşmuştur. Bizans İmparatorluğu’nda
Batı (Roma) kültürü ve Latince yerine, Yunan dil ve kültürü hakim
olmuştur. Giderek artan din uyuşmazlıkları nedeniyle imparatorluğun
doğusu ve batısı arasındaki kopuş iyice hızlanmıştır. Zayıf
yöneticilerin başta bulunduğu dönemde Constantinapolis’in güçlü
surları olmasa belki de Bizans çok önceden, 717’de Müslüman
Arapların eline geçmiş olacaktı. 811’de ise Bulgar kavimleri kenti
neredeyse alacak kadar kuşatmışlardı.
2.Mihail döneminde, 860 yılında bu kez Ruslar İstanbul’a karşı
bir sefer düzenlemişler, bu yeni tehlikeyi önlemek için de, Rusları
Hıristiyanlaştırmak düşüncesi egemen olmuştur. Ruslara karşı Hazar
Hakanlığı ile iyi ilişkiler içine giren imparator, bunlara gönderdiği elçi
heyetine, çok kültürlü ve bilgili bir adam olan Constantinus Kyrillos
adlı Selanikli bir papazı başkan yapmış, böylece misyonerlik
bakımından ilk adımları atmıştı. Metodios adlı kardeşi ile birlikte bu
kişi elçilik görevinden sonra Slav dünyasında metotlu bir Hıristiyanlık
propagandasına girişmişlerdir144.
Hıristiyanlık, Slav halkına bu iki kardeş tarafından kendi
dillerinde propaganda edilmekteydi. Constantinus önce Slavlar için
yeni bir alfabe düzenlemiştir. Buna GLAGOLİTİK ALFABE
denilmektedir. Bu alfabe bugün bile Slavlarca kullanılmaktadır. Aynı
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zamanda bu alfabeye Constantinus’un diğer adından ötürü KYRİLL
ALFABESİ de denilmektedir 145.
Rusların Hıristiyanlaşmasından sonra, siyasal durumu nedeniyle
Bizans ile iyi ilişkiler kurmak isteyen Bulgarlar da Hıristiyanlaşmaya
başlamışlardır. Bulgar Hanı Boris 864’te Bizanslı rahipler tarafından
vaftiz edilmiştir. Eski Bulgar soylu sınıfını oluşturan Türk asıllı
Bulgarlar, aynı zamanda bütün Bulgar Devleti’nin Slavlaşması demek
olan Hıristiyanlaşmaya karşı çıkmışlardır.
Bizans İmparatorluğu, yetenekli yöneticiler ve komutanlar
yetiştiren Makedonya Hanedanı Dönemi’nde 867-1056 arasında altın
çağını yaşamış ve ülke zengin bir uygarlık merkezi olmuştur.
Hanedanın kurucusu 1.Basileios (1.Vasil: 867-886) Anadolu’daki
toprakları geri almaya başlamış. 1.Basileios ve 6.Leon (886-912)
yönetimleri sırasında, imparatorluk hukuku yeniden düzenlenerek,
hukukçuların daha kolay uygulayabilecekleri bir duruma getirilmiştir.
2.Nikephoros Phokas (963-969), Girit ve Kıbrıs’ı yeniden ele
geçirerek Doğu Akdeniz’de Bizans’ın üstünlüğünü sağlamıştır146.
Suriye ve Balkanlar’da önemli topraklar kazanmıştır. Rusları geri
püskürtmüştür. Dönemin en büyük yöneticilerinden 2.Basileios
(2.Vasil: 976-1025), Araplar’la bir antlaşma yaparak, Kuzey
Suriye’nin denetimini; 1018’de Bulgar ordularını yenerek, Bulgar
topraklarını ele geçirmiştir. Anadolu’da eskiden kaybedilmiş
toprakları geri almıştır147.
İtalya’da Venedik ve Napoli devletleri Bizans’ın gücünü tanımak
zorunda kalmışlardır. 2.Basileios’tan sonra İtalya’da ve Balkanlar’da
ayaklanmalar başlamıştır. 1055’te İran’ı ele geçiren Selçuklular,
Anadolu’ya doğru ilerlemeye başlamışlardır. 1071’de Malazgirt’te
İmparator Romanos Diogenes ve Selçuklular bundan sonraki yıllarda
Anadolu’ya akınlarını sürdürerek, Constantinapolis’i tehdit
etmişlerdir.
Güçsüz yöneticilerin döneminde, Constantinapolis’in güçlü
patriği ile Papa arasındaki görüş ayrılıkları sert tartışmalara yol
açmıştır. Bunun sonucu olarak 1054’te Roma Katolik Kilisesi ile
Yunan Ortodoks Kilisesi birbirlerinden bağımsızlaşmışlardır.
Bizans uygarlığı, 4. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar bin yıllık bir süre
tüm ortaçağa egemen olmuştur. Politik ve kültürel ilişkilerin ağırlık
145
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merkezi giderek doğuya kayan Roma İmparatorluğu, İstanbul’u
(Byzantion) 330 yılında Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti
olarak ilan etmiş; adı da kurucusu İmparator Constantinus’un kenti
anlamına gelen Constantinopolis olmuştur. Aynı zamanda Hıristiyan
dininin İmparator Constantinus tarafından 313’te serbest bir inanç
olarak kabulü ile Doğu Roma İmparatorluğu Hıristiyan bir devlet
olmaya yönelmiş ve 395’te İmparator I. Theodosius zamanında
Hıristiyanlık devletin resmi dini haline getirilmiştir. Önceleri Roma
İmparatorluğu’nun konuşma dili olan Latince, Doğu Grekçe ile
birlikte kullanılırken, 6. yy.dan itibaren sadece Grek dili egemen
olmuş ve hep öyle kalmıştır. İstanbul’un antik çağdaki adının
BYZANTION olması dolayısıyla Doğu Roma İmparatorluğu’na
BİZANS denmesi, modern tarih biliminin sonradan (19. yy.da)
yakıştırdığı bir isimdir ve Bizans Devleti’nin yaşadığı dönemlerde
kullanılmıştır 148.
Bizans imparatorları kendilerini Roma İmparatoru (Basileios
Romanos) olarak görmüşlerdir. Önemli bir parçası Anadolu toprakları
üzerinde bulunan Bizans, Roma İmparatorluğu’nun içinde doğup
geliştiği için uzunca bir süre tüm Akdeniz çevresine egemen olmuştur.
Ayrıca ortaçağın en önemli dünya devleti olarak, yakın ilişkileri
bulunan çevre ülkelerle karşılıklı sanat alışverişi içinde olduğu
düşünülürse, bu geniş coğrafya üzerindeki çeşitli uygarlıkları
(Anadolu, İran, Suriye, Mısır Kuzey Afrika, İtalya, Balkanlar gibi)
bünyesinde toplayarak; bunları Roma’dan miras gelenekler, Helenistik
Dönem’in estetik bilgisi ve yeni inancı (Hıristiyanlık) değişik dünya
görüşüyle yorumlayan bir karışımın, Bizans sanatının temelini
oluşturduğu ortaya çıkmaktadır149.
Bütün bu akımların birleşip toplandıkları ve bir sentezden geçerek
uygulandıkları yer ise imparatorluğun başkenti Byzantion
(Constantinapolis) şehri olmuştur. Dolayısıyla Bizans sanatının en
mükemmel örnekleri burada ortaya konulmuştur. Bizans sanatının
çizgi ahengi, şekil güzelliğine önem veren estetiğine başkentte
yaratılan ürünlerde rastladığından, bunlarda hakim üsluba başkent
üslubu denilmiş, dış çevrelerde daha ilkel sanat eserleri ise eyalet
üslubunun temsilcileri olarak kabul edilmiştir. Bizans sanatına hakim
olan bu düalizme (ikilik) bu sanatın ana özelliklerinden en başta
148

Anonim, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, Yapı Endüstrisi Merkezleri Yayınları,
İstanbul, 1999b S. 37.

149

Evens, C. Helen - Wixam, William D., The Glory of Byzantium Art and Culture of
the Middle Byzantine , The Metropolitan Museum of Art, New York, 1992 S. 12.

552
geleni olarak sonuna kadar yaşamıştır. Bu yüzden de Bizans sanatına
bir Constantinapolis ekolünden bahsetmek mümkündür 150.
Bizans İmparatorluğu çok uluslu bir yapıya sahipti ve 4.
yüzyıldan 15. yüzyıla dek sürdüğünü kabul edersek, ardında bıraktığı
anıtlar batıda Tunus ve İtalya’dan Filistin’e, doğuda Suriye ve
Mezopotamya’ya, güneyde Mısır’a ve kuzeyde Novgorod’a uzanan
bir bölgede bulunmaktadır. Aynı durum, bazı farklılıklarla, Osmanlı
İmparatorluğu için de geçerlidir. Bu kadar geniş bir alana yayılan
Bizans sanatının eserleri gerek ölçüleri gerek biçim ve süslemeleri
bakımından ilk çağ Roma sanatını miras olarak almasına rağmen
Bizans sanatı, bir Roma sanatı özelliği taşımamaktadır 151.
Aynı zamanda halkın bir kısmının dili Yunanca olduğu için
Yunan Sanatı da sayılmamalıdır. O doğu Akdeniz çevresindeki
insanların, Hıristiyan inancı içinde meydana getirdikleri bir sanattır ve
ana kaynağı Anadolu topraklarıdır 152.
Bizans sanatının, Hıristiyanlık dinini resmi din olarak kabul
etmesiyle, Roma kültüründen bu yenidünya görüşüne uygun unsurları
almış, geri kalan, putperestlikle ilgili kültürü terk etmiştir. Bu açıdan
Bizans, kendine özgü yeni bir dünyanın sanatsal sentezini de yapmak
zorunda kalmıştır. Bizans’ın saray ve kiliselerinde, önceleri daha çok
fresklerin yer alışının nedeni de budur153.
1. KENT YAŞAMI
Constantinapolis’in dışında bütün önemli Bizans kentleri eski
tarihlerde kurulmuştur. Bu kentler antik Çağda gelişerek rastgele
gelişmişlerdi. Bu süreçte her biri kendine özgü nitelikler kazanmıştır.
Böylece Bizans döneminde Aleksandria, buradaki işçi sınıfının her
zaman başkalarının sınırında olduğu, önemli bir sanayi ve ticaret kenti
olmuştur. Arabayla iki saat uzaklıktaki ünlü yazlık yerleşim yeri
Daphne ile Antiochia’nın daha sakin bir havası vardı; sahiplerinin
çoğu zengin tüccarlar olan, tabanları göz alıcı mozaiklerle bezeli
buradaki güzel taş evler, tiyatro seven orta sınıfın dengesi ve
varsıllığını yansıtmaktaydı.
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Constantinapolis’in surlarını çevrelediği alan yedi tepe
içermekteydi. Roma ile olan bu benzerlik, ana caddelerin yarımadanın
üçgen biçimine uydurulmuş olmasına karşın toprağın biçimi izin
verdikçe Eski Roma’dan beğeni ile karşılanan dörtgen plana
uydurulduğundan kentin planlanması ile daha da artmıştır.
Constantinapolis’in çok sayıda giriş kapısı arasında Meşe’nin
sonunda olan en önemlisi idi. Çünkü imparatorlar ya kargaşa çıkaran
Slavlara karşı bir sefere ya da Batıdaki sınır bölgelerini denetlemek
için Avrupa’ya giderken bu kapıyı kullanırlardı. Utkuyla
döndüklerinde ya da taç giyecekleri zaman da yine resmen bu kapıdan
girerlerdi; birkaç istisna dışında oğulları ve imparatorluğun ileri
gelenleri ve bütün senatörler tarafından burada karşılanır ya da
uğurlanırlardı154.

2. SPOR VE OYUNLAR
Bütün İmparatorluk saraylarının kapıları düzenli bir şekilde her
öğleden sonra saat üçte kilitlenir ve ertesi gün şafakla birlikte açılırdı.
Kapıları açma ve kapama görevi ayı zamanda papazlık rütbesine
erişmiş olan rahip kapıcı başına verilmişti. İmparatorluk ailesinin özel
yaşamları kapıların kapanmasıyla başlardı. Ilık yaz akşamlarında
erkekler ok ve cirit atmak ya da tenis oynamak ya da boks ve güreş
karşılaşmalarını izlemek gibi spor etkinlikleri ile uğraşırlardı. VIII.
Constantinus gladyatör dövüşlerini çağrıştıran bir dövüş olan
gymnopodia’yı yeniden gündeme getirmişti. Altıncı yüzyılda satranç
ve tavla gibi oyunlar Doğu’dan Constantinapolis’e gelmişti ve sık sık
sarayda oturuyordu 155.
Spor etkinlikleri arasında yer alan ve aynı zamanda çembersel
satranç diye adlandırılan Bizans satrancı satrancın bin yıllık bir türü
olup Bizanslıların önemli uğraşlarından birini oluşturmuştur. M.S. .
yy.da o zaman ki adı Bizantium olan İstanbul’da yaygın olarak
oynandığı için bu adı almıştır.

Kurallar
* Oyun çembersel bir tahtada taşlar vasıtasıyla oynanır.
* Şah, at ve kale normal satrançtaki gibi hareket eder. Rok yoktur.
154
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* Vezir herhangi bir yönde bir kare çapraz oynar.
* Fil herhangi bir yönde tam olarak iki kare çapraz oynar, arada
taş varsa üstünden atlar.
* Piyadelerin ilk hamlede iki gitme hakkı yoktur, onun dışında
bildiğimiz piyonlar gibi oynarlar. Piyadeler terfi edemez. Eğer
bir oyuncunun ters yöne giden iki piyonu karşılaşıp birbirlerini
durdurursa oyuncu bu ikisini bu tahtadan kaldırır.
* Oyun rakip şahı mat ederek rakip şahı pat durumuna düşürerek
ya da rakip şahı tek başına bırakarak kazanır.
Tzykanisterion:
Tzykanisterion; sarayın çeşitli eğlencelerine ayrılmış bir spor
sahasıydı. Prensler burada ata biner, spor yaparlardı. Ayrıca İran’dan
getirilen bir oyun oynanırdı ki; bu polodur. Tzykanisterion kelimesi
Farsca tshu-gan (Çu-gan)’dan gelmektedir. Spor sahası adını bu
oyundan almış olsa gerekir. Oyunun ve kelimenin Türkçeye yerleşmiş
şekli Çevgan, Çevkan’dır 156.

3. Sonuç
Bizans İmparatorluğu’nda görülen sportif ve rekreatif oyunlar
günümüzde de farklı şekilleriyle görülmektedir. Anadolu
topraklarında yer alan Bizans eserleri ile bu aktiviteler spor turizmi
çerçevesinde değerlendirilebilir. Bu sayede kültür ve spor temaları
birlikte işlenmiş olacaktır. Bunun yanında günümüzde rekreasyon
kavramını anlama açısından tarihsel bir bakış sağlamıştır. Bu çalışma
kültür ve spor turizmi kapsamında uygulamaya dönük bir proje haline
dönüştürülebilir.
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ÖZ
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Hukuk Komisyonu (UHK)
tarafından oluşturulan Uluslararası Haksız Fiilden Ötürü Devletin
Uluslararası Sorumluluğuna İlişkin Maddeler Metni’nin Hukuka
Aykırılığı Ortadan Kaldıran Haller başlığının altında 26’ncı maddeye
göre “meşrû müdâfaa” uluslararası hukukun emredici bir kuralından
kaynaklanan bir yükümlülüğe aykırı herhangi bir devlet fiilinin
hukuka aykırılığını ortadan kaldırmaz. Viyana Antlaşmalar Hukuku
Konvansiyonu’nun 53’üncü maddesine göre, uluslararası hukukun
emredici bir kuralı uluslararası genel hukukun emredici bir normu, bir
bütün olarak devletlerin uluslararası toplumunun, kendisinden hiçbir
surette sapmaya müsaade edilmeyen ve ancak aynı nitelikte olan daha
sonraki bir uluslararası genel hukuk normu ile değiştirilebilecek olan
bir norm olarak kabul ettiği ve tanıdığı bir normdur. Çalışmamız
26’ncı maddedeki düzenlemenin uluslararası hukuk bakımından yerini
ve değerini incelemektedir.
Anahtar Kelimeler: Meşrû Müdâfaa, Emredici Kuralar, Jus Cogens,
Uluslararası Sorumluluk

ABSTRACT
Established by the United Nations İnternational La Commission,
Responsibility of States for internationally wrongful acts the text
relating to Article 26 under the title “self-defence” precludes the
wrongfulness of any act of a State which is not in conformity with an
obligation arising under a peremptory norm of general international
law. According to article 53 of the Vienna Convention on the Law of
Treaties, a treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts
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with a peremptory norm of general international law. For the purposes
of the present Convention, a peremptory norm of general international
law is a norm accepted and recognized by the international community
of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted
and which can be modified only by a subsequent norm of general
international law having the same character. Our study examines the
place and value of article 26's regulation in international law.
Keywords: Self-defence,
Responsibility international
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Giriş
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Hukuk Komisyonu
(UHK) devletlerin uluslararası haksız fiilden kaynaklanan uluslararası
sorumluluğuna ilişkin bir uluslararası kodifikasyon yapılabilmesi için
aldığı taslak maddeler hazırlama görevini 2001 yılında tamamlayarak
sona erdirmiştir. Bu çalışmanın neticesinde UHK tarafından
oluşturulan Uluslararası Haksız Fiilden Ötürü Devletin Uluslararası
Sorumluluğuna İlişkin Maddeler Metni’nin
Hukuka Aykırılığı
Ortadan Kaldıran Haller başlığının altında 26’ncı madde “Emredici
Kurallara Saygı” madde başlığını taşımaktadır. 26’ncı maddeye göre
hukuka uygunluk nedenleri uluslararası hukukun emredici bir
kuralından kaynaklanan bir yükümlülüğe aykırı herhangi bir devlet
fiilinin hukuka aykırılığını ortadan kaldırmaz. Çalışmamız bu
düzenlemenin uluslararası hukuk bakımından yerini ve değerini
incelemektedir. Bu doğrultuda birinci bölümde genel olarak
uluslararası hukukun emredici bir kuralı kavramı araştırılmakta; ikinci
bölümde ise Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun devletin
sorumluluğuna ilişkin çalışmasındaki 26’ncı madde uyarınca emredici
kurallara saygı ve meşrû müdâfaa ilişkisi ortaya konulmaya
çalışılmaktadır.
I. Genel Olarak Uluslararası Hukukun Emredici Bir Kuralı
Kavramı
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Hukuk Komisyonu
(UHK) devletlerin uluslararası haksız fiilden kaynaklanan uluslararası
sorumluluğuna ilişkin bir uluslararası kodifikasyon yapılabilmesi için
aldığı taslak maddeler hazırlama görevini 2001 yılında tamamlayarak
sona erdirmiştir. Bu çalışmanın neticesinde UHK tarafından
oluşturulan Uluslararası Haksız Fiilden Ötürü Devletin Uluslararası
Sorumluluğuna İlişkin Maddeler Metni’nin
Hukuka Aykırılığı
Ortadan Kaldıran Haller başlığının altında 26’ncı madde “Emredici
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Kurallara Saygı” madde başlığını taşımaktadır. 26’ncı maddeye göre
hukuka uygunluk nedenleri uluslararası hukukun emredici bir
kuralından kaynaklanan bir yükümlülüğe aykırı herhangi bir devlet
fiilinin hukuka aykırılığını ortadan kaldırmaz (Erkiner, 2010, s. 315).
Viyana Antlaşmalar Hukuku Konvansiyonu’nun 53’üncü
maddesine göre, uluslararası hukukun emredici bir kuralı uluslararası
genel hukukun emredici bir normu, bir bütün olarak devletlerin
uluslararası toplumunun, kendisinden hiçbir surette sapmaya müsaade
edilmeyen ve ancak aynı nitelikte olan daha sonraki bir uluslararası
genel hukuk normu ile değiştirilebilecek olan bir norm olarak kabul
ettiği ve tanıdığı bir normdur. Ayrıca, Viyana Sözleşmesinin 64’üncü
maddesi eğer uluslararası genel hukukun yeni bir emredici normu
ortaya çıkarsa, bu normla çatışan mevcut herhangi bir antlaşma batıl
hale
gelir
ve
sona
erer
demektedir
(http://www.unicankara.org.tr/doc_pdf/Viyana_69.pdf 13.10.2018).
Antlaşmalar hukuku bakımından tespit edilen bu hükümlerin
dayandığı, emredici kuralların üstünlüğü ilkesi, uluslararası haksız
fiilin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran haller için de geçerlidir.
Yukarıdaki maddelerde ele alındığı gibi, bir uluslararası yükümlülüğe
aykırı olan bir davranışın hukuka aykırılığını ortadan kaldıran altı hâl
mevcuttur. Bu hâller rıza, meşrû müdâfaa, karşı-önlem, mücbir sebep,
tehlike hâli ve zaruret hâlidir. 26. madde, uluslararası hukukun
emredici bir kuralı söz konusu olduğunda, bu hâllerin hiçbirine
başvurulamayacağını düzenlemektedir. Buna göre 20’inci maddeden,
25’inci maddeye kadar olan hâller, uluslararası hukukun emredici bir
kuralından kaynaklanan bir yükümlülüğe aykırı davranıştaki hukuka
aykırılığı ortadan kaldırmaz (Erkiner, 2010, ss. 180-181).
Uluslararası hukukun emredici kuralları, diğer bir ifadeyle jus
cogens kurallar, bir bütün olarak uluslararası topluluğu oluşturan
devletlerin tanıdığı ve kabul ettiği, uyulması mecburi ve ancak aynı
nitelikte olan bir başka uluslararası hukuk kuralıyla değiştirilebilecek
nitelikte olan bir kuraldır (Aksar, 2012, s. 156).
Öğretide artık kabul edilmektedir ki, bazı uluslararası haksız
fiiller, bunu işleyen devletin, birden çok devlete karşı sorumluluğunu
ya da oldukça çok sayıda devlete karşı sorumluluğunu ya da ve hatta
“uluslararası topluluğun geneline karşı” sorumluluğunu doğurabilir.
Uluslararası Adalet Divanı (UAD), bu kabul istikâmetinde, Barcelona
Traction davasında, önemli bir adım atmıştır (Barcelona Traction,
Light and Power Company, Limited, 2. phase, Cour international de
Justice C.I.J., Recueil 1970). UAD’na göre, “devletlerin, uluslararası
topluluğun geneline karşı olan yükümlülükleri ile devletlerin başka
devletlere karşı olan ve diplomatik koruma çerçevesinde
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değerlendirilecek yükümlülükleri arasında temel bir ayrım
yapılması... gereklidir. Hatta doğaları itibariyle birinciler bütün
devletleri ilgilendirir. Söz konusu olan hakların öneminden ötürü,
bütün devletlerin bu hakların korunuyor olmasından hukuki bir
menfaatleri olduğu kabul edilebilir; bundan kaynaklanan
yükümlülükler erga omnes yükümlülüklerdir” (Barcelona Traction,
Light and Power Company, Limited, 2. phase, C.I.J., Recueil 1970, s.
32). Uluslararası topluluğa dâhil oldukları için, her devletin, bazı
temel hakların korunuyor olmasından ve bazı temel yükümlülüklere
saygı gösteriliyor olmasından hukuki menfaatleri vardır. Divan bu
yükümlülüklere örnek olarak, saldırının hukuk dışı olmasını, soykırım
yasağını ve köleliğe karşı korunma ve ırk ayrımı yasağının dâhil
olduğu, insanın temel haklarına ilişkin ilke ve kurallara saygı
yükümlülüğünü saymıştır (Barcelona Traction, Light and Po er
Company, Limited, 2. phase, C.I.J., Recueil 1970, s. 32).
Uluslararası hukukta, jus cogens kuralların oluşması
uluslararası topluluk kavramına doğrudan bağlıdır çünkü jus cogens
normun kabulü ve tanınması ancak belirli bir tarihi anda, uluslararası
topluluğun bir kuralı jus cogens olarak kabul edip tanımasına
bağlıdır. Uluslararası genel hukukun emredici bir normu, bir bütün
olarak devletlerin uluslararası topluluğunun, kendisinden hiçbir surette
sapmaya müsaade edilmeyen ve ancak aynı nitelikte olan daha sonraki
bir uluslararası genel hukuk normu ile değiştirilebilecek olan bir norm
olarak kabul ettiği ve tanıdığı bir kuraldır. Uluslararası genel hukuk
tabiri, disiplinin evrenselliğini belirtmektedir. Bunun pozitif hukukta
doğrudan bir neticesi vardır; şayet uluslararası genel hukukun yeni bir
emredici normu ortaya çıkarsa, bu normla çatışan mevcut herhangi bir
antlaşma batıl hale gelir ve sona erer. Jus cogens kuralların
mevcudiyeti, hukuken, doğrudan uluslararası topluluğun mevcudiyeti
ile tesis ve temin edilirken; bununla birlikte, devletlerin, uluslararası
topluluğun geneline karşı olan birtakım yükümlülükleri de vardır.
Doğaları itibariyle bu yükümlülükler bütün devletleri ilgilendirir. Söz
konusu olan hakların öneminden ötürü, bütün devletlerin bu hakların
korunuyor olmasından hukuki bir menfaatleri olduğu kabul edilebilir;
bundan kaynaklanan yükümlülükler erga omnes yükümlülüklerdir
(Erkiner, 2010).
Uluslararası topluluğun öyle olduğunu kabul ettiği emredici
hukuk kurallarının varlığı ve temsil ettikleri hakların evrensel ve asli,
vazgeçilmez değeri, bunların icap ettirdiği uluslararası topluluğa karşı
olan yükümlülükler ve bunların ağır biçimde ihlâl edilmeleri halinde,
gene uluslararası topluluğun, ihlâlden doğan sorumluluğun getirdiği
yükümlülükler olan ihlâle derhâl son verme, ihlâlden doğan neticeyi
onarma ve ihlâllin tekrar edilmeyeceğine dair güvence verme
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borçlarının ifası için mağdur devletle birlikte topluca dayanışmada
bulunması, sorumlu devlete karşı, bu borçlarını yerine getirmesi için
beraberce tazyikte bulunması, bu tazyiğin, hukuken karşı-önlem
olarak tabir edilen meşrû vasıtalarla yapılması nihayet ulaşılan çözüm
olmuştur (CDI, projet d’articles sur la responsabilité des États, version
2001, Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquantesixième session, Supplement n° 10 A/56/10).
Nitekim Komisyon, 2001 yılında bitirdim dediği maddelerde
şu düzenlemeyi çözüm yolu olarak belirlemiştir: Uluslararası hukukun
emredici bir kuralından kaynaklanan bir yükümlülüğün, bir devlet
tarafından açık ve sistematik olarak yükümlülüğünü yerine
getirmekten kaçınarak ağır ihlâlinden doğan devletin uluslararası
sorumluluğunda, her türlü ağır ihlâle son vermek için devletler, meşrû
araçlarla işbirliği yapmalı, hiçbir devlet, ağır bir ihlâlden doğan bir
durumu meşrû olarak tanımamalı ve bu durumun muhafazası için
yardım etmemeli ya da destek vermemelidir. Buradan, sorumlu
devletin yarattığı hukuka aykırı vahim durum karşısında, uluslararası
topluluğun mensubu bütün devletler için uyulması hukuken zorunlu
yükümlülükler doğmaktadır. Bu yükümlülükler, hukuk dışı vahim
durum karşısında, devletlerin işbirliği yükümlülüğü, hukuk dışı
durumu, hukuka uygunmuş gibi tanımama yükümlülüğü, ve hukuk
dışı vahim durumu yaratan devlete yardımda bulunmama ve destek
vermeme yükümlülüğüdür (CDI, projet d’articles sur la responsabilité
de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y
relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol.
II 2).
II. Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun Devletin Sorumluluğuna
İlişkin Çalışmasındaki 26’ncı Madde Uyarınca Emredici
Kurallara Saygı ve Meşrû Müdâfaa İlişkisi
Bir devletin bir davranışının bir uluslararası haksız fiil
oluşturmasına engel olan hukuka uygunluk sebeplerinin mevcudiyeti
ve bu sebeplerin arasından da bir devletin meşrû müdâfaada
bulunuyor olması, uluslararası hukukun emredici bir kuralına aykırı
bir davranışın uluslararası haksız fiil oluşturmasına engel oluşturmaz.
Örneğin meşrû müdâfaada bulunuyor olmak meşrû müdâfaa esnasında
soykırımda bulunmak için bir hukuka uygunluk nedeni olmaz
(http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_20
01.pdf. s. 223, 14.10.2018; Application de la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide, demandes
reconventionnelles, C.I.J. Recueil 1997, s. 258, par. 35). Jus cogens
oldukları uluslararası hukukta kabul görmüş olan yasaklar UHK
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tarafından da saldırı, soykırım, kölelik, ırk ayrımcılığı yasakları,
insanlığa karşı suçların işlenmemesi ve kendi kaderini tayin hakkı
olarak
belirlenmiştir
(http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_20
01.pdf s. 224, 14.10.2018).
Meşrû müdâfaada devletin silahlı kuvvetlerinin kullanılması
uluslararası hukukun tanıdığı meşrû bir amaç doğrultusunda söz
konusudur. Amacının meşrû olması onu saldırıdan ayırır. Amacının
meşrû olması kadar gereklilik ve orantılılık ilkelerine uygun bir
biçimde meşrû bir biçimde ve meşrû yollarla da icra edilmesi
gereklidir ve meşrû bir çerçeve içerisinde icra edildikten sonra son
verilmelidir. Bu çerçeve içerisinde de emredici kurallara aykırı
davranışlarda da bulunulmamalıdır ve meşrû müdâfaa emredici
kurallardan kaynaklanan yükümlülüklere aykırı davranışların hukuka
uygunluk nedeni olarak ileri sürülemez.
Sonuç
BM UHK devletlerin uluslararası haksız fiilden kaynaklanan
uluslararası sorumluluğuna ilişkin bir uluslararası kodifikasyon
yapılabilmesi için aldığı taslak maddeler hazırlama görevini 2001
yılında tamamlayarak sona erdirmiştir. Bu çalışmanın neticesinde
UHK tarafından oluşturulan Uluslararası Haksız Fiilden Ötürü
Devletin Uluslararası Sorumluluğuna İlişkin Maddeler Metni’nin
Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Haller başlığının altında 26’ncı
madde “Emredici Kurallara Saygı” madde başlığını taşımaktadır.
26’ncı maddeye göre uluslararası hukukun emredici bir kuralından
kaynaklanan bir yükümlülüğe aykırı herhangi bir devlet fiilinin
hukuka aykırılığını ortadan kaldırmaz
Bir devletin bir davranışının bir uluslararası haksız fiil
oluşturmasına engel olan hukuka uygunluk sebeplerinin mevcudiyeti
ve bu sebeplerin arasından da bir devletin meşrû müdâfaada
bulunuyor olması uluslararası hukukun emredici bir kuralına aykırı bir
davranışın uluslararası haksız fiil oluşturmasına engel oluşturmaz.
Örneğin meşrû müdâfaada bulunuyor olmak meşrû müdâfaa esnasında
soykırımda bulunmak için bir hukuka uygunluk nedeni olmaz.
Meşrû müdâfaada devletin silahlı kuvvetlerinin kullanılması
uluslararası hukukun tanıdığı meşrû bir amaç doğrultusunda söz
konusudur. Amacının meşrû olması onu saldırıdan ayırır. Amacının
meşrû olması kadar gereklilik ve orantılılık ilkelerine uygun bir
biçimde meşrû bir biçimde ve meşrû yollarla da icra edilmesi
gereklidir ve meşrû bir çerçeve içerisinde icra edildikten sonra son
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verilmelidir. Bu çerçeve içerisinde de emredici kurallara aykırı
davranışlarda da bulunulmamalıdır ve meşrû müdâfaa emredici
kurallardan kaynaklanan yükümlülüklere aykırı davranışların hukuka
uygunluk nedeni olarak ileri sürülemez.
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ÖZ
Yapılan bu araştırmada okul öncesi dönemde bulunan çocuklarda
obezite ile mücadelede hem fiziksel aktivite hem de yaşam
alışkanlıklarının etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma
kapsamında “science direct” veri tabanından çocuklarda obezite ile
mücadelede fiziksel aktivite ve yaşam alışkanlıklarının incelendiği 20
deneysel çalışma araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmalarda elde
edilen bulguların yorumlanmasında içerik çözümlemesi yönteminden
yararlanılmıştır. Konu ile ilgili yapılan araştırma bulguları
değerlendirildiği zaman, okul öncesi dönemde bulunan çocuklarda
özellikle hareketsiz yaşam tarzı davranışlarının obezite yaygınlığını
arttırdığı, buna karşılık fiziksel aktivite ve serbest zaman etkinliklerine
katılımın obezite ile mücadelede etkili sonuçlar ortaya koyduğu tespit
edilmiştir. Sonuç olarak, okul öncesi dönemde bulunan çocuklarda
obezite yaygınlığının azaltılması için çocukları hareketsiz yaşam
tarzından uzaklaştırmayı hedefleyen önlemler alınabilir.
Anahtar kelimeler: Okul öncesi dönem, obezite, fiziksel aktivite
ABSTRACT
This study aimed to evaluate the effects of both physical activity and
lifestyle habits on fighting against obesity in pre-school children. The
study included 20 experimental studies from the "science direct"
database focusing on the physical activity and life habits in fighting
against obesity of children. The content analysis method was used to
interpret the findings obtained in the study. When the findings of

565
study on the subject were evaluated, it was found that especially
inactive children lifestyle behaviors increased obesity prevalence in
pre-school children, whereas physical activity and leisure time
activities had effective effects on obesity. In conclusion, measures can
be taken to remove children from the sedentary lifestyle in order to
reduce the prevalence of obesity in pre-school children.
Keywords: Preschool period, obesity, physical activity
1.Giriş
Çocukluk döneminde spor kavramı son yüzyıl içerisinde yaygın
olarak tartışılmaya başlamıştır. Spor bilimleri alanında yapılan
çalışmalarda yüksek performans için küçük yaşlarda spora katılımın
oldukça önemli olduğu belirtilmiştir. Buna karşılık küçük yaşlardaki
çocuklarda sporun sadece bu yönüyle ele alınması ve
değerlendirilmesi çocuklarda çeşitli spor sakatlıklarına neden olduğu
da bilinmektedir. Toplumsal ve psikolojik açıdan ele alındığı zaman,
çocukluk döneminde spora katılımın, çocuğun bedensel özelliklerini
ve ruhsal yapısını göz önünde bulundurarak, fiziksel kapasitesinin
gelişimine yardımcı olacak, kendine güvenini sağlayacak, cesaretini
arttıracak, kurallara uymayı ve başkalarının haklarına saygı
göstermeyi öğretecek oyun formunda uygulanması gerekmektedir.
Ayrıca günümüzde çocuklarda sporun bir eğitim aracı olarak
kullanıldığı da bilinmektedir (Güven, 2006).
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak son yıllarda hareketsiz
yaşam tarzının arttığı ve bu durumun beraberinde çeşitli sağlık
sorunlarını getirdiği bilinmektedir. Hareketsiz yaşam tarzının ortaya
çıkardığı sağlık sorunlarının başında obezite gelmektedir (Hekim,
2015). Obezite; vücutta aşırı yağlanmaya paralel olarak ortaya çıkan
metabolik bir rahatsızlık olarak değerlendirilmekte olup (Şimşek ve
diğerleri, 2005), literatürde yer alan birçok araştırmada da obezite
yaygınlığındaki artışa vurgu yapılmaktadır. Obezite de başlı vaşına
yeni sağlık sorunlarını ortaya çıkamaktadır (hipertansiyon, diyabet
vb.). Bu durum devletlerin obeziteyle mücadele noktasında yaptıkları
sağlık harcamalarının artmasına neden olmaktadır. Bundan dolayı
devletlerin Obezite yaygınlığının en aza indirilmesi için bazı önlemler
aldıkları görülmektedir. Günümüzde hareketsiz yaşam tarzının sıklıkla
görüldüğü gruplar arasında çocuklar önemli bir yer tutmaktadır. Söz
konusu sorun çocukluk çağında obezitenin yaygınlığını arttırmaktadır.
Hareketsiz yaşam tarzına bağlı olarak ortaya çıkan obezitenin
önlenmesinde sportif etkinliklere dâhil olmak ve fiziksel aktiviteye
yönelmek oldukça yararlı olduğu bilinmektedir (Hekim, 2015).
Yapılan bu araştırmada da okul öncesi dönemde bulunan çocuklarda
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fiziksel aktiviteye katılım ve yaşam alışkanlıklarının obezite
üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
2. Yöntem
Yapılan bu araştırmada derleme çalışmalarda kullanılan
belgesel kaynak derlemesi modelinden yararlanılmış, bu kapsamda
konu ile ilgili yapılmış araştırma sonuçları değerlendirilmiştir.
3. Sonuç
Okul öncesi dönemde obezitenin önlenmesinde hareketsiz
yaşam tarzından uzaklaşarak fiziksel aktivite ve spora katılımın
oldukça önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir. Çünkü obezitenin
önlenmesinde ve obeziteye bağlı olarak ortaya çıkabilecek sağlık
risklerinin en aza indirilmesinde vücut yağ oranında düşüş ve kilo
kaybının önemli bir etkisi bulunmaktadır. Özellikle belirli bir diyet
dâhilinde sürdürülen fiziksel etkinlikler vücudun sağlıklı bir biçim
biçimde zayıflamasını desteklemektedir. Spora katılımın obezite ile
mücadelede etkili bir yöntem olmasının temelinde fiziksel aktivite ile
vücudun enerji metabolizmasında meydana gelen değişiklikler
yatmaktadır. Çünkü fiziksel aktivite ile enerji metabolizmasında
meydana gelen değişiklikler nedeni ile vücuttaki depo yağlar enerji
verici olarak kullanılmakta, bu durum vücut yağ oranını azaltmaktadır
(Çıtak-Akbulut ve diğerleri, 2007: 9-11).
Literatürde okul öncesi dönemde bulunan çocuklar üzerinde
yapılan araştırma bulguları da hareketsiz yaşam tarzından
uzaklaşmanın, fiziksel aktivite ve spora katılımın obezite ile
mücadelede etkin yöntemler olduğunu göstermektedir (Ansari, 2009;
Byrd, 2007; Colling ve diğerleri, 2013; Garcia-Hermoso ve diğerleri,
2018; Goedecke ve Micklesfield, 2014; Goran ve diğerleri,
1999Harris ve Cale, 2007; Hadley ve diğerleri, 2010; Hills ve
diğerleri, 2011; Hodges ve diğerleri, 2013; O’Malley ve Thivel, 2015;
Pradinuk ve diğerleri, 2011; Prentice-Dunn ve Prentice Dunn, 2012;
Reilly, 2008; Sallins ve Glanz, 2006; S ift ve diğerleri, 2014; Telford,
2007; Vale ve diğerleri, 2015; Wiklund, 2016). Bu kapsamda okul
öncesi dönemde bulunan çocuklarda obezite ile mücadelede
edebilmek için çocukların fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzına sahip
olmaları gerektiği söylenebilir.
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ÖZ
Yapılan bu araştırmada görme engelli bireylerde spora katılımın denge
performansı üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma kapsamında “science direct” ve “pubmed” veri
tabanlarından görme engelli bireylerde sporun faydaları ilgili olarak
son 2008-2018 yılları içerisinde yapılmış olan 20 deneysel çalışma
araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmanın veri analiz sürecinde içerik
çözümlemesi yönteminden faydalanılmıştır. Yapılan araştırma
bulguları değerlendirildiği zaman, normal gelişim gösteren akranları
ile kıyaslandığı zaman görme engelli bireylerin denge
performanslarının daha düşük olduğu, bununla birlikte uygun
antrenman modellerinin görme engelli bireylerde denge performansını
arttırdığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak görme engelli bireylerde spora
katılımın denge performansını olumlu yönde etkilediği söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Engellilik, görme engeli, denge performansı

ABSTRACT
The current study aimed to investigate the effects of participation in
sports on balance performance in visually disabled individuals. The
study included 20 experimental studies conducted in the last ten years
2008-2018 related to benefits of participation in sports of visually
disabled individuals from the "science direct" and "pubmed"
databases. Content analysis method was performed in data analysis
process of the study. After the evaluation of findings gathered in the
study, it was found that the balance performance of visually diabled
individuals was lower when compared to their peers with normal
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development and appropriate training models increased balance
performance in visually disabled individuals. As a result, it can be said
that the participation in sports of visually disabled individuals affected
the balance performance positively.
Keywords: Disability, visual disability, balance performance
1.Giriş
Sağlıklı ve normal gelişim gösteren bir görme becerisine sahip
olan gözlerde ışık ışınları (nesnenin imgesi) saydam tabakadan, göz
sıvısından, göz bebeği ve göz merceğinden geçerek ağ tabaka üzerine
düşerler. Bu süreçte göz bebekleri gelen ışığın yoğunluğuna göre
büyüme veya küçülme eğilimindedirler. Ağ tabaka üzerine düşen ışık
ışınları koni ve çubuk hücrelerini uyarır. Işık ışınları ağ tabakada yer
alan çubuklar ve koniler aracılığıyla baş aşağı olarak alınırlar. Görme
eylemi gözün retina bölgesinde başlamakta olup, optik sinirler
vasıtasıyla beyindeki görme merkezine iletilir. İletilen bilgiler beyin
tarafından yorumlanır ve görsel imge normal duruma dönüşür. Bu
yapıda meydana gelen bozulmalar çeşitli düzeylerde görme
yetersizliğine neden olmaktadır (Gürsel, 2010).
Görme engelli bireyler günlük hayat akışı içerisinde
gerçekleştirmek zorunda oldukları fiziksel gereksinimlerinin bir
bölümünü kendi başlarına yapamamaktadırlar. Ayrıca görme engelli
bireyler güvenlik ihtiyaçlarını da kendi başlarına sağlayamadıkları için
toplumsal yaşamda diğer bireyler gibi rahat hareket edememektedirler.
Görme engelli bireylerin günlük yaşam içerisinde kapı, duvar veya
eşyalara çarpma, cam gibi kırılabilen eşyalar nedeniyle fiziksel olarak
yaralanma ve yolda yürürken irili ufaklı kazalara maruz kalmaları söz
konusudur. Bu tür olumsuzluklar görme engelli bireylerin yaşam
kalitelerinin düşmesine neden olmaktadır (Güler, 2005).
Gerek görme engelli çocuklar gerekse de yetişkin bireyler
üzerinde yapılan bir çalışmada, normal gelişim gösteren bireyler ile
karşılaştırıldığında görme engelli bireylerin temel motorsal hareket
becerilerini daha yavaş gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Aynı
araştırmada görme engeline sahip bireylerin yürüme gibi insanların
sergiledikleri temel motorsal beceriyi bile normal gelişim gösteren
bireylerden daha yavaş sergiledikleri tespit edilmiştir. Bunun
temelinde görme engelli bireylerin denge problemi yaşamalarının
veya ayaklarının yere temas etme biçiminde bozukluklar olmasının
etkili olabileceğine vurgu yapılmıştır (Hallemans ve diğerleri, 2011).
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Görme engelli bireylerin yaşadıkları denge problemlerinin
önlenmesinde fiziksel aktivite ve spora katılımın önemli bir yere sahip
olduğu bilinmektedir. Yapılan bu araştırmada da görme engelli
bireylerde spora katılımın denge performansı üzerindeki etkilerinin
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
2. Yöntem
Görme engellilerde spora katılımın denge performansı
üzerindeki etkilerinin ele alındığı bu araştırmada literatürde derleme
çalışmalarda kullanılan yöntemlerden olan “belgesel kaynak
derlemesi” yönteminden yararlanılmıştır.
3. Sonuç
Literatürde görme engellilerde denge performansı ve spora
katılım ile ilgili bulgular değerlendirildiği zaman, görme engelli
bireylerin motorsal performans parametrelerinin (Çolak ve diğerleri,
2004; Atan ve Ayca, 2015) ve denge becerilerinin sağlıklı bireylerle
kıyaslandığı zaman daha düşük olduğu (Tukel ve diğerleri, 2017;
Rutko ska ve diğerleri, 2015; Slavoljub ve diğerleri, 2015), buna
karşılık spora katılımın motorsal performans parametrelerini ve denge
performansını geliştirdiği (Holbrook ve diğerleri, 2009; Jazi ve
diğerleri, 2012; Gleser ve diğerleri, 1992; Wiszomirska ve diğerleri,
2015; Bednarczuk ve diğerleri, 2017; Aydoğ ve diğerleri, 2016; Lee
ve Scudds, 2003; Aslan ve diğerleri, 2012; Krzak ve diğerleri, 2015;
Wiskochil ve diğerleri, 2007; Cervantes ve Porretta, 2013; Houwen ve
diğerleri, 2017; Wagner ve diğerleri, 2013) görülmektedir. Literatürde
yer alan bu bilgiler ışığında görme engelli bireylerde spora katılımın
motorsal performans gelişimini desteklediği ve denge performansını
arttırdığı söylenebilir.
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ÖZ
Yapılan bu araştırmada epilepsi hastası bireylerde spora katılımın
faydalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında
“science direct” ve “pubmed” veri tabanlarından epilepsi hastalarında
sporun faydaları ilgili olarak son 2008-2018 yılları içerisinde yapılmış
olan 10 deneysel çalışma araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmanın
veri analiz sürecinde içerik çözümlemesi yöntemi kullanılmıştır. Konu
ile ilgili yapılan araştırmalar değerlendirildiği zaman, epilepsi
hastalarında spora katılımın medikal tedavi süreçlerini olumlu yönde
desteklediği, hastaların ruhsal sağlıklarını olumlu yönde etkilediği
bulgularına ulaşılmıştır. Sonuç olarak epilepsi hastalarında tedavi ve
rehabilitasyon süreçlerinde sportif etkinliklere katılımın tedaviye olan
yanıtları olumlu yönde etkilediği söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Epilepsi, spor, tedavi ve rehabilitasyon

ABSTRACT
Present study aims to examine the benefits of participation in sports of
patients with epilepsy. The study included 10 experimental studies
performed in the last ten years of 2008-2018 related to benefits of
sports for epilepsy patients from the "science direct" and "pubmed"
databases. Content analysis method was utilised in data analysis
process. Having evaluated the studies related to the subject, it was
found that participation in sports of epilepsy patients positively
supports the medical treatment processes and affects psychological
health of the patients positively. In conclusion, it is possible to say that
participation in sports affects positively in the treatment and
rehabilitation processes of epilepsy patients.
Keywords: Epilepsy, sports, treatment and rehabilitation
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1.Giriş
Epilepsi, psikososyal ve emosyonel olarak hasta ve yakınlarının
yaşamını etkileyebilen tıbbi bir sorundur. Epilepsili bireylerde
nöbetlere bağlı fiziksel hastalıklarda artış, kazalar, anksiyete,
depresyon gibi psikolojik sorunlar, hastalarda benlik saygısında
azalma, cinsel sorunlar, eğitimsel başarıda azalma, işsizlik, ümitsizlik,
saldırganlık ve yaşam kalitelerinin azalmasına neden olabilmektedir.
Epilepsili hastalar, yakınlarının hastalık üzerine daha çok
odaklanmalarından dolayı yoğun stres yaşayabilmektedirler. Bu
nedenle epilepsi hastalığının yönetiminde hastanın yaşamının
psikososyal,
emosyonel
yönlerinin
düşünülmesi
gerektiği
vurgulanmaktadır (Görgülü ve Fesci, 2011).
Epilepsi gerek dünyada gerekse de ülkemizde yaygın görülen
bir hastalıktır. Yaygın inanışa göre epilepsi hastalarında egzersiz ve
sporun nöbetleri artırdığı, kaza ve yaralanmaların daha sık olduğu
düşünülmektedir. Söz konusu inanış epilepsi hastaları için bir
stigmaya neden olmakta ve hastaların günlük yaşam aktivitelerini
kısıtlamaktadır. Bu nedenle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ve az
gelişmiş ülkelerde, özellikle oyun ve ergenlik çağındaki birçok
epilepsili çocuk spor ve benzeri uğraşlardan uzak tutularak sosyal
izolasyona maruz kalmaktadır (Taşkıran ve Özkara, 2015). Buna
karşılık epilepsi hastalarında spora katılımın hastalar açısından birçok
olumlu faydası bulunmaktadır. Bu çalışmada epilepsi hastalarında
sporun faydalarına değinilmesi amaçlanmıştır.
2. Yöntem
Yapılan bu araştırmada derleme çalışmalarda sıklıkla kullanılan
yöntemlerin başında gelen belgesel kaynak taraması modelinden
yararlanılmış, bu kapsamda konu ile ilgili yapılan 10 araştırma
bulgusu değerlendirilmiştir.
3. Sonuç
Literatürde yer alan çalışmalarda (Arida ve diğerleri, 2008;
Arida ve diğerleri, 2010; Arida ve diğerleri, 2013; Campos ve
diğerleri, 2016; Allendorfer ve Arida, 2018; Pimentel ve diğerleri,
2015; Ho ard ve diğerleri, 2004; Tsuji, 2017; Dubo ve Kelly, 2003)
epilepsi hastalarında spora katılımın fiziksel, psikolojik, motorsal ve
sosyal açıdan birçok faydası olduğu rapor edilmiştir.
Sonuç olarak, fiziksel aktivitenin genel sağlık üzerine pozitif
etkilerinden bahsedilirken, epilepsili hastalar fiziksel aktiviteye
katılımda daima uzak tutulmaktadırlar (Soyuer ve Erdoğan, 2011).
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Buna karşılık fiziksel aktivite genel olarak epilepsi nöbetlerini
tetikleyen bir faktör olmadığı gibi epilepsi de spor yapmaya engel bir
hastalık değildir. Nöbet geçirme sıklığı düşük olan kişiler için egzersiz
sırasında nöbet gelişme olasılığı çok düşük, sık nöbeti olan kişilerde
ise şansa bağlı yüksektir. Güvenlik açısından ele alındığı zaman her
durumda okul eğitmenleri ve spor hocaları nöbet sırasında ne
yapılması gerektiğini bilmeli, nöbet geçiren kişinin ağızına hiçbir şey
sokulmamalı, hava yolu açıklığı sağlanmalı ve etrafında zarar
verebilecek nesneler varsa kaldırılması sağlanmalıdır (Taşkıran ve
Özkara, 2015).
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ÖZ
Yapılan bu araştırmada dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
tanısı konulmuş olan çocuklarda sporun faydalarının incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında “science direct” ve “pubmed”
veri tabanlarından konu ile ilgili olarak son 2008-2018 yılları
içerisinde yapılmış olan 20 deneysel çalışma araştırmaya dâhil
edilmiştir. Araştırmanın veri analiz sürecinde içerik çözümlemesinden
yararlanılmıştır. Konu ile ilgili yapılan araştırma sonuçları
değerlendirildiği zaman dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
olan çocuklarda spora katılımın motor beceri gelişimini desteklediği
tespit edilmiştir. Sonuç olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite
bozukluğu olan çocuklarda motor beceri gelişiminin desteklenmesinde
sporun katılımın faydalı sonuçlar ortaya koyacağı söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, spor,
motor gelişim

ABSTRACT
This study aims to examine the benefits of sports in children with
attention deficit hyperactivity disorder. Within the scope of the study,
20 experimental studies conducted in the last ten years of 2008-2018
related to the "science direct" and "pubmed" databases were utilised in
the study. In the data analysis process of the study, the content
analysis was utilized. When the results of the studies related to the
subject were evaluated, it was determined that the participation in
sports of children with attention deficit hyperactivity disorder
supported motor skills development.
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As a result, it is possible to conclude thatparticipation in sports
supports motor development in children with attention deficit and
hyperactivity disorder will have beneficial results.
Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder, sports, motor
development
1.Giriş
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), gerek
hekimler gerekse de toplum tarafından giderek daha fazla tanınmaya
başlayan bir konu olarak nitelendirilmektedir. Okul çağında bulunan
çocuklarda %3-5 oranında oldukça sık görülmekte olup, erkeklerde
daha sık rastlanmaktadır. Klinik örneklemde erkek/kız oranı; 9/1 iken,
toplum taramalarında bu oranın 4/1'e yaklaştığı belirtilmektedir (Öner
ve diğerleri, 2003).
DEHB çocukların günlük yaşam aktivitelerini olumsuz yönde
etkilemektedir. Söz konusu olumsuzlukların başında yönergeleri takip
etmeme, dikkatlerini belirli bir konuya verememe, detayları gözden
kaçırma, unutkanlık, ilgilerini kolayca başka yöne çevirme ve her
zaman bir şeyler ile ilgilenme isteği (Öner ve diğerleri, 2003) ve
psikolojik problemler (Missiuna ve diğerleri, 2014) gibi sorunlar
gelmektedir Bu kapsamda DEHB tanısı konulmuş olan çocukların
günlük yaşam aktivitelerinin daha sağlıklı olması adına bazı
girişimlerde bulunulması gerekmektedir.
Bilindiği gibi spor etkinliklerine katılım çocukların gelişim
özelliklerini birçok açıdan olumlu yönde etkilemekte olup, birçok
fiziksel ve ruhsal hastalığın tedavi sürecinde spor etkinlikleri
rehabilitasyon aracı olarak kullanılmaktadır. Literatürde yer alan
araştırma bulguları da bu görüşü desteklemektedir. Buna karşılık
literatürde DEHB tanısı konulmuş olan çocuklarda spora katılımın
faydaları üzerine yapılmış olan araştırmaların sınırlı olduğu
görülmektedir. Bu kapsamda yapılan bu araştırmada DEHB tanısı
konulmuş olan çocuklarda sporun faydalarının değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
2. Yöntem
Yapılan bu araştırmada derleme çalışmalarda yaygın olarak
kullanılan belgesel kaynak derlemesi modelinden yararlanılmıştır. Bu
kapsamda “science direct” ve “pubmed” veri tabanlarından konu ile
ilgili olarak son 2008-2018 yıllları içerisinde yapılmış olan 20
deneysel çalışma araştırmaya dâhil edilmiştir. Söz konusu çalışma
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bulguları ile ışığında DEHB tanısı konulmuş çocuklarda sporun
faydaları değerlendirilmiştir.
3. Sonuç
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bireylerde
spora katılımın birçok faydası olduğu bilinmekle beraber, sporcularda
da DEHB görüldüğü belirtilmektedir (Putukian ve diğerleri, 2011).
Bununla birlikte literatürde yer alan araştırma bulguları
değerlendirildiği zaman DEHB tanısı konulmuş olan çocuklarda spora
katılımın hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan olumsuz davranışları
azalttığı (Gapin ve diğerleri, 2011; Taylor ve Kuo, 2008), fiziksel ve
fizyolojik yapıyı olumlu yönde etkilediği (Kim ve diğerleri, 2011;
Chang ve diğerleri, 2012; Gapin ve diğerleri, 2015; Gapin ve Etnier,
2010; Khalife ve diğerleri, 2014; Medina ve diğerleri, 2010; Verret ve
diğerleri, 2010), hastalık semptomlarını en aza indirdiği (BarnardBrak ve diğerleri, 2011; Hoza ve diğerleri, 2015; Smith ve diğerleri,
2013), psikolojik yapıyı olumlu yönde etkilediği (Kiluk ve diğerleri,
2009) ve bilişsel gelişimi desteklediği (Verret ve diğerleri, 2012;
Ahmed ve Mohamed, 2011; Berwid ve Halperin, 2012; Hartango ve
diğerleri, 2016; Pontifex ve diğerleri, 2013) rapor edilmiştir.
Literatürde yer alan bu bilgiler ışığında DEHB tanısı konulmuş olan
çocuklarda spora katılımın psikolojik, fiziksel ve sosyal açıdan birçok
katkısı olduğu söylenebilir.
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ÖZ
Araştırma ile Taek ondo sporcularının farklı değişkenlere göre öz
yeterlilik düzeylerinin farklılıklarını inceleyerek ortaya koymak
amaçlanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda çalışma grubunu,
İstanbul, Antalya ve Konya’daki 37 bayan ve 49 erkek olmak üzere
toplam 86 Taek ando sporcusu oluşturmuştur. Araştırmada veri
toplama aracı olarak Sch arzer ve arkadaşları tarafından (1979)
yılında geliştirilmiş ve Teközel tarafından 2002 yılında geçerlilik ve
güvenirliği yapılarak Türkçe’ye uyarlanan 36 maddeden oluşan 9’lu
likert tipi, “Öz yeterlilik Ölçeği” kullanılmıştır.
Verilerin analizinde, değişkenlerin dağılımını belirlemek için frekans
ve yüzde değerleri, değişkenler arasındaki farklılıkları ortaya koymak
ve Bağımsız Örneklemler İçin “t” test testleri kullanılmıştır.
Sonuç olarak, Taek ondo sporcularının öz yeterlilik düzeylerinin
istatistiksel verileri incelendiğinde cinsiyet değişkeni haricindeki
değişkenlerde istatistiksel olarak herhangi bir anlamda anlamlı
farklılık bulunamamıştır.
Anahtar Kelime: Taek ondo, öz yeterlilik, öz yeterlilik düzeyi
Giriş
Son yıllarda müsabaka ortamlarındaki en önemli parametrelerden biri
olan performans ve performansın arttırılması her sporcu için ayrı bir
önem arz etmektedir. Performans sporu yapan sporcuların
müsabakalarda başarı elde etmesi, fiziksel performansının yanı sıra
psikolojik performansının da çok önemli olduğunu günümüzde birçok
spor bilimcinin araştırma alanı olmasından anlayabilmekteyiz. Farklı
spor branşlarına özgü birtakım farlılıklar bulunmaktadır ve bu
farlılıklardan en önemlilerinden biri olan yapılmakta olan spor dalının
takım sporumu yoksa bireysel spor mu olduğunda yatmaktadır. Bu
doğrultuda öz yeterlik düzeyi farklı psikolojik dinamiklere sahip takım
ve bireysel sporları icra eden sporcuların en temel psikolojik
niteliklerinden birisini oluşturmaktadır.
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Son yıllarda eğitim, psikoloji ve örgütsel bilim alanlarının yaygın
çalışma alanını oluşturan öz yeterlilik (Scherbaum, Cohen-Charash &
Kern, 2006), taek ondo sporunda da teknik ve taktik performansların
yanı sıra psikolojik nitelik ve gereksinimlere bağlı olarak öz yeterlilik
düzeyinin de çok önemli olduğu bildirilmektedir (Costa & diğ., 2018).
Öz yeterlik, sporcuda hedef ve misyon belirleme, vizyon oluşturma,
sorun çözücü olma, etkin karar alma ve kendine güven duyma,
inisiyatif sahibi olma, kararlılık ve risk alabilme ile etkili iletişim
kurma ve performans artırmada stresi olumlu kullanma gibi psikolojik
dinamikleri desteklemektedir (Çalık, 2003). Öz yeterliliği, bireyin bir
ortamda belirli bir etkinliği yapacağına dair kendine olan inancını
(Bandura, 1994), istenen bir sonuca ulaşmada belli bir durumda
sergileyecekleri yeteneklerine olan inancı (Luszczynska, Scholz &
Sch arzer, 2005; Bandura, 1977a), bir eylemin planlanması, gerekli
becerilerin farkında olunması ve örgütlenmesi, zorluklarıyla birlikte
kazanılacak kazanımların gözden geçirilmesi sonucunda oluşan
güdülenme düzeyi (Yıldırım & İlhan, 2010) olarak tanımlanmaktadır.
Bununla birlikte, bireyin başarılı ve başarısız deneyimleri kendine
olan inancını etkilemektedir. Öz yeterlilik kavramı spora
indirgendiğinde; sporcunun fiziksel, teknik, taktik ve bununla beraber
psikolojik olarak becerilerini geliştirirken performansının yüksek
olacağına dair inancını ve bu performansını yükselten duygu
durumlarının, istek ve arzuların tümünü kapsamaktadır (Lane & diğ.,
2009). Antrenman boyutunda ise, daha yüksek öz-yeterlilik düzeyleri,
antrenman programının amaçları için faydalı olarak değerlendirilebilir
(Estavan & diğ., 2014). Bu doğrultuda yapılan bazı araştırmalar
araştırmayı desteklemektedir. Teak ondo da döner tekme performansı
için spesifik olarak öz yeterlilik ölçeği geliştirilmiş ve erkeklerin
bayanlara göre döner tekme performansında öz yeterlilikleri daha
yüksek bulunmuştur (Estavan & diğ. 2014). Üniversite teak ondo
sporcularının teknik, taktik performansları ve algıladığı öz
yeterlilikleri incelenmiş ve kazanan yüksek derecelerdeki sporcuların
kazanmayan sporculara göre teknik, taktik ve öz yeterliliğinin daha
anlamlı olduğu bulunmuştur (Estevan, Alvarez & Castillo, 2016).
Taek ondo sporcularının rakibi tanıma, rakibinin değişken olduğunu
bilerek üstünlük sağlamasında duygularını kontrol edebilme becerisine
ve hızlı karar verme becerisine sahip olduklarını belirtmektedir (Moon
& diğ., 2011). Teak ondocu sporcuların öz yeterlilik ve tükenmişlik
düzeylerini belirlediği araştırmada, kişisel başarı, duygusal heyecan ve
kendine yabancılaşma alt boyutlarının öz yeterlilik ile ilişkisi
olduğunu belirtmiştir (Cengiz & diğ., 2013). Cho & diğ. 2017’de
yapmış olduğu araştırmada, çocuklarda teak ondo sporunun bilişsel
fonksiyon ve akademik öz yeterliliklerini geliştirebildiğini
belirtmişlerdir. Bu anlamda, öz yeterlilik kişisel olarak hedefler,

587
başarı, öğrenme çabası, duygusal durumların (Bandura, 1997) ve
performansın öngörücüsü olarak teak ondo sporunda önemli
psikolojik dinamiklerden biri olduğu düşünülmektedir.
Araştırmada, Taek ondocuların fiziksel performansını etkileyen en
önemli psikolojik dinamiklerden birisi olan öz yeterlilik düzeyinin
bazı değişkenlere göre farklılıklarının belirlenmesi amacı
doğrultusunda Taek ondocuların öz yeterlilik düzeyleri incelenmiş ve
incelenen bu farklılıklar ortaya konulmuştur.
Gereç ve Yöntem
Araştırma Modeli
Araştırma ile taek ondo sporcularının öz yeterlilik düzeylerinin
mevcut durumunun tespit edilmesi amaçlandığı için tarama
türlerinden biri olan ilişkisel tarama modellerinden anket modeli
kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte veya günümüzde var olan bir
durum veya koşulu var olduğu biçimi ile betimlemeyi amaçlayan
araştırma modelidir (Büyüköztürk, 2007).
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan anket
kullanılmıştır. Taek ondoculara uygulanan anket iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde taek ondocuların demografik
bilgilerinin bulunduğu “Kişisel bilgi formu”, ikinci bölümünde ise
araştırmada, öz yeterlilik düzeylerinin değerlendirilmesinde
kullanılan, Sch arzer ve arkadaşları tarafından (1979) geliştirilmiş ve
Teközel tarafından 2002 yılında geçerlilik ve güvenirliği yapılarak
Türkçe’ye uyarlanan 36 maddeden oluşan 9’lu likert tipi, “Öz
yeterlilik Ölçeği” kullanılarak veriler toplanmıştır.Ölçeğin cevaplarına
katılım düzeyi9’lu likert tarzında derecelendirilmiştir.
Verilerin Analizi
Taek ondo sporcularının, demografik yapılarını belirlemek amacıyla
verilen cevaplara, frekans ve yüzde hesaplaması yapılırken,
Taek ondo sporcularının öz yeterlilik düzelerindeki farklılığı
belirlemek için ise bağımsız t test (independent t test) testleri
kullanılmıştır.
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Bulgular
Tablo 1.Taek ondo sporcularınıncinsiyet değişkenine göre frekans
yüzde dağılımı
Cinsiyet
f
%
Bayan
37
43,0
Erkek
49
57,0
Toplam
86
100,0
Tablo 1‘de görüldüğü üzere, Taek ondo sporcularının demografik
özelliklerinden cinsiyet değişkenine göre bayan 37’i (%43,0), erkek
49’u (%57,0) şeklinde olduğu görülmektedir.
Tablo2.Taek ondo sporcularının yaşdurumlarına göre frekans yüzde
dağılımı
Yaş
f
%
11
2
2,3
12
2
2,3
13
1
1,2
14
1
1,2
15
5
5,8
16
5
5,8
17
6
7,0
18
6
7,0
19
8
9,3
20
6
7,0
21
8
9,3
22
7
8,1
23
3
3,5
24
2
2,3
25
5
5,8
26
3
3,5
27
2
2,3
28
2
2,3
29
4
4,7
30
1
1,2
31
1
1,2
32
1
1,2
33
1
1,2

589
34
41
49
53
Toplam

1
1
1
1
86

1,2
1,2
1,2
1,2
100,0

Tablo 2’de görüldüğü üzere sporcuların demografik özelliklerinden
yaş değişkenlerine göre 11 yaşı 2’yi (%2,3). 12 yaşı 2’yi (%2,3). 13
yaşı 1’i (%1,2). 14 yaşı 1’i (%1,2). 15 yaşı 5’i (%5,8). 16 yaşı 5’i
(%5,8). 17 yaşı 6’yı (%7,0). 18 yaşı 6’sı (%7.0).19 yaşı 8’i (%9,3). 20
yaşı 6’sı (%7,0). 21 yaşı 8’i (%9,3). 22 yaşı 7’si (%8,1). 23 yaşı 3’ü
(%3,5). 24 yaşı 2’si (%2,3). 25 yaşı 5’i 8%5,8). 26 yaşı 3’ü (%3.5). 27
yaşı 2’si (%2,3). 29 yaşı 4’ü (%4,7). 30 yaşı 1’i (%1,2). 31 yaşı 1’i
(%1.2). 32 yaşı 1’i (%1.2). 33 yaşı 1’i (%1.2). 34 yaşı 1’i (%1.2). 41
yaşı 1’i (%1.2). 49 yaşı 1’i (%1.2). 53 yaşı 1’i (%1.2).
Tablo3. Taek ondo sporcularının eğitim durum değişkenine göre
frekans yüzde dağılımı
Eğitim Durumu
f
%
İlköğretim
5
5,8
İlkokul
19
22,1
Ortaokul
21
24,4
Lise
30
34,9
Açık öğretim lisans
1
1,2
Lisans
9
10,5
Lisansüstü
1
1,2
Toplam
86
100,0
Tablo 3’te görüldüğü üzere Taek ondo sporcularının demografik
özelliklerinden eğitim durum değişkenine göre ilköğretim 5’i (%5,8),
ilkokul 19’u (%22,1), ortaokul 21’i (%24,4), lise 30’u (34,9), açık
öğretim lisans 1’i (%1,2), lisans 9’u (%10,5), lisans üstü 1’i (%1,2)
şeklinde olduğu görülmektedir..
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Tablo 4. Taek ondo sporcularının
frekans yüzde dağılımı
Medeni Durum
Evli
Bekar
Diğer
Toplam

medeni durum değişkenine göre
f
8
76
2
86

%
9,3
88,4
2,3
100,0

Tablo 4’te görüldüğü üzere sporcuların demografik özelliklerinden
medeni durumlarına göre Evli 8’i (%9,3), Bekar 76’sı (%88,4), Diğer
2’si (%2,3) şeklinde olduğu görülmektedir.
Tablo 5. Taek ondo sporcularının sporculuk deneyimlerine göre
frekansyüzde dağılımı
Sporculuk deneyimi
f
%
1-5 yıl
48
55,8
6-10 yıl
27
31,4
11-15 yıl
8
9,3
16-20 yıl
2
2,3
21 yıl ve üzeri
1
1,2
Toplam
86
100,0
Tablo 5’de görüldüğü üzere, Taek ondo sporcularının demografik
özelliklerinden sporculuk deneyimleri değişkenine göre 1-5 yıl 48’i
(%55.8), 6-10 yıl 27’si (%31,4), 11-15 yıl 8’si (%9,3), 16-20 yıl 2’si
(%2,3), 21 yıl ve üzeri 1’i (%1,2) şeklinde görülmektedir.
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Tablo 6. Taek ondo sporcularının kuşak düzeyi değişkenine göre
frekans yüzde dağılımı
Kuşak Düzeyi

f

%

Beyaz

15

17,4

Sarı
Yeşil
Yeşil mavi
Mavi
Mavi kırmızı
Kırmızı siyah
1.Dan /Siyah
2.Dan
3.Dan
Toplam

3
1
3
6
5
6
23
17
7
86

3,5
1,2
3,5
7,0
5,8
7,0
26,7
19,8
8,1
100,0

Tablo 6’da görüldüğü üzere Taek ondo sporcularının demografik
özelliklerinden Kuşak değişkenine göre beyaz 15’i (%17,4), sarı 3’ü
(%3,5), yeşil 1’i (%1,2), yeşil mavi 3’ü (%3,5), mavi 6’sı (%7,0),
mavi kırmızı 5’i (%5,8), kırmızı siyah 6’sı (%7,0), 1.Dan/Siyah 23’ü
(%26,7), 2.Dan 17’si (%19,8), 3.Dan 7’si (%8,1) şeklinde olduğu
görülmektedir.
Tablo 7.Taek ondo sporcularının spor hayatınızda milli oldunuz mu
değişkenine göre frekans yüzde dağılımı
Millilik Durumu
f
%
Evet
14
16,3
Hayır
72
83,7
Toplam
86
100,0
Tablo 7’de görüldüğü üzere, Taek ondo sporcularının demografik
özelliklerinden sporculuk hayatınızda milli sporcu oldunuz mu
değişkenine göre evet 14’ü (%16,3), hayır 72’si (%83,7) şeklinde
olduğu görülmektedir.
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Tablo 8. Taek ondo sporcularının
besyo mezunumusunuz
değişkenine göre frekans ve yüzde dağılımı
BESYO Mezunu Olma
f
%
Durumu
Evet
9
10,5
Hayır
77
89,5
Toplam
86
100,0
Tablo 7’de görüldüğü üzere Taek ondo sporcularının demografik
özelliklerinden Besyo mezunu musunuz değişkenine göre evet 9’u
(%10,5), hayır 77’si (%89,5) şeklinde olduğu görülmektedir.
Tablo 9. Taek ondo sporcularının yerleşim yeri değişkenine göre
frekans yüzde dağılımı
Yerleşim Yeri
f
%
Büyükşehir
53
61,6
İl
18
20,9
İlçe
15
17,4
Toplam
86
100,0
Tablo 4’te görüldüğü üzere sporcuların demografik özelliklerinden
yaşadığı yer değişkenine göre Büyükşehir 53’ü (%61,6), İl 18’i
(%20,9), İlçe 15’i (17,4) şeklinde olduğu görülmektedir.

Tablo 10.Öz yeterlik ölçeği puanlarının millilik değişkenine göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan bağımsız grup t
testi sonuçları
t testi
Test

Öz yeterlik

Gruplar
Evet

13

236,62

52,218

Hayır

72

233,00

47,112

t

sd

p

,251

83

,355

Tabloda görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan sporcuların Öz yeterlilik
ölçeği puanlarının sporcuların millilik değişkenine göre anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen
bağımsız grup t testi sonucunda, grupların aritmetik ortalamaları
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (t= ,251;
p>.05).
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Tablo 11.Taek ondo sporcularının öz yeterlik ölçeği puanlarının
cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek
üzere yapılan bağımsız grup t testi sonuçları
t testi
Test

Öz yeterlik

Gruplar
Erkek

49

239,80

52,982

Bayan

37

226,14

38,282

t

sd

p

-1,328

84

,037

Tabloda görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan taek ondo sporcularının
Öz yeterlilik ölçeği puanlarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen
bağımsız grup t testi sonucunda, grupların aritmetik ortalamaları
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t= -1,328;
p<.05). Söz konusu farklılık erkek sporcuların lehine gerçekleşmiştir.

Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak, Taek ondo sporcularının öz yeterlilik düzeyi
puanlarının cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak erkek
taek ondocuların lehine anlamlı farklılık bulunur iken diğer
değişkenler arasında herhangi bir anlamlılık bulunamamıştır.
Öneriler
Araştırma ile;
Öz yeterliliğin psikolojik değişimlere bağlı olduğu düşünüldüğünde,
teak ondo dışında farklı spor branşları uygulamalarında da çok büyük
öneme sahip olduğu ve sporcuların performanslarına olumlu yönde
katkı sağladığının bilgilendirilmesinin yapılması,
Taek ondo branşı komplike ve psikolojik boyutunda baskın olduğu
bir spor dalı olmasından dolayı sadece sporcuların değil
antrenörlerinin de öz yeterlilik alanlarının belirlenmesine yönelik
bilgilendirme ve araştırmalar yapılması,
Farklı öz yeterlilik düzeyini ölçebilecek ölçekler kullanılarak farklı
spor dallarında uygulama yapan antrenörler ve sporculara da benzer ve
daha kapsamlı araştırmaların yapılması önerilmektedir.
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ÖZ
Araştırmada beden eğitimi dersi alan mesleki ve teknik anadolu lisesi
ile fen lisesi öğrencilerin ahlaki gelişim düzeylerinin ve değerlerinin
bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın
çalışma gurubunu Antalya il milli eğitim müdürlüğüne bağlı mesleki
ve teknik anadolu liseden 98 ve fen liseden 202 kişi olmak üzere 165
kız ve 135 erkek toplam 300 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada
veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu,
“demografik bilgi formu” ile (Güler, 2006) tarafından spor alanına
uyarlanan James R. Rest (1979) tarafından geliştirilmiş “Ahlaki
Yargılar Envanteri” (Definingssues Test–DIT) kullanılmıştır. Veriler
SPSS paket programında analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Elde
edilen verilere frekans yüzde dağılımları ve bağımsız t test testleri
kullanılmıştır. Sonuç olarak, beden eğitimi dersi alan mesleki ve
teknik anadolu lisesi ile fen lisesi öğrencilerinin ahlaki gelişim ve
değerlerinin farklı düzeylerde etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimler: Ahlak gelişimi, beden eğitimi, ortaöğretim
Giriş
Eğitim öğretim kurumlarında öğrencilerin ders programlarında
bulunan beden eğitimi derslerinde öğretmenler, öğrencilerin sadece
fiziksel, psikomotor, beceri gelişimi ve sosyal yönlerinin gelişimini ve
desteklenmesinin yanı sıra ahlaki gelişimlerine ve desteklenmesine
önem vermeleri gerektiği ileri sürülmektedir. Davranışların ahlaki
temellere göre şekillendirilmesinde eğitim önemli bir araçtır.
İyi denebilecek bir insan başkalarına zarar vermeyen, onların
haklarına saygı gösteren, toplumun değerlerine, örf, adet ve
geleneklerine göre hareket edebilendir. Bunun için de, iyi bir ahlaki
terbiye şarttır. Ahlak terbiyesinde amaç kesin, dış tesirlerden uzak,
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vicdanına uyarak karar veren ve hareket eden insanları yetiştirmektir
(Semin, 1979; Plueddeman, 1989). Beden eğitimi, vücut ve yapısal
fonksiyonu geliştirmeyi, eklem ve kasların kontrolü ve dengeli bir
biçimde gelişmesini sağlamayı, okul çağı sonrası iş ve sosyal
faaliyetlerin süresi içinde harcanan fiziki gücü en ekonomik şekilde
kullanmayı, dolayısıyla organların kontrolü, metotlu bir şekilde
hareket etmesini öğreten bir faaliyet sistemidir (Hay ood &
Heymann, 1989). Genel eğitim içinde büyük öneme sahip olan beden
eğitimi ve sporun temel amacı, çocukların fiziksel etkinlikler yolu ile
eğitimini sağlayarak her öğrencinin hareket kapasitesinin en üst
düzeye çıkmasına yardımcı olmaktır. Aynı zamanda çocukların
fiziksel, zihinsel sosyal ve duygusal gelişimlerinin en üst düzeye
çıkarılmasına katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede beden eğitimi; okul
beden eğitimi programlarında fiziksel aktiviteler ile öğrenci
gelişimine, bilgisine, tutumlarına, motor ve davranışsal becerilerine
eğlenceli katılım sağlamak amacıyla yapılan ve fiziksel devamlılık
içeren aktif hayat şeklidir (Pate, Corbin ve Pangrazi, 1998; Kirk,
2010) diye tanımlanmaktadır.
Araştırma ile beden eğitimi dersi alan mesleki ve teknik anadolu lisesi
ile fen lisesi öğrencilerinin beden eğitimi dersi alma durumuna bağlı
olarak ahlaki gelişimlerinin etkilenme düzeyini belirlemek
amaçlanmaktadır.
Yöntem
Araştırma Modeli
Araştırma tarama modelindedir. Tarama modelleri, geniş grupları
içeren evrenden seçilmiş bir örneklem grup üzerinde yapılan geçmişte
ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle incelemeyi
amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2005). Antalya İl Milli
Eğitim Müdürlüğüne bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 98
ve Fen Lisesinden 202 kişi olarak, 165 kız ve 135 erkek olmak üzere
toplamda 300 öğrenciden oluşmaktadır.

Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır.
Anket formu, öğrencilerin kişisel bilgilerini içeren “demografik bilgi
formu” ile (Güler, 2006) tarafından spor alanına uyarlanan James R.
Rest (1979) tarafından geliştirilmiş “Ahlaki Yargılar Envanteri”
(DefiningIssues Test-DIT) kullanılmıştır
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İstatistiksel Analiz
Araştırmada verilerin analizinde istatistik yöntemler olarak frekans
(n), yüzde (%) dağılımları ve bağımsız gurup t-test testi kullanılmıştır.
Bulgular
Tablo 1. Lise öğrencilerinin cinsiyet değişkenine göre frekans yüzde
dağılımı
Cinsiyet
f
%
Kadın
165
55
Erkek
135
45
Toplam
300
100,0
Tablo 1‘de görüldüğü üzere, ortaöğretim öğrencilerinin demografik
özelliklerinden cinsiyet değişkenine göre bayan 165’i (%55), erkek
135’i (%45) şeklinde olduğu görülmektedir.
Tablo 2. Lise öğrencilerinin okul değişkenine göre frekans yüzde
dağılımı
Okul
f
%
Teknik lisesi
98
32,7
Fen lisesi
202
67,3
Toplam
300
100,0
Tablo 2’de görüldüğü üzere, ortaöğretim öğrencilerinin demografik
özelliklerinden teknik lise 98 (%32,7), fen lisesi 202 (%67,3) şeklinde
olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Beden eğitimi ve spor dersi ahlaki değer ölçeği puanlarının
okul türü değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek
üzere yapılan bağımsız grup t testi sonuçları
t testi
Test

Okul
türü

Ahlaki Değer
Ölçeği

Teknik
Anadolu
Lisesi
Fen
Lisesi

N

x ± ss

98

75,81 ± 16,564

202

t

sd

298
2,793

p

,006*

80,38 ± 11,375

*p<0.01
Tablo 3‘de görüldüğü üzere
öğrencilerin okul türü değişkeni ile
Beden Eğitimi ve Spor Dersi Ahlaki Değer düzeyleri ortalamaları
ölçek puanları arasında fen lisesi öğrencileri lehine .01 düzeyinde
istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.01).
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Tablo 4. Beden eğitimi ve spor dersi ahlaki değer ölçeği puanlarının
cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek
üzere yapılan bağımsız grup t testi sonuçları
t testi
Test

Ahlaki Değer
Ölçeği

N

x ± ss

Kadın

165

81,04±12,474

Erkek

135

76,26±14,138

Cinsiyet

t

sd

3,106 298

p

,002*

*p<0.01
Tablo 12‘de görüldüğü üzere Öğrencilerin cinsiyet değişkeni ile
Beden Eğitimi ve Spor Dersi Ahlaki Değer düzeyleri ortalamaları
ölçek puanları arasında kadın öğrencilerin lehine .01 düzeyinde
istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. (p<0.01).

Sonuç ve Öneriler
Sonuç
Sonuç olarak, ortaöğretim öğrencilerinin ahlaki değer düzeyi ölçeğine
verdikleri cevaplara bakıldığında, cinsiyet değişkenine göre kadın
öğrencilerin lehine anlamlı bir farklılık olduğu ve okul türü
değişkenine göre ise fen lisesi öğrencileri lehine anlamlı bir farklılık
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Öneriler
Araştırma ile;
Eğitim kademelerine göre beden eğitimi programındaki ahlak ile ilgili
kazanımların gözden geçirilmesi,
Aileden başlayarak okul öncesinden itibaren ahlak eğitiminin
programlarda yer alması,
Öğretmenlere, ahlak eğitiminin nasıl verilebileceği ile ilgili
olarak hizmet içi eğitimlerin verilmesi,
Araştırmanın daha da genişletilerek daha çok eğitim kademesini
ve türünü işin içine katarak genişletilebileceği önerilmektedir.
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ÖZ
Araştırma, Taek ondo sporcularının farklı değişkenlere göre
duygusal zeka düzeyi alanlarının ilişkilerini ve farklılıklarını
inceleyerek ortaya koymak amacı ile yapılmıştır.
Araştırmanın amacı doğrultusunda çalışma grubunu,
Antalya,
İstanbul ve Konya’daki 37 bayan ve 49 erkek olmak üzere toplam 86
Taek ando sporcusu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı
olarak Schutte ve arkadaşlarının (2006)’da 33 maddelik çalışmasından
geliştirilen 12 maddelik duygusal zeka düzeyi belirleme ölçeği
kullanılmıştır.
Verilerin analizinde, değişkenlerin dağılımını belirlemek için frekans
ve yüzde değerleri, değişkenler arasındaki farklılıkları ortaya koymak
ve Bağımsız Örneklemler İçin “t” test testleri kullanılmıştır.
Sonuç olarak, Taek ondo sporcularının duygusal zekâ düzeylerinin
istatistiksel verileri incelendiğinde cinsiyet değişkeni haricindeki
değişkenlerde istatistiksel olarak herhangi bir anlamda anlamlı
farklılık bulunamamıştır.
Anahtar Kelime: Taek ondo, zeka, duygusal zekâ
Giriş
Yakın ve uzak savunma tekniklerini içeren savunma spor dalları
arasında olan Taek ondo Uzakdoğu savunma sporu araştırma ve
inceleme alanlarının içeriğinde yer almış ve araştırmacıların geçmişten
günümüze kadar ilgisini çekmiş ve popülerliğini devam ettirmiş olan
bu spor dalı birçok araştırmaya konu olmuştur. Yakın ve uzak
savunma spor dalları birçok yetişkin veya çocuk tarafından kendini
savunma, mental disiplin, vücut ve aklın uyumu, fiziksel kondisyon
kazanma gibi amaçlarla yapılmakta ve popülerliğini korumaktadır.
Taek ondo spor dalının ana vatanı Kore olmakla birlikte doğuş yeri
Seul tapınaklarıdır. Tae; ayak ile tekme atmak, vurmak, k on; ise
yumruk atmak anlamına gelir. Do ise doğa disiplini demektir. Bu
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seviyelerde kendini eğitmiş olan sporcuya siyah kuşak verilir. Bu spor
silahsız olarak insan vücudu ile karşı tarafı etkisiz kılmayı öğretir.
Taek ondo da, teknik ve taktik antrenmanların yanı sıra aerobik ve
anaerobik güç gerektirmektedir. (Sözen, 2012). Taek ondo sporu yaş
ve cinsiyet ayırımı olmaksızın bireyi çok yönlü olarak geliştiren ve
karakterini olgunlaştırmada olumlu yönde etkisi olan bir spor dalıdır.
Taek ondo sporunun faydalarını biyolojik, fizyolojik, sosyolojik ve
psikolojik boyutlarda ele alarak inceleyebiliriz. Psikolojik boyutlarını
oluşturan alanlardan birisini de duygusal zekâ alanının oluşturduğu
bilinmektedir.
Duygusal zekâ kavramı gelişimine bakıldığında, farklı biçimlerde
anlamlandırıldığı görülmektedir. Aslında, duygusal zekânın çıkış
noktası Thorndike’nin 1920’de geliştirdiği sosyal zekâ modeline
dayandığı bilinmekte iken Gardner’ın çoklu zekâ kuramında sıcak bir
zekâ alanı olarak (Mayer, Caruso & Salovey, 1999), sınıflandırılmaya
başlanmıştır (Tok, 2008). İlk olarak 1990’da, bireyin kendisi ve diğer
kişilerin hislerini gözlemleyip, düzenleyebilmek; his, düşünce ve
rehberlik edebilecek şekilde kullanabilmek (Salovey ve Mayer, 1990)
ve genel olarak bireyin duygularını zekice, duyarlı, faydalı ve bilge bir
şekilde kullanabilme becerisi olarak tanımlanmıştır (Shapiro, 1998;
Weisinger, 1998; Cooper & Sawaf, 1997). Bireyin yaşamını idame
ettirdiği her platformda duygusal zekadan bahsetmek mümkün olduğu
gibi artık günümüzde birey için bir yaşam tarzı olan spor dallarında ve
sporcu performansında da etki gücü yüksek olan parametrelerin
başında yer almaktadır. Rutin yaşam koşullarında spor, hareket ederek
doyuma ulaşma ve kendini mutlu etme (Huang & Humphreys, 2012;
Forrest & Mchale,2009), serbest zaman aktivitesi ve eğlence için bir
araç gibi olmasının yanında performans sporcuları için ise spor, zaman
zaman baskı, stres, kaygı ve motivasyonel durumlar gibi bazı
psikolojik çatışmalar olarak görülmektedir (Lazarus, 2000; Sit &
Lindler, 2005; Mellalieu & diğ., 2009). Özellikle bu durumlar spor
karşılaşmaları esnasında sporcunun performansına, kenarda bekleyen
takım arkadaşlarına ya da antrenörü üzerinde hatta tribünlerde bulunan
taraftar ve ekran başındaki seyirciler üzerinde ve hatta karşılaşma
sonucuna doğrudan etki etme potansiyeli çok yüksek olan
durumlardır. Bunun yanı sıra bu durumu taek ondo sporu ile uğraşan
sporculara indirgeyecek olursak, sadece antrenman ortamlarında değil
müsabaka ortamlarında da duygusal zekâ performanslarının en üst
düzeyde kullanabilmelerini destekleyerek psikolojik durumlarına katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Sonuç olarak araştırma ile Taek ondo sporu ile uğraşan sporcuların
çok yönlü gelişimini destekleme ve kendilerini daha doğru
tanımalarına katkı sağlayacak ortamların oluşturulabilmesinde
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duygusal zekâ düzeyi araçsallaştılmaya çalışılarak duygusal zekâ
durumlarındaki farklılaşmayı belirlemek amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem
Araştırma Modeli
Araştırma ile taek ondo sporcularının duygusal zekâ alanlarındaki
mevcut durumun tespit edilmesi amaçlandığı için tarama türlerinden
biri olan ilişkisel tarama modellerinden anket modeli kullanılmıştır.
Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu
şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar,
2005).
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan anket
kullanılmıştır. Taek ondoculara uygulanan anket iki bölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde taek ondocuların demografik
bilgilerinin bulunduğu “Kişisel bilgi formu”, ikinci bölümünde ise
araştırmada, duygusal zekâ boyutlarının değerlendirilmesinde
kullanılan, Schutte ve arkadaşlarının (2006)’da 33 maddelik
çalışmasında geliştirilerek ölçeğin son halinde 12 maddeden oluşan
duygusal zekâ ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin cevapları 5’li likert
tarzında (1=kesinlikle katılmıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum)
derecelendirilmiştir.
Verilerin Analizi
Taek ondo sporcularının, demografik yapılarını belirlemek amacıyla
verilen cevaplara, frekans ve yüzde hesaplaması yapılırken,
Taek ondo sporcularının duygusal zeka düzelerindeki farklılığı
belirlemek için ise bağımsız t test (independent t test) testleri
kullanılmıştır.
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Bulgular
Tablo 1.Taek ondo sporcularının cinsiyet değişkenine göre frekans
yüzde dağılımı
Cinsiyet

f

%

Bayan

37

43,0

Erkek

49

57,0

Toplam

86

100,0

Tablo 1‘de görüldüğü üzere, Taek ondo sporcularının demografik
özelliklerinden cinsiyet değişkenine göre bayan 37’i (%43,0), erkek
49’u (%57,0) şeklinde olduğu görülmektedir.
Tablo2.Taek ondo sporcularının yaş durumlarına göre frekans yüzde
dağılımı
f

%

11

2

2,3

12

2

2,3

13

1

1,2

14

1

1,2

15

5

5,8

16

5

5,8

17

6

7,0

18

6

7,0

19

8

9,3

20

6

7,0

21

8

9,3

22

7

8,1

23

3

3,5

24

2

2,3

25

5

5,8

26

3

3,5

27

2

2,3
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28

2

2,3

29

4

4,7

30

1

1,2

31

1

1,2

32

1

1,2

33

1

1,2

34

1

1,2

41

1

1,2

49

1

1,2

53

1

1,2

Toplam

86

100,0

Tablo 2’de görüldüğü üzere sporcuların demografik özelliklerinden
yaş değişkenlerine göre 11 yaşı 2’yi (%2,3). 12 yaşı 2’yi (%2,3). 13
yaşı 1’i (%1,2). 14 yaşı 1’i (%1,2). 15 yaşı 5’i (%5,8). 16 yaşı 5’i
(%5,8). 17 yaşı 6’yı (%7,0). 18 yaşı 6’sı (%7.0).19 yaşı 8’i (%9,3). 20
yaşı 6’sı (%7,0). 21 yaşı 8’i (%9,3). 22 yaşı 7’si (%8,1). 23 yaşı 3’ü
(%3,5). 24 yaşı 2’si (%2,3). 25 yaşı 5’i 8%5,8). 26 yaşı 3’ü (%3.5). 27
yaşı 2’si (%2,3). 29 yaşı 4’ü (%4,7). 30 yaşı 1’i (%1,2). 31 yaşı 1’i
(%1.2). 32 yaşı 1’i (%1.2). 33 yaşı 1’i (%1.2). 34 yaşı 1’i (%1.2). 41
yaşı 1’i (%1.2). 49 yaşı 1’i (%1.2). 53 yaşı 1’i (%1.2).
Tablo 3. Taek ondo sporcularının eğitim durum değişkenine göre
frekans yüzde dağılımı
Eğitim Durumu

f

%

İlköğretim

5

5,8

İlkokul

19

22,1

Ortaokul

21

24,4

Lise

30

34,9

Açık öğretim lisans

1

1,2

Lisans

9

10,5

Lisansüstü

1

1,2

Toplam

86

100,0
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Tablo 3’te görüldüğü üzere Taek ondo sporcularının demografik
özelliklerinden eğitim durum değişkenine göre ilköğretim 5’i (%5,8),
ilkokul 19’u (%22,1), ortaokul 21’i (%24,4), lise 30’u (34,9), açık
öğretim lisans 1’i (%1,2), lisans 9’u (%10,5), lisans üstü 1’i (%1,2)
şeklinde olduğu görülmektedir..
Tablo 4. Taek ondo sporcularının medeni durum değişkenine göre
frekans yüzde dağılımı
Medeni Durum

f

%

Evli

8

9,3

Bekar

76

88,4

Diğer

2

2,3

Toplam

86

100,0

Tablo 4’te görüldüğü üzere sporcuların demografik özelliklerinden
medeni durumlarına göre Evli 8’i (%9,3), Bekar 76’sı (%88,4), Diğer
2’si (%2,3) şeklinde olduğu görülmektedir.
Tablo 5. Taek ondo sporcularının sporculuk deneyimlerine göre
frekans yüzde dağılımı
Sporculuk deneyimi

f

%

1-5 yıl

48

55,8

6-10 yıl

27

31,4

11-15 yıl

8

9,3

16-20 yıl

2

2,3

21 yıl ve üzeri

1

1,2

Toplam

86

100,0

Tablo 5’de görüldüğü üzere, Taek ondo sporcularının demografik
özelliklerinden sporculuk deneyimleri değişkenine göre 1-5 yıl 48’i
(%55.8), 6-10 yıl 27’si (%31,4), 11-15 yıl 8’si (%9,3), 16-20 yıl 2’si
(%2,3), 21 yıl ve üzeri 1’i (%1,2) şeklinde görülmektedir.
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Tablo 6. Taek ondo sporcularının kuşak düzeyi değişkenine göre
frekans yüzde dağılımı
Kuşak Düzeyi

f

%

Beyaz

15

17,4

Sarı

3

3,5

Yeşil

1

1,2

Yeşil mavi

3

3,5

Mavi

6

7,0

Mavi kırmızı

5

5,8

Kırmızı siyah

6

7,0

1.Dan /Siyah

23

26,7

2.Dan

17

19,8

3.Dan

7

8,1

Toplam

86

100,0

Tablo 6’da görüldüğü üzere Taek ondo sporcularının demografik
özelliklerinden Kuşak değişkenine göre beyaz 15’i (%17,4), sarı 3’ü
(%3,5), yeşil 1’i (%1,2), yeşil mavi 3’ü (%3,5), mavi 6’sı (%7,0),
mavi kırmızı 5’i (%5,8), kırmızı siyah 6’sı (%7,0), 1.Dan/Siyah 23’ü
(%26,7), 2.Dan 17’si (%19,8), 3.Dan 7’si (%8,1) şeklinde olduğu
görülmektedir.
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Tablo 7. Taek ondo sporcularının spor hayatınızda milli oldunuz mu
değişkenine göre frekans yüzde dağılımı
f

%

Evet

14

16,3

Hayır

72

83,7

Toplam

86

100,0

Tablo 7’de görüldüğü üzere, Taek ondo sporcularının demografik
özelliklerinden sporculuk hayatınızda milli sporcu oldunuz mu
değişkenine göre evet 14’ü (%16,3), hayır 72’si (%83,7) şeklinde
olduğu görülmektedir.
Tablo 8. Duygusal zekâ ölçeği puanlarının cinsiyet değişkenine göre
farklılaşıp farklılaşmadını belirlemek üzere yapılan bağımsız grup t
testi sonuçları
t testi
Test

Gruplar

N

x

ss

Erkek

49

49,33

10,001

Bayan

37

52,19

5,065

t
1,592

Duygusal zeka

Sd
84

p
,001

Tabloda görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan sporcuların duygusal
zeka puanlarının sporcuların cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen
bağımsız grup t testi sonucunda, grupların aritmetik ortalamaları
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t= 1,592;
p<.01). Söz konusu farklılık bayan sporcuların lehine gerçekleşmiştir.

Tablo 9. Duygusal zekâ ölçeği puanlarının millilik değişkenine göre
farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek üzere yapılan bağımsız grup t
testi sonuçları
t testi
Test

Duygusal zeka

Gruplar

N

x

ss

Evet

13

51,77

8,946

Hayır

72

50,21

8,239

t

Sd

,621

83

p
,277
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Tabloda görüldüğü gibi, örneklemi oluşturan sporcuların Duygusal
zekâ ölçeği puanlarının sporcuların millilik değişkenine göre anlamlı
bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla
gerçekleştirilen bağımsız grup t testi sonucunda, grupların aritmetik
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır
(t= ,621; p>.05).

Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak, Taek ondo sporcularının duygusal zeka puanlarının
cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak kadın taek ondocuların
lehine anlamlı farklılık bulunur iken diğer değişkenler arasında
herhangi bir anlamlılık bulunamamıştır.
Öneriler
Araştırma ile;
Duygusal zeka alanlarının spor branşları uygulamalarında da çok
büyük öneme sahip olduğu ve sporcuların performanslarına olumlu
yönde katkı sağladığının bilgilendirilmesinin yapılması,
Taek ondo branşı komplike ve psikolojik boyutunda baskın olduğu
bir spor dalı olmasından dolayı sadece sporcuların değil
antrenörlerinin de duygusal zeka alanlarının etki alanları ile ilgili
bilgilendirmeler yapılması,
Farklı duygusal zeka ölçekleri ile farklı spor braşlarında uygulama
yapan antrenörler ve sporculara da benzer ve daha kapsamlı
araştırmaların yapılması önerilmektedir.
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ÖZ
Bu araştırma, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndaki Beden
Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin mesleki
yeterlilik kaygı düzeylerini çeşitli değişkenler açısından incelemek
amacıyla yapılmıştır.
Araştırmaya Akdeniz Üniversitesi, BESYO, beden eğitimi
öğretmenliği bölümü 1. ve 4. sınıf öğrencilerinden 31’i kadın ve 49’u
erkek olmak üzere toplam 80 kişinin katılımı sağlanmıştır.
Araştırmada veriler Saban, Korkmaz & Akbaşlı, (2004) tarafından
Borich’den (1996) uyarlanarak geliştirilen “Öğretmen Adayı Kaygı
Ölçeği” ve öğrencilerin demografik özelliklerin belirlemesi için
“Kişisel Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde,
değişkenlerin dağılımını belirlemek için frekans ve yüzde değerleri,
değişkenler arasındaki farklılıkları ortaya koymak için Bağımsız
Örneklemler İçin “t” testi, parametreler arasındaki ilişkiyi bulmak için
ise tek yönlü varyans analizi, testleri kullanılmıştır.
Sonuç olarak, araştırmada kadınlara göre erkeklerde ve 1. sınıf
öğrencilerine göre 4. sınıf öğrencilerinde mesleki yeterlilik kaygı
düzeylerinin daha yüksek olduğu yapılan istatistik uygulaması
sonucunda tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler:
Öğretmenliği

Kaygı,

Öğretmenlik,

Beden

Eğitimi

Giriş
Günümüzde toplumların nitelikli, sağlıklı zihinsel yapıya sahip
insanların yetişmesinde eğitimin rolü yadsınamaz. Bireyin doğru
yönlendirilmesi ve eğitilmesi, toplumunda huzurlu, demokratik,
çağdaş ve ahlaki değerlere sahip bir ortama ulaşmasında en önemli
unsur olduğu söylenebilir.
Bir toplumun geleceği için yapılmış olan en geniş ve en önemli
yatırım o toplumun insanlarına yapılan yatırımdır. Toplumların birçok
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açıdan istendik yönde ve sağlıklı bir gelişim sağlanması insana
dayanan gücün geliştirilmesi, toplumun genel görgü ve ahlak
kurallarını benimsemiş, nitelikli insanlara ve bu insanların yetişmesi
sürecinde rol üstlenecek nitelikli öğretmenlere bağlıdır (Yıldırım &
Kırımoğlu, 2010). Eğitimin içeriği, kalitesi, planlaması, yakın ve uzak
hedefleri toplumun uygun değerleri kazanmasını etkileyen önemli
faktörlerdir. Doğru planlama ve program doğrultusunda ilerlemeyen
eğitim süreci, istendik davranışların oluşmasının önünde bir engel
oluşturabilir. Bu bağlamda eğitim içeriği, planlaması, uygulama
süreci, değerlendirme süreci gibi birçok etkenin bir arada olduğu bir
bütündür (Dönmezer, 2004). Ziya Gökalp eğitimi “Bir toplumda
yetişmiş neslin, henüz yeni yetişmeye başlayan nesle fikirlerini ve
hislerini vermesidir” şeklinde, Durkheim ise eğitimi sosyal yönden
bakarak “eğitim, yetişkin nesiller tarafından, sosyal hayata henüz hazır
olmayanlara tatbik edilen bir tesirden ibarettir.” diye tanımlamaktadır.
Bu durumda eğitim; yetişkin neslin, bir plan ve gayeye göre
yetişmekte olan nesillerin gelişimini sağlamaktır.
Eğitimin gerçekleştirilebilmesindeki en önemli unsur öğrenmeyi
klavuzlayan ve sağlayan öğretmendir (Demirel & Esed, 2005),
Öğretmen, bir eğitim sisteminin kazanımlarına ulaşmasında; eğitim
programı, fiziki koşullar gibi diğer unsurların ötesinde belirleyici ve
yönlendirici bir özelliğe sahiptir. Bu özelliği ile öğretmenlerin, eğitim
ortamının en önemli ve etkili öğesi olduğu söylenebilir (Demirtaş,
Cömert & Özen, 2011). Öğretmen, eğitim durumlarını düzenleyen ve
uygulayanlardan biridir. Onun konu alanını çok iyi bilmesi, eğitim ve
öğretimle ilgili bilgi, beceri tutumlarla donamış olması gerekir.
Öğretmendeki eksiklikler, tutarsızlıklar eğitim ortamını olumsuz
yönde etkileyebilir. Öğretmenin tutum ve davranışları eğitim ortamını
dolayısı ile öğrencilerin tutum ve davranışlarını da etkileyebilir.
Eğitim ortamını etkileyebilecek etmenlerden biri de kaygıdır. Ülgen’e
(1995) göre; kaygı (endişe) belirsiz bir korkunun ya da kötü bir şey
olacağı duygusunun, sürekli baskın olduğu durumdur (Akt. Kurtuldu
& Ayaydın, 2010). Demirel’e (2001) göre ise; kaygı, stres yaratan
durumların bireyde oluşturduğu üzüntü, gerginlik gibi, hoş olmayan
duygusal ve gözlenebilen reaksiyonlardır. Başka bir ifade ile kaygı,
kişinin bir uyaranla karşı karşıya kaldığında yaşadığı, bedensel,
duygusal ve zihinsel değişimlerle kendini gösteren bir uyarılmışlık
durumudur (Akt. Dursun & Karagün, 2012).. Fuller (1969)’da
öğretmenlik mesleği ile ilgili kaygıları, ben-merkezli, görev-merkezli
ve öğrenci-merkezli kaygılar olarak gruplandırmıştır. Okullardaki
eğitim programlarının amaçlarına ulaşması ve fiziksel aktivitelerin
bireylerde yaşam tarzı haline gelebilmesi için gerekli en önemli
unsurlardan birisi de öğretim kurumlarındaki beden eğitimi
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öğretmenleridir (Tamer & Pulur, 2001). Genel eğitimin tamamlayıcısı
olan beden eğitimi aynı zamanda kişiliğin eğitimidir. Başka bir
deyişle, öğrencilerin gelişim özellikleri göz önünde tutularak onların,
birey ve toplum yönünden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir
kişilik sahibi; yapıcı, yaratıcı ve üretken; milli kültür değerlerini ve
demokratik hayatın gerektirdiği davranışları kazanmış bireyler olarak
yetiştirilmeleri için en önemli araçtır (Aracı, 2000).
Neticesinde bir ülkenin veya ulusun; kültürel, sosyal, teknolojik ve
ekonomik kalkınmasında, gelişmesinde, çağdaşlaşmasında, halkın
refah ve huzur içinde yaşamasında temel unsur toplumun yapı taşı
olan birey ve o bireye sunulan öğrenme öğretme ortamlarında
yapılandırılan eğitimdir. Bu doğrultuda araştırma ile beden eğitimi
öğretmenliği bölümünde öğrenim görmekte olan öğrencilerin mesleki
yeterlilik kaygı düzeylerini belirleyebilmek amaçlanmıştır.
Yöntem
Araştırma Modeli
Bu araştırma Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretmen
adaylarının mesleki kaygı düzeylerini ölçmek amacıyla yapılmış
betimsel bir araştırmadır. Araştırma, mevcut durumu tespit etmeyi
amaçladığı için tarama türlerinden biri olan ilişkisel tarama modeli
anket ile tasarlanmıştır. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var
olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma
yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan şey, birey ya da nesne, kendi
koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. İlişkisel tarama
modeli ise, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim
varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma
modelidir (Karasar, 2005).
Araştırma Gurubu
Araştırma gurubunu, Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 1 ve
4.sınıf olmak üzere toplam 80 (31 kadın, 49 erkek) beden eğitimi
öğretmeni adayı öğrencileri oluşturmuştur.

636
Veri toplama Aracı
Araştırmada; Beden eğitimi ve spor öğretmenliği 1. ve 4. sınıf
öğrencilerinin mesleki kaygı düzeylerini belirlemek için, Saban, Korkmaz
& Akbaşlı, (2004) tarafından, Borich’den (1996) uyarlanarak geliştirilen
“Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmen Adayı Kaygı
ölçeği, toplam üç bölümden (BMK: ben – merkezli kaygılar, GMK:
görev - merkezli kaygılar, ÖMK: öğrenci – merkezli kaygılar) ve 36
maddeden oluşmaktadır.

Verilerin Analizi
Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında
istatistik paket programı kullanılmıştır. Cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, anne
eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyi değişkenleri için frekans ve yüzde
değerleri, mesleki kaygı düzeylerini, cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenleri
arasındaki farklılıkları ortaya koymak için bağımsız t test, BMK: ben–
merkezli kaygılar, GMK: görev–merkezli kaygılar ve ÖMK: öğrenci–
merkezli kaygılar alt boyutlarının mesleki kaygı düzeylerini, cinsiyet ve
sınıf düzeyi değişkenleri arasındaki ilişkiyi bulmak için ise Pearson
Çarpım Moment Korelasyon Analizi kullanılmıştır.

BULGULAR
Tablo 2. Beden eğitimi öğretmeni adaylarının cinsiyet ve sınıf düzeyi
değişkenine göre frekans yüzde dağılımı
Cinsiyet

f

%

Kadın

31

38,8

Erkek

49

61,3

Toplam

80

100,0

Sınıf Düzeyi

f

%

1.sınıf

40

50,0

4.sınıf

40

50,0

80

100,0

Tabloda görülebileceği üzere; öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine
göre frekans ve yüzde dağılımı; kadın 31’i (%38,8), erkek 49’u (%61,3)
iken, sınıf düzeyi değişkenine göre 1.sınıflar 40’ı (%50,0), 4.sınıflar 40‘ı
(%50) dir.
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Tablo 3. Beden eğitimi öğretmeni adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin
yaş değişkenine göre frekans ve yüzde dağılımı
Yaş

f

%

18-20

36

45,0

21-23

22

27,5

24-25

18

22,5

26-27

2

2,5

28 ve üstü

2

2,5

Toplam

80

100,0

Tabloda görülebileceği üzere; öğretmen adaylarının yaş değişkenine göre
frekans ve yüzde dağılımı; 18-20 yaş 36’sı (%45,0) , 21-23 yaş 22’si
(%27,5) , 24-25 yaş 18’i (22,5), 26-27 yaş 2’si (%2,5), 28 yaş ve üstü 2’si
(2,5) şeklinde olduğu görülmektedir.

Tablo 4. Beden eğitimi öğretmen adaylarının anne eğitim düzeyi ve baba
eğitim düzeyi değişkenine göre frekans yüzde dağılımı
Anne Eğitim Düzeyi

F

%

Okuryazar değil

2

2,5

Okuryazar

2

İlkokul

Baba Eğitim Düzeyi

f

%

Okuryazar değil

2

2,5

2,5

Okuryazar

11

13,8

27

33,8

İlkokul

32

40,0

Ortaokul

10

12,5

Ortaokul

14

17,5

Lise

29

36,3

Lise

17

21,3

Yüksekokul

1

1,3

Yüksekokul

0

0

Üniversite

9

11,3

Üniversite

4

5,0

Toplam

80

100

80

100

Tabloda görülebileceği üzere; öğretmen adaylarının anne eğitim düzeyleri
değişkenleri dağılımları okuryazar değil 2‘si (%2,5) , okuryazar 2’si
(%2,5), ilkokul mezunu 27’si (%33,8), ortaokul mezunu 10’u (%12,5),
Lise mezunu 29’u (%36,3), yüksekokul mezunu 1’i (%1,3), üniversite
mezunu 9’u (%11,3) iken, baba eğitim düzeyleri değişkenleri dağılımları
okuryazar değil 2‘si (%2,5) , okuryazar 11’i (%13,8) , ilkokul mezunu
32’si (%40,0), ortaokul mezunu 14’ü (%17,5), lise mezunu 17’si (%21,3),
üniversite mezunu 4’ü (%5,0) dir.
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Tablo 5. Beden eğitimi öğretmeni adaylarının mesleki kaygı
durumlarının cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını
belirlemek üzere yapılan bağımsız grup t testi sonuçları
t Testi
Puan

Mesleki
Kaygı

Gruplar

N

Ort.

Ss

Erkek

49

70,18

23,446

Kadın

31

81,48

33,368

t

Sd

p

1,779

78

,033

Tabloda görülebileceği üzere; örneklemi oluşturan öğrencilerin Mesleki
Kaygı Ölçeği puanlarının öğrencinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı
bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen
bağımsız grup t testi sonucunda, grupların aritmetik ortalamaları
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.(t=1,779; p<0.5).
Söz konusu farklılık kadın öğretmen adaylarının lehine gerçekleşmiştir.
Tablo 6. Beden eğitimi öğretmeni adaylarının mesleki kaygı
durumlarının sınıf düzeyi değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını
belirlemek üzere yapılan bağımsız grup t testi sonuçları
t Testi
Puan

Mesleki
Kaygı

Gruplar

N

Ort.

Ss

1. Sınıf

40

69,38

22,388

4. Sınıf

40

79.25

32,230

t

Sd

p

-1,672

78

,006

Tabloda görülebileceği üzere; örneklemi oluşturan öğrencilerin Mesleki
Kaygı Ölçeği puanlarının sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı bir
farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen
bağımsız grup t testi sonucunda, grupların aritmetik ortalamaları
arasındaki fark istatistiksel
olarak ,01 düzeyinde anlamlı
bulunmuştur.(t=-1,672; p<0.1). Söz konusu farklılık beden eğitimi ve
spor öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencileri lehine gerçekleşmiştir.
Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak; araştırmada Beden Eğitimi Öğretmenli Bölümü’nde eğitim
alan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği adaylarının öğretmenlik
mesleği yeterlilik kaygı düzeyleri incelenmiş ve cinsiyet ile mesleki
yeterlilik kaygı düzeyleri arasında kadın öğretmen adaylarının mesleki
yeterlilik kaygı düzeylerinin erkek öğretmen adaylarına göre daha yüksek
olduğu bulunurken sınıf düzeyi ile mesleki yeterlilik kaygı düzeyleri
arasında 4.sınıf öğretmen adaylarının 1.sınıf öğretmen adaylarına göre
mesleki yeterlilik kaygı düzeylerinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
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Öneriler
Öğrenci sayılarının artması ile öğrenme zorluklarının yaşanması,
öğretmenlerin öğrencilerine yetersiz eğitim verme kaygısı, mesleki
güvensizlik ve yetersizlik ile istihdam ve sınav kaygısı gibi etkenler
öğretmenlerin mesleki yeterlilik kaygı düzeylerini etkilemektedir. Bu
bağlamda, mezuniyet aşamasına ilerleyen öğretmen adaylarının mesleki
yeterlilik kaygı düzeyinin düşürülmesine yönelik sanatsal, sosyal ve
kültürel etkileşimli çalışmaların yapılması ve rehberlik amaçlı
danışmanlığın yapılması önerilmektedir.
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