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ÖN SÖZ 

Yirmi birinci yüzyılın karmaşık ihtiyaçlarını dikkate alarak, 

birçok akademik kurum multidisipliner programlar oluşturulmasının 

gerekli olduğunu anladılar. Bu programlardan bazıları sadece Sosyal ve 

Beşeri Bilimlere odaklanırken, diğerleri ise geleceğin bilim adamlarını 

hazırlayarak,  Metalurji-Malzeme, Biyo-Kimya, Makine ve Ziraat 

Mühendisliği gibi yeni alt alanları üretmeyi seçti. Multidisipliner 

araştırmalar üzerinde çalışan bilim adamlarının artan sayısı, yeni 

projeler ve mevcut araştırmayla ilgili fikirleri paylaşmak için ortak bir 

platform oluşmasına ihtiyaç oluşturdu. Uluslararası Multidisipliner 

Çalışmaları Sempozyumu, multidisipliner araştırmalar yapan bilim 

adamlarını bir araya getirmeyi ve gelecekteki araştırmalar için yeni 

tartışmaları canlandırmayı hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda 

sempozyuma Teknoloji, Mühendislik, Matematik, Sağlık, Sosyal ve 

Beşeri Bilimler ile Spor Bilimleri alanlarında çalışan bilim adamlarının 

bildirileri kabul edilmiştir.  

Bu kitap 18-21 Mayıs 2017 tarihinde İtalya’nın Roma kentinde 

düzenlediğimiz II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları 

Sempozyumu’na fen bilimlerinden sunulan bildirilerden hakem 

sürecinden olumlu rapor alan 16 bildiriden oluşmaktadır. Kitap 

multidisipliner çalışmaları kapsadığından her disiplinin kaynak 

gösterme yönteminin farklı olduğu gerçeği göz önünde tutulmuş ve bu 

nedenle de metinde kaynak gösterme, ilgili disiplinin yaygın kullanım 

şekline göre düzenlenmiştir. Kaynak göstermede Chicago Manual of 

Style kullanılırken kimi makalelerde de APA sistemi kullanılmıştır. 

Sempozyumun gerçekleşmesinde katkıda bulunan Marmara 

Üniversitesi ile Gümüşhane Üniversitesi yetkililerine teşekkür ederiz. 

Sempozyuma bildirileri ile katkıda bulunan meslektaşlarımıza teşekkür 

eder, çalışmalarında başarılar dileriz. 

 

 

Prof. Dr. Serdar Salman  
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THE ANTIMICROBIAL EFFECTS OF TAXUS BACCATA L. 

LEAVES, EUONYMUS LATIFOLIUS SUBSP. LATIFOLIUS 

SEED AND MESOCARP 

TAXUS BACCATA L. YAPRAKLARI, EUONYMUS LATİFOLIUS 

SUBSP. LATİFOLIUS TOHUM VE MEZOKARPININ 

ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİ 

 

Elif ÇİL & Sevda TÜRKİŞ 

 

Abstract 

The aim of this in vitro study was to investigate possible antimicrobial effects 

of Taxus baccata leaves, Euonymus latifolius subsp. latifolius mesocarp and 

seeds. Crude extracts were collected from Yenice Forests Karabük province in 

Turkey during 2014-2016. Antimicrobial activity was investigated by disc 

diffusion method according to the Clinical and Laboratory Standards Institute 

standard procedures. Antimicrobial activities of ethanol extracts were assayed 

against to Bacillus subtilis NRRL B-209, Escherichia coli ATCC 25922, 

Micrococcus luteus NRRL B-1018, Nocardia abcessus DSM 44432, Nocardia 

cyriacigeorgica DSMZ 44484, Proteus vulgaris NRRL B-123, Staphylococcus 

aureus ATCC 6538, Streptomyces murinus ISP 5091. 95 mg/mL ethanol extract 

of Taxus baccata leaves showed the highest antimicrobial activity against 

Nocardia cyriacigeorgica with 24.66 mm diameter inhibition zone. The most 

sensitive microorganisms to ethanol extract of Euonymus latifolius subsp. 

latifolius mesocarpe was Staphylococcus aureus (26.37 mm diameter inhibition 

zone 18 mg/mL). 19 mg/mL ethanol extract of Euonymus latifolius subsp. 

latifolius seed exhibited antibacterial activity againts Micrococcus luteus with 

24.93 mm diameter inhibition zone. 

Key Words: Disc diffusion, Euonymus latifolius subsp. latifolius, mesocarp, 

Taxus baccata, forest health 

 

Özet 

Bu in vitro çalışmanın amacı, Taxus baccata yaprakları, Euonymus latifolius 

subsp. latifolius mezokarp ve tohumlarının olası antimikrobiyal etkilerini 

araştırmaktır. Bitki bölümleri, 2014-2016 yılları arasında Türkiye'nin Karabük 

ilindeki Yenice Ormanlarından toplanmıştır. Antimikrobiyal aktivite, Klinik ve 

Laboratuvar Standartları Enstitüsü (CLSI) standart prosedürüne göre disk 

difüzyon yöntemi ile araştırıldı. Etanol ekstraktların antimikrobiyal etkileri 

Bacillus subtilis NRRL B-209, Escherichia coli ATCC 25922, Micrococcus 

luteus NRRL B-1018, Nocardia abscessus DSM 44432, Nocardia 

                                                 
  (Asst. Prof. Ph.D.); Ordu University, Ordu, Turkey, e-mail: elifcil@odu.edu.tr 
 (Asst. Prof. Phd.); Ordu University, Ordu, Turkey, e-mail: sevdaturkis@gmail.com 
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cyriacigeorgica DSMZ 44484, Proteus vulgaris NRRL B-123, Staphylococcus 

aureus ATCC 6538, Streptomyces murinus ISP 5091 üzerinde denendi. Taxus 

baccata yaprağının 95 mg/mL’lik etanol ekstraktının en yüksek antimikrobiyal 

aktivitesi 24.66 mm inhibisyon zon çapı ile Nocardia cyriacigeorgica’ya karşı 

elde edilmiştir. Euonymus latifolius subsp. latifolius mezokarpının etanolik 

ekstraktına karşı en duyarlı mikroorganizma Staphylococcus aureus’dur (26.37 

mm inhibisyon zon çapı 18 mg/mL). Euonymus latifolius subsp. latifolius 

tohumunun 19 mg/mL’lik etanol ekstraktı Micrococcus luteus’a karşı 24.93 

mm inhibisyon zon çapıyla antibakteriyel aktivite göstermiştir.  

Anahtar Kelimeler: Disk difüzyon, Euonymus latifolius subsp. latifolius, 

mezokarp, Taxus baccata, orman sağlığı 

 

Introduction 

Taxus baccata Linn. is an evergreen tree and in ancient times it 

was used to make arms and poisons (Daniewski et al., 1998). Now we 

know that Taxus baccata have taxine alkaloids and could be extremly 

toxic for human (Homo sapiens sapiens), and also animals like 

pheasants (Phasianus colchicus), horses (Equus caballus), cattle (Bos 

taurus), sheep (Ovies aries), deer (Dama dama) (Mysterud and Østbye, 

1995; Vichova & Jahodar, 2003; Eddleston & Persson, 2003). In 

contrast, the Indian System of Medicine attributes emmenagogue, 

sedative, anti-spasmodic and aphrodisiac to this plant (Shanker et al., 

2002). According to Erdemoğlu & Şener (2001) Taxus baccata leaves 

have been used in traditional medicine as abortifacient, antimalarial, 

antirheumatic and in bronchitis. Also taxol is an alcholoid which 

successfully obtained in cell cultures of different Taxus species and has 

been a highly successful anticancer drug since it was initially approved 

for the treatment of breast and  ovarian cancers (Expósito et al., 2009).  

Despite being a highly toxic plant for many species, including 

some species of large herbivores, severe browsing of yew by roe deer 

(Capreolus capreolus) has been reported in Norway (Mysterud and 

Østbye, 2004). Yenice Forest where is the location of this plant, is one 

the largest intact forest habitats in Turkey and an important area for the 

long-term conservation of wolf, brown bear, wild cat and roe deer (Can 

ve Togan 2009).  

Euonymus is a genus of 129 species of evergreen or deciduous 

shrubs and small trees. The species are concentrated in eastern Asia but 

they extend to Europe, Northwest Africa, Madagascar, North and 

Central America and Australia. Euonymus europaeus’s aril is eaten by 

a range of animals but the seeds are poisonous and the whole plant 

contains compounds of medicinal and veterinary value (Kollmann et 
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al., 1998; Thomas et al., 2011). However, there are reports on 

Euonymus latifolius subsp. latifolius neither antimicrobial activity nor 

the use as medicine. 

Our goal was herein to investigate antibacterial activity of Taxus 

baccata leaves and Euonymus latifolius subsp. latifolius seed and 

mesocarp (aril) for the role of forest health.  

Material & Methods 

Sample collection and storage: Taxus baccata leaves, 

Euonymus latifolius subsp. latifolius mesocarp and seeds were obtained 

from Yenice Forests Karabük province in Turkey during 2014-2016. 

All samples were stored at zipper frozen bags after which they were 

stored at 4°C until required for analysis. The identification of these 

specimens was carried out using the Flora of Turkey by Sevda Türkiş. 

Preparation of plant extracts: 

Organic solvent extractions of plants were prepared according to 

the methods by Wandscheer et al. 2004 with slight modifications. 

Ethanol (95%), was used as organic solvents. Five-twenty g of air-dried 

plant powder was placed in 1/10 (w/v) hold of organic solvent using 

sealed volumetric flasks and kept on dark place for 1-7 days. Then it 

was filtered through Whatman No.1 filter paper and then cellulose 

membrane filter through 0,20 µm. centrifuged at 5000 x g for 15 min. 

The supernatant was collected and the solvent was evaporated. It was 

stored at 4°C in airtight bottles for further studies.  

Microorganisms and culture conditions:  

The extracts of plant species were individually tested against 

pathogenic strains of Bacillus subtilis NRRL B-209, Escherichia coli 

ATCC 25922, Micrococcus luteus NRRL B-1018, Nocardia abcessus 

DSM 44432, Nocardia cyriacigeorgica DSMZ 44484, Proteus vulgaris 

NRRL B-123, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Streptomyces 

murinus ISP 5091. All bacterial type strains were cultured in the 

Mueller-Hinton Agar at 37°C.  

Antimicrobial Activity Tests: 

Agar diffusion method (paper disc and well), is the most 

preferred method to screen antimicrobial activity (Kalemba & Kunicka, 

2003). Antibacterial activity tests were performed with disc diffusion 

method to find antimicrobial sensitivities of selected pathogens on agar 

plates. Then, 6 mm diameter sterile blank discs (Oxoid) were placed on 

agar to load 50 µl of each extract solutions. Inhibition zones were 
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determined after incubation at 37°C for 24-48 h. Inhibition zones of 

different organism by different samples were measured with the help 

of the digital caliper for the estimation of potency of antibacterial 

substance and tabulated. The study was conducted in three replicates. 

The obtained results were the mean of three measurements. 

Statistical Analysis 

The results were presented as mean and standart deviations. The 

data were analyzed on SPSS PASW Statistic 18. 

Results  

Taxus baccata L. and Euonymus latifolius subsp. latifolius plant 

samples were collected and took photo by Sevda Türkiş at Yenice forest 

in Karabük (Turkey) (Figure 1&2) . 

 

  

Fig. 1. Taxus baccata L. Fig. 2. Euonymus latifolius 

subsp. Latifolius 

It was showed that the amounts of plant mass obtained from test 

material in Table 1 and antibacterial activity test results in Table 2. 
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Table 1:The amounts of plant mass obtained from test material 

Extracts Weight (mg) 

Taxus baccata L. leaves 11800 

E. latifolius subsp. latifolius seed 1910 

E. latifolius subsp. latifolius mesocarp 1820 

 

Six Gram positive and two Gram negative bacteria were selected 

for antibacterial screening. All bacteria in this work especially 

actinomycetes species are soil-borne pathogens. 95 mg/mL ethanol 

extract of Taxus baccata leaves showed the highest antimicrobial 

activity against Nocardia cyriacigeorgica with 24.66 mm diameter 

growth inhibition zone. Taxus baccata leaves also showed high 

antibacterial activity againts to B. subtilis (23.66 mm diameter growth 

inhibition zone 95 mg/mL), P. vulgaris (23.56 mm diameter growth 

inhibition zone 95 mg/mL) and S. murinus (20.10 mm diameter growth 

inhibition zone 95 mg/mL). The most sensitive microorganisms to 

ethanol extract of Euonymus latifolius subsp. latifolius mesocarpe was 

Staphylococcus aureus (26.37 mm diameter growth inhibition zone 18 

mg/mL) (Fig. 3). P. vulgaris, B. subtilis, N. cyriacigeorgica and M. 

luteus, also sensitive microorganisms to ethanol extract of Euonymus 

latifolius subsp. latifolius mesocarpe. 19 mg/mL ethanol extract of 

Euonymus latifolius subsp. latifolius seed exhibited high antibacterial 

activity againts Micrococcus luteus with 24.93 mm and N. 

cyriacigeorgica 24.88 mm diameter growth inhibition zone. B. subtilis 

and P. vulgaris were sensitive to 19 mg/mL ethanol extract of 

Euonymus latifolius subsp. latifolius seed. 

N. abcessus is the most resistant bacteria in this work but these 

results are hopeful to develop medical drugs against to Nocardia. 

Table 2: Antibacterial activities of test materials against test 

pethogens tested by disc diffusion 

Test pathogens 

Inhibition zone diameters (mm) 

Taxus 

baccata L. 

leaves 

E. 

latifolius 

subsp. 

latifolius 

seed 

E. 

latifolius 

subsp. 

latifolius 

mesocarp 
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Gram 

positive 

B. subtilis 23.66±0.63 22.99±0.69 21.77±0.45 

M. luteus 16.61±0.31 24.93±0.57 21.02±0.20 

N. abcessus 12.98±0.45 12.28±0.66 14.36±0.32 

N. 

cyriacigeorgica 

24.66±0.28 24.88±0.26 21.99±0.57 

S. aureus 17.99±0.88 19.89±3.85 26.37±0.45 

S. murinus 20.10±0.62 15.72±0.55 15.84±0.31 

Gram 

negative 

E. coli 17.78±0.57 19.43±0.38 17.85±0.67 

P. vulgaris 23.56±0.27 22.96±0.50 22.46±0.24 

 

Bacillus subtilis NRRL B-209, Escherichia coli ATCC 25922, 

Micrococcus luteus NRRL B-1018, Nocardia abcessus DSM 44432, 

Nocardia cyriacigeorgica DSMZ 44484, Proteus vulgaris NRRL B-

123, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Streptomyces murinus ISP 

5091 

Values are mean inhibition zone of three replicates (mm) 

±Standart deviation 

 

Fig. 3: Comparision of Growth Inhibition Zone Diameters 
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Discussion 

Erdemoğlu & Şener (2001) the ethanolic extract of the heartwood 

of Taxus baccata exhibited a significant activity against some gram-

negative bacteria (Pseudomonas pseudomalli, Salmonella typhi and 

Enterobacter cholerae) but no activity against Escherichia coli, 

Staphlylococcus aureus, Streptococcus pyogenes at 1-2 mg/mL. In our 

work, we observed markedly different results expecially Escherichia 

coli, Staphlylococcus aureus because different plant parts have 

different phenolic contents and phenolic contents effects antimicrobial 

and antioxidant activity.  

Taxus baccata has large amount of nutrient per plant which is 

easy to harvest (Mysterud and Østbye, 1995). According to Mysterud 

and Østbye’s observations roe deer (Capreolus capreolus) in Norway 

can survive winters by feeding on yew plant (Taxus baccata). On the 

other hand, Freschi et al., (2017) reported that Euonymus latifolius 

subsp. latifolius is one of plants in Italian roe deer (Capreolus capreolus 

italicus) diet. And also Can and Togan (2009), provided information on 

the occurrence of roe deer (Capreolus capreolus) in Yaylacık Forests 

Karabük province. In our opinion, Taxus baccata and Euonymus 

latifolius subsp. latifolius are two important plants for some herbivore 

animal diets and roe deer survive in Karabük forests. 

In summary, It is our firm belief that the study of these plants as 

antimicrobial agents is necessary for animal and human health. We 

know that phenolics are the predominant active chemical in medical 

plants (Ríos & Recio, 2005) and this is preliminary study for the role of 

forest health and for this purpose, we suggest to investigate detailed 

analysis of this plants antioxidant activity, total phenolic ingredients 

etc. Furthermore, in Turkey Taxus baccata and Euonymus latifolius 

subsp. latifolius’s IUCN categories are NE. We also suggest to 

ecologists evaluate these plant species according to IUCN red list 

criteria. 
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INVESTIGATION OF A NEW POST EMERGENCE 

HERBICIDE, DIQUAT 200 G/L AGAINST TO WEEDS IN 

APRICOT ORCHARDS IN MEDITERRANEAN REGION 

AKDENİZ BÖLGESİNDE KAYISI BAHÇELERİNDE SORUN OLAN 

YABANCI OTLARA KARŞI YENİ BİR POST EMERGENCE DİQUAT 

200 G/L HERBİSİDİN ARAŞTIRILMASI 

 

Tamer ÜSTÜNER & Ali Taha KÜREÇ 

Abstract 

In this study, Diquat 200 g/l herbicide was tested against to weeds causing 

damages in apricot orchards of Adana province in the Mediterranean Region in 

2016. The experiment was carried out in 9 blocks (6 doses of target herbicide+2 

doses of reference herbicide+control) with 4 replicates in 2mx25m=50 m2 

parcels according to randomized blocks trial design. Herbicide effects in 

formed groups according to variance analysis with Tukey test (5%) in the JMP 

program were found to be different and significant, statistically.It was 

determined that redroot pigweed (Amaranthus spp.), common purslane 

(Portulaca oleracea), bluegrass (Poa annua), shepard's purse (Capsella bursa-

pastoris), pimpernel (Anagallis arvensis), hooked bristlegrass (Setaria 

verticillata), green foxtail[ (Seteria viridis), dwarf nettle (Urtica urens), black 

nightshade (Solanum nigrum) and common mallow (Malva sylvestris) species 

were found to be intense in the apricot orchards of Adana. In Post-emergence 

in apricot gardens, Diquat (200 g/l) commercial herbicide was applied at the 

doses of 300, 400, 500, 600, 700, 800 and 1600 ml/da while Roundup Star 

(Glyphosate potassium salt 441 g/l) was applied at the doses of 300 and 600 

ml/da, respectively against to post-emergence weeds in apricot orchards. Diquat 

(200 g/l) application at the dose of 300 ml/da was found ineffective against to 

both broad and narrow leaf weeds. Diquat (200 g/l)  at 800 ml / da was 

recommended as a post-emergence herbicide with a rate of 97.2% effective on 

the all weed species in the trial orchard.  Diquat (200 g/l) at the dose of 1600 

ml / da showed phytotoxic effect on apricot trees. 

Key Words: Apricot, weeds, density, post-emergence herbicide, Diquat (200 

g/l)   

Özet 

Bu çalışma 2016 yılında Akdeniz bölgesi, Adana ili kayısı bahçelerinde sorun 

olan yabancı otlara karşı Diquat 200 g/l herbisit denemesi kurulmuştur. Deneme 

tesadüf blokları deneme desenine göre 9 karakter (deneme ilacının 6 

dozu+karşılaştırma ilacının 2 dozu+kontrol) ve 4 tekerrürlü olarak, 2 m x 25 m 

= 50 m2’lik parsellerde gerçekleştirilmiştir. Herbisid etkisi istatistiki olarak 

                                                           
 (Asst. Prof. Dr., Corresponding Author); Plant Protection Department, Agriculture 

Faculty, University of Kahramanmaraş Sütçü İmam, Turkey, Email: 

tamerustuner@ksu.edu.tr 
 Astranova agricultural trading corporation, Adana, Turkey 
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JMP programında varyans analizi uygulanarak Tukey (% 5) testine göre oluşan 

gruplar farklı ve önemli bulunmuştur.  

Adana bölgesi kayısı bahçelerinde; Horozibiği (Amaranthus spp.), Semiz otu 

(Portulaca oleracea), Salkım otu (Poa annua), Çoban Çantası (Capsella bursa-

pastoris), Fare Kulağı (Anagallis arvensis), Kirpidarı (Setaria verticillata), 

Yeşil Cin Darı (Seteria viridis), Isırgan Otu (Urtica urens), Köpek Üzümü 

(Solanum nigrum) ve Ebegümeci (Malva Sylvestris) türlerin yoğun bulunduğu 

saptanmıştır. Kayısı bahçelerinde bu yabancı otlara karşı çıkış sonrası (Post-

emergence) olarak Diquat (200 g/l ticari herbisit; 300, 400, 500, 600, 700,  800 

ve 1600 ml/da dozlarında uygulanırken Roundop Star 300 ve 600 ml/da 

dozlarında uygulanmıştır. Diquat (200 g/l) 300 ml/da uygulaması neticesinde 

hem geniş hem de dar yapraklı yabancı otlara karşı etkisiz olduğu tesbit 

edilmiştir. Diquat (200 g/l)  800 ml/da dozunda bahçedeki on yabancı ot türüne 

de % 97.2 oranında etkili bulunmuş çıkış sonrası herbisit olarak önerilmiştir. 

Diquat (200 g/l) 1600 ml/da dozunda ise kayısı ağaçlarına fitotoksik etki 

göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kayısı,yabancı otlar, yoğunluk, çıkış sonrası herbisit, 

Diquat (200 

 

Introduction 

World apricot production is about 2.5 million tons and Turkey is 

in the first place with 500 thousand tons production. In Turkey, apricot 

is cultivated in 1.238.052 da. (Anonymous, 2016). In dry apricot 

exports, Turkey is in the first place and holds 80% of this market. 

Apricot is used as raw material in many areas of the industry. A 

significant part of the produced apricot is exported as dried apricots. 

The field of use as food material is quite wide. Also apricot is used in 

jam, marmalade, jelly and cream, confectionery, liqueur, pastry, yogurt 

and ice cream industry by freezing, canning, pulp and nectar removed. 

In Turkey, apricot is mainly produced in Malatya, Adana, Elazıg, 

Erzincan, Sivas, Kars and Igdır and Aegean, Mediterranean, Central 

Anatolia and Marmara regions. 

There are many biotic and abiotic factors affecting yield and 

quality in apricot production. Weeds, diseases and pests are particularly 

important factors that directly affect yield and quality in Kayseri apricot 

orchards. Weeds affect the development of trees in common with water, 

inorganic and organic nutrients taken from the soil by apricot trees. 

Thus, the yield and quality of the apricot fall. In addition, weeds in the 

apricot orchards can interfere with other diseases and pests, causing 

secondary damage. 
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Weeds in Malatya apricot orchards according to the farmers; 

Sorghum halepense (L.) Pers. (64 %), Cynodon dactylon (L.) Pers. 

(60%), Convolvulus arvensis L. (56%), Cirsium arvense (L.) Scop. 

(44%)] are considered as the most problematic weeds by to the growers.  

Annual weeds are such as Chenopodium album L. (42%), Tribulus 

terrestris L. (32%), Sinapis arvensis L. (22%), Sisymbrium officinale 

(L.) Scop. (14%), Amaranthus retroflexus L. (6%) and Xanthium 

strumarium L. (6%) (Salman et al., 2011). In surveys carried out in 

Malatya province, 109 weed species were found in the apricot orchards 

and more than 40% of the orchards were covered with weeds (Kolören 

and Uygur, 2001). It is also reported that full parasitic weeds may cause 

problems in apricot in Egyptian monster (Phelipanche aegyptiaca 

(Pers.) Pomel) (Aksoy et al., 2013). 

 In orchards focused on extensive production, the weed species 

registered were those found in pastures. The measures used to control 

orchard weeds may be mechanical, taking care of the land area (idle 

land, heath, cover crop growing) or chemical, i.e. using herbicides, an 

efficient and cheap way of solving the problem and protecting both 

orchard and the environment. There are only four active ingredients 

registered for pre-emergence application in our country compared with 

the world (16 pre-em a.i.). Only seven a.i. of the 14 known, have been 

registered for post-em application. In newly established orchards only 

one a.i. has been registered of the six known (Vrbničanin et al., 2010). 

Translocated herbicides, such as glyphosate, move through the plant to 

the underground portions of the plant and kill them. Glyphosate, 

however, does not translocate into mature nutsedge tubers. Complete 

coverage with translocated herbicides is not essential but does improve 

control, particularly in some weed species that are hairy and woody 

(like hairy fleabane). Complete control of established perennials is 

often difficult, because root structures are often extensive compared to 

the top growth. It may be necessary to combine postemergence 

herbicides with different modes-of-action to control a wider array of 

weeds and reduce the likelihood of weed resistance (Hembree, 2016). 

Weeds in apricot orchards of Hanna Valley, Quetta;  Polygonum 

aviculare, Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Acroptilon 

repens, Fumaria indica, Veronica Didyma, Capsella bursa-pastoris, 

Plantago amplexicaulis, Cyperus difformis, Vicia sativa, Lactuca 

serriola and Cynodon dactylon (L.) Pers. were found densely (Marwat 

and Hussain, 1988). 
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Herbicidal activity was conducted at the request of company of 

herbicide with effective substance "Diquat 200 g/l" against the weeds 

which are problem in apricot gardens. 

Material and Method 

The trial was established in Adana (Seyhan-Karayusuflu village) 

in the garden of Sakıt apricot variety at the age of 12. The planting gaps 

are 7x7 m in the garden where the experiment was carried out. It has 

been stated by the farmer in March to use Ammonium sulphate fertilizer 

per 3 kg/tree. Soil structure is loamy. Weeds which are found in dense 

area; Amaranthus spp., Portulaca oleracea, Poa annua, Capsella 

bursa-pastoris, Anagallis arvensis, Setaria verticillata, Seteria viridis, 

Urtica urens, Solanum nigrum, Malva sylvestris and Conyza 

canadensis. Uluğ et al., (1993) was used in the identification of Turkish 

and scientific name in the identification of this weed. 

Herbicides used in the trial and information about them are 

shown in Table 1.  

Table 1. Information about the herbicides used in the herbicides test 

against weeds which are a problem in apricot orchards in Adana 

(Seyhan-Karayusuflu village) 

Trade Name 
Effective substance 

Name and% 
Form. 

Compan

y 

Using Dosage (Da) 

Active 

Substance(

g) 

Preparation

s (g) 

Misille 20 SL 

Diquat 200 g/l  

(Diuat-dibromide 

Monohydrate) 

SL ETMA 60 300 

              “ “ “ “ 80 400 

              “ “ “ “ 100 500 

              “ “ “ “ 120 600 

              “ “ “ “ 140 700 

              “ “ “ “ 160 800 

**Misille 20 SL “ “ “ 320 1600 

*Roundop Star 
Glyphosate Potasyum Tuzu 

441 g/l 
SL 

Monsant

o 
132,3 300 

*Roundop Star 
Glyphosate Potasyum Tuzu 

441 g/l 
SL 

Monsant

o 
264,6 600 

** Selectivity (phytotoxicity) dosage      * Comparison chemical 

 

 

The experiment was carried out in 9 blocks (6 doses of trial 

medicine+2 doses of control drug+control) and 4 replicates in 
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2x25m=50m2 parcels according to randomized blocks trial design. Left 

was 1 m between the blocks, 0.5m between the parcel is left as safety lane. 

Pesticide application was made on 27.05.2016, weeds were grown in 6-

10 leaf period, fruit vegetable sweetening period. The medication was 

applied at a pressure of 3 atmospheres with a Matabi fixed pressure 

backsprayer. The spraying tool was fitted with a 2m work width, 4 Tee-

jette nipple stimulation, 1.5m long boom. The calibration was made with 

1.0 liters of land and 20 liters of water. The air was open and the 

temperature was measured at 25oC at the time of spraying. 

Evaluation time and number 

Before the experiment is established, Types, development cycles 

and densities (numbers in m2) were recorded (27.05.2016), 

First evaluation: 7 days after application (03.06.2016), 

Second evaluation: 24 days after application (20.06.2016): This 

count is based on evaluation of efficacy of medicines, and Table 2 in the 

results section is arranged according to this evaluation. 

Third evaluation: 50 days after application (16.07.2016), 

Fourth evaluation: 64 days after application (30.07.2016). 

The phytotoxicity of the herbicides and the herbicidal effects of the 

herbicide were evaluated based on the observation and the percentages of 

the drugs were determined. In the control parcels, the weed in the square 

meter was recorded as number. By using variance analysis in the JMP 

program, groups of drugs were formed according to the Tukey (5%) test. 

Chemicals used in the trial; It has been observed carefully whether the 

phytotoxic effects on the culture plant have positive or negative effects 

on other pests, diseases and weeds and other organisms in the test area. 

Results 

Percentage effects of herbicides determined in the trial made in 

Adana (Seyhan-Karayusufuku village) against the weeds in apricot 

orchards in 2016 are given in Table 2. 

As can be seen from the examination of Table 2: Misil 20 SL 

against Amaranthus spp., Portulaca oleracea, Poa annua, Capsella 

bursa-pastoris, Anagallis arvensis, Setaria verticillata, Seteria viridis, 

Urtica urens, Solanum nigrum and Malva sylvestris. The percentages 

on average were: 81.25, 77.50, 83.75, 76.25, 82.50, 60.00, 66.25, 35.00, 

38.75 and 22.50 at 300 ml/da dose respectively; At 400 ml/da dose: 

91.25, 92.50, 93.75, 90.00, 93.75, 77.50, 77.50, 58.75, 58.75 and 32.50; 
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At 500ml/da dose: 96.25, 95.00, 98.75, 93.75, 98.75, 91.25, 92.50, 

80.00, 82.50 and 45.00; At 600 ml/da dose: 98.75, 98.75, 100.00, 97.50, 

100.00, 97.50, 97.50, 90.00, 92.50 and 65.00; 700 ml/da dose: 100.00, 

100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 93.75, 97.50 and 

81.25; 100 mL, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 

100.00, 97.50, 98.75 and 90.00; Roundup Star used as a comparator in 

the dose of 1600 ml/d: 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 

100.00, 100.00, 100.00 and 100.00 Average dose per dose of 300 ml/d: 

91.25, 92.50, 95.00, 90.00 , 92.50, 91.25, 91.25, 91.25, 92.50 and 80.00; 

100 mL, 100 mL, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 

100.00, 100.00 and 91.25, respectively. According to the statistical 

analysis, variance analysis was applied to the statistical JMP program, 

the groups according to the Tukey (5%) test are shown below (Table 

2,3). 

Table 2. The effects of Misille 20 SL herbicide on the weed 

species in apricot orchards in Adana 

Herbicides 
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Misille 20 SL 300 d c c c c d C f d f 

Misille 20 SL 400 cd b b b b c C e d ef 

*Roundop Star 300 cd b b b b b B c bc c 

Misille 20 SL 500 cb b a b a b B d c e 

Misille 20 SL 600 ab a a a a a A cd bc d 

Misille 20 SL 700 a a a a a a A bc ab c 

Misille 20 SL 800 a a a a a a A ab a b 

*Roundop Star 600 a a a a a a A a a b 

**Misille 20 SL 1600 a a a a a a A a a a 

** Phytotoxicity Dose  * Comparison chemical 

The herbicide used in the experiment showed a phytotoxic effect 

at 1600 ml/da on leaves of  apricot plants. 

Table 3. The effect of Misille 20 SL herbicide on the herbicide against 

Weeds which is a problem in apricot orchards in Adana and 

phytotoxicity to culture plants. 
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85 80 85 75 80 60 75 30 40 20 10 

2 80 70 85 80 85 55 65 40 45 30 10 

3 75 80 80 80 85 65 65 30 40 20 10 

4 85 80 85 70 80 60 60 40 30 20 10 

Averag. 81,25 77,50 83,75 76,25 82,50 60,00 66,25 35,00 38,75 22,50 10,00 
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2 90 95 95 90 95 80 75 55 60 40 20 
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Averag. 91,25 92,50 93,75 90,00 93,75 77,50 77,50 58,75 58,75 32,50 12,50 
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3 100 95 100 95 95 95 95 80 80 40 30 

4 95 95 100 95 100 90 90 85 80 50 20 

Averag. 96,25 95,00 98,75 93,75 98,75 91,25 92,50 80,00 82,50 45,00 25,00 
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3 100 100 100 95 100 100 95 90 95 60 40 

4 100 100 100 100 100 95 100 90 95 65 30 

Averag. 98,75 98,75 100,00 97,50 100,00 97,50 97,50 90,00 92,50 65,00 38,75 

M
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1 
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100 100 100 100 100 100 100 95 95 80 50 

2 100 100 100 100 100 100 100 90 95 80 60 

3 100 100 100 100 100 100 100 95 100 85 55 

4 100 100 100 100 100 100 100 95 100 80 50 
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*
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*
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4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 90 

Averag. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91,25 90,00 

C
O

N
T

R
O

L
 

1 

Y
o

k
 

5 11 7 4 7 9 7 4 4 2 3 

2 4 15 9 5 6 12 4 5 3 4 2 

3 6 13 12 8 14 15 4 7 5 2 3 

4 3 10 10 5 13 9 6 8 2 2 2 
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Averag. 4,50 12,25 9,50 5,50 10,00 11,25 5,25 6,00 3,50 2,50 2,50 

 

** Phytotoxicity Dose  * Comparison chemical 

The numbers in the control refer to the weed of the weed in m². 

 

Discussion  

Adana region in apricot orchards; Amaranthus spp., Portulaca 

oleracea, Poa annua, Capsella bursa-pastoris, Anagallis arvensis, 

Setaria verticillata, Seteria viridis, Urtica urens, Solanum nigrum and 

Malva sylvestris species were found to be intense. 

Alopecurus myosuroides, Amaranthus retroflexus L., Anagallis 

arvense, Anthemis tinctoria, Artemisia vulgaris, Avena spp., Bromus 

spp., Capsella bursa-pastoris, Carduus spp., Chenopodium album L., 

Cirsium arvense (L.) Scop., Convolvulus arvensis, , Lolium spp., 

Matricaria spp., Malva spp., Sinapis arvensis L., Solanum nigrum, 

Papaver rhoeas, Plantago spp., Poa annua, Portulaca oleracea, 

Setaria verticillata, Setaria viridis, Tribulus terrestris and Urtica urens 

were found dense as in apricot orchards in Turkey (Anonymous, 2011). 

Our findings the same Anonymous (2011) in Turkey. 

 

In Post-emergence in the apricot orchards, Misille 20 SL was 

applied at the doses of 300, 400, 500, 600, 700, 800 and 1600 ml / da 

of the commercial herbicides Roundup Star 300 and 600 ml/da, 

respectively. The Misille 20 SL 300 ml / da application was found to 

be ineffective against both broad and narrow leaf weeds. 

In the experiment made in 2016 against the foreign weeds 

which is a problem in apricot orchards in Adana (Seyhan-Karayusuflu 

village), Misilla 20 SL was found in the experimental field of 

Amaranthus spp., Portulaca oleracea, Poa annua, Capsella bursa-

pastoris, Anagallis arvensis, Setaria verticillata, Seteria viridis, 

Urtica urens, Solanum nigrum and Malva sylvestris against weeds 

doses of 300 ml/d, 400 ml/d, 500 ml/d, 600 ml/d, 700 ml/d.  The 

percentages on average are as follows: 300 ml/da dose: 81.25, 77.50, 

83.75, 76.25, 82.50, 60.00, 66.25, 35.00, 38.75 and 22.50; At 400 

ml/da dose: 91.25, 92.50, 93.75, 90.00, 93.75, 77.50, 77.50, 58.75, 

58.75 and 32.50; At 500 ml/da dose: 96.25, 95.00, 98.75, 93.75, 

98.75, 91.25, 92.50, 80.00, 82.50 and 45.00; At 600 ml/da dose: 

98.75, 98.75, 100.00, 97.50, 100.00, 97.50, 97.50, 90.00, 92.50 and 
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65.00; 700 ml/da dose: 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 

100.00, 100.00, 93.75, 97.50 and 81.25; 100 mL, 100.00, 100.00, 

100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 97.50, 98.75 and 90.00; 

Roundup Star used as a comparator in the dose of 1600 ml/d: 100.00, 

100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00 and 

100.00 Average dose per dose of 300 ml/d: 91.25, 92.50, 95.00, 90.00 

, 92.50, 91.25, 91.25, 91.25, 92.50 and 80.00; 100 mL, 100 mL, 

100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00 and 

91.25, respectively. 

On the average of 300% against to Amaranthus spp., Portulaca 

oleracea, Poa annua, Capsella bursa-pastoris, Anagallis arvensis, 

Setaria verticillata, Seteria viridis, Urtica urens, Solanum nigrum and 

Malva sylvestris, They can not be used because they are less effective 

than %90. The mean percentages of the test drug at 400 ml/d of 

Amaranthus spp., Portulaca oleracea, Poa annua, Capsella bursa-

pastoris and Anagallis arvensis were 91.25, 92.50, 93.75, 90.00 and 

93.75, respectively, 500 ml/da dozen; On average, 91.25 and 92.50 

percent of Setaria verticillata, Seteria viridis; 600 ml/da dose; Urtica 

urens and Solanum nigrum were 90.00 and 92.50 percent on average; 

And 800 ml/da dose; Malva sylvestris averaged 90.00 per cent on 

average; And the mean percentage against Amaranthus spp., 

Portulaca oleracea, Poa annua, Capsella bursa-pastoris, Anagallis 

arvensis, Setaria verticillata, Seteria viridis, Urtica urens, Solanum 

nigrum and Malva sylvestris, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 

100.00 and 91.25 for the dose of 600 ml/d: 100.00, 100.00, 100.00, 

100.00, 100.00, 100.00, 100.00, 100.00. Statistical analysis of the 

Misille 20 SL at 400 ml/da dose versus 300 ml/da of Roundup Star 

was included in the same groups in the analyzes. 

As a result of these evaluations; Misille 20 SL 800 ml/min 

against 800 ml/da doses of Amaranthus spp., Portulaca oleracea, Poa 

annua, Capsella bursa-pastoris, Anagallis arvensis, Setaria 

verticillata, Seteria viridis, Urtica urens, Solanum nigrum and Malva 

sylvestris, 97.2% and above and found that it could be used after the 

exit. Misille 20 SL at 1600 ml/da showed phytotoxic effect on apricot 

trees. 
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TURUNÇGİLLERDE ALTERNARİA KAHVERENGİ LEKE 

HASTALIĞI 

INVESTIGATION OF ALTERNARIA BROWN SPOT DISEASE 

Tamer ÜSTÜNER & Mehmet BİÇİCİ

Özet 

Bu çalışma Adana bölgesi Minneola tangelo mandarin çeşidinde (Citrus 

reticulata x C. paradisi hibridi) Alternaria kahverengi leke hastalığının 

oluşumu ve bu hastalığın çeşitli kimyasallarla önlenmesi üzerine yapılmıştır. 

İnfekteli Minneola tangelo yapraklarından yapılan izolasyonda iki Alternaria 

izolatı tespit edilmiştir. Yapılan patojenite testinde bu izolatlardan biri olan 

Alternaria alternata’nın yüksek oranda infeksiyon oluşturduğu bulunmuştur. 

Bu fungal patojenin epidemi yapmasında yüksek oranda nem, aşırı sulama, 

gübreleme ve budamanın önemli etken olduğu tesbit edilmiştir. Bu hastalık 

etmenine karşı labaratuvar ortamında çeşitli fungisitlerle yapılan biyoetkinlik 

çalışmalarında Agar plate yöntemine göre; Iprodione (Rovral 50 WP) %61, 

maneb (Rivaneb 80 WP) %49, captan (Captan 50 WP) %45, chloratolonil 

(Clortalonil Pugıl-la) %43, Bordo bulamacı (Bakır sülfat) %40 ve 

bakıroksiklorür (Tri-Miltox Foret WP) %36 sırayla en etkili olarak 

belirlenmiştir. Mandarin fidelerinde ise bu fungusa karşı Iprodine ve maneb 

fungisidlerin etkinliği %100 bulunmuştur. Bu fungisitlerin en ideal uygulama 

zamanı ise inokulasyondan 24 saat önce ve inokulasyonla birlikte olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Minneola tangelo, Alternaria kahverengi leke hastalığı, 

fungisitler 

Abstract 

In this study, the ocurence of Alternaria brown spot on a variety of mandarin 

on Minneola tangelo (Citrus reticulata x C. paradisi hybrid) and the 

preventation of this disease by certain fungcides were studied in Adana region. 

Two isolates of Alternaria were isolated from infected Minneola tangelo leaves. 

In the pathogenicity test, one of these isolates Alternaria alternata was found 

to be high rate infection. This fungal pathogen has been found to be an 

important factor in the epidemic of high humidity, excessive irrigation, 

fertilization and pruning. In bioefficiency studies done against this pathogen by 

certain chemical according to Agar plate method in the laboratory; Iprodione 

(Rovral 50 WP) 61%, maneb (Rivaneb 80 WP) 49%, captan (Captan 50 WP) 

45%, chloratolonil (Clortalonil Pugıl-la) 43%, Bordoex mixture (Coper 

sulphate) 40% and copperoxychlörür (Tri-Miltox Foret WP) 36% were 

determined as the most effective fungicides, respectively. In 

mandarin seedlings, the efficacy of iprodine and maneb fungicides was found 

to be  100% 
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effective against to Alternaria alternata. The most ideal application time for 

these fungicides was 24 hours before inoculation and with inoculation. 

Key Words: Minneola tangelo, Alternaria brown spot disease, fungicides 

 

1. Giriş 

Adana bölgesi Minneola tangelo bahçelerinde Alternaria hastalıkları 

ilk kez 1992 yıllarında yaygın olarak görülmeye başlanmıştır.  

Alternaria cinsi funguslar, dünyanın her tarafında bir çok kültür bitkisi 

türünde çeşitli hastalıklara neden olurlar. Alternaria hastalıkları bitkilerde 

özellikle yaprak, gövde, çiçek ve meyveleri etkiler. Bu nedenle bu hastalıklar 

yaprak lekesi, yanıklık ve meyve içi çürüklükleri olarak adlandırılır. Ayrıca fide 

çürüklüklerine neden olan Alternaria türleri de vardır. Etmenin oluşturduğu 

yaprak lekeleri genellikle kahverengiden siyaha kadar değişir. Yaprak üzerinde 

birçok leke oluşarak genişler. Bunlar genellikle konsantrik halkalar şeklinde 

gelişirler, infeksiyona uğramış genç yapraklar zamanla sararıp kuruyarak 

dökülürler.  

Mandarinlerdeki Alternaria kahverengi leke hastalığı ilk kez 1903 

yılında Avustralya’da Emperor mandarinler üzerinde görüldüğü, daha sonra 

1973'de Florida'da Dancy tangerine ve Minneola tangelolar üzerinde 

görüldüğü ve sorun oluşturduğu bildirilmiştir. Mandarin'lerde Alternaria 

kahverengi leke hastalığı etmeni morfolojik ve kültürel özellikler yönünden 

siyah çürüklük etmeni Alternaria citri ile benzerlik gösterse de bu iki 

patojenin patolojik olarak farklı olduğuna inanılmaktadır. Kahvrengi leke 

hastalığı etmeninin Alternaria alternata (Fr.) Keissler kollektif türüne ait bir 

pathotip olabileceği ileri sürülmektedir. Kaba limon Alternaria yaprak lekesi 

etmeninin de morfolojik olarak siyah çürüklük etmeni Alternaria citri' ye 

benzer olması nedeniyle aynı isimle anılmaktadır (Whiteside ve ark. 1989). 

Ellis ve Holiday (1970), tarafından 1959 yılında Avustralya'da Emperor 

mandarinlerde uzun zamandır bilinen ve A. citri'' ye ait bir ırk tarafından 

neden olunan bir hastalığın bulunduğuna değinilmekte ve inokule olmuş genç 

yaprakların inokulasyondan 3 gün sonra nekrotik lezyonlar oluşturduğu 

belirlenmiştir. Kohmoto ve ark.(1993) A. alternata (Fr.) Keissler türünde en 

az iki ayrı pathotipin turunçgil yaprakları ve meyvelerinde kahverengi leke 

hastalığına neden olduğunu bildirmişlerdir. Solel (1991) İsrail'de yapmış 

olduğu araştırmada bazı mandarin ve mandarin hibritlerinde patojen olan 

Alternaria’nın konidi morfolojisine göre A. altemata kollektif türü içerisinde 

değerlendirilebileceğini bildirmiştir. Turunçgil kahverengi leke hastalığı 

etmeni önceleri sap ucu çürüklüğü etmeni A. citri olarak bilinirken sonradan 

bunun Alternaria altemata f. sp. citri olduğu kabul edilmiştir (Kohmoto ve 

ark., 1993). Whiteside ve ark. (1989)'ın Turunçgillerde en az iki ayrı 
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Alternaria türü meyve ve yaprak lekelerine neden olmaktadır. Bunlar 

mandarinlerde görülen Alternaria kahverengi leke ile kaba limonlardaki 

Alternaria yaprak lekesi hastalıklarıdır. Bu hastalıkların etmenleri A. citri 

olarak adlandırılmış olsa da, bunlar olgun meyvelerde siyah çürüklük veya 

merkez çürüklüğüne neden olan aynı isimli fungusdan farklıdırlar. 

Mandarinlerde Alternaria kahverengi leke hastalık etmeni morfolojik ve 

kültürel özellikler yönünden siyah çürüklük etmeni Alternaria citri için 

açıklananlara benzerlik gösterse de bu iki patojenin patolojik olarak farklı 

olduğuna inanılmaktadır. Kahverengi leke hastalığı etmeninin Alternaria 

alternata (Fr.) Keissler kollektif türüne ait bir pathotip olabileceği ayrıca 

açıklanmıştır. Kaba limon Alternaria yaprak lekesi etmeninin de morfolojik 

olarak siyah çürüklük fungusu Alternaria citri' ye benzer olması nedeniyle 

aynı isimle anılmaktadır. Kohmoto ve ark. (1989) tarafından Turunçgil 

meyve ve yapraklarında kahverengi leke hastalığına neden olan etmenin 

Alternaria alternata (Fr.) Keissler olduğu tespit edilmiştir. Logrieco ve ark. 

(1990), doğal olarak Alternaria alternata tarafından infektelenmiş mandarin 

meyvelerinde siyah veya gri merkezi çürüklükler görüldüğünü 

bildirmişlerdir.  

A. citri kolonileri yaygın, zeytuni siyah; kültürde gri, zeytuni kahverengi 

ve siyah olup beyaz zonlar oluşturur. Konidioforlar basit veya dallanmış, düz 

veya kıvrımlı, bölmeli, soluk orta düzeyde kahverenkli veya zeytuni 

kahverengindedir. Bu konidiioforlar 3-5µ kalınlığındadır. Konidiler tekli veya 

basit veya dallanmış 2-7 zincirli, düz veya hafif kıvnk değişik şekillerde fakat 

genellikle obclavate veya oval olup ekseri gagalı, soluk renkten orta 

kahverengine, bazen koyu kahverengine veya zeytuni kahverengine kadar 

değişen renklerdedir. Konidilerde gaga mevcut olduğunda 8-60 ( 42 )µ 

kalınlıkta olabilir. Rotem (1994), geçmişte turunçgillerde patojen Alternaria'nın 

A. citri olduğu belirlenmiş olmasına karşın bugün bu görüş geçerliliğini 

yitirmiştir. Solel (1991) İsrail' de Minneola tangelo' da Alternaria kahverengi 

leke hastalığı üzerine yapılan bir çalışmasında izolatların sporlarının boyuna ve 

enine ölçümlerinde 23 (17-42)µ, 23 (10-43)µ ve 28 (22-65)µ, 9 (8-12)µ, 9 (5-

13)µ ve 12 (8-16)µ yazılış sırasına göre belirlemiştir. Ayrıca sporlarda enine ve 

boyuna septa sayısı (1-6) adet ve (0-3) adet olarak tespit edilmiştir 

Alternaria spp., diğer bazı turunçgil hastalıklarını önlemek için 

kullanılan çoğu fungusitlere karşı dayanıklıdır. Hasat edilmiş meyvelere 

imazalil veya 2,4-D uygulamaları ile Alternaria çürüklüğü önlenebilir. Burada 

2,4-D, kalikslerin yaşlanmasını geciktirmek suretiyle buralardan etmenin 

infeksiyon yapmasını önler. 

Minneola tangelo mandarin çeşiti yetiştiriciliğinin Adana bölgesinde 

1990' lı yıllarda başlamasıyla birlikte adı geçen hastalık bölgede görülmeye 

başlamış, yayılmış ve sorun haline gelmiştir. 
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Bu çalışmada Adana turunçgil bahçelerindeki Minneola tangelo 

mandarin çeşitlerinde sorun oluşturan Alternaria kahverengi teke hastalık 

etmenin teşhisi, yaygınlığı, etiyolojisi, epidemiyolojisi ve kimyasal 

mücadelesinin araştırılması hedeflenmiştir. 

2. Materyal ve Metod 

2.1. Alternaria Yaprak Yanıklığı Yaygınlığının Belirlenmesi 

Adana bölgesini temsilen Yüreğir ilçesinde 12, Seyhan ilçesinde 6, 

Kozan ilçesinde 4, Karata  ilçesinde 2, Kadirli ilçesinde 2 adet olmak üzere 

toplam 26 adet Minneola tangelo mandarin bahçesi tespit edilmiştir. Bu 

bahçelerden infekyeli ve infektesiz yaprak numuneleri alınmıştır. 

2.2. Alternaria Yaprak Yanıklığı ile Hava Sıcaklığı ve Nem 

Oranının ilişkisi 

Bölgede önceki yıllarda şiddetli olarak Alternaria yaprak lekesi 

epidemisi görülmüş 3 bahçede 2 Termohidrograf yardımıyla mevsim 

başından sonuna kadar sıcaklık ve nisbi nem ölçümleri yapılmıştır. 

Ayrıca sabahları yaprak yüzey ıslaklığı süresi tespit edilmeye 

çalışılmıştır. 

Sonuçta bir bahçede belirlenen sıcaklık, nem, yaprak yüzeyi 

ıslaklığı süresi, bitki sıklığı gibi iklim ve çevre koşulları parametreleri ile 

yaprak yanıklığı hastalığı oluşumu ve şiddeti arasında ilişki kurulmaya 

çalışılmıştır. 

2.3. Alternaria Yaprak Yanıklığı Etmenin Etiolojisi 

Infekteli her bahçeden alınan infekteli 50 yapraktan izolasyonlar 

yapılmıştır. Bu izolasyon çalışmalarında infekteli yaprak parçaları %1’lik 

sodyum hypodorit' de 2 dakika süreyle tutulduktan sonra distile su içerisinde 

çalkalanmıştır. Daha sonra bu yaprak parçaları kurutma kâğıtlarında 

kurutularak PDA ortamına ekilmiştir, izolasyonda kullanılan 2-3 mm 

büyüklüğündeki yaprak parçaları sağlıklı ve hastalıklı dokuları içerecek şekilde 

simptom sınırından alınmıştır. Ekim işleminden sonra petriler polietilen 

torbalar içerisinde inkubatörde 240C’de 4 gün süreyle tutulmuştur.  

Elde edilen Alternaria izolatları ile patojenite çalışması yapılmıştır. Bu 

amaçla 3 yaşında turunç üzerine aşılı Minneola tangelo fidanları kullanılmıştır. 

Patojenite çalışmaları için Alternaria izolatlarının oda sıcaklğında PDA ortamı 

üzerinde geliştirilmiş 10 günlük kültürlerinden 106 konidi /ml su düzeyinde bir 

inokulum süspansiyonu hazırlanmıştır. Her izolat için 200 ml saf su 

kullanılmıştır. Kontrol fidanlan için de 200 ml saf su hazırlanmıştır. Hazırlanan 

bu süspansiyonlar 5 adet Minneola tangelo fidanlarına aynı koşullarda küçük el 

atomizeri ile püskürterek bitkinin sürgün ve yapraklarına inokule edilmiştir. 



Tamer Üstüner & Mehmet Biçici | 29 

 

 
 

Böylece fungusların mandarin yaprak ve sürgünlerinde hastalık seyri 

izlenmiştir. 

2.4. Bazı Fungisitlerin Yaprak Yanıklığı Etmenine Karşı 

Etkinliğinin Saptanması 

Bu amaçla ıprodione (Rovral 50 WP), maneb (Rivaneb 80 WP), 

bakıroksıklorür (Tri-Miltox Forte WP), metiram (Polyram DF), mancozeb 

(Penncozeb WP), chloratolonil (Clortalonil-Pugıl-la), çaptan (Çaptan 50 WP) 

Bordo Bulamacı (Bakırsüifat) gibi kimyasallar ile laboratuarda biyoetkinlik 

çalışmaları yapılmıştır. Biyoetkinlik çalışmalarında iki yöntem kullanılmıştır. 

2.4.1. Ağar Plate Yöntemi 

Bu yönteme göre Iprodione (Rovral 50 WP), maneb (Rivaneb 80 WP), 

bakıroksiklorür (Tri-Miltox Forte WP), metiram (Polyram DF), mancozeb 

(Penncozeb WP), chloratolonil (Clortalonil-Pugıl-la), çaptan (Captan 50 WP) ve 

Bordo Bulamacı (Bakırsüifat) gibi kimyasalların aktif madde üzerinden 10 ppm, 

50 ppm, 100 ppm konsantrasyonlarında süspansiyonları hazırlanmıştır. Bu ilaç 

süspansiyonlarından 5 ml alınıp, eritilmiş 75 ml" lik 50 °C' deki PDA ortamına 

karıştırılmıştır. 

İlaçlı ortam 15 ml. halinde 9 cm İlk 5 petriye dökülmüştür. 

Fungisit içeren PDA petrilerine 4-5 günlük Alternaria kültüründen (2 

nolu izolat) 5 mm çaplı mantar deliciyle inokulum diski alınıp ekimi 

yapılmıştır. Bu ortamlar inkubatörde (24 °C'de)  10 gün süreyle 

tutulmuştur. 10. günde ilaçlı ortamlardaki ve kontrol'deki koloni 

çaplarının ölçümleri yapılmıştır. Bu değerlerden fungisitlerin kontrol 

petrideki gelişmelere göre % inhibisyon değerleri saptanmıştır. 

2.4.2. Çukur Lam Yöntemi 

Daha önce biyolojik etkinlik testine tabi tutulan fungisitler Çukur lam 

yöntemiyle de test edilmiştir. Serada yürütülen patojenite çalışmasında patojen 

olduğu tespit edilen Alternaria izolatından tekrar saflaştırma yapılarak 

inkubatörde oda sıcaklığında geliştirilen fungus kültürleri 10 günlük olduğunda 

106 konidi/ml düzeyinde spor süspansiyonu hazırlanmıştır. Daha önce 

kullanılan fungisitler ile 100 ml distile suda 10, 50 ve 100 ppm konsantrasyonda 

süspansiyonlar hazırlanmıştır. Her çukur lama bir damla spor süspansiyonu bir 

damla fungisit süspansiyonu konularak petride oluşturulan nem çemberine 

alınmıştır. Fungisit konsantrasyonu için 5 çukur lam kullanılmıştır. Nem 

çemberi inkubatörde 24 °C de 48 saat süreyle tutulmuştur. Her çukur lamda 10 

farklı görüş noktasından 10 tane sporun çimlenme durumu incelenmiştir.  

2.5. Laboratuvarda Olumlu Görülen Fungisitlerin Sera 

Koşullarındaki Etkinliklerinin Araştırılması 
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2.5.1. Inokulasyondan 24 Saat önce Fungisit Uygulaması 

Biyoetkinlik çalışmalarında test edilmiş Iprodione (Rovral 50 WP), 

captan (Captan 50 WP), bakıroksiklorür (Tri-Miltox Forte WP), maneb 

(Rivaneb 80 WP) kimyasalları aktif madde üzerinden 200 ml saf suda 

hazırlanan 100 ppm'lik fungisit süspansiyonları 2 yaşındaki Minneola Tangelo 

fidanlarına küçük el atomizeri ile püskürtülmüştür. Fungisit uygulamasından 24 

saat sonra 10 günlük Alternaria izolat' ından (2. izolat) 106 konidi/ml su 

düzeyinde spor süspansiyonu hazırlanarak ilaçlı fidanlara küçük el atomizeri ile 

püskürterek inokule edilmiştir, ilaç uygulanmamış kontrol fidanlara hazırlanan 

spor süspansiyonundan inokulasyon yapılmıştır. Bu uygulamalar için her bir 

kimyasal uygulaması ve kontrol için 2' şer tane Minneola fidanı kullanılmıştır. 

Inokulasyondan hemen sonra fidanlar polyetilen torbalar içerisine alınmıştır. 

Uygulamadan 48 saat sonra fidanlar üzerindeki polietilen torbalar çıkarılmıştır. 

inokulasyondan 15 gün sonra infekteli yaprak, sağlam yaprak ve dökülen 

yaprakların sayımları yapılmıştır. Ayrıca bu Minneola tangelo fidanlarında 

infekteli yaprak sayısına göre hastalık şiddeti tespit edilmiştir. 

2.5.2. İnokulasyonla Birlikte Fungisit Uygulaması  

Labaratuarda hazırlanan Alternaria (2 nolu izolat) spor 

süspansiyonu (106 konidi/ml) fidanlara küçük el atomizeri ile 

püskürterek inokule edilmiştir. Bu uygulamalar için her bir kimyasal 

uygulaması ve kontrol için 2'şer tane Minneola fidanları kullanılmıştır, 

önceki konsantrasyonlarda kullanılan kimyasallar inokulasyonu 

takiben hemen uygulanmıştır. Kimyasalların uygulanmasından hemen 

sonra fidanlar polyetilen torbalar içerisine alınmıştır, inokulasyondan 

48 saat sonra fidanlar üzerindeki polietilen torbalar çıkarılmıştır. 

İnokulasyonun 15. günde infekteli, sağlam ve dökülen yaprakların 

sayımları yapılmıştır. Ayrıca Minneola tangelo fidanlarında infekteli 

yaprak sayısına göre hastalık şiddeti tespit edilmiştir. 

2.5.3. Inokulasyondan 24 Saat Sonra Fungisit Uygulaması 

Laboratuarda hazırlanan spor süspansiyonu (10 6 konidi/ ml) test 

fidanlarına küçük el atomizeri ile püskürterek inokule edilmiştir. Inokulasyonu 

takiben fidanlar polyetilen torbalar içerisine alınmıştır. 24 saat sonra polyetilen 

torbalar çıkarılarak fidanlara daha önce hazırlanan konsantrasyonlarda 

fungisitler küçük el atomizeri ile püskürtülmüştür. Kontrol fidanlara herhangi bir 

fungisit uygulanmamıştır. 

Inokulasyonun 15. gününde infekteli, sağlam ve dökülen yaprakların 

sayımı yapılmıştır. Ayrıca bu verilerden fidanlarda meydana gelen hastalık 

şiddeti tespit edilmiştir. 

 



Tamer Üstüner & Mehmet Biçici | 31 

 

 
 

3. Araştırma Bulguları 

3.1. Alternaria Yaprak Yanıklığı Yaygınlığının Belirlenmesi 

Tespit edilen 26 Minneola tangelo bahçesinden 14 tanesinin Alternaria 

ile bulaşık olduğu belirlenmiştir, özellikle infeksiyonun yoğunluğu bakımından 

Yüreğir bölgesi 10 infekteli bahçe ile 1. sırada, Kozan 3 bahçe ile 2. sırada, 

Kadirli 1 bahçe ile 3. sırada olduğu belirlenmiştir. Seyhan bölgesinde ise 

Alternaria kahverengi hastalığına rastlanmamıştır. 

3.2. Alternaria Yaprak Yanıklığı ile Hava Sıcaklığı ve Nem 

Oranının ilişkisi 

Geçmiş yılda şiddetli enfeksiyonun görüldüğü Tanrıverdi köyündeki 3 

bahçede 1994 yılında ortalama yıllık sıcaklığın 19.3 °C ve nem oranın ise %67.9 

düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Bu üç Minneola tangelo bahçesinde ağaç taç 

çaplarının büyük olması, sıra üzeri ve arası mesafenin küçük olması ve yüksek 

boylu rüzgarkıran ağaçlarla çevrili olması; bahçe içi hava sirkülasyonunu ve tam 

güneşlenmeyi engellediği tespit edilmiştir. Bahçenin bu koşullarda bulunması 

neticesinde Alternaria kahverengi leke hastalık etmenini teşvik ederek hastalık 

oluşum düzeyini %65' lere kadar çıkardığı tespit edilmiştir. Mart ayı ortalama 

sıcaklık 13.3 °C ve nisbi nem oranı %64 düzeyinde iken, Nisan ayında ortalama 

sıcaklığın 18.2 °C ve nisbi nem oranın %62 düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. 

İlk hastalık infeksiyonları havanın ısınmaya başlamasıyla ve yeterli düzeyde nisbi 

nemin oluşmasıyla Mart ayı sonu veya Nisan ayı başlarında meydana geldiği 

tespit edilmiştir.  

3.3. Alternaria Yaprak Yanıklığı Etmenin Etiolojisi 

Adana bölgesinde tespiti yapılan Minneola bahçelerinde yapılan 

izolasyon çalışmalarında, iki farklı Alternaria izolatı elde edilmiştir. Bu 

izolatlardan bahçelerde 2 nolu izolat sayısının 1 nolu izolata göre daha fazla 

olduğu tespit edilmiştir. İnfekteli bahçelerden elde edilen Alternaria' nın iki 

farklı izolatıyla birlikte sap ucu çürüklüğü yapan Alternaria izolatı ile patojenite 

çalışması yapılmıştır. İnokulasyondan 48 saat sonra termohidrograf'ta 

kaydedilen ortalama sıcaklık 23.2 °C ve nisbi nem oranı %84 olarak tespit 

edilmiştir, inokulasyondan 48 saat sonra Alternaria' nın 2 nolu izolatının 

uygulandığı Minneola fidanlarında çok sayıda infekteli yaprak tespit edilirken, 

Alternaria' nın 1 nolu izolatının uygulandığı fidanlarda daha az sayıda infekteli 

yapraklara rastlanmış hatta bazı fidanlarda hiç simptom görülmemiştir. Sap ucu 

çürüklüğü yapan Alternaria izolatı ile inokule edilmiş fidanlarda ve kontrolda 

hiç simptom görülmediği tespit edilmiştir. Gözle görülen ilk simptomların çok 

küçük çapta açık kahverenkte ve nokta şeklinde olduğu gözlenmiştir. Lekelerin 

yoğun olduğu yapraklarda genel bir sararma ve sararmayı takiben dökülmenin 
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olduğu tespit edilmiştir. Minneola ağaçlarında görülen tipik yaprak 

simptomları Resim 1 ve 2' de gösterilmiştir.  

 

Resim 1 Minneola tangelo mandarin sürgün uçlarında Alternaria 

alternata’nın  simptomları 

 

 

Resim 2 Minneola tangelo mandarin yapraklarında Alternaria 

alternata’nın  simptomları 

Ayrıca 15. günde infekteli, sağlam ve dökülen bölmeli olduğu, 

renklerinin açık kahverengi, zeytuni kahverenkte veya renksiz olduğu tespit 

edilmiştir. Miselleri, basit veya dallanımış, düz veya karışık septalı, orta 

kahverenginde, zeytuni veya renksiz olduğu gözlenmiştir. Limon sap ucu 

çürüklüğü etmeni Alternaria izolatı ile 1 nolu izolatın spor boyları, 2 nolu 
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izolatın sporlarına göre biraz daha uzun olduğu görülmüştür. Spor genişliği 

açısından ise 2 nolu izolat sporların eni diğerlerine göre biraz geniş olduğu 

tespit edilmiştir. 1, 2 nolu izolat ve Sap ucu çürüklüğü yapan Alternaria spor 

boyları ortalaması sırayla 22.8 (12-44)µ, 18.5 (8-36)µ, 22.2 (11-40)µ, ve 

ortalama enleri sırayla 9.2 (4-12)/µ, 9.6 (4-12)µ, 9.2 (8-16)µ olarak tespit 

edilmiştir. 

Alternaria' nın 1 nolu izolatının ortalama konidi zincir sayısının 4.3 adet 

(2-10) , 2 nolu izolatın 7.3 adet (3-13) ve sap ucu çürüklüğü yapan Alternaria 

izolatının ortalama konidi zincir sayısının 4.3 adet (2-9) konididen ibaret olduğu 

belirlenmiştir. Konidilerin düz veya hafif kıvrık, gaga şekilli, zeytuni 

kahverenkte veya koyu kahverenginden açık kahverengine kadar değişiklik 

gösterdiği belirlenmiştir. 

Alternaria' nın 1 ve 2 nolu izolatı ile sap ucu çürüklüğü etmeni Alternaria 

izolatının sporlarında ortalama boyuna septa sayıları sırasıyla 0.4 (0-3), 0.2 (0-

3) ve 0.3 (0-3) adet; ortalama enine septa sayıları sırasıyla 2.5 (1-6) adet, 2.6 (1-

7) adet ve 2.3 (1-5) adet olarak tespit edilmiştir. Bu değerlendirmeler için her 

izolattan 50 spor sayılmıştır. Sap ucu çürüklüğü etmeni Alternaria izolatı ve 1 

nolu izolatın koloni gelişme tipi yüzeysel olup havai hifsel gelişme görülmediği 

tespit edilmiştir. 2 nolu izolatta ise yatay büyüme ile birlikte havai hifsel 

büyümenin de görüldüğü belirlenmiştir. Konidioforlar basit veya dallanmış, düz 

veya kıvrımlı, septalı açık kahverengi veya zeytuni kahverenkte olduğu 

belirlenmiştir. 

3.4. Bazı Fungisitlerin Yaprak Yanıklığı Etmenine Karşı Etkisinin 

Belirlenmesi 

Iprodione (Rovral 50 WP), captan (Captan 50 WP), maneb (Rivaneb 80 

WP), mancozeb (Penncozeb 80 WP), metiram (Polyram DF), chloratolonil 

(Clortalonil pugıl-la), bakıroksiklorür (Tri-Miltox Forte yyp), Bordo Bulamacı 

(Bakır sülfat) gibi kimyasallar ile değişik 3 konsantrasyonda (10, 50 ve 100 

ppm) Laboratuvar koşullarında biyoetkinlik çalışmaları yapılmıştır. 

3.4.1. Agar Plate Yöntemine Göre Inhibisyon Yüzdelerinin 

Hesaplanması 

Her üç konsantrasyonda hazırlanan fungisit içeren ortamlara ve fungisit 

içermeyen kontrol ortamlarına Altemari alternata kültüründen 5 mm çaplı 

mantar deliciyle kültür diski alınarak ekim yapılmıştır. Bu işlemin 

yapılmasından 10 gün sonra koloni çapları ayrı ayrı ölçülmüştür.  

Her üç konsantrasyon (10, 50 ve 100 ppm)' a göre kimyasalların 

inhibisyon yüzdesi en yüksek ıprodione aktif maddeli fungisit bulunurken ikinci 

sırada maneb bulunmuştur.  Bakıroksiklorür en düşük seviyede tespit edilmiştir. 

Bu yönteme göre test edilen kimyasalların varyans analizi sonucuna göre 
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ıprodione ile maneb aktif maddeli kimyasallar arasındaki farklar istatiksel olarak 

önemli olmadığı belirlenmiştir (Resim 3,4). Iprodione ile metiram, 

bakıroksiklörür, chloratolonil, mancozeb, captan ve Bordo Bulamacı aktif 

maddeli kimyasallar arasındaki farkların istatiksel olarak önemli olduğu tespit 

edilmiştir (Resim 5).  

 

Resim 3. Iprodione (Rovral 50 WP) fungisidin 10, 50 ve 100 ppm 

konsantrasyonlarında %inhibisyonu 

 

Resim 4. Maneb (Rivaneb 80 WP) fungisidin 10, 50 ve 100 ppm 

konsantrasyonlarında %inhibisyonu 
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Resim 5. Captan (Captan 50 WP) fungisidin 10, 50 ve 100 ppm 

konsantrasyonlarında %inhibisyonu 

 

3.4.2. Çukur Lam Yöntemine Göre inhibisyon Yüzdelerinin 

Hesaplanması 

Üç konsantrasyonda hazırlanan fungisit ve fungisit içermeyen spor 

süspansiyonları kontrol nem çemberinde 48 saat tutulduktan sonra çukur lamda 

çimlenen sporların sayımı yapılmıştır.  

Üç konsantrasyon (10, 50 ve 100 ppm)' a göre kimyasallardan ıprodione 

ve maneb aktif maddeli fungisidin inhibisyon yüzdesi en yüksek seviyede 

bulunurken, bakıroksiklorür en düşük seviyede bulunmuştur. Bu yönteme göre 

test edilen fungisitlerin varyans analizi sonucuna göre ıprodione, metiram, 

bakıroksiklörür, chloratolonil, mancozeb, captan ve Bordo Bulamacı aktif 

maddeli kimyasallardan istatiksel olarak farklı ve önemli bulunmuştur.  

3.5. Laboratuvarda Olumlu Sonuç Veren Fungisitlerin Sera 

Koşullarında Denenmesi 

3.5.1. Inokulasyondan 24 Saat Önce Fungisit Uygulaması 

Alternaria alternata spor süspansiyonu ile yapılan uygulamadan 2 tam 

gün geçtikten sonra yapılan inokulumlar sonucunda bazı fungisit 

uygulamalarının infeksiyonu engellediği dolayısıylada herhangi bir simptom 

görülmediği saptanmıştır.  

İnokulasyondan 15 gün sonra fidanlarda meydana gelen hastalık 

şiddetinin (%); ıprodione ve maneb uygulanmış fidanlarda %0, captan %1.6, 



36 | Turunçgillerde Altebaia Kahverengi Leke 

 

bakıroksiklörür  %4.1, ilaç uygulanmamış kontrol fidanlarda %25.8 düzeyinde 

olduğu tespit edilmiştir.   

3.5.2. İnokulasyonla Birlikte Fungisit Uygulaması 

Alternaria alternata spor süspansiyonu ile birlikte yapılan inokulumlar 

sonucunda bazı fungisit uygulamalarının infeksiyonu engellediği dolayısıylada 

herhangi bir simptom görülmediği saptanmıştır.  

Iprodione ve maneb uygulaması dışında diğer fungisitlerin uygulandığı 

fidanlarda simptom görülmüştür. Yani Iprodione ve maneb uygulanmış 

fidanlarda hastalık şiddeti %0 olarak bulunmuştur. 

3.5.3. Inokulasyondan 24 Saat Sonra Fungisit Uygulaması 

Inokulasyondan 48 saat sonra fidanlar gözlenmeye başlanmış ve 

inokulasyonun 15. gününde iprodione, captan, maneb, bakıroksiklörür 

uygulanmış fidanlarda ve fungisit uygulanmamış kontrolde sırasıyla; 

fidanlarda meydana gelen hastalık şiddeti (%); ıprodione %6.7, maneb %8.1, 

captan %9.5, bakıroksiklörür %12.3 ve fungisit uygulanmamış kontrol 

fidanlarda %25.8 düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. 

5. Tartışma ve Sonuçlar 

Adana bölgesi Minneola tangelo bahçelerinde görülen 1, 2 nolu izolat ve 

sap ucu çürüklüğü yapan Alternaria izolatlarından sadece 2 nolu izolatın hastalık 

oluşturduğu saptanmıştır. Alternaria kahverengi leke hastalığın (2 nolu 

izolat=Alternaria alternata) şiddetli olduğu bahçelerde; bahçe içi nem oranı 

yüksek ve hava sirkülasyonu olmayan aşırı ve düzensiz verilen gübre, sulama 

ve yapılan budamalar, ağaçlarda vejatatif gelişmeyi teşvik etmiştir. Bu fungal 

hastalığın oluşumunda mandarin ağaçlarında genç sürgün oluşumu önemli rol 

oynamaktadır. Bu fungal patojene karşı sera ve laboratuar ortamında 8 

fungisidin % inhibisyonları belirlenmiştir. Alternaria alternata’ ya karşı bu 

fungisitlerden sadece ıprodione ve maneb aktif maddeli kimyasalların %100 

etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu kimyasalların en etkili uygulama zamanının 

inokulasyondan 24 saat önce ve inokulasyonla birlikte fungisit uygulamasını 

etkili olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmada elde ettiğimiz bulgular ile Ellis ve 

Holiday (1970); Barnet ve Hunter (1972); Whiteside ve ark. (1989 ); Rotem 

(1994); Kohmoto ve ark. (1993); Nishimura ve Kohmoto ( 1983 ) ve Solel (1991 

) tarafından elde edilen bulgularla benzerdir. Ancak Klotz (1973) ve Agrios 

(1988)  limonlarda Alternaria çürüklüğü ve portakal, greypfrut ve 

tangerin'lerdeki siyah çürüklük hastalıklarının Alternaria citri tarafından neden 

olunduğunu bildirmişlerdir. 
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TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN Nb-V MİKROALAŞIM 

ÇELİĞİNE BAKIR İLAVESİNİN MİKROYAPI-MEKANİK 

ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

EFFECT OF ADDITION COPPER ON MICROSTRUCTURE AND 

TENSILE STRENGTH OF NbV MICROALLOYED STEEL BY 

PRODUCED POWDER METALLURGY 

 

Çağrı ODABAŞI & Mehmet Akif ERDEN 

 

Özet 

Bu çalışmada Nb-V ilave edilmiş mikroalaşım çeliğinin çekme davranışı ve 

mikroyapısı üzerine Cu ilavesinin etkisi araştırılmıştır. Numuneler 750 MPa 

presleme basıncında sıkıştırılmış ve 1400 °C’de argon atmosferinde 1 saat 

sinterlenmiştir. Farklı Cu oranlarına sahip Nb-V ilave edilmiş mikroalaşım 

çeliğinin mekanik özellikleri çekme testi ile analiz edilmiştir. Toz metal 

çeliklerin mikroyapısı optik mikroskop ile karakterize edilmiştir. Sonuçlar % 

ağırlık olarak % 10 Cu ilave edilmiş TM çelik en yüksek akma ve çekme 

dayanımına sahip olduğu göstermektedir. Cu miktarı %10’dan %15’e çıkması 

ile akma ve çekme dayanımında azalma gözlenmiştir. Ayrıca Cu miktarı artıkça 

% uzama miktarı azalmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Toz metalürjisi, Nb-V mikroalaşımlı çelikler, Cu, 

Mikroyapı, Çekme dayanımı 

 

Abstract 

In this work, the effect of Cu content on the microstructures and tensile 

behaviors of Nb-V added microalloyed powder metallurgy (PM) steels were 

investigated. The samples were pressed at 750 MPa and sintered at 1400 °C 

temperature in argon atmosphere for 1 hour. Mechanical properties of Nb-V 

added PM microalloyed steels with different cupper ratio were analyzed by 

tensile test. The microstructure of the PM steels was characterised by optic 

microscope. Results indicated that 10 wt. % Cu added PM steel showed the 

highest values in yield strength (YS) and ultimate tensile strength (UTS). 

However, when the amount of Cu content increased from 10 to 15 wt.%, yield 

strength and ultimate tensile strength decreased. Elongation also tends to 

decrease with increasing Cu content. 

Key Words: Powder metallurgy, Nb-V microalloyed steels, Cu, 

Microstructure, tensile strength 
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1. Giriş 

Toz metalurjisi (T/M) yeni bilinen bir işlem olmamasına rağmen 

ancak 20. yüzyılın başlarında endüstriyel bir işlem olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yaygın olarak 

kullanılmakta olup, ürünleri endüstride geniş uygulama alanları 

bulmaktadır. Bilinen bütün metal karışımlar, T/M yöntemi ile istenilen 

bileşimi verecek şekilde hazırlanabilir. Talaşlı imalat gerektirmeyen 

parçalar, sert metaller, takım çelikleri, kendi kendini yağlayan burçlar, 

sürtünme elemanları, elektrik kontak malzemeleri, grafit fırçalar ve 

mıknatıslar bunlardan bazılarıdır. Bu yöntem ile üretilen parçalar, diğer 

yöntemler ile üretilen parçalara oranla daha az pürüzlü yüzeye sahip ve 

çoğu zaman ikincil işlem gerektirmemektedir. T/M ile seri üretimde ilk 

kullanılan malzemenin yaklaşık %97’sinin kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Bu doğrultuda parçanın daha ucuz, diğer yöntemlerle üretilmesi ve 

işlenmesi zor bazı parçalar kolaylıkla ve istenilen bileşimde üretimi 

gerçekleştirilmektedir (Sarıtaş ve ark. (2007)).  

Çelikler ise mühendislik uygulamalarında kullanılan malzeme 

grupları içerisinde büyük bir öneme sahiptir. Özellikle ikinci dünya 

savaşından sonra her geçen gün birçok sektörde çelik gereksinimi artış 

göstermektedir. Dayanım/ağırlık oranının yükselmesiyle daha ince ve 

hafif çeliklerin geliştirilmesi neticesinde üretim ve işletme giderlerinin 

birim maliyetinin düşürülmesi sağlanmıştır (Erden ve ark. (2014); 

Karabulut vd., (2016)).  

Literatürde T/M çeliği üretimi ve mikroyapı mekanik özellik 

ilişkisi hakkında bazı çalışmalar mevcuttur (Erden ve ark. (2016); 

Erden ve Gökçe (2016)). Örneğin Erden ve Gökçe (2016) 

çalışmalarında TM yöntemiyle Nb-V mikroalaşımlı çelik üretmişlerdir. 

Sinterleme işlemini 1350 °C’de 60 dakika argon ve %90 Azot-%10 

Hidrojen ortamında bekleterek gerçekleştirmiş olup Nb-V oranı (%0,1-

%0,2) yükseldikçe akma ve çekme dayanımında bir artış olduğunu 

tespit etmişlerdir. Bu durumu sinterleme sırasında ve sinterleme sonrası 

soğuma sırasında NbC(N) ve VC(N) gibi çökeltilerin oluşmasına 

bağlamışlardır.  

Bir başka çalışmada ise Özdemirler vd. (2016) çalışmalarında 

sinterleme sıcaklığının NbC ilave edilmiş TM çeliklerinin mikroyapı ve 

mekanik özelliklerine etkisini araştırmışlardır. Farklı oranlarda katılan 

mikroalaşım element miktarının ve sinterleme sıcaklığının mikroyapı-

mekanik özellikleri etkisi üzerine araştırma yapan yazarlar en yüksek 

mekanik özellik değerlerini 1400 °C’de sinterlenen %0,2 NbC içeren 

TM çelik numunede elde etmişlerdir. Yazarlar NbC’ ün çözeltiye 
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girebilmesi için yeniden ısıtma sıcaklığının yüksek ve yeterince uzun 

süreli olması gerektiği bulgusuna ulaşmışlardır. 

Bu çalışmanın amacı, TM yöntemi ile üretilen mikroalaşımlı 

çeliklerde bakır ilavesinin mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisini 

araştırmaktır. Bu çalışma kapsamında % ağırlık olarak 0,5-5-10 ve 15 

Cu ilave edilen ve argon atmosferinde sinterlenen mikroalaşımlı TM 

çeliklerinin mikroyapı ve mekanik özelliklerdeki değişimi 

karşılaştırılmıştır. 

2. Deneysel Yöntem 

Bu çalışmada, çelik numuneler TM yöntemiyle istenilen 

bileşimlerde üretilmişlerdir. Mikroalaşım elementlerinin yanında farklı 

oranlarda katılan bakırın mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisi 

araştırılmıştır. Çizelge 1’de verilen kimyasal bileşimlerde karıştırılarak 

alaşımsız çelik ve mikroalaşımlı çelik üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Üretilen numunelere çekme testi uygulandıktan sonra mikroyapı 

karakterizasyonuna bakılmıştır. Elde edilen sonuçlar birbirleriyle 

karşılaştırılmıştır. Tozlar çizelge 1’de verilen oranlarda 0,0001 

hassasiyetle çalışan dijital terazide tartılarak hazırlanmıştır. Tozların 

karıştırma işlemi 3 eksenli hareket eden Turbula marka bilyesiz 

karıştırma cihazıyla 1 saat süreyle yapılmıştır. Homojen olarak 

karıştırılan tozların soğuk preslenmesi işlemi ise 100 Ton kapasiteli 

Hidroliksan marka hidrolik presle 750 Mpa presleme basıncında tek 

yönlü olarak yapılmıştır. Çekme deneyi numuneleri ASTM 8M Toz 

Metal çekme numunesi standartlarına uygun kalıpta sıkıştırılarak blok 

haline getirilmiştir. 

Çizelge 1. TM yöntemiyle üretilen çeliklerin kimyasal 

kompozisyonları. 

Bileşen 
Karbon 

(%ağ.) 

Niyobyum 

(%ağ.) 

Vanadyum 

(%ağ.) 

Bakır 

(%ağ.) 

Demir 

(%ağ.) 

Alaşım 1 0,45 - - - Geri Kalanı 

Alaşım 2 0,45 0,075 0,075 - Geri Kalanı 

Alaşım 3 0,45 0,075 0,075 0,5 Geri Kalanı 

Alaşım 4 0,45 0,075 0,075 5 Geri Kalanı 

Alaşım 5 0,45 0,075 0,075 10 Geri Kalanı 

Alaşım 6 0,45 0,075 0,075 15 Geri Kalanı 
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Preslenen numuneler atmosfer kontrollü sinter fırınında argon 

ortamında 1400 °C sıcaklıkta 1 saat süreyle sinterlenmiştir. Çekme testi 

50 KN kapasiteli Shimadzu marka çekme cihazında 0,5 mm/dk. çekme 

hızında gerçekleştirilmiştir. Çekme sonucu kopan numunelerin akma 

dayanımı (% 0,2), çekme dayanımı ve % uzama değerleri 

hesaplanmıştır. 

Ayrıca sinterleme sonrası yoğunluk ölçümleri yapılmış ve 

gözeneklilik oranları belirlenmiştir. Sinterlenen numunelere geleneksel 

yöntemler uygulanarak (zımparalama, parlatma ve dağlama) 

metalografik incelemelere hazır hale getirilmiştir. Numunelerin 

mikroyapıları X50-X1000 büyütme kapasiteli Nikon Epiphot marka 

optik mikroskop altında incelenmiştir. Daha sonra numunelerin 

yoğunlukları yoğunluk ölçüm kiti ile Archimets prensibine göre 

belirlenmiştir. Ayrıca, toz metal çeliklerin perlit oranları Gladman ve 

Woodhead'ın tanımlamış olduğu metalografik nokta sayım metodu 

kullanılarak hesaplanmıştır (Gladman and Woodhead, 1960). 

3. Sonuçlar ve Tartışma 

3.1. Mikroyapı 

Numunelerin mikroyapı resimleri Şekil 1’de verilmiştir. 

Resimlerden anlaşıldığı gibi tüm numunelerde yapılar ferrit ve perlit 

fazlarından oluşmaktadır. Nb ve V elementleri yapıda NbC ve VC gibi 

çökeltiler oluşturarak tane boyutunu küçülttüğü gözlenmiştir. Bakırın 

tane içinde ve tane sınırlarında çökelerek tane boyutunu küçültmesinin 

yanı sıra perlit miktarını artırmaktadır. Nitekim Özgün’de çalışmasında 

(2007), malzeme içerisine bakır ilave edilmesiyle beraber tane 

boyutunu inceldiğini ve ayrıca ağırlık olarak % Cu miktarının artması 

ile perlit miktarında bir artış gözlemlemiştir. 

Mikroalaşım elementlerinin özelliklerinden bir tanesi oluşturmuş 

oldukları karbür ve nitrürler ile östenitleme veya sinterleme sırasında 

tane büyümesini engellemeleridir. Östenitleme sırasında küçük 

çökeltilerin oluşması östenit tanelerinin büyümesini engeller ve soğuma 

sırasında küçük ferrit tanelerinin oluşmasına neden olur; (Huo et al. 

2013; Bakkali et al. 2008; Gladman,1997). 
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Şekil 1. TM yöntemiyle üretilen çelik numunelerin mikroyapı 

görüntüleri (a- Alaşım 1, b- Alaşım 2, c- Alaşım 3, d- Alaşım 4, e- 

Alaşım 5, f- Alaşım 6.). 

 

Çizelge 2’de sinterleme sonrası yoğunluk, % gözenek miktarı, % 

perlit oranı ve ortalama tane boyutu verilmiştir. Numunelerin 

sinterleme sonrası yoğunluklarının genel olarak %90 civarında olduğu 

görülmektedir. Çizelge 2’de bakır oranının ağırlık olarak %10’a kadar 

ilavesinin tane boyutunu küçülttüğü ve perlit miktarının artışına sebep 

olduğu görülmektedir. Fakat ağırlıkça %15 bakır ilave edildiğinde 

dayanım yönünden düşüş gözlenmiştir. Bunun nedeni olarak bakırın 

tane sınırlarına aşırı şekilde yığılması böylece tane inceltici ve perlit 

miktarını artırıcı özelliğinde bir kayıp olduğu düşünülmektedir. 

(a) 

(f) (e) 

(d) (c) 

(b) 
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Çizelge 2. TM yöntemiyle üretilen çelik numunelerin yoğunluk, 

gözeneklilik, perlit miktarı ve tane boyutu miktarları. 

 

Bileşen 
Yoğunluk 

(%) 

Gözeneklilik 

(%) 

Perlit 

(%) 

Tane Boyutu 

(μm) 

Alaşım 

1 
93,7 6,3 22,9 34,5 

Alaşım 

2 
93,4 6,6 24,7 30,2 

Alaşım 

3 
91,95 8,05 26,7 24,1 

Alaşım 

4 
89,75 10,25 38,8 22,5 

Alaşım 

5 
87,02 12,98 42,2 21,1 

Alaşım 

6 
85,21 14,79 28,3 26,9 

 

3.2. Mekanik Özellikler 

Şekil 2, TM yöntemiyle üretilen alaşımsız ve bakır ilave edilen 

mikroalaşımlı çelik numunelerin gerilme % uzama diyagramlarını 

gösterirken Çizelge 3 ise akma, çekme ve % uzama değerlerini 

göstermektedir. 
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Şekil 2. TM yöntemiyle üretilen numunelerin gerilme-uzama 

diyagramları, (a- Alaşım 1, b- Alaşım 2, c- Alaşım 3, d- Alaşım 4, e- 

Alaşım 5, f- Alaşım 6.) 

 

Çizelge 3. TM yöntemiyle üretilen çelik numunelerin akma-çekme 

dayanımları, % uzama ve sertlik değerleri. 

Bileşen 

Akma 

Dayanımı 

(MPa) 

Max. Çekme 

Dayanımı 

(MPa) 

Uzama 

(%) 

Sertlik 

(Hv1) 

Alaşım 

1 
114,5 236 14 87,3 

Alaşım 

2 
226,1 369 13 98,6 

Alaşım 

3 
280 374 4 116 

Alaşım 

4 
301,5 482 8 192 

Alaşım 

5 
343,7 506 10 252 

Alaşım 

6 
244 431 7 170 

 

Alaşım 1 ve Alaşım 2 karşılaştırıldığında karbon miktarları aynı 

olmasına rağmen Alaşım 2’de bulunan mikroalaşım elementlerinin 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 
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etkisi akma ve çekme dayanımının artışıyla net bir şekilde 

görülmektedir. Mikroalaşım elementlerinin çökelti oluşturması ve tane 

boyutunu inceltmesi mekanik özellikleri arttırmasının başlıca 

sebeplerindendir. Nitekim Erden vd. (2014; 2016) ve Erden, (2016a,b) 

yaptıkları çalışmalarda Nb, V ve Ti gibi mikroalaşım elementi ilave 

ederek TM çelik üretimi gerçekleştirmiştir. Elde ettikleri sonuçlar 

incelendiğinde mikroalaşım elementi ilavesi ile üretilen malzemelerin 

akma, çekme ve sertlik dayanımlarında artış, tane boyutunda düşüş 

gözlenmiştir. Bunun sebebini sinterleme sırasında ve sonrasında oluşan 

NbC(N), VC(N) ve TiC(N) gibi mikroalaşım elementlerinin 

oluşturduğu çökeltilerin östenit tanelerinin boyutunun büyümesini 

engellemesi ve ayrıca oluşan bu çökeltilerin çökelti sertleşmesi, 

dispersiyon sertleşmesi ve tane boyutu küçültme mekanizmaları ile 

dayanım artışına neden olduğu ifade edilmiştir. Alaşım 2-3-4-5 ve 6’da 

ise aynı oranlarda mikroalaşım elementleri bulunmakta ve bakır 

ilavesinin etkisi karşılaştırılmaktadır. Bakır ilavesi belirli bir miktara 

kadar arttıkça tane boyutunun incelmesine katkıda bulunmuş ve 

dayanım artışı sağlamıştır. Ağırlıkça %10 Cu ilavesi içeren Alaşım 5’te 

en yüksek akma ve çekme dayanımı değerleri elde edilmiştir. Benzer 

çalışmalar bu sonucu desteklemektedir. Uygur çalışmasında (2007), 

Mn oranlarını sabit tutarak bakır oranlarını ağırlık olarak %1’den 

%2’ye artırdığında numunelerin akma ve çekme dayanımlarında artış 

olduğunu gözlemlemiştir. Nitekim bu sonuçlar bu çalışmada elde edilen 

sonuçlarla benzerlik göstermektedir. Bu dayanım artışında yukarda 

ifade edildiği gibi bakırın tane içinde ve tane sınırlarında çökelerek tane 

boyutunu küçültmesinden ve perlit miktarını artırmasından kaynaklı 

olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Özgün’de çalışmasında (2007), 

malzeme içerisine bakır ilave edilmesiyle beraber perlitik tanelerin 

inceldiğini ve ağırlık olarak % Cu miktarının artması ile perlit 

miktarında bir artış gözlemlemiştir. Bu sonuçlar bu çalışmayı destekler 

niteliktedir. 

4. Genel Sonuçlar 

Nb-V mikroalaşımlı çelikleri, alaşımsız çeliklere göre bütün 

alaşım oranlarında daha küçük taneli yapı sergilemişlerdir. Bu durum 

alaşım elementlerinin oluşturmuş olduğu karbür ve nitrürlerin tane 

büyümesini engellemesinden kaynaklanmaktadır. 

Cu oranının artmasıyla ortalama tane boyutunun küçüldüğü 

görülmüştür. Bu durumun sinterleme esnasında ve sonrasında tane 

sınırlarında ve tane içinde oluşan Cu çökeltilerinin östenit tanelerinin 

büyümesini engellemesiyle ortaya çıkmaktadır. 
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Ağırlıkça % 10 bakır ilave edilen mikroalaşım çeliği en yüksek 

akma, çekme dayanımı ve sertlik değerlerine sahip olduğu gözlenmiştir. 

Bunun nedeni olarak % 10 Cu ilavesine kadar Cu ilavesi ile tane içinde 

ve tane sınırlarında çökelerek tane boyutunu küçültmesinden ve perlit 

miktarını artırmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir.  

%15 bakır ilavesi ile dayanımda bir düşüş gözlenmiştir. Bunun 

sebebi olarak belirgin bir şekilde bakırın gözenek ve tane sınırlarına 

yığıldığı gözlenmiştir. Böylece perlit miktarında azalma ve tane 

boyutunda büyüme gözlenmiştir. Bunun sonucu olarak malzemenin 

akma çekme ve % uzama değerlerinde düşme gözlenmektedir. 
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BASINÇLI DÖKÜM YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN AA1050-XMG 

ALAŞIMLARININ AŞINMA DAVRANIŞLARI 

WEAR BEHAVIORS OF AA1050-XMG ALLOY PRODUCED BY 

PRESSURE CASTING METHOD 

Engin ÇEVİK 

 

Özet 
Bu çalışmada, inert gaz ortamında ağırlıkça farklı oranlarda Mg (1-4%) içeren 

AA1050 alüminyum alaşımları basınçlı döküm yöntemi kullanılarak 

üretilmiştir. Alaşımların mikroyapısal analizinde taramalı elektron 

mikroskobu kullanılmıştır. Aşınma testleri 10 ve 20N yük altında, 0,5 m/s 

kayma hızında disk üzeri pin yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Karşı 

malzeme olarak 59 HRC sertliğe sahip 1040 kalite çelik kullanılmıştır. 

Üretilen alaşımları kıyasladığımızda Mg ilavesi arttıkça aşınma direncinin de 

arttığı gözlemlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: AA1050-XMg, aşınma davranışı, basınçlı döküm 

 

Abstract 
In this study, the addition of Mg at different ratios (1-4 wt%) to AA1050 

aluminum alloy was carried out by using the pressurized casting method in the 

inert gas environment. Scanning electron microscopy was used for 

microstructural analysis of these alloys. Sliding wear tests were conducted in 

pin-on-disc wear testing apparatus (ASTM G99) at different loads (10–20 N) 

for a fixed sliding speed of 0.5 m/s against a 1040 steel disc of hardness 59 

HRC. Compared with the AA1050 matrix, there was an improvement in wear 

resistance with increasing Mg content.  

 

Key Words:   AA1050-XMg, wear behaviour, pressure casting. 

 

1. Giriş 

Alüminyum hafif metaller gurubuna giren ve teknik alanda 

yaygın olarak kullanılan bir metaldir. Özgül ağırlığı 3,8 gr/cm3’den 

küçük olan elementler hafif metaller grubuna girer. Hafif metaller 

sınıfında alüminyum, magnezyum, potasyum, lityum ve berilyum 

bulunur. Bunlardan özellikle alüminyum ve magnezyum en 

önemlileridir. Alüminyumun düşük yoğunluğa sahip olmasının 

yanında yüksek elektrik ve ısıl iletkenliği, atmosferik dayanıklılığı, 

imalat kolaylığı ve diğer metaller ile yüksek çekme mukavemetine 

sahip alaşımlar oluşturabilmesi sebebiyle ön plana çıkmaktadır [1]. 

                                                           
 (Yrd. Doç. Dr.); Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye, e-mail: 

engincevik@karabuk.edu.tr 
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Alüminyuma ilave edilen alaşım elementleri, malzemenin 

özelliklerini daha da iyileştirerek diğer metallere göre üstün olmasını 

sağlarlar. Alüminyum ve alüminyum alaşımları dünyada demir esaslı 

malzemelerden sonra en çok kullanılan metal grubunu oluşturur. 

Ayrıca hafif metaller arasında da gerek saf halde gerekse alaşım 

olarak en çok kullanılanıdır [2].  

Alüminyuma alaşım elementlerinin ilavesiyle aşınma 

dayanımında genellikle iyileşme sağlanırken yüksek yüklerde alaşım 

elementi ilavesi ile oluşan gevrek intermetalik fazların yapıdan 

koparak ayrılmasıyla ağırlık kayıplarında artış görülebilmektedir [3-

8].  

Bu çalışmada, ağırlıkça %0-2-4 oranlarında magnezyum içeren 

homojenleştirme ısıl işlemi uygulanmış Al-Mg alaşımlarının aşınma 

karakteristikleri incelenmiştir. 

2. Materyal Metod 

Bu çalışmada çizelge 1’de kimyasal bileşimleri verilen AA1050 

alüminyum alaşımı ve magnezyum kullanılmıştır. Deney numuneleri 

basınçlı döküm yöntemiyle üretilmiştir. Alaşımların dökümünde 8 mm 

iç çapa sahip kuvars tüpler kullanılmıştır. Dökümlerin tamamı argon 

gaz atmosferinde gerçekleştirilmiştir. Üretimi gerçekleştirilen 

alaşımlara elektrik rezistanslı fırın kullanılarak 520 0C’de 

homojenleştirme işlemi uygulanmıştır. Aşınma davranışları pim üzeri 

disk tipi aşınma cihazında yapılan deneylerden elde edilen veriler, 

ışığında tayin edilmiştir. İncelenecek numunelerin aşınma deneyleri 

sırasında karşı malzeme olarak 59 HRC sertliğine sahip çelik disk ve 7 

mm çapında 20 mm yüksekliğinde deney numunesi kullanılmıştır. 

Deneyler iki farklı yük (10-20N) altında, 9000 m kayma mesafesinde, 

0,5 m/s kayma hızında gerçekleştirilmiştir. 

 

Çizelge 1. Kullanılan alaşım elemanlarının kimyasal bileşimleri (%). 
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Deney sonuçları, numunelerin deney öncesi ve sonrasında 0,1 

mg hassasiyete sahip elektronik tartı ile ağırlık kayıpları ölçülerek 

belirlenmiştir. 3000 m’lik periyotlarda deney numuneleri cihazdan 

çıkartılıp yüzeyleri temizlendikten sonra tartılmış ve tekrar aynı 

pozisyonda aşınma cihazına takılarak 9000 m’ye kadar deney devam 

ettirilmiştir. Böylece kayma mesafesine bağlı olarak numunelerin 

ağırlık kayıpları tespit edilmiştir.Aşınma deneyleri sonrasında aşınma 

karakteristiklerinin belirlenmesi amacıyla aşınmış yüzeyler taramalı 

elektron (SEM) cihazı ile incelenmiştir.  

3. Sonuçlar ve Tartışma 

Şekil 1 ve şekil 2’de aşınma deney sonuçları grafik olarak 

verilmiştir. Deney sonuçları genel olarak incelendiği zaman uygulanan 

her iki yükte de artan magnezyum oranıyla aşınma dayanımının da 

arttığı gözlemlenmiştir. 

  

 

Şekil 1. Aşınma deneyi sonuçları (10N). 

Mg ilavesi ile aşınma dayanımında ciddi oranlarda iyileşmeler 

sağlanmıştır. Aşınmanın genel bir kuralı olarak, malzemenin 

sertliğinin artması aşınma direncini arttırır. Mg ilavesi ile yapıda 

oluşabilecek alaşıma göre daha sert olan Al37Mg3  fazlarının alaşımın 

sertliğini arttırmasından dolayı aşınma direncini de arttırdığı tespit 

edilmiştir.  

Şekilde görüldüğü üzere aşınma grafikleri kararlı bir durum 

almıştır. Yüksek yükte ise ağırlık kaybının arttığı ve düşük yüklerde 

gördüğümüz başlangıç aşınma periyodunun 9000m boyunca devam 

ettiği görülmüştür.  
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Şekil 2. Aşınma deneyi sonuçları (20N). 

 

Şekilde yer alan farklı yükler için çizilmiş ağırlık kaybı 

grafiklerinin eğimi alınarak elde edilen aşınma hızı değerlerinin 

bileşime göre değişimi Şekil 3’de çizilmiştir. Şekilde yer alan aşınma 

hızı grafiğine baktığımızda Mg ilavesinin her iki yükte de aşınma 

dayanımı üzerindeki pozitif etkisi görülmektedir. 

 

 

 

Şekil 3. Mg içeriğine bağlı olarak aşınma hızı. 

 

Adhesiv aşınma deneyi sonrasında oluşan aşınmış yüzey SEM 

görüntüleri çizelge 2 ve çizelge 3’de verilmektedir. Aşındırılmış 

numunelerden alınan SEM fotoğraflarına baktığımızda adhesiv aşınma 

karakteristiğinde olduğunu ifade eden sıvanmalar, yiv oluşumu ve 

bunlara ilave olarak yüzeyden parça kopması şeklinde gerçekleştiği 

görülmektedir. Farklı yüklere göre aşınmış yüzey görüntülerine 

baktığımızda düşük yüklerde sıvanma yüksek yüklerde ise kopma 

türünde aşınmanın daha çok gerçekleştiği belirlenmiştir. 
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Çizelge 2. Aşınmış yüzey SEM görüntüleri (10N). 
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Çizelge 3. Aşınmış yüzey SEM görüntüleri (20N). 
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Genel Sonuçlar 

Bu çalışmadan aşağıda sıralanan sonuçlar elde edilmiştir; 

• Kayma mesafesinin artması ile ağırlık kayıpları da artmıştır. 

• Artan yük ile aşınma kaybı daha çok yaşanmıştır. 

• Mg ilavesi ile aşınma dayanımının artması %4 Mg da 20 N 

yük altında iyice belirgin hale gelmiştir. 
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YÜKSEK MUKAVEMETLİ ÇELİKLERİN LAZER 

KAYNAKLI BAĞLANTI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF LASER WELDING MECHANICAL 

PROPERTIES OF HIGH STRENGTH STEELS 

Fatih HAYAT & Cem Kadir OVALI 

 

Özet 

Çalışmanın hedefi TRIP 800 / DP 800 çeliklerini Lazer kaynak yöntemi 

kullanılarak birbirleriyle kaynaklı bağlantılarını incelemektir. Bu amaçla 

çeliklerin kaynaklı bağlantısı sonucu elde edilen mekanik ve mikroyapı 

sonuçları karşılaştırılmıştır. Birleştirilen numunelere çekme deneyi ve kaynak 

bölgesinin mikrosertlik değerleri alınmıştır. Çekme deneyi sonucunda kopan 

yüzeylerin kırık yüzeylerinin SEM fotoğrafları alınmıştır. Sonuç olarak 

kaynaklı bağlantıların en sert bölgesinin kaynak metali olduğu görülmüştür. 

ITAB genişliğinin TRIP 800 çelik tarafında daha geniş olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:  Yüksek Mukavemetli Çelik, TRIP çeliği, DP çeliği, lazer 

kaynağı  

Abstract 

The aim of the study is analyzing TRIP 800 / DP800 steels which are bought 

for commercial purpose intercourse of dissimilar welded joint of each other. 

For this aim the results acquired by welding TRIP 800 steel and DP800 of 

mechanic and microstructure results were compared. Composite steels were 

applied strenght tensile test and the value of hardness of weld zone was taken. 

As a result of strength tensile test, fractured surface's SEM photographs were 

taken. It was seen that the most solided part of the welding material is welding 

metal. It was determined that the width of ITAB is wider on the side of TRIP 

800 steel. 

Key Words: High Strength Steel, TRIP steel, DP steel, laser welding 

 

Giriş  

Bugün otomotiv sektöründe yüksek mukavemetli ve 

şekillendirilebilirliği iyi olan çift-fazlı çelikler ve TRIP çelikleri yoğun 

bir şekilde kullanılmaktadır. Özellikle yaşanan enerji krizleri, araç içi 
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emniyet faktörlerinin artması, egzos emisyon değerlerinin çevreye 

asgari zarar vermesi için veya hiç zarar vermemesi için ülkeler arasında 

yapılan antlaşmalardan dolayı doğan kanuni zorunluluklar, otomotiv 

sektörünü yeni çelik türlerinin bulunmasına itmiştir. Bunlardan ikisi çift 

fazlı çelikler (DP-Dual Phase) ve TRIP (TRansformation Induced 

Plasticty) çelikleridir [1,2]. 

TRIP çelikleri, mükemmel enerji absorbsiyonu, 

şekillendirilebilirlik ve mukavemet özellikleri bir arada bulunduran 

benzersiz bir kombinasyona sahiptir [2-4]. Yüksek dayanım, 

mükemmel süneklik ve iyi bir araç çarpışma dayanaklılığına sahip bir 

çelik türü olarak otomotiv sanayisi için uygundur [5]. 

Çift fazlı çelikler, mikro yapısında ferrit matrisinin içinde 

martenzitin dağılmış halde bulunmasıyla ortaya çıkan yüksek 

mukavemetli düşük alaşımlı (HSLA) bir çelik türüdür. Çift faz bir diğer 

tabiriyle dual fazlı çeliklerin ismi mikro yapısında bulunan iki adet 

baskın fazdan ileri gelmektedir. Bunlar ferrit ve martenzittir [6,7]. 

Lazer kaynağı; enerji kazanmış atomların foton salış biçimlerini 

yöneten bir aygıttır. Laser, İngilizce`deki "Light Amplification By 

Stimulated Emission Of Radiation"(radyasyon yayınımının 

uyarılmasıyla ışığın güçlendirilmesi)" kelimelerinin baş harflerinden 

türetilmiş bir kısaltmadır. Kaynaklanacak iş parçası üzerinde merkez 

noktası hedef alınır. Yüzeyde, ışık enerjisi ısıl enerjiye çevrilir. İş 

parçasının yüzeyi erimeye başlar ve yüzeyin iletkenliği sayesinde erime 

ilerler. Kaynak için, ışın enerjisi iş parçasının buharlaşma sıcaklığının 

altında tutulur [8,9]. 

Bu çalışmada TRIP 800 ve DP 800 çeliğinin elektron ışın 

kaynağı ile yapılan kaynaklı birleştirilmesi incelenmiştir. lazer 

kaynakla birleştirilen bu iki çeliğin optik mikroskop ile ve SEM ile 

görüntüleri alınmıştır. Mikro sertlik testi ile sertlik değerleri 

incelenmiştir ve çekme testi uygulanarak gerilme ve gerinim değerleri 

incelenmiştir. Kaynaklı ve kaynaksız bağlantıların mekanik dayanım 

özellikleri mukayese edilmiştir. 

Deneysel Çalışmalar  

Deneysel çalışmalarda TRIP 800 ve DP 800 olan yeni nesil 

yüksek mukavemetli çelik saclar kullanılmıştır. TRIP 800 çeliğinin 

kalınlığı 1.5 mm iken DP 800 çeliğinin kalınlığı ise 1.2 mm’dir. Her iki 

çeliğin kimyasal analizi Tablo 1’de gösterilmiştir.  
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Tablo 1: Deneysel çalışmalarda kullanılan malzemenin spektral analiz 

sonuçlarına göre kimyasal bileşimi (%  Ağırlıkça). 

 

TRIP800 / DP800 çeliklerini kendi aralarında lazer kaynak 

yöntemi ile birleştirilmiştir. Kaynaklanacak bu çelikler üzerinde 

merkez noktası hedef alınıp yüzeyde, ışık enerjisi ısıl enerjiye 

çevrilmiştir.  Kaynak için, ışın enerjisi iş parçasının buharlaşma 

sıcaklığının altında tutulmuştur. Kaynaklanacak olan TRIP800 /DP800 

çeliklerinde kullanılan parametreler Tablo 2’de, kaynak çekme numune 

şekli ise Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Lazer kaynak makinesinin kullanılan parametreler. 

Kaynak Hızı Işın Çapı Dalga Boyu Koruyucu Gaz 

3000mm/dk 200 micron 
1000W Fiber Lazer/1065 

micron 
10 lt./dk Argon 

 

 

Şekil 1: Çekme testi için kullanılan çekme testi numunesi  

 

Mekanik testlerin uygulanması için alınan test numuneleri 

kaynaklı parçadan tel erezyon ile kesilmiştir. Malzemeler TSEN ISO 

6892-1 standardına göre Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü 

Laboratuarındaki 40 tonluk LANDMARK marka çekme deneyi 

cihazında 2mm/dk. çekme hızında gerçekleştirilmiştir. 

Kalite C Mn Al Cr Si Ti V W Fe 

TRIP 800 0.205 2.21 0.43 0.321 0.48 0.019 0.011 0.19 Kalan 

DP 800 0.147 1.93 0.31 0.256 0.45 0.016 0.039 0.135 Kalan 



62 | Yüksek Mukavemetli Çeliklerin Lazer Kaynaklı Bağlantı Özellikleri 

 

 

Mikrosertlik testi 2 esas metal, 3 ısı tesiri altındaki bölge (ITAB), 

5 kaynak metali, 3 ITAB ve 2 esas metal olarak 15 bölgede yapıldı. Her 

bir noktanın arası 0,4 mm ve uygulanan yük 200 gram olarak 

ayaralandı. Vickers olarak sertlik sonuçları tespit edildi.  

Optik mikroskop ile görüntü almak için numune, sıcak bakalite 

alınmıştır. Numune sırasıyla 240-400-600-800-1200-2000-3000 

meshlik su zımparalarıyla zımparalandı. Daha sonra bütün numune, 3 

μm elmas pasta ile parlatıldı. Dağlama işlemi yapılarak mikroyapı 

incelenmesi için numune hazır hale getirildi. Dağlama işlemi % 2 nital 

ile yapıldı. 12 saniye bu karışımda numune bekletildi. 

Sonuçlar ve Tartışma  

Mikroyapı ve SEM Görüntüleri  

Şekil 2’de TRIP 800 çeliğinin kaynaklı bağlantı görülmektedir. 

Şekil 3’de ise kaynak metali gözükmektedir.  

 

Şekil 2: DP800/TRIP800 Kaynak bölgesi 50X büyütmede mikroyapı 

görüntüsü. 

Birleştirilmiş DP800 / TRIP800 numunelerin 2000 büyütmede 

optik mikroyapı fotoğrafları aşağıdaki Şekil 3’de verilmiştir. 
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Şekil 3: DP800/TRIP800 Kaynak bölgesi 2000X büyütmede 

mikroyapı görüntüsü. 

Sertlik Deneyi Sonuçları 

Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi test laboratuarlarında 

yapılan sertlik deneyi değerleri Şekil 4'de verilmiştir. Kaynaklı 

bağlantıların yatay ekseninden 15 farklı noktadan alınan sertlik 

ölçümleri sırasıyla şekilde gösterilmiştir.  

  

Şekil 4: TRIP800-DP800 Sertlik ölçümlerinin alındığı noktalar. 

Tablo 2: Sertlik ölçüm sonuçları.  

Numune 

adı 

(kodu) 

Sertlik ölçüm noktaları (HV 0.2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
        

12 

       

13 

       

14 

       

15 

TRIP80

0-DP800 
280 285 288 383 451 463 458 451 438 423 405 

         

374 

       

270 

       

264 

        

260 
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Şekil 5:  Yatay eksende alınan sertlik ölçüm sonuçları. 

 

Şekil 5’de, kaynaklı bağlantılardan çıkarılan numunelerin yatay 

ekseninde gerçekleştirilen sertlik değerlerinin ana malzeme, ITAB ve 

kaynak bölgelerinde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ana 

malzemelere bakıldığında TRIP800 numunesi yaklaşık 284±10 HV, 

DP800 numunesi yaklaşık 263±10 HV olarak ölçülmüştür. 

G. Shi ve S. A. Westgate yaptıkları çalışmada TRIP700 

çeliklerinin nokta direnç kaynak kabiliyetlerini incelemiştir. Kaynaklı 

bağlantıların mikrosertlik deneyi sonucunda esas metalin sertlik değeri 

yaklaşık 250 HV1 olduğunu rapor etmiştir. Kaynak metalinde ortalama 

600 HV1 ‘e kadar sertliğin yükseldiğini bildirmiştir [10].  

Rajashekbar S.  Sharma ve Pal Molion çalışmalarında 1 mm 

kalınlığındaki TRIP 780 alaşımının lazer kaynağını çalışmışlardır. 

Mikrosertlik deneyi sonucunda esas metalin 250 HV0.3 ve kaynak 

metalinin 500 HV0.3 olduğunu rapor etmişlerdir [11].  
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Çekme Deneyi Sonuçları 

Lazer kaynağı ile birleştirilen TRIP 800 /DP 800 çeliklerinin 

çekme deney sonucu Şekil 6’da verilmiştir. 

 

Şekil 6: DP800/TRIP800 numunesine ait MPa gerilme - % uzama 

eğrisi. 

 

Çekme testi sonucunda kopmuş numunelerin SEM görüntüleri 

Şekil 7’da verilmiştir. 
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Şekil 7: TRIP800/DP800 bağlantısının ITAB’dan kırık yüzey 5000x 

SEM görüntüleri. 

Şekil verilen SEM görüntülerine göre kopmanın ITAB 

bölgesinde oluştuğu görülmüştür. Bu bölgede kopmanın daha çok 

gevrek tarzda oluştuğu tespit edilmiştir. 

 

  Sonuç  

a) Yapılan çalışmada çekme deneyi sonuçlarına göre; 

TRIP 800-DP 800 bağlantısının DP 800 tarafından koptuğu 

görülmüştür. 

b) Çekme deneyi kırık yüzey SEM görüntülerine göre; 

bütün numunelerin genellikle esas metal tarafından kopan numunelerin 

sünek kırılma gösterdiği, kopma yüzeylerinin aynı yönde olduğu, 

lifimsi yapıların bulunduğu görülmektedir. 

c) Sertlik değer sonuçlarına göre; TRIP800 numunesi 

yaklaşık 257±10 HV, DP800 numunesi yaklaşık 285±10 HV olarak 

ölçülmüştür. Kaynak metalinde ise sertlik değerlerinin yaklaşık 450±10 

HV’ye kadar arttığı tespit edilmiştir. 
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d) Kaynaklı bağlantılarda kopma gözlenmemiştir. Bu 

durum kaynak parametrelerinin doğru seçildiği ve kaynak işleminin 

düzgün yapıldığını göstermiştir. 
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SUALTI VE ATMOSFERİK ŞARTLARDA BİRLEŞTİRİLEN 

GRADE A GEMİ SACININ MEKANİK/MİKROYAPI 

ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF MECHANICAL/MICROSTRUCTURE 

PROPERTIES OF GRADE A SHIP STEEL JOINED IN 

UNDERWATER AND ATMOSPHERIC CONDITIONS 

 

Kadir İMDAT & Yakup KAYA & Mehmet Serkan YILDIRIM & 

Nizamettin KAHRAMAN 

 

Özet 
Bu çalışmada, Grade A gemi sacı parafin kaplanmış E 6013 standardına sahip 

rutil örtü tipli elektrod kullanılarak örtülü elektrodla ark kaynak yöntemiyle, 

atmosferik şartlarda ve sualtında farklı derinliklerde birleştirilmiştir. Kaynaklı 

bağlantıların mekanik özelliklerini belirlemek için; sertlik testi, çentik darbe 

deneyi ve eğme deneyi yapılmıştır. Ayrıca kaynak bölgesinde meydana gelen 

yapısal değişimleri incelemek için, kaynaklı numuneler üzerinde mikroyapı 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan sertlik testleri sonucunda, en yüksek 

sertlik değerleri kaynak metalinden ölçülürken onu sırasıyla ısının tesiri 

altında kalan bölge (ITAB) ve ana malzeme izlemektedir. Çentik darbe test 

sonuçlarına göre, atmosferik şartlarda birleştirilen numunenin sualtı farklı 

derinliklerde birleştirilenlere göre daha yüksek tokluk dayanımına sahip 

oldukları görülmüştür. Eğme testleri sonucunda, göz ile yapılan muayenede 

herhangi bir çatlak, yırtık vb. hata görülmemiştir. Mikroyapı çalışmalarında, 

atmosferik şartlarda birleştirilen numunelerin sualtında birleştirilen 

numunelere göre ITAB’ın daha geniş oluştuğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Sualtı ark kaynak yöntemi, gemi sacı, mikroyapı, 

mekanik özellikler. 

 

Abstract 
In this study, Grade A ship steel was joined at both the atmospheric conditions 

and underwater at various depths through shielded metal arc welding method 

using paraffin coated shielded rutile type electrode conforming to E 6013 

standard. In order to determine the mechanical properties of welded joints 

hardness, impact test and bending test were carried out. In addition, 

microstructural examinations were performed on the welded specimens in 

order to observe structural the changes occurring in the welding zone. As a 
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result of the hardness tests carried out, the highest hardness values are 

measured from the weld metal, followed by the heat affected zone (HAZ) and 

the main material, respectively. According to charpy impact test results, it was 

observed that the sample combined at atmospheric conditions had higher 

toughness strength than those combined at different depths underwater. As a 

result of the bending tests, no cracks, tears, etc. were observed in the visual 

inspection. In the microstructure studies, it was determined that the samples 

combined at atmospheric conditions had wider HAZ than the samples 

combined underwater. 

Key Words: Underwater arc welding, ship steel, microstructure, mechanical 

properties. 

 

1. Giriş 

Gemi imalatında genelde kullanılan çelik saclar, dinamik yükler 

altında rahatça çalışabilecek ve kaynak kabiliyeti yüksek, % 0,15 ila 

% 0,23 karbon içeren ve mangan alaşımı açısından zengin olan 

“yumuşak çelik (düşük karbonlu)” malzemedir [1]. Bu tür malzemede 

kaynak kabiliyetine olumsuz yönde etki ettiğinden fosfor ve kükürt 

minimum seviyede (% 0,05’den az) tutulur [2]. Gemi imalatında bir 

çeliğin kullanılması için ilgili kurumca denetlenmesi, test edilmesi ve 

soğuk damga ile mühürlenmiş olması gerekmektedir [3]. 1959 

yılından sonra dünyada önde gelen gemi klas kuruluşları tarafından 

gemi imalatı için kullanılan saclar standartlaştırılmıştır [4]. Gemi 

imalatında kullanılan bu çelikler Grade A, B, C, D ve E çelikleri 

olarak sınıflandırılmış olup, Lloyd’s Register denetimi doğrultusunda 

kullanılmaktadır [3]. Grade A çeliği yumuşak çeliktir ve gemi 

imalatında yoğun bir şekilde kullanılmaktadır [5].  

Elektrik ark kaynağında kaynak için gerekli ısı, elektrik arkı 

tarafından sağlanmaktadır. Kaynak ağzını doldurmak için gerekli ek 

kaynak metalinin katılma biçimi ve kaynak bölgesinin havanın 

olumsuz etkilerinden korunma biçimine göre çok çeşitli ark kaynak 

yöntemleri geliştirilmiştir. Günümüzde en yaygın kullanılan ergitme 

kaynağı yöntemi elektrik ark kaynak yöntemidir [6]. Örtülü elektrodla 

ark kaynağında ark, kaynak banyosunu oluşturmak üzere esas metali 

ve elektrodu ergitir. Kaynak banyosu elektrodtaki örtü nedeniyle 

oluşan ergimiş curuf tabakası ve gaz tarafından korunur [7,8]. 

Gemilerde onarım amaçlı sualtı kaynak işlemleri normalde 

sadece yarı kalıcı bir özelliğe sahiptir [9].  Dalgalı suda gemiler esner 

ve çok hızlı soğuma sebebi ile sualtı kaynakları mukavemetlerinin % 

50’ sini kaybederler [5,10].  Bu nedenle bu tür kaynaklar sadece geçici 

onarımlar olarak kabul edilmeli ve gemi karaya çıkarıldığında 

değiştirilmelidir [9,10]. Bununla birlikte uygun kaynak yapıldığında 
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çelik yapılara ve levhalara yapılan parça yamalar pek çok uygulama 

için kalıcı bir onarım olarak kabul edilebilir [11]. Bu yöntemde 

kaynakçı aynı zamanda dalgıç, sualtında arkı tutmaz. Bunun yerine 

bağlantı kısmına elektrodu yerleştirerek akım verir, bu esnada elektrod 

uygun basınç ve açıda tutulur ve elektrod kendi kendine tükenir [9-

11]. Kaynakçı için hazırlanmış oluk olmaksızın düz bir paso atmak 

imkansızdır. Çok paso yapmak mümkündür. Fakat iki veya üçüncü 

pasodan sonra kaynak ağzı taşmakta ve oluk formu bozulduğu için 

kararsız hale gelmektedir [12].   

Islak ortam kaynağı için özel elektrotlar yapılmamıştır. Havada 

kullanılan elektrotların bir kısmı sualtında da kullanılmaktadır [9,10]. 

Normal örtülü elektrotlar sualtında kullanıldıkları zaman, kısa sürede 

örtüsü çözülmekte ve elektrot çıplak duruma geçmektedir. Bu nedenle 

örtünün suya karşı dayanıklı olması gerekmektedir. Bu amaçla, izole 

bant, lak veya plastik malzemeler ile parafin kullanılmaktadır. İzole 

bant, doğrudan elektrotun üzerine sarılmaktadır. Gemi lakı veya 

parafin ile yalıtıldığında en iyi sonuç alınmaktadır. Yaş ortamda 

yapılan elektrik ark kaynağının kullanım alanları ise; sızdırma 

çatlakları, sualtındaki gemi gövdelerinde meydana gelen aralıklar, 

liman ile köprü ayağı ve platform tesislerinde, çelik levha kazıklarının 

tamiri gibi alanlarda uygulama yapılmaktadır [13]. 

Son zamanlarda sualtı kaynağı üzerine yapılan çalışmaların pek 

çoğu simüle edilmiş hiperbarik ortamlar kullanılarak yapılmıştır. Bu 

çalışmada, gerçek koşullarla sualtında katlamalı olarak farklı 

derinliklerde birleştirilen numunelerin atmosferik şartlarda 

birleştirilen numuneyle karşılaştırması gerçekleştirilmiştir. Kaynaklı 

numuneler sertlik, çentik darbe, eğme testleri ve mikroyapı çalışmaları 

ile incelenmiştir. 

2. Deneysel Çalışmalar 

Çizelge 1’de deneysel çalışmalarda kullanılan Grade A gemi 

sacı kimyasal bileşimi verilmiştir. Kaynak işlemlerinden önce 

malzemeler şerit testere ile 250x100x10 mm boyutlarında kesilmiş ve 

frezede 45º kaynak ağzı açılmıştır. Kaynak ağzı açılan malzemeler 

hazırlanan kalıpta sabitlenmiş ve iki malzeme arasında 2 mm boşluk 

kalacak şekilde birbirlerine puntalanmıştır (Şekil 1). Ayrıca kaynak 

esnasında sarkmaları önlemek için seramik altlık kullanılmıştır. 

Çizelge 1: Grade A gemi sacının kimyasal bileşimi (ağırlıkça %). 

C    Mn P S Si Al Cu Cr Ni Mo Fe 

0,149   0,7  0,015 0,012 0,166    0,028    0,049    0,022 0,052 0,002    Kalan 
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Şekil 1: Kaynak öncesi malzemelerin kalıba sabitlenmesi 

Atmosferik şartlarda ve sualtında kaynak işlemleri için Çizelge 

2’de mekanik özellikleri verilen E6013 standardına sahip ticari (ø 2,5, 

ø3,25 ve ø 4 mm) elektrod kullanılmış olup deneyler için parafin 

yardımıyla su geçirmez hale getirilmiştir. 

Çizelge 2: E 6013 rutil örtülü elektrodun mekanik özellikleri 

Akma 

Dayanımı 

(N/mm²) 

Çekme 

Dayanımı 

(N/mm²) 

Uzama 

(%) 

Çentik Darbe 

Dayanımı 

 0 oC’de (J) 

500 560 28 55-60 

 

Kaynak işlemi endüstriyel dalgıç tarafından, İstanbul Pendik’te 

bulunan tershaneler bölgesindeki Sedef Gemi İnşaatı A.Ş. firmasının 

bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Uygulama, seçilen üç farklı derinlik 

parametresinin gerçekleştirilmesi için sualtı derinliği ölçen dijital bir 

saat yardımıyla (Şekil 2) 1,5 m, 3 m ve 6 m derinlikler ölçülerek 

parçaların uç kısımlarından sabit bir gövdeye puntalanarak yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Kaynak işlemi için sualtı derinlik ölçümü. 
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Kaynak uygulamasında, kök paso kaynak işleminde kaynak 

ağız açısı darlığı ve derin nüfuziyet eldesi baz alınarak ø 2,5 mm 

elektrot tercih edilmiştir. Parafin kaplı elektrotla malzemenin ilk 

etapta tek pasoda kök birleştirilmesi gerçekleştirilmiş, ardından ø 3,25 

mm parafin kaplanmış elektrotla üç paso dolgu işlemi 

gerçekleştirilmiştir. Son olarak ø 4 mm parafin kaplı elektrotla iki 

paso dolgu işlemi ve son kapak paso atılarak kaynak işlemi 

tamamlanmıştır. Kaynak işlemi esnasında dalgıç kaynakçı, tel fırça ve 

çekiç gibi temizlik materyalleriyle her pasodan sonra curuf 

kalıntılarını temizleyerek yeni pasoyu uygulamıştır. Sualtında ve 

atmosferik şartlarda çok pasolu olarak yapılan birleştirme işlemleri 

aynı gün, aynı tershane bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Çizelge 3’te 

kaynak esnasında kullanılan kaynak parametreleri verilmiştir.  

 

Çizelge 3: Kaynak parametreleri. 

Derinlik Net 1,5 m 3 m 6 m Atmosferik 

Paso Sayısı  6 6 7 5 

Elektrod 

2,5 mm 180 A 190 A 200 A 135 A 

3,25 mm 215 A 220 A 230 A 155 A 

4 mm 240 A 245 A 255 A 170 A 

Şasi Kablo Boyu - 60m 60m 100m 50m 

Pense Kablo 

Koyu 
- 100m 100m 100m 60m 

Ortam Isısı 
Meteoroloji 

Verileri 
7°C 7°C 7°C 12°C 

 

Kaynak işlemi gerçekleşen numunelerin başlangıç ve bitiş 

kısımlarından 20 mm’lik kısımları kesilerek atılmıştır. 

Karakterizasyon işlemleri için kaynak yönü takip edilerek her 

parçadan 1’er adet metalografi (sertlik ve mikroyapı), 6’şar adet 

(Kaynak metali ve ITAB) çentik darbe ve 2’şer adet eğme testi 

işlemleri için numune kesilmiştir. Sertlik testi için ayrılan kaynaklı 

numuneler, klasik metalografik numune hazırlama işlemine 

(zımparalama ve parlatma) tabi tutulmuşlardır. Sertlik ölçümleri, 

Shimadzu HMV cihazla HV türünden yapılmıştır. Sertlik ölçme 

işlemlerinde 2000 g yük (HV2) uygulanmış ve sonuçlar için her 

bölgeden gerçekleştirilen 3 ölçümün sonucunun ortalama değeri 
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hesaplanarak ifade edilmiştir. Çentik darbe numuneleri (Kaynak 

metali ve ITAB) ve standarda göre her bir numuneden 3’er adet 

hazırlanmış ve Dewotrans marka çentik darbe cihazıyla farklı 

sıcaklıklarda (-20 ºC ve 20 ºC) kırılmıştır. Eğme testleri için kalıp 

tasarlanarak üretilmiş ve bu kalıpta, Instron MFL tipi çekme-basma 

cihazı kullanılarak 180º’ye kadar kep eğme testi uygulanmıştır. 

Mikroyapı çalışmaları için kesilen numuneler, bakalite alınmış ve 

zımparalama/parlatma işlemleri yapılmıştır. Parlatılan nununeler 2 ml 

HNO3 (Nitrik Asit) ve 98 ml etil alkolden oluşan kimyasal solisyonda 

5 sn dağlanmıştır. Mikroyapı görüntüleme işlemlerinde Nikon Epiphot 

200 marka optik mikroskop kullanılmıştır. 

3. Sonuçlar ve Tartışma 

3.1. Sertlik Testi 

Sertlik çalışmaları için hazırlanan numunelere 2000 g yük 

uygulanarak Vickers sertlik deneyi yapılmış ve elde edilen 3 sonucun 

ortalama değerlerine göre Şekil 3’de verilen grafik çizilmiştir. Ayrıca 

grafik üzerinde sualtında 3 m derinlikte birleştirilen numunenin 

üzerinden alınan sertlik ölçüm izleri makro olarak verilmiştir. Şekil 

3’de verilen değerlerde, atmosferik şartlarda birleştirilen numune 

(Atm), 1.5 metre derinlikte birleştirilen numune (1.5 m), 3 metre 

derinlikte birleştirilen numune (3 m) ve 6 metre derinlikte birleştirilen 

(6 m) numuneyi ifade etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Sertlik testi sonuçları. 

Şekil 3’de verilen grafikte atmosferik şartlarda birleştirilen 

numunelerden elde edilen kaynak bölgesi genişliği ile sualtında 

birleştirilen numunelerden elde edilen kaynak bölgesi genişliği 
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farklıdır. Atmosferik şartlarda birleştirilen numunede ölçüm uzunluğu 

yaklaşık 5-6 mm iken, sualtında birleştirilen numunelerde yaklaşık 3-4 

mm olarak ölçülmüştür. Literatürde [9], sualtında kaynakta ITAB 

genişliğinin, atmosferik şartlarda yapılan kaynaktakine oranla % 25 ila 

50’ si kadar olacağı belirtilmiştir. 

Şekil 3 incelendiğinde atmosferik şartlarda birleştirilen numune 

için kaynak bölgesi sertlik değerleri sualtında birleştirilenlere göre 

daha düşük değerler sergilemiştir. Atmosferik şartlarda birleştirilen 

numune için kaynak metalinde ortalama sertlik değeri 193.8 HV 

olarak ölçülmüştür. ITAB’da yapılan ölçümlerde en yüksek 180 HV 

iken en düşük ise 135 HV olarak tespit edilmiştir. Kaynak metalinin 

merkezinde derinlik arttıkça sertlikte az miktarda bir düşüşün olduğu 

tespit edilmiştir. 1.5 metre derinlikte birleştirilen numunede ortalama 

sertlik değeri 224.2 HV, 3 metre derinlikte birleştirilen numunede 

ortalama sertlik değeri 213.66 HV ve 6 metre derinlikte birleştirilen 

numunede ortalama sertlik değeri 207.33 HV olarak ölçülmüştür. 

Sertlik değerleri kaynak metalinde olduğu gibi ITAB’da da benzer 

değerler sergilemiştir. Sualtında dalma derinliği arttıkça kaynak 

esnasındaki yanan karbon miktarı artar ve buna bağlı olarak karbon 

oranının düşmesinin sertlik değerlerindeki azalmada etkin rol oynadığı 

tespit edilmiştir. 

3.2. Çentik Darbe Testi 

Sualtı (farklı derinliklerde) ve atmosferik şartlarda birleştirilen 

Grade A sacların ITAB ve kaynak metalinin, farklı sıcaklıklardaki 

darbe tokluklarını belirlemek için; -20 oC ve +20 °C sıcaklıklarda 

çentik darbe testleri yapılmıştır. Farklı derinliklerde sualtında ve 

atmosferik şartlarda birleştirilen kaynaklı bağlantıların çentik darbe 

test sonuçları Şekil 4’te verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Çentik darbe test sonuçları (J). 
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Şekil 4 incelendiğinde, kaynak metali ve ITAB’a uygulanan 

çentik darbe test sonuçlarına göre +20 °C’de uygulanan çentik darbe 

testleri, -20 °C’de uygulanan çentik darbe testlerine göre farklılık 

göstermiş, +20 °C’de numuneler daha yüksek darbe tokluğu değerleri 

sergilemiştir.  

Atmosferik şartlarda birleştirilen numunelerin kaynak metaline 

ait -20 °C’deki çentik darbe test sonucu 41.34 J bulunurken, sualtında 

birleştirilen numuneler 1.5 m derinlikten başlayarak sırasıyla 22.99 J, 

22.46 J ve 22.59 J değerlerini vermişlerdir. Ayrıca oda sıcaklığında 

(+20 oC) yapılan testlerde de paralel sonuçlar elde edilmiştir. Bu 

değerler genel olarak değerlendirildiğinde atmosferik şartlarda yapılan 

birleştirmeler, sualtında yapılan birleştirmelere göre neredeyse iki kat 

daha yüksek darbe tokluğu sergilemiştir. Literatürde [9] sualtında 

yapılan kaynakların atmosferik şartlarda yapılan kaynaklara göre 

dinamik yüklere karşı dayanımının % 50 düşük olduğu belirtilmiştir. 

Ayrıca, düşük karbonlu çeliklerin ıslak kaynak uygulamalarındaki 

davranışlarını inceleyen Liu vd. [14) hiperbarik (yüksek basınçlı) bir 

kap içerisinde uyguladığı deneyler sonucunda sualtında birleştirilen 

numunelerde tokluk, süneklik, verim ve nihai mukavemet sınırlarında 

azalma görüldüğünü belirtmişlerdir.  

3.3. Eğme Testi 

Eğme testi atmosferik şartlarda ve sualtında birleştirilen 

kaynaklı numunelerin kaynak sonrasında kaynak dikişi ve çevresinin 

şekil değiştirme kabiliyeti ve kaynak dikişi kalitesini belirlemek için 

yapılmıştır. Şekil 5’de eğme testi sonucunda elde edilen kaynaklı 

numunelerin makro görüntüleri verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: Eğme testi sonrası kaynaklı numunelerin makro görüntüleri. 
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Şekil 5’deki eğme testi sonrası makro görüntüler 

incelendiğinde; 180º bükülerek tek yönlü (kep eğme) olarak yapılan 

eğme testleri sonucunda birleştirilen numunelerin tümünün kaynak 

bölgesinde gözle görülebilir herhangi bir ayrılma veya çatlama 

hatasının oluşmadığı göz muayenesi ile tespit edilmiştir. Kep eğme 

numunelerinde kaynak metali içerisinde bulunan mikrogözenekler ve 

inklüzyonlar çatlak oluşumuna neden olmamıştır. Bu durum, 

malzemelerin birleştirilmesinin uygun bir şekilde yapıldığını ve bu tür 

kaynaklı bağlantıların 180° eğilerek servis şartlarında kolaylıkla 

kullanılabileceğini ifade etmektedir. 

3.4. Mikroyapı Çalışmaları 

Şekil 6’da deneysel çalışmalarda kullanılan Grade A gemi sacı 

malzemesinin orijinal mikroyapı görüntüsü verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6: Grade A gemi sacı mikroyapı görüntüsü. 

Şekil 6 incelendiğinde, yapının genel itibarıyla eş eksenel ferrit 

ve perlitten oluştuğu, burada yapının büyük bir kısmının ferrit olduğu 

ve çok az miktarda perlitin varlığı (koyu renkli) göze çarpmaktadır. 

Literatürde [1], Grade A malzemenin mikroyapısının ferrit ve perlit 

tanelerinden oluşan bir yapıya sahip olduğu bildirilmiştir. Şekil 7’de 

atmosferik şartlarda birleştirilen numunenin kaynak metaline ait 

mikroyapı görüntüsü verilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 7: Atmosferik şartlarda birleştirilen numunenin mikroyapı 

görüntüsü. 

Ana Malzeme Kaynak Metali 
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Şekil 7 incelendiğinde kaynak metali merkezine yönlenmiş, 

klasik kaynak metalindeki dentritik yapının hakim olduğu belirgin bir 

şekilde görülmektedir. Kaynak uygulaması çok pasolu olarak 

gerçekleştirildiği için sonraki kaynak pasosunun öncekine ısı girdisi 

uyguladığı bir gerçektir. Shitong vd. [15] kaynak metalinde sütun 

şekilli çekirdek alanı ve çok pasolu kaynak uygulamasındaki gibi eş 

eksenli çekirdek alanı (daha sonraki kaynak kordonu ile ısıl işlem 

deneyimli) oluştuğunu belirtmiştir. Farklı derinliklerde birleştirilen 

numunelerin mikroyapı görüntüleri ise 1,5 metre den başlayarak 

sırasıyla Şekil 8-10 arasında verilmiştir. 

 

 

 

 

 

Şekil 8: 1,5 metre derinlikte birleştirilen numunenin mikroyapı 

görüntüsü. 

 

 

 

 

 

Şekil 9: 3 metre derinlikte birleştirilen numunenin mikroyapı görüntüsü. 

 

 

 

 

 

Şekil 10: 6 metre derinlikte birleştirilen numunenin mikroyapı 

görüntüsü. 

 

 

Ana Malzeme Kaynak Metali 

Kaynak Metali Ana Malzeme 

Kaynak Metali Ana Malzeme 
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Sualtında farklı derinliklerde birleştirilen numunelerin 

mikroyapılarına sırasıyla bakıldığında, yapısal olarak kaynak metali, 

pasolar arası geçiş sıcaklığından etkilendiği ve bir önceki pasonun da 

kısmen normalizasyona dönüş sergilediği gözlenmiştir. Ayrıca 

ITAB’da tane yapısı olarak ince taneli ve kaba taneli bölgenin, 

atmosferik şartlarda birleştirilen numuneye göre oldukça dar bir 

alanda olduğu saptanmıştır.  

Sualtında gerçekleştirilen birleştirmelerde derinlik farkı arttıkça 

makro ve mikro boyutta gözeneklilik ve curuf kalıntılarında artma 

olduğu anlaşılmaktadır. Porozite ise mekaniksel özelliklerin 

düşmesine neden olan başka bir faktördür. Islak kaynak olarak 

tanımlanan basınçlı kap içerisinde gerçekleştirilen Grade A gemi 

sacıyla yapılmış bir çalışmasında Liu vd. [14] kaynak metalindeki 

porozitenin çelikler için; yüksek soğuma hızına bağlı olarak martenzit 

oluşumunda artışa etki ettiğini belirtmişlerdir. Hiperbarik (yüksek 

basınçlı) bir ortamda ıslak kaynak uygulaması ile derinliğin farklı 

değerlerinde oluşan porozite ve gözeneklilik artışını hesaplamayı 

amaçlayan bir çalışmada Pessoa vd. [16] yüksek soğutma hızı, düşük 

genel süneklilik gibi düşük tokluk ve yüksek gözeneklilik olan 

martenzitin oluşumunu desteklediğini ifade etmişlerdir. Bu olay 

gözenekliliğin artışı ve su derinliği arasındaki ilişkiyi ve aynı zamanda 

alaşım elementlerinin kaybını ve mekanik özelliklerin kötüleşmesini 

gösterdiğini belirtmişlerdir. 

4. Sonuçlar  

Grade A gemi sacının rutil örtü tipli E 6013 standardına sahip 

elektrod ve örtülü elektrodla ark kaynak yöntemi kullanılarak 

atmosferik şartlarda ve sualtında farklı derinliklerde birleştirildiği bu 

çalışmada; 

 Yapılan sertlik testleri sonucunda, en yüksek sertlik değerleri 

kaynak metalinden ölçülürken onu sırasıyla ısının tesiri altında kalan 

bölge (ITAB) ve ana malzeme izlemektedir. 

 Çentik darbe test sonuçlarına göre, atmosferik şartlarda 

birleştirilen numunenin sualtı farklı derinliklerde birleştirilenlere göre 

daha yüksek tokluk dayanımına sahip oldukları görülmüştür. 

 Eğme testleri sonucunda, göz ile yapılan muayenede herhangi 

bir çatlak, yırtık vb. hata görülmemiştir. 

 Mikroyapı çalışmalarında, atmosferik şartlarda birleştirilen 

numunelerin sualtında birleştirilen numunelere göre ITAB’ın daha 

geniş oluştuğu tespit edilmiştir. 
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ANALYSIS OF RANDOM TWO AND THREE DIMENSIONAL 

ZEEMAN MODELING 

Mehmet MERDAN & Pınar ORAL & Zafer BEKIRYAZICI 

 

Abstract 

In this study, random effects are added to the parameters of the two and three 

dimension Zeeman Model to form a system of random differential equations. A 

random model is built with these equations to describe the random behavior of 

heartbeat model. Gaussian distribution is used for the random effect terms. 

Numerical characteristics of the random model are investigated using the 

simulations of the random equation system. Characteristics of the model 

components under Gaussian distributed effects are investigated for both to and 

three dimensional models and comments are made on these two cases. The 

results are also used to explore the differences in the deterministic and random 

models of Zeeman and to study the random behavior of the model components. 

Key Words: Zeeman modeling, random, normal distribution. 

 

1. Introduction 

Mathematical models have been widely used in various fields of 

science for centuries. Medicine and biology are some of the areas which 

mathematical modeling studies constitute a non-negligible part of the 

analyses. Models consisting of ordinary differential equation systems 

have been used to analyze many phenomena like bacterial resistance 

(Merdan et al., 2017), avian-influenza (Merdan and Khaniyev, 2008), 

tobacco control (Pang et al., 2015). Another important example of 

models in mathematical biology is the heartbeat model of the British 

mathematician Sir Erik Christopher Zeeman (Zeeman, 1972a). 

The heart is a nearly fist-sized pump that which consists of two 

halves and beats about 100,000 times daily. The oxygen-poor blood is 

collected in right half of the heart where it is sent to the lungs. The blood 

is oxygenated in the lungs and then collected back in the left half of the 

heart. The left half of the heart pumps the oxygen-rich blood to the body 

where the oxygen is used up. The oxygen-poor blood is collected in the 
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heart again and this cycle is repeated billions of times through a 

lifetime. The contracting and relaxing of the heart muscles which 

enables the pumping and collection of blood is controlled by electrical 

impulses. The work cycle of the heart under the control of this 

electrochemical event has been explained by a mathematical model 

consisting of ordinary differential equations by E.C. Zeeman in his 

study in 1972 (Stewart and Woodcock, 1981; Zeeman, 1972a). 

E.C. Zeeman’s model contains deterministic differential 

equations that explain the heartbeat behavior with two or three 

equations. Deterministic models are provide useful information for 

analyzing various aspects of events in biochemistry, medicine, 

engineering, etc. but it is known that some of the components of these 

models show non-deterministic behavior in real life. In particular, the 

parameters of some deterministic models are determined through 

statistical analysis of real life data and hence have a random nature 

(Merdan et al., 2017). The use of random effects to obtain random 

differential equations with random coefficients enables the modeling of 

the randomness of these variables in the model. Random models have 

been used for analyzing dengue disease, biochemical reactions and etc. 

before (Bekiryazici et al., 2016; Bekiryazici et al., 2016b). In this study, 

we will be forming random differential equation systems to model the 

random behavior of the heart by using normally distributed random 

effects in E.C. Zeeman’s heartbeat model. 

The paper is organized as follows: In section 2, the two 

dimensional Zeeman Model for heartbeat is introduced. The random 

model for the two dimensional Zeeman model is also obtained in this 

section and results for the random and deterministic analyses are given. 

In section 3, the three dimensional deterministic model is defined and 

the three dimensional random model is obtained. Similarly, results for 

the deterministic and random analyses of the three dimensional models 

are also given in this section. The conclusions are given in the last part. 

2. Two Dimensional Zeeman Model 

The two dimensional Zeeman heartbeat model is given as follows 

(E.C. Zeeman, 1972a): 

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
= −

1

𝜖
 (𝑥1

3 − 𝑇𝑥1 + 𝑥2), 

(1) 
𝑑𝑥2

𝑑𝑡
= 𝑥1 − 𝑥𝑑 . 
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Here, 𝑥1 denotes the muscle fiber length and 𝑥2 denotes the 

stimulus which controls muscle fiber contraction. The parameters of the 

model are given in Table 1 (E.C. Zeeman, 1972a). 

 

Table 1. Values and descriptions of the parameters in system (1). 

Parameter Description Value 

𝜖 A constant dependent on the timescale 0.1 

𝑇 Overall tension in the heart 0.5 

𝑥𝑑 Typical relaxed fiber length 0, 0.41 

The initial values of the equation system (1) are needed for the 

numerical investigation (E.C. Zeeman, 1972a): 

𝑥1(0) = 0.5; 𝑥2(0) = 0. 

 

2.1. Deterministic Results 

Built-in low order methods of MATLAB are used to obtain the 

following results for the deterministic equation system (1) (Figures 

1,2). 

 

Figure 1: Deterministic solutions of 𝑥1, 𝑥2 and the phase portrait for 

𝑥𝑑 = 0. 

The maximum and minimum solutions of the deterministic 

model components for 𝑥𝑑 = 0 are obtained as follows (Table 2): 

Table 2: Extremum values of the deterministic solutions for 𝑥𝑑 = 0. 
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Variable Maximum Time Minimum Time 

𝑥1(𝑡) 0.8240 8.966 −0.8240 10.07 

𝑥2(𝑡) 0.3114 12.04 −0.3114 13.18 

 

 

Figure 2: Deterministic solutions of 𝑥1, 𝑥2 and the phase portrait for 

𝑥𝑑 = 0.41. 

The maximum and minimum solutions of the deterministic 

model components for 𝑥𝑑 = 0.41 are obtained as follows (Table 3): 

 

Table 3: Extremum values of the deterministic solutions for 𝑥𝑑 =
0.41. 

Variable Maximum Time Minimum Time 

𝑥1(𝑡) 0.6487 0.27 0.2534 1.82 

𝑥2(𝑡) 0.1701 1.118 0 0 

 

2.2. Two Dimensional Random Model 

 In deterministic modeling studies, values of some parameters 

which have been determined through statistical analysis are assumed to 

be deterministic quantities at their mean values. However, the statistical 

analysis determines a mean value and a standard deviation to model the 

real life distribution of the values of these parameters. For instance, the 

parameter describing the typical relaxed fiber length, 𝑥𝑑, has been used 
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as a deterministic parameter with a fixed value of 0.041 in the original 

study. However, it is obvious that the relaxed fiber length can have 

different values for different people. 

 A random differential equation can be obtained from a 

differential equation in three ways: by using random initial conditions, 

random inhomogeneous parts and random coefficients (Soong, 1973). 

We add random effects to the parameters of the model, which are the 

coefficients of the system (1), to obtain random differential equations 

with random coefficients. We use normal distribution to define the new 

random coefficients as 

𝑇 ∼ 𝑁(𝑎1, 𝑠1
2), 𝜖 ∼ 𝑁(𝑎2, 𝑠2

2), 𝑥𝑑 ∼ 𝑁(𝑎3, 𝑠3
2) 

where 𝑎𝑖 , 𝑖 = 1,2,3 and 𝑠𝑖
2, 𝑖 = 1,2,3 are the means and variances 

of the independent and normally distributed random parameters. Using 

a theoretical 5% standard deviation for the parameters, we denote the 

parameters as: 

𝑇 = 0.1 + 0.005𝜒1, 𝜖 = 0.5 + 0.025𝜒2, 𝑥𝑑 = 0.41 + 0.0205𝜒3, 

where 𝜒𝑖 , 𝑖 = 1,2,3 are independent and standard normally 

distributed random variables (Bekiryazici et al., 2016a; Merdan and 

Khaniyev, 2008). Replacing the new parameters in system (1) gives the 

new random system with the same initial conditions: 

𝑑𝑥1(𝑡)

𝑑𝑡
= −

1

(0.5 + 0.025𝜒2)
(𝑥1

3 − (0.1 + 0.005𝜒1)𝑥1

+ 𝑥2), (2) 

𝑑𝑥2(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑥1 − (0.41 + 0.0205𝜒3). 

 

2.3. Random Results 

 We simulate the random system (2) 105 times using MATLAB. 

4th order Runge-Kutta method is used to obtain the numerical solution 

of the system for every simulation and the results of these 105 cases are 

analyzed to investigate the numerical characteristics of the model. 

2.3.1. Solution Curves: Solution curves of system (2) are 

obtained from the simulations as below (Figure 3). The extremum 

values of the solutions are shown in Table 4. 
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Figure 3: Solution curves of the random model. 

 

Table 4: Extremum values of variables. 

Variable (Maximum Value, Time) (Minimum Value, Time) 

𝑥1(𝑡) (0.5,0) (0.3443,0.6) 

𝑥2(𝑡) (0.0055,0.2) (−0.0408,1.4) 

 

2.3.2. Expected Values: Expected values of components of 

system (2) are shown below (Figure 4). The extemem values of the 

expectations are shown in Table 5. 

 

Figure 4: Expectations of the random model. 

 

Table 5: Extremum values of the expectations. 

Variable (Maximum Value, Time) (Minimum Value, Time) 

𝐸(𝑥1(𝑡)) (0.5,0) (0.351835,0.6) 

𝐸(𝑥2(𝑡)) (0.00691,0.2) (−0.0323,1.4) 
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2.3.3. Variances: Variances of the components of system (2) 

are shown in Figure 4. Extemum values of the variances are given in 

Table 5. 

 

Figure 4: Variances of the random model. 

 

Table 6: Extremum values of the variances. 

Variable (Maximum Value, Time) (Minimum Value, Time) 

𝑉𝑎𝑟(𝑥1(𝑡)) (0.000560493,1) (0,0) 

𝑉𝑎𝑟(𝑥2(𝑡)) (8.05776𝑥10−5, 2.5) (0,0) 

2.3.4. Confidence Intervals: Confidence intervals of the 

components of system (2) are shown in Figure 5. Extemum values of 

the confidence intervals are given in Table 6. 

The 99% confidence intervals are given for the mean values of 

the random variables in the form: 

[𝐸(𝑋(𝑡)) − 𝐾𝜎(𝑋(𝑡)), 𝐸(𝑋(𝑡)) + 𝐾𝜎(𝑋(𝑡))] 

where 𝐾 = 3. Alternatively, 𝐾 = 2 or 𝐾 = 1 could also be used 

for a lower confidence level. The red lines in the graphs represent the 

upper end of the intervals while the blue lines represent the lower end. 
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Figure 5: Confidence intervals of the random model. 

Table 7: Extremum values of the confidence intervals. 

Variable (Maximum Value, Time) (Minimum Value, Time) 

𝐶𝐼(𝑥1(𝑡)) (0.5,0) (0.294034,0.7) 

𝐶𝐼(𝑥2(𝑡)) (0.0210048,0.3) −0.0557494,1.5) 

3. Three Dimensional Zeeman Model 

 E.C. Zeeman has also introduced a nonlinear dynamic system 

consisting of 3 differential equations (E.C. Zeeman, 1977): 

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
=

1

𝜖
(−𝑥1

3 − 𝑥2𝑥1 − 𝑥3) 

(3) 
𝑑𝑥2

𝑑𝑡
= −𝛽𝑥1 − 𝛿𝑥2 

𝑑𝑥3

𝑑𝑡
= −𝑥2 − 𝜃 

The initial values for system (3) are: 𝑥1(0) = −0.8, 𝑥2(0) =
−1.1, 𝑥3(0) = 0.1. The parameters of system (3) have the following 

deterministic values: 𝜖 = 1, 𝛽 = 2, 𝛿 = 2, 𝜃 = 1. Here, 𝑥1(𝑡) denotes 

the muscle fiber length, 𝑥2(𝑡) defines the tension in the muscle fiber 

and 𝑥3(𝑡) represents the electrochemical control. 𝜖, 𝛽, 𝛿 and 𝜃 are 

positive constants (Jafarnia-Dabanloo et al, 2007; Zeeman, 1977). 

3.1. Deterministic Results 

 Similar to the two-dimensional model above, we obtain the 

following deterministic solutions (Figure 6) and extremum values 

(Table 7) for the system (3). 

 

Table 8: Extremum values of the deterministic solutions of (3). 
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Variable Maximum Time Minimum Time 

𝑥1(𝑡) 1.609 3.5488 −0.8337 0.1354 

𝑥2(𝑡) 0.3412 1.0133 −1.573 4.2737 

𝑥2(𝑡) 0.2072 8.8657 −2.05 2.5714 

 

 

Figure 6: Solutions of the three dimensional Zeeman model. 

3.2. Three Dimensional Random Model 

 Once again, the deterministic equation system (3) will be used 

to obtain a random equation system with random coefficients. The new 

set of coefficients will be given in the following form: 

𝛽 ∼ 𝑁(𝑎1, 𝑠1
2), 𝜖 ∼ 𝑁(𝑎2, 𝑠2

2), 𝛿 ∼ 𝑁(𝑎3, 𝑠3
2), 𝜃 ∼ 𝑁(𝑎4, 𝑠4

2) 

where 𝑎𝑖 , 𝑖 = 1,2,3,4 and 𝑠𝑖
2, 𝑖 = 1,2,3,4 are the means and 

variances of the normal distributions, respectively. Using a 5% standard 

deviation for these varaibles, the following new set of parameters are 

found: 

𝛽 = 2 + 0.1𝜒1, 𝜖 = 1 + 0.05𝜒2, 𝛿 = 2 + 0.1𝜒3, 𝜃 = 1 + 0.05𝜒4 

where 𝜒𝑖 , 𝑖 = 1,2,3,4 are independent standard normally 

distributed random variables [M. Merdan and T. Khaniyev, 2008], [Z. 

Bekiryazici, M. Merdan, T. Kesemen and T. Khaniyev, 2016a]. The 

random model thus becomes: 
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𝑑𝑥1

𝑑𝑡
=

1

(1 + 0.05𝜒2)
(−𝑥1

3 − 𝑥2𝑥1 − 𝑥3), 

(4) 
𝑑𝑥2

𝑑𝑡
= −(2 + 0.1𝜒1)𝑥1 − (2 + 0.1𝜒3)𝑥2, 

𝑑𝑥3

𝑑𝑡
= −𝑥2 − (1 + 0.05𝜒4). 

3.3. Random Results 

 The random system (4) is simulated 105 times using 

MATLAB. 4th order Runge-Kutta method has been used to obtain the 

numerical solution of the three dimensional system for every simulation 

and the results of these 105 simulations are analyzed to comment on the 

numerical characteristics of the model. 

3.3.1. Solution Curves: Solution curves of system (4) are 

obtained from the simulations as below (Figure 7). The extremum 

values of the solutions are shown in Table 8. 

 

Figure 7:  Solution curves of the random model. 

Table 9: Extremum values of variables. 

Variable (Maximum Value, Time) (Minimum Value, Time) 

𝑥1(𝑡) (−0.535834,1) (−0.8,0) 

𝑥2(𝑡) (0.607667,0) (−1.1,0) 

𝑥3(𝑡) (0.1,0) (−15.2895,10) 

3.3.2. Expected Values: Expected values of components of 

system (2) are shown below (Figure 8). The extemem values of the 

expectations are shown in Table 9. 
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Figure 8: Expectations of the random model. 

 

Table 10: Extremum values of the expectations. 

Variable (Maximum Value, Time) (Minimum Value, Time) 

𝐸(𝑥1(𝑡)) (−0.535834,1) (−0.8,0) 

𝐸(𝑥2(𝑡)) (0.607667,0) (−1.1,0) 

𝐸(𝑥3(𝑡)) (0.1,0) (−15.2895,10) 

 

 

 

3.3.3. Variances: Variances of the components of system (2) 

are shown in Figure 9. Extemum values of the variances are given in 

Table 10. 
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Figure 9: Variances of the random model. 

Table 11: Extremum values of the variances. 

Variable (Maximum Value, Time) (Minimum Value, Time) 

𝑉(𝑥1(𝑡)) (0.000141923,6.3) (1.28368𝑒 − 028,0) 

𝑉(𝑥2(𝑡)) (0.00306553,10) (7.50662𝑒 − 029,0) 

𝑉(𝑥3(𝑡)) (0.501089,10) (2.00574𝑒 − 030,0) 

3.3.4. Confidence Intervals: Confidence intervals of the 

components of system (2) are shown in Figure 10. Extemum values of 

the confidence intervals are given in Table 11. The 99% confidence 

intervals are given for the mean values of the random variables in the 

form: 

[𝐸(𝑋(𝑡)) − 𝐾𝜎(𝑋(𝑡)), 𝐸(𝑋(𝑡)) + 𝐾𝜎(𝑋(𝑡))] 

where 𝐾 = 3. Alternatively, 𝐾 = 2 or 𝐾 = 1 could also be used 

for a lower confidence level. The red lines in the graphs represent the 

upper end of the intervals while the blue lines represent the lower end. 
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Figure 10. Confidence intervals of the random model. 

 

Table 12: Extremum values of the confidence intervals. 

Variable (Maximum Value, Time) (Minimum Value, Time) 

𝐶𝐼(𝑥1(𝑡)) (−0.527035,1.1) (−0.8,0) 

𝐶𝐼(𝑥2(𝑡)) (0.792919,10) (−1.1,0) 

𝐶𝐼(𝑥3(𝑡)) (0.106628,0.1) (−13.1846,10) 

 

4. Conclusions 

The random behavior of the model variables as shown in the 

figures above. The figures show that the random behavior of the 

variables are in accordance with their deterministic behaviors. The 

numerical differences between the random and deterministic results 

show the effects of the random parameters on the results. The random 

modeling of such dynamic models are easy to handle since they can be 

acquired through the direct randomization of the parameters of any 

deterministic equation system. Stochastic differential equations can 

also be used to model the randomness of such dynamic systems.  
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STOCHASTIC ZEEMAN HEARTBEAT MODELS WITH TWO 

AND THREE DIMENSIONS 

Mehmet MERDAN & Zafer BEKIRYAZICI & Pınar ORAL 

 

Abstract 

In this study, we will examine two and three dimensional Zeeman Models with 

white noise (Wiener process). Euler–Maruyama and Milstein numerical 

methods will be used to approach the solutions of these two models. The results 

of the stochastic models will be compared to the results of the deterministic 

models to underline the effects of the stochastic noise terms. The results from 

both schemes will also be compared to comment on the results of the two cases. 

Key Words: Zeeman Heartbeat Model, Stochastic Noise, Euler–Maruyama, 

Milstein, Stochastic Differential Equation. 

1. Introduction 

The use of mathematical models has been popular in many fields 

of science for centuries. Engineering, economy and biochemistry are 

some of the areas which mathematical modeling studies form an 

important part of the studies. Models consisting of ordinary differential 

equation systems have been used to analyze many phenomena like 

dengue disease (Bekiryazici et al., 2016b), biochemical reactions 

(Bekiryazici et al., 2016a), tobacco control (Pang et al., 2015). Further 

examples of models in mathematical biology are the heartbeat model of 

the British mathematician Sir Erik Christopher Zeeman (Zeeman, 

1972a, 1977). 

The heart is an almost fist-sized pump that which consists of two 

sides. The heart beats about 3 billion times in the human life cycle and 

its working system can be explained as follows. The dark red blood 

which is low in oxygen is collected in right half of the heart and then 

sent to the lungs. The blood picks up the oxygen in the lungs and then 

it is collected back in the left side of the heart. The left side of the heart 

sends the oxygenated blood to the body where this oxygen is used by 

the organs. The oxygen-poor blood returns back to the heart again and 

this cycle is repeated about 100,000 times daily. The contracting and 
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relaxing of the heart muscles which enables the pumping and collection 

of blood is controlled by electrochemical activity. The working of the 

heart under the control of the electrical impulses has been explained by 

a mathematical model consisting of ordinary differential equations by 

E.C. Zeeman in his studies in 1972 and 1977 (Stewart and Woodcock, 

1981; Zeeman, 1972a, 1977). 

The deterministic differential equation systems that form Sir E.C. 

Zeeman’s models explain the heartbeat behavior with two or three 

equations. Similar to these models, many other deterministic models 

provide useful information for analyzing various dynamics of events in 

biology, medicine, physics, etc. but it is known that some of the 

components of these models show stochastic behavior in real life. The 

parameters of some deterministic models or the initial values of some 

systems may have a random nature (Merdan et al., 2017). The use of 

stochastic effects to obtain stochastic differential equations enables the 

modeling of the overall randomness of these events in the model. 

Stochastic models have been used for analyzing bacterial resistance, 

Malaria disease SIRS epidemic models and etc. before (Merdan et al., 

2017; Bekiryazici, Kesemen, Merdan, 2017; Lahrouz et al., 2015). In 

this study, we will be forming stochastic differential equation systems 

to model the stochastic behavior of the heart by using stochastic effects 

in E.C. Zeeman’s heartbeat models. 

The paper is organized as follows: In section 2, the two 

dimensional Zeeman Model for heartbeat is introduced. The stochastic 

model for the two dimensional Zeeman model is also obtained in this 

section and results for the stochastic and deterministic analyses are 

given. In section 3, the three dimensional deterministic model is defined 

and the three dimensional stochastic model is obtained. Similarly, 

results for the deterministic and random analyses of the three 

dimensional models are also given in this section. The conclusions are 

given in the last part. 

2. Two Dimensional Zeeman Model 

 E.C. Zeeman’s heartbeat model is given in two dimensions as 

follows (E.C. Zeeman, 1972a): 

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
= −

1

𝜖
 (𝑥1

3 − 𝑇𝑥1 + 𝑥2), 

(1) 
𝑑𝑥2

𝑑𝑡
= 𝑥1 − 𝑥𝑑 , 
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where the variables are;: 𝑥1, which denotes the muscle fiber 

length and 𝑥2, which denotes the stimulus that controls muscle fiber 

contraction. The parameters of the model are given in Table 1 (E.C. 

Zeeman, 1972a, 1972b, 1977). 

Table 1. Values and descriptions of the parameters in system (1). 

Parameter Description Value 

𝜖 A constant dependent on the timescale 0.2 

𝑇 Overall tension in the heart 0.5 

𝑥𝑑 Typical relaxed fiber length 0, 0.41 

The initial values of the equation system (1) are given for the 

numerical investigation as below (E.C. Zeeman, 1972a, 1972b, 1977): 

𝑥1(0) = 0.5; 𝑥2(0) = 0. 

2.1. Deterministic Results 

 Built-in low order methods of MATLAB are used to obtain the 

following results for the deterministic equation system (1) (Figure 1). 

 

Figure 1: Deterministic solutions of 𝑥1, 𝑥2 and the phase 

portrait. 

 

The extremum values of the deterministic model components are 

obtained as follows (Table 2): 

Table 2: Extremum values of the deterministic solutions. 
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Variable Maximum Time Minimum Time 

𝑥1(𝑡) 0.821861 5.9000 −0.821905 7.4200 

𝑥2(𝑡) 0.404943 6.9200 −0.404872 5.4000 

 

2.2. Two Dimensional Stochastic Model 

 Random models consisting of random differential equations 

only model the randomness of the coefficients of initial values within 

the equations. However, the use of stochastic effects for obtaining 

stochastic differential equations enables the modeling of the overall 

noise in the phenomena under consideration. Hence, we will be using 

stochastic differential equations containing noise terms in terms of 

Wiener processes. The numerical solutions of the newly formed 

stochastic systems will provide useful information for the stochasticity 

of the event. 

 Euler-Maruyama scheme gives one of the simplest 

approximations for an Ito process. Consider 𝑋 =  𝑋𝑡 , 𝑡0  ≤  𝑡 ≤  𝑇 

satisfying the SDE on 𝑡0  ≤  𝑡 ≤  𝑇 with the initial value 𝑋𝑡0
 =  𝑋0. 

For a discretization of the interval [𝑡0, 𝑇] as 𝑡0 = 𝜏1 < ⋯ < 𝜏𝑛 < ⋯  <
𝜏𝑁 = 𝑇, (𝑛 =  0, 1, 2, . . . , 𝑁 –  1), the Euler-Maruyama approximation 

is a stochastic process 𝑌 = 𝑌𝑡 , 𝑡0  ≤  𝑡 ≤  𝑇 satisfying the iterative 

scheme (Kloeden, Platen, 1992; Cyganowski, Kloeden, Ombach, 

2001): 

𝑌𝑛+1  = 𝑌𝑛  +  𝑎(𝜏𝑛, 𝑌𝑛)(𝜏𝑛+1 – 𝜏𝑛)  +  𝑏(𝜏𝑛, 𝑌𝑛)(𝑊𝑛+1 – 𝑊𝑛). 

The Milstein scheme will also be used for the analysis. The 

Milstein approximation is a process 𝑌 = 𝑌𝑡 for 𝑡0  ≤  𝑡 ≤  𝑇 which 

satisfies the iteration 

𝑌𝑛+1  = 𝑌𝑛 +  𝑎 +  𝑏∆𝑊 +
1

2
 𝑏𝑏′(∆𝑊)2, 

where ∆=  (𝜏𝑛+1 –  𝜏𝑛) (Kloeden, Platen, 1992). These two 

methods will be used for the numerical investigation of the following 

stochastic model: 

𝑑𝑥1(𝑡)

𝑑𝑡
= −

1

휀
(𝑥1

3 − 𝑇𝑥1 + 𝑥2)𝑑𝑡 + 𝛾1𝑥1(𝑡)𝑑𝑊1(𝑡), 

(2) 
𝑑𝑥2(𝑡)

𝑑𝑡
= (𝑥1 − 𝑥𝑑)𝑑𝑡 + 𝛾2𝑥2(𝑡)𝑑𝑊2(𝑡). 
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where 𝑊𝑖, 𝑖 = 1,2 are independent Wiener processes. The 

diffusion coefficients of the stochastic equations in (2) will be taken as 

small quantities since a model with small diffusions are needed to 

model the small differences in the real life realizations of the event and 

the results of the deterministic models. 

 

2.3. Stochastic Results 

 The results for the stochastic model (2) are given for Euler-

Maruyama and Milstein schemes below. 

2.3.1. Euler-Maruyama Scheme: An approximate solution of 

the stochastic system (2) is obtained with Euler-Maruyama method in 

MATLAB. A realization of this approximation can be seen below 

(Figure 2). The extremum values of the approximation are given in 

Table 3. 

 

Figure 2: Realizations of the approximations obtained with 

Euler-Maruyama Scheme. 

 

Table 3: Extremum values of the realizations. 

Variable (Maximum Value, Time) (Minimum Value, Time) 

𝑥1(𝑡) (1.63652,1.8660) (−1.97532,8.9100) 

𝑥2(𝑡) (1.0547,8.5360) (−0.894728,7.2480) 
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2.3.2. Milstein Scheme: Approximations for the stochastic 

system (2) are obtained in MATLAB (Figure 3) and the extremum 

values of these approximate solutions are given below (Table 4). 

 

Figure 3: Realizations of the approximations obtained with 

Milstein Scheme. 

 

Table 4: Extremum values of the realizations. 

Variable (Maximum Value, Time) (Minimum Value, Time) 

𝑥1(𝑡) (2.36291,8.3540) (−2.43221,9.5960) 

𝑥2(𝑡) (1.59703,9.6160) (−1.85195,3.9760) 

3. Three Dimensional Zeeman Model 

 E.C. Zeeman has given another dynamic system consisting of 

3 nonlinear differential equations (E.C. Zeeman, 1977): 

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
=

1

𝜖
(−𝑥1

3 − 𝑥2𝑥1 − 𝑥3) 

(3) 
𝑑𝑥2

𝑑𝑡
= −𝛽𝑥1 − 𝛿𝑥2 

𝑑𝑥3

𝑑𝑡
= −𝑥2 − 𝜃 

Initial values of system (3) are given as: 𝑥1(0) = −0.8, 𝑥2(0) =
−1.1, 𝑥3(0) = 0.1. The parameters of this model have the following 

deterministic values: 𝜖 = 0.2, 𝛽 = 2, 𝛿 = 2, 𝜃 = 1. Here, 𝑥1(𝑡) 
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represents the muscle fiber length, 𝑥2(𝑡) represents the tension in the 

muscle fiber and 𝑥3(𝑡) represents the electrochemical control. 𝜖, 𝛽, 𝛿 

and 𝜃 are positive constants (Jafarnia-Dabanloo et al, 2007; Zeeman, 

1977). 

3.1. Deterministic Results 

 The following deterministic solutions (Figure 4) and extremum 

values (Table 5) for the system (3), using a similar method to the case 

of the two-dimensional model. 

Table 5: Extremum values of the deterministic solutions of (3). 

Variable Maximum Time Minimum Time 

𝑥1(𝑡) 1.60908 3.5388 −0.833977 0.1488 

𝑥2(𝑡) 0.343799 0.9592 −1.57313 4.2874 

𝑥2(𝑡) 0.209643 9.0668 −2.05045 2.5360 

 

 

Figure 4: Solutions of the three dimensional Zeeman model. 

 

3.2. Three Dimensional Stochastic Model 

 The stochastic model is obtained in a similar way as below: 

𝑑𝑥1(𝑡)

𝑑𝑡
=

1

𝜖
(−𝑥1

3 − 𝑥2𝑥1 − 𝑥3)𝑑𝑡 + 𝛾1𝑥1(𝑡)𝑑𝑊1(𝑡), 

(4) 
𝑑𝑥2(𝑡)

𝑑𝑡
= (−𝛽𝑥1 − 𝛿𝑥2)𝑑𝑡 + 𝛾2𝑥2(𝑡)𝑑𝑊2(𝑡), 
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𝑑𝑥3(𝑡)

𝑑𝑡
= (−𝑥2 − 𝜃 )𝑑𝑡 + 𝛾3𝑥3(𝑡)𝑑𝑊3(𝑡). 

where 𝑊𝑖, 𝑖 = 1,2,3 are independent Wiener processes. Once 

again, small diffusion will be used for the numerical investigation of 

system (4). 

 

3.3. Random Results 

 The results for the stochastic model (4) are given for Euler-

Maruyama and Milstein schemes below. 

3.3.1. Euler-Maruyama Scheme: An approximate solution of 

the stochastic model (4) is found with Euler-Maruyama method in 

MATLAB. A realization of this approximate solution can be seen below 

(Figure 5). The extremum values of the approximation are listed in 

Table 6. 

 

Figure 5: Realizations of the approximations obtained with Euler-

Maruyama Scheme. 

 

Table 6: Extremum values of realizations. 

Variable Maximum Time Minimum Time 

𝑥1(𝑡) 4.72285 5.1654 −0.993867 0.6702 

𝑥2(𝑡) 0.269405 1.1202 −5.57595 9.4878 

𝑥2(𝑡) 0.516564 6.8220 −8.49495 2.6036 
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1.1.1. Milstein Scheme: Approximations for the stochastic 

system (4) are found in MATLAB (Figure 6) and the extremum values 

of these approximations are given below (Table 7). 

 

Figure 6: Realizations of the approximations obtained with 

Milstein Scheme. 

 

Table 7: Extremum values of the realizations. 

Variable Maximum Time Minimum Time 

𝑥1(𝑡) 3.68199 3.8780 −2.36386 0.4800 

𝑥2(𝑡) 1.40226 0.9220 −3.6952 3.6620 

𝑥2(𝑡) 1.16324 4.2160 −5.71624 1.4840 

 

2. Conclusions 

In this model, the two and three dimensional Zeeman heartbeat 

models have been turned into systems of stochastic differential 

equations. Euler-Maruyama and Milstein schemes have been used to 

analyze the models numericalally and the results are shown in graphs. 

Stochastic models show that even under small diffusions, some unlikely 

results may occur. The stochastic results are in accordance with the 

deterministic results and the differences between the numerical results 

of these two cases display the effects of the stochastic noise on the 

model results.  
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PONZA TAŞI VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFU KARIŞIMININ 

BİYOGAZ SAFLAŞTIRMA İŞLEMLERİNDE 

KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ 

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE USABILITY OF 

PONZA STONE AND BLAST FURNACE SLAG MIXTURE IN 

BIOGAS PURIFICATION PROCESSES 

Mustafa KARAGÖZ & Nuri TUNÇ & Burak ÇİFTÇİ & 

İsmail EKMEKÇİ & Emrah DENİZ 

 

Özet 
Refah düzeyinin artması ve gelişen teknolojiyle birlikte, üreticiden tüketiciye 

her alanda enerji talebinde artış yaşanmaktadır. Enerji tüketimindeki artış 

nedeniyle, enerji ihtiyacı ülkemizde ve uluslararası gündemde oldukça önemli 

bir yer tutar. Enerji kaynakları yenilenemez ve yenilenebilir olmak üzere 

genellikle iki başlık altında toplanır. Yenilenemez enerji kaynakları kısa zaman 

aralığında üretilemeyen enerji kaynağı olarak tanımlanır. Bunlar, fosil kökenli 

yakıtlardır. Yenilenebilir enerji kaynakları ise, tekrar tekrar kullanılabilen enerji 

kanyaklardır ki güneş, hidro enerji, rüzgâr ve biyokütle yenilenebilir enerjiye 

birer örnektir. Günümüzde fosil kökenli yakıtların tükenmeye başlaması ve 

önemli çevresel sorunlara sebep olması, alternatif enerji kaynaklarına olan 

talebin artmasını sağlamıştır. Artan talep ise, alternatif enerji kaynaklarının 

iyileştirilmesi, ucuz, temiz, ve yeterli miktarda enerji üretmek ve sorunsuz 

kullanımı konusundaki çalışmaları hızlandırmıştır. Alternatif enerji 

kaynaklarından biri olan biyolojik olarak üretilebilen biyogaz; biyolojik 

atıklardan, tarımsal atıklarından ve hayvansal atıklar vb. atıklardan farklı 

metotlarla üretilebilen bir gazdır. Biyogaz içeriğinde %50-70 CH4, %30-50 

CO2, %<1 N2, 10-4000 ppm H2S, %<0.2 O2 bulundurmaktadır. Biyogaz 

içeriğindeki CH4 miktarına bağlı olarak içten yanmalı motorlarda, ısıtma ve 

elektrik üretimi gibi uygulamalarda verimli bir biçimde kullanılabilmektedir. 

Biyogaz içeriğindeki H2S biyogazın kullanıldığı cihazlarda korozyona sebep 

olarak cihazı kullanılmaz duruma getirebilmektedir. Bu sebeple biyogazın 

kullanılmadan önce içeriğindeki kirleticilerin uzaklaştırılması gerekmektedir. 

Yapılan çalışmada hayvansal atıklardan üretilen biyogazın içeriğinde bulunan 

kirletici gazları saflaştırmak amacıyla ponza taşı ve yüksek fırın cürufu karışımı 

kullanılmıştır. ponza taşı ve yüksek fırın cürufu karışımının H2S azaltmaya 

etkisi farklı debiler ve basınçlar için deneysel olarak incelenmiştir. Yapılan 

deneyler sonucunda, 3 L/dakika debide biyogazın ponza taşı ve yüksek fırın 

cürufu karışımının bulunduğu saflaştırma kulesine giriş öncesi ölçülen 101 ppm 

H2S değeri %35 oranında saflaşarak 66 ppm seviyesine düştüğü tespit 
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edilmişidir. Çalışmada debinin artması ile birlikte H2S gideriminin azaldığı 

gözlemlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Biyogaz, Saflaştırma, Ponza Taşı ve Yüksek Fırın Cüruf 

Karışımı, H2S 

 

Abstract 
Along with the increase in the level of welfare and the developing technology, 

there is an increase in energy demand by both producers and consumers. Due 

to the increase in energy consumption, the energy demand is very important 

both in our country's agenda and international agenda. Energy resources are 

generally classified under two headings: non-renewable energy sources and 

renewable energy sources. Non-renewable energy sources are defined as the 

energy sources which can not be produced within a short period of time. These 

are fossil fuels. Renewable energy sources are reusable energy sources such as 

solar, hydro energy, wind and biomass. Today, starting to depletion of fossil-

based fuels which are also causing significant environmental problems is 

resulting in increased demand for alternative energy sources. Increasing 

demand has accelerated the work of improving alternative energy sources, 

producing cheap, clean, and sufficient amounts of energy and ensuring smooth 

use. One of the alternative energy sources is biologically produced biogas; is a 

gas which is  produced from biological wastes, agricultural wastes, animal 

wastes and similar wastes. The biogas contains 50-70% CH4, 30-50% CO2, less 

than 1% N2, 10-4000 ppm H2S, and <0.2% O2. Depending on the CH4 amount 

in the biogas content, it can be used efficiently in applications such as internal 

combustion engines, heating systems and electricity generation. In devices 

where biogas is used, H2S in the biogas can cause corrosion and cause the 

device to become unusable. For this reason, it is necessary to remove 

contaminants from the contents of biogas before it can be used. In the study, a 

mixture of ponza stone and blast furnace slag was used to purify the pollutant 

gases in the biogas which is produced from animal wastes. The effect of H2S 

removal of the mixture of ponza stone and blast furnace slag was 

experimentally investigated for different flow rates and pressure rates. As a 

result of the experiments, it was determined that under 3 L / min flow rate, the 

101 ppm H2S value of biogas, which was measured before entering the 

purification tower, which is filled with the mixture of ponza stone and blast 

furnace slag, was 35% purified and decreased to 66 ppm. It has been observed 

that the H2S elimination decreases with the increase of the flow rate. 

Key Words: Biogas, Purification, Ponza stone and blast furnace slag mixture, 

H2S 

 

Giriş 

Küresel enerji talebi, teknolojik gelişmelerle birlikte hızla 

büyümekte ve bu talebin yaklaşık olarak %88’i ana enerji kaynağı olan 

fosil kökenli yakıtlardan karşılanmaktadır [1]. Artan enerji tüketimine 

paralel olarak artış gösteren sera gazı emisyonları ve enerji 

güvenliğinden dolayı birçok ülke enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir ve 
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nükleer enerji gibi alternatif enerji kaynaklarından sağlama yoluna 

gitmektedir [2]. 

Alternatif enerji kaynaklarından biri olan biyogaz, hem enerji 

üretme potansiyeli hem de atıkların bertaraf edilerek kaliteli doğal 

gübre üretilebilme potansiyellerinden dolayı ön plana çıkmaktadır [3-

6]. Biyogaz, organik maddelerin anaerobik ayrışması ile üretilen 

içeriğinde yaklaşık olarak % 55-70 CH4, % 30-45 CO2 ve az miktarlarda 

NH3 (80-100 ppm), H2S (1000-3000 ppm) ve hidrokarbonlardan (<100 

ppm) oluşan bir karışımdır [7].  

Hayvansal atıkların anaerobik ortamda çürütülmesi sonucu 

üretilen biyogaz, içeriğinde yüksek miktarda bulunan ve bir sera gazı 

olan CH4’ten dolayı atmosfere doğrudan bırakılmamalıdır. Bunun 

yerine içten yanmalı motorlarda yakıt olarak kullanılarak, elektrik ve 

mekanik güç elde etmenin yanı sıra doğrudan yakılması ile ısı enerjisi 

de elde edilebilir. Ancak, biyogazın yakıt gibi kullanılabilmesi için 

saflaştırma işlemi gerekmektedir. Biyogazda bulunan CH4 gazını hem 

içten yanmalı motorlarda yakıt olarak hem de ısıtma ve pişirme amaçlı 

olarak ev işlerinde verimli bir şekilde kullanmak için içeriğinde bulunan 

kirletici gazların saflaştırılması gerekmektedir. Saflaştırma işlemi, 

biyogaz içindeki yanma reaksiyonuna girmeyen H2S, CO2, nem ve diğer 

gaz bileşenleri biyogazdan uzaklaştırarak, CH4 içeriğini 

zenginleştirmeye ve biyogazın ısıl değerini yükseltmeye yöneliktir. H2S 

giderimi için yaygın kullanılan işlemler Çizelge 1’de verilmiştir [8]. 

 

Çizelge 1. H2S Giderim Yöntemleri 

1 Biyogazın içine O2 veya hava verilmesi 

2 Su ile temizleme 

3 Sodyum hidroksit ile temizleme 

4 Demir oksit paletlerden biyogazın geçirilmesi 

5 Aktif karbon kullanılması 

6 Besleme materyaline demir klorür katılması 

7 Demir talaş içerisinden biyogazın geçirilmesi 

8 Biyolojik desülfürizasyon olarak sıralanabilir. 
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Biyogaz elde edildikten sonra, içten yanmalı motorlarda yakıt 

olarak veya yakılarak ısı enerjisi şeklinde kullanılabilir. Ancak, 

biyogazın içeriğindeki H2S varlığı birçok ekipmanda yıpratıcı ve toksik 

etkiye sahip olduğu için saflaştırma işlemi gerekmektedir [9]. Aktive 

edilmiş karbon ile adsorpsiyon biyogaz içeriğindeki H2S’i saflaştırma 

için en uygun yöntemlerden biridir. Ancak, yüksek işletme 

maliyetlerinden dolayı, doğal materyallerin (ağaç, torf, kömür, linyit, 

vb.) yanı sıra endüstriyel/ tarımsal/ evsel atıklar ya da cüruf, ince kül, 

küspe, kırmızı çamur gibi yan ürünler kullanılarak düşük maliyetli 

alternatif emicilerin araştırılması desteklenmektedir [10-15]. 

Özekmekci vd. (2015), yaptıkları çalışmada; zeolitlerin H2S 

tutma kapasiteleri araştırılmıştır. Yaptıkları deneysel ve teorik 

çalışmalarda, biyogazdan H2S’i uzaklaştırmada farklı zeolitler için 

tahmin edilen emme seçiciliği için yaklaşık olarak aynı sonuçlar 

bulunmuş olup, en iyi değeri 13X olarak bilinen faujasite için 4.5-10 

aralığında, en düşük değeri 4A ve 5A olarak bilinen zeolitler için 1.8-

2.7 aralığında bulmuşlardır. Zeolitlerin metal yada metal oksitlerle 

değişikliği ile yüksek H2S tutma kapasitesi olduğu belirtilmiştir [16]. 

Rakmak ve arkadaşları, çalışmalarında; biyogazdan H2S saflaştırmak 

için Fe+3 katkılı MgO katalizör kullanmışlardır. Su adsorban içeren 

emme kolunu biyogazdan H2S emmek için ters akıntı modu ile 

çalıştırılmıştır. Sentezlenen katalizör, sulu adsorban sıvısı içerisinde 

H2S çözünmesinin devamı için kolona doldurulmuş ve hava akımı 

verilerek sistemin rejenere edilmesini sağlamışlardır. Yaptıkları 

deneyler sonucunda; optimum durumun çift dolgulu kolon sisteminde 

0.6 sıvı/gaz oranı, 1 L/dak. biyogaz akış oranı ve 10 parça katalizör ile 

CH4 kaybı olmaksızın en yüksek H2S uzaklaştırma veriminin % 72 

olduğunu ortaya koymuşlardır [17]. Liu ve arkadaşları yaptıkları 

çalışmada; verimli bir hibrit adsorban/fotokatalitik bileşim olan 

TiO2/zeolit ile ultrasonik-kalsinasyon yoluyla ucuz ve doğal zeolitin 

yüzeyi üzerine TiO2 kaplayarak, biyogazdan SO2 yakalama ve H2S 

gidermeyi amaçlamışlardır. 5-TiO2/Zeolit (0,013 mmol/g), Zeolit (0,05 

mmol/g) ve TiO2 (0,07 mmol/g) ile karşılaştırıldığında en yüksek H2S 

saflaştırma oranını göstermiş ve en düşük SO2 emisyonu ise nemli 

durumdaki TiO2 ile karşılaştırıldığında gerçekleştiğini belirtmişlerdir 

[18]. Lestari ve arkadaşları yaptıkları çalışmada; dolgulu yataklı bir 

reaktörde, kükürt oksitleyici bakterilerin biyofilm olarak ekli olduğu 

meyve tohumları kabukları (SFS) ile H2S giderimi için çalışmış ve 

sonuçları değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar 80 cm yüksekliğinde 

8 cm iç çapa sahip bir biyo filtreye ekli izolat’ın 4 saatlik bir kalma 

süresine tekabül eden 8550 g m-3 h-1 biyogaz akış hızında biyogazdaki 
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H2S’i 142.48 ppm değerinden 4.06 ppm değerine indirebileceğini 

(%97,15 giderme verimi) göstermiştir [19].   

Literatürde, biyogazın saflaştırılması amacıyla yapılmış birçok 

çalışma olmasına rağmen, demir-çelik üretim prosesi atığı olan granüle 

cürufun bu amaçla kullanıldığı deneysel bir çalışma yer almamaktadır. 

Yapılan çalışmada hayvansal atıklardan üretilen biyogazın içeriğinde 

bulunan kirletici gazları saflaştırmak amacıyla ponza taşı ve yüksek 

fırın cürufu karışımı kullanılmıştır. ponza taşı ve yüksek fırın cürufu 

karışımının H2S giderime etkisi farklı debiler ve basınçlar için deneysel 

olarak incelenmiştir.  

Materyal ve Metot 

Deneysel olarak yapılan çalışma, Karabük Üniversitesi, Biyogaz 

Araştırma Merkezi bünyesinde yer alan laboratuarda 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarda kullanılan, Karabük Demir-Çelik 

fabrikasından temin edilmiş ve Karabük Üniversitesi Demir Çelik 

Entsitüsü’nde EDX analizi yapılmıştır. Çizelge 2’de Granüle cürufun 

ve Ponza taşı element içeriği verilmiş ve Şekil 1’de yüz kat büyütülmüş 

SEM görüntüleri gösterilmiştir.  

 

Çizelge 2. Kullanılan granüle cürufun ve ponza taşının element 

içerikleri 

Granüle Cüruf Ponza Taşı 

İçerik Kütlesel Oran 

(%) 

İçerik Kütlesel Oran 

(%) 

C 8,72 C 13,24 

O 35,24 O 22,13 

Al 0,70 Mg 0,30 

Si 2,20 Al 2,55 

P 1,51 Si 23,65 

S 0,64 P 3,04 

K 0,22 S 0,53 

Ca 37,69 K 1,30 

Mn 4,20 Mn 12,50 

Fe 8,88 Fe 20,77 
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Granüle Cüruf Ponza Taşı 

Şekil 1. Granüle cüruf ve Ponza taşının SEM görüntüleri 

 

Temin edilerek ön incelemeleri yapılan Granüle cüruf ve ponza 

taşı elekten geçirilerek elek altı ve üstü olarak ayrılıp sınıflandırıldıktan 

sonra içerisindeki toz ve diğer kirleticileri temizlemek için yıkama 

işlemine tabi tutulmuştur. Kuruyup içeriğindeki nemi giderilen granüle 

cüruf ve ponza taşı 1:1 oranda karıştırılıp deneylerde kullanılan 

saflaştırma kulesine yerleştirilmek üzere hazır hale getirilmiştir  

Biyogaz üretimi aşamasında ise, günlük yaklaşık 150 kg (kütlesel 

olarak %35’i su, %17’si peyniraltı suyu, %40’ı büyük baş hayvan 

gübresi ve %8’i tavuk gübresi) subsurat ön depoda hazırlanmakta ve bir 

loblu pompa ile fermentere gönderilmektedir. Substurat fermenterde 37 

°C sabit sıcaklıkta anaerobik fermentasyona tabi tutularak biyogaz 

üretimi gerçekleştirilmiştir. Biyogaz üretim sisteminin ana 

elemanlarının yer aldığı şematik görünüm Şekil 3’te verilmiştir. 



M. Karagöz & n. Tunç & B. Çiftçi & İ. Ekmekçi & E. Deniz | 115 

 

 

Ham Biyogaz

Saflaştırılmış Biyogaz

ISI

ELEKTRİK

Isı ve Güç

Santrali

N
em

 A
lm

a

K
u

le
si

Y
ık

am
a

K
u

le
si

S
af

la
şt

ır
m

a

K
u

le
si

HAM BİYOGAZ DEPOSU

1. Fermantör2. Fermantör

I-2

E-4

E-5

Loblu Pompa

HBH HEH

 

HEH V3

 

HEH V2

Emme Hattı

Basma Hattı

 

HBH  V2

 

HBH  V3

Son

Depo

Ön

Depo

 

H
E

H
 V

1

 

H
E

H
 V

4

 

HBH V1

 

HBH V4

Şekil 3. Biyogaz üretim sisteminin şematik görünümü.  

 

Kurulan deney sisteminde gaz basıncı sabit tutulmuş, üretilen 

biyogaz saflaştırma kulesi içerisine yerleştirilen granüle cüruf ve ponza 

taşının içerisinden 3 lt/dak, 6 lt/dak ve 9 lt/dak debi oranlarında 

geçirilmiş ve malzemelerin H2S saflaştırma oranları incelenmiştir. 

Deneylerin süre ölçümü için dijital kronometre kullanışmış olup deneye 

başlandığı anda çalıştırılmış ve deney bitişinde durdurulmuştur. 

Biyogaz ilk olarak depodan blower fan ile çekilmiş ve yine blower fan 
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ile saflaştırma kulesinden geçirilmek üzere basılmıştır. Biyogaz 

saflaştırma kulesi öncesi gaz akış ölçerden geçirilerek debi oranı, debi 

ayar vanası ile sabitlenmiştir. Deneye debi oranı sabitlendiği anda 

başlanmıştır. Saflaştırma kulesi öncesi biyogazın içeriğindeki gazlar 

GA 5000 biyogaz analizörü ile ölçülmüş ve kayıt edilmiştir. Biyogaz, 

saflaştırma kulesinden geçtikten sonra analizör ile tekrar ölçülmüş ve 

kayıt edilmiştir. Saflaştırma kulesinden çıkan gaz numune torbasında 

depolanmıştır. Şekil 4’de sabit basınçta farklı debiler için kurulan deney 

sisteminde kullanılan ekipmanlar ve deneyde kullanılan biyogazın 

saflaştırma işlemi akış şeması verilmiştir. 

 

1- Gaz Deposu 2- Kronometre 3-Blower Fan 4- Debi Ayar Vanası 

5- Gaz Akış Ölçer 6- Biyogaz Analizörü 7-Saflaştırma Kulesi 8-Numune Deposu 

Şekil 4. Farklı debiler için H2S giderim sistemi 

 

H2S, CH4’e göre daha küçük molekül yapısına sahip olduğundan 

farklı basınçlar altında (0,5-1bar), cüruf ve ponza taşının H2S tutma ve 

CH4 geçirme kapasitesi incelenmiştir. Yapılan deneylerde, kompresör 

vasıtası ile depodan çekilen biyogaz basınç regülatörü ile istenilen 

basınca sabitlenip manometre ile kontrol edildikten sonra dijital 

kronometre başlatılmış ve gaz sayacı okunmuştur. Sayaçtan geçen 

biyogaz, kompresör öncesi analizör ile biyogazın içeriğindeki gazlar 

ölçülmüş ve kayıt altına alınmıştır. Saflaştırma kulesi sonrası biyogaz 

numune deposunda biriktirilmiş ve biyogazın içeriğindeki değişim 

tekrar analizör ile ölçülüp kayıt altına alınmıştır. Deney bittiği anda 

kronometre durdurulmuş ve sayaç tekrar okunmuştur. Şekil 5’de farklı 

basınçlarda yapılan deneyler için kurulan sistem ekipmanları ve akış 

şeması verilmiştir. 

 



M. Karagöz & n. Tunç & B. Çiftçi & İ. Ekmekçi & E. Deniz | 117 

 

 

 

1- Gaz Deposu 2- Kronometre 3-Biyogaz Sayacı 4-Biyogaz Analizörü 

5- Kompresör 6- Saflaştırma Kulesi 7-Basınç Regülatörü 8-Numune Deposu 

Şekil 4. Farklı basınçlar için H2S giderim sistemi 

 

Sonuçlar ve Tartışma  

Yapılan çalışmanın ilk aşamasında, pilot ölçekli kurulan bir 

biyogaz sisteminde, kofermantasyon yöntemi biyogaz üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Üretilen biyogazın yapılan saflaştırma kulesinden 

öncelikle sabit basınçta ve 3 lt/dak, 6 lt/dak ve 9 lt/dak değişken debi 

değerlerinde, granüle cüruf ve ponza taşı içerisinden geçirilmesi sonucu 

farklı H2S saflaştırma oranları elde edilmiştir. Yapılan deneylerin 

sonuçları Çizelge 3’te verilmiştir. 

 

Çizelge 3. Karışımdan oluşan malzeme için farklı debi sonuçları. 

Debi 3 L/dak. 

 CH4 C2O O2 H2S 

Giriş 19,2 11,8 14,9 101 

Çıkış 17,7 10,8 15,3 66 

Değişim %8 %8 -%3 %35 

Debi 6 L/dak. 

Giriş 26,9 17,2 12,0 160 

Çıkış 25,5 16,1 12,4 121 

Değişim %5 %6 -%3 %24 
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Debi 9 L/dak. 

Giriş 32,1 21,0 10,0 205 

Çıkış 31,8 20,6 9,9 177 

Değişim %1 %2 %1 %14 

 

Cüruf malzemesinde debi değerinin artmasıyla H2S saflaştırma 

oranının azaldığı tespit edilmiştir. Debi değerleri 3- 6- 9 L/dak değerleri 

için saflaştırma oranları sırasıyla %35- %24 ve %14 olmuştur. 

Biyogaz içeriğindeki H2S’i farklı basınç şartları altında 

saflaştırmak amacıyla yapılan çalışmalarda, basınç arttıkça biyogaz 

içeriğindeki H2S’in saflaşma oranı artmıştır, Farklı basınçlarda yapılan 

deneylerin sonuçları Çizelge 4’te verilmiştir 

Çizelge 4. Karışım (Ponza Taşı ve Yüksek Fırın Cürufu) Farklı Basınç 

Sonuçları 

Basınç 0,5 Bar 

 CH4 C2O O2 H2S 

Giriş 43,6 29,1 5,6 306 

Çıkış 42,5 28,4 5,8 291 

Değişim %3 %2 -%4 %5 

Basınç 1,0 Bar 

Giriş 43,6 29,1 5,5 306 

Çıkış 40,2 26,8 6,8 274 

Değişim %8 %8 -%24 %10 

 

Elde edilen H2S saflaştırma verileri, granüle cüruf ve ponza taşı 

karışımının özellikle biyogazın ön saflaştırma işlemlerinde etkin 

biçimde kullanılabileceğini, biyogaz sistemlerde kullanılan diğer 

saflaştırma ünitelerinin ömürlerinin uzamasına ve H2S saflaştırma 

maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacağını göstermektedir. Elde 

edilen veriler, demir-çelik fabrikalarında bol miktarda açığa çıkan 

granüle cüruf malzemesi için yeni bir kullanım alanı geliştirildiğini 

göstermektedir. Bununla birlikte, bertaraf etme ve depolama problemi 
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olan granüle cürufun, katma değer sağlanabilecek bir özelliği de ortaya 

koyulmuştur.  

Yapılan deneysel ve teorik çalışmalar ışığında biyogazın 

saflaştırılması konusunda yapılacak yeni çalışmalarda;  

 Biyogazın saflaştırılması ve içeriğindeki kirleticilerin 

giderilerek CH4 oranlarının arttırılması amacıyla, alternatif yöntemler 

geliştirilmeli ve bu yöntemler deneysel çalışmalar ile desteklenmelidir. 

 H2S’in saflaştırılması amacıyla kullanılabilecek uygun 

özelliklere sahip yeni atık veya doğal malzemeler tespit edilerek 

saflaştırma performansları tespit edilmelidir. 
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AHŞAP MALZEMEDE ÇEVRESEL KORUYUCU OLARAK 

JEOTERMAL VE ZENGİN MİNERALLİ SULARIN 

ANTİFUNGAL, ANTİTERMİTİK VE BAZI FİZİKSEL-

MEKANİKSEL ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİLERİ 

THE EFFECTS OF ANTIFUNGAL, ANTITERMITIC AND SOME 

PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF GEOTHERMAL AND 

RICH MINERAL WATERS AS ENVIRONMENTAL PROTECTORS IN 

WOOD MATERIAL 

 

Selim ŞEN & Ahmet Ali VAR & Ayşe ÖZ 

 

Özet 

Ahşap malzeme mobilya endüstrisi, parke, lambri, tavan ve çatı malzemesi 

olarak iç mekanlarda kullanım süresinin uzatılması için koruyucu maddeler ile 

muamele edilmektedir. Ahşap korumada kullanılan kimyasallara benzer 

şekilde jeotermal ve zengin mineralli sular da çeşitli tuzlar ile bazı mineralleri 

içermektedir. Toksik kimyasal koruyucular yerine çevresel önem taşıyan 

mineralli sular ile jeotermal suların ahşapta tahribat yapan zararlılara karşı 

koruyucu etkinlikleri birtakım deneyler ile araştırılmıştır. Mineral içeriği 

zengin jeotermal sularla muamele edilen kızılçam odun örneklerinde 

minerallerin odun hücre çeperlerine tutunarak odunda radyal ve teğet 

yönlerdeki genişlemeleri azaltıcı yönde etki ettiği saptanmıştır. Çeşitli 

jeotermal suların anti-termit aktivitesinin incelenmesi üzerine yapılan diğer 

çalışmada, jeotermal akışkanların, konsantrasyonunun yükseltildiğinde termit 

zararına karşı ahşap malzemeyi korumada etkili olduğu belirlenmiştir. 

Sarıçam odunlarında küf mantarlarına karşı yapılan bir deneyde, konsantre 

edilen jeotermal suların mantar saldırılarını durdurmada etkili olduğu, bu 

etkinin kaynağa göre değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. Zengin mineralli 

yoğunlaştırılmış sularla muamele edilmiş Dişbudak odun örneklerinde diri 

odun böceği larvaları ile yapılan bir çalışmada larvaların yaşam ve gelişiminin 

olumsuz yönde etkilendiği gözlenmiştir. Aynı sular ile sarıçam odunlarında 

Gloeophyllum trabeum ve Coriolus versicolor mantarlarına karşı yapılan 

çalışmada mineral suların antifungal etkiler gösterdiği saptanmıştır. Bu 

çalışmalar jeotermal suların ve zengin mineralli suların ahşabın korunmasında 

alternatif çevreci koruyucular olarak ümit verici olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ahşap koruma, jeotermal su, mineral su, antifungal, 

antitermit 
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Abstract 

Wooden material is treated with protective materials to extend the using 

period indoors as parquet, paneling, ceiling and roofing material. Geothermal 

and rich mineral waters with their species contain various salts and some 

minerals shown that similarity to the protective chemicals. Protection 

activities of geothermal waters and mineral waters are important from 

environmental care instead of toxic chemical preservation which have been 

investigated by some experiments against to wood hazards. Red pine wood 

samples treated with geothermal waters have rich mineral content are shown 

that reducing effect of expansion of radial and tangential directions by 

adhering to the wood cell walls. In another study on the investigation of the 

anti-termite activity of various geothermal waters, it was determined that 

geothermal fluids are effective in protecting wood materials against termite 

damage when the concentration is increased. In an experiment on mold fungi 

in Scots pine wood samples, concentrated geothermal waters have been found 

to be effective in stopping fungal attack, and this effect has been found to vary 

according to the source. In a study of sapwood insect larvae in ash wood 

samples treated with rich mineralized water, it was observed that the life and 

development of larvae were affected in the negative direction. In another 

study was made with same waters on the Scots pine wood samples has been 

determined that mineral waters show that the antifungal effects against to 

Gloeophyllum trabeum and Coriolus versicolor fungus. These studies show 

that geothermal waters and rich mineral waters are promising as alternative 

environmental protectors in the protection of wood 

Key Words: wood treatment, geothermal waters, rich mineral waters, 

antifungal, antitermite 

 

Giriş 

Ahşap malzemenin, yüzyıllardır iç ve dış mekanlarda mobilya 

endüstrisinde, parke, lambri, tavan ve çatı malzemesi olarak bir çok 

kullanım yeri bulunmaktadır. Bunun yanı sıra estetik ve dekoratif 

görünümü ile çeşitli kullanım yerlerine uygun özelliklere sahiptir. 

Ahşap malzemenin yapı malzemesi olarak tercih edilmesinin en 

önemli sebepleri arasında, kolay elde edilmesi, istenilen şekil ve 

boyutlarda işlenebilmesi, yenilenebilen bir malzeme olması, düşük 

işçilik ve tamir masraflarının bulunmasından kaynaklanmaktadır. 

Ahşap malzeme; depreme karşı dayanıklı, estetik, doğal, düşük 

maliyetli ve ekolojik bir malzeme olması nedeniyle insanlar tarafından 

yaşam boyunca tercih edilecektir. Yanma özelliği doğal bir malzeme 

olan ahşabın kullanımındaki en önemli sıkıntılardan birisidir. Bu 

olumsuz özelliklerinin yanı sıra ahşabın yangında taşıma yeteneğini 

geç kaybetmesi, yangın direncinin yüksek olması, çelik ve betonarme 

sistemlerdeki gibi ani çökmelere sebebiyet vermemesi gibi olumlu 

özellikleri de bulunmaktadır (Öz, 2007). 
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Ağaç malzemede kullanıldığı ortamlarda sıcaklık ve bağıl 

nemden dolayı boyut değişmeleri olabilmekte, yanmaya ve odun 

zararlıları tarafından çürümeye karşı hassastır (Öz, 2007) 

Uygulanacak emprenye yönteminin seçiminden önce, koruma 

biçime bağlı olarak en uygun emprenye maddesinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Bunun yanı sıra emprenye maddelerinin yapımında 

bitkisel ve hayvansal zararlılara karşı zehirlilik (toksik) etkisi ile ağaç 

malzemede yüzey gerilimini azaltıcı ve böylece derinlere geçmesini 

kolaylaştırıcı ve liflere tutunmasını sağlayıcı özellikleri de 

bulunmalıdır (Yıldız, 2005; Köse, 2012). 

Fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörlere karşı ağaç 

malzemenin daha dayanıklı hale gelmesini sağlamak ve kullanım 

ömrünü artırmak için, kurutma, emprenye ve üst yüzey işlemleri gibi 

bazı işlemler uygulanmaktadır. En çok uygulanan koruma yöntemi ise 

ağaç malzemenin kullanım yerine göre uygun yöntem ve uygun bir 

kimyasal madde ile muamele edilmesi işlemidir (Şen, 2001; Öz, 

2017). 

Son yıllarda çevreye zararlı ağır metaller içeren odun koruyucu 

kimyasal maddeler yerine odun koruma teknolojisinde yeni geliştirilen 

çevreye dost odun koruyucu maddeler gündeme gelmektedir. Ağır 

metal tuzları içeren zehirli koruyucu maddeler ile emprenye edilerek 

iç mekanda kullanılan ahşap malzemeler sağlığa oldukça zararlı 

olduğundan, bunların yerine sentetik ve poliüretan vernikler üst yüzey 

koruyucu maddeler olarak uygulanması tavsiye edilmektedir. 

İnsanların yaşam ve çalışma alanlarında kullanılan ağaç malzeme 

genellikle emprenye edilmeden ev ve iş yerlerine monte edilmekte 

sonrasında ise uçucu organik bileşikler üst yüzeyine koruma maddesi 

olarak uygulanması gerçekleşmektedir. Ancak bu uçucu organik 

bileşiklerin kullanımında sağlığa zararlı yönlerinin olması, ağaç 

malzemeyi tam olarak koruyamaması ve iç mekân kirlenmelerinin 

kaynağı olması gibi olumsuzlukları bulunmaktadır. Bahsedilen bu 

bileşikler sadece üst ya da dış yüzeye uygulandıklarından ahşap 

malzemenin alt ve orta kısımları korumasız kalmakta, şartlar uygun 

olduğunda mantar ve böcek tahribatı meydana gelmektedir.  

Odun korumada kullanılacak olan emprenye maddelerinin hem 

odunu derinlemesine koruması hem de iç mekanlarda insan sağlığı 

açısından tehdit oluşturmaması zorunludur. Bu bağlamda ahşap 

koruma endüstrisi için çevreci olan alternatif odun koruma maddeleri 

arayış çalışmaları devam etmektedir. 
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1.Jeotermal Suların Emprenye Maddesi Olarak 

Kullanılabilme Potansiyeli 

Jeotermal kaynaklar, 20-400oC arasında değişebilen sıcaklıklara 

ve yüksek oranlarda çözünmüş kimyasallara ve minerallere sahip 

olabilmektedir. Bu kaynaklar, eskiden olduğu gibi, günümüzde de, 

başta kaplıca/sağlık ve ısıtma amaçlarında kullanılmaktadır. 

Endüstriyel kullanımları ise, ilk olarak, elektrik üretimiyle başlamış, 

bunu, kimyasal madde üretimi ve entegre kullanımlar takip etmiştir. 

Ancak bu tür kullanımlar, kaplıca ve ısıtma amaçlı kullanımlara 

nazaran çok daha gerilerde kalmıştır (Var, 2014; Arslan vd., 2001; 

Türkiye Jeotermal Derneği, 2004). 

Jeotermal enerji potansiyeli bakımından altıncı sırada yer alan 

ülkemizde, farklı maksatlar için kullanılabilen önemli bir jeotermal 

akışkan kaynağı bulunmaktadır (Mutlu, 2004; Gürü, 2005). Jeotermal 

sular, ısısının getirdiği üstünlükle magmatik kökenli kayaçları ve 

derinlik kayaçlarını aşındırıp eritmekte, bünyesine bu kayaçların 

mineral ve tuzluluk özeliklerini alarak yeryüzüne çıkmaktadır. Sıcak 

su, ıslak veya kuru buhar halinde çıkan bu akışkanlar, yüksek 

oranlarda çözünmüş kimyasal maddeler ve zengin mineral tuzlar 

içermektedir (Gemici ve Tarcan, 2004; Akıllı ve Ersöz, 2002; Ilgar, 

2005). Yüzeye çıkınca, içerdikleri bu maddeler, sıcaklık azalması ve 

basınç düşmesine bağlı olarak yüzeyde tutunmakta ve ortamda kalıcı 

bir tabaka oluşturmaktadır (Arslan vd., 2001; Akkuş ve Aydoğdu, 

2006; Özdemir, 2009). Bu akışkanları, endüstriyel kullanım 

kapsamında, ağaç malzemenin, kendine has faydalı özelliklerinin 

korunup, sakıncalı özelliklerinin iyileştirilmesine yönelik 

uygulamalarda değerlendirmek mümkün olabilir. Bu bağlamda, ilk 

planda, jeotermal kaynak bakımından zengin bölgeler öne 

çıkmaktadır. 

Yapılan jeotermal kimyasal analiz sonuçlarına göre, jeotermal 

akışkanlarda yüksek oranlarda çözünmüş Na, Ca, Mg, Cl, N2, H2, Hg, 

HCO3, H2S, SO4, SiO2, NH4, CO2, CH4, K, F, Fe, B, Li, Cu, Rn, Mn, 

Ni, Pb, As, Pb, Zn,CO3 gibi kimyasal maddeler ve zengin mineral 

tuzlar içerdikleri tespit edilmiştir (Lund vd., 1978; Mahon vd., 2000; 

Akıllı ve Ersöz, 2002; Yeşin, 2003; Tarcan, 2003; Tarcan, 2005; Data 

ve Bahati, 2003; Mutlu, 2004). Bu sular içerisinde bulunan maddelerin 

birçoğu ise ağaç malzemenin emprenyesinde kullanılan suda çözünen 

emprenye maddeleri kapsamında emprenye tuzları veya bileşikleri 

olarak uygulanmaktadır. Böylesi uygulamalarda odun koruma 

alanında önemli bir yer tutmaktadır.  
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Var vd. (2015) Kütahya-Simav Yöresi jeotermal sularındaki 

ahşap emprenye maddesi potansiyeli hakkındaki çalışmalarında, 

analiz edilen suların çözünmüş halde 19 adet kimyasal tuz/mineral 

barındırdıklarını bununla birlikte bu suların çeşit ve miktar 

bakımından, ahşap koruma için, önemli ölçüde emprenye maddesi 

potansiyeline sahip olduklarını belirtmişlerdir. Son yıllarda ülkemizde 

bulunan jeotermal suların emprenye maddesi olarak değerlendirilme 

potansiyeli hakkında yapılmış veya yapılmakta olan tez ve bilimsel 

çalışmaların sayısında artış görülmektedir. 

Bazı ülkelerde jeotermal akışkanların kullanım alanları 

aşağıdaki gibidir (Var ve Karademir, 2011; Genç, 2013) 

 Japonya, ABD, İzlanda, Filipinler, Yeni Zelanda ve 

Tayland’da yiyeceklerin kurutulmasında (balık, yosun vb.) ve sterilize 

edilmesinde ve konservecilikte 

 Yeni Zelanda ve Meksika’da kerestecilikte ve ağaç kaplama 

sanayiinde 

 Yeni Zelanda, İzlanda, Japonya ve Çin’de kâğıt sanayisinde  

 Yeni Zelanda, İzlanda ve Çin’de dokuma ve boyamacılıkta 

 Japonya’da derilerin kurutulması ve işlenmesinde  

 İtalya ve Meksika’da soğutma tesislerinde 

 Meksika’da beton blok kurutulmasında  

 Macaristan, Tunus, Cezayir ve Türkiye’de soğutularak içme 

suyu olarak  

 Japonya’da çamaşırhanelerde çamaşırların yıkanmasında 

 İtalya, ABD, Japonya, Filipinler ve Meksika’da Borik asit 

(kimyasal elde edilmesi) ve jeotermal akışkandaki CO2’den kuru buz 

elde edilmesinde yaygın yaygın olarak kullanılmaktadır 

2.Jeotermal Sular ve Zengin Mineralli Sular ile ilgili Odun 

Korumada Yapılan Çalışmalar 

Büyük oranda suda çözünen ahşap emprenye maddeleri sınıfına 

giren jeotermik kimyasallar, ekolojik etkileri bakımından, ahşabı 

tahrip eden biyotik faktörlere karşı zehirli olabilecek bir nitelikte olup 

derişimleri 0.01–23127 mg/L, sıcaklıkları 30.25–130.50°C ve pH 

değerleri 6.50–8.77 arasında değişmektedir. Ayrıca sıcak su buharları 

ve gayzerleri 10 bar ve üzeri basınç oluşturan jeotermal akışkanların 
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içerdiği kimyasal maddeler, su ve çevresi için daha az tehlikeli 

maddeler sınıfına girmektedir. Buna göre, jeotermal akışkanların, 

ahşap emprenye işlemleri için uygun bir potansiyel durumunda olduğu 

söylenebilir (Var, 2009). 

Var ve arkadaşları (2012) Ankara, Afyon, Denizli, ve Eskişehir 

illerinden temin ettikleri jeotermal suların konsantrasyonlarını %25, 

%50 ve %75 oranlarında konsantre ederek disk kağıtlara emprenye 

etmişler. Deneyde beyaz çürüklük mantarı (Trametes versicolor) ve 

esmer çürüklük mantarı (Coniophora puteana) mantarlarına karşı  

antifungal etkiler araştırılmıştır. Bor, arsenik, Bakır, sülfat, flor, klor, 

amonyak ve diğer bazı belirli kimyasalları içeren jeotarmal suların 

mantarlara karşı antifungal etki gösterebildiğini belirtmişlerdir.  

Var ve arkadaşları (2013) İzmir-Doğanbey kaplıca alanındaki 

jeotermal sular ile emprenyeli ağaç malzemede absorpsiyon, 

retensiyon, radyal ve teğet yönlerde genişleme miktarlarını 

araştırmıştır. Kızılçam diri odun örnekleri düşük sıcaklıklı jeotermal 

kaynak suları, sıcak-soğuk açık tank metodu ve saf su kullanılmıştır. 

Emprenye işlemleri, jeotermal alanda normal hava şartlarında 

gerçekleştirilmiştir. Testler laboratuvar koşullarında yapılmıştır. Bu 

sularla emprenyeli kızılçam odunu için, absorpsiyon 0,40g/cm3–

0,53g/cm3 ve retensiyon %0,10–%0,31 arasında değişirken; genişleme 

miktarı ise, radyal yönde %5,04–%5,30 ve teğet yönde %7,23–%7,24 

arasında değişmiştir. Jeotermal kaynak türünün absorpsiyon ve 

retensiyon üzerine etkisi önemli çıkarken (p≤0,05); genişleme üzerine 

etkisi önemsiz çıkmıştır. Jeotermal emprenye işlemi, saf su ile işlem 

görmüş oduna nazaran, maksimum genişlemeyi, radyal yönde %18,25 

ve teğet yönde %8,02 azaltmıştır. Hava kurusu retensiyon ve 

genişleme için de benzer sonuçlar alınmıştır. Jeotermal sular, sıcak-

soğuk açık tank yöntemine göre, ahşap koruma işlerinde 

kullanılabilecek potansiyel bir emprenye akışkanı olabileceğinden söz 

etmektedir. 

Var, 2014 yaptığı çalışmasında Afyonkarahisar ili Gazlıgöl, 

Gecek ve Ömer jeotermal sahalarından üç farklı jeotermal suyun 

emprenye maddesi potansiyelinin incelenmesi ve bu sular ile 

emprenye edilmiş karaçam ve kızılçam odunlarında pratikte önemli 

bazı özelliklerin araştırılmasını amaçlamıştır. Afyon Gazlı gölde 

jeotermal su içerisine daldırma usulu ile yaptığı emprenye 

işlemlerinde jeotermal sularının emprenye maddesi potansiyeli, bu 

sularla emprenyeli kızılçam ve karaçam diri odunlarında jeotermal 

çözelti absorpsiyonu, jeotermal net kuru madde, teğet yönde şişme ve 

çekme miktarlarını incelenmiştir. İncelemelere ilişkin bulguları, 
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karaçam ve kızılçam odunlarında ayrı ayrı irdelenip tartışılmıştır. 

Odun örneklerinde absorpsiyon miktarlarının yeterli seviyede 

olduğunu belirtmektedir. Var ve arkadaşlarının çalışmaları, jeotermal 

kaynakların, mevcut kullanım yerleri dışında, endüstriyel anlamda, 

ahşap koruma sektöründe kullanımına yönelik araştırmalar 

bakımından önem taşıyan odun koruma alanında literatüre katkı 

sağlamış ilk çalışmalardandır. 

Öz,  2017 de yaptığı yüksek lisans çalışmasında çeşitli 

madenler bakımından zengin olan Gümüşhane ilinin birçok yerinde 

yeraltından çıkan zengin mineralli suların odun koruma potansiyelini 

araştırmıştır. Bu bildiride daha çok bu çalışmanın sonuçlarına yer 

verilecektir. 

3.Materyal ve Metot 

3.1. Materyal 

Bu amaçla zengin maden kaynaklarına sahip Gümüşhane ilinin 

farklı yörelerinde yer altından çıkan zengin mineralli sulardan 

yararlanılmıştır. Bu sular ağıza alındığında ağız buruşturucu etkisi 

gösteren, içilemeyen,  çoğu demir (pas) ya da kuvvetli maden suyu 

tadında sulardır. Bazıları normal su renginde iken birçoğu bulanık, 

sarımsı, aktığı yerleri koyu sarı, kahverengiye boyayan sulardır. 

Tablo1: Gümüşhane yöresindeki bazı zengin mineralli sulara ait 

analiz sonuçları (mg/L) 
 

Numune Ca Na K Mg Cl B As Cd Fe Cu Mn Ni Co Zn Pb 

Tekke 479 276 
11.

8 

50.

3 

4.1

2 

<0.

1 

<0.00

1 

<0.0

5 

<0.0

9 

<0.0

7 

0.3

5 

<0.0

8 

<0.0

6 

<0.0

5 

<0.

1 

Yeşil 

dere 

93.

2 

49.

0 

1.2

8 

28.

9 

6.0

3 

<0.

1 

<0.00

1 

<0.0

5 

<0.0

9 

<0.0

7 

0.2

1 

<0.0

8 

<0.0

6 

<0.0

5 

<0.

1 

Zigana 480 
86.

1 

2.6

0 

43.

7 

1.1

3 

<0.

1 

<0.00

1 

<0.0

5 

<0.0

9 

<0.0

7 

1.4

2 

<0.0

8 
0.11 

<0.0

5 

<0.

1 

                

İki su* 245 328 
4.8

4 

49.

8 

7.5

6 

<0.

1 

<0.00

1 

<0.0

5 

<0.0

9 

<0.0

7 

0.3

9 

<0.0

8 

<0.0

6 

<0.0

5 

<0.

1 
K. 

Ormanı

* 

15.

4 
108 

2.9

5 

47.

9 

5.2

7 

<0.

1 

<0.00

1 

<0.0

5 

<0.0

9 

<0.0

7 

0.3

0 

<0.0

8 

<0.0

6 

<0.0

5 

<0.

1 

 

Gümüşhane’nin 5 farklı yöresinden temin edilen suların 

kimyasal analizleri yapılarak metal içeriğinin odun koruma yönünden 

etkinliği araştırılmıştır. Sularda yapılan mineral madde analizinde 

içerisinde kalsiyum, sodyum, potasyum, magnezyum, mangan ve 

kobalt elementlerine rastlanmıştır. Mantarlar için etkili toksik metaller 

olarak bakır ve bor minerallerine rastlanmadı. Bu suların içerisinden 3 
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tanesi seçilerek suyunun buharlaştırma yoluyla uzaklaştırılıp mineral 

içeriğinin zenginleştirilmesi sağlanmıştır. Uygulanan yöntemlerin 

ekonomik sınırlarda kalması için %90 dan daha fazla buharlaştırma 

uygulanmamıştır. Buharlaştırma sonucunda suyunun %90’ı 

buharlaştırılmış, %75’i buharlaştırılmış, %50 si buharlaştırılmış, 

%25’i buharlaştırılmış ve hiç buharlaştırılmamış orijinal haliyle olmak 

üzere 5 farklı konsantrasyonda su örnekleri hazırlanmıştır. Sarıçam 

odun örnekleri 3 yöreden alınan 5 farklı konsantrasyondaki mineral 

bakımdan zenginleştirilmiş su ile emprenye edildikten sonra beyaz 

çürüklük mantarı Coriolus versicolor ve esmer çürüklük mantarı 

Gloeopyllum trabeum tahribatına maruz bırakılmışlardır. Bu 

çalışmada entomolojik deneyler kapsamında Lyctus brunnes 

larvalarına karşı koruyucu etkinlikleri de araştırılmıştır .  

Çalışmada ahşap koruma sektöründe kullanılan suda çözünen 

emprenye maddelerine benzer şekilde suda erimiş haldeki mineralli 

sulardan faydalanarak ahşap malzemelerin emprenyesi ve mantarlara 

karşı koruma etkileri araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan mineral 

sular Gümüşhane ili, Torul ilçesi, Zigana köyü, Merkez Yeşildere 

köyü ve Merkez Tekke beldesinden temin edilmiştir. Suların analizi 

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Döner Sermaye İşletmesi, Kimya 

Laboratuarlarında yaptırılmıştır. Kimyasal analizde AAS ve ICP-OES 

yöntemleri kullanılmıştır. Bu suların analizi sonucu 3 tanesi seçilerek, 

farklı konsantrasyonlarda emprenye maddeleri hazırlanmıştır. 

Emprenye işlemleri (%100, %75, %50, %25 ve %10) 

konsantrasyonlara getirilen mineral içerikli sular ile yapılmıştır.   

3.2. Metot 

Emprenye İşlemi : Odun örnekleri, belirli konsantrasyonlara 

getirilen mineral içerikli sular ile emprenye edilmiştir. Emprenye 

işlemlerinde örnek boyutların küçük oluşu ve kullanılan emprenye 

maddesinin partikül boyutlarının küçük olmasından dolayı uygulanan 

vakum ve basınç süreleri kısa tutulmuştur. Emprenye işleminde odun 

örneklerinin hücre boşluklarında bulunan hava 600 mm Hg ön vakum 

işlemi ile 10 dak süre ile alınmakta, emprenye maddesinin kazana 

doldurulmasından sonra 8 kp/cm2 basınç uygulanması 10 dk süre ile 

uygulanmaktadır (Şekil 1) .  
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Şekil 1: Odun numunelerinin emprenyesinde kullanılan deney 

düzeneği 

Emprenye edilen örneklerin absorbe ettikleri çözelti miktarları 

TS 5723/1988 (Ahşap Koruma-Emprenye Maddesi Nüfuz 

Derinliğinin Tayini) standardında belirtilen yol takip edilerek 

aşağıdaki formüllere göre hesaplanmıştır (Bozkurt vd., 1993).  

R =  kg/m3   

Bu eşitlikte; 

R; Retensiyon  

G; Örnek tarafından absorbe edilen çözelti miktarı (myaş- m60ºC ) 

(g) 

m60ºC; Emprenye öncesi ağırlık (g) , myaş; Emprenye sonrası yaş 

ağırlık (g) 

C; Çözelti konsantrasyonu, V; Odun örneğinin hacmi (cm3) dir. 

Deneye tabi tutulacak odun numunelerinin emprenyesinde dolu 

hücre metodu kullanılmıştır.  Emprenye çözeltisi içeren plastik kaplar 

içine yerleştirilmiş numuneler bir vakum desikatörüne yerleştirilerek 

60 dk süreyle havası alınmıştır. Bu süre içerisinde numunelerden 

kabarcıklar halinde hava çıkışı sona erene kadar işlem takip dilmiştir. 

Örnek boyutlarının küçük olmasında dolayı basınç uygulanmadan 

sadece vakum uygulaması istenilen absorpsiyon düzeyini sağlamak 

için yeterli olmuştur. 
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Mikolojik Deneyler: Odunda beyaz çürüklük mantarı Coriolus 

versicolor ve esmer çürüklük mantarı Gloeopyllum trabeum 

mantarları petri kaplarında yeteri kadar gelişme sağlandıktan sonra 

odun örnekleri petri kaplarına yerleştirilmiştir(Şekil 2).  

 

Şekil 2: Odun örneklerinin mantar deneylerine maruz 

bırakılması 

Entomolojik Deneyler: Böcek deneylerinde Lyctus brunnes 

larvalarının yerleştirileceği Dişbudak odun örnekleri TS 5563 

standardında belirtildiği gibi hazırlanarak larvalar odunlara 

yerleştirilmiştir (Şekil 3) 

 

Şekil 3: Adi dişbudak odun örneklerinde açılan deliklere 

larvaların yerleştirilmesi 
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3.3. Deney Örneklerinin Muayenesi  

Mantar Deneyi Örnekleri: Odun numuneleri üzerinde 

mantarların yaptıkları tahribatın belirlenmesinde TS 5563/1996 EN 

113 standardı kullanılmıştır. Deney sonunda numuneler kültür 

ortamından çıkartılıp üzerindeki miseller bir diş fırçası yardımıyla 

temizlenmiştir. Numuneler 60ºC sıcaklık altında 48 saat süre ile 

kurutularak 0.01g hassasiyetle tartılarak deney sonrası ağırlıklar tespit 

edilmiştir (m60ºC-2). Elde edilen ağırlık kayıpları aşağıdaki denkleme 

göre hesaplanmıştır. 

AK (%) = [(m60ºC-1 - m60ºC-2) / m60ºC-1] ×100 

Bu eşitlikte; 

AK; Ağırlık kaybı 

m60ºC-1 = Deney öncesi numunelerinin 60ºC kurutulmuş 

ağırlıkları (g) 

m60ºC-2= Deney sonrası numunelerin 60ºC kurutulmuş ağırlıkları 

(g) 

Entomolojik Deneyler Muayenesi: Odun numuneleri üzerinde 

entomolojik deneylerde Lyctus brunneus larvalarını kullanmıştır 

(Şekil 4). Deney ile ilgili iki standart bulunmaktadır. Bunlar TS EN 

20-1 1998 Ahşap Koruyucular-Lyctus brunneus’a Karşı Koruma 

Etkinliğinin Tayini (Laboratuar Metodu – Bölüm1: Yüzey işlemiyle 

uygulama) ve TS EN 20-2 1998 Ahşap Koruyucular-Lyctus 

brunneus’a Karşı Koruma Etkinliğinin Tayini (Laboratuar Metodu – 

Bölüm2: Emprenye işlemiyle uygulama). Bunlardan TS EN 20-1 

standardında emprenye edilmiş odun örnekleri dörder tane dişi ve 

erkek Lyctus brunnes böceğinin tahribatına maruz bırakılmakta, 

yumurta bırakma dönemlerinden larva dönemlerine ve ergin 

dönemlerine kadar tüm metamorfoz aşamasında larvalar, pupalar ve 

böcekler takip edilmektedir. Diğer TS EN 20-2 standardında ise 

emprenye edilmemiş fakat yüzeysel koruma uygulanmış deney 

örnekleri böceklerin tahribatına maruz bırakılmaktadır. Her iki 

standartta deneyin yapılmasında, böcek larvalarının yaşam ve ölüm 

oranlarının tespiti aynı yöntemlerle yapılmaktadır.  
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Şekil 4: Adi dişbudak örneklerine yerleştirilen Lyctus brunnes 

larvaları 

 

4. Bulgular ve Tartışma 

Sonuçlar incelendiğinde orijinal sulardan buharlaştırılmış sulara 

doğru gidildikçe sarıçam odunlarındaki mantar tahribatının azalmadığı 

gözlenmiştir. Mantarların odun üzerindeki tahribatını sular orijinal 

haliyle daha fazla önlemiştir. Her üç yöreye ait su örneklerinde de 

benzer şekilde buharlaştırmaya tabi tutulmamış su ile emprenyeli 

odunlardaki mantar tahribatı %90, %75, %50 ve %25 lik kısmı 

buharlaştırılan sularla emprenyeli odun numunelerine kıyasla belirgin 

şekilde daha az olmuştur. Zengin mineralli suların ağır metal 

içeriğinin %90 seviyelerinde kaynatma ile buharlaştırılması odun 

çürüten mantarların aktivitesini durdurmada antifungal özelliğin 

bozulduğunu ortaya koymuştur. Orijinal haliyle kullanılan suların her 

üç bölgeden alınan numunelerde de antifungal etkisi belirgin şekilde 

yüksek çıkmıştır.  

Bunun bir sebebi kaynatma esnasında suyun kimyasal yapısının 

değişmesi ve içinde bulunan ağır metallerin çökmesi sayılabilir. Su 

içerisinde erimiş olarak bulunan iyonlar ve diğer ağır metaller 

buharlaştırma amacıyla uzun süre kaynatılıp buharlaştırılırken yoğun 
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bir tortu halinde çökmeler meydana gelmiştir. Mantarlara karşı toksik 

etki oluşturabilecek mineral maddelerin çökmesi ile yüksek 

konsantrasyonlu emprenye sularından beklenen koruma değerleri 

sağlanamamıştır. Fakat suların orijinal haliyle kullanılmasının 

mantarlara karşı toksik etki gösterdiği belirlenmiştir. 

Entomolojik deneyde Lyctus brunneus böceklerinin 2 ile 3 mm 

arasında uzunluktaki larvaları kullanılmıştır. Tekke, Yeşildere ve 

Zigana yöresinden temin edilen mineral sular ile 50x25x15 mm 

boyutlarındaki adi dişbudak diri odunundan örnekler hazırlanmıştır. 

Odun örnekleri 3 mm çapında ve 15 mm derinliğinde delikler 

açıldıktan sonra emprenye edilmiştir. Emprenye işleminde 

kullanılacak sular konsantre edilmeden doğal haliyle kullanılmıştır. 

Pet şişelere yerleştirilen odun numuneleri üzerine mineral su direk 

kaynağından doldurulmuş, 3 gün süreyle bekletme aynı zamanda 

günde 4-5 kez çalkalama işlemi ile emprenye işlemi 

gerçekleştirilmiştir.  

Adi dişbudak odun örneklerine yerleştirilen Lyctus brunneus 

larvalarının (Şekil 5)  ilk günden itibaren odun öğüntüleri ve odun 

içinde galeri açma eğilimleri takip edilmiştir. İlk günler giriş delikleri 

kapatılmayan odunlarda özellikle yüksek miktarda Ca, Na ve Mn 

içeren Tekke suyu ile emprenyeli örneklerde larvaların odundan dışarı 

çıkma eğilimleri gözlenmiştir. Odun örneklerinin ağızları pamuk ile 

kapatıldıktan sonra Tekke ve Zigana suyu ile emprenyeli örneklerde 

birinci haftadan itibaren yapılan incelemelerde larva ölümlerinin 

başladığı saptanmıştır. Mineral bakımından daha düşük düzeyde olan 

Yeşildere suyu ile emprenyeli örneklerde larvaların yaklaşık %25 inin 

yaşamaya devam ettiği gözlenmiştir.  

Emprenyesiz kontrol numunelerinde yapılan muayenelerde 

örnekler açılarak galerilerde yaşamını sürdüren larvalar sayılmıştır. 

Larvaların  %75 inin canlı olarak hayatını devam ettirebildiği tespit 

edilmiştir. Bu miktar standartta belirtilen %85 miktarına yakın bir 

rakamdır. Mineral sular ile emprenye edilen odun numunelerindeki 

larvaların Tekke suyunda %100, Yeşildere suyunda %75 inin, Zigana 

suyunda ise %92 sinin odunlarda hayatını devam ettiremediğini 

göstermiştir. Bu sonuçlar sulardaki minerallerin yoğunluğunun 

arttıkça Lyctus brunneus böceklerinin de gelişimlerinin olumsuz 

yönde etkilendiğini göstermektedir. 
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Şekil 5: Lyctus brunneus böcek larvalarının odundaki 

tahribatı 
 

Var ve arkadaşları, (2014) Afyon Gazlıgöl bölgesindeki 

jeotermal suların, kimyasal madde çeşidi ve derişimi açısından, başta 

birincil ve ikincil olarak çözünenler dahil, ahşap koruma sektörü için, 

çözünmüş halde, önemli ölçüde emprenye maddesi potansiyeline 

sahip olduklarını belirtmektedir. jeotermal sularla emprenyeli 

örneklerdeki şişme miktarlarının saf su ile muamele edilmiş örnekler 

ile, teğet yönde hemen hemen aynı miktarda genişlemiş olduğunu 

belirtmektedir. Var ve ark (2013) İzmir doğanbey jeotermal sularında 

karaçam odunları ile yaptığı emprenye çalışmalarında da benzer 

sonuçlar elde edildiğini kaydetmiştir. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Bu çalışma ile zengin mineral içeriğine sahip doğal kaynak 

sularının potansiyel ahşap koruyucu madde olarak iç mekandaki ahşap 

malzemede zarar yapan bazı mantarlar ve böceklere karşı koruma 

etkinlikleri araştırılmıştır. Kaynak sularının içeriğinde ahşap malzeme 

koruma alanında yasaklanmış olan arsenik ve civa gibi elementlerin 

bulunmaması insan ve çevre sağlığına duyarlı olma bakımından 

önemlerini arttırmaktadır.  

Şimdiye kadar yapılan sınırlı sayıdaki çalışmalarımız 

kapsamında jeotermal suların konsantrasyonları arttırabildiğinde 

ahşap korumada zarar yapan mantar ve böcek gibi biyotik 

organizmalar için toksik etkiler yapabildiği söylenebilir. Bu çalışma 
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ile zengin mineral içeriğine sahip doğal kaynak sularının potansiyel 

ahşap koruyucu madde olarak iç mekandaki ahşap malzemede zarar 

yapan bazı mantarlar ve böceklere karşı koruma etkinliğinin 

bulunduğu ortaya çıkarılmıştır.  
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DERİ ÜRETİMİNDE KIL GİDERME- KIREÇLİK İŞLEMLERİ 

İÇİN ÇEVRECİ YONTEMLER 

ENVIRONMENTALY METHODS FOR DEHAIRING AND LIMING 

PROCESSES IN LEATHER PRODUCTION 

 

Selime MENTEŞ ÇOLAK 

  

Özet 
Kıl giderme uygun kimyasallar kullanılarak kılın uzaklaştırıldığı önemli deri 

işlemlerinden biridir. Geleneksel işlem  kireç, sodyum sülfür gibi  kimyasalların 

yüksek miktarlarda kullanımına dayanır  ve sodyum sülfür  büyük kirlilik 

problemi yaratmaktadır. Kireç ve sülfür ile kıl giderme işlemi, Biyolojik oksijen 

ihtiyacı (BOİ), kimyasal oksijen ihtiyacı KOİ, toplam çözünmüş katılar, toplam 

askıda katı madde ve toksik  H2S  gazı,  kirliliğinin ana  kaynağıdır. Dolayısıyla 

kıl giderme işleminde, kireç ve sodyum sülfürün yerine alternatif aramak  veya 

tamamen değiştirmek, ekotoksikolojik parametreleri azaltmak açısından 

önemlidir. Bu makalenin amacı, kirliliği kaynağında azaltmak ve kıl giderme-

kireçlik işleminin çevreye olumsuz etkilerini minimize edecek bazı alternatif  

temiz teknolojiler hakkında bilgi vermektir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre, deri, kılgiderme, kireçlik 

 

Abstract 
Unhairing is one of the important operations in leather processing where hair is 

removed by using suitable chemicals. Conventional dehairing is based on 

application of huge amount of chemicals such as lime and sodium sulfide that 

generate lot of pollution problem. Lime and sulfide dehairing process is a major 

source of the pollution, such as biochemical oxygen demand (BOD), chemical 

oxygen demand (COD), total dissolved solids (TDS), total suspended solids 

(TSS) and toxic H2S gas, etc. Consequently it is important  to look for 

alternative dehairing process, to replace the lime and sodium sulfide completely 

and diminish the ecotoxicological parameters. By using the best available 

technologies and optimized systems the leather industry can evolve as an 

environment friendly technologies. The main target of this paper is for  to 

reduce the pollution at its source and to give information about some cleaner 

technologies  which would alternatively minimize the negative contribution of 

unhairing and liming process to the environment.  

Key Words: Environment, leather, unhairing, liming 
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Giriş  

Kıl giderme-Kireçlik,  deri üretiminin en önemli işlemlerden 

biridir. Kıl giderme-kireçlik işleminde amaç, kıl ve epidermis 

tabakasının uzaklaştırılması yanısıra deri sütrüktürünün  açılmasını 

sağlamaktır. Kıllar ve epidermis tabakası “keratin” olarak 

isimlendirilen proteinden meydana gelmiştir. Keratin, polipeptit 

zincirlerinde disülfür bağı (R-S-S-R) içeren sistin amino asitini taşıyan  

bir proteindir. Epidermisin uzaklaştırılması ve kılın etrafını saran 

dokunun tahrip edilmesi disülfür bağlarının kopmasıyla olur. Sistindeki 

bu S-S bağları, indirgeme veya oksidasyon maddeleri ile selektif olarak 

kolajen dokuya zarar vermeksizin kırılabilir veya parçalanabilir.  Bu 

amaçla en çok kullanılan bileşikler, sodyum sülfür yada sodyum 

sülfidrattır1 .   

Kıl Giderme-Kireçlik İşleminin Çevresel Etkisi 

Geleneksel kıl giderme kireçlik prosesinde yüksek miktarlarda 

kireç ve sülfür  kullanılır.  Sülfür çok iyi bir kıl giderici olmasına 

rağmen toksik bir maddedir. Kirecin ise, çözünürlüğü zayıftır,  bu 

nedenle atıkta  büyük miktarlarda askıda katı madde oluşumuna ve atık 

suyun arıtılması sonucu büyük miktarlarda çamura neden olur. 

Geleneksel kıl giderme-kireçlik yöntemin en büyük dezavantajı atık 

suda; askıda katıların,  BOİ5 (Biyolojik Oksijen İhtiyacı) ve KOİ 

(Kimyasal Oksijen İhtiyacı) değerlerinin yüksek olmasıdır. Bu tür atık 

sulardan sülfürün uzaklaştırılmasının zorluğu yanısıra arıtma 

maliyetleri yüksektir. Son derece toksik olan sülfür, alıcı suyun 

çözünmüş oksijen konsantrasyonunu azaltarak eko sistemde yaşayan 

canlı türünü ve sayısını etkilemektedir. Ayrıca atıksu biyolojik arıtma 

tesislerinde mikroorganizmal faliyetleri engelleyerek arıtma tesisinin 

verimini düşürmektedirler. Kıl giderme-kireçlik işlemi atık sularında 

bulunan sülfür, azot gibi bileşenlerin, bakteriler tarafından 

parçalanması için ve bu bakterilerin yaşam faaliyetlerini sürdürebilmesi 

için oksijene ihtiyaç duyulur. Oksijen ihtiyacı yüksek olan bu atıksular, 

yüzey sularına deşarj edilirse, aşırı yükleme nedeniyle sudaki hassas 

denge bozulur, oksijene bağımlı olan bitkilerin, bakterilerin ve 

balıkların ölümüne neden olur2 .  

Yüksek miktarda sülfür içeren bu atık sularda  pH değerleri 

9.5’in altına indiğinde ise, çok zehirli hidrojen sülfür gazı ortaya 

çıkmaktadır. Bu gazın konsantrasyonun havada 700 ppm olması 

halinde, ortamda bulunan ve hidrojensülfür gazını solunum yoluyla 

alan insanlarda akut ve fetal zehirlenmeler görülmektedir. Hidrojen 

sülfür gazının hoş olmayan kokusu yanında çok düşük 
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konsantrasyonlarda bile mukoza zarının tahrişi, mide bulantısı, baş 

ağrısı, ishal, solunum güçlüğü, solunum felci gibi ciddi toksik etkilere 

neden olabildiği gibi bilinç kaybı ya da delilik gibi etkileri ortaya 

çıkabilmektedir. Bu şekilde etkilenen bir  işçi bilinç kaybı nedeniyle  

başka iş kazaları  riskini de taşımaktadır. Yüksek seviyelerde ise, 

ölümcül olabilmektedir. Eğer atıksu yüzey sularına deşarj edilirse 

düşük konsantrasyonlarda bile toksikolojik tehlike oluşturabilmektedir. 

Ayrıca, hidrojen sülfür suda kolayca çözünerek metal borular, bağlantı 

parçaları ve yapı malzemelerinde hızlı korozyona neden olmaktadır2,3.  

Sülfürlü bileşiklerin atmosfere geçmesi durumunda ise, bu bileşikler 

asit yağmurlarına sebep  olmakta ve yağmur damlalarında çözünen 

SO2 ve SO3, asit formunda tekrar toprağa ve suya ulaşarak ekosisteme 

zarar vermektedir4  

Bunun yanı sıra deri sanayi atık sularındaki azotun ana kaynağı 

kireç giderme olmakla birlikte, kıl giderme- kireçlik işlemi sırasında 

proteinli maddelerin parçalanması sırasında da azot ortaya çıkmaktadır.  

Azot bitkiler için önemli bir beslenme faktörüdür. Azot içeren maddeler 

tarafından yayımlanan yüksek düzeyde azot, bitkilerde büyümeyi aşırı 

uyarmaktadır. Bu nedenle su bazlı bitki ve yosunlar  çok hızlı 

büyüyerek su yolları ve akışlar bozulmasına ve tıkanmasına neden 

olabilmektedir2.  

Yaş işlemler basamaklarından kaynaklanan kirlilik yükünü 

%85’i Kıl giderme-kireçlik ve kireç giderme-sama işlemlerinden 

kaynaklanmaktadır5. Kıl- giderme- Kireçlik işlemi sırasında kullanılan 

sülfürün toksik olması ve uzaklaştırılması sırasında karşılaşılan 

zorluklar nedeniyle, deri sanayi temiz teknolojileri kullanması 

konusunda baskı altındadır5,6,7,8,9. Bu problemlerin çözümü için temiz 

teknolojilerden yararlanılması deri sanayi için gün geçtikçe daha 

önemli hale gelmektedir 10,11,12. Bu nedenle sodyum sülfür, sodyum 

sülfidrat ve kireç yerine, alternatif yöntemler kullanılarak kılı 

parçalamadan geri kazanılması, KOİ ve BOİ ihtiyacını, askıda katı 

madde ve sülfür miktarlarını düşüren,   çevreyi daha az etkileyen, daha 

düşük arıtma maliyeti olan alternatif kireçlik sistemleri üzerinde tüm 

dünyada önemle durulmakta ve yeni yöntemler geliştirilmektedir13 .  

Kılın korunduğu kıl giderme-kireçlik Yöntemi 

Geleneksel yöntemde kılın parçalanması nedeniyle  işlemin 

kirlilik yükü çok yüksektir. Kılın eritildiği kıl giderme kireçlik 

yönteminde daha kirli tola elde edilmektedir. Bunun nedeni su oranının 

az olması, kireçlik süresinin kısa olması ve yüksek alkali 

konsantrasyonlarında çalışılmasıdır. Kıllar yeterince parçalanmazsa  
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dolap hareketinin etkisiyle kıllar kırılmakta, kıl kökleri ile epidermis 

artıkları deride kalmaktadır. Deri fazla şişmeden kıllar parçalanırsa bu 

durum ortadan kalkar. Derilerin çok hızlı şişmesiyle kireçlik 

malzemeleri kıl diplerine fazla miktarda işleyemezler bu da kılların 

kırılmasına neden olur. Kılların muhafaza edildiği  metodlarda  kıllar, 

kıl kökleri, epidermis tabakası, mekanik olarak uzaklaştığı için 

genellikle daha temiz tola elde edilmektedir14 .  

Kılın korunduğu kireçlik metodunda, kıllar parçalanmadan 

deriden uzaklaşır. Kıllar bir filtre sistemiyle arıtma tesisine gitmeden 

ayrılarak,  atıksuyun kirlilik yükü önemli ölçüde azaltılabilmektedir15 . 

Kılı koruyan kireçlik sistemlerinde deriler, uzun süre zayıf bazik 

ortamda tutularak, kireç veya kalsiyum klorürle muamele edilerek kıl 

korunur.  Bu şekilde kılın muhafaza edildiği metodlarda, kıl 

parçalanmadan deriden ayrılır, kıl parçalanmadığı için arıtma 

tesislerinin yükü önemli ölçüde hafiflemektedir14.  

 

 

 

 

Şekil-1: Kıl koruyan kıl giderme sistemi16 

 

Kıl koruyucu kireçlik sisteminde, geleneksel kireçlik sisteminde 

kullanılan sülfür ve kireç miktarını azaltarak belli oranda enzim 

kullanılmasıyla deri strüktürünün açılmasını sağlamak suretiyle kılları 

deriden uzaklaştırmak ve atık flottesinin filtrasyonu sonucu kıl ve diğer 

atıkların uzaklaştırılması yoluyla daha temiz bir flottede prosesin 

devam etmesini sağlanabilmektedir17.  

Kirlilik azaltmak için alternatif bir kıl giderme yöntemi olan kıl 

koruma yöntemi ile geleneksel yöntem tablo-1, 2’ de birbiri ile 

kıyaslanmıştır18,19.  

Tablo- 1: Kılı koruyan ve parçalayan yöntemin karşılaştırılması18 

 Kılı Parçalayan (eriten) Yöntem  Kılı  koruyan Yöntem  

Teknoloji/ 
Proses 

kontrol 

-Basit teknoloji 
-Minimum proses kontrolü 

-Çevre açısından toksik kimyasallar kullanılır  

-Daha komplike teknoloji 
-Daha fazla proses kontrolüne 

ihtiyaç vardır. 

-Reaktifler daha güvenli olabilir 

Dolapta 
kireçlik 

Kıl giderme 
sıvısı 

Filtrasyon 

Kıl 

Filtrat 

Çökelti 
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Kılın 

uzaklaşması 

-Yetersiz olabilir 

-Deride kıl kökü kalabilir 

-Tamamen –daha temiz bir cilt 

boyaması  

Çevresel 

etkisi 

-Proses kimyasalları ve çözünmüş protein 

nedeniyle yüksek KOİ ve BOİ  

KOİ ve BOİ miktarında  önemli 

düşüş olur 

Çevresel algı  -Temiz değildir -Daha temiz/Temiz 

Avantajları -Güvenli 
-Öncesinde kıl traş işlemi ile kıl giderme 

özelliği iyileştirilebilir 

-Kireçle kombine edilebilir 

-Daha temiz  
-Boyama için  daha iyi cilt kalitesi  

-Uzaklaştırılan kıl değerlidir 

Dezavantajı -Kirli işlem 

- Deri üzerinde kalan kalıntı  kıl deri 
kalitesini düşürür 

-Kalıntı kıl kıl parçalama 

teknolojisi ile çözülmelidir 
-Kireçlik ayrı bir prosestir 

 

Tablo-2: Kılı koruyan yöntemin çevresel değerlendirilmesi19 

 Kılı koruyan kıl giderme 

yönteminden deşarj1) 

Kg/ton büyükbaş 

hamderisi 

Kılı parçalayan yöntemle 

karşılaştırıldığında % azalma 

Kıl giderme 

banyolarında1) 

Toplam tabakhane 

atıksularında 

Toplam katılar 60 30 8 

Askıda katılar 15 70 43 

BOİ5  20 50 28 

KOİ 50 50 28 

Kjeldahl azotu 2.5 55 22 

Amonyum azotu 0.2 25 2 

S-2 0.6-1.2 50-602) 50-602) 

1.Yıkama sularını da içerir 

2.Deşarjın azalmasının yüzdesi dozaj azalmasından büyüktür  

 

Geleneksel Kıl Giderme- Kireçlik Yöntemine alternatif 

Yöntemler  

Kıl giderme-kireçlik işleminden kaynaklanan çevre kirliliğini 

azaltmak için sodyum sülfür ile birlikte enzim kullanımı,  sülfürün 

miktarının azaltılması yada sülfürün tamamen kaldırılarak  yerine  

enzim kullanımı veya enzimlerle birlikte oksidatif maddelerin 

kullanımı gibi bir çok farklı çalışmalar yapılmıştır. Geleneksel kıl 
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giderme işlemi alkaliye dayanıklı bakterilerden fermente edilen  

proteolitik enzimlerle  hızlandırılabilmektedir. Bu tür, yüksek pH 

değerinde önemli bir etkinliğe sahiptir, bu nedenle kireçlik işleminde 

kullanılabilir. Protein, kimyasal olarak zarar gördüğünde proteaz 

bozulmayı hızlandırır. Bunun anlamı keratinin parçalanması hızlanır, 

yapısal olmayan proteinin bozulması yanı sıra kolajenin kendiside zarar 

görür. Dolayısıyla, reaksiyonlar çok fazla yapılırsa koryum yapısını 

gevşetilmesi tehlikesi vardır. Yöntem, geleneksel metodla 

karşılaştırıldığında,  deriye daha temiz bir cilt ve daha iyi 

boyanabilirlik, daha iyi strüktür açılması ve yumuşaklık, daha az 

esneklik, daha homojen ve düz bir yüzey, daha ince deri, daha geniş 

yüzey alanı kazandırmakta, kullanılan sülfür miktarını azaltarak,  

proses zamanı kısaltmaktadır18.  

Enzim destekli kıl giderme ve strüktür açma işleminin avantajı  

atıksudaki  BOİ, KOİ, TKM ve sülfür miktarlarının düşürülmesi ve 

atıksu arıtma tesislerinin verimliliğini iyileştirmesidir19 . Enzimatik kıl 

giderme yöntemi çevre sorunlarını azaltan yöntemlerden biridir. 

Enzimlerle kıl giderme etkisi hidrolitik kıl gevşetme esasına dayanır. 

Bu etki, ortamın pH’ın ve enzim faaliyeti üzerine aktivatör olarak etki 

eden tuzlara göre değişir14 . Kireç ve sodyum sülfür yerine  proteaz 

kullanarak çevre dostu kıl giderme  işlemi gerçekleştirilebilir20, 21 .  

Sülfür yerine Bacillus sp. ‘den elde edilen bir proteaz enzimi 

kullanılarak yapılan bir çalışmada  BOİ % 62.8, KOİ % 79.0, Toplam 

çözünmüş madde (TSS) %88.2, Toplam askıda katı madde (TDS) 

%82.5 azaltılmıştır22 .  Aspergillus tamarii’den elde edilen bir başka 

proteolitik enzim ile yapılan kıl giderme  işleminde ise geleneksel 

yönteme göre kirlilik yükünün azaltılarak bu işlemden kaynaklanan 

BOİ’nin %50, KOİ’nin %40, TDS’nin %60, TSS’nin %20 azaldığı 

belirtilmiştir23 . Keratinoilitik proteazlar  kıl giderme kireçlik işleminde 

kullanıldığında, kireç ve sülfür elimine edilerek, geleneksel yönteme 

göre kirlilik yükünü % 60-70 azaltmaktadır. Geri kazanılan kıl ve yün 

kalitesi ve deri kalitesi geleneksel yönteme göre daha iyi olmaktadır20, 

21 .  Enzimatik kıl giderme KOİ miktarını % 45 ve toplam katı madde 

miktarını %13 azaltmaktadır22 . Enzim destekli kıl giderme işleminde 

kullanılan sodyum sülfür miktarı geleneksel yönteme göre % 85 daha 

az kullanılmaktadır  ve sistemde kirece ihtiyaç duyulmamaktadır24.  

Enzimatik kıl giderme teknolojisi kılı koruması ve atıksuyun 

organik yükünü azaltması nedeniyle dikkat çekicidir. Bu proses sülfür, 

kireç, amin gibi zararlı kimyasallara olan bağımlılığı azaltmakta yada 

elimine etmektedir23 . Bu sırada ortaya çıkan katı atıklar sülfür 

içermediği yada daha az içerdiği için farklı amaçlar için daha kolay 
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değerlendirilebilir. Deriler daha düzgün ciltli  olmakta ve daha az 

kırışıklık görülmektedir. Ayrıca  enerji, su ve zamandan %50’ye varan 

tasarruf sağlanmakta,   deri kalitesi artarak  yaklaşık  %3-5 alan 

kazanılmaktadır. Deri, kıl köklerinin uzaklaşması daha iyileşir ve 

böylece daha temiz bir cilt elde edilir, bu anilin, nubuk ve açık renk 

boyanacak deriler için büyük avantaj oluşturmaktadır25.  Deri sanayinde 

kıl giderme ve strüktür açma için  enzim kullanımı üzerine yapılan ve 

devam eden  bir çok çalışma bulunmaktadır26 . Sonuçlar incelendiğinde 

enzimlerle yapılan kıl giderme-strüktür açma  işleminin  prosesin 

kirlilik yükünü ciddi anlamda azalttığı görülmektedir.  

Bir diğer alternatif sülfür ve kireç yerine oksidatif maddelerle 

kılın uzaklaştırılarak kirlilik yükünün azaltılmasıdır27 . Özellikle 

hidrojen peroksit ile kıl giderme, bu işleminin çevreye olan etkisini  

dikkat çekici bir şekilde azaltmaktadır28 .  Hem sodyum sülfür hemde 

hidrojen peroksit alkali koşullarda iken sodyum sülfür indirgen olarak 

etki gösterirken hidrojen peroksit yükseltgen olarak etki 

göstermektedir. parçalanma ve suya dönüşmesi nedeniyle daha az kirli 

atıksu oluşur29.  

Enzimlerin tek başına kullanımının yanısıra kireç ve sülfür 

yerine enzim ve hidrojen peroksitin birlikte kullanıldığı kıl giderme 

yöntemleri üzerinde çalışmalar yapılarak işlemden kaynaklanan kirlilik 

yükü azaltılmı ve yanısıra  deri kalitesi  iyileştirilmiştir30, 31  . Enzimatik- 

oksidatif kıl giderme uygulamalarında, kireç ve sodyum sülfür 

kullanımını ortadan kaldırması nedeniyle kılın parçalanmadan 

uzaklaşması  dolayısıyla daha az organik  atık yük ortaya çıkmasını 

sağlamaktadır.  Ayrıca zehirli gazların emisyonu yoktur, keratin 

ekstraksiyonu veya gübre üretimi gibi farklı amaçlar için kullanılabilir. 

Diğer bir avantajı ise; proses zamanın kısalmasıdır.  Geleneksel Kıl 

giderme işlemi 15-18 saat devam ederken , enzimatik- oksidatif işlem, 

sadece 4 saat sürmektedir27 .  

 Enzim- sülfür,  enzim- peroksitin ve geleneksel yöntemin 

karşılaştırıldığı bir çalışmada deri liflerinin SEM görüntüsü ve kirlilik 

yükü aşağıda tablo-3 ve  şekil-2’de verilmiştir32.  

Tablo-3: Farklı kıl giderme yöntemlerinden kaynaklanan kirlilik yükü32 

Parametre Enzim-sülfür Enzim-peroksit Kontrol 

BOİ (kg/ton) 30 32 43 

KOİ (kg/ton) 80 56 121 

TDS (kg/ton) 65 60 158 

TSS (kg/ton) 42 38 53 
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Şekil-2: SEM’de (a) Enzim-sülfür kıl giderme, cilt görüntüsü,  

(büyütme×100); (b) Enzim-peroksit kıl giderme (Büyütme× 100); (c) 

Kontrol grubu cilt görüntüsü,  (büyütme×100);  (d) Enzim-sülfür kıl 

giderme deri kesiti görüntüsü  (Büyütme× 200); (e) ) Enzim—peroksit 

kıl giderme deri kesiti görüntüsü (Büyütme× 200);  (f). Kontrol grubu 

deri kesiti görüntüsü (Büyütme× 200)32.    

Bir başka kıl giderme kireçlik yöntemi ise, hidrojen peroksit, 

amin ürünleri ve enzim ile birlikte kullanımıdır. Geleneksel yöntemle 

karşılaştırıldığında; Avantajı, belirgin bir su tasarrufu, atıksuyun 

toksitesinde dramatik düşüş, sülfürün bulunmayışı nedeniyle toksik 

gazların ortaya çıkmaması, kötü kokunun önüne geçilmesi, kirecin 

bulunmayışı nedeniyle onun ciltdeki aşındırıcı etkisinin bulunmaması, 

azot deşarjında,  katı atık arıtma işlemlerinin daha kolay olması gibi 

avantajları bulunmaktadır33 .   

Bu yöntemlerin dışında ultrason teknolojisi ile yapılan sülfür 

kullanılmadan, kireç ve enzim ile yapılan kıl giderme- kireçlik 

işleminde yöntemin etkisi incelenmiş ve ultrason enerjisinin kireç 

partiküllerini küçülterek 38.299 nm’den 1790 nm’ye indirdiği,  enzim 
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boyutunu  ise 1214 nm’den  96 nm’ye düşürdüğü bu durumun kireç ve 

enzimin deriye, kıl köklerine daha iyi bir nüfuziyet etkisi sağlayarak 

işlemin etkinliğini arttırdığı bildirilmiştir34.   

Yapılan bir başka çalışmada, enzimatik  kıl giderme işleminin  

ultrason teknolojisi ile yapıldığında işlemin hızlanması ve temiz bir 

teknoloji olması sebebiyle  gelecek vaat eden  bir yöntem olduğu ifade 

edilmektedir35.  

Bir başka uygulamada ise; kireçlik atıksularından kılın 

ayrılmasından sonra atık banyonun tekrar kireçlik işleminde kullanımı 

ile kireçlik atıksularının kirlilik yükü % 80 azaltılabilmektedir36. Atık 

banyo rejenere edilerek 30 kez tekrar kullanılabilmektedir, ayrıca su, 

sülfür, kireç tasarrufu sağlamakta atıksudaki KOİ, BOİ, sülfür ve azot   

yükü azalmaktadır. 

Atıksuyun kirlilik yükünü azaltmak ve kalitesini iyileştirmek 

için; işlem basamaklarında kimyasal maddelerin daha etkin 

kullanımının sağlanmalı, ve işlenti sırasında çevre kirliliğini azaltacak 

yöntemlerin üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. Çevreci yöntemlerin 

kullanımı, atık sudaki kirlilik yükünü azaltacağı gibi, kıl giderme 

sonucu ortaya çıkan etleme ve  budama gibi mekanik işlemlerle ortaya 

çıkan kolajen içeren atıklarında mümkün olduğunca temiz, toksik 

kimyasal madde içermeyen yada daha az içeren olması nedeniyle önem 

taşımaktadır. Keratin içeren kıllı atıklar ve kolajen içeren diğer atıklar 

değerlendirildiğinde son derece önemli ekonomik değeri olan ve bir çok 

alanda yeniden kullanım için ham madde olabilecek olan 

materyallerdir.    
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SYNTHESIS OF ALKALINE EARTH METAL FLUORIDE 

NANOCRYSTALS BY CHEMICAL CO-PRECIPITATION 

METHOD 
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& Pennipa KUAKUL 

 

Abstract 
This research studied the synthesis of alkaline earth metal fluoride 

nanocrystals by the reaction between chlorides or nitrates of alkaline earth 

metals and NH4F in ethanol at mild condition by chemical co-precipitation.  

The nanocrylstals of CaF2, SrF2, MgF2 and BaF2 were prepared by this 

method. The obtained nanocrystals were observed by X-ray diffraction (XRD) 

analysis and transmission electron microscopy (TEM).  The results revealed 

that the particle size of the CaF2 nanoparticles and SrF2 nanoparticles were 

11.6 nm and 12.1 nm respectively. On the other hand, particle size of Tb3+ 

doped CaF2 nanoparticles and SrF2 nanoparticles was 13.6 nm and 12.0 nm 

respectively.  The addition of urea to the system was found to reduce the 

particle size of the nanocrystals by 2-5 nm 

 

Key Words: alkaline earth metal, metal fluorides, nanocrystals, co-

precipitation 

 

Introduction 

Previously, the synthesis of CaF2, SrF2 nanocrystals and the 

Eu2+doped CaF2, SrF2 nanocrystals by the reaction between calcium or 

strontium metal and ammonium fluoride in liquid ammonia was 

reported by our research group1-2.  However, the reaction was 

performed at very low temperature (–78.5oC) and had the restriction 

that other alkaline earth metals were hardly dissolved in liquid 

ammonia.   

In this work, the synthesis of Tb3+ doped CaF2 and SrF2 

nanocrystals in methanol solution was reported.  The obtained 

nanocrystals were characterized by XRD and TEM.  
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Materials and Methods 

Materials 

Calcium chloride, barium chloride, magnesium chloride, 

ammonium fluoride, ethanol, urea and methanol were obtained from 

CARLO ELBA. strontium nitrate was obtained from RFCL Limited. 

Terbium (III) chloride hexahydrate was obtained from ACROS 

Organics. All of these chemicals were of reagent grade and were used 

without further purification. 

Preparation of alkaline earth fluoride nanocrystals  

Chlorides of alkaline earth metal (MCl2, M = Ca, Ba and Mg; 

1.0 g) or strontium nitrate (Sr(NO3)2) was added to anhydrous ethanol 

(180 mL) in a reaction flask under nitrogen atmosphere at room 

temperature.  After stirring for 10 minutes, stoichiometric amount of 

ammonium fluoride was added to the mixture.  Then, the mixture was 

stirred at 100ºC for 12 hours.  The obtained precipitate was filtered 

and washed by distilled water for 5 times and ethanol for 3 times.  

Then it was dried at 60ºC for 12 hours.  The obtained products were 

white powders.  

Doping of Tb3+ 

Tb3+ doped nanocrytals were prepared as the same procedures 

as alkaline earth fluoride nanocrystals but terbium (III) chloride 

hexahydrate (1%mol) was added to the system for Tb3+ doping after 

the addition of NH4F.  

Surface modification by urea  

 Surface modified nanocrystals were prepared as the same 

procedures as alkaline earth fluoride nanocrystals but urea was added 

to the system at the concentration of 5%wt. The obtained precipitate 

was filtered and washed by distilled water for 5 times and ethanol for 

3 times to remove excess amount of urea.  

Apparatus 

XRD patterns of the obtained samples were recorded using an 

X-ray diffractometer.  The operating voltage and current were 40 kV 

and 30 mA, respectively.  The radiation was Ni-filtered Cu-Kα 

radiation of wavelength 1.54 Å.  Transmission electron microscopy 

(TEM) images were obtained with JEOL model JEM-2010.  
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Results and Discussion 

Reaction conditions  

Table 1. Conditions for preparation of CaF2 and SrF2 nanocrystals. 

Compounds Metal source Metal: NH
4
F Tb(NO

3
)
3
(% mol) Urea (% wt.) 

CaF
2
 CaCl

2
 1:1.1 - - 

CaF
2
: Tb

3+
 CaCl

2
 1:1.1 1.0 - 

CaF
2
: 

3+
:urea CaCl

2
 1:1.1 1.0 5 

SrF
2
 SrNO

3
 1:1.1 - - 

SrF
2
: Tb

3+
 SrNO

3
 1:1.1 1.0 - 

SrF
2
: b

3+
:urea SrNO

3
 1:1.1 1.0 5 

BaF
2
 BaCl

2
 1:1.1 - - 

MgF
2
 MgCl

2
 1:1.1 - - 

 

Table 1 lists the reaction conditions for preparation of alkaline 

earth nanocrystals.  CaF
2
, SrF

2, BaF
2, MgF

2
 were obtained from the 

reactions between metal chlorides or nitrate and NH4F without any 

additive.  CaF
2
: Tb

3+
 and SrF

2
: Tb

3+
 were obtained by addition of 1% 

mol of Tb3+ to the reaction.  CaF
2
: Tb

3+
:urea and SrF

2
: Tb

3+
:urea were 

obtained by addition of 1% mol of Tb3+ as dopant and 5% wt of urea 

as surface modification agent.    

Characterization 

XRD measurement demonstrates the crystalline structure of the 

CaF
2, CaF

2
: Tb

3+ 
and CaF

2
: Tb

3+
:urea as shown in Fig. 1.  The 

diffraction peaks were observed at 2 = 28.3, 47.1, 55.8, 68.7 and 

75.9o.  Each peak was assigned to the (1 1 1), (2 2 0), (3 1 1), (4 0 0), 

and (3 3 1) plane of CaF2, respectively.  Small diffraction peaks from 

impurities were also observed.  The average sizes of CaF2 nanocrystals 

were calculated using the Scherer equation (1) from diffraction peaks. 

D = K / 1/2 cos        (1) 

Here, D is the average diameter,  is the X-ray wavelength, 1/2 

is the full-width at half-maximum of the diffraction peak, and K is a 

constant. It was found that the average particle size from Scherer 
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equation of CaF
2, CaF

2
: Tb

3+ 
and CaF

2
: Tb

3+
:urea was 11.6 nm, 13.5 

nm and 9.4 nm, respectively 

 

Fig.1. XRD patterns of nanocrystals of CaF
2, CaF

2
: Tb

3+ 
and CaF

2
: 

Tb
3+

:urea. 

        

XRD patterns of all SrF2 nanocrystals are shown in Fig. 2.  The 

diffraction peaks were observed at 2θ = 26.5, 30.7, 44.1, 52.2, 54.7, 

64.1, 70.7 and  72.9 º.  Each peak was assigned to the (1 1 1), (2 0 0), (2 

2 0), (3 1 1), (2 2 2), (4 0 0), (3 2 1) and (4 2 0) planes of SrF2, 

respectively. 

 

 

Fig. 2.  XRD patterns of nanocrylstals of SrF
2, SrF

2
: Tb

3+ 
and SrF

2
: 

Tb
3+

:urea. 

SrF
2 

SrF
2
: Tb

3+ 
 

SrF
2
: Tb

3+
:urea 

 

 

CaF
2 

CaF
2
: Tb

3+ 
 

CaF
2
: Tb

3+
:urea 
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  The XRD patterns implied the formation of SrF2 nanocrystals 

with no impurity.  It was found that the average particle size from 

Scherer equation of SrF
2, SrF

2
: Tb

3+ 
and SrF

2
: Tb

3+
:urea was 12.1 nm, 

12.0 nm and 10.1 nm, respectively. 

XRD patterns of BaF2 and MgF2 nanocrystals are shown in Fig. 

3 and Fig. 4.   

Fig. 3 suggested that BaClF nanocrystals were formed as main 

product and yielded only small amount of BaF2.   

 

 
Fig. 3.  XRD patterns of nanocrystals of BaF2.  

 

On the other hand, Fig. 4 showed that MgF2 nanocrystals 

(marked as: o) were formed with large amount of unidentified 

compound (marked as: x). The average particle size of MgF2 and BaF2 

was 65.1 nm and 38.0 nm, respectively. 
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Fig. 4.  XRD patterns of nanocrystals of MgF2.  

The above results suggested that CaF2 nanocrystals and SrF2 

nanocrystals were successfully prepared in ethanol solution by co-

precipitation method.   

TEM images and the histogram of the particle size distribution 

from TEM images of CaF2 and CaF2:Tb3+ are shown in Fig. 5 and Fig. 

6, respectively.   An average crystal size of CaF2:Tb3+ from XRD was 

13.5 nm, which was not much different from the average size from 

TEM image (12.0 nm).  The crystals sizes decreased to 9.7 nm by the 

addition of urea.   

       

Fig. 5. TEM image and size distribution diagram of CaF2: Tb3+ 

nanocrystals.  
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Fig. 6. TEM image and size distribution diagram of CaF2:Tb3+:urea 

nanocrystals.  

On the other hand, TEM images and the histogram of the 

particle size distribution from TEM images of SrF2 nanocrystals (SrF2 

and SrF2:Eu0.5%) are shown in Fig. 7 and Fig. 8, respectively.   An 

average crystal size of SrF2 from XRD was 12.1 nm, which was quite 

different from the average size from TEM image (8.98 nm).  The 

crystals sizes decreased to 7.65 nm by the addition of urea.   

  

Fig. 7. TEM image and size distribution diagram of 

SrF2:Tb3+nanocrystals. 

 

Fig. 8. TEM image and size distribution diagram of SrF2:Tb3+:urea 

nanocrystals. 
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The reaction between alkaline earth metal ion; M2+ and NH4F is 

expressed as followed.  

MCl2      + 2NH4F   MF2 +    2NH4Cl  

(M: Ca, Ba, Mg) 

And the formation of SrF2 could be expressed as followed. 

Sr(NO3)2 + 2NH4F   SrF2 +   2NH4NO3 

It should be noted that Sr(NO3)2 was hardly soluble in ethanol. 

However, it gave the SrF2 nanocrylstals with high purity.  It was 

difficult to obtain nanocrystal of MgF2 and BaF2 by this method.   

The particle sizes of each sample by XRD and TEM are listed 

in Table 2.  The results showed that the addition of urea could 

decrease the particle size by 20%.  It is considered that molecules of 

urea prevent the aggregation of nanocrystals during the reaction.    

Table 2. Summaries of the particle sizes from XRD and TEM 

compounds XRD (nm)  TEM (nm) 

CaF2 11.60 - 

CaF2: Tb3+ 13.50 12.00 

CaF2: Tb3+:urea 9.40 9.71 

SrF2 12.10 - 

SrF2: Tb3+ 12.00 8.98 

SrF2: Tb3+:urea 10.10 7.65 

BaF2 65.10 - 

MgF2 38.00 - 

 

Conclusions 

Various kinds of nanocrystals of alkaline earth metal fluoride 

were prepared by the reactions between salts of alkaline earth metal 

and ammonium fluoride in ethanol. However, only CaF2 and SrF2 

nanocystals were successfully prepared by this method.  Addition of 

Tb3+ did not affect the particle size of the nanocrystals. It was found 

that the reaction in 5% urea solution decreased the particle size of 

CaF2 from 11.60 nm to 9.40 nm and the particle size of SrF2 from 

12.10 nm to 10.10 nm. 
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STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI KARARLARI İLE 

TURİZMİN GELİŞMESİ: TOKAT TARİHİ KENT MERKEZİ 

ÖRNEĞİ 

THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN RIGHT WITH STRATEGIC 

PLANNING APPROACH RESOLUTIONS: TOKAT HISTORY CITY 

CENTER SAMPLE 

Mustafa Rahman ÖNCÜER & Mihriban ÖZTÜRK  &  

 Sanem ÖZEN TURAN   

 

Özet 
Kentlerde tarihsel süreçte değişen ekonomik durumlar, hızlı nüfus artışı, 

teknolojideki gelişmeler ve sosyal, kültürel ve ekonomik yapıdaki değişimler 

kentsel alanları etkilemiştir. Kentsel alanlardaki bu etkileşim; birçok 

medeniyete ev sahipliği yapmış ve kültürel miras bakımından önemli derece de 

kazanımları olan kentlerimizdeki turizmin gelişimiyle birleşerek kent 

mekânları arasında rekabete neden olmuştur. Bu nedenle son zamanlarda birçok 

yerel yönetim, kentinin geçmişini irdeleyerek gelişmeyi, marka sahibi olmayı 

ve kalkınmayı hedeflemiş olup birçok alanda stratejik kent planları üretmeye 

başlamıştır. Tokat kentinin stratejik kent planında da turizme vurgu 

yapılmaktadır. Bu çalışmada da Tokat Kent Merkezinde yer alan kentsel sit 

alanı içerisinde tarih-kültür-turizm üçlüsünü olarak ele alan IQM (Bütünleşik 

Kalite yöntemi) ile stratejik bir gelişme planı ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır.  

Çalışmada öncelikle alana yönelik CBS yardımı ile birçok analiz çalışması 

yapılacaktır ve bunun doğrultusunda SWOT analizi ve bellek haritası ile alanın 

özellikleri irdelenmektedir. Çalışma ile günümüze aktarılan tarihi doku ve 

kültürel değerlerin korunması geliştirilmesi sürecinde turizmin oluşturacağı 

kullanma ve yeniden yaşatma kavramı dikkate alınmakta olup kentin Koruma 

Amaçlı İmar Planı ve tarihi kaynakları çalışmanın ana girdilerini 

oluşturmaktadır. Sonraki aşamada ise kent paydaşları ile birlikte stratejik 

kararlar ve planlama kararları oluşturulmaktadır. Çalışma alanı genelinde 

turizm ile gelişmesi beklenen bölgeler; analiz çalışmaları sonucu ortaya çıkan 

bölgeleme haritası ile karar üretme aşamasında önemli bir girdi olarak 

kullanılmaktadır. Ardından da üretilen stratejiler doğrultusunda pazarlama ve 

eylem planları hazırlanmıştır. Sonuç olarak çalışmalar doğrultusunda kentin, 

turizmin, doğal, tarihi ve kültürel kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayarak 

turizm sektöründe gelişmeler sağlayabileceği görülmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Stratejik Planlama, Planlama-Gelişme, Turizm, Kültürel 

Miras, Katılım 
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Abstract 
The ever-changing economical conditions through the course of history, rapid 

population growth, advances in technology, and changes in social, cultural and 

economic structure have affected the rural areas greatly. This interaction in rural 

areas which have been home to many civilizations and are of great importance 

in terms of cultural heritage, has resulted in competition between one another 

especially with the growth of tourism. That’s why in recent years, a lot of local 

governments have committed to development through studying the past of their 

lands and building a brand for themselves and they’ve started to produce 

strategic rural plans in many areas. In this capacity, the province of Tokat also 

laid weight on tourism in its strategic rural planning. The purpose of this study 

is to come up with a strategic development plan with the IQM (Intelligent 

Quality Management) which evaluates the rural sit area, placed in Tokat city 

centre, in terms of history, culture and tourism. In this study, first of all, a lot of 

analyses were carried out in the area with the help of CBS and in the light of 

these results, the properties of the land were examined through SWOT analysis 

and memory map. The passing on, protection and evolution of historical touch 

and cultural values through this study enabled tourism to create a sense of 

reliving the past where Conservational Reconstruction Plan and the historical 

resources are the main inputs of the study. In the next step, the strategic and 

planning decisions were made together with the shareholders. Across the areas 

involved in the study, the ones expected to develop through tourism and the 

zoning map which is the result of analyses, are important inputs in the decision 

making process. Afterwards, in accordance with the produced strategies, 

marketing and action plans have been prepared. In light of the studies carried 

out, it’s concluded that a city can develop its tourism by providing sustainability 

in its natural, historic and cultural resources. 

 

Key Words: Strategic Planning, Planning and Development, Tourism, Cultural 

Heritage, Involvement 

 

1. Giriş 

İnsanlar ilk çağlardan başlayarak din, savaş, fetih, ticaret, göç ve 

merak gibi nedenlere bağlı olarak sürekli seyahat etmişlerdir. Bu 

nedenlerin başında kültür ilk sıralarda yer almıştır. Özellikle XIX. 

Yüzyılda antik Mısır uygarlığının doğurduğu merak duygusu ile birlikte, 

Avrupalının kültür turizmine olan ilgisi ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Önceleri Mısır, Anadolu, Yunanistan ve İtalya sadece aristokrat ve 

burjuvaların dikkati çekerken, daha sonraki dönemlerde her sınıftan 

insanın görme ve öğrenme duygularının artmasına ve bu amaçla seyahat 

etmelerine neden olmuştur.  

Turizmin başlangıcı, çoğunluğun sandığı gibi tatil turizmi değil, 

bilinmeyeni bilme, görülmeyeni görme ve öğrenme içgüdüsü ile 

gerçekleştirilen kültürel gezilerdir. Kültür turizmi uluslararası turizm 

pazarında yeni turistik ürün olarak ön plana çıkmaya başlamıştır. Çünkü 

güneş, deniz, kum pazarına yönelik tatil turizminin doyuma ulaşması, 
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çevre ve çevre dengesi konusunda yapılan tartışmalar, doğal özellikler 

ve kaynaklardan yoksun olmak ve bireylerin tarihi değerler hakkında 

bilinçlenmeye başlamaları sonucu kültürel motiflere yönelim başlamış 

durumdadır. Kültürel motiflere yönelme kendini farklı şekillerde 

göstermektedir. Örneğin; işlevini yitirmiş binaların yeniden 

işlevlendirilerek farklı amaçlarla kullanılması, yöresel giyim, yemek 

kültürü, el sanatları gibi kültürel öğeler gibi (Köse,2011). 

Turizm kavramı uluslararası turizm sözlüğünde; eğlenmek 

amacıyla yapılan geziler ve seyahatleri içeren insan faaliyetlerinin tümü 

olarak tanımlanmıştır. Turizmi, kurumsal açısından tanımlayan 

araştırmacılardan en bilinenleri Hunziker ve Kroppt’a göre turizm, 

sürekli konaklamayı düşünmemek ve kazanç getirici hiçbir faaliyette 

bulunmamak şartıyla, o yerleşke dışında yaşayanların geçici 

konaklamalarından doğan faaliyetlerin tümüdür. Diğer yandan turizm, 

AIEST (Uluslar arası Bilimsel Turizm Uzmanları Birliği) tarafından 

1980’de şöyle tanımlanmıştır, insanların sürekli yaşadıkları, çalıştıkları 

ve olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışındaki seyahatleri ve 

buralardaki turizm işletmelerinin ürettikleri mal ve hizmetleri tüketen; 

geçici konaklamalardan doğan faaliyetler bütünüdür (Öztaş, 2002). Bu 

noktada özetlemek gerekirse, turizmle ilgili tanımları yaparken şu 

dikkate almak gereklidir:  

• İnsanların sürekli ikamet ettikleri yerlerin dışında olması,  

• Para kazanma amacı gütmemesi,  

• Gidilen yerlerdeki turizm işletmelerinin ürünlerinin tüketilmesi,  

• Geçici konaklamalardan sonra sürekli yaşanan yere dönülmesi.  

Kültürel turizm için, ‘miras turizmi’, ‘sanat turizmi’, ‘etnik 

turizm’ gibi terimler kullanılabilir. Kültürel turizm geçmiş kültürel 

öğelerin yanında, günün kültürü veya bir yöre halkının özgün yaşam 

tarzını da yansıtır. Kültürel turizm; bir yörenin tarihi, mirası ile yerel 

halkın özgün yaşam tarzını içerir (Selby, 2004). Kültürel turizmin 

kapsamlı tipolojisi şu şekildedir (Smith, 2003);  

• Tarihi alanlar (arkeolojik alanlar, kentler, anıtlar, müzeler)  

• Sanatsal alanlar (tiyatrolar, konser salonları, kültür merkezleri)  

• Görsel sanatlar (galeriler, heykel parkları, fotoğraf müzeleri)  

• Festivaller ve özel etkinlikler (müzik festivalleri, spor 

faaliyetleri, karnavallar)  

• Dini alanlar (katedraller, tapınaklar, hac yerleri)  
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• Kırsal alanlar (köyler, çiftlikler, doğal parklar, eko müzeler)  

• Yerel halk ve gelenekler (kabileler, etnik gruplar, azınlık 

grupları)  

• El sanatları (dokumacılık, çömlekçilik, resim, heykel)  

• Dil (öğrenme ve uygulama)  

• Yeme-içme (yemek kültürü, yemek kursları, şarap test etme)  

• Endüstri ve ticaret (fabrika gezisi, maden, bira fabrikaları ve 

kanal gezileri)  

• Modern popüler kültür (pop müzik, alış-veriş, moda, medya, 

tasarım, teknoloji)  

• Özel ilgi aktiviteleri (resim, fotoğraf, dokuma)  

Turizm planlaması, turizmin toplumun daha iyi bir şekilde 

yaşaması ve çevresel kaliteye olan potansiyel katkısı optimal düzeye 

çıkarabilmek amacıyla araştırma ve değerlendirmeye dayanan bir 

süreçtir (Pearce, 1991; Paskaleva-Shapira ve Besson, 2006). Turizm 

planlaması, bir bölge için yapılan kapsamlı bir planlamanın bir parçası 

olarak ele alınmaktadır. Fakat genellikle, turizm planlaması müstakil 

bir plan olarak yapılmaktadır. Bu şekilde bir planlama yapılırken, 

turizm sektörünün, genel kalkınma politikaları, planları ve programları 

ile entegrasyonu sağlanmalıdır (Paskaleva-Shapira ve Besson, 2006; 

Inskeep, 1991). Turizm sektörünün planlamasını gerektiren başlıca 

nedenleri, aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (Olalı ve Korzay, 1993, 

Orbaşlı, 2000): 

• Turistik donatımı turizme elverişli yörelerde yoğunlaştırmak ve 

geliştirmek için kamu yönetimi tarafından yapılacak müdahaleleri 

düzenlemek 

• Tamamen kişisel çıkarlara yönelik faaliyetlerin ortaya 

çıkaracağı tehlikeleri önlemek 

• Sadece dış turizme dönük yatırımların ve turizmin mevsimlik 

karakterinin ortaya çıkaracağı riskleri önlemek 

• Turizmin tahrip ettiği çevreyi korumak 

• Turizm ile sosyal ve ekonomik olaylar arasındaki ilişkilerin 

gelecekteki durumunu tahmin edip, gerekli önlemleri almak 

• Turizm arzını yeni turist ihtiyaçlarına göre düzenlemek 
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• Boş zamanların dinlenme ve sağlık kazanma amaçlarına dönük 

olarak kullanılmasını sağlamak ve toplumda daha çok bireyin turizmin 

bu olanaklarından yararlanmasını sağlamak 

Turizm diğer ekonomik sektörler gibi büyük, yaygın ve pahalı 

altyapı gerektiren bir alanı oluşturur. Altyapının zaman ve mekân 

bakımından doğru bir şekilde belirlenmesi, altyapının etkin bir biçimde 

yararlanmak açısında temel koşuludur. Altyapının isabetli bir biçimde 

gerçekleştirilmesi ise planlamayı gerektirmektedir. Bu husus özellikle, 

yatırımlardan yeterli bir rantabilitenin beklendiği gelişme halindeki 

ülkeler için son derece önemlidir. Turizm planlaması, turizm 

sektöründe uzun vadeli ekonomik ve sosyal hedeflere dönük kamu 

kesiminin faaliyet alanı ve harcamaları ile kar amacına dönük özel 

kesim faaliyetlerinin oluşacağı alan arasında ayrımı belirlemek 

bakımından da zorunluk arz etmektedir. 

Eski planlama yaklaşımlarının ve yöntemlerinin bazı zayıf 

yönlerinin eğitimciler ve uygulamaya geçirenler tarafından fark 

edilmesi daha etkili ve geniş planlama felsefelerinin ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Çoğunlukla toplum katılımı, katılımcı planlama, (gross 

root) kaynak planlaması ve bütünleştirici planlama olarak adlandırılan 

planlama yaklaşımları çağdaş planlamada kabul edilmiş yaklaşımlardır. 

Geleneksel planlamaların bazı etkileşimleri kapsamış olmasına karşın 

genellikle çok sınırlı olduğu vurgulanmaktadır. Daha çok halka hizmet 

açısından hazırlanan planlar genellikle plancılar tarafından hazırlanmış, 

halkın katılımının sağlanması daha geç bir dönemde sağlanmıştır (Gunn, 

1994; 20). Turizm endüstrisinin kontrollü gelişimi, yerel halkın iyi 

niyet ve yardımına bağlıdır. Çünkü onlar da bu ürünün bir parçasıdır. 

Turistler ziyaret ettikleri yörede yaşayan halkın sosyo-kültürel 

özelliklerini tanıyarak büyük deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca turizm 

doğru planlandığında ziyaretçi ve yöre halkı arasında barışçıl bir ortam 

sağlanmasında da faydalı olabilmektedir (Güneş, 2004: 502).   

21. yy. da turizm sektöründeki gelişimin sürdürülebilir olmasının 

nasıl sağlanabileceği konusuna duyulan ilgi artmıştır. Bu bağlamda 

yapılan çalışmalarda toplum katılımı ve yatırımcı iş birliği konularına 

daha fazla yer verilmeye başlanmıştır. Toplum gelişimine ve 

sürdürülebilirlik konularına artan ilgi sonucu yerel halkın önemli bir 

yere sahip olduğunun farkına varılmış ve bu noktaya daha fazla önem 

verilmeye başlanmıştır. Fakat planlamaya halkın katılımı yaklaşımına 

nadiren gelişmekte olan ülkelerde rastlanmaktadır. Katılım biçimi, 

geleneksel planlama ve o dönemdeki turizmin gelişim seviyesiyle 

ilgilidir ve bu nedenle her yerde uygulanabilir evrensel bir şekli yoktur 

(Li, 2006: 132-133; Hemati, 1999: 7 ).  
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Katılımcı turizm planlaması yaklaşımı; turizmle ilgili tüm 

paydaşları, hükümeti, sivil toplum kuruluşlarını, bağımsız teşebbüsleri 

ve halkı planlama sürecine dahil eden bir yaklaşımdır. Kısaca turizm 

planlamasına toplumsal katılımda o bölgede yaşayan halk ve irili ufaklı 

tüm meslek grupları ve serbest çalışanların dahil edilmesi anlatılmak 

istenmektedir. Tüm paydaşlar geleceklerini etkiyen kararlarda eşit 

haklara sahiptir. Eğer yerel halk turizmden yarar sağlamak ve ekonomik 

kazanç elde etmek istiyorsa alınan kararlara katılmalıdır. Halkın karar 

sürecine katılımıyla birlikte ülkenin her yerinde turizmden elde edilen 

yararın artması sağlanacaktır. Halkın turizm planlamasına katılımı 

“Toplum liderlerinin, seçmenlerin (yerel halkın) ve plancıların bir araya 

gelmesi ve turizmin gelişim amaçlarının görüşüldüğü ve tartışıldığı 

toplantılar düzenleyerek fikir alışverişinde bulunmaları” anlamına 

gelmektedir (Timothy, 1999; 373: Bahaire, E.White, 1999: 248). 

Katılımcı turizm planlaması yaklaşımı, turizm planlaması ile ilgili en 

iyi kararların daha zor olsa bile bir katılım süreci yoluyla alınabileceğini 

vurgulamaktadır.  

2. Çalışmanın Yöntemi 

Çalışmada kentin ilgili paydaşlarıyla birlikte kenti sürdürülebilir 

şekilde planlayabilmek ve yönetebilmek adına en verimli biçimde 

irdeleyebilmek için tarih-kültür-turizm üçlüsünün bütünleşmesinin 

maksimum düzeyde planlanmasını, uygulamasını, pazarlanmasını ve 

tanıtımını hayata geçirebilmek için Bütünleşik Kalite yönetimi (IQM) 

yöntemi kullanılmıştır. 

Bütünleşik Kalite Yönetiminin (IQM) aşamaları şunlardır(Reich, 

1995; European Commission, 2000):  

1. Vizyon ve Misyon Belirleme 

2. Katılım Analizi 

3. Mevcut Durum Analizi 

4. Strateji ve Politikalar Geliştirme  

5. Eylem Planının Hazırlanması 

6. Uygulama 

7. İzleme ve Değerlendirme 

Vizyon arzulanan ideal sonuç yani hayal edilen gelecek demektir. 

Misyon ise gerçekte olandır,  varlık nedeninin ve temel felsefesinin 

ortaya konulmasıdır. Misyon tanımı olabildiğince geniş yapılmalı ve 

konuya taraf olan beklenti sahiplerinin tümünün ihtiyaçlarını dikkate 
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alan insan ve toplum odaklı bir içerik taşımalıdır. Misyonla tutarlı 

olarak kurum ve birimler düzeyindeki amaç ve hedefler belirlenmelidir 

(Reich, 1995). 

Katılım Analizi, konu ile ilgili olabilecek, sürece katkı 

sağlayabilecek paydaşların belirlenmesi aşamasıdır. 

Mevcut durum Analizi; alandaki kaynakların turizm sektörü 

açısından değerlendirmesinin ve turizm pazarının değerlendirmesinin 

yapılmasıdır. Tüm bu değerlendirmeler katılım analizinde belirlenen 

paydaşlarla birlikte gerçekleştirilir. 

Strateji, planlama alanında, hedeflere ulaşmada kaynakları 

harekete geçirme sanatı olarak tanımlanmaktadır (Sanoff, 2011). 

Çoğunlukla benimsenen yaklaşım, ilk aşamada gelişmenin fırsatlarla 

güçlü yanların buluşturulması zemini üzerine inşa edilmesi ve tehditlere 

karşı koyma gücünü azaltan zafiyetlerine öncelikle çare üretilmesidir. 

Politikalar kısa ve uzun dönem stratejik planların uygulanmasında 

göreceli olarak daha kalıcı olan kurallar dizisini içerirler ve çoğunlukla 

fonksiyonel birimlerin görevlerini hangi esaslara göre yerine 

getireceklerini belirlerler (Reich, 1995; Kotler ve Armstrong, 1997). 

Plancı ekip tarafından oluşturulan strateji ve politikaların öncelik 

değerlendirmesinde paydaş görüşleri önemlidir. 

Eylem planlarında belirli bir işin bileşenlerine ayrıştırılması, 

bunların her birinin maliyet, sorumlu kişi, işin başlangıç ve bitiş 

tarihleri dahil olmak üzere tanımlanması söz konusudur (Reich, 1995; 

Kotler ve Armstrong, 1997). Bu tanımlamada ilgili paydaşlarla görüş 

alışverişinde bulunulmalıdır. 

Uygulama aşamasında süreç eylem planlarında tanımlanan 

etaplamaya göre işlemelidir. 

Kontrol aşamasında, uygulama izlenir ve performans sürekli 

olarak ölçülür. Kazanılan birikimin geleceğe aktarılması ve bulguların 

bir sonraki plan dönemine ışık tutması IQM’den beklenen en önemli 

işlevlerdendir. Bu nedenle kontrol aşamasındaki değerlendirmelerin 

sonuçları dikkate alınarak geriye besleme süreci işletilmeli, pazarlama 

bilgi sisteminin güçlendirilmesi, hedeflerin ve/veya stratejilerin 

revizyonu, uygulama girdilerinin güçlendirilmesi şeklinde olabilecek 

önlemler paydaşlarlarla plan dönemi içinde ve sonrasında görüşülerek 

mutlaka alınmalıdır (Reich, 1995; Kotler ve Armstrong, 1997). 

Bu çalışma kapsamında IQM'e ilişkin tanımlanan sürecin sadece 

ilk beş aşaması aktarılacaktır. 



172 | Stratejik Planlama Yaklaşımı 

 

3. Çalışma Alanı 

Çalışma alanı olarak Karadeniz Bölgesi’nin Orta Bölümü’nde 

yer alan çevresinde Samsun, Amasya, Ordu ve Sivas gibi illere komşu 

olan Tokat kenti tarihi merkezi seçilmiştir (Şekil-1). Uygarlık tarihi 

boyunca Roma, Bizans, Danişmendliler, Selçuklu, Osmanlı gibi tarihe 

mal olmuş uygarlıklarda önemli bir dini ve ticari merkez olarak 

karşımıza çıkan Tokat kenti bütününde, Tarihi İpek Yolu üzerinde 

kalmasından dolayı, birçok kervansaray bulunmakta ve bu tarihe 

tanıklık etmiş birçok yapı günümüze kadar ulaşmış olsa bile 

birbirleriyle ve kentle verimli biçimde bir bütünleşme 

sağlanamamıştır(Şekil- 2). 

 

 

Şekil 1: Tokat Kenti’nin Türkiye’de ki konumu 

Bu alanın seçilmesindeki en önemli diğer etken ise yıllardır ilgili 

yerel yönetimler tarafından kent merkezinde var olan tarihi dokuya 

ilişkin yapılan Koruma Amaçlı İmar Planı’nın başarılı bir şekilde 

uygulanamamış olmasıdır. Birçok yapı zarar görmüş ve kullanılamaz 

hale gelmiştir. Ayrıca bu yapılar çevresinde niteliksiz yapışmalar 

meydana geldiği için güvenlik nedeniyle tercih edilemeyen mekânlar 

haline dönüşmüştür.  
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Şekil 2: Tokat Il Geneli Ulaşım Ağı Ve Turizm Potansiyelleri 

 

Kent merkezinde bulunan Sulusokak, Beysokağı, Beybağı, 

Kaleardı, Ali Paşa mahalleleri kültürel miras açısından en zengin 

alanlardır; öyle ki, diğer kentlerin aksine 900 yıllık bir tarihe otuzdan 

fazla esere çok kısa bir mesafe içerisinde Sulusokak Mahallesi’nde 

ulaşmak mümkündür. Fakat elimizde olan kültürel zenginlik hiçbir 

şekilde turizmle entegre edilmediği için bu değerler Tokatlılar ve Tokat 

kentini bilenler için bir köşede saklı kalacaklardır.  

Çalışma sınırı olarak Tokat’ın tarihi ticaret bölgesi seçilmiş olup 

bu alan Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları ile aynıdır. Kenti ikiye 

ayıran Yeşilırmak’ın güneyinde kalan bölge daha çok eski yerleşimlerin 

bulunduğu alan olup turizm açısından önemli bir potansiyele sahiptir. 

Çalışma alanı içerisinden geçen Gazi Osman Paşa Bulvarı ve Behzat 

Bulvarı ana taşıt akslarını oluştururken, çalışma sınırını belirleyen 

doğal ve yapay etmenler ise; batıda çevre yolu, doğuda Gıjgıj tepesidir 

(Şekil-3).   
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Şekil 3: Çalışma Alan Sınırı 

 

4. Tokat Kenti Için Iqm Ile Turizm Alanlari 

Planlamasi 

4.1. Vizyon ve Mizyon Belirleme 

Çalışma kapsamında üst ölçekli planlarda kent için belirlenen 

vizyon ve misyon olduğu gibi kabul edilmiştir. 

4.2. Durum Analizi 

Çalışma bütününde alınacak kararlarda tüm paydaşlarla ortak 

sorumluluk ve yükümlülükler çerçevesinde işbirliği kurarak ve her 

kesimi gözeten kararlar/politikalar geliştirerek kültür turizminin 

geliştirilmesi sürdürülebilir turizm politikasının önemli 

bölümlerindendir. Geleneksel Planlama yaklaşımından Stratejik 

Planlama yaklaşımına geçilmeye başlandığını şu zamanlarda ise 

paydaşların belirlenmesi ve hangi konu ve zamanda plana entegre 

olmaları gerektiği çok önemli bir süreç planlaması gerektirmektedir. 

Stratejik Planlama yaklaşımı ile Turizm Planlamasının 

entegrasyonunun sağlanacağı bilmesi  için paydaşlar ve görev tanımları 

Tablo-1’de belirlenmiştir: 
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Tablo 1: Turizm sektörü paydaşları (Köse, 2011) 
A

K
T

Ö
R

L
E

R
 

 

MERKEZİ 

YÖNETİM 

1. Makro ölçekte fiziki çevrenin 

korunması 

2. Yasal yaptırımların oluşturulması 

3. Yerel yönetimlerin denetimlerinin 

kullanılması 

4. Planlama/gelişme/kalkınma 

modellerinin oluşması 

5. Kurumsal örgütlenme görevinin 

üstlenilmesi 

 

 

YEREL 

YÖNETİM 

1. Planlama sürecine katılım 

2. Halkın bilinçlenmesine yardımcı 

olunma 

3. Çevre, doğa, tarih, kültür 

korumasının yasak hükümlerle alma 

4. Mekansal düzenleme kararlarını 

“koruma” ile ilişkilendirme 

5. Kullanım yoğunluğunu denetleme  

KORUMA 

GRUBU 

1. Doğal değerlerin korunması 

2. Kasıtlı veya kasıtsız tahribatın 

önlenmesi 

3. Sürdürülebilirlik genel 

amaçlarının uygulanması 

4. Kültürel mirasın sürekliliğinin 

sağlanması 

5. Planlama, programlama ve 

yönetim 

HALK 1. Planlamaya katılımın sağlanması 

2. Çevre koruma bilincinin 

geliştirilmesi 

3. Yerelliğin, bölgeselliğin 

benimsenmesi 

4. Ekonomik, sosyal, fiziksel refah 

için örgütlenilmesi 

5. Yasal kısıtlamalar ve kurallara 

uyulması 

TURİST 1. Çeşitli yerlerdeki kültürel ve doğal 

mirasa saygı duyulması 

2. Çevre tahribatında bulunulmaması 

3. Yerel halkı huzursuz edecek 

şekilde davranılmaması 
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4. Yasal mevzuatlara uyulması 

5. Kaynakların korunması ile ilgili 

hususlara duyarlı olunması 

TUR 

OPERATÖRÜ 

1. Sağlıklı tur organizasyonlarının 

yapılması 

2. Kullanıcıya gerekli 

bilgilendirmenin yapılması 

3. Çevresel kültür tahribatına izin ve 

sebep verilmemesine 

4. Yerel halk ile duyarlı birliktelik 

zemininin hazırlanması 

5. Yasal mevzuatlara uyulması 

YATIRIMCI 1. Fiziksel çevrenin korunmasının 

sağlanması 

2. Merkezi ve yerel yönetimlerle 

koordinasyon içinde olunması 

3. Yasal hükümlere uyulması 

4. Merkezi ve yerel planlama 

süreçlerinin benimsenmesi 

5. Yerel halkın duygu ve 

düşüncelerine açık olunması 

İŞLETMECİ 1. Doğal ve yapay çevrenin 

korunmasının sağlanması 

2. Yerel halk ve kullanıcı 

memnuniyetinin ön planda tutulması 

3. Ekolojik/ekonomik/toplumsal 

dengenin sağlanması 

4. Planlama eylemindeki aktörlere 

eşitlik sağlanması 

5. Tasarımcı ve yatırımcı ile 

koordinasyon içinde olunması 

TASARIMCI 1. Doğal ve yapay çevre öğelerin e 

duyarlı olunması 

2. Kültürel, fiziki ve tarihi kimlik 

sürekliliğin sağlanması 

3. İlgili tüm kişi ve kuruluşlarla 

koordinasyon içinde olunması 

4. Koruma bilincinde olunmaması 

5. Planlama süreçlerinin takibi 
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Bu kapsamda çalışma özelinde görüşülen paydaş grupları 

şunlardır;  

1. Turist Rehberleri Odası Başkanı  

2. İl Kültür Turizm Şube Müdürü  

3. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 

4. Tokat Belediyesi Turizm Komisyonu 

5. Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği 

6. Turist Rehberleri 

7. Acente Sahipleri  

8. Turizm MYO – Akademisyen  

9. TÜRSAB 

10. Gazi Osman Paşa Üniversitesi 

 

Stratejik Turizm Planlaması çalışması bütününde her noktada 

planlama mekanizmesine dâhil olacak olan paydaşlar ve görüşlerinin 

belirlenebilmesi için öncelikli olarak kimlerle diyalogta bulunulacağı 

ve ne tür sorular yönelticeği belirlenmiştir. Kent merkezindeki mevcut 

turizm potansiyelini, turist profilini, tur güzergâhlarını, gördükleri 

sorunları ve önerileri belirlemek amacıyla kentteki turizm paydaşları ile 

birebir görüşmeler yapılmıştır.  

Yapılan görüşmelerde ana kurgu kent merkezindeki turist profili 

ve sorunları üzerinde kurulmuştur. Paydaşlarla görüşmeler sonrasında 

yapılan düzenlemelere göre; turistlerin Tokat’a neden geldikleri, kentte 

kalış süreleri, kentin cazibe merkezleri, hangi turizm türünün önemli 

olduğu ve hangi turist türlerinin kente geldiklerine dair 

değerlendirmeler yapılmıştır. Buna göre turistler Tokat’a genellikle 

kültürü için gelmekte, günübirlik konaklamaktadır. Paydaşların 

değindikleri sorunlar ise; toplu taşıma ve ulaşımın yetersizliği, şehir 

haritası yetersizliği, tek meydan olması, şehir merkezi turistik amaçlı 

olmaması, eğlence mekânı eksikliği, tur otobüsleri için park yeri 

olmaması, antika eşya ve hediyelik eşya satan yerlerin azlığı, hatıra 

fotoğrafı çekinebilecekleri anıtsal, simgesel yapıların eksikliğidir. 
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4.3. Mevcut Durum Analizi 

Alanı en iyi şekilde okuyabilmek için kaynakların ve pazarın ayrı 

ayrı değerlendirildiği birçok analiz çalışması yapılmıştır. Bu 

çalışmalarla birlikte plan kararı üretme aşamasında plan 

mekanizmasının en etkin şekilde çalışması sağlanmıştır.  Çalışma 

alanında öncelikle paydaşlarla bellek haritası oluşturulmuştur. 

Ardından turizm ile bağlantılı olarak yapılaşmış alanların turizm 

açısından önemli olduğu bölgelerin belirlendiği ve bölgeye gelen 

ziyaretçilerin turizm açısından önemli bölgelerin ziyaret sıklığını 

gösteren durum haritaları hazırlanmıştır. Tüm bu değerlendirmeler 

ışığında SWOT analizi yardımı ile paydaşlarla birlikte alanın mevcut 

durum değerlendirmesi yapılmıştır. 

4.3.1. Kaynakların Değerlendirmesi 

Bellek Haritası: 

Bellek haritası belki de tüm bu stratejik turizm planlaması 

çalışmasının en önemli yapı taşınını oluşturmaktadır. Yapılan bu 

çalışma ile birlikte çalışma sınırı içerisinde yer alan günümüze kadar 

ulaşmayı başarmış ve günümüzde izlerine rastlanılmayan turizm 

açısından önemli alanları görmek mümkündür. Bellek haritasının 

üretim süreci farklı paydaş görüşlerinin alınmasıyla birlikte süreci az da 

olsa uzatmış olsa bile kent bütünü ve koruma/turizm ikilisi bakımından 

çok önemli bir veri tabanı niteliğindedir. Bellek haritası üretim 

sürecinde farklı paydaşlar farklı zaman dilimlerinde çalışma sürecine 

katılarak, bilgi ve belge birikimlerini tarafımıza sunmuşlardır. Bellek 

haritası üretiminde tüm paydaşlar etkin bir rol oynamıştır. 

 İlk olarak harita üretimine katılan paydaş Yerel Yönetim 

olmuştur ve arşivlerini (plan ve harita) en ince ayrıntısına varana kadar 

detaylı bir şekilde inceleyerek karşılıklı olarak tartışma ortamları 

oluşturulmuştur. Sırası ile harita üretimine Yerel yönetim, Merkezi 

Yönetim, İşletmeci, Tasarımcı ve son olarak o bölgeyi en iyi şekilde 

zihnimizde canlandırabilecek Halk grubu katılmıştır. Paydaş olarak 

Halk grubunun en son katılmasının nedeni ise; belirli bir dönemde 

çalışma alanı içerisinde yaşamış olan kişilerin ve hala günümüzde o 

bölgede veya farklı bölgelerde yaşayan kişilerin tarafımıza sözlü olarak 

verecekleri bilgilerin çok önemli ve değerli olmasındadır. Çalışma alanı 

içinde günümüze kadar gelmiş yapıların daha önceden hangi işlevde 

kullanıldığı veya o alan içerisinden hangi yapıların bulunduğu hakkında 

bilgiler alınmıştır. Genelde görüşme yapılan kişilerin yaş ortalaması 60 

ve üzeri olarak seçilmiştir. Bu yaş ortalamasının seçilme nedeni ise 

alanın en eski hallerine tanıklık etmiş olmaları ve kentleşmenin az 
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olduğu dönemlerde yaşamış olmalarıdır. Aslında paydaşların bir 

planlama veya harita üretimine katılmalarının ne kadar önemli 

olduğunu bu çalışma ile net olarak görülebilmesi amaçlanmıştır (Şekil-

4). 

 

Şekil 4: Bellek Haritasi 

 

Turizm Açısından Önemli Bölgelerin Belirlenmesi: 

İlk olarak çalışma alanı içerisinde yer alan bölgelerin turizm 

açısından önemli olan sınırları belirlenmiştir. Bu bölgeler önemlerine 

göre derecelendirilmiş olup (1’den 3’e kadar), bu derecelendirme 

alanda bulunan anıtsal yapılar, sivil mimari örnekler, sokak dokuları ve 

yaşanmışlıklar dikkate alınmıştır. Tabi ki bu çalışma yapılırken de plan 

mekanizmasının tüm aşamasında yer alan tüm paydaşlarla entegre bir 

şekilde çalışılmıştır (Şekil-5) . 
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Şekil 5: Önem Dereceleri Analizi 

 

4.3.2. Pazarın Değerlendirmesi 

Belirlenen Bölgelerin Ziyaret Sıklığı: 

Bu çalışmadan sonra ise, yapılaşmış bölgelerin turizm açısından 

önemli sınırları göz önünde bulundurularak paydaşlarla beraber yapılan 

görüşmeler (Halk, Yerel Yönetim, Merkezi Yönetim) doğrultusunda 

bölgeye gelen ziyaretçilerin en çok ziyaret ettikleri alanlar 

belirlenmiştir. Bu bölgeler ziyaret sıklıklarına göre renklendirilmiş olup, 

plan kararı-stratejik karar üretme aşamasındaönemli bir girdi 

oluşturmaktadır (Şekil-6) 

 

Şekil 6: Turizm Açısıdan Önemli Bölgelerin Ziyaret Sıklığı 
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4.3.3. Swot Analizi 

SWOT analizi, aşamasında çevre analizi sonucunda belirlenen 

fırsat ve tehditler ile iç analiz sırasında ortaya çıkan güçlü ve zayıf 

yanların listesi oluşturulur (Kotler vd., 1993).   

SWOT analizi yöntemiyle çalışma alanı içerisinde bulunan 

güçlü-zayıf yanlar, fırsatlar- tehditler belirlenerek stratejik turizm 

planının en önemliği altlığı hazırlanmıştır. Bu aşamada stratejik turizm 

planının en önemli ayağı olan paydaş görüşlerinden en etkin şekilde 

faydalanılmıştır. Bu analiz çalışmasıda etkin bir şekilde rol alan 

paydaşlar ise şu şekildedir; Merkezi yönetim, Yerel Yönetim, Koruma 

Grubu, Halk. 

 Paydaşlardan elde edilen tüm veriler incelenerek 

kategorileştirilmiş olup stratejik turizm planı aşamasında 

kullanabileceğimiz ve planın ana altlığını doldurmada önemli bir karar 

mekanizmasi olmuştur (Tablo-2). 

 

Tablo 2: SWOT Analizi 

Güçlü Yanlar 

1 Zengin tarih, kültürel ve tabiat 

varlıklarının bulunması 

2 Yöresel festivaller düzenli bir 

şekilde yapılıyor olması 

3 Yöreye özgü seyahat 

acentelerinin düzenlediği turlar 

4 Zengin tokat mutfağı varlığı 

5 Tarihi eserlerin restorasyonunun 

yapılmış olması 

6 Geçmişte farklı etnik grupların 

bir arada yaşadığı yapılı çevrenin 

bulunması  

7 Zamanında önemli bir ticaret 

merkezi olması 

8 Birçok han ve bedesten 

bulunması 
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9 Kuyumcular, bakırcılar gibi 

ihtisaslaşmış çarşıların varlığı 

1

0 

Yöreye özgü el sanatlarının 

bulunması 

 Zayıf Yanlar 

1 Yeterli tanıtım ve pazarlamanın 

yapılamaması 

2 Turizm bilincinin yeterince gelişmemiş 

olması 

3 Kısa süreli ziyaretlerin yapılması 

4 Ziyaretçilerin tam olarak doğru 

yönlendirilememesi 

5 Doğal ve kültüreldeğerlerin 

korunmasına yeterli önemin 

gösterilmemesi 

6 Tarihi yapıların yakınlarında otopark 

eksikliği 

7 Yerel halkta turizm bilincinin eksik 

olması 

8 Turistik alanlarda yön, işaret lavhaları 

ve ışıklandırmaların yetersiz olması 

9 Tarihi alanlara uygun kullanımların 

bulunmaması 

10 Gelen turistlerde geceleme süresinin az 

olması ya da hiç olmaması 

Fırsatlar 

1 Tarih ve kültürel turizme olan ilgilin 

artması 

2 Tarihi yapıların restorasyonunda halkın ve 

kamu kurumlarının sorumluluk alması 
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4.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Tarihi ipek yolu üzerinde kalıyor olması 

4 İl genelini kapsayan turizm strateji planının 

bulunması 

5 Bakanlık tarafından düzenlenen turizm 

çalıştayı 

6 2014 yılı il genel meclisi kararı ile 2015 

tokat turizm yılı ilan edil edilmiş olması 

7 Gönüllü turizm elçilerinin bulunması 

8 İklim ve doğal ortam 

9 Coğrafi konum ve pazara yakınlık 

10 Kent merkezinde tam donanımlı konaklama 

merkezlerinin bulunması 

11 Tokat kalesinin restorasyonun yapılıyor 

olması 

Tehditler 

1 Kentteki konaklama tesislerinin 

niteliksiz olması 

2 Turistlerin yaya olarak yürüyeceği 

nitelikli yaya yollarının olmaması 

3 Kültür turlarına olan ilginin azalması 

4 Yapıların zarar görmesi 

5 Çevre kirliliği 

6 Koruma amaçlı imar planının geçmiş 

dönemlerde yanlış uygulanmış olması 

7 Yeni yapılaşmanın anıtsal yapılar 

üzerindeki baskısı 

8 Çevre yolunun kent merkezi ile tek 

bağlantısının koruma alanı içerisinden 

geçiyor olması 

9 Silüeti bozan yapılaşmanın başlamış 

olması 
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Strateji Geliştirme 

Starteji geliştirmek adına hangi bölgeye hangi düzeyde müdahale 

edebileceği belirlenmek üzere bir bölgeleme çalışması yapılmıştır. Bu 

aşamada planlama çalışmasına belirli aşamalarda dahil olmuş tün 

paydaşların görüş ve öneri dikkate alınarak; plancı ve yerel yönetimin 

karar verme aşamasında bir arada olduğu karar üretim mekanizması 

oluşturulmuştur. Müdahale edilecek alanlar üç bölgeden oluşmaktadır. 

Bunlar; işlevsel müdahale bölgesi, 1. Derece İyileştirme Bölgesi ve 2. 

Derece İyileştirme Bölgesi’dir.   

İşlevsel müdahale bölgesinde; yapılar üzerinden ve mekânsal 

olarak kararlar verilmiştir. 1. Derece iyileştirme müdahale bölgesinde 

restorasyonu tamamlanmış yapıların bütününde kültürel anlamda yeni 

işlevlerin ve mekânsal bütünleşmenin sağlanacağı alan olarak kararlar, 

2. Derece iyileştirme müdahale bölgesinde ise mevcutta iyileştirme 

çalışmalarının tamamlandığı alanlarda kullanımların geliştirilmesi 

anlamında kararlar üretilmiştir (Şekil-9). 

 

 

Şekil 7:Müdahale bölgeleri 

 

 

4.5. Pazarlama ve Eylem Planlarının Hazırlanması 
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Yapılan tüm çalışmalar sonucunda tüm  paydaşlarla birlikte 

Tokat kent merkezinin turizm kaynakları, turizm potansiyeli, paydaş 

görüşleri, turist profili ve oluşabilecek tur çeşitleri belirlenmiştir. Daha 

sonra tüm paydaşlar pasifize edilerek plancı tek karar verme 

mekanizması olarak kalmıştır ve 2025 yılı hedef yılı alınarak yapılan 

planlamanın sonuç bölümünde; müdahale kararları bütününde alınan 

plan kararları, ortaya çıkan tur güzergâhları ile eylem planı plancı 

tarafından oluşturulmuştur. Eylem planı dâhilinde ise plan kararları ile 

entegre olan 54 karar, bu kararların ilişkili olduğu konu başlıkları, ilgili 

paydaşlar, kaynak, vade ve etaplamalar bulunmaktadır. 

Eylem planının birinci bölümünde, plan kararları doğrultusunda 

verilmiş olan eylem kararları ilk olarak hangi konu başlığı ile ilgili 

oldukları belirlenmiştir. Bu konu başlıkları; turizm, kültürel, açık-yeşil 

alan, ulaşım, sosyo-kültürel, konaklama, ticaret ve konut olmak üzere 

kategorileşmiştir. Bu kararlar tek bir kategori ile kesin bir şekilde 

ayrılamayacağı için öncelikli konu başlığı ve bununla birlikte 

etkilenecek olan konu başlıkları düzenlenmiştir. Bu şekilde tüm eylem 

kararları bu işleme tabi tutulmuş olup detaylı bir şekilde incelenmiştir.  

Eylem planının ikinci bölümünde; kararları gerçekleştirecek olan 

aktörler belirlenmiştir. Bu paydaşlar; müze müdürlüğü, vakıflar genel 

müdürlüğü, koruma kurulu, yerel yönetim, tasarımcı, halk, stk, kültür 

ve turizm müdürlüğü ve üniversitedir. Eylem kararlarına göre paydaşlar 

başlığı altında ilgili kurumlar belirlenmiş olup birinci öncelikli kurum 

ve kararla ilişkili olan paydaşlar belirlenmiştir.  

Eylem planının üçüncü bölümünde; kaynak faktörü incelenmiştir. 

Eylem planı kararlarının kaynağının ne olacağı doğrultusunda araştırma 

yapılmıştır ve kaynaklar belirlenmiştir. Kaynak oluşturabilecek 

kurumlar; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı, Belediye ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü’dür.  

Eylem planın dördüncü bölümünde; alınan kararların öncelik 

sırası ve bu kararlar tümünde hangi aşamada hangi kararın 

gerçekleştirileceği belirlenmiştir. Öncelik sırası 4 gruba ayrılmıştır. 

1’den 4’e doğru gidildikçe öncelik sırası azalmaktadır. 1. Öncelik 

sırasında olan kararlar en kısa sürede gerçekleştirilmesi gereken 

kararlar olup, 2.-3.-4. Sıradaki kararların altyapısının oluşturulması için 

çok önemlidir. 

Eylem planının beşinci bölümünde; alınan eylem kararlarının 

hangi vadede gerçekleşeceği belirlenmiştir. Vade başlığı üç gruba 

ayrılmıştır, kısa, orta ve uzun olmak üzere. Kısa vade 1-2 yıl, orta vade 
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3-5 yıl, uzun vade ise 6-10 yıl olarak belirlenmiştir. Bu vade uzunlukları 

ise kararların oluşturabileceği iş yükleri dikkate alınarak verilmiştir. 

Eylem Planının altıncı bölümünde; eylem kararlarının başlangıç 

tarihleri önerilmiştir. Bu tarihler öncelik sırası dikkate alınarak 

belirlenmiştir. 

Eylem planının yedinci bölümünde ise; alınan tüm eylem 

kararlarının etaplaması yapılmıştır. Yani alınmış olan bir eylem 

kararının başlangıç tarihinden itibaren bir yıl gibi bir zaman 

çizelgesinde hangi ayda başlayıp hangi ayda tamamlanacağı 

belirlenmiştir. 

 

Şekil 8: Stratejik Plan Kararları 

 

5. Sonuç 
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Bilindiği gibi günümüzde neredeyse tüm planlama çalışmaları 

geleneksel yaklaşım benimsenerek yapılmaktadır. Yani kısaca, belirli 

bir bölge, merkezi veya yerel yönetim, idari sınır, mevcut şartlar ve 

istekler üzerinden yapılan bir planlama sistemidir. Fakat zamanla 

stratejik planlama yaklaşımının gerek mevzuat açısından gündeme 

alınması gerekse yerel yönetimlerin isimlerini duyurabilmeleri, 

markalaşabilmeleri ümidiyle farklı ölçeklerde farklı konularda ve farklı 

meslek gruplarının dahil olduğu planlama çalışmaları karşımıza 

çıkmaya başlamıştır.  

Bu çalışma ile birlikte ise Stratejik Turizm Planı yapımında 

karşımıza çıkacak olan adımları, paydaşların belirlenmesinin ve 

görüşlerinin ortaya konulmasının planlama açısından ne kadar önemli 

olduğu bir kez daha ortaya konulmuştur. Farklı disiplinlerin planlama 

mekanizmasına dahil olmasıyla birlikte bir plancı olarak tek başına 

yeterli olunamayacağı anlaşılmış ve planın farklı boyutlarda 

zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi sağlanmıştır. Planlama 

mekanizması genelinde ana paydaş plancıdır ve paydaşlar yan 

kollardan plan çalışmasını beslemiştir. Plan altlığı oluşturulurken 

gözden kaçan veya aksayan durumlarda paydaşlar devreye girerek 

sürecin hızlanmasını sağlamışlardır. 

 Çalışmanın teoride kalması ve uygulamaya dönüşememesi 

sebebiyle çalışma özelinde uygulama ve uygulama sonrasındaki aşama 

olan izleme ve değerlendirme aşamaları gerçekleştirilememiştir. Ancak 

buna benzer çalışmalar uygulanma olanağı bulduklarında, uygulama ve 

değerlendirme aşamaları sonrasında, kalite yaklaşımı gereği, süreç, geri 

beslemeli olarak gelişerek devam edecektir ve hiçbir zaman 

sonlanmayacaktır.  
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    LARGE SCALED INTERVENTIONS FOR SMALL SCALE 

CITIES YILDIZLI (AKÇAABAT) TRABZON SAMPLE  

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ KENTLERE BÜYÜK ÖLÇEKTE 

MÜDAHALELER: YILDIZLI (AKÇAABAT) TRABZON ÖRNEĞİ 

 

Mihriban ÖZTÜRK & Beydullah SULAK  

 

Özet 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kentleşme ve nüfus artışı, doğal ve 

kültürel kaynaklar üzerindeki baskıların artmasına ve hızla tükenmesine neden 

olmaktadır. Sürdürülebilir gelişmenin aksine özellikle 2000’li yıllardan sonra 

neoliberal politikalar, ekonomik kalkınmanın bir aracı olarak kentleri 

sermayenin odağında, kimliksiz ve birbirine benzer şekilde gelişmeye 

yöneltmektedir. Metropoliten alanlardan orta ve küçük ölçekli kentlere kadar 

pek çok yerleşmede etkilerini somut bir şekilde gördüğümüz bu gelişmeler ve 

yasal dayanağı olan planlar kentler üzerinde bir müdahale aracı olarak 

kullanılması sonucunda kentlerin gelişme alanları, doğal ve fiziki durumları 

kır-kent ayrımı gözetmeksizin bilimsel yaklaşımdan uzak bir yöntemle ele 

alınmaktadır. Ülkemizde yaşanan bu gelişmelerin, bir kıyı kenti olan Trabzon 

(Türkiye)’un, farklı bölgelerinde farklı müdahale biçimleriyle etkilerini 

görmekteyiz. Bu farklı bölgelerden biri olan Trabzon Akçaabat ilçesi Yıldızlı 

Mahallesi kentsel değişimi ve gelişimi bu çalışmanın konusu olmuştur. 

Çalışmada ilk olarak neoliberal ve yeni yaklaşımların kentler üzerindeki 

etkileri farklı boyutlarıyla tartışılarak Trabzon kenti üzerinden örnekler 

verilecektir. Çalışmanın devamında dış faktörlerin, yani kent stadyumu, 

Kanuni Bulvarı Tüneli, Lüks Konut bölgeleri vb.lerin, etkisiyle kırsal niteliği 

değişen Yıldızlı Mahallesinin yok olan doğal peyzaj değerleri ve kimliği uydu 

görüntüleri, eski - yeni fotoğraflar ve planlar üzerinden çakıştırma yöntemi 

kullanılarak konut-ulaşım-sosyal etkiler başlıkları altında tartışılacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler:  Kentsel gelişme, Neoliberalizm, Kır-Kent, Kimlik, 

Trabzon-Yıldızlı 

 

Abstract 

Just as it is in the world, urbanization and population growth in our country 

cause the pressures on natural and cultural resources to increase and to be 

consumed rapidly. Contrary to sustainable development, neoliberal policies, 

especially since 2000, have led cities to develop in a similar way, idle and 

similar, as a means of economic development. These developments, which 

have seen concrete effects on many settlements ranging from metropolitan 

areas to small and medium sized cities, are being used as intervention by 

using their legitimate plans as a means of intervention to address the 

development areas of cities, natural and physical conditions without resorting 
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to rural-urban discrimination. These developments in our country, Trabzon 

(Turkey), a coastal city, are affected by different forms of intervention in 

different regions. The urban transformation and development of the Yıldızlı 

Neighbouhood of Trabzon Akçaabat District, which is one of these different 

regions, has been the subject of this study. In the study, the effects of 

neoliberal and new approaches on cities will be discussed with different 

dimensions and examples will be given through Trabzon city. In the 

continuation of the work, "external factors" such as urban stadium, Kanuni 

Boulevard Tunnel, Luxury Housing zones, etc., are affected by the "natural-

landscape-values and identity satellite images, old-new photographs and 

plans, will be discussed under the headings “housing-transportation-social 

effects”. 

 

Key Words: Urban Development, Neoliberalism, Country-City, Identity, 

Trabzon-Yıldızlı 

 

 

1.Giriş 

Kentleşme; sosyal, kültürel ve ekonomik gibi pek çok 

dinamiklere sahip, kentlerin fiziksel ve mekânsal çevresini etkileyen 

bir süreçtir (Güllüpınar,2013).  Sanayileşmeye paralel olarak gelişen 

bu süreç küresel ölçekte etkili olan devlet politika değişimleri ile 

kentlerin yapılaşmasında ve hızla büyümesinde etkili olmuştur. Bu 

büyüme, küresel ölçekte artan iletişim ve yatırım olanakları ile 

birleşince kentlerdeki sınır kavramını ortadan kaldırmış (Rondinelli 

vd.,1998), kentlerin dengeli ve bütüncül gelişmesinin aksine aşırı ve 

parçacı gelişmesine neden olmuştur. Toplumsal çelişkileri 

uzlaştırmaya çalışan bütüncül kent planlaması yerini tekil proje 

yaklaşımına, “kent yönetimi” yerini “kent işletmeciliği” anlayışına 

bırakması bu gelişmelerin somut kanıtıdır (Sarı ve Mukul,2015).  

Kentlerin farklı gelişme süreçleri, onları farklı yönetim 

modellerine yöneltmiştir. Başlangıçta piyasa başarısızlıklarına çözüm 

bulan ve kent planlamasında söz sahibi olan yerel 

yönetimler/belediyeler giderek piyasa odaklı: ‘piyasa 

kolaylaştırıcıları’ olarak hizmet etmeye başlamışlardır 

(Hackworth,2007: 61). Tüm bu gelişmelerle birlikte kentleşme, 

küreselleşme ve dünya üzerinde etkili olan farklı paradigmalar kentleri 

hızla etkisi altına almaya başlamıştır. Bu paradigmalardan biri olan 

neoliberalizm, bu çalışmanın temel dayanağını oluşturmaktadır. 

Küreselleşmenin ekonomik altyapısını oluşturan neoliberalizm 

ile birlikte gelişen kentleşme olgusu doğal ve kültürel kaynaklar 

üzerindeki baskıların artmasına ve hızla tükenmesine neden olmuştur. 

Neoliberalizm, dünya üzerinde 1970’lerde, ülkemizde 2000’li 
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yıllardan sonra; kentleri sermayenin bir parçası olarak görerek kent ve 

kentsel politikalar üzerinde etkili olmaya başlamıştır (Bal ve Altun, 

2016). Literatürde 1990’lardan sonra yaygın olarak kullanılmaya 

başlanan bu paradigma; politik, sosyal ve ekonomik ayakları olan çok 

yüzlü, çok karmaşık ve çoklu-mekansal hegemonik bir paradigma 

olarak tanımlanmaktadır (Polat,2013:342). Neoliberal politikalarla 

kentler artık sermayenin odağında önemli bir kaynak haline gelmiştir. 

Kentlerin fiziksel ve mekânsal yapısını değiştiren bu durum, aynı 

zamanda kentlerin ekonomik politikalarda stratejik önem kazanmasına 

neden olmuştur. Kent merkezinde ve yakın çevresindeki kentsel alanın 

tamamının kullanılarak kent ekonomisine sunulması; dönüşüm ve 

yenileme projelerini gayrimenkul ve prestij odaklı olmaya 

yöneltmiştir. Ayrıca bu politikalar yerel yönetimlerin planlama 

yetkileri ile birleşince özellikle belediyeleri kendi içlerinde bir yarış ve 

rekabet ortamına sürüklemiştir. Öyle ki küresel ölçekteki bu 

hareketliliğe ayak uyduramayan toplumların 21.yy’da 

barınamayacağını ifade eden söylemlerde literatürde yer almaktadır 

(Özden, 2008). 

Neoliberal politikalar ve yansımalarına Türkiye ölçeğinde 

bakıldığında 24 Ocak 1982 kararları başlangıç noktası olarak kabul 

edilebilir (Güllüpınar,2013). Bal’a (2011) göre 1980’ler ile 2000’li 

yıllar erken neoliberal dönem olarak tanımlanırken özellikle 2000’li 

yıllardan sonraki dönemde yaşanan politik ve siyasi değişimlerle 

birlikte neoliberalizmin mekânsal etkilerinin bariz olarak görüldüğü 

esas dönemdir.  Literatürde neoliberal politikaların kentsel gelişme 

süreçleri üzerindeki etkilerine yönelik yapılan çalışmalarda; Bal 

(2011) İstanbul kenti üzerinden 2000’li yıllarda neoliberal 

politikaların kenti ‘hangi mekanizmalarla’ ve ‘ne biçimde’ değiştirdiği 

sorusu üzerinden; Dönmez (2009) genel olarak İstanbul kenti, özelde 

de Formula 1 ve Akfırat örnekleriyle neoliberalizmin büyük ölçekli 

etkinliklerle kente girişi ve kent mekânını dönüştürmesi üzerinden; 

Dursun (2015) Neoliberal kentleşme sürecinin Erzurum kentsel 

mekânında yarattığı değişiklikleri ve sürecin dinamiklerini belirlenen 

projeler üzerinden değerlendirmişlerdir. Değerlendirmeler sonucunda 

dikkat çeken nokta neoliberal yapılanmanın kentsel alan üzerindeki 

etkilerinin bariz bir şekilde gözlenmeye başlandığı ve daha da 

ötesinde kent yönetimlerinin belli sınırlar içerisinde kentsel gelişmeye 

yönelik verdiği kararlarda benimsediği bu politikaların önemli bir araç 

haline gelmesidir. 

Kalkınma ve gelişmenin bir aracı olarak konut sektörünün önem 

kazandığı ve kentlerin birer meta olarak kullanıldığı neoliberalizm 
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başlarda metropoliten kentlerde değişim ve dönüşümlere neden 

olurken artık günümüzde orta ve küçük ölçekteki kentleri de etkisi 

altına almaya başlamıştır. Bu etkiler kentleri, yasal dayanağı olan 

planları da bir müdahale aracı olarak kullanarak kentlerin gelişme 

alanlarını, doğal ve fiziki durumlarını kır-kent ayrımını dikkate 

almayarak bilimsel yaklaşımdan uzak bir yöntemle ele almaktadır. 

Böylelikle kentler kentsel dönüşüm projeleri, özelleştirmeler, büyük 

ölçekli kentsel projeler, kapalı konut siteleri yoluyla şantiye alanına 

çevrilmekte, kimliksiz ve birbirine benzer şekilde gelişmeye 

yönelmektedir. 

Bu bağlamda Trabzon, farklı kamu yatırımlarının ve büyük 

konut projelerinin etkisiyle hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine 

giren orta ölçekli bir kenttir. Özellikle yapılan lüks konut projeleri ile 

kırsal nitelik gösteren bazı yerleşimlerinde neoliberal kentleşme 

politikalarının etkileri görmekteyiz (Şekil-1).  

 

 
Şekil- 1 Trabzon kenti belde belediyeleri ve kentsel alana yapılan 

müdahaleler 

Kaynak: Belde haritası: Yeşiltepe, 2008;81’den yararlanılarak 

yazar tarafından üretilmiştir;  

Fotoğraflar: 1: Url-1, 2-3-4:Mihriban Öztürk Fotoğraf 

Arşivinden-Tarih:06.05.2017,5: Url-2, 6:Url-3, 7:Url-4,8:Url-5, 

9:Url-6 

Bu sürecin etkilerini ‘kentin fiziksel mekânı’, ‘kent yönetim 

sistemi’ ve ‘kent yaşantısı’ başlıkları altında değerlendirmek 

mümkündür (Kiper, 2007: 80-88). Yapılan bu çalışma neoliberalizmin 
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kentlerin fiziksel mekânına olan etkileri üzerine odaklanmakta ve 

Dünya ve Türkiye literatüründe sıkça rastlanan neoliberalizmin 

metropoliten alanlara etkisinin incelenmesinden çıkılarak, çalışmanın 

güçlü yanını oluşturan, küçük ölçekli bir yerleşim olan Akçaabat-

Yıldızlı ele alınmaktadır. Yıldızlı yerleşmesine yönelik doğrudan 

yapılmış çalışmalar bulunmasa da Trabzon kenti kapsamında yapılan 

birçok çalışmada kent çeperindeki önemli konumu nedeniyle yer 

almaktadır. 

Yıldızlı yerleşmesi Trabzon kentinin batı çeperinde büyük 

konut projelerinin ve büyük ölçekli kamu yatırımlarının yoğun olduğu 

kentsel gelişme baskını altında ve yukarıda bahsedilen gelişmelerin 

somut olarak gözlemlenebildiği bir yerleşmedir (Şekil 1,3). Büyük 

projelerinin baskısı altındaki Yıldızlı yerleşiminin ve çevresinin 

kentsel yatırımlardan öncesi ve bu yatırımlardan sonrasında yapılan 

müdahaleler tartışılan başlıca konulardır. 

2.Metod 

Çalışma, literatür taraması ve alan çalışması olarak iki bölümde 

ele alınmıştır. İlk bölümünde tartışılan yeni yaklaşımlar ve neoliberal 

politikaların kentler üzerindeki etkileri çalışma alanına da referans 

olacak şekilde Trabzon kenti üzerinden aktarılmıştır. Başta konut 

sektörü olmak üzere çok farklı alanlarda kentleri ve kentlileri 

etkileyen ulusal ölçekteki yeni yaklaşımlar ve yerel ölçekte meydana 

gelen bazı kentsel gelişmeleri barındırması bakımından Yıldızlı 

yerleşmesi iyi bir örnek olmuştur ve çalışma alanı belirlenmiştir. “Dış 

faktörler” olarak tanımlayabileceğimiz yerel ölçekteki kentsel 

gelişmeler ‘yeni kent stadyumu, Kanuni Bulvarı Tüneli, Lüks Konut 

gelişme bölgeleri’ yıldızlı yerleşmesinin kırsal niteliğini değiştirmiş, 

doğal peyzajının ve kent kimliğinin giderek bozulmasına neden 

olmuştur. Yıldızlı ’da meydana gelen bu etkileşim ve değişimler 

“konut-ulaşım-sosyal etkiler” başlıkları altında değerlendirilmiştir 

(Şekil-2).  

Çalışmada yöntem olarak; Konut ve kentsel donatı etkileri ile 

ulaşım etkileri tartışılırken uydu görüntüleri, eski- yeni fotoğraflar ve 

planlar üzerinden çakıştırma yöntemi kullanılarak ve çalışma alanı 

içerisinde bulunan mevcut donatı alanları ile Mekânsal Planlar Yapım 

Yönetmeliğinde1 bulunan donatı alanları standartları arasında 

                                                           
1 Yıldızlı Yerleşmesi 1/1000 Uygulamalı İmar planı üzerinden Mekânsal Planlar 

Yapım Yönetmeliği’ne göre kentsel donatıların alan büyüklükleri ve asgari 

standartlara göre yeterliliği çalışma sonuçları üzerinden değerlendirilmiş ve 

tartışılmıştır.  



196 | Küçük Ölçekli Kentlere Büyük Ölçekte Müdahale 
 

karşılaştırma yapılarak değerlendirilmiştir. Sosyal etkiler2 ise alanda 

uzun yıllar yaşayan sakinlerle derinlemesine mülakatlar yapılarak ve 

alana özgü yerel yayın organları ile güncel gazete başlıklarında yer 

alan haberlerin derlenmesi üzerinden ele alınarak değerlendirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 
 

 

Şekil -2 Çalışma Şeması 

 

2.1 Genel Bilgiler 

Trabzon kenti tarihi süreç içerisinde konumu itibariyle stratejik 

ve politik önemini korumuştur. Tarihi İpek Yolu üzerinde önemli bir 

transfer noktasında olması nedeniyle 11. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar 

Anadolu’nun en önemli üç liman kentinden biri olmuş ve ekonomisi 

ticarete dayanmıştır (Aydemir vd., 2009). Günümüzde her ne kadar bu 

ticaret önemini yitirmiş olsa da, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesindeki 

yerleşimler için sosyal, kültürel ve sağlık hizmet merkezi olma 

durumu devam etmektedir. Kentin önemli işlevlerinin yoğunlaştığı 

doğuda Arsin, batıda ise Akçaabat ilçeleri ve bu iki yerleşim arasında 

devlet sahil yolu boyunca yer alan on yedi yerleşme (Sulak ve 

Erdoğan,2015) hizmet sektörünün ve Trabzon ekonomisinin de 

                                                           
2 Çalışma alanındaki yerel halkın yaşadığı geleneksel konut alanlarının hızla yıkılarak 

yeni ve yüksek katlı yapıların yapılmış olması, yeni yapılan konut alanlarında yaşayan 

kişilerin çoğunlukla dışarıdan gelen kişiler olması nedeniyle yapılan derinlemesine 

mülakatlar ve yerel gazete haberlerinden elde edilen ortak sonuçlar çalışma 

kapsamında değerlendirilerek verilmiştir.  

Etki 

Trabzon kenti üzerindeki etkileri ve 

değişimler, Çalışma alanı 

YILDIZLI YERLEŞMESİ Çalışma 

Alanı 

Neoliberal            

Politikalar 

Uluslararası ve ulusal etkileri, gelişim 
süreci ve sonuçları 

 KONUT 

Dış Faktörler 

DEĞERLENDİRME 

VE 

SONUÇ 

Kent Stadyumu 

Kanuni Bulvar Tüneli 

Yonca Kavşak 

Lüks Konut Projeleri  

 ULAŞIM  SOSYAL 
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odağını oluşturmaktadır. Farklı sektörlerin gelişme gösterdiği bu 

alanlar, neoliberal politikaların ve bunun bir yansıması olarak konut 

sektörünün çok hızlı geliştiği baskı altındaki alanlar olmaktadır.  

 

 

Şekil-3 Çalışma alanı ve Trabzon Kenti planlama süreci 

Kaynak: Belde haritası: Altlık harita için Yeşiltepe, 

2008:81’den yararlanılarak yazar tarafından üretilmiştir.  

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kentlerin gelişmesinde 

önemli bir etken olan kalkınma politikaları planlama çalışmaları ile 

desteklenmiş ve planlar bir araç olarak kullanılmıştır. Trabzon 

kentinin planlama sürecine baktığımızda 1980’lere kadar kompakt ve 

bir merkez etrafında gelişme göstermiş olsa da, sonraki yıllarda 

merkezden çepere (kırsal nitelikli yerleşimlere) doğru yayılım 

gösterdiği görülmektedir (Şekil 3). Türkiye planlama sisteminde 

önemli bir kırılma noktası olarak planlama yetkisinin merkezden 

alınarak yerel yönetimlere verildiği 1985 tarih ve 3194 sayılı İmar 

Kanunu ile planlama sınırlarının ve yönetim biçimlerinin değişikliği 

uğradığını görmekteyiz. Bu bağlamda kentin planlama sınırına dâhil 

iken 1989 planı sonrasında yerel ölçekte kontrollü gelişmeyi 
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sağlamak, rasyonel, sosyal ve kültürel hizmet sunmak amacıyla kendi 

idari sınırları içerisinde bir bütün olan yedi belde belediyesi3 

kurulmuştur. Bu durum amaç itibari ile yerel ölçekte kurulan 

belediyelerin etkin hizmet sağlamaları bakımından olumlu bir karar 

gibi görünse de neoliberal gibi tetikleyici gelişme politikalarının 

küçük ölçekli kentleri hızla etkisi altına almasında planlar bir araç 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çalışma alanı olarak belirlenen 

Yıldızlı yerleşmesi de 1992 yılında belediye statüsü kazanan yedi 

belde belediyesinden biridir (Şekil-3).  

Yıldızlı yerleşmesinin de içinde bulunduğu bu belde 

belediyeleri konut dışı kullanımları ve konut yatırımlarını kendi idari 

sınırları içerisine çekmek ve cazibe noktaları oluşturmak amacıyla; 

kent mekânlarına yaptıkları planlama müdahaleleri ile kırsal özellik 

gösteren birçok yerleşmenin nitelik ve nicelik olarak değişimine neden 

olmuştur. Öztürk vd., (2015) Trabzon kentinin hemen güneyinde 

bulunan Çukurçayır yerleşmesi için yapmış oldukları çalışmada çok 

hızlı değişen plan kararları neticesinde kırsal ve tarımsal niteliğiyle ön 

planda olan bu yerleşimin kısa bir süre zarfında yoğun yapılaşma 

baskısı ile konut kullanımına yönelik arazi kullanım kararlarının ön 

plana çıktığı bir yerleşime dönüştüğünü ortaya koymuşlardır (Şekil-1). 

Sadece Çukurçayır için değil Yıldızlı’nın da içinde bulunduğu yedi 

belde belediyesinin neoliberal politikalar ve benimsenen planlama 

yaklaşımlarıyla hızla tükenen ve sermayeye açılan alanlar olması 

gözlenen ortak bir durumdur. Konut yatırımlarının yanı sıra Yıldızlı’yı 

etkileyen dış faktörlerin ve sosyal, kültürel ve mekânsal etkilerinin 

olması çalışma kapsamında tartışılması gerekliliğini ortaya 

koymuştur.  

2.2 Yıldızlı Yerleşmesi ve Müdahaleler 

Eski adı “Serasor” olan ve 1992 yılında belde belediyesi 

statüsü kazanan Yıldızlı, Trabzon kentinin batı kısmında 

bulunmaktadır (Şekil-3). 2016 yılı nüfusu 10.081 (Tüik, 2016 

ADNKS verileri) olan yerleşimin bağlı bulunduğu Akçaabat kent 

                                                           
3Yedi belde belediyesi ve kuruluş tarihleri: Söğütlü-1991; Yıldızlı-1992; Kaşüstü-

1992; Akyazı1993; Yalıncak-1994; Pelitli-1995; Çukurçayır-1995 (Kaynak: Çebi, 

2013: 31).  

Trabzon kenti 12.11.2012 tarihinde kabul edilen Büyükşehir Yasa Tasarısı ile 2014 

yılı yerel seçimlerinden sonra büyükşehir belediyesi olmuş ve merkez ilçe kaldırılarak 

Ortahisar ilçesi kurulmuştur. 07.09.2010 tarih ve 27695 sayılı resmi gazetede 

yayımlanan karar ile birlikte kapatılan bu yedi belde belediyeleri ilgili ilçe 

belediyeleri sınırlarına dâhil edilmiştir. 
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merkezine uzaklığı 6 km ve Trabzon kent merkezine ise uzaklığı 8 km 

dir (Şekil-4).  

Yıldızlı yerleşmesinin yakın çevresinde Üniversite yerleşke 

alanı (Karadeniz Teknik Üniversitesi Söğütlü kampüsü), hastane alanı, 

Karayolları Genel Müdürlüğü, kent stadyumu, büyük konut projeleri 

gibi kentsel kullanımlar bulunmaktadır. Akçaabat ile Trabzon kentleri 

arasında bir geçiş bölgesi konumundadır. Yoğun yapılaşma baskısı 

altında olan yerleşmede 2016 nüfusu (10.081) baz alınarak yapılan 

donatı standartları karşılaştırması sonucunda donatı bakımından kendi 

sınırları içerisinde yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır (bkz dipnot1). 

Ulusal ölçekte etkili olan neoliberal ve kalkınma politikaları ile dış 

faktörler olarak tanımlayabileceğimiz kent stadyumu ve ulaşım 

kararları gibi etkenlerle hızlı bir değişim sürecine giren Yıldızlı’nın bu 

süreci “Konut etkileri, Ulaşım etkileri ve Sosyal etkiler” başlıkları 

altında irdelenmiştir. 

 

 

Şekil-4 Trabzon kentinde Yıldızlı Yerleşmesi konumu ve 

Yakın- uzak çevre analizi 

Kaynak: Google-Earth 2015 yılı görüntüleri kullanılarak yazar 

tarafından üretilmiştir. 

a ) Konut ve Kentsel Donatı Etkileri 

İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesinin 25. Maddesine göre 

“barınma hakkı” bireylerin en temel haklarından biri olarak kabul 

edilmiştir. Bu bağlamda barınma ve konut politikaları bakımından 

Türkiye’de ulusal, tutarlı ve sürekliliği olan bir konut politikası 

olmamakla birlikte farklı dönemlerde farklı yaklaşımlar 

benimsenmiştir. Keleş’e (2006) göre beş farklı döneme ayrılan bu 

dönemlerden “liberal dönem” de ilk olarak 1980’lerde çıkartılan 2487 
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sayılı Toplu Konut Yasasıyla devlet konut talebine çözüm ararken; 

2000’li yıllardan sonra özel sektör eliyle konut üretimi bir sermaye 

yatırımı olarak görülmeye başlanmış, ekonomik ve politik büyümeyi 

hedeflemiştir. Sürdürülebilir bir ekonomik gelişme olarak kabul 

edilmese de, Yıldızlı’da da somut örneklerini gördüğümüz, artan lüks 

konut projeleriyle konut alanlarına yönelik yeni düzenlemeler ortaya 

çıkmaya başlamıştır.  

Yıldızlı, verimli tarım topraklarına sahip, kendine özgü bir 

kimliği olan ve kırsal niteliğiyle ön plana çıkan, üst ölçekli bölge 

planında (1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı)4 tarım, sanayi ve 

turizm sektörlerinin önerildiği bir yerleşimdir. Neoliberal politikaların 

mekânsal etkilerinden önce müstakil evlerin olduğu ve insanların 

evlerinin etrafındaki tarlalardan gelir elde ettiği bilinmektedir (Şekil-

5).  

   

 

Şekil-5 Yıldızlı yerleşmesi ve yaşam dokusu 

Kaynak: Mihriban Öztürk fotoğraf arşivinden-Tarih:11.11.2015 

Her ne kadar ilkesel kararı; çevreye duyarlı, sürdürülebilir ve 

etkin kalkınma olan üst ölçekli plan kararları bulunsa da, bu kararlara 

aykırı olarak kentler, gelişme uğruna büyük ölçekli yatırımların ve 

sermayenin bir pazarı haline getirilmeye başlanmıştır.  Bu bağlamda 

Yıldızlı’da kendi yakın çevresinin ya da mülk sahibinin konut 

talebinden farklı olarak, bütüncül planlama yaklaşımı ile ele 

alınmadan konut yatırımların yoğun olarak yer seçtiği bölge haline 

gelmeye başlamıştır. Yerleşmenin doğusunda 24.11.2013 tarihinde 

yapılmaya başlanan ve tamamlanan Trabzonspor Akyazı Arena Spor 

kompleksi alanı (Şekil-6) ile bu alana yapılması düşünülen şehir 

                                                           
4 Ordu-Giresun-Trabzon-Rize-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000 

Ölçekli Çevre Düzeni Planı  ; 2007 yılı itibariyle yürürlüğe girmekle birlikte 

yönetmelik eksiği ve uyarınca yapılmadığı gerekçesiyle o dönemde mülga Çevre ve 

Orman Bakanlığı’nca onaylanan diğer birçok plan gibi iptal edilen; devamında ilgili 

yönetmelik sonrası “revize (!) edilerek” ve gerçekte içeriği aynı kalarak 2011 yılında 

onaylanmıştır.   
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hastanesi, neoliberal politikaların konut dışı farklı yatırım araçları 

olarak kentleri fiziksel, çevresel ve kültürel değerlere bakılmaksızın 

kimliksizleştirmeye ve sıradanlaştırmaya başlamıştır.  

 

 

Şekil- 6 Yıldızlı yerleşimi ve yakın çevresi 2009 ve 2016 yılları 

uydu görüntüleri 

Kaynak: Google-Earth 2009 ve 2016 yılı görüntüleri 

kullanılarak yazar tarafından üretilmiştir. Fotoğraflar: 1: Url-7, 2: 

Url-8 

Kentsel yerleşik alanın 2009-2016 yılları uydu görüntüleri 

üzerinden karşılaştırmalı analizinden yedi yıl gibi bir sürede konut 

alanlarının %197,46 oranında arttığı ve yeni yapılan stadın bu durumu 

tetikleyici etkenlerden biri olduğu görülmektedir. Bu bağlamda; Bir 

emlak firmasının internet sitesinde bu durum aşağıdaki şekilde 

açıklanmıştır (URL-9);  

“Yıldızlı Beldesi, Akyazı Projesinin temellerinin atılmasıyla 

gözde bir yerleşim yeri haline gelmeye başladı. Özellikle son 2 yıl 

içinde hemen her gün yeni bir projenin planlandığı, temelinin atıldığı 

2 1 
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bu bölge gayrimenkul yatırımı yapanlar için de cazibesini korumaya 

devam ediyor. Büyük projelerin hayata geçeceği bu bölgede “Semt 

Parkı” olarak nitelenebilecek yeşil alan eksikliği yaşam başladığında 

daha fazla hissedilecektir”  

Bu açıklamalar ve Şekil- 7 de görüldüğü üzere küçük ölçekli 

kırsal nitelikli bir yerleşim özelliğindeki Yıldızlı’nın, kentsel 

mekânının ve kent kimliğinin olumsuz yönde değiştiği sonucuna 

varılabilir.  

 

Şekil -7 Yıldızlı yerleşimi 2015-2017 yılı karşılaştırmalı görüntüler 

Kaynak:1: Mihriban Öztürk fotoğraf arşivinden-

Tarih:11.11.2015,3-4:Mihriban Öztürk fotoğraf arşivinden-

Tarih:06.05.2017, 2: Url-10-Tarih:10.08.2010 

 

b) Ulaşım Etkileri  

Kent planlamasının en temel bileşenlerinden olan ulaşımın 

kentlerin makro formunda ve kentsel gelişiminde etkisi büyüktür. Plan 

üzerinden verilen her ulaşım kararının sistemli bir altyapısının ve 

sürdürülebilir gelecek öngörülerinin tutarlı olması gerekir. Sistemli ve 

bilimsel yaklaşımla sorunlara çözüm arayan kent planlaması, 

kararların ve yatırımların etkilerine göre şekillenirken, bu durumun 

aksine, büyük kentsel işlevlerin tanımlanarak ulaşım kararlarının bu 

doğrultuda ele alınması sorunları azaltmaktansa arttırmaktadır. Bu 

1 2 

3 
4 

06.05.2017 

 

11.11.2015 

 

06.05.2017 

 



Mihriban Öztük & Beydullah Sulak | 203 

 

bağlamda ülkemizde plana sonradan dâhil edilen bazı ulaşım kararları 

beklenmedik arazi kullanımlarını tetikleyeceği gibi kentler üzerindeki 

baskıyı arttırmaktadır. 

Yıldızlı yerleşmesinde de yukarda bahsedilen sorunlar ve etkiler 

ışığında lüks konut projeleri ve kentin güneyindeki toplu konutlar 

(TOKİ5) yapılmadan önce ulaşım konusunda gerekli altyapı kararları 

verilmediği için kuzey-güney yol bağlantılarının taşıma kapasiteleri 

yetersiz kalmaktadır. Ayrıca Trabzon kent merkezi- Yıldızlı- Derecik 

bağlantılarının Akyazı spor kompleksi de dikkate alınarak yapılmış 

olan tünel ve dörtlü yonca kavşak çözümleri sonucunda geleneksel 

konut dokusunun yoğun olduğu alanlar yıkılarak yüksek katlı 

yapılaşmalara açıldığı ve bu yapılarında yüksek eğimli alanlarda doğal 

yapıyı değiştirerek üretildiği görülmektedir (Şekil 7). Kent stadyumu 

ve konut projeleriyle yükü taşıyamayan mevcut ulaşım sistemine 

yapılan eklemlenmelerin farklı boyuttaki etkileri giderek artmaktadır.  

                                                           
5 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); “Konut ihtiyacının karşılanması için, konut 

inşaatını yapanların tabi olacağı usul ve esasların düzenlenmesi konusunda çalışmalar 

yapmak, memleket şart ve malzemelerine uygun endüstriyel inşaat teknikleri ile araç 

ve gereçlerin ve devletin yapacağı desteklemelerle gerçekleştirmekle 

görevlendirilmiştir” şeklinde https://www.turkiye.gov.tr/ adresinde tanımlanmaktadır.  
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Şekil- 8 Yıldızlı yerleşmesi ulaşım kararları etkisinde Öncesi-Sonrası 

Kaynak: Trabzon Büyükşehir Belediyesi planlama arşivi-2010-

2014 Yıldızlı imar planları; Uydu görüntüleri: Google-Earth 2014 ve 

2017 yılı görüntüleri kullanılarak yazar tarafından üretilmiştir. 

Fotoğraflar:1: Mihriban Öztürk fotoğraf arşivinden-Tarih: 

11.11.2015, 2: Url-11 

 

Yonca Kavşak kamulaştırılan 196 dönüm arazi için kent 

kimliğinde önemli yer tutan küçük ölçekli işletme ve ticarethaneler ile 

kırsal nitelikteki konutlar yıkılmıştır (URL-12). Mevcut ulaşım 

sorunları çözülmeden üzerine eklenen bu değişimler sonucunda yerel 

gazetelerde “Şirin Kasaba Tarih oldu”, “Dev Kavşak İlerliyor” gibi 

başlıklar yer almıştır (Url-13, Şekil-9). 

2 

11.11.2015 

 

2017 

 

2014 

 

06.05.2017 

 

1 
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Şekil- 9 Yonca kavşak ile ilgili yerel gazete başlıkları 

                     Kaynak: Url:14,15 

 

c) Sosyal Etkiler              

Konut sektörünün gelişimi ve ulaşım kararlarının etkileriyle 

küçük ölçekli bir kıyı kasabası olan Yıldızlı’nın kendine özgü 

kimliğinin değişmesi kaçınılmaz olmuştur (Şekil 10). Özellikle küçük 

ölçekli bir yerleşme için verilen büyük ölçekli kararlar orada yaşayan 

halkı sosyal açıdan etkilemiştir. Kırsal nitelikli bir yerleşmede 

yaşanan değişimlerle orada yaşamak isteyen profil ve yerleşmeden 

beklenen talepler farklılaşmıştır. Bu değişim kent içerisinde bazı 

kesimlere önemli sosyal ve ekonomik imkânlar sunarken bazı 

kesimleri de mağdur etmiştir. 

 

 

Şekil-10 Yıldızlı yerleşimi ve yonca kavşak 

Kaynak:1: Url-16, 2: Url-17 

26.11.2016 

 

13.10.2016 
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Çalışma kapsamında alanda yapılan görüşmeler ve yerel gazete 

içeriklerinde yerleşmede yaşayan halkın kendilerini etkileyecek 

kararlarda söz sahibi olmak istedikleri, her ne kadar maddi olarak 

kamulaştırma ile bir kazanım elde edecek olsalar da manevi olarak 

kayıpları olacağı için bu alanları bırakmak istemedikleri sonucuna 

varılmıştır. Ayrıca yonca kavşağın trafik sorunlarından ötürü can 

güvenliklerinin olmadığı özellikle okula giden öğrenciler için tehlikeli 

bir durum ortaya çıkardığına vurgu yapılmıştır ve yerleşmedeki bu 

değişikliğin esnaflarında olumsuz yönde etkilediğine değinilmiştir. 

Yerel gazete üzerinde yapılan taramalarda Yıldızlı sakinleri ve 

esnaflarının kavşak yapımı sonrasındaki sorunları dikkat çekmektedir. 

Yıldızlı mahallesi sakinlerinden (Şekil-11) (URL-18); 

“Önce yerimizi aldılar şimdi canımızı alıyorlar. Yukarıdaki 

köylerin tamamı buradan geçiyor. Sabah 5-6’da köylerden 

Akçaabat’a okula giden çocuklar var. O saatlerde burada arabalar 

yarış ediyorlar. Bu insanlar Akçaabat’a nasıl gidecekler? Çekirge 

gibi sıçramaları mı gerekiyor? Burada daha fazla insan ölmeden buna 

bir çözüm bulunmalı. Yoksa yolu kapatacağız. Kim gelirse gelsin hiç 

umurumuzda değil. 1 hafta müddet veriyoruz. Buraya bir çare 

bulsunlar. Ben daha yakınımı, komşumu, arkadaşımı kaybedemem. 

Buna daha fazla dayanamam. Bu isyanımız sürecek. Yetkililerden 

yardım bekliyoruz.” 

 

Şekil- 11 Yerel gazete haber,  

Kaynak: Url-18 
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Yıldızlı mahallesi esnaflarından (URL-18); 

“Burası 300-400 yıllık merkezi konumda bir yaşam alanı, 

burayı kesip atmamaları lazımdı. Bırakın ticareti, burada yaşam 

kalitemiz, güvencemiz, hiçbir şeyimiz yok. Mağduriyetimizin 

giderilmesini, bize en kısa zamanda bir yaşam alanı sunulmasını talep 

ediyoruz. Yetkililerin sadece seçimden seçime değil her zaman gelip 

bizi ziyaret etmelerini bekliyoruz. Bizim burada iki okulumuz vardı 

birini aldılar. Şu anda mevcut bir okul, postane, sağlık ocağımız ve 

yaşam alanımız var. Bunların elimizden alınmasını istemiyoruz. 

Burası kaderine terk edilmesin.” İfadelerini kullandı. 

Yıldızlı mahallesi esnaflarından (URL-18); 

“Yol kesildiğinden beri işlerimiz düştü, borçlarımızı 

ödeyemeyecek vaziyete geldik, mağdur kaldık, kapatma 

aşamasındayız. Esnafın canlanması için buraya bir yol girişi 

istiyoruz.” ifadelerini kullandı.  

Yapılan görüşmeler ve gazete taramasından mekânsal değişim 

kadar sosyal boyutta da bir etkileşimin olduğu görülmektedir. Şekil-

11’de görüldüğü gibi kentin kimliğinde ve fiziksel yapısında köklü 

değişimlerin olduğu ve insan ölçeğini aşan kararların alındığı 

görülmektedir. Her ne kadar yerel halk var olan kimliklerini korumak 

ve sosyal yapılarına uygun sürdürülebilir çevresel bir yaşam alanı 

istese de verilen kararlar ve bu tür kararların yerleşmede yaşayan 

sakinleri ne derece etkilediği ortadadır. 

3. Değerlendirme ve Sonuç        

Kentlerin sürekli büyüme eğilimleri ve bu yönde benimsenen 

politikaların kentler üzerindeki etkileri gözlemlenebilir olarak devam 

etmektedir ve özellikle Türkiye’de 2000 sonrasındaki dönemde 

büyüme odaklı neoliberal politikalar ile desteklenmektedir. Neoliberal 

ekonomik politikaların baskısı altındaki kentsel alanların rant amaçlı 

sermayenin odağında yer aldığı, kent ve bölgeler arasında dengesiz 

gelişmelerin ortaya çıktığı, yerel yönetim anlayışlarının değişerek 

toplumsal ve mekânsal bazı sorunlara yol açtığı görülmektedir 

(Güllüpınar,2013).  Bu politikaların kentsel mekan üzerindeki 

yarattığı baskılar  az gelişmiş ülkelerde uzun dönemde büyük 

ekonomik sorunlara neden olurken bu yaklaşımlar ile önem kazanan 

sermaye ve onunla hareket eden ‘neoliberal devlet  sürekli bir büyüme 

hedeflemektedir’ (Çevikayak vd.,2013;346).  
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Ülkemizde ve diğer ülkelerde neoliberalizm en belirgin etkileri 

kentsel alanlarda görülmektedir. Bu nedenle kentsel alanla doğrudan 

etkileşim içinde olan planlama disiplini bu değişimde bir araç olarak 

kullanılmaya başlanmıştır. Merkezi yönetimden yerel yönetime geçen 

planlama yetkisi özel sektörün kar odaklı yatırım amaçlarıyla 

birleşince Türk planlama sistemi üzerinde kent arazisinin satışını 

kolaylaştıran ve planlamada uygulama aşamalarını serbestleştiren 

etkiler ortaya çıkarmıştır (Özkan ve Türk,2012). Özellikle 

metropoliten alanlarda görülen bu etkiler 2000 sonrası dönemlerde 

orta ve küçük ölçekli kentlere doğru sıçrama eğilimi göstermiştir. 

Çalışmada ele alınan Yıldızlı yerleşmesi neoliberel politikalar 

ve bu politikaların alana etkileri konut ve kentsel donatı, ulaşım 

kararları ve sosyal etkileri altında üç başlık altında ele alınmıştır. 

Kırsal özellik gösteren bu yerleşmenin; yoğun ve lüks konut projeleri 

baskısı altında kaldığı, çevresine büyük kentsel kullanımların yığıldığı 

fakat kendi içinde donatı bakımından yetersiz olduğu ve ulaşım 

bağlantılarındaki değişimler ile yüksek yoğunluklu kentsel bir mekâna 

dönüşüm süreci incelenmiştir. Trabzon kentinden seçilerek incelenen 

bu alana benzer ve aynı müdahaleler maruz kalan farklı yerleşmelerin 

olduğu da bilinmektedir (Şekil-1).  

2000 sonrası yıllarda yaşanmaya başlanan süreç ve gözle 

görünür değişimler özelde Trabzon kentinden genelde ise ülke 

geneline de yansıyan aynı zamanda hâkim olan planlama anlayışının 

da değiştiği yönünde değerlendirilebilir. Klasik ve geleneksel 

planlama yaklaşımlarının bir eleştirisi olarak sosyal boyutun ve halk 

katılımının ne düzeyde sağlandığı noktasında, bu tür büyük ölçekli 

kararların ve çevresel değişimlerde sosyal boyutun göz ardı 

edilmemesi gerekmektedir. Bu bağlamda halkın konut talebi nasıldır? 

; halk bu tür gelişmeleri istiyor mu?; mekansal değişimlerin toplumsal 

yansıması nasıl olmaktadır? sorularının yanıt bulması gerekmektedir.  

Büyük kentlerde de görmeye alıştığımız bu gelişmelerin orta ve 

küçük ölçekli kentlerde de görülmeye başlaması sürdürülebilir 

gelişmenin aksine çevresel ve toplumsal sorunları da beraberinde 

getirmektedir. Bu durum sadece bir planlama sorunu olarak 

görülmemelidir. Politika, siyaset, yönetim, sosyoloji, ekonomi, çevre, 

inşaat ve mimarlık gibi pek çok disiplini ilgilendiren bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilir ve kalıcı çözümler üretebilmek 

için kentleri sadece fiziksel bir nesne olarak görmeyip tıpkı yaşayan 

bir organizma olarak çok disiplinli çalışmaların odağında ele almak ve 

kentsel sorunlarına bu bakış açısıyla yaklaşmak gerekmektedir.   
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SANAT TERAPİSİNİN KRONİK HASTALIKLAR ÜZERİNDE 

KULLANIMI 

USE OF ART TERAPY ON CRONIC ILLNESSES 

Yasemin OĞUZ GÜNER 

 

Özet 

Kronik hastalıklar genellikle yavaş ilerleyen, düzenli ve sürekli tedavi, bakım ve 

takip gerektiren uzun dönem sağlık sorunlarıdır. Dünya genelinde başta kanserler, 

kronik böbrek yetmezliği, felç, diyabet, kalp damar ve kronik solunum yolu 

hastalıkları olmak üzere kronik hastalıkların, insan sağlığına yönelik önde gelen bir 

tehdit olduğu bildirilmektedir. Yaşam süresinin uzamasıyla birlikte kronik 

hastalıklar giderek daha büyük bir sorun haline gelmektedir. Sanatsal faaliyetlerle 

uğraşmanın yaşam kalitesi üzerine olan pozitif etkileri, özellikle hayat boyu ağır 

hastalıkların tedavi süreciyle uğraşan hastalarda, kendini daha iyi hissetme, 

sosyalleşme ve kendini gerçekleştirme konularıyla yaşama katıldıkları 

görülmektedir. Sanat ile terapi ve yaratıcılık, sanat unsurlarının kullanıldığı 

dışavurumcu terapinin bir biçimi olup kronik hastalarda zorlu tedavi sürecine ve 

yaşam kalitelerine olumlu etkileri görülmektedir. Resim, müzik, tiyatro, edebiyat, 

sinema, heykel, seramik, fotoğraf, gibi sanatın her alanındaki uygulamaları içerir. 

Bu çalışmayla kronik hastaların tedaviye uyum sürecini ve yaşam kalitesini 

arttırmada sanatla terapinin inter-disipliner önemi içerisinde olmalı, mesleki 

tanımlarda yer bulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Kronik Hastalık, Sanat Terapisi, Sanat, Hasta, Yaşam Kalitesi, 

Abstract 

Chronic diseases are usually long-term health problems that require slow, regular 

and continuous treatment, care and follow- up. It is reported that chronic diseases, 

especially cancers, chronic renal failure, stroke, diabetes, cardiovascular and chronic 

respiratory diseases are leading threats to human health in the world in general. With 

the prolongation of the life span, chronic diseases become an increasingly serious 

problem. The positive effects of engaging in artistic activities on the quality of life, 

especially those suffering from lifelong severe illnesses in the treatment of the 

disease, are seen to participate in life through self- fulfillment, socialization and self-

fulfillment. Art, therapy and creativity are forms of expressionist therapy in which 

artistic elements are used, and it is seen that in chronic patients, positive treatment 

processes and quality of life are seen. It includes applications in every field of art 

such as painting, music, theater, literature, cinema, sculpture, ceramics, 

photography. With this work, it is necessary to include in the professional definitions 

that the intervention of art therapies should be in the interdisciplinary importance in 

increasing the process of adaptation and quality of life of chronic patients. 

Key Words: Chronic Illness, Arts Therapy, Art, Patient, Quality of Life, 
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Giriş 

Kronik hastalıklar genellikle yavaş ilerleyen, düzenli ve sürekli 

tedavi, bakım ve izlem gerektiren uzun dönem sağlık sorunlarıdır. 

Dünya genelinde başta kanserler, kronik böbrek yetmezliği, felç, 

diyabet, kalp damar ve kronik solunum yolu hastalıkları olmak üzere 

kronik hastalıkların, insan sağlığına yönelik önde gelen bir tehdit 

olduğu bildirilmektedir. 

Kronik hastalığa sahip bireylerin yaşam kalitesi birçok yönden 

etkilenmektedir. Kemoterapi gören bir kanser hastası ya da diyaliz 

tedavisi gören bir kronik böbrek yetmezliği olan hasta haftanın üç 

gününü tedavi için hastaneye gelmek zorundadır. Bu süre 

komplikasyonlarda hastaneye yatış ve kontrollerde muayne ve testlerle 

birlikte ayda ortalama 15 ile 25 gün arasında olabilmektedir. Tıp 

alanında 1970-1980’li yıllarda  bireyin yaşam kalitesine yönelik ilgi 

başlamış ve tedavinin  hedeflerinden biri olarak üzerine yapılan 

çalışmalar her geçen gün artmıştır. 

Börek sağlığının geri dönüşümsüz olarak bozulduğu kronik 

böbrek yetmezliği hastalarında, sonuçları belirsiz kanser hastalarında, 

ruhsal bozuklukların ve hasta yaşam kalitesindeki bozuklukların  bu  tip  

kronik  hastalığı  olan  bireylerde   önemli hatta bazen ölümcül bir 

sorundur. Bu nedenle hastaların tedavi süreçlerinde sosyal destek ve 

uğraş terapisi önem arz etmektedir. 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma, içeriği, yöntemi ve amacı bakımından tarama 

modelini esas alan deneyimsel bir araştırmadır. Deneyim ve gözleme 

dayalı bu araştırmayla konu üzerinde bir durum tespiti yapılmaya 

çalışılmıştır. “Tarama modelleri, geçmişte ya da hâlen var olan bir 

durumu  var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma 

yaklaşımlarıdır” (Karasar, 2009: 77). 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Evren, en genel anlamıyla araştırmanın yapılacağı alanı 

genellemek amacıyla kullanılan bir terimdir. Cebeci’ye göre  “Bir alan 

araştırmasında araştırma yapılacak problem alanının tamamına 

denir”(Cebeci, 2010:49). Örneklem araştırma yöntemleriyle ilgili 

önemli bir konu olarak ele alınmaktadır. Kimi zaman araştırmaların, 

evrenin tamamında yapılması mümkün değildir. Bu nedenle evrenin 

yerine örneklem üzerinde çalışılır ve evrenin geneline ilişkin 
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genellemelere ulaşılması tercih edilir (Erkılınç, 2011: 5). Bu 

araştırmada, dünyada ve Türkiye’de kronik hastalarla ilgili sanat 

terapisi ile ilişkili uğraş terapisi ve görsel sanatlar uygulamaları 

incelenmiş ve çalışmanın evrenini oluşturmuştur. 

Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmada verilere ulaşılabilmesi amacıyla, kaynak taraması 

yöntemi kullanılarak veriler elde edilmiştir. 

Bulgular ve Yorumlar Kronik Hastalıklar 

Türkiye’de ölüm nedenleri arasında ilk üç sırada kronik 

hastalıklar gelmekte ve hastaneye yatan hastaların 1/3’ü kronik hastalık 

nedeniyle hastaneye yatmaktadır. Bazı kronik hastalığı olan bireylerin 

tedavisi akut ya da alevlenme dönemlerinde hastanede yapılırken bazı 

kronik hastalarda ise tedavi sadece hastane ortamında sürdürülebildiği 

için hastaların hastaneyle birlikteliği çok daha uzun sürelidir. Örneğin 

Yaşamlarının geri kalan kısmını kronik bir hastalıkla sürdürme 

zorunluluğu, yalnızca hastalığa yakalananların değil yakınlarının ve 

bakımlarından sorumlu olan kişilerin bile yaşam tarzlarını, toplumsal 

rollerini, aile içi ilişkilerini, sosyal hayatlarını ve toplumsal konumlarını 

değiştirmek zorunda kalmışlardır (Özçürümez, 2003; 6(4): 225-234). 

Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY), böbrek fonksiyonlarının geri 

dönüşsüz olarak bozulmasıdır. Böbrek fonksiyonlarının bozulması ile 

birçok organ ve sistemde yetersizlikler meydana gelmektedir. KBY'de 

Renal Replasman Tedavisi (diyaliz, transplantasyon) terminal döneme 

girmemiş hastalara uygulanan konservatif bir tedavidir. KBY'nin 

tedavisi ve bakımı uzun  süreli ve maliyetli olduğu için, hasta ve ailesi 

aile, okul, iş ve sosyal yaşama ilişkin çeşitli sorunlar 

yaşayabilmektedirler. Son dönem böbrek yetmezliği de denilen kronik 

böbrek yetmezli hastaların tedavi sürecinde multidisipliner yaklaşımla 

hasta ve aileye nefroloji uzmanı, radyolog, cerrah, diyaliz hemşiresi, 

diyetisyen, organ nakli ekibi eşlik etmektedir. Günümüzde çok etkili 

kullanılmayan ekibin en önemli ihtiyacı ise klinik psikolog ve sanat 

terapistlerinin olması gereğidir. Dünyada daha fazla olmakla birlikte 

ülkemizde bu iki dalın uzmanları çoğunlukla etkisiz bırakılmakta, bu 

konuda görev tanımları ve gerek diyaliz gerekse transplantasyon 

ekibinin içinde yer bulmamaktadır. 

Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) için Türkiye’de yapılan 

çalışmalarda hasta sayısının giderek artacağı ön görülmektedir (TND 

Renal Kayıt Sistemi Verileri). 
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Grafik 1: KBY artışı ve önümüzdeki yıllardaki tahmin verileri 

Grafik 2: KBY hasta sayısının yaş dağılımı 

 

Grafik 3: KBY hasta sayısının cinsiyet dağılım oranları 

 

Kronik Hastalıkların Dağılımında en başta gelen hastalıklardan 

bir diğeri de Diyabetes Mellitus(şeker hastalığı)’tur. IDF  Diyabet 

Atlası tahminlerine göre 2015’te, 11 yetişkinden 1’i diyabetlidir. 
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(415 milyon kişi)  (http://www.diabetcemiyeti.org/c/diyabet-

istatistikleri), (15.12.2016) 

 

Grafik 4: Diyabet sıklığı ve cinsiyet dağılımı 

 

 

Grafik5: DM hastalarını yerleşim oranları 

 

Kronik Hastalıkların Dağılımında önemli bir risk faktörü de 

Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon) hastalığı gelmektedir. Ülke 

http://www.diabetcemiyeti.org/c/diyabet-istatistikleri)
http://www.diabetcemiyeti.org/c/diyabet-istatistikleri)
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genelinde yaygınlığı, yandaş hastalık ve risk faktörleri ile birlikteliği 

göz önüne alındığında hipertansiyon ülkemiz için önemli bir halk 

sağlığı sorunudur. 

 

Grafik 6: Hipertansiyon hastalarının sıklığı ve cinsiyet dağılım 

oranları 

 

 

Grafik 7: HT hastalarının yaş grupları oranları 
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Kanser gelişmiş ülkelerde olduğu kadar, gelişmekte olan 

ülkelerde de giderek artan, her ülkede, her yaştaki insanın 

yakalanabileceği, coğrafi sınır tanımayan evrensel bir sorun 

niteliğindedir. Bu nedenle kanser dünyada olduğu gibi, ülkemizde de 

önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır . Yüzyılın 

başlarında ölüme neden olan hastalıklar arasında yedinci ve sekizinci 

sıralarda yer alırken, bugün dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de 

kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almaktadır (Çivi ve ark. 

2011; 53: 248- 253). 

Kanser milyonlarca insan için ölüm nedeni olmasının yanında 

psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkma olasılığının da yüksek olduğu 

bir hastalıktır (Berard,2001;62:58-61). En sık görülen psikiyatrik 

problemler uyum bozukluğu ve majör depresyondur (MD). MD kanser 

hastalarında dikkate alınması gereken önemli bir psikiyatrik bozukluk 

olup hastanın yaşam kalitesini, kendine bakımını, tedaviye uyumunu ve 

zamanla kanserin şiddetini, gidişini ve tedaviye yanıtını etkilemektedir 

(Jemal A, 2010;60(5):227-300). 

Kadınlarda en çok görülen kanserler Meme, Tiroid  ve Kolorektal 

iken erkeklerde Tirod, Prostat ve Mesane kanserleri olduğu 

bildirilmektedir. 

 

 

Grafik 8: Kadınlarda sık görülen kanser türleri 
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Grafik 8: Erkeklerde sık görülen kanser türleri 

(http://kanser.gov.tr/daire-faaliyetleri/kanser-kayitciligi/108-

t%C3%BCrkiyede-kanser-kayitcigi.html), (18.12.2016) 

 

Kanser hastalarının genel durumu ile ilgili Ruhuşen ‘in 

çalışmasında nadir görülen ya da iyimser sonuçlar bulunsa da çoğu 

hasta için genel sağlık ve yaşam kalitesi bozulmaları oldukça yoğun 

yaşanmaktadır. 

 

Tablo 1: Kanser hastalarının durum analiz çalışması 

(Ruhuşen,K,2011) 

 

http://kanser.gov.tr/daire-faaliyetleri/kanser-kayitciligi/108-
http://kanser.gov.tr/daire-faaliyetleri/kanser-kayitciligi/108-
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Kutlu ve Arkadaşları ,Kanserli Hastalarda Depresyon ve Yaşam 

Kalitesini Etkileyen Faktörler adlı çalışmalarında, depresyon arttıkça 

yaşam kalitesinin her alanda önemli ölçüde azaldığına dikkat 

çekmişlerdir. Kanser genellikle aşırı duyarlılık, kırılganlık, çaresizlik, 

ölüm ve bilinmezlikle ilişkili korkuların görüldüğü, klinik seyrinin 

belirsiz olması ve tedavisinin tam olarak garanti edilememesi nedeniyle 

endişe uyandıran kronik bir hastalıktır. Kanser tedavisinin özelliği ve 

bazen sınırlı tedaviye ait etkisinden dolayı onkoloji hastalarının yaşam 

kalitesinin değerlendirilmesi özellikle önem kazanmıştır (Ganz ve 

ark.199: ;43 (1):75-86). Dünya Sağlık Örgütünü’nün tahminlerine göre 

2021 yılında dünyada 15 milyon yeni kanser vakası olacaktır. Yeni 

tedaviler yaşam süresini uzattığı için kanser hastaları, hastalık ve 

hastalık tedavisinden kaynaklanan ağrı ile daha uzun süre 

yaşayacaklardır. 

Yaşam Kalitesi 

Yaşam kalitesi; kişinin yaşadığı kültür ve değer sistemleri 

çerçevesinde, amaçları, beklentileri, standartları ve ilgileri ile ilişkili 

olarak yaşamdaki pozisyonunu algılaması şeklinde tanımlanır.  Mutlu  

olma  ve  yaşamdan  hoşnut  olmayı    içeren, genel olarak “iyi olma 

durumu” olarak da kullanılabilen, kişinin fiziksel sağ- lığı, psikolojik 

durumu, inançları, sosyal ilişkileri  ve çevresiyle ilişkisinden etkilenen 

geniş bir kavramdır (Eser, 2006:1-5). 

Yaşam kalitesi kavramı; 1960’lı yıllardan önce sosyoloji ve 

ekonomi bilimlerinin, daha sonraki yıllarda da psikoloji biliminin ilgi 

alanına girmiştir (Kızılcı, 1997, Pınar 1994). 1980- 1990’lı yıllarda 

hemşirelik alanında üzerinde durulmaya başlanmıştır. Hemşirelik 

alanındaki yaşam kalitesi çalışmaları; yaşamın biyolojik, psiko-sosyal 

ve sosyo-kültürel yönünü içeren esenlik durumunu yükseltmeye 

yönelik bakım sağlama gerçeğine dayanmaktadır (Kızılcı, 1997). 

Akyol (1993; 9(2):75-80). ise yaşam kalitesi kavramını 

“bireylerin doyumları ile sosyal ilişkilerinin kesişimi” olarak 

tanımlamıştır. Akyol AD (1993). Yaşam kalitesi tanımlamaları, sağlık 

alanı, sosyo-ekonomik alan, psikolojik alan ve aile alanı gibi yaşamın 

tüm aşamalarını kapsayan çok boyutlu bir içerikle ortaya çıkmaktadır. 

Kronik hastalıklarda bütün bu  yaşam alanları  etkilenmektedir  

(Rustoen  ve  ark.  1999;  29  (2):  490-498). “Sağlıkla ilişkili yaşam 

kalitesi (SYK)” ise bir birey ve grubun bedensel ve ruhsal sağlık 

algısıdır ve bir bütün olarak yaşam kalitesi ve onun belirleyicilerinin 

gerek bedensel, gerekse ruhsal sağlığı etkilediği açıkça gösterilmiş olan 

yönlerini içerir. Esas olarak kişinin sağlığı tarafından belirlenen, klinik 
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girişimlerden etkilenebilen genel yaşam kalitesinin bir bileşenidir. 

Kişinin, hastalığı ve uygulanan tedavilerin fonksiyonel etkilerini nasıl 

algıladığı ile ilişkilidir. Yaşam kalitesi ölçütleri, kişinin günlük 

yaşamındaki hastalık sürecini ve tedavi alıp almadığını araştırmaya, 

hastanın bakış açısından hastalık ve tedavinin etkinliğini  belirlemeye  

ve  hastalık  boyunca  hastanın    sosyal,Nduygusal ve fiziksel 

ihtiyaçlarını saptamaya yardımcıdır (Şenol 2006: 5: 382-389). 

Kronik Böbrek yetmezliğinde yaşam kalitesi sorununu 

anlamanın en önemli kanıtı hastalarda görülen klinik semptomlardır. 

Böbreğin, vücudun asit baz ve sıvı elektrolit dengesini sağlamayla ilgili 

görevini yerine getirememesi sonucunda oluşan kronik böbrek 

yetmezliği hastalarında tüm sistemlerin görevlerinde aksamalar 

nedeniyle pek çok bulgu liniğe yansımakta bu da hastaların yaşam 

kalitesindeki değişime ve bozulmaya nasıl ettiği anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 2. Kronik böbrek yetmezliğinin klinik bulguları (Tanrıverdi ve 

arkadaşları, 2010:28) 

SİSTEM BULGU 

Sıvı-Elektrolit 

Bozuklukları 

Hipovolemi, hipervolemi, hipernatremi, hiponatremi, 

hipokalsemi, hiperpotasemi, hipopotasemi, 

hiperfosfatemi, metabolik asidoz, hipermagnezemi 

Sinir Sistemi Stupor, koma, konuşma bozuklukları, uyku bozuklukları, 

demans, konvülsiyon, polinöropati, sersemlik, irritabilite, 

kramp, konsantrasyon bozuklukları, yorgunluk, meningism, 

huzursuz bacak (restless leg)  sendromu, tik, tremor, 

myoklonus, ter fonksiyonlarında bozulma, ruhsal bozukluklar 

Gastrointestinal 

Sistem 

Hıçkırık, parotit, gastrit, iştahsızlık, stomatit, pankreatit, ülser, 

bulantı, kusma, gastrointestinal kanama, kronik hepatit, 

motilite bozuklukları, özafajit (kandida, herpes), intestinal 

obstrüksiyon, perforasyon, asit 
Hematoloji 

.İmmünoloji 

Normokrom normositer anemi, eritrosit frajilitesinde artma, 

kanama, lenfopeni, infeksiyonlara yatkınlık, immün 

hastalıkların yatışması, kanser, mikrositik anemi, aşılamaya 

cevapta azalma, 

Kardiyovasküler 

Sistem 

Perikardit, ödem, hipertansiyon, kardiyomyopati, 

hızlanmış atheroskleroz, aritmi,  kapak hastalığı 

Pulmoner 

Sistem 

Plevral sıvı, üremik akciğer, pulmoner ödem 
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Cilt Kaşıntı, gecikmiş yara iyileşmesi, solukluk, tırnak atrofisi, 

hiperpigmentasyon, üremik döküntü, ülserasyon, nekroz 

Metabolik- 

Endokrin 

Sistem 

Glukoz intoleransı, hiperlipidemi, hiperparatiroidi, büyüme 

geriliği,hipogonadizm, impotans, libido azalması, 

hiperürisemi, malnütrisyon, 

 

 

 Özcan ve arkadaşlarının Erciyes Gevher Nesibe   

hastanesindeki 78 diyaliz hastası üzerinde Beck Depresyon Envanteri 

uyguladıkları çalışmada, son dönem böbrek yetmezliğinin varlığı bir 

psikososyal stresör olduğu gösterilmiştir. Hastaların normal yaşamı 

bozulmuş, ilerleyici kısıtlamalar, sosyal güçlükler, çalışma 

potansiyelinde düşme, evlilik hayatında bozulma, hayatın tehdit altında 

olduğu hissi ve ölüm korkusu bir çok psikolojik problemin ortaya 

çıkmasına sebep olmaktadır ( Craven,1989:482). 

KBY’de hissedilen ölüm korkusu, fiziksel güç ve dayanıklılığın 

kaybedilmesi, iş ve okuldan uzaklaşma, ekonomik güçlükler 

yaşanması, diyet ve sıvı alımının kısıtlanması ve tıbbi bağımlılık zaman 

içinde sosyal izolasyona, toplum içindeki rollerini kaybetme ve işe 

yaramama duygusuyla depreyona neden olmaktadır. 

Çoğu araştırmacı, transplantasyonun diyalize kıyasla ruhsal 

açıdan daha avantajlı olduğunu ve hastaların yaşam kalitesini 

arttırdığını bildirmektedir. Diğer yandan psikolojik uyumun KBY 

tedavisinin gidişinde değişkenlik gösterdiği, zamanla ruhsal belirti 

düzeylerinde düşüş olduğu bildirilmiştir. (De Nour ve Shanan 1980, 

Gulledge ve ark. 1983, Simmons ve ark. 1984, Churchill ve ark. 1984, 

Morris ve Jones 1988, Iwashige ve ark. 1990, Simmons ve Abress 1990, 

Insense ve ark. 1999). Diğer taraftan hasta transplantasyon için 

yakınlarından özellikle de ailesinden böbrek talebinde bulunmakta ve 

hasta yakınlarının böbrek verme konusunda yaşadığı çekinceler her iki 

taraf için baskı unsuru olmaktadır. Bazı hastalar kronik immünosupresif 

ilaç  kullanma  zorunluluğu  ve  beden  imge  değişikliğinin yanı sıra 

cerrahi uygulamadan da kaygılanmaktadır (Özçürümez, 2003; 14(1): 

72-80 ). Alıcıların çoğunluğunda yaşamın uzamasına aile, iş ve yaratıcı 

etkinliğin düzelmesi eşlik eder. Ancak hastanın tıbbi bağımlılığı 

transplantasyonla giderilemez. Çok sayıda ve düzenli ilaç kullanma 

Diğer Susuzluk, kilo kaybı, hipotermi, üremik ağız kokusu, miyopati, 

yumuşakdoku kalsifikasyonu, akkiz renal kistik hastalık, karpal 

tünel sendromu,noktüri 
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zorunluluğu ve kontroller diyaliz programı kadar olmasa da bağımsız 

yaşamayı güçleştirir. Ek olarak organ reddi olasılığı ve 

immunosupresan tedavinin komplikasyonları bir tür belirsizlik ortamı 

yaratır. Böbrek nakli sonrasında eve dönüş genellikle çok mutlu ve 

duygusal bir olaydır. Ancak bu dönüşün hemen ardından bazı 

hastalarda yaklaşık bir ay süren depresyon dönemi görülebilir. Organını 

kaybetme korkusu, kronik tedaviye geri dönüş korkusu, mikrop kapma 

korkusu, fazla ilaç kullanmaya adapte olamama vb. Bu dönemin en 

hafif şekilde atlatılabilmesi için ağır olmayan fiziksel egzersizler, kitap 

okuma gibi bireysel işlerin yanısıra, enfeksiyon riski nedeniyle sınırlı 

sosyal ortam imkanı ve kendini ifade etme fırsatı için en iyi öneri güzel 

sanatlarla uğraşıdır. Bu faaliyetler normal psikolojiye kavuşmada 

transplantasyon  sonrası tedavideki hasta uyumunun sürmesi açısından 

son derece önemlidir. 

Pek çok epidemiyolojik araştırma hipertansiyon tedavisi ile 

sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi incelerken, toplum 

tabanlı çalışmalarda hipertansiyonu olanların yaşam kalitelerinin 

normal toplum popülasyonuna göre daha düşük düzeylerde olduğu 

ortaya konmuştur. Bunun yanında hipertansiyon ile birliktelik 

gösterebilen yandaş hastalık (Diyabetes mellitus, kalp yetmezliği, 

astım, inme, v.b.) varlığının da sağlıkla ilişkili yaşam kalitesini önemli 

derecede etkilediği  de  gösterilmiştir  (Göçgeldi  ve  ark,  2008;  50:  

172-179). 

Kronik hastalıklardan en sancılı ve belirsiz sürece sahip olan 

kanser hastalığıdır. Kanser gibi yaşamı tehdit eden bir hastalığa 

yakalanmış olmak bireylerde ciddi bir psikolojik zorlanma 

yaratmaktadır. Çünkü kanser günümüzde halen umutsuzluk, 

dayanılmaz   ağrılar,   korku   ve   ölümle   eş   tutulmaktadır. Bu konuyla 

ilgili yapılan araştırmalar da kanser hastalarının önemli bir bölümünde 

normal reaksiyonların ötesinde psikiyatrik bozukluk olarak 

nitelendirilebilecek bulgular olduğunu ortaya koymaktadır (Öz F. 2001; 

12: 61-68). Kanser tedavisinde kemoterapinin kendisi enfeksiyonlar, 

bulantı, kusma ve tedavi sonucunda oluşabilecek komplikasyonlar, 

uzun süreli hastanede kalmayı gerektirmesi nedeniyle yaşam kalitesini 

bozar. Kanser tanısı alan birey kadar aile üyelerinin de günlük  yaşam 

düzeninin bozulduğu ve kanserli hasta ailesinin de stresinin arttığı 

bilinmektedir. (Fallowfield , 1995; 31A: 1731-1732). 

Ağrı, kanser hastaları için önemli bir sorundur, tüm kanser 

hastalarının yarısında ve ileri evre hastaların % 90'ından fazlasında 

görülmektedir. Orta veya şiddetli düzeyde ağrısı olan hastaların uyku, 

günlük yaşam aktiviteleri, çalışma kapasitesi ve sosyal etkileşimlerinin 
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bozulduğu bildirilmektedir. Oran ve Ergin’in (2013:143) ameliyat 

sonrası 7-12 yaş çocukların ağrı yönetimi için müziğin kullanıldığı 

çalışmada, postoparatif dönemde ilk 6 saatte müziğin ağrı puanını, 

kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde etkilediği bulunmuştur Pediatri 

kliniğinde çalışan hemşirelerin, müzik terapisinin çocuk kliniklerinde 

kullanılmasına ilişkin yapılan çalışmada, %90’ı müzik terapisinin 

uygulanmasını, %70’i günün belli saatlerinde yapılmasının, %40’ı 

klasik müzik seçilmesini belirtmişlerdir. Hemşireler müziğin sedatif 

etkisi, ağrıyı azaltma ve eğlence etkisinin olduğunu belirtmiştir 

(Barboras ve Ucun, 2013:68). Kemoterapi sürecinde bulantı kusma, 

beden imajında değişiklikler, toplumsal rollerindeki bozulmalar 

nedeniyle hastaların yaşam kaliteleri bozulmaktadır. (Yıldırım ve ark. 

2006;9:1, 39-51). 

Sanat Terapisi 

Stress, yas, depresyon, kayıp, travmatik deneyimler ve kronik 

hastalık semptomları gibi zorluklarla ile başa çıkması ve öz- güvenin 

gelişimine zemin sağlayan sanat psikoterapisi türüdür. Görsel Sanat 

Psikoterapisi (GSP), yaratıcı sürecin başlı başına iyileştirici ve 

geliştirici olduğu anlayışını temel alır. Görsel sanat öğelerinin, yaratıcı 

süreç, insan gelişimi, davranış, kişilik ve akıl sağlığı arasındaki 

destekleyici ve besleyici etkileşime işaret eden Görsel Sanat 

Psikoterapisi (GSP) bir sanat psikoterapistinin rehberliğinde, danışanın 

görsel ve plastik sanatın dilini kullanarak ifadeler oluşmasını içerir. 

Görsel Sanat Psikoterapisinde renkli kalemler, pastel, gibi kuru boya; 

ebru, guaj, akrilik, yağlı boya gibi ıslak medya; kil, oyun hamuru, tel ve 

benzeri heykel malzemeleri; kolaj ve asamblaj için kullanılabilecek, 

renkli kağıtlar, dergi ve hatta doğa yada sokaktan toplanan 

dönüştürülebilir atıklar  ile çeşitlendirilebilecek sanat malzemeleri 

aracılığıyla, birey iç ruhsal deneyimlerini dış temsillere dönüştürür. 

İfadelerin oluşumunda, danışan ve sanat psikoterapisti arasındaki 

destekleyici ilişki, yaratıcı süreçteki rehberliğin sağlanması kadar, 

kişinin kendi sanatındaki anlamları bulması için de gereklidir. 

Tıbbi sanat terapisi, kısmen sanat dışavurumunun  

söylenmemişle ilişki kurduğuna inançtan kısmen de sağlık 

kuruluşlarında çeşitli hasta gruplarıyla sanat terapistlerinin 

çalışmasından gelişmiştir. Tıbbi sanat terapisi, fiziksel olarak hasta, 

bedensel travmaya uğramış, ameliyat yada  kemoterapi gibi girişimsel 

ya da agresif tıbbi işlemlere maruz kalmış kişilerle çeşitli zihinsel 

tasvirlerin yeniden hatırlanması ve sanat dışavurumunun klinik 

uygulamasıdır ( Malchiodi, 1993;2(2):28-31.6.). Tamamlayıcı ve 

bütünleyici tıbbın bir biçimi olarak değerlendirilmektedir (Malchiodi, 
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2003: 351-361). 

Sanat Terapisinde iki ana yaklaşımın varlığından söz edebiliriz. 

*Özgür Spontan Sanatsal Yaratıcı Süreç 

*Yapılandırılmış Yaratıcı Yaklaşım 

(http://www.sanatpsikoterapileridernegi.org/goumlrsel-sanatlar- 

terapisi.html), (18.04.2017) 

Bazen bir temaya, çoğu zaman ise, bireyin malzeme ile 

etkileşimden veya düşleminden yükselen imgelerin serbestçe konu 

edildiği, sanat psikoterapisinin, dolaysız bir biçimde, imgelerin, 

duygularının, düşüncelerinin iç dünyasına eğildiği spontan yaratıcı 

süreçte sanat materyalleri ile “hiçbir şeyden bir şey üretme” gereği, 

gerçekten belli bir miktarda uzaklaşmayı gerektirir. Özgür ve spontan 

sanatsal ifadede, ilham kaynağı iç- ruhsaldır ve birincil dürtü ve 

fantezilerden beslenir. Özgür ve spontan yaratıcı aktivite bir miktar 

gerilemeyi gerektirir. Hem danışanın içsel baskıları, hem de terapistin 

rehberliğiyle şekillendirilen malzemeyle uğraşılırken gerileme kontrol 

edilir. Düzenlenen duygusal ifadenin ortaya çıkmasını sağlayan kontrol 

edilmiş gerileme, egonun hizmetinde gerileme olarak tanımlanır. 

Kişiler böylelikle, zorlu olaylarla mücadele etme, kaygıyla baş etme, 

travmalarla başetme, özgüven geliştirme, öfke yönetimi, geçmişle baş 

etme, motivasyon, stresle başetme, yaratıcılığı geliştirme gibi sonuçlar 

elde edebilirler. 

(http://www.sanatpsikoterapileridernegi.org/goumlrsel-sanatlar- 

terapisi.html), (18.04.2017) 

 

Sanat terapisinin özü, sanatsal araçlar yardımıyla danışanlara 

duygusal deneyim ve ifadelerini düzenlemek için olanak tanımaktır. 

Yaratıcı süreç ve ardından ortaya çıkan sanat   ürünü bireye bir çok 

anlama, anlamlandırma ve kelimelere dökülemeyen deneyimleri ifade 

etme fırsatları sunacaktır. (Malchiodi, 2003: 351-361). 

”Uğraşı Terapisinin” bir formu değildir. Geleneksel olarak, 

uğraşı terapisi bilinç düzeyinde yapılan aktiviteleri barındırır. Sanat 

terapisinde, uğraşı terapisinin bazı özellikleri olabilir, fakat, sanat 

terapisi terapötik özellikler taşır ve bunu bilinçdışı düzeyde gösterir 

(http://www.ekipnormarazon.com/makale- detay/sanat-terapisi), 

(07.05.2017). 

 

http://www.sanatpsikoterapileridernegi.org/goumlrsel-sanatlar-
http://www.sanatpsikoterapileridernegi.org/goumlrsel-sanatlar-
http://www.sanatpsikoterapileridernegi.org/goumlrsel-sanatlar-
http://www.sanatpsikoterapileridernegi.org/goumlrsel-sanatlar-
http://www.ekipnormarazon.com/makale-
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Müzikle Terapi 

Müzik terapi bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel 

ihtiyaçlarını karşılamada müziği ve müzik aktivitelerini kullanan bir 

bilim alanıdır. Özellikle zihinsel engelli ve agresif insanların 

tedavilerinde kullanılmıştır. Müziğin sağaltımla ilişkisi, Morenoya göre 

otuzbin geriye götürse de bilimsel kabul edilmesi yirminci yüzyılı 

bulmuştur. Nordoff – Robbins müzik terapisi Paul Nordoff ve Clive 

Robbins’in uzun yıllar süren çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. İyi 

bir müzisyen ve eğitimci olan Paul Nordoff’un 1958 yılında engelli 

çocukların müziğe cevap vermeleriyle, müziğin bir terapi aracı 

olabileceğine yönelik çalışmalar, İngiltere’de daha sonra Avrupa ve 

Amerika’ya yayılmıştır. 

Kaynaklar incelendiğinde müziğin hem etkilerinden hem de 

tedavi amaçlı kullanımından en yoğun şekilde Antik Yunan 

Mitolojisinde bahsedildiği görülmüştür. Yunan mitolojisine göre 

müziğin en akıllıları bile baştan çıkartabilen, insanların sıkıntılarını 

gideren, hastalıkların tedavi edilmesinde yardımcı olan, büyüleyen, 

sakinleştiren bir öğe olduğu görülmektedir. Mitolojilerde müziğin 

etkileri şu şekillerde kullanılmıştır; Hipnoz,  Davranış   yönlendirme,  

Baştan   çıkarma,  Etki  altın alma, Davranış yönlendirme, İkna etme, 

Sakinleştirme, Tedavi etme, İletişim kurma ve Ölüm (Kitirci,2016:59). 

Orta Asya’da Şamanlar hasta tedavilerinde de müziği kullanmış, 

Selçuklu ve Osmanlı döneminde müzik terapinin de kullanıldığı 

Şifahaneler yapılmıştır. Türk tarihinde hastanelerde müzik 

kullanılmasına, kitaplar yazılmasına karşın daha sonraları etkinliği 

olmamıştır (Çiftdalöz,2016:102). Büyük İslam bilgini ve 

filozoflarından İbn Sina (980-1037) Farabi’nin eserlerinden çok 

yararlandığını ve hatta musikiyi de ondan öğrenerek tıp mesleğinde 

uyguladığını ifade etmiş ve şöyle demiştir: “Tedavinin en iyi 

yollarından, en etkililerinden biri hastanın aklî ve ruhî güçlerini 

artırmak, ona hastalıkla daha iyi mücadele etmek için cesaret vermek, 

hastanın çevresi sevimli, hoşa gider hale getirmek ona en iyi musikiyi 

dinletmek ve onu sevdiği insanlarla biraraya getirmektir.” 

(http://hakkalyakin.com/index.php?page=Thread&threadID=614 66) 

05.05.2017 

‘’Müzik terapi”, sanat terapi yöntemlerinden biri olup; aslı 

Yunanca olan ve seslerin sanat çerçevesinde düzenlenmesi anlamına 

gelen “müzik” kelimesi ile hastaların bakımı ve iyileştirilmesi için 

gerekli önlem ve çareleri bulmak anlamını taşıyan “terapi” kelimesinin 

birlikte  kullanılmasından oluşmuştur (Kor ve ark, 2016 ) 

http://hakkalyakin.com/index.php?page=Thread&amp;threadID=61466
http://hakkalyakin.com/index.php?page=Thread&amp;threadID=61466
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Müzikle tedavi bizi tarihte çok eski zamanlara götürmektedir. 

Antik yunan döneminden, Türk-İslam medeniyetlerine farklı 

coğrafyalarda yaşamış farklı kültürler müzikle tedaviyi kullanmış ve bu 

alanda ciddi çalışmalar yapılmıştır. 

Dünya Müzik Terapi Federasyonu, müzikle tedaviyi şu şekilde 

tanımlamaktadır. ‘Bir kişi veya grubun fiziksel, duygusal, sosyal ve 

kognitif ihtiyaçlarını  karşılamak üzere gereksindiği  iletişim,milişki, 

öğrenme, ifade, mobilizasyon, organizasyon ve diğer ilgili terapötik 

öğeleri geliştirmek ve artırmak için müziğin ve/ veya müzikal 

elemanların (ses, ritim, melodi ve harmoni) eğitimli bir müzik terapisti 

tarafından tasarlanarak kullanılması’ olarak tanımlar (Birkan, 2014: 

37). 

Müzik Terapi ile kronik hastalıklarda ağrı ile mücadele önemli 

etkisi beyindeki ağrıya karşı direnç oluşturan Amigdala hücrelerine 

olan acıyı iletme hızını keserek sağlar. Böylece acı anında müzik terapi 

uygulanan hastada amigdala hücreleri müzikten etkilendiği için acıyı 

dış hücrelere iletirken zayıf kalır. Bir başka değişle acı hissi daha az 

gerçekleşir. Bu nedenle kronik hastalıklarda ağrı ve acının olduğu her 

evrede tıp alanın kullandığı metodlardan biri olarak dikkat çekmektedir. 

Kanser hastalarında ağrılı süreçte, diyaliz hastalarında iğne 

girişimlerinde ayrıca yoğun bakım hastalarında, ameliyat sonrasında ve 

hatta öncesi süreçteki hastalarda, yanık pansuma gibi acı ve ağrının 

fazla olduğu her durumda kullanılabilen etkili bir yöntemdir. 

 

Şekil1: Amigdala hücrelerinin ağrı kontrolü (Clark Varol, 

A.(2016:28) 
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Türkiye’de müzikle tedavi konusunda akademik eğitim veren 

herhangi bir kurum bulunmamaktadır. Ancak özel iki merkez olan 

TÜTEM ve TÜMATA (Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtma    

Grubu)‘da    Türk    Müziği    ile    tedavi   çalışmaları yapılmaktadır. 

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de müzikle tedavinin önemi anlaşılmış 

ve bu alanda bilimsel çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 

(http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/UcanerOzturk.pdf), 

( 05.05.2017 ) 

Tartışma 

Ülkemizde sosyal ve psikolojik desteğe yönelik profesyonel 

sosyal hizmetlerin ve sağlık politikalarının eksik olması sebebiyle KBY 

olan bireylerin öz bakımlarında ve sosyal desteklerinde aile üyeleri en 

büyük paya sahiptir. Arkadaş çevresi ikinci sosyal çevre ve üçüncü 

sosyal boyutunu ise sağlık ve devlet kurumları oluşturmaktadırlar. 

Tedavi gördükleri kurumlardaki sağlık çalışanlarının davranış ve 

tutumları ile devletin destekleyici politikaları bu noktada önemli rol 

oynamaktadır. KBY hastalarına rehberlik ve psikolojik destek verecek 

birimlerin ve çalışanların bulunması gerekmektedir. Ayrıca hastalara ve 

yakınlarına nasıl davranmaları gerektiği konusunda sağlık 

çalışanlarının da eğitilmeleri gerekmektedir (Sarı, 2015;4:2:71-7). 

Bireyin yaşam kalitesini arttırmak, kronik hastalık tedavisinin temel 

amaçlarındandır. Sağlık profesyonelinin vereceği eğitim ve 

danışmanlık, hasta birey ve ailesinin güçlenmesinde, hastalığın 

getirdiği sorunlarla baş edebilmelerinde ve dolayısıyla yaşam 

kalitesinin yükselmesinde önemli bir süreçtir. 

Kronik böbrek yetmezliği (KBY) böbrek işlevinin ilerleyici 

şekilde, geriye dönüşü olmaksızın kaybedilmesidir (Özçürümez ve ark. 

2003). Çoğu araştırmacı ağır fiziksel ve psikososyal olumsuzluklar 

nedeniyle KBY hastalarında ruhsal bozuklukların yaygın olduğu 

görüşündedir (Sarı, 2015;4:2:71-7). İyi bir KBY tedavisi 

Multidisipliner yaklaşımla mümkündür; Nefrolog, Damar  Cerrahı,  

Diyaliz  hemşiresi,  Radyolog,  Diyetisyen   ve Klinik Psikologlardır. 

Kronik böbrek yetmezliği hastalarının günlük yaşam aktivitelerini, 

üretkenliklerini kısıtlayan en önemli nedenler anemi(kansızlık), 

enfeksiyonlara eğilimin artması, hemodiyaliz tedavisi esnasında iğne 

yerinde oluşan komplikasyonlar, kanama, hipotansiyon, kas krampı, 

bulantı- kusma, kardiyak sorunlar vb durumlar sayılabilir. Kronik 

böbrek yetmezliğinin (KBY) birincil tedavi yöntemleri, diyaliz ve 

transplantasyondur. Ancak Türkiye ve dünyada hastaların çok azı nakil 

şansını yakalayabildiği için diyaliz hastası sayısı çok daha fazladır. 

Tedavinin en önemli ayağı ise hastalardaki Psikososyal uyum ve 

http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/UcanerOzturk.pdf
http://www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/UcanerOzturk.pdf
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işlevsellik, tüm bunların en önemli sonucu da yaşam kalitesidir. 

Hastalarda Güzel Sanatlarla uğraşı normal psikolojiye 

kavuşmada transplantasyon sonrası tedavideki hasta  uyum süreci 

açısından son derece önemlidir. TX ; Psikolojik iyilik halini, olumlu 

deneyimleri azaltarak ve yaşam üzerinde algılanan kontrolü düşürerek 

hem dolaylı hem de dolaysız biçimde tehdit edebilmektedir (Devins ve 

ark. 1990a, Devins 1994:…..). Çökkün hastaların % 60’ ında özkıyım 

düşünceleri  ve % 15’ inde tamamlanmamış özkıyım; obsesif 

yinelemeler; yaygın umutsuzluk; değersizlik ve suçluluk duyguları 

bulunmaktadır. 

Nakil öncesinde var olan Anksiyete bozukluklarının depresyon 

olasılığını arttırmaktadır. Kupfer 2001’ de depresyonun tekrarlayabilen 

ve kronikleşen bir hastalık olduğunu, birinci epizoddan sonra ortalama 

% 75- 80 civarında nüks oranı olduğunu ifade etmiştir. Epidemiyolojik 

çalışmalar, normal popülasyonda, psikiyatrik tedaviye başvuranlara 

göre anksiyete bozukluklarının fazla olmasının nedenini; bir "buzdağı 

etkisi" olarak açıklanmakta ve psikiyatrların sadece buzdağının üst 

kısmında kalan anksiyete bozukluklarını görebildiğini ifade 

etmektedirler. (Ünsal, 2007) 

KBY hastalarının psikososyal iyilik halini belirleyen etkenleri 

araştırmaya yönelik bir çalışmada, olumlu unsurun, aile, arkadaş ve iş 

yaşantısındaki doyumla, olumsuz unsurun kötü yaşam olayları, 

anksiyete, depresyon ve somatik belirtilerle bağlantılı olduğu sonucuna 

varılmıştır (Campbell ve Campbell 1978). Yüksek sosyal destek düzeyi 

diyaliz hastalarında anksiyete ve depresyona olan yatkınlığı 

azaltmaktadır (Burton ve ark. 1983). 

Alıcı ve verici gruplarında, Hastane Anksiyete ve Depresyon 

Ölçeği (HADÖ) ile yapılan bir çalışmada ; Nakil öncesinde alıcılar daha 

düşük puanlar almakla birlikte ilk ayda anksiyete puanları artmış, 6. ve 

12. ayda bu puanlar giderek düştüğü  ortaya çıkmıştır.(Alıcıların 21’i 

(%63,6) erkek, 12’si (%36,4) kadındı. Alıcıların yaş ortalaması 34,15 

±11,07 idi. ) 

Yaşam süresi üzerinde depresyonun olası etki düzenekleri 

beslenmenin ve tedaviye uyumun bozulması, bağışıklık dizge 

değişiklikleri, kendine bakımda azalma, alkol ve madde kö- tüye 

kullanımı ve miyokard enfarktüsü gibi tıbbi ek hastalık riskinde artıştır 

(Kimmel ve ark. 1998b, Stein ve ark. 1991, Booth- Kewley ve Friedman 

1987). Genel populasyona kıyasla diyaliz hastalarında özkıyım 

sıklığının 100 ile 400 kat daha fazla olduğunu öngören araştırmacılar 

vardır (Gönenli, 2008). Alınan ve önerilen sosyal destek algısı pek çok 
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kronik hastalıkta daha uzun yaşam süresi ile ilişkili bulunmuştur. Friend 

ve arkadaşlarının (1986), sosyal desteğin yaşam süresi üzerine etkilerini 

araştırdıkları çalışmada, destek grubuna katılan diyaliz hastalarının 

katılmayanlardan daha uzun yaşadıkları belirlenmiştir. 

Genel kanı KBY’de ruhsal bozuklukların yaygın olduğu 

yönündedir. Ancak ilaç yan etkileri, altta yatan hastalıklar, anemi, 

komplikasyonlar, ruhsal bozuklukları taklit edebilmekte, yaygınlığın 

olduğundan fazla görünmesine yol  açabilmektedirler.     Bu   nedenle   

KBY   hastaları   gibi kronik hastalar multidisipliner bir anlayışla ele 

alınmalıdırlar. Müzik terapisi, Kanser hastalarında ağrılı süreçte, 

diyaliz hastalarında iğne girişimlerinde ayrıca yoğun bakım 

hastalarında, ameliyat sonrasında ve hatta öncesi süreçteki hastalarda, 

yanık pansuman gibi acı ve ağrının fazla olduğu her durumda 

kullanılabilen etkili bir yöntemdir. Bu nedenle müzik terapinin 

etkilerinden faydalanılmak üzere uygulanılmasının yaygınlaştırılması 

gerekir. 

Hastaları yönlendirmek en önemli unsurlardan biridir. Hastaların 

deneyimlerini paylaşabilecekleri sosyal ortamlar oluşturmak, anksiyete 

ile baş edebilmek için hastaya özgü, hastayı rahatlatan aktiviteleri hasta 

ile birlikte belirlemek, gün içerisinde hastanın anksiyesini azaltmak, 

anksiyeteyi azaltıcı yöntemleri öğretmek, hastanın duygularını ifade 

etmesini sağlayacak bir ortam oluşturmak ve bu ortamın hemşire 

tarafından sürdürülmesi ve korunmasını sağlamak gereklidir. (Yaman 

ve ark., 2014;18(1):22-8). Hastalara psikolojik desteğin sağlanması, 

moral günlerin hazırlanması, gerektiğinde sosyal desteğin 

oluşturulması yolunda Türkiye’de ve dünyada örnekleri bulunmaktadır. 

Kanser hastalarının müzik ile terapisi sonucu bir çok hastanın yaşama 

sevincini tekrar yaşamasını savaşma kudretini tekrar dinç bir duruma 

soktuğunu gösteriyor. Müzik, hastanın kullandığı ağrı kesicileri ve 

anestezik ilaçların kullanmasına da son vermek açısından çok önemli 

bir boyutla ilerlediğini gözler önüne seriyor. Kanser hastalarının 

yaşadığı çaresizlik, aşırı kaygı ve diğer ağır bulguları hafife indirip 

onlara kanser ile savaşmaya yardımcı olacak aracın müzik ile yapıldığı 

şeklinde açıklanmaktadır. 

Yaşam Gücü Gönüllüleri Derneği tarafından kanser hastaları ve 

yakınlarına sevgi, moral, motivasyon ve yaşam gücü ile destek olmak 

için organizasyon düzenlendi.“Yaşam Koçu ve Reiki Eğitmeni”  

bilgilendirmeleri  yaptı.  Sanatsal gösteriler sunuldu. 

(http://www.gunedogushaber.com/kultur-sanat/), (23.12.2016) 

Sağlıklı bir bedene ulaşmanın, ruh sağlığının öneminden geçtiği 

http://www.gunedogushaber.com/kultur-sanat/)
http://www.gunedogushaber.com/kultur-sanat/)
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gerçeğinden yola çıkılan merkezde, hastalar uzman psikolog tarafından, 

ailelerini de kapsayan programlara alınıyor. Kanser hastalarının 

beslenme programlarının belirlenmesi konusunda uzmanlaşmış, 

hastaların destek alacakları beslenme ve diyet uzmanı bulunuyor. Her 

hastanın; hastalığı, evresi, fiziksel durumu göz önüne alınarak farklı 

tedavi planları uygulanıyor. Kişiye özel bu yaklaşım ile yapılan 

tedaviler adım adım izleniyor. Merkezde sanatsal faaliyetler resmin 

yanında müzik ve tiyatro da hastalar için önemli aktiviteler arasında yer 

alıyor. Kanser hastalarının yer aldığı koro hastaları bir araya getirirken 

yoganın da hastaların yaşamının bir parçası haline gelmesi 

hedefleniyor. Sağlığına kavuşan hastalardan Emine A., tedavi süresi 

boyunca en büyük ihtiyaçlarının moral ve güvenecek birileri olduğunu 

söyledi. Kemoterapinin tek başına insana çok soğuk geldiğini ancak bu 

soğuk kelimeyi sanat faaliyetleri, oyalanacak meşgale ile günlük 

hayatın bir parçası haline getirmeyi başardıklarını söyleyen Emine A.; 

"Hasta katlarından ayrı bir bölümde bize özel odalarda çok güzel bir 

dünya oluşturuldu. Hastaneye kemoterapi almaya değil, yarım kalan 

resmimi bitirmeye geliyordum sanki. Bu düşünce beni sağlığıma 

kavuşturdu, buraya gelmeden önce elime fırça bile almamıştım ama 

şimdi iyileşip sağlığıma kavuşmama rağmen her kontrole geldiğimde 

yine buraya gelip resimyapıyorum"demektedir. 

(http://www.istanbulhaber.com.tr/), (18.12.2016) 

Numune Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurullah Zengin, kanser 

hastalarının sanatla buluşarak tedavi süreçlerinde gözle görülür bir 

ilerleme kaydettiklerini vurgulamaktadır. Dr. Zengin, ‘’Buradaki   

amacımız   hastanın   stresten   uzak   durmasını ve tedavisinin en iyi 

şekilde devam etmesini sağlamaktır.’’ demektedir. 

KETEM merkezinin renklendirirken "Kanser ile Sanatla 

Mücadele" teması seçildi. “Güzel Sanatlar Lisesi’nden öğretmen ve 

öğrenciler KETEM binasını renklendirdiler. Belli bir konseptle 

planlanan resimler, kanserle ilgili mesajlar vermektedir. KETEM’in 

ortamının hastaların psikolojisine de olumlu yönde etki etmesi için bu 

projeyi başlattıklarını belirten Dr. Ayyıldız, Kanserle mücadelede kalın 

bağırsakta mavi, meme kanserinde pembe ve rahim ağzı kanserinde 

yeşil mücadele renkleri olarak kullanıldı. ‘’Resimlerde özellikle bu 

renkleri kullanarak, kadınlarımızın buraya geldiklerinde kendilerini 

rahat ve mutlu hissetmelerini, ümit taşımalarını arzu ettik. Genç ve 

güzel bir nesil tarafından bu mesajların verilmesi ciddi anlamda örnek 

teşkil ediyor. Çocuklarımızın bu çalışması bizleri de gururlandırdı.” 

demektedir. 

MÜTEM (Müzik Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi) 

http://www.istanbulhaber.com.tr/)
http://www.istanbulhaber.com.tr/)
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Müdürü Prof.Dr. Sevda Askerova, MÜTEM’in uluslararası standartlara 

uygun müzik terapi alanının, verimli yöntemlerle öğrenilmesini 

sağlayan bir “inter-disipliner öğrenme ve araştırma-geliştirme” merkezi 

olduğunu belirtmektedir. Özellikle müziğin psikoloji, psikiyatri ve 

nörobilim alanındaki yerini ve bunun için hem çağdaş bir multi-

disipliner öğrenme ve uygulama ortamı sunduğunu, hem de yayın 

etkinlikleri için de zemin oluşturduğunu ifade etmektedir. Askerova, 

müziğin psikolojik ve zihinsel hastalıklarda tedavi edici bir özelliği 

vardır ve müzik hemen hemen her hastalığın tedavisinde 

kullanılmaktadır. Müzik, merkezi sinir sistemi ve beyin kabuğunda yer 

alan düşünme, öğrenme, konuşma, beden kontrolü ile ilgili merkezleri 

uyarmakta ve bu alandaki gelişmeleri desteklemektedir. Örneğin, 

depresyon geçirenlerde beyni   rahatlatıcı   ve   hormonal   

düzensizlikleri   hafifletici rol oynar. Nöroloji, kardiyoloji, onkoloji, 

psikiyatri gibi klinik alanlarda da, özel gereksinimli bireylerin 

tedavisinde de tamamlayıcı bir yöntem olarak oldukça önemlidir. 

Müzik terapisi sonuçları klasik gözlem, anket ve deneylerin yanı sıra 

EEG çekimleri, tomografi, manyetik rezonans ve doppler sonografisi 

gibi çeşitli beyin görüntüleme tekniklerinin analizini kapsamakta ve 

elde edilen veriler müziğin beyinde işlenirken hangi süreçlerden 

geçtiğini anlamakta yardımcı olmaktadır. Bu da Nörobilim dünyasında, 

nöromüzik terapisi adı altında yeni bir bilim dalı olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Yeni bir tedavi yöntemi olarak daha efektif bir özellik 

taşıması ve davranış biliminde yeni bir araştırma konu oluşturması 

açısından kıymetli olup multidisipliner yaklaşımla yaratıcı-sanatsal 

argümanları kullanarak yeni, özgün ve bilimsel yöntemler 

geliştirilebilmesine olanak sağlamaktadır. 

Son zamanlarda farmakoloji ile müziğin birlikte 

değerlendirildiği çalışmaların sayısı giderek artmaktadır.  

(https://www.scopus.com/), ( 02.01.2017). Müzik ile farmakolojinin 

karşılıklı etkileştiğini görmekteyiz. Müzik doğru kullanıldığında 

özellikle bazı endikasyonlarda etkili olabilir ve kullanılacak ilaç 

miktarını azaltabilmektedir.  (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), 

( 02.01.2017) 

Yapılan bir çalışmada müzik terapisi, meme kanserli hastalarda 

teşhis ve tedavi esnasındaki anestezi ihtiyacını ve anksiyeteyi 

azaltmıştır (Ün; 2016;6(3):159-164.). 

Sanat terapisi insanların kendilerini ifade etmesini ve duygularını 

açığa çıkarmasını hedefleyen, çeşitli sanat dallarının araç olarak 

kullanıldığı bir terapi çeşididir. Sanatın bir çeşit terapi yöntemi olarak 

kullanılması fikrinin temeli aslında yeni bir şey yaratmak ve bunun 

http://www.scopus.com/)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)
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düzenli yapıldığı süre boyunca tedavi edici bir özelliğe sahip 

olduğudur. Sanat terapisi sayesinde kanser   hastaları    gizli   kalmış   

duygularını,  korkularını   ve hissettiklerini sözlü iletişim dışında renkli 

bir yolla daha rahat ifade edebilmektedir. Kanserin ve kanser 

tedavilerinin (kemoterapi gibi) sebep olduğu fiziksel ve duygusal 

sıkıntıları görsel sanatlar, müzik, yazı ve dans ile hafifletip kontrol 

etmek mümkündür. Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından 2013 

yılında; 1,576 kanser hastasıyla 27 farklı sanatla terapi yöntemi 

denenmiş, test edilmiş ve yaratıcı sanat terapisinin hastalar üzerindeki 

etkileri araştırılmıştır. Bu araştırmaya göre hastaların psikolojik 

değişimleri ve hayat kaliteleri gözlemlenmiştir. Araştırmanın 

sonucunda hastaların dirençlerinin artarak yaşam kaybı korkularından 

ve takıntılarından uzaklaşıp daha güçlü hissettikleri ve hastalıktan farklı 

bir konuya odaklanmış oldukları görülmüştür. Yaratıcı sanat terapisinin 

çok önemli ölçüde anksiyete, depresyon ve fiziksel acıyı azaltıp; 

hastaların yaşam kalitelerini artırdığı gözlenmiştir 

(https://www.drozdogan.com/sanat-terapisinin- kanser-hastalarina-

faydalari/), (05.05.2017). 

Sanat terapisi uygulamaları 

Her türlü hazır nesne ve artık malzemelerle hastalara kolaj 

çalışmlaları ya da üç boyutlu çalışmalar çıkartılabilir. Hazır nesneler 

doğal ya da yapay ürünler olabilmektedir. Doğal nesneler kuru 

yapraklar, ağaç kabukları, çiçekler, kırılmış dallar, taşlar, hayvan 

tüyleri ve kemikleri, deniz kabukları, mısır yaprakları, kozalaklar, ceviz 

gibi kuru yemiş kabukları bu amaç için kullanılabilen malzemelerdir. 

Ahşap, plastik, karton kutular, plastik tabak, kaşık, bardak, düğme, 

rafya, kumaş, ip, yumurta kolileri, bozuk cd, bozuk saat parçaları vb ise 

bulunabilecek türden yapay malzemelerdir. 

Artık malzemeler masraf gerektirmeyen, ekonomik malzemeler   

olup   her   yerden   her   şeyden faydalanılabilecek malzemelerdir. Eğer 

hasta iyi durumdaysa kendi malzemelerini kendisi toplayabilecektir. Bu 

hastanın hastalık düşüncesinden uzaklaşmasını sağlayacak yeni ve 

farklı bir uğraş olacaktır. Hastanın ruhsal desteğin dışında kişisel 

gelişiminde hayal gücünü, yeteneğini geliştirmesinde de faydalı olacak 

onun benzer durumdaki diğer kişilerle iletişime geçerek paylaşımını 

arttıracak sosyal bir destek olacaktır. 

Hasta malzemeyi toplama arayışına girerek hastalığından ve 

kendi düşüncelerinden uzaklaşacak yeni keşiflere ve yeni bir uğraşa 

başlayarak depresyon, anksiyete gibi ruhsal bozukluklardan, kronik 

hastalığın oluşturduğu bulantı, halsizlik, baş ağrısı gibi yan etkilerden 

https://www.drozdogan.com/sanat-terapisinin-kanser-hastalarina-faydalari/
https://www.drozdogan.com/sanat-terapisinin-kanser-hastalarina-faydalari/
https://www.drozdogan.com/sanat-terapisinin-kanser-hastalarina-faydalari/
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uzaklaştıracaktır. Böylelikle hastanın yaşam kalitesini arttırmada ve 

tedavi sürecindeki stresörlerle mücadelede önemli bir yol 

oluşturacaktır. 

Artık maddelerin sanatsal malzemelere dönüşümü özellikle 

hastanın duygu durumunu ifade etme, rahatlama ve moral kazanması 

ile zorlu geçen hastalıkla mücadele ve tedavi sürecine destekle çok 

önemli olan yaşam kalitesini arttırma isteği gerçekleşebilir olacaktır. 

Dönem sonu faaliyetlerin sergi ya da satışıyla hastalar 

ürettiklerini gösterme ve gelir elde etme, dernek faaliyleri ya da sosyal 

yardımlaşmada geri dönüş sağlanabilecektir. Sağlıklı bireylerle hasta 

bireyler arasındaki empati ve iletişimi destekleyecek, toplumda üretme 

aşamasından izole olma duygusunu yenecek bir çalışma biçimi 

olacaktır. 

Artık malzemelerin toplanması esnasından başlayarak sanatsal 

üretim aşamasına kadar her türlü mikroorganizma bulaşı için de gerekli 

steriliteye dikkat edilmesi vücut direnci düşen bu tür kronik hasta 

grubuyla çalışmada önem arz etmektedir. 

Eğer üç boyutlu çalışmak isteyen hastalar varsa daha fazla enerji 

ihtiyacı olacağı unutulmamalıdır. Yoğurma, ayakta çalışma gibi 

durumlar hastaya hatırlatılmalı daha yorucu bir çalışma olacağı bilgisi 

verilmelidir. Çocuk ve yetişkin grubu ile yapılacak sanatsal çalışmalar 

da hastalık derecesine göre sanat terapisti tarafından belirlenmeli, ya da 

süreçte ihtiyaç halinde daha az ya da daha çok enerji hali, hastanın 

isteğindeki değişiklikler de sanatsal etkinlik programına şekil 

verebilmektedir. 

Kronik hastalıkların tedavilerinde tıbbi desteğin dışında yapılan 

sosyal destekte ailenin, klinik psikoloğun ve sanat terapisinin etkisi, 

hastaların zorlu tedavi sürecinde komplikasyonlarla ve stresle 

mücadelede önemli eksikliği kapatacak hastanın tedaviye uyumunu ve 

yaşam kalitesini arttıracaktır. 

Farklı disiplinlerin birlikteliği çağımızın eğitim anlayışına da 

yansımış ister sağlıklı birey olsun isterse hasta olsun çok yönlü ele 

alınması gereği zorunlu hale geldiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle 

eğitimde farklı görsel sanat dallarından müzik, resim, dans, tiyatro gibi 

birbiriyle doğrudan bağlantısı olsun ya da olmasın içi içe girdiği ve 

birbirini biçimlendirme ögelerini kendi biçim dilleri içinde eriterek 

bütünleştiğini İpşiroğlu belirtmektedir (İpşiroğlu, 1994:8). Örneğin 

dans, bireyin  kendine güven duygusunun sağlanmasında önemli bir 

disiplin alanıdır. Diğer tarafta müzik her yaştan bireyin kültürümüzde 
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de ninilerden başlayarak türküler yaşantımızın her anında yer 

bulmuştur. Müziğin bilinen duygusal, düşünsel, motivasyon gibi 

etkilerinden faydalanılarak kronik hastalarda da koro çalışmaları, 

enstruman eğitimi gibi sanatsal etkinliklerde desteklemek mümkündür. 

Sanatsal etkinliklerde sağlık ve güvenlik önlemlerinin de 

alınması   gerekmektedir.   Etkinlikler   her   ne   kadar    hastane 

ortamında ayrılan bir odada yaptırılsa da oda içerisinde de acil 

müdahele malzemeleri bulundurulmalıdır. Atölye olarak kullanılacak 

alan camlı, aydınlık, rutubetsiz olmalı, ders öncesinde ve sonrasında 

temizliği ve havalandırılması aksatılmamalıdır. Kesici malzemeler 

kontrollü kullandırılmalıdır. Özellikle bazı hastaların tıbbi malzemeyle 

atölyeye gelebileceği göz önünde bulundurularak uygun aralıkta atölye 

masaları, koltuk ya da yarı katlanır yatak gibi ekipmanların girebileceği 

büyüklükte ferah alanlar atölye olarak seçilmelidir. Serum, serum 

askısı, kateter, oksijen maskesi gibi tıbbi malzemelerin kesici delici ya 

da patlayıcı malzemelere karşı güvenlik önlemleri alınmalıdır. Masa 

üzerleri boya ve sıvı akışına uygun örtüler kullanılmalıdır. Yapıştırıcı, 

tiner gibi kimyasal, kokulu malzemeler ancak uygun olan kronik 

hastalarda kullanılacak malzemelerdir. Bu tip malzemeler bulantı ve 

kusmaya sebebiyet verebilmektedir. Allerji ya da hassasiyeti olan 

hastalarda alternatif malzeme seçimini yapılmalıdır. Giysileri ve 

vücudu temasa karşı korumak için önlük, maske kullanılabilmelidir. 

Sonuç 

Psikoterapi ve dışavurumcu sanat terapisi alanının önde gelen 

isimlerinden Camillia Connel'e göre; sanat terapisi şiddetli 

rahatsızlıklara sebep olan güçlü negatif hisleri rahatlatmaya ve 

hafifletmeye yardımcı olur, sosyalleşmeyi teşvik eder ve hastalar 

kendilerini daha mutlu hissederler. Kendilerini daha mutlu hisseden 

kanser hastaları tedavi sürecini ve duygularını daha rahat yönetirler. 

Sanat Terapisi Tıbbi tedavinin yerini almaz ve genellikle 

multidisipliner bir yaklaşımın bir parçası olarak kabul edilir. Kronik 

hastalar için sanat terapisi öz yönetiminde önemli bir özelliktir. Böylece 

stresle mücadele etme ve bilinçaltı karmaşaları ortya çıkartartan önemli 

bir rahatlama ve    ifade biçimi olarak kabul edilebilir. Sanat terapisi ile 

hasta belki de kendini hastalıklı değil normal sağlıklı bir birey gibi 

hissedecek ortamın içinde bulur. 

Sanat terapistleri, Birleşik Krallık'ta devlete kayıtlı sağlık 

profesyonelleri olmak için en az 2 yıl lisansüstü eğitim almaktadırlar. 

Türkiye’de eğitim fakültelerinin programlarında son yıllarda girmiş 

‘’Topluma hizmet uygulamaları’’ dersi teorik ve uygulmalı olan 
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temelinde gözlem, proje tasarımı, uygulama ve yönlendirme esaslı 

yapılmaktadır. Öğrencilerin ilgili oldukları ya da yapmak istedikleri 

veya sonucunun verimli olacağına inandıkları çalışma konularının 

seçilmesini amaçlamaktadır. Bu dersin kapsamında alınabilen müzik 

eğitimiyle ileriye yönelik kronik hastalarla da çalışabilecekleri plan ve 

projelerinin olması beklenmektedir. 

Sonuç olarak sanatla terapi ve yaratıcılık, sanat unsurlarının 

kullanıldığı dışavurumcu terapinin bir biçimi olup kronik hastalarda 

zorlu tedavi sürecine ve yaşam kalitelerine olumlu etkisi yatsınamaz bir 

gerçektir. Resim, müzik, tiyatro, edebiyat, sinema, heykel, seramik, 

fotoğraf, gibi sanatın her alanındaki uygulamaları içerir. Kronik 

hastalıkların tedavisinde önemli olumlu etkileri kullanılmalı ve 

kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

Türkiye’de eğitim fakültelerinin programlarında son yıllarda 

girmiş ‘’Topluma hizmet uygulamaları’’ dersi kapsamında alınabilen 

müzik eğitimiyle ileriye yönelik kronik hastalarla ağrı, yaşam kalitesi 

gibi konularda da çalışabilecekleri plan ve projelerinin olması 

beklenmektedir. 

Kronik hastalıklarının Türkiye’de ve dünyadaki artışı 

beklenmektedir. Medikal anlamdaki destek kronik hastaların survisini 

uzatırken yaşam kalitelerinin desteklenmesi ve tedaviye uyum ve tedavi 

sonuçlarının arttırılması için depresyon ve    anksiyeteyle    mücadelede    

sanat    terapisi    en    önemli desteklerden biri olacağı düşünülmektedir. 

Yapılan sanat terapisi örneklerinden yola çıkarak bunların 

yaygınlaştırılması, sağlık kuruluşların bunun için imkan sağlaması, 

gerekli bütçeyi ayırması, mekan oluşturması, sanat eğiticilerin 

eğitiminin yapılarak spesifik elemanlara dönüştürülmesi gerektiği 

düşünülmektedir. 
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Yirmi birinci yüzyılın karmaşık ihtiyaçlarını dikkate alarak, 
birçok akademik kurum multidisipliner programlar 
oluşturulmasının gerekli olduğunu anladılar. Bu programlardan 
bazıları sadece Sosyal ve Beşeri Bilimlere odaklanırken, diğerleri 
ise geleceğin bilim adamlarını hazırlayarak, Biyo-Kimya ve Ziraat 
Mühendisliği gibi yeni alt alanları üretmeyi seçti. Multidisipliner 
araştırmalar üzerinde çalışan bilim adamlarının artan sayısı, yeni 
proprojeler ve mevcut araştırmayla ilgili fikirleri paylaşmak için 
ortak bir platform oluşmasına ihtiyaç oluşturdu. Uluslararası 
Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, multidisipliner 
araştırmalar yapan bilim adamlarını bir araya getirmeyi ve 
gelecekteki araştırmalar için yeni tartışmaları canlandırmayı 
hedeemektedir.
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