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ÖNSÖZ
Multidisipliner alanlarda yapılan çalışmalar, 21. yüzyılda dünya çapında
ilgi gören ve desteklenen çalışmaların başında gelmektedir. Bu bağlamda
dünyada birçok üniversitede multidisipliner programlar açılmıştır. Bunun
doğal bir sonucu olarak, dünyanın önde gelen ülkelerinde multidisipliner
konular üzerine çalışan bilim insanı sayısı her geçen gün artmaktadır.
Multidisipliner alanlardaki çalışmalar dünya çapında hız kazanırken
Türkiye’de de Yüksek Öğretim Kurumu tarafından multidisipliner
programlar desteklenmeye başlanmıştır. Bununla birlikte, multidisipliner
alanda Türkiye’de yapılan çalışmalar halen yeterli düzeyde değildir.
Bu kitabın amacı farklı disiplinlerde çalışan bilim insanlarının
çalışmalarını bir araya getirerek, yeni bir bakış açısı ortaya çıkarmak,
disiplinler arasında bilgi etkileşimini sağlamak ve multidisipliner
çalışmalara bilim dünyasının dikkatini çekmektir. Bu amaç doğrultusunda;
Fen ve Sağlık Bilimleri alanlarında çalışan akademisyenlerin yazdığı
ve hakem sürecinden geçirilen 23 bölüme bu kitapta yer verilmiştir.
Gerek kitap bölümü yazarak gerekse hakemlik yaparak bu kitabın ortaya
çıkmasına katkıda bulunan meslektaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.
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KENT ÇALIŞMALARI

KENT HALKININ DIŞ MEKAN BİTKİ TERCİHLERİNİN
BELİRLENMESİ: ALANYA ÖRNEĞİ
To Determine the Outdoor Plant Preferences of the City Residents:
The Case Study of Alanya, Antalya/Turkey

Cengiz YÜCEDAĞ*1 - Latif Gürkan KAYA***
Hüseyin Samet AŞIKKUTLU***2
Özet
Kentlerde yaşayanların dış mekân bitkilerine yönelik tercihlerinin belirlenmesi
çalışmanın ana amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, Antalya İli’nin
Alanya Merkez İlçesi materyal olarak seçilmiştir. Çalışmada kendinden yönetilen
anket sistemi kullanılmıştır. Anket toplam 384 kişiye uygulanmıştır. Anket verileri,
SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların
çoğunun dış mekân da bitkisel doku olarak çiçekli bitkileri istedikleri, apartmanda
oturdukları, boş zamanlarını bahçe işlerine ayırmadıkları, bahçe ile uğraşmak ve
bahçelerinde meyve bitkileri yetiştirmek istedikleri, kent bitkilerinin salkım formlu
olmalarını ve çiçekleriyle estetik özellik taşımalarını istedikleri belirlenmiştir.
Ayrıca katılımcıların çoğunluğu kentin yeşil dokusunun yetersiz olduğunu ifade
etmiştir. Sonuç olarak, kent sakinleri ilgili gruplar tarafından dış mekân bitkileri
konusunda yazılı, sözlü, görsel ve işitsel iletişim araçlarıyla bilgilendirilmelidir.
Ayrıca, kentin yeşil dokusunun zenginleştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Alanya, Kent, Dış Mekan Bitkileri, Tercih, Anket

Abstract
The determination of the urban residents’ preferences for outdoor plants is the
aim of the study. For this target, Alanya County of Antalya Province was chosen as
the material. In the study, the self-administered questionnaire type of survey has
been used. The questionnaires have been circulated through 384 people. Survey
data have been analyzed using the SPSS program. According to the results of the
analysis, it has been determined that most of the respondents wanted glomming
plants as outdoor plant tissue, stayed in the apartment blocks, spent no part of their
leisure time for gardening, wanted to deal with garden and to grow fruit plants
in their gardens, that the plants of the city are in the form of bunch and carry
aesthetic features with their flowers. Moreover, the majority of the respondents
stated that the green tissue of the city was insufficient. As a result, the residents
should be informed by the relevant groups by means of written, oral, visual and
(Doç. Dr.), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Peyzaj
Mimarlığı Bölümü İstiklal Yerleşkesi 15030 Burdur /Türkiye, yucedagc@gmail.com
** (Prof. Dr.) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Peyzaj
Mimarlığı Bölümü İstiklal Yerleşkesi 15030 Burdur /Türkiye, lgkaya@gmail.com
***
(Sorumlu Yazar) (Yrd. Doç. Dr.) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık
Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü İstiklal Yerleşkesi 15030 Burdur /Türkiye, sasikkutlu@
mehmetakif.edu.tr
*
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audio communication tools about outdoor plants. In addition, it is very important
to carry out the necessary studies to enrich the city’s green texture.
Keywords: Alanya, City, Outdoor Plants, Preference, Questionnaire

1. GİRİŞ
Günümüzde hızlı ve plansız kentleşme ile birlikte, kentler yaşanabilirlikten uzak bir niteliğe sahip olmuştur. Yoğun konut dokuları, kalabalık
ulaşım aksları, işyerleri, kamu yapıları vb. unsurların akla geldiği kentlerde,
yeşil alanların gerekliliği vazgeçilmez bir unsurdur. Özellikle yeşil alanlar
kent ekosistemine, kentin fiziksel gelişimine ve günlük kentsel etkinliklere
katkı sağlamakta ve bu durum kentte yaşayanlara daha konforlu bir çevre
sunmaktadır (Eminağaoğlu ve Yavuz, 2010: 1536).
Kent içerisindeki yeşil alanların kent ve kentte yaşayan halka katkıları ile ilgili olarak birçok çalışma yapılmıştır. Örneğin; Balogh ve Tacacs
(2011:111) çalışmalarında, yeşil alanların kent iklimine katkı sağlayabilecekleri, ekolojik dengeleyici işlevleri ile kent içerisindeki ısı alanlarının
etkisini hafifletebilecekleri ve çevresel zararları azaltabileceklerini ifade etmişlerdir. Kısar Koramaz ve Türkoğlu (2014:26) yaptıkları çalışmada ise;
kent içerisinde yer alan yeşil alanların, kent halkının yaşantısına ekolojik,
rekreasyonel, fiziksel ve toplumsal anlamda katkılar sağlayarak kentsel
yaşam kalitesinin yükselmesinde önemli bir yer aldıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, Yücedağ ve ark. (2017:116) yaptıkları çalışmada; kentsel açık
ve yeşil alanlardan sayılabilecek olan konut ve toplu konut bahçelerinde
estetik ve bitkisel materyaller bakımından önemli eksiklikler olduğunu belirtmişlerdir. Diğer taraftan bu çalışmayla benzer şekilde Yılmaz (2006:71)
Tekirdağ’da, Atik ve ark. (2012:165) ile Aslan ve ark. (2013:33) Malatya’da,
Cengiz ve ark. (2013:560) Bartın’da yaşayan kent sakinlerinin bitki tercihlerini değerlendirmişlerdir.
Yukarıdaki bilgilere göre, yeşil alanların kent ve kentte yaşayanlar
için büyük öneme sahip olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda, Antalya İli,
Alanya İlçesinde yaşayanların dış mekân bitkilerine yönelik tercihlerinin
belirlenmesi çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal

Bu çalışma kapsamında materyal olarak Antalya İli’nin Alanya İlçesi seçilmiştir. Alanya İlçesi, Antalya İli sınırları içerisinde bulunmaktadır.
Antalya şehir merkezine 135 km mesafe uzaklıkta ve Akdeniz kıyısında
yer almaktadır. 36°30’07” ve 36°36’31” kuzey enlemleri ile 31°38’40” ve
32°32’02” doğu boylamları arasında bulunan Alanya İlçesi, 175.658 ha bir
yüz ölçüme sahiptir. Belirtilen yüzölçümün, %16,45’i olan 28.880 haktarı tarım alanlarından, %6,26’ı olan 9.860 ha çayır ve mera alanlarından,
%65,48’i olan 115.013 ha fundalık ve orman alanlarından, %0,10’u olan 185
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ha su yüzeyinden, %11,70’i olan 20.560 ha tarım dışı alanlar ve meskûn
sahalardan oluşmaktadır (URL-1, 2017). Çalışma alanının konumu Şekil
1’de sunulmuştur.

Şekil 1. Çalışma Alanı (URL-2, 2017)

2.2. Yöntem
Türkiye İstatistik Kurumu 2016 yılı verilerine göre, Alanya İlçesi
nüfusu 294.558’dir (URL-3, 2017). Örneklem büyüklüğünün belirlenmesi
Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2007:72)’nın yaptıkları çalışmaya dayandırılmıştır.
Belirtilen bu çalışmaya göre, evren büyüklüğü 1.000.000’dan küçük,
güven düzeyi %95 ve heterojen bir evren ise örneklem büyüklüğünün 384
alınması gerekmektedir. Bu sebeple çalışma kapsamında 2017 yılı Nisan
ve Mayıs aylarında Antalya İli Alanya İlçesinde toplam 384 kişiye yüz
yüze görüşmeler şeklinde anket uygulanmıştır. Ancak 4 adet anket formu
eksikler nedeniyle değerlendirme dışı tutularak, toplam 380 adet anketten
sağlanan veriler SPSS programıyla (SPSS Inc., 2002) analiz edilmiştir.
Kapalı uçlu sorulardan oluşan anket formunun hazırlanmasında Cengiz ve
ark. (2013:561)’nın çalışmasından faydalanılmıştır.

3. BULGULAR
Katılımcıların büyük kısmının erkeklerden (%62) oluştuğu, 36-45 yaş
aralığında olduğu (%26), lise eğitimi aldığı (%38), serbest meslek sahibi
olduğu (%57) ve 1501-2500 TL aralığında gelire sahip olduğu (%39)
belirlenmiştir (Tablo 1).
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Tablo 1. Katılımcı özelliklerinin sıklık durumları ve yüzdesel değerleri
KATILIMCI
ÖZELLİKLERİ
Cinsiyet

Yaş

Eğitim Durumu

Meslek Durumu

Gelir Durumu

FREKANS

YÜZDE DEĞER
(%)

Bayan

144

38

Erkek

234

62

16-25
26-35
36-45
46-55
56-65
66 ve üstü

77
94
99
65
35
10

20
25
26
17
9
3

İlköğretim
Lise
Üniversite

119
144
107

31
38
28

Yüksek L.-Doktora

10

3

İşsiz/Öğrenci
Ev Hanımı
Emekli
İşçi/Memur

33
27
34
69

9
7
9
18

Serbest Meslek Sahibi

217

57

500 TL ve Altı
501 - 1000 TL

53
18

14
5

1001 – 1500 TL

115

30

1501 – 2500 TL

146

39

2501 TL ve Üzeri

47

12

Çalışma kapsamında; katılımcıların dış mekân da ön plana çıkmasını
istedikleri bitkisel doku ile ilgili olarak, ilk sırada çiçekli bitkileri, en
son sırada ise sonbahar renklenmesi ile etkili bitkileri tercih ettikleri
belirlenmiştir (Şekil 2A). Benzer şekilde Cengiz ve ark. (2013:562) Bartın
kentinde yaptıkları çalışmada, ankete katılanların mevsimlik çiçek ve çiçekli
bitkiler ağırlıklı bitkisel düzenlemeleri tercih ettiklerini saptamışlardır.
Bu bulgulara göre, katılımcıların özellikle yoğun yapılaşmanın olduğu
kent dokusu içerisinde renkleriyle dikkat çeken çiçekli bitkileri görmek
istedikleri söylenebilir. Ayrıca çalışma kapsamında, ankete katılan kent
sakinlerinin büyük çoğunluğunun (%70) apartmanda ikamet ettiği (Şekil
2B) ve katılımcıların çoğunluğunun (%34) boş zamanlarının hiçbir kısmını
bahçe işlerine ayırmadıkları belirlenmiştir (Şekil 2C). Benzer şekilde,
Yılmaz (2006:74) Tekirdağ’da yaptığı çalışmada, ankete katılanların sadece
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%10’unun boş zamanlarında bahçe işleri ile uğraştığını belirlemiştir.
Bir diğer çalışmada ise, Aslan ve ark. (2013:39), Malatya’da yaptıkları
çalışmada ankete katılanların sadece %10,7’sinin boş zamanlarında evde
bahçe işleri ile uğraştığı ayrıca ankete katılanların sadece %5,5’inin boş
zamanlarında ev dışında bağ-bahçe işleri ile uğraştıklarını belirlemişlerdir.
Bu verilere göre kentte yaşayanların boş zamanlarında bahçe işlerine
çok fazla zaman ayırmadıkları görünmektedir. Bu durumun olası sebebi
olarak, apartmanların kentlerdeki başlıca yaşam alanlarını oluşturduğu ve
apartmanların yoğun olduğu kent dokusunda bahçe işleriyle uğraşacak
olanakların yetersizliği gösterilebilir.
Çalışma kapsamında katılımcıların büyük bir kısmı (%87) olanak
verilmesi halinde bahçe işleri ile uğraşmak istediklerini belirtmişlerdir
(Şekil 2D) ve bahçe işleriyle uğraşmak isteyenlerin %39’u öncelikli olarak
meyve veren bitkileri yetiştirmek istediklerini ifade etmişlerdir (Şekil 2E).
Konu ile ilgili olarak, Yılmaz (2006:76) yaptığı çalışmada olanak verilmesi
durumunda ankete katılan Tekirdağ kent halkının %56’sının bahçe işleri ile
uğraşmak istediklerini ve %30’unun meyve ağaçlarını yetiştirmeyi tercih
ettiklerini tespit etmiştir. Bu durumun gerekçesi olarak; bahçe işlerine ilgi
duyan kent halkı için meyve ağacı yetiştirme konusunun diğer konulara
göre daha çok ön plana çıkması gösterilebilir. Çalışma kapsamında elde
edilen bir diğer bulguya göre, Alanya İlçesi sakinlerinin %75’i, ilçenin yeşil
doku miktarını yetersiz bulmaktadır (Şekil 2F). Benzer şekilde, Cengiz
ve ark. (2013:562) yaptıkları çalışmada Bartın kenti için yeşil dokunun
yetersiz olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu bulgunun gerekçesi olarak,
belirtilen kentlerde ankete katılanlar tarafından yapılaşmanın yoğun bir
şekilde algılandığı söylenebilir.
Çalışma kapsamında katılımcıların %42’si kentin yeşil dokusunda
salkım formlu bitkilerin olmasını tercih etmiştir (Şekil 2G). Yılmaz
(2006:77) yaptığı çalışmada Tekirdağ’da ankete katılanların çoğunluğunun
bitkilerin formları konusunda hiçbir fikri olmadığını belirtmiştir.
Bu çalışmada ise salkım formlu bitkilerin tercih edilmesinin sebebi
olarak anketin uygulanması aşamasında katılımcılara bitki formlarının
örneklerinin gösterilmesi ve salkım formlu bitki formunun daha estetik
görünmesi neden olarak belirtilebilir. Ayrıca çalışma kapsamında ankete
katılanların %72’si ise kent yeşil dokusundaki bitkilerin çiçek ve renklenme
özelliklerine sahip olmasını istediklerini belirtmiştir (Şekil 2H). Bu
durum, Yılmaz (2006:77)’ın Tekirdağ halkının tasarım bitkilerine yönelik
taleplerinin belirlenmesi ile ilgili yürüttüğü çalışmada elde ettiği sonuçla
benzerlik göstermektedir. Bunun nedeni olarak bitkilerin çiçeklenmeleri
ile ortaya çıkan renkli görünümlerinin katılımcılar tarafından daha estetik
algılanması gösterilebilir.
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Şekil 2. Katılımcı tercihlerinin yüzdesel dağılımlarını içeren histogram
grafikler

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak, bir turizm kenti olan Alanya’nın yeşil dokusunun
yetersiz olduğu ve kent sakinlerinin çoğunluğunun kent yeşil dokusunda
çiçek ve renk özellikleriyle öne çıkan bitkileri daha çok tercih ettikleri
ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan, kent sakinlerinin büyük çoğunluğunun
olanak verilmesi halinde bahçe işleri ile uğraşmak istedikleri saptanmıştır.
Bu sonuçlara dayanarak, kent sakinlerinin ilgili gruplar tarafından dış
mekân bitkileri konusunda yazılı, sözlü, görsel ve işitsel iletişim araçlarıyla
bilgilendirilmesinin yararlı olacağı söylenebilir. Ayrıca, kent sakinlerinin
dış mekân bitki tercihlerinin dikkate alınarak ilgili gruplar tarafından
kentin yeşil dokusunun zenginleştirilmesi yönünde gerekli çalışmaların
yapılması büyük önem taşımaktadır.
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KENT YAŞAMINDA MODERN ÇAĞ
GEREKSİNİMLERİNİN ESTETİK AÇIDAN MODA
TASARIMINA ETKİSİ
The Effects Of Modern Age Requirements With An Aesthetic
Perspective On Fashion Design In The City Life

Zehra DOĞAN SÖZÜER* 3- Eda TURAN **4
Özet
İnsanı tanımlamanın ve insanı insana anlatmanın en saf yorumu olan kültür
ve sanat estetiksel yargıları şekillendirmektedir. Modern hayat ve kalabalık
şehir yapısı yeni ihtiyaçları beraberinde getirmiş, mimari ve tasarımda yeni
çözümlerin geliştirilmesiyle birlikte kendi estetiğini yaratmıştır. Gelişen kentlerde
kültürel zıtlıkların ve simgesel uyarıcıların görsel dil bakımından yansımaları
gözlemlenmektedir. Bir diğer tarafta ise gelişen bilgi – iletişim teknolojileri ve
yaşam biçimi ile birlikte insanlar daha hızlı yaşamaya ayak uydurmuş ve zamandan
tasarruf edecek kent koşullarını tercih etmeye başlamışlardır. Bu kapsamda insanlar,
yaşam alanlarında tercih ettikleri tasarım algısının kendi estetik anlayışlarına
uymasını beklerken aynı zamanda kent yaşamının hızına uyum sağlamak için
işlevsel olmasına da önem vermeye başlamışlardır. Kent yaşamının toplumsal
yapıda neden olduğu dönüşümlerin ve yeni estetik anlayışının işlevsellik açısından
moda tasarımına etkisi araştırmanın temel inceleme amacını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kent, Estetik, Moda, Tasarım, Giyim

Abstract
Culture and art which are the purest interpretation of describing human
beings and telling people to human form the aesthetic judgments. Modern life and
crowded city life brought new necessities together and created their own aesthetics
with the development of new solutions in architecture and design. Reflections of
cultural contrasts and symbolic stimuli in terms of visual language are observed
in developing cities. On the other side, along with the developing information
communication technologies and lifestyle. people have started to prefer the city
conditions that have adapted to faster life and time saving. In this context, people
have begun to pay attention to fit in their own design concept which they prefer in
their living spaces with aesthetic understanding and also to be functional in order
to adapt to the pace of city life. The main purpose of the research is to investigate
the transformations that urban life causes in social structure and the effect of new
aesthetic understanding on fashion design in terms of functionality.
Keywords: City, Aesthetic, Fashion, Design, Clothing
* (Yrd. Doç); Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü,
e-mail: zehradogan@halic.edu.tr
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GİRİŞ
MODERN ÇAĞ, ESTETİK VE MODA TASARIMI İLİŞKİSİ
Kentler, birey için doğada karşılaştığı diğer nesnelerden farklı olarak
insan ürünü olan; ona hizmet eden veya edilen, bazen doğal şartların
elverdiği ölçülerde bazen de geniş ölçekli planlamalarla şekillenen mimarlık
ve tasarım ürünü fiziki mekanlar olarak tanımlanırlar. (Mercin, 2013, s.3)
Yaşanılan bu fiziki mekanların içerisinde kırsallıktan uzak bir yaşam alanı
oluşarak kentli yaşam tarzı meydana gelmiştir.
Kentli yaşam tarzı, oldukça uzmanlaşmış bir işbölümünü, toplumsal
ilişkilerde araççılığın gelişmesini akrabalık ilişkilerinin zayıflamasını,
gönüllü birliklerin çoğalmasını, normatif çoğulculuğu, “küreselleşmeyi”
toplumsal çatışmaların artışını ve kitle iletişim araçlarının gün geçtikçe
daha önemli bir rol oynamasını kapsamaktadır. (Marshall, 1998, s.400)
Modern anlamda kent ise, kültürel, ekonomik, sosyolojik ve
sosyopolitik faktörler etrafında şekillenen, çağın teknolojik gelişmelerinin,
tasarım ve ihtiyaçlara yönelik farklı yapılanmalar olarak görülebildiği
tasarlanmış alanlardır.
Kentlerde ve özellikle metropollerde yaşayan kalabalık nüfusu
birbirlerine yaklaştırmakta, ulaşım, sosyalleşme alanları belirli ve dar
halkalar içinde toplanmaktadır. Bu dar halkalar Amerikan Sosyolog Louis
Wirth’e göre kentlerin üç genel özelliğinden biri olan toplumsal heterojenlik
çatısı altında değerlendirilmektedir. (Wirth, 1938, s.1-24)
Bu kapsamda kentler bireyleri sosyolojik açıdan etkilediği gibi
teknolojinin gelişmesi ile birlikte görsel anlamda da etkilemektedir.
“Teknoloji ve görsel iletişim alanlarında bireylerin kent yaşamına yönelik
ihtiyaçlarını gidermek üzerine yapılan tasarımların ve uygulamaların
giderek arttığı görülmektedir. Özellikle bilgilendirme grafiklerinde,
Bilboardlar, afişler, piktogramlar, tabelalar, kent haritaları, bina ve araç
giydirmeleri vb. gibi birçok grafik tasarım ürünü insanların sürekli olarak
yüzleştiği ve zihinlerde ‘kent’ ifade eden tasarımlardır (Mercin, 2013, s.4).
Birey, günümüzde, kentin gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun, uluslararası
geçerliliği olan, anlaşılır, tüm ziyaretçileri ve kentte yaşayan bireyleri günlük
yaşamlarında kaosa sevketmeden güvenli ve doğru şekilde yönlendirmek
ve hareketlerini sağlamak için ‘tasarlanmış’ bir çok işaret ve uyarıcı ile karşı
karşıya kalmaktadır. Bu tasarımların gelişen medya teknolojilerinin etkisi ile
görsel dil bakımından özel ve toplumsal tüm alanlara işlemesi, estetik algıda
yeni düşünceler geliştirmiştir (Altun, 2007, s.79).
‘Tasarlanmış’ uyarıcıların renk ve formlarının mimari ve kent
yapıları ile bütünleşmesi, estetik yargıyı şekillendiren unsurlar olarak ele
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alınabilmektedir. Bu bağlamda “dur, bekle, giriş, çıkış, yavaş, yürüme yolu,
bisiklet yolu,” gibi tabelalar uyarıcı görseller olarak nitelendirilmektedir.
Kentin bir nevi ‘kullanım kılavuzu’ olan bu yönlendirmelerin amacı,
doğru okunduğu takdirde, kentteki kaotik yaşamın kolaylaştırılmasını,
akıcılaştırılmasını sağlamak olduğu anlaşılmaktadır.
Kentteki yönlendirmeler bireyi belirli değerler ve şemalar içerisindeki
bir tasarım anlayışı ile yüz yüze getirir. Modern yaşamın kanıksanan
ifadeleri olan bu imgeler, tasarım alanlarında interdisipliner geçişler ile
farklı alanlara yansıdığı görülmektedir. Tasarım geçişlerinde, ‘evrensel’
olması planlanan ve bu nedenle çok sık yüzyüze geldiğimiz uyarıcıların
tektipliği dikkati çeken unsurlardan biridir.
Tasarımsal bakımdan ise; Geometrik- serbest, dinamik-durgun, sıcaksoğuk, canlı-donuk, aktif-pasif gibi kombinasyonlarla bireyin dikkatini
çekecek en uygun biçim ve renklerle bir araya getirilerek, kent içerisinde
doğru noktalara, özenli şekilde yerleştirilmişlerdir.
Bireylerin görsel algısına hitap eden bu unsurlara baktığımızda
kentlileşme toplumun estetik analayışına da etki ederek değiştirmektedir.
Estetik yargı, bir nesneyi hiçbir çıkar olmaksızın hoşlanma ya da
hoşlanmama yoluyla yargılama yetisidir.(Tekel, 2015, s.151). Kent estetiği
ise insanın kentte yaşantısını, ruhsal ve sosyal durumunu ilgilendiren bir
olgudur (Erzen, 2010, s.1).
Toplum içerisindeki kültürel yapılanmanın en önemli ayaklarından
birisini de o toplumun ve toplum içerisindeki bireylerin estetiksel anlayışı
oluşturmaktadır. Bireyler bir taraftan o toplum ve çevrenin estetiksel
değerlerine göre şekillenirken diğer taraftan da o toplumun görsel bütün
değerlerini şekillendirirler. (Göğebakan, 2012, s. 73-84)
Bu sebeple yaşam içerisinde fonksiyonellik kadar önemli bir yere sahip
olan estetiğin, yerel yöneticiler kadar mimarları ve kent planlamacıları
tarafından da dikkate alınması gerekmektedir.
Estetik dönüşüm, estetik algıda ortaklaşa kararların görsel kültüre göre
şekillenmesi, işlevselliğin ‘bir tasarım görseli’ olarak tasarımlara katılması,
yani işlevsel olan uyarıcılar aynı zamanda bir süsleme malzemesi, bir
koleksiyon rengi örneği, bir giysi detayı olarak tasarımcıların ilham
kaynağının kentler olması sonucu ile karışımza çıkabilmektedir.
Bireyin hayatında kente dair kolay kullanım yönlendirmelerine yeni
estetik kaygıları ile birlikte giysisi üzerinde de görebilmekteyiz. Bunun
dışında iletişim teknolojileri için geliştirilen cihazları taşımak, onları
yağmurdan korumak, aynı zamanda estetik görünmek amacıyla ilhamını
kentten ve doğal olarak teknolojiden alan giysileri artık günümüzde
görebilmekteyiz.
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Kent yaşamı ile süregelen modern çağ gereksinimlerinin günlük
yaşamda oluşturduğu estetik dönüşümün moda tasarımına etkisi güncel
örnekler üzerinden şu şekilde tanımlanabilir;

Resim 1
Spread Shirt (Shirt, 2017)

Resim 3
Vetements SS/2018 (Mower, 2017)

Resim 2
Sun Frog (MesmerX, 2008)

Resim 4
Vetements SS/2018 (Official, 2017)
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Resim 5
Ytınıfnınfınıty (YtinifninfinitY, 2017)

Resim 7
Yurı In Harajuku – 2015
(Snaps T. S., 2015)

Resim 6
Ytınıfnınfınıty (YtinifninfinitY, 2017)

Resim 8
Dog Harajuku & Versace - 2016
(Snaps T. S., 2016)
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Resim 9
Annakiki SS/2018 (Annakiki, 2017)

Resim 11
Moschino Fall/2014 (Viamos, 2014)

Resim 10
Annakiki SS/2018 (Annakiki, 2017)

Resim 12
Moschino Fall/2014 (Viamos, 2014)
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Resim 13
Deniz Berdan Fall 2017 (Vogue, 2017)

Resim 14
Deniz Berdan Fall 2017 (Vogue, 2017)

SONUÇ
Klasik sanatta, insanoğlu, doğayı, insanları ve içinde bulunduğu
çevreyi, gözlemci pozisyonunda izleyerek yeniden yorumlamaya,
yansıtmaya, algılamaya çalışmıştır. Günümüzde ise tasarım disiplinleri
içerisinde, insanların teknolojiyi ve tasarımı kullanarak kendi ihtiyaçlarına
yönelik olarak kurguladığı yeni bir çevrede, kendi yaratılarını “doğa” yerine
koyarak ilham aldığı, doğadan kopmuş yapılar söz konusudur. Yaratıcılığını
kullanarak kendi doğal dokusunu üreten insan, tasarımlarında bu çevreden
etkilenmekte, farklı tasarım alanlarında ‘tasarlanmış’ olanı yeniden
yorumlama döngüsüne girmektedir.
Giysi, insanın bedeninde taşıdığı, görüntüsüne ve dolayısıyla kendisi
ile ilgili topluma karşı oluşturduğu algısına dahil ettiği en yakın yabancı
objedir. Ancak tarihten bu yana giyinmeye atfedilen önem, günümüzde
kişilerin üzerlerinde taşıdığı manifestolar, mesajlar, eleştiriler halini almış
ve bu eleştiriler günümüzde, içeriği tasarlanmış çevrelerde kullanılan
modern unsurlar olmuştur.
Görsel objeler, bireylerin her gün defalarca gördüğü imgeler olarak
zihninde yer almakta olup, tasarıma toplumun geldiği noktayı eleştirel
bir tutumda ifade etmektedir. Bu ifade biçimi ise estetik bir bütünlük
oluşturmaktan ziyade toplum olarak gelinen noktada insanın sosyal
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yaşamını etkilediği unsurlara dikkat çekerek farkındalık uyandırmayı
hedeflemektedir.
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KENTSEL DIŞ MEKANLARIN NİTELİKLERİNİN
İNCELENMESİ: PAMUKKALE ÖRNEĞİ
Investigation of Qualifications Belonging to Urban Outdoor
Spaces: A Case Study of Pamukkale-Denizli, Turkey

Hüseyin Samet AŞIKKUTLU*5 - Latif Gürkan KAYA**6
Cengiz YÜCEDAĞ***7
Özet
Çalışmanın amacı, Denizli İli’nin Pamukkale İlçesi’nde bulunan kentsel
dış mekanları kaliteleri açısından sistematik olarak incelemektir. Bu amaçla, 6
farklı mekan tipolojisine göre ayrılmış 40 kentsel dış mekan kent sakinlerine ve
kent yaşamına yaptıkları katkıları bağlamında niteliksel olarak incelenmiştir.
Bu incelemede alanların nitelikleri, yaşanabilirlik, erişilebilirlik ve duyarlılık
ölçütleri çerçevesinde belirlenmiştir. Değerlendirmelere göre, halk kütüphanesi
kentsel dış mekan niteliği bakımından uygun bulunmaz iken, Atalar Sadettin
Kıbrıslıoğlu İlköğretim Okulu az uygun bulunmuştur. Diğer taraftan, incelenen
40 dış mekandan 20’sinin çok uygun olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak, kentsel
dış mekanların kalitesi beklenen düzeydedir (%69 ve üstü). Sonuç olarak, ölçütler
ve uygunluk değerleri bakımından düşük ve orta kalitede olduğu saptanan dış
mekanlar yeniden gözden geçirilerek, kent yaşamındaki verimlilikleri artırılmalı
ve kent ile bütünleşmeleri sağlanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dış Mekan, Pamukkale, Kalite, Uygunluk

Abstract
The aim of the study is to systematically examine the urban outdoors in
Denizli Province’s Pamukkale County in terms of their qualities. For this purpose,
40 outdoor spaces classified based on 6 different space typologies have been
qualitatively examined in the context of urban residents and their contribution
to urban life. The qualities of the sites in this examination are determined by the
criteria of viability, accessibility and sensitivity. According to the evaluations, while
the public library was not suitable for outdoor quality, Atalar Sadettin Kıbrıslıoğlu
Primary School was found less suitable. On the other hand, it has been found that
20 out of 40 examined outdoors are found very suitable. In general, the quality of
outdoor space is the expected level (69% and over). As a result, the outdoors, which
are determined to be low and medium quality in terms of criteria and conformity
values, should be re-examined and their efficiency in urban life should be increased
and their integration with the city should be ensured.
Keywords: Urban Outdoor Space, Pamukkale, Quality, Suitability
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1. GİRİŞ
Kentsel dış mekanlar, toplu yaşam için gerekli tüm etkinliklerin
sürdürüldüğü, her yaş, cinsiyet ya da meslek grubundan insanların
faydalanabildiği, bazı durumlarda ise denetimli olarak kullanılan kent
içindeki mekanlar bütünü olarak ifade edilmektedir (Güremen, 2011:258).
Bu kapsamda kentsel dış mekanlar, kentleşme esnasında ortaya çıkan bir
ürün olarak kabul edilebilir (Kara ve Küçükerbaş, 2006:42).
Yaşadığımız yüzyılda kentlerin büyümesi ve dünyada kentleşme
süreci konuları en önemli olgulardan sayılmaktadır. Yaklaşık 6.500 milyon
olduğu kabul edilen dünya nüfusunun ne kadarının kentlerde yaşadığı
tam olarak ortaya konulamasa da, belirtilen nüfusun yarısından fazla bir
kısmının kentlerde yaşadığı düşünülmektedir (Karaküçük ve Gürbüz,
2007:11). Nüfus artışına bağlı olarak giderek yoğun ve sağlıksız şekilde
büyüyen kentler, yaşanabilirlikten uzak beton yığınları haline gelmektedir
(Bolatoğlu ve Özkan, 2013:15). Aynı zamanda, büyük kentlerde nüfusun
hızla artmasıyla birlikte kent içerisindeki açık ve yeşil alanlar giderek
azalmaktadır (Aksoy ve Ergun, 2009:427).
Yukarıdaki bilgilerin ışığında, kentleşme sürecinde kentsel dış
mekanların kentlerde yaşayan insanlar için büyük öneme sahip olduğu
ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda, Denizli İli Pamukkale İlçesinde bulunan
kentsel dış mekanların kaliteleri açısından sistematik olarak incelenmesi
çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Materyal
Pamukkale İlçesi sahip olduğu 320.142 nüfusuyla Denizli’nin en büyük
ilçesi durumundadır. Ayrıca belirtilen nüfus Denizli genelinin üçte birini
oluşturmaktadır (URL-1, 2017).
Çalışma kapsamında Denizli İli Pamukkale İlçesi’nin dört mahallesi
(Hacıkaplanlar, Atalar, 15 Mayıs ve Altıntop Mahalleleri) ana materyal
olarak seçilmiştir (Şekil 1).
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Şekil 1. Çalışma kapsamında seçilen ana materyallerin konumu

Örnekleme tekniği ana kitlenin tümüne ulaşmanın gereksiz ya da
olanaksız olduğu durumlarda kullanılmaktadır (Arslan ve Ökten, 1994:44).
Bu sebeple, bu çalışmada ana materyal olarak seçilen Pamukkale İlçesinin
dört mahallesindeki 40 kentsel dış mekan nitelikleri açısından incelenmiştir
(Tablo 1 ve 2).
Tablo 1. Tipolojilerine göre çalışılan kentsel dış mekanlar ve kodları
Mekan Tipolojisi Kentsel Dış Mekan

Yol (Bulvar ve
Cadde)

Kodu

Atatürk Cad.

M1

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı

M2

Barış Cad.

M3

Kayalık Cad.

M4

Ressam Cevdet Ahmet Şemsioğlu

M5

Fevzi Çakmak Bulvarı

M6

Turan Güneş Cad.

M7

Hürriyet Cad.

M8

İstiklal Cad.

M9

Lise Cad.

M10

Çaybaşı Cad.

M11

Saltak Cad.

M12

Mimar Sinan Cad.

M13

Kıbrıs Şehitler Cad.

M14

Emek Cad.

M15

Meydan

Çınar Meydanı

M16

Park

Candoğan Parkı

M17
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Tablo 1 (devamı). Tipolojilerine göre çalışılan kentsel dış mekanlar ve kodları
Mekan Tipolojisi Kentsel Dış Mekan

Kodu

Çocuk Oyun
Alanı

Çocuk Bahçesi

M18

Çatalçeşme Oda Tiyatrosu

M19

80. Yıl Öğretmen Evi

M20

Delikliçınar Yeni Cami

M21

Halk Kütüphanesi

M22

Denizli Belediyesi

M23

Çaybaşı Cami

M24

Kaplanlar Cami

M25

Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü

M26

Hacı Ahmet Baki Yağcı Cami

M27

Kayalık Cami

M28

Denizli İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü

M29

Denizli Valiliği

M30

Pamukkale Kaymakamlığı

M31

Merkezefendi Kaymakamlığı

M32

DSİ

M33

İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü

M34

Uçancıbaşı Cami

M35

Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu

M36

Türk Telekom İl Müdürlüğü

M37

Atalar Sadettin Kıbrıslıoğlu İlköğretim Okulu

M38

İdeal Grup Temel Lisesi

M39

Hürriyet Ortaokulu

M40

Kamu Bahçesi

Okul Bahçesi

Tablo 2. Çalışılan kentsel dış mekanların mahallelere göre dağılımları
Mahalle Adı

Kentsel Dış Mekanın Kodu

15 Mayıs Mahallesi

M1, M2, M4, M5, M7, M16, M28, M29, M30, M31, M32,
M33, M34, M35, M36, M37

Atalar Mahallesi

M9, M10, M14, M15, M16, M19, M20, M21, M22, M38

Altıntop Mahallesi

M2, M10, M11, M12, M13, M16, M17, M23, M24, M39

Hacıkaplanlar Mahallesi

M1, M3, M4, M6, M8, M9, M16, M18, M25, M26, M40
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2.2. Yöntem
Bu çalışma kapsamında yapılan gözlem ve analizler 2017 yılı NisanMayıs ayları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Kentsel dış mekanların nitelikleri
yönünden sorgulanmasında Hepcan ve ark. (2001:143)’nın yaptıkları
çalışmadan faydalanılmıştır. Buna göre; kentsel dış mekanların yeterliliği
yaşanabilirlik, erişebilirlik ve duyumsal uygunluk ölçütleri kapsamında
değerlendirilmiş, bu ölçütlerin alt ölçütleri 1 (en düşük) - 5 (en yüksek)
arasında sayısal değerlerle puanlanmıştır. Çalışmanın hazırlanmasında
izlenen yöntem akış şeması Şekil 2’de sunulmuştur.

Şekil 2. Yöntem Akış Şeması

Yaşanabilirlik ölçütü, “Standartlara Uygun/Değil”, “Malzeme Uygun/
Değil”, “Uygulama Tekniği Uygun/Değil”, “Bakımlı/Bakımsız” ve “Amacına
Uygun/Değil” olmak üzere beş alt ölçüte sahiptir. Erişebilirlik ölçütü,
“Fiziksel Erişebilirlik”, “Görsel Erişebilirlik Yüksek/Düşük” ve “Psikolojik
Erişebilirlik Yüksek/Düşük” olmak üzere üç alt ölçüte ayrılırken, duyumsal
uygunluk ölçütü; “Çekici/İtici”, “Rahatlatıcı/Rahatsız Edici”, “Anlaşılır/
Karmaşık” ve “Canlı/Monoton” olmak üzere dört alt ölçütte incelenmiştir.
Bir kentsel dış mekan yaşanabilirlik ölçütü açısından tüm alt ölçütlerden
tam puan alırsa 25 (5 x 5) puana sahip olacaktır. Çalışılan mekanların
kolayca uygunluk değerlendirmesini yapabilmek için, alt ölçütlere göre
puanlanan mekanların ana ölçütler seviyesinde yüzdeleri hesaplanmıştır.
Örneğin, herhangi bir mekan yaşanabilirlik ölçütü için toplam 18 puan
almışsa, bu mekan için yüzdelik değer (100 x 18) / 25 = 72 olarak hesaplanır.
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Hesaplanan yüzdelik değerlere göre de, çalışılan kentsel dış mekanlar nitelik
bakımından “Çok Uygun (%85-100), Uygun (%69-84), Orta Düzeyde
Uygun (%53-68), Az Uygun (%37-52) ve Uygun Değil (%20-36)” şeklinde
yorumlanmıştır.

3. BULGULAR
Pamukkale İlçesinin dört mahallesindeki 40 kentsel dış mekan
yaşanabilirlik, erişebilirlik ve duyumsal uygunluk ölçütleri bakımından
puanlanmıştır (Tablo 3).
Tablo 3. Çalışılan kentsel dış mekanların uygunluk puanları
Değerlendirme Ölçütleri

5
5
4
4
4
5
4
4
5
4
5
5
4
4
4
4
5
4
4
5
5
1
3
5
3
4
3
4
5

Canlı/monoton

4
4
3
4
4
3
3
4
4
3
4
4
4
3
3
4
4
4
5
4
4
1
3
4
2
2
3
4
4

Anlaşılır/karmaşık

4
4
3
4
4
4
4
4
4
5
5
4
4
3
4
4
4
4
4
4
5
1
4
4
2
3
3
4
4

Rahatlatıcı/rahatsız edici

5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
4
5
5
1
5
5
3
3
3
5
5

Çekici/itici

5
5
4
4
4
5
4
4
5
5
5
5
4
4
4
5
5
5
4
5
5
1
5
5
3
4
3
5
5

Duyumsal Uygunluk

Psikolojik erişebilirlik yüksek/düşük

5
5
4
4
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
3
5
5

Görsel erişebilirlik yüksek/düşük

5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
1
5
4
2
3
4
5
5

Fiziksel erişebilirlik

5
4
3
4
4
5
4
4
5
4
4
4
4
4
4
5
4
3
4
5
5
1
4
4
2
2
4
5
5

Erişebilirlik

Amacına uygun/değil

4
4
4
4
4
5
4
4
4
5
4
5
4
4
4
5
5
4
4
4
5
1
4
3
3
3
4
5
5

Bakımlı/bakımsız

4
4
4
4
4
5
4
4
4
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
4
5
1
4
5
3
3
4
5
5

Uygulama tekniği uygun/değil

5
4
4
4
4
5
4
4
5
5
5
5
4
5
4
5
5
4
4
4
5
1
4
3
3
3
4
5
5

Malzeme uygun/değil

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
M25
M26
M27
M28
M29

Standartlara uygun/değil

Kentsel Dış Mekanlar

Yaşanabilirlik

5
5
5
4
4
5
5
4
5
5
4
5
4
4
4
5
4
4
3
5
5
1
5
5
2
2
3
4
4
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Tablo 3 (devamı). Çalışılan kentsel dış mekanların uygunluk puanları
Değerlendirme Ölçütleri

Uygulama tekniği uygun/değil

Bakımlı/bakımsız

Amacına uygun/değil

Fiziksel erişebilirlik

Görsel erişebilirlik yüksek/düşük

Psikolojik erişebilirlik yüksek/düşük

Çekici/itici

Rahatlatıcı/rahatsız edici

Anlaşılır/karmaşık

Canlı/monoton

Duyumsal Uygunluk

Malzeme uygun/değil

M30
M31
M32
M33
M34
M35
M36
M37
M38
M39
M40

Erişebilirlik

Standartlara uygun/değil

Kentsel Dış Mekanlar

Yaşanabilirlik

5
4
4
3
4
3
3
4
2
4
4

5
4
4
4
4
4
3
4
2
4
4

5
4
4
4
4
3
3
4
2
4
4

5
4
4
4
4
3
2
5
1
4
3

5
4
4
5
4
3
4
5
3
4
4

5
4
4
3
4
3
5
5
2
4
5

5
4
4
4
3
3
5
5
2
4
5

5
4
4
4
3
3
4
5
1
4
5

5
4
4
3
3
3
3
4
1
3
4

5
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3

5
3
3
3
3
3
3
5
2
4
4

5
4
4
4
2
3
4
5
2
5
5

Çalışma kapsamında; yol (bulvar ve cadde) mekan tipolojisi içerisindeki
mekanların (M1-M15) nitelik bakımından her üç ölçüte göre uygun ve çok
uygun oldukları ortaya çıkmıştır (Tablo 4). Konu ile ilgili olarak Adıgüzel
ve ark. (2015:31), mekansal gelişmelerin ulaşım alanlarına etkisi olabileceği
gibi, ulaşım sistemlerinin de mekansal gelişme ve bunun yanı sıra kent
formuna etkileri olabileceği ifade etmektedirler. Bu bilgiler doğrultusunda,
yolların ulaşım alanlarından sayılabileceği söylenebilir. Ayrıca Pamukkale
İlçesindeki yolların nitelik bakımından uygun ve çok uygun çıkmasının
sebebi olarak yolların mekansal gelişme ve kent formuna katkısının olumlu
algılanması gösterilebilir.
Kamu bahçesi mekan tipolojisi içerisindeki mekanların (M19-M37)
çoğu nitelik bakımından uygun veya çok uygun bulunmuştur (Tablo 4).
Bu kapsamda, sadece halk kütüphanesi (M22) uygun değil olarak tespit
edilmiştir. Okul bahçesi mekan tipolojisi kapsamındaki Atalar Sadettin
Kıbrıslıoğlu İlköğretim Okulu (M38) az uygun bulunurken, İdeal
Grup Temel Lisesi (M39) ve Hürriyet Ortaokulu (M40) uygun olarak
değerlendirilmiştir (Tablo 4).
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Camilerin uygunluk değerleri incelendiğinde, Kaplanlar (M25), Hacı
Ahmet Baki Yağcı (M27) ve Uçancıbaşı (M35) camileri orta düzeyde uygun
tespit edilmiştir. Bu üç camide de değerlendirme ölçütlerinden duyumsal
uygunluk düşük bulunmuştur (Tablo 4).
Denizli Valiliği (M30) çok uygun bulunurken, Pamukkale (M31) ve
Merkezefendi (M32) Kaymakamlıkları uygun olarak değerlendirilmiştir
(Tablo 4). Bu bulguya göre, resmi kurumların dış mekan düzenlemesine
özen gösterdiği söylenebilir. Genel anlamda ise, kamusal dış mekanlar
beklenen düzeydedir.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu (M36) erişebilirlik
anlamında avantajlı bir konuma sahip olmasına karşın, kent sakinlerinin
gereksinimlerini karşılamada yetersiz kaldığı görülmektedir (Tablo 4).
Benzer şekilde, Pekin Timur ve ark. (2011:82), kentleşme neticesinde ortaya
çıkan nüfus artışı ile kent içerisinde rekreatif ihtiyaçlar için planlanan spor
ve oyun alanları, parklar ve bunlar gibi diğer tesislerin yetersiz kaldığını
belirtmişlerdir. Hâlbuki kentteki boş zaman etkinlikleri için spor tesisleri
kent dokusunun ayrılmaz bir parçasıdır (Ji, 2016:185). Bunun yanında,
yine insanların boş vakitlerinde kullanabilecekleri kentsel dış mekanlardan
olan meydan (M16) ve park (M17) dış mekanları çok uygun olarak ortaya
çıkmıştır (Tablo 4).
İncelenen 40 kentsel dış mekandan 20’sinin çok uygun olduğu
tespit edilmiştir. Genel olarak, kentsel dış mekanların kalitesi beklenen
düzeydedir (%69 ve üstü) (Tablo 4).
Tablo 4. Çalışılan kentsel dış mekanların uygunluk değerlendirmesi
Değerlendirme Ölçütleri
Kentsel Dış
Mekanlar

Yaşanabilirlik
(n=5)

Erişebilirlik
(n=3)

Duyumsal
Uygunluk
(n=4)

Uygunluk
Değeri (%)

Uygunluk
Derecesi

M1

92

100

90

93

Çok uygun

M2

80

100

85

87

Çok uygun

M3

80

87

75

80

Uygun

M4

84

80

80

82

Uygun

M5

84

87

80

83

Uygun

M6

100

100

85

95

Çok uygun

M7

84

93

80

85

Çok uygun
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Tablo 4 (devamı). Çalışılan kentsel dış mekanların uygunluk değerlendirmesi
Değerlendirme Ölçütleri
Kentsel Dış
Mekanlar

Yaşanabilirlik
(n=5)

Erişebilirlik
(n=3)

Duyumsal
Uygunluk
(n=4)

Uygunluk
Değeri (%)

Uygunluk
Derecesi

M8

84

87

80

83

Uygun

M9

92

100

90

93

Çok uygun

M10

96

100

85

93

Çok uygun

M11

92

100

90

93

Çok uygun

M12

96

100

90

95

Çok uygun

M13

88

93

80

87

Çok uygun

M14

92

87

70

83

Uygun

M15

84

80

75

80

Uygun

M16

100

100

85

95

Çok uygun

M17

96

100

85

93

Çok uygun

M18

76

93

80

82

Uygun

M19

88

87

80

85

Çok uygun

M20

88

100

90

92

Çok uygun

M21

100

100

95

98

Çok uygun

M22

20

47

20

27

Uygun değil

M23

96

100

75

90

Çok uygun

M24

76

100

90

87

Çok uygun

M25

52

67

45

53

Orta düzeyde
uygun

M26

56

73

55

60

Orta düzeyde
uygun

M27

80

60

60

68

Orta düzeyde
uygun

M28

96

100

80

92

Çok uygun

M29

100

100

85

95

Çok uygun

M30

100

100

100

100

Çok uygun

M31

80

80

70

77

Uygun

M32

80

80

70

77

Uygun

M33

80

73

65

73

Uygun

M34

80

67

55

68

Orta düzeyde
uygun

M35

64

60

60

62

Orta düzeyde
uygun

M36

60

93

65

70

Uygun
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Tablo 4 (devamı). Çalışılan kentsel dış mekanların uygunluk değerlendirmesi
Değerlendirme Ölçütleri

Kentsel Dış
Mekanlar

Yaşanabilirlik
(n=5)

Erişebilirlik
(n=3)

Duyumsal
Uygunluk
(n=4)

Uygunluk
Değeri (%)

Uygunluk
Derecesi

M37

88

100

85

90

Çok uygun

M38

40

33

35

37

Az uygun

M39

80

80

75

78

Uygun

M40

76

100

80

83

Uygun

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak, ölçütler ve uygunluk değerleri bakımından düşük ve
orta kalitede olduğu saptanan dış mekanlar yeniden gözden geçirilerek,
kent yaşamındaki verimlilikleri artırılmalı ve kent ile bütünleşmeleri
sağlanmalıdır.
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MİMARİSİ VE TARİHİ YERLERİYLE KARS
Kars And Its Hıstorıcal Archıtecture

Bülent TOPBAŞLI*1 - Aykut PAJO**2
Özet
Doğu Anadolu bölgesinin küçük ve sakin şehirlerinden biri olan Kars
geçmişten günümüze kadar bir çok savaşa tanıklık etmiştir. Bir çok devletin
hakimiyetine giren şehir kültürel ve mimari açıdan büyük değişikliklere
uğramıştır. Özellikle uzun bir zaman Rus işgalinde kalan şehir dönemin Rus
mimari anlayışıyla yenilenmiştir. O dönem inşa edilen yapılar genellikle taşlardan
yapılmış, yol ve kaldırımlar insanların rahat hareket edeceği şekilde tasarlanmıştır.
Günümüzde o yılların izleri halen devam etmekte, bir çok yapıda Rus mimari
izlerini görmekteyiz. Çok uzun yıllar geçmesine rağmen bir çok Rus yapısı halen
şehrin önemli noktalarında varlığını sürdürmektedir. Bu tarihi yapıların uzun
yıllar ayakta kalabilmesi için şehir olarak bunlara sahip çıkılması ve korunması
gerekmektedir.
Bu çalışmada Kars’ın geçmişine kısaca değinilerek, geçmişten günümüze
gelen tarihi yerleri Kars Kalesi, Ani Harebeleri, Kuyucuk Kuş Cenneti ve Sarıkamış
Kayak Tesisi hakkında bilgi verilerek bu yerlerin gelecek nesillere aktarılması
hususunda önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kars kalesi, Kuş cenneti, Tarihi yerler

Abstract
Kars, one of small and peaceful cities of Eastern Anatolian Region, has
witnessed many wars from past to present. This city, which has been under
auspicies of many states, has been exposed to great changes in terms of its culture
and architecture. Especially under the invasion of Russia for a very long time,
the city was renovated with Russian architectural perception of the period. The
buildings that were constructed in that period were generally built with stones, also
roads and pavements were designed in a way that people can move in comfort. At
present, traces of those years still continue to be felt, and one may find many traces
of Russian architecture in many buildings. Despite the long years, many Russian
buildings continue their existence at important points of the city. In oder for these
buidings to survive for years to come, these buildings should be taken care of and
put under protection by the city itself.
In this study, upon touching on the history of Kars briefly, and providing broad
information about historical places which have survived from past to present such
as Kars Castle, Ani Ruins, Kuyucuk Bird Sanctuary and Sarıkamış Ski Facilities;
offers have been made about handing down of these places to the next generations.
Keywords: Kars Castle, Bird sanctuary, Historical places.
* (Öğr. Gör.), Kırıkkale Üniversitesi
** (Öğr. Gör.), Kırıkkale Üniversitesi
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1. GİRİŞ
Kars il Türkiye’nin kuzeydoğudaki sınır şehirlerinden biri olarak
bilinmektedir. Yüzyıllar boyunca bir çok savaşın yaşandığı şehir, bir çok
medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bir çok kez Rus yönetimine geçen
Kars ili son olarak 1877-1878 yılında Osmanlı-Rus Savaşıyla tekrar Rus
hakimiyetine girmiştir şehir 1917 yılına kadar yaklaşık 40 yıl boyunca Rus
yönetiminde kaldığı bilinmektedir. Kars ilinin 1917 Bolşevik Devrimi’nden
sonra tekrar Türklerin eline geçtiği bilinmektedir. Günümüzde de Türkiye
Cumhuriyeti’nin serhat şehirlerinden biri olma özelliğini sürdürmektedir.
Bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Kars ilinde bu medeniyetlerin
izlerini günümüzde görmemiz mümkün özellikle 1877-1917 yılları arasında
rus himayesine giren şehir adeta baştan yapılmıştır. Bu dönemin yapıları
Rus mimari anlayışıyla yeni bir biçimsellik kazanmıştır (Gündoğdu, 2007).
1877-1917 yılları arasında rus yönetiminde bulunan şehirde planlı
yapılaşmaya çok büyük önem verilmiş, bu bölgedeki yerler sil baştan
yapılmıştır (Kocaman, 2014).
Ruslar özellikle Kars ve çevresinde o dönenim en önemli mimarisi
olan Baltık mimarisiyle yapıları inşa ettiler. Baltık mimari düzeni
özellikle Kars’ta yoğunlaştı. O dönemde şehir genel olarak kale eteğinde
bulunmaktaydı Ruslar bu kısmı hiç dokunmadan şehrin güney tarafına
yepyeni bir şehir inşa ettiler. Şehrin buraya kurulmasında düşünülen amaç,
Rusların güneye doğru ilerleyerek bölge üzerinde söz sahibi olmasıdır (
Gündoğdu, N.T, 2005).
Baltık mimari anlayışıyla yenilenen şehirde caddelerve kaldırımlar
oldukça geniş ve düzenli şekilde yapıldı, yapılar genellikle bir veya iki katlı
taş binalar olarak inşa edildi. Bu mimari özellikleri ve düzenli yapıları
Kars’a Anadolu’daki ilk planlı şehir unvanını da kazandırmış oldu (Kars
Sivil Mimari Örnekleri, 2005).
Bu dönemde inşa edilen yapılarda genellikle yığma yapı sistemi
kullanılırken duvarlarda bazalt ve andezit taşı kullanılmıştır. Bu yapılar
geleneksel Osmanlı yapı sisteminden farklı şekilde duvar kalınlıkları
arttırılmış, dikdörtgen planlı olarak tasarlanmış olup giriş holünden
ulaşılan ve kendi aralarında da geçişleri olan oda bölümlerine sahiptirler
(Türkan ve Durak, 2016)
O dönemim Osmanlı yapı sisteminden farklı şekilde inşaa edilen
şehirde özellikle taş binlarda çatı şekilleri, kapı ve pencere tipleri tamamem
Rus yapı anlayışına uygun şekilde inşaa edilmiştir (Gündoğdu, 2006)
Bu dönemde inşa edilen yapıların ön cepheleri işlenmiş kesme
taşlardan örülürken, diğer cephelerde ve köşelerinde ise düzgün kesme
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taşlar ve buna uygun harçtan yığma malzeme kullanılmıştır. Binaların baca
ve çatı şekillerinde yine döneme mimari ögeler, kullanılarak yapılar inşa
edilmiştir.
Bu dönem yapılarına ait başka bir özellik ise ısıtma sistemi. Bu dönemde
yapılan yapılarda “peç” adı verilen bir sistem kullanılmış. Bu sistemde
mekanların ısıtılması için iki katmandan oluşan duvarların aralarından
peçlere bağlı boru kanalları kullanılmıştır. İhtiyaca göre yapılarda birden
fazla peç kullanılabilmektedir.
Kış aylarında soğuk gün sayısının çok fazla olması yapıların
özelliklerinde etkisini göstermiştir. Yapıların iyi ışık alabilmesi için çok
sayıda pencere boşluğu bırakılmış fakat pencere boyutlarının küçük
olmasına dikkat edilmiştir. Kapı ve pencere elemanları çift katmandan
oluşturulmuş bu sayede hava sirkülasyonu daha iyi sağlanmıştır (Türkan
ve Durak, 2016)
Kars ili bulunduğu konum ve barındırdığı bir çok tarihi yapı ile
günümüzde önemli bir yere sahiptir. Bu kısımda kars ilinde bulunan tarihi
yerler ve bu yerlerin mimarisi hakkında bilgi vereceğiz.

1.1. Kars Kalesi
Saltuk beylerinden İzzettin Han tarafından XII. Yüzyılın yarılarında
yapılan Kars kalesi, yüzyıllar boyunca çok şiddetli savaşlara sahne olmuştur.
Bir çok kez tamir görmüştür, 1877–1878 yılları arasında yaşanan OsmanlıRus savaşında ve sonrasında tahribatlara uğramış.
İl merkezinin kuzeyindeki bir tepede bulunan Kars kalesi iç ve dış
olmak üzere iki kısımdan ibarettir. Dışkalenin çevresi 27 km. İç ve dış
kalelerde 2.000’den fazla mazgal, 220 tane burç ve kule bulunmaktadır.
Kalenin dış cephe surları dönem uygun olarak kesme bazalt taştan
yapılmış, kalede üç büyük kapı bulunmaktadır.
 Behram Kapısı veya Bayrampaşa kapısıdır.
 Kağızman kapısı (Ortakapı)
 Sukapısı veya Çeribaşı kapısı (batıda)
Kalenin kuzey kısmında bulunan ana giriş kapısı kale önündeki boşluk
kısıma açılmaktadır. Kale içerisinde taş döşemeli bir cadde bulunmaktadır,
bu kısm kalenin en yüksek tepesindedir. Bu caddenin bitiminden itibaren
merdivenlerle kale burcuna ulaşılmaktadır. Kars Kalesi içerisinde 12. YY
‘dan kalma, Cephanelik, Askeri Koğuşlar ve bir adet Mescit yer almaktadır.
Kars Kalesi şehir merkezinden bakıldığında etkileyici bir görünüme
sahiptir.
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Fotoğraf 1:Kars Kalesi

1.2.Kars Sarıkamış Kayak Tesisi
Sarıkamış ilçesi geçmişten günümüze bir çok medeniyete ev sahipliği
yapmış Kars il sınırları içerisinde bulunan küçük ve sakin bir ilçedir. Uzun
yıllar Rus himayesinde kalan sarıkamış ilçesi 1915 hareketinde 90.000
askerimizin donarak şehit olduğu yerdir (Sevindi 1999).
Sarıkamış yüksek rakımından dolayı kış aylarının en şiddetli yaşandığı
bölgelerinden birisidir. İlçede yıllık sıcaklık meteoroloji istasyonun yaptığı
ölçümlere göre yıllık sıcaklık ortalaması 3.2 oC dir. Özellikle kış aylarında
sıcaklık değerleri 0 oC nin altında seyretmekte ve don olayları olmaktadır.
Kış aylarının sert ve bol kar yağışlı geçmesi Sarıkamış kayak tesinin uzun bir
süre insanlara kayak yapma imkanını sağlamaktadır (Anonymous 1997).

Fotoğraf 2: Sarıkamış Kayak tesisi (10.07.2017).

Sarıkamış Kayak Merkezi dünyada çok az bulunan sarıçam ormanları
ile kaplı, yüksekliği 2200-2900 m arasında bulunur. Özellikle kış aylarında
kış sporları ve kış turizmi bakımından ülkenin önemli tesisleri arasında yer
almaktadır. Tesisde toplam uzunluğu 17 km. olan ve zorluk derecelerine
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göre 6 ayrı kayak ve snowboard pistinin bulunduğu iki lift yer almaktadır.
Kayağa yeni başlayanlar için birinci lift en ideal alana sahiptir. İkinci lift ise,
kayak merkezinde bulunan 4 ayrı pist ile birinci lifte bağlanmaktadır. Parkur
Sarı çamlarla kaplı 7 kilometrelik bir iniş mesafesine sahiptir. Sarıkamış
Cıbıltepe kayak merkezine gelecek kişiler Kars, Iğdır veya Erzuruma gelerek
karayolu ile Sarıkamışa geçebilirler. Kayak merkezi Kars’a 54 km Erzurum’a
ise 153 km uzaklıkta bulunmaktadır. Kars Havaalanına ise 40 dakikalık bir
mesafede bulunmaktadır. http://www.karskulturturizm.gov.tr)
Ulaşım imkanı olarak herhangi bir sıkıntı bulunmayan kayak
merkezinde, toplam 482 yatak kapasiteli bir adet beş yıldızlı ve bir adet
üç yıldızlı otel bulunmaktadır. Bunların dışında oteller ile öğretmen evi,
orduevi gibi kamu kurumlarına ait konaklama tesisleri ile turizme hizmet
vermektedir. http://www.sarikamis.gov.tr).
Normal kış koşullarında yılda ortalama 4 ay kayak yapma imkanı
sağlayan cıbıltepe kayak merkezin de kar kalınlığı 10 ile 120 cm arasında
değişmektedir. Sarıkamış çevresi özellikle kızaklı geziler ve kayak safari için
çok uygun ortam sunmakta, snowboard sporu ise kısmen yapılabilmektedir.
Sarıkamış Kayak Merkezi Slalom, Büyük Slalom ve Süper-C kayak türlerini
yapmaya elverişlidir.(Özer ve Yılmaz 2008)

Fotoğraf 2: Sarıkamış Kayak tesisi (10.07.2017).

1.3.Kuyucuk Kuş Cenneti
Kars ili’ne bağlı Arpaçay ilcesinde bulunan Kuyucuk gölü Doğu
Anadolu bölgesinin önemli bir kuş cenneti olarak bilinmektedir. Kuş
cenneti olarakta anılan göl 245 hektar alana sahiptir. Kuyucuk kuş cenneti
su kuşları yaşama ortamı olarak uluslararası öneme sahip sulak alanlar
hakkında sözleşme statüsü kazanmış ilk sulak alandır. Denizden yüksekliği
1.627 metre olup 13 metre derinliğe sahiptir. Kuyucuk köyü sınırlarında
bulunan göl Kars il merkezine yaklaşık 41 km Arpaçay ve Akyaka ilçelerine

48 Mimarisi ve Tarihi Yerleriyle Kars
ise yaklaşık 20 km uzaklıktadır. Hem Kars merkezden hemde iki ilçeden
karayolu ile yılın 12 ayı boyunca kesintisiz ulaşım imkanına sahiptir.
(Sevindi, 2013).

Fotoğraf 4. Kuyucuk Kuş Cenneti (20.08.2017).
Kuyucuk Kuş Cenneti’nin yöreye büyük katkısı bulunmaktadır.
Özellikle Doğal kaynakların korunması, tanıtımı ve turizme sağladığı
katkı her geçen yıl artmaktadır. Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, başlıca türler
olan batağan, angut, sakarmeke, uzunbacak, karaboyunlu, dikkuyruk,
sığıcık kuşları, bozkaz kuş türlerini barındırmakla özellikle soyu tükenme
tehlikesi olan 2 türün de aralarında bulunduğu 211 kuş türü listede yer
almaktadır. 2012’de yapılan ve halka açılan Kuyucuk Turizm Merkezi
ile yöre insanlarının ve gelen ziyaretçilerin bu merkezde dinlenmesine,
eğlenmesine ve kısa süreli tatil yapıp konaklamasına, bilimsel ve eğitsel
amaçlı çalışmaların yapılabilmesine imkan sağlamaktadır.http://www.
neredekal.com/kuyucuk-kus-cenneti/ 05.12.2016

Kuyucuk Kuş Cenneti (20.08.2017).

1.4.Anı harebeleri
Ani Harabeleri, Kars’a 40 km uzaklıkta Ermenistan sınırına yakın bir
bölgede bulunmaktadır. Bir çok uygarlığın hüküm sürdüğü Anı harabeleri
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İpek Yolu üzerinde bulunmasından dolayı, ticari açıdan da önemli bir yere
sahiptir.
Anı surlarının özelliklerine bakacak olursak çok sayıda dörtgen ve daire
planlı burçla güçlendirilmiş, uzunluğu 4,5 kilometre, yüksekliği ise 8 metre
civarındadır. 7 giriş kapısı bulunan Anı harabelerinin orta kapı kısmında
Kükreyen bir aslan kabartması ve Şeddadîlerden Menuçehr tarafından o
alana yerleştirilen kitabe bulunmaktadır. Kuzey kısımda bulunan kapının
sağ tarafında iki dairesel planlı burç ile korunan Kars Kapısı, sol tarafında
ise Hıdırellez Kapısı yer almaktadır. (Yiğitbaş 2014)
İslamiyet’e, Hristiyanlığa hem de diğer inançlara dair kalıntılar
bulunmaktadır. Cami, kilise ve ateş tapınaklarını 100-150 metre aralıklarla
görebilirsiniz. Anadolu’nun önemli yerleşim yerlerinden biri olan Anı
harabeleri üzerinde Ermeniler’in de yaşamış olduğu en eski yerleşim
merkezlerinden biridir. İpek Yolu üzerindeki 100 bin civarında nüfusa
sahip bir yer olan Ani, şimdi ise bir çok yeri yıkık ve hüznün hâkim
olduğu bir yer olarak karşımıza çıkmaktadır. (Yiğitbaş 2014)
Ülkemizde mimari eserleri koruma bilinci batı ülkelerine göre çok sonra
başlamıştır (Altunsoy, 2012). Ani Harabeleri’nin bir çok yeri günümüzde
yıkık durumdadır, özellikle Ermenistan sınırları içindeki taş ocakları ve
bu ocakların dinamitle patlatılması, geçmişte yaşanan büyük depremler
Ani Harabelerini, her geçen gün daha da harap bir hale sokmuştur. http://
bilgihanem.com/ani-harabeleri-hakkinda-bilgiler/ erişim tarihi 10.01.2017

Anı harebeleri (15.09.2017).
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Sonuç ve Öneriler
Günümüzde Kars ilinin mimari dokusuna bakıldığında halen rus
dönemi yapılarının şehrin önemli yapılarında varolduğu görülmektedir.
Farklı kültür ve dokuya sahip olan bu yapıların geçmişten günümüze
kadar korunarak gelmesi ve gelecek nesillerede aktarılması şehrin önemli
bir yönünü ortaya çıkarmaktadır. Özellikle geniş ve düzenli sokak ve
caddeler bu dönemden kalan en önemli özelliktir. Fakat bu tarihi yapıların
korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda çalışmalar yapılarak,
yapıların sürdürülebilirliğini tehlikeye sokacak unsurları ortadan kaldırmak
amacı birinci öncelik olmalıdır. Zarar görmüş olan yapıların restorasyonu
yapılarak, hem bu yapıların ayakta kalması hemde şehrin turizm açısından
daha iy yerlere gelmesi sağlanmalıdır.
Kuyucuk kuş cenneti, Sarıkamış kayak tesisi ve Anı harebeleri de
şehrin en önemli turizm yerlerinden bir kaçını oluşturmaktadır özellikle
Sarıkamış kayak tesisinin tanıtımı daha güzel şekilde yapılması durumunda
kış aylarında turizm açısından hem Kars iline hemde Sarıkamış ilçesine
büyük fayda sağlayabilir. Yaz aylarında ise anı harebeleri turizm açısından
büyük öneme sahip durumda, fakat anı harebelerinin bakımsız olması
ve her hangi bir düzenleme yapılmaması her geçen gün daha da kötüye
gitmesine neden olmaktadır.
Bu olumsuz durumları ortadan kaldırmak için şehir olarak herkezin
bu tarihi yerlere sahip çıkması, ve en iyi şekilde tanıtımının yapılabilmesi
için, elini taşın altına koyması gerekmektedir.
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MİMARLIK BÖLÜMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER
BİR ALAN OLARAK PROJE YÖNETİMİ
DERSLERİNİN YER ALMASI
Project Management Courses in Architecture Education as a
Multidiciplinar Area

Zeynep BAVUNOĞLU*1
Özet
Her ne kadar mimarlık mesleğinde proje ve çizim aşamaları ağırlıklı olarak
öne çıksa da özellikle günümüzde artık disiplinlerin birbirleriyle daha ilişkili hale
gelmeleri ve özellikle büyük inşaat firmalarının çoğalması ile farklı disiplinlerden
birçok insanın bir arada çalışması farklı uzmanlık alanlarına duyulan ihtiyacı
arttırmıştır. Mimarlık mesleğinde sonuca ulaşmak için kullanılan yöntemler ve
izlenen yollar mühendislik alanlarına göre daha belirsizdir. Yönetim alanı geçmişte
her ne kadar mimarın deneyimine bırakılmış olsa da son yıllarda üniversitelerin
mimarlık bölümlerinde proje ya da yapım yönetimi alanlarında dersler eklenmeye
başlamış ve bu eksik giderilmek için ilk adımlar atılmıştır. Buna rağmen hala birçok
üniversitede bir mimarın proje süreçlerini yönetebilmesi için gerekli donanımı
verecek dersler bulunmamaktadır. Bu araştırmanın amacı, multidisipliner
alanların öne çıkması ve eğitim sistemine entegre olmasıyla birlikte Türkiye’deki
üniversitelerin müfredatlarında Proje ve Yapım Yönetimi alan derslerinin
durumunu ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Proje ve Yapım Yönetimi, Eğitim, Mimarlık

Abstract
Eventhough architecture is mostly related with design and drawing, today
the need for different proficiencies arise especially with the increase of relations
between different disciplines and work environment is composed of people from
different disciplines in complex construction firms. The methods and pathways
to reach a conclusion are different and undefined in architecture compared with
engineering. At past management area in architecture is based on the experience of
the architect, but now the courses about project and building management are added
to university programmes as the first step to management education. Still, there
are no proficiency courses in many universities to manage the project processes.
The aim of this research is to analyze the position of the project and building
management courses by the effect of rise and integration of multidisciplinar areas
in education system.
Keywords: Project and Building management, Education, Architecture
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Giriş
Küreselleşme ve günümüzde kompleks hale gelen projeler ile birlikte
farklı uzmanlık alanlarına ihtiyaç duyulmuş ve meslekler kendi içlerinde
uzmanlaşmaya başlamışlardır. Bu durum mimarlık mesleği için de
geçerlidir. Eskiden hem yapının tasarımını hem de inşaasını yapan mimarlar
gittikçe uzmanlaşmaya başlamış ve yapı tasarımı dışında alanlarda da
yoğun olarak var olmaya başlamışlardır. Hatta, 1993 yılında yapılan bir
araştırmaya göre (Berköz ve Kanoğlu, 1993) mimarların yarısı tasarım
alanı dışında çalışmaktadır. Özellikle günümüzde mimarlar daha çok proje
tarafları arasındaki ilişki ve iletişimi yönetme alanlarında çalışmaktadır.
Proje tarafları proje takımı, yükleniciler, üst yönetim, kamu kurumları,
danışmanlar, fonksiyonel yöneticiler ve müşteriler olarak sıralanabilir.
Mimarların piyasadaki bu uzmanlaşma alanına ilk önce üniversitelerin
destek vermesi hatta üniversitelerin ve meslek odalarının bu değişimin
önünden gitmesi beklenirken, 1993 yılında mimarlık eğitiminin sadece %2
sini yönetim dersleri oluşturmaktaydı.
Türkiye’deki mimarlık bölümlerinin 2017-2018 Eğitim programları
incelendiğinde pek çok üniversitede artık proje yönetimi ya da yapım
yönetimi derslerinin olduğunu görebiliriz. Her ne kadar bu alandaki
derslerin eğitim programına göre yoğunluğu yeterli olmasa da, en azından
günümüzde öğrencilerin mezun olduklarında alana yabancı olmaması
açısından olumlu bir gelişmedir. Bununla birlikte bu araştırmada
Türkiye’deki mimarlık bölümü olan üniversiteler iki farklı şekilde
incelenmiştir; üniversite yerleştirme puanına göre sıralamada ilk onda
olan üniversiteler ve en iyi üniversiteler sıralamasında ilk onda olan
üniversiteler. Sonuçlar incelendiğine aşağıdaki verilere ulaşılabilir;
•

Bütün mimarlık bölümleri incelendiğinde üniversitelerin %65’inde
Proje Yönetimi alanında dersler varken, %35’inde bu alanla ilgili
herhangi bir ders bulunmamaktadır.

•

Üniversite giriş sınavındaki puan sıralamasına göre incelendiğinde
üniversitelerin %60’ında Proje Yönetimi alanında ders varken,
%40’ında bu alanda ders olmadığı görülür.

•

En iyi üniversiteler sıralaması incelendiğinde üniversitelerin
%80’inde bu alanda ders bulunurken, %20’sinde bulunmamaktadır.

Mimarlık Eğitimi
Disiplinlerarası alanların öne çıkması ve disiplinlerarası sınırların
yavaş yavaş yok olmaya başlaması, birçok alanda proje yönetimi bilgisine
ihtiyaç duyulmasını doğurmuştur (Günaydın, 2000). Proje ya da yapım
yönetimi bilgisine yoğun olarak ihtiyaç duyulan alanlardan biri mimarlık
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disiplinidir. Özellikle yeni uzmanlık alanlarının oluşması ve büyük
firmalarda görev alanlarının da bu uzmanlıklara göre belirlenmesiyle
birlikte günümüzde bu ihtiyaç daha da artmış durumdadır. Fakat mimar
mezun olduğunda bu uzmanlık alanları ile ilgili herhangi bir bilgiye sahip
değilse, iş hayatına başladıktan sonra farkındalık süreci başlamakta ve
bununla birlikte sıkıntlar yaşamaya başlamaktadır. Tabii ki üniversitelerde
her uzmanlık alanı ile ilgili bütün bilgilerin verilmesi lisans düzeyinin
konusu değildir fakat en azından farkındalık yaratma amaçlı konunun
varlığının gösterilmesi artık bir gereklilik haline gelmiştir.
Mimarlık mesleğinde eğitimin amacı, iş hayatında ihtiyaç duyulan
bilgilerin verilmesi ve becerilerin kazandırılması için adımların atılmasıdır
(Berköz ve Kanoğlu, 1993). Üniversite eğitimi iş hayatında ve toplumsal
hayatta edinilmesi gereken bilgileri vermek konusunda geçikmemeli hatta
bir adım önden gitmelidir. Bunun yanında eğitim programları uluslararası
gereklilikleri de takip etmek zorundadır. Bütün bu ihtiyaçları sağlayabilmek
ve eğitim programlarını hem toplumun ihtiyaçları hem de uluslararası
düzeyde uyumlu düzenleyebilmek için pek çok kurumun birlikte çalışması
gerekmektedir. Bu kurumlar;
•

Eğitim kurumları

•

Meslek kuruluşları

•

İş hayatından temsilciler

Mimarlık mesleği çok eski zamanlarda hem yapının dizaynı hem de
inşaatının yönetilmesi olarak her iki alanı da kapsıyordu. Mimar Sinan gibi
eski mimarlar hem yapının tasarımcısı hem de yapının inşaa edilmesinde
yöneticisi olarak çalışıyorlardı. Fakat daha sonr özellikle Avrupa’da
meslek dallarının ortaya çıkması ve ayrışmasıyla birlikte mimarlık ve
mühendislik mesleği de ayrıldı. Son yıllarda ise projelerin daha kompleks
hale gelmesiyle birlikte meslek grupları ayrılmasa da uzmanlık alanları
oluşmaya başladı. Bu yüzden mimarlık eğitiminde son yıllara kadar eğitim
programları tasarım derslerine ağırlık vermekte hatta birçok üniversitede
yapım yönetimi alanında hiçbir ders bulunmamaktaydı. Berköz ve Kanoğlu
(1993) çalışması incelendiğinde yapılan anketler sonucunda İstanbul’da
çalışan mimarların yarısından fazlası yönetimsel işlerde çalışmasına
rağmen, verilen yapım yönetimi eğitimi %2 ile sınırlıydı. Bu durumda
mimarlar tasarım yapma becerisini eğitim hayatları boyunca kazanırken,
neredeyse daha çok kullandıkları yönetim becerisini ise sadece çalışma
hayatında kazanıyorlardı.
Fakat özellikle son yıllarda inşaat firmalarında ya da mimarlık ofislerinde uzmanlık alanlarının farklılaşmaya başlamasıyla birlikte bu konuda
eğitime de ihtiyaç arttı ve eğitim müfredatlarına bu konuda dersler eklen-
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meye başladı.Yönetim derslerinin Türkie’deki üniversitelerin müfradatlarına girmesinde küreselleşmenin de çok büyük etkisi oldu. Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte mimarların ve mimarlık öğrencilerinin bilgiye ulaşımı çok kolay hale geldi ve bilgi küreselleşemeye başladı (Nalçakan, 2008).
Bununla birlikte mimarlık hukuku, yönetim sorunları ve meslek güvenliği
gibi bilgiler veren dersler de eğitim sistemimize dahil olmaya başladı.
Nalçakan (2008) Türkiye ve dünyada mimarlık eğitimlerini
karşılaştıran araştırmasında birkaç sonuca ulaşmıştır. Bu sonuçların birkaçı
kısaca aşağıdaki gibidir;
•

Mimarlık Bölümleri eğitim programları mimarlığın bütün
etki alanını kapsayacak şekilde olmalıdır ve dersler bu
şekilde düzenlenmelidir.

•

Mimarlık Bölümleri eğitim programları bütünleşik yapı
bilincini yansıtmak üzere küreselleşmelidir.

•

Amerika ve Avrupa’daki eğitim programları farklı birçok
sanat ve bilim dalını kapsayacak şekildedir ve Türkiye’deki
eğitim sistemi de buna göre güncellenmelidir.

Proje Yönetimi
Mimarlık ve inşaat mühendisliği alanlarında verilen yönetim ile ilgili
dersler ‘Yapım Yönetimi’ ya da ‘Proje Yönetimi adı altında verilmektedir.
Amerikan Yapım Yönetimi Birliği (CMAA) yapım yönetimini şu
şekilde tanımlar; ‘Zaman, maliyet ve kaliteyi denetlemek amacıyla, bir
yapım programının başlangıcından sonuna kadar profesyonel yönetim
methodlarını uygulayarak yürütülmesi.’ H. Kerzner ise proje yönetimini
‘Belli hedeflere ulaşabilmek için ortaya konulan nisbeten kısa vadeli
amaçlara yönelik olarak, bir işletmenin kaynaklarının planlanması,
denetlenmesi’ olarak tanımlamıştır (Berköz ve Kanoğlu,1993). Her iki
tanımda da belli bir proje vardır ve bu projenin hedeflerine ulaşabilmek
için zaman ve kaynakların doğru bir şekilde ve profesyonel methodlar
kullanılarak planlanması gerekmektedir. Yapım yönetimi kavramı binanın
tasarımından başlayarak, inşaasının tamamlanmasına kadar ya da yıkımına
kadar geçen süreci içerir.

Tablo 1 Bina Projesi Süreçleri
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Yukarıda Günaydın (2000) bina projesi süreç grafiği incelendiğinde bir
mimarın hemen hemen bütün süreçlerin içinde aktif olarak bulunduğunu
görebiliriz. Bunun yanında, her ne kadar mimar daha çok ilk iki aşama
olan bina fikri ve tasarım aşamlarında var oluyor gibi görünse de özellikle
günümüzde projelerin kompleks hale gelmesi ve uzmanlıkların ayrışmasıyla
birlikte inşaat ve kullanım alanlarında da aktif olarak çalışmaktadır. Büyük
ölçekli projelerde mimar sadee fikir ve tasarım aşamalarında bulunmaz, bu
yüzden pek çok meslektaşıyla ya da dışarıdan hizmet aldığı firmalar ile de
projenin bir kısmıyla ilgili aşamaları yürütmesi gerekebilir. Örneğin;
•

Bir yurt projesinde sadece sabit mobilyaların yapının genel
konseptiyle uyumuna, kalitesine, maliyetine ve fonkiyonuna
karar verme aşamasında bile birden fazla mimar çalışır
ve bunların hem üretim hem montaj takiplerinden
sorumludur.

•

Yine büyük ölçekli bir konut projesinde dış cephe
giydirme sistemlerinin seçimi, tasarımını tasarımcı mimar
yapsa da, ve hangi firmaya işin verileceğinin kararı yine
mimarlardadır.

Bunlar ve bunlar gibi örneklerde mimar sadece tasarımcı olmaktan çıkar ve proje yönetimi alanında çalışmaya başlar. Fakat yeni mezun olmuş
bir mimar eğer bu alanda herhangi bir eğitim almadıysa süreç uzar ve hatta süreç yönetilemeyebilir. Bu durumda mimarın proje yöneticisinde bulunması gereken yeteneklere sahip olması ona avantaj sağlayacaktır. Proje
yöneticisinde bulunması gereken özellikler; programlama ve zaman yönetimi becerisi, teknik beceriler, liderlik becerileri, insan ilişkileri ve iletişim
becerileri, görüşme ve pazarlık becerileri, pazarlama becerileri, bütçeleme
ve maliyet becerileri, stratejik düşünme becerileri ve takım çalışması becerileridir (Günaydın, 2000). Mimarların bir kısmı bu tip yeteneklere zaten
sahipken, bir kısmı ise bu becerilere sahip olmadan iş hayatına başlar ve
zorluklarla karşılaşır. İnşaat sektöründe mimarlar sadece tasarım görevini
üstlenebilir, hem tasarım hem yönetim görevini üstlenebilir ya da günümüzde birçok mimarın yaptığı gibi sadece yönetim görevini üstlenebilir.
Proje yöneticisi pek çok kişiyle iletişim ve bilgi alışverişi halindedir ve bu
yüzden özellikle büyük projelerde mimar sadece bu görevi üstlenmek durumundadır. Bir proje süreci boyunca proje yöneticisinin iletişim halinde
olduğu taraflar aşağıdaki gibidir (Günaydın, 2000),
•

Proje Takımı

•

Yükleniciler

•

Üst Yönetim

•

Kamu Kurumları
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•

Danışmanlar

•

Fonksiyonel Yöneticiler

•

Müşteriler

•

Diğer Katılımcılar

Türkiye’deki Üniversiteler
Türkiye’deki mimarlık eğitimi veren üniversiteler incelendiğinde pek
çoğunda multidisipliner alanlar ile ilgili dersler bulunmaktadır. Proje ve
yapım yönetimi alanında verilen dersler ise ya seçmeli ya da zorunlu olarak
verilmektedir. Bu araştırmada 77 adet üniversitenin mimarlık bölüm
programları incelenmiş ve ‘Proje ve Yapım Yönetimi’ konularındaki dersler
incelenerek sonuçlara ulaşılmıştır.
Bu araştırmaya göre aşağıdaki grafiklerde de görüleceği gibi 27
üniversitede bu alanla ilgili hiçbir ders bulunmamaktadır. Bu da Türkiye’deki
üniversitelerin mimarlık bölümlerinin %35’inde bu alan ile ilgili herhangi
bir ders olmadığını göstermektedir.

Tablo 2 Türkiye’deki Mimarlık Bölümlerinde Proje Yönetimi Dersi Bulunma Oranları

50 üniversitenin mimarlık eğitim müfredatında yapım yönetimi ile
ilgili dersler bulunmakla birlikte bunlardan 40 tanesi zorunlu 10 üniversite
ise bu dersleri seçmeli olarak vermektedir. Görüldüğü gibi üniversitelerin
%65’i yapım yönetimi alanına yer vermiş bunlardan %80’i bu dersin zorunlu
olması gerektiği kararını vermiştir. Günümüzde projeler hacim olarak
büyümüş bunun yanında daha kompleks hale gelmeye başlamışlardır bu
nedenle bu derse müfredatlarda daha çok yer verilmeye başlanmıştır.
Üniversiteler başarı sıralaması taban puanlarına göre incelendiğinde
ilk onda bulunan okullardan üç tanesinde yapım yönetimi ile ilgili bir ders
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ne seçmeli ne de zorunlu olarak bulunmamaktadır. Bu durum her ne kadar
ilk onda bulunan okulların yüzde yetmişinde bu tip dersler bulunmaktadır
gibi yorumlanabilse de, aslında Türkiye’de puan sıralamasında ilk ona
giren bütün üniversitelerin bu farkındalıkta olması sadece gerekli değil
zorunu bir durumdur. Puan sıralamasında ilk on üniversite incelendiğinde
tablodaki bilgilere ulaşılabilir. Yine de belirtmekte fayda var ki, bu
bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde bulunan lisans programları
bölümlerinden alınmıştır ve değişiklik göstermiş fakat internet ortamına
yansıtılmamış değişiklikler olmuş olabilir.
Sıralama
1
2
3
4
5
6

Üniversite
Bilkent Üniversitesi(Tam Burslu)
İstanbul Teknik Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
TOBB (Tam Burslu)
TED (Tam Burslu)
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Tam
Burslu)
Mimar Sinan Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi (Tam burslu)
Bahçeşehir Üniversitesi

7
8
9
10

Proje Yönetimi Dersi
Yok
Zorunlu Var
Seçmeli Var
Zorunlu Var
Yok
Seçmeli Var
Yok
Zorunlu Var
Zorunlu Var
Yok

Tablo 3 Üniversiteye Giriş Sınavı Puanına Göre Mimarlık Bölümleri Sıralaması

Türkiye’de mimarlık bölümü bulunan üniversiteleri sadece başarı
sıralamalarına göre incelemek doğru olmaz, bu üniversiteler iki şekilde
daha incelenebilir bunlar; Türkiye’nin en iyi üniversiteleri ve dünya’nın en
iyi üniversiteleri sıralamalarıdır. En iyi üniversiteler belirlenirken aşağıdaki
özellikler incelenir;
•

Makale sayısı

•

Öğretim üyesi başına düşen makale sayısı

•

Atıf sayısı

•

Öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı

•

Toplam bilimsel doküman sayısı

•

Öğretim üyesi başına düşen doküman sayısı

•

Doktora mezun sayısı

•

Doktora öğrenci oranı

•

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı

60 Proje Yönetimi Dersleri
Bu kriterler incelenip Türkiye’nin en iyi üniversiteleri sıralamsı
hazırlanır ve bu üniversitelerden mimarlık bölümü olanlar listelendiğinde
başarı sıralamasında ilk onda olan üniversitelerden sadece beş tanesinin
Türkiye’nin en iyi elli üniversitesi arasında yer aldığı görülür.
Üniversite

En İyi Ün.
Sıralaması

Yönetim
Dersi

1

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1

Seçmeli Var

2

İstanbul Teknik Üniversitesi

3

Zorunlu Var

3

Bilkent Üniversitesi

5

Yok

4

Gebze Teknik Üniversitesi

7

Zorunlu Var

5

Gazi Üniversitesi

9

Zorunlu Var

6

Erciyes Üniversitesi

13

Seçmeli Var

7

Atatürk Üniversitesi

14

Yok

8

Yıldız Teknik Üniversitesi

15

Zorunlu Var

9

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

17

Zorunlu Var

10

Selçuk Üniversitesi

18

Zorunlu Var

Sıralama

Tablo 4 En İyi Üniversiteler Sıralaması

Tablolardan da görüldüğü üzere mimarlık bölümleri başarı sıralaması
açısından incelendiğinde proje ya da yapım yönetimi dersinin dört
tanesinde yani %40’ında olmadığı görülmektedir. Bu üniversiteler Bilkent
Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Universitesi, İstanbul Bilgi
Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesidir. Fakat en iyi üniversitelerde
mimarlık bölümü olanların eğitim programı incelendiğinde sadece %20
sinde bu alanda ders olmadığı, %80 inde olduğu görülür.

Değerlendirme
Mimarlık eğitimi yapının tasarımı üzerinde yoğunlaşan bir eğitim
vermektedir. Buna rağmen son yıllarda inşaat fimalarının büyümesi ve çok
çalışanlı hale gelmesiyle birlikte uzmanlık alanları ayrışmaya başladığı için
farklı uzmanlık alanlarındaki dersler önce seçmeli ders daha sonra zorunlu
ders olarak müfredatlara girmeye başlamıştır. Mezun mimarların birçoğu
tasarım değil yönetim ve organizasyon işlerinde görev almaktadır ve büyük
bir çoğunluğu bu konuda eğitim almamış olduğu için zorluk yaşamaktadır.
Tamamen Proje Yöneticisi pozisyonunda yer almak lisansüstü bir çalışma
gerektiriyor olsa da, mimar olarak taraflar arası iletişim ve koordinasyonu
sağlamak için lisans düzeyinde bir eğitimi mutlaka almak gerekmektedir.
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Okulların müfredatları incelendiğinde her ne kadar ‘Proje Yönetimi’
ya da ‘Yapım Yönetimi’ dersleri yüzde 65 okulun müfredatında yer almış
olsa da, bu rakam yeterli değildir. Hem üniversiteye giriş sınavı puan
sıralamasındaki üniversiteler, hem mimarlık bölümü bulunan en iyi
üniversiteler incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar incelenebilir;
•

Bütün mimarlık bölümleri incelendiğinde üniversitelerin %65’inde
Proje Yönetimi alanında dersler varken, %35’inde bu alanla ilgili
herhangi bir ders bulunmamaktadır.

•

Üniversite giriş sınavındaki puan sıralamasına göre incelendiğinde
üniversitelerin %60’ında Proje Yönetimi alanında ders varken,
%40’ında bu alanda ders olmadığı görülür.

•

En iyi üniversiteler sıralaması incelendiğinde üniversitelerin
%80’inde bu alanda ders bulunurken, %20’sinde bulunmamaktadır

•

En iyi üniversiteler sıralamasında mimarlık bölümü olan okullar
incelendiğinde yarıdan fazlasının proje ya da yapım yönetimi
derslerini zorunlu ders olarak verdiği görülmektedir
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MODERNLEŞME, KENTLEŞME, MEKAN EKSENİNDE
ÇOCUK VE GENÇLERİN GELİŞİMİNDE PARKLARIN VE
KÜLTÜREL DEĞERLERİN ÖNEMİ
The Importance of Parks and Cultural Values For The
Development of Children and Youths In Terms of Modernization,
Urbanization and Place

Şeyma KARAMEŞE*1
Özet

Modernleşmeyle birlikte gündelik hayatımızın ana mekanı kentler, farklı
bireylerin karşılaşma alanı olarak kimliklerin inşasında ve dönüşümlerinde önemli
bir araştırma konusudur. Bu çalışmada, mekan-kimlik diyalektiği merkeze alınarak,
günümüz kent parklarının ve yeşil alanların fonksiyonları üzerinde durarak, gençler
ve çocuklar bağlamında, kültür aktarımı temelli bir okuma yapılmaya çalışıldı. Bir
taraftan kendini tanımaya çalışan; bir taraftan da sosyalizasyon aşamalarından geçen
genç bireylerin bu kimlik kazanma süreçlerinde, parkların mekan olarak fonksiyonları
tartışılmaktadır. Bu tartışma, hem mekanın, hem de kimliğin birbirini karşılıklı
dönüştürdüğü gerçeği ile birlikte ele alınmakta, bu yüzden de parklar, çocukların
ve gençlerin kimlik inşasında mekan olarak tartışmanın ana eksenine oturmaktadır.
Günümüzde genç bireylerin sosyalleştikleri yerler artık kentsel yaşamda geleneksel
formdaki mahallelerin kendisi olmaktan çıkmış; bu fonksiyonu parklar ve yeşil
alanlar üstlenmiştir. Gerek oyunlar, gerek de diğer rekreatif faaliyetler yoluyla bu
fonksiyonun icra edildiği gözlemlenmektedir. Bu anlamda, gelir farklılıklarına bağlı
eşitsizliği azaltma, ötekini tanıma fırsatı verme, fırsat eşitliği sağlama, toplumsal
birlikteliği arttırma fonksiyonu olan kent parkları, kültür aktarımının gerçekleştiği
temel mekânlardan biri olarak incelenmeli ve geleceğin parkları nasıl olmalıdır
sorusu için bir başlangıç noktası olarak ele alınmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Genç, kültür, kimlik, mekân, kent parkları

Abstract
With modernization, cities stand at the center in our daily life in terms of both
construction and transformation of identities. In this study, by taking dialectic of
identity and place at the center, we have tried to discuss functions of parks and green
spaces over the cultural transformation of children and young people. The functions
of parks are being discussed as places through taking into account both young people’
socialization process and defining their identities. Since place and identity relation is
a dialectical relation, parks are at the center as a place for creating young identities.
Today in modern life, instead of neigborhoods as in the traditional form, parks and
green spaces are the place of socialization. Children games and recreational activities
are the ways of the transformation of cultural transformation. In that sense, decreasing
the inequalities, understanding “others”, increasing equality of opportunity as the some
functions of city parks should be examined and at the same time, this topic should be
understood to make clear the discussion of city parks’ future.
Keywords: Youth, culture, identiy, space, city parks.
* (Araştırma Görevlisi); Manisa Celal Bayar Üniversitesi, e-mail: seykaramese@hotmail.com
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1. GİRİŞ
1.1. Modernleşme
Tarihsel olarak bir zaman dilimini ifade etse de modernite özünde bir
değişimi simgelemekte, bu değişim bilişsel, teknolojik, hukuki alanlarda
sınırlı kalmayıp, gündelik hayat pratiklerinde de kalıcı izli değişikliklerle
etkisini göstermektedir. Rönesans, Reform ve Aydınlanma ile başlayan
bu Batı merkezli değişim, Türkiye gibi modernleşmesini geç tamamlayan
ülkelerde de etkilerini büyük bir hızla göstermekte ve bu değişimlerin
oluşturduğu sosyal problemler tartışmaların ana eksenine oturmaktadır.
Şu bir gerçektir ki, modern kurumlar önceki tüm toplumsal düzen
biçimlerinden dinamizmleri, geleneksel alışkanlıklar ve adetleri aşındırma
dereceleri ve küresel düzeydeki etkileri bakımından ayrılır. Ancak, bunlar
sadece kapsamlı dönüşümler değillerdir: Modernite gündelik toplumsal
hayatın doğasını kökten değiştirir ve yaşantılarımızın en kişisel yanlarını
bile etkiler. Bu anlamda, moderniteyi kurumsal düzeyde anlamamız
gerekir; fakat modern kurumların yol açtığı köklü dönüşümlerin doğrudan
bireysel hayatla ve bu yüzden benlikle iç içe geçtiği de unutulmamalıdır
(Giddens: 2010,11).
Batı merkezli başlayan dönüşümlerin kültürel temelleri ve ideolojik
boyutları dikkate alındığında, farklı tarihsel dönüşümler geçirmiş ülkelerde
modernite kavramı çok daha tartışmalı bir noktaya oturmaktadır çünkü
değer yüklü her zihinsel dönüşüm yeni kontekslerde içerisinde çatışmayı
da ister istemez barındırmaktadır. Bu çatışma, modernite teorilerinde
öngörüldüğünün aksine her ülkede aynı çizgide bir dönüşümün
gerçekleşmediğinin, her kültürel formda farklı karşılık bulduğunun da
açık bir göstergesidir. Bu anlamda, moderniteyle birlikte büyük bir değişim
geçirmiş, heterojen yapısıyla farklılıkların mekanı olan kentler bizim
çalışmamız açısından merkeze oturmaktadır.

1.2. Kentleşme
Kent nedir? sorusunun cevabı sanılanın aksine kolay değildir ve her
düşünür bulunduğu pozisyonundan bu soruyu cevaplamaya çalışmaktadır.
Kapitalizm tartışmalarıyla birlikte giden eleştirel kent yaklaşımlarına ek
olarak, onun doğasına vurgu yapan tanımlamalar da literatürde yerini
almaktadır. Bu anlamda Sennett’in yaklaşımıyla: “Farklı çağların, ırkların
sınıfların, yaşam tarzlarının, yeteneklerin caddelerde ya da büyük binalarda
birbiriyle iç içe girebildiği bir yerdir kent, farklılığın doğal vatanıdır” ve bu
tanımlama farklılıklara yaptığı vurgu açısından bizim tartışmamıza katkıda
bulunmaktadır. Fakat kent, bir mekanda sınırlandırılmış fiziksel bir varlık
değil, kendine has bir kozmos, kendine has bir yaşam tarzını sembolize
etmektedir ve bu noktada, Lefebvre’nin kavramsallaştırmasıyla, “tamamen
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kentleşmiş toplum” tartışmaları önem kazanmaktadır. Şehir kelimesini
kullanmamamız ve yerine “kentsel toplum” terminolojisini benimsememiz
gerektiğini söyleyerek sözlerine devam eden düşünür, bu fikri savunurken
bir şeyi sınırlandırmayı bırakmamızı, katılık ve mutlaklık terimleri yerine
kentsel toplumun görünür formsuzluğunu benimsememiz gerektiğini ifade
eder. Bu da kentin özgüllüğü gerçeğiyle bizleri baş başa bırakmaktadır. Bu
özgüllük ancak insanların yaklaşması, bir araya toplanması, karşılaşmaları
durumunda gerçekleşebilir. (Merrifield: 2017). İşte bu noktada, her
karşılaşma ve yakınlaşma mekanı kritiktir ve kentin başladığı noktadır.

2. KENTİN ÖZGÜLLÜĞÜ VE ŞEHİR PARKLARI
Yukarıdaki tartışmada “kentsel toplum” kavramının kentin özgüllüğü
ile paralel gittiğini bu noktada da karşılaşma mekanlarının hayati bir noktaya
oturduğu belirtilmişti. İşte bu noktada şehir parkları kentin özgüllüğüne
yaptığı katkıyla tartışmaya dahil edilmesi gereken ana mekanlardır. Şu bir
gerçektir ki, hızlı kentleşmeyle birlikte ortaya çıkan yeni hayat tarzı, başta
Batı olmak üzere dünyanın her yerinde, belli dönüşümlere yol açmış ve
birtakım problemleri de beraberinde getirmiştir. Günümüzde yeşil alanları
ve parkları hayati bir yere oturtan da işte bu hızlı kentleşme ile bireylerin
ev- iş arasında bir yaşam kurmaya zorlanması, doğadan kopartılması, diğer
bireylerle karşılaşma alanlarının gittikçe azalması ve bunun bir problem
olarak yıkıcı etkilerinin gün geçtikçe daha fazla hissedilmesidir. Bu sebeple,
insanın doğuştan getirmiş olduğu potansiyeline uygun olarak, bugün doğal
yaşam alanları ortaya konmaya çalışılmaktadır.
Günümüzde parklar, ekolojik dengeyi gözeten, ekonomik ve sosyal
işlevleri olan, her sınıftan insanın yaşam alanı olarak anlaşılsa da, tarihsel
süreç içerisinde bir takım farklılıklarla karşılaşmaktayız. Özellikle
1850’lerden 1920’lere kadar Amerika’da parklar, orta ve üst orta sınıfın
özellikle beyazların kullandığı ve temsil edildiği ayrıcalıklı mekânlar olarak
algılanmaktaydı. Daha sonraları parklar, farklı seslerin ortaya çıktığı,
simgelendiği daha iyi bir şehir kültürünün temsilcisi oldu (Young: 1995).
Sosyal birliktelik ve demokratik eşitlik, temel argümanlar olarak karşımıza
çıktı. Daha sağlıklı, daha zengin, suçun daha az işlendiği daha demokratik
toplum beklentisi parklarla özdeşleşti.
Parkların temel amaçlarından biri olan; “her kesime hitap etme ve
onları aynı alanda buluşturma” fonksiyonu da bu noktada bizim konumuza
yön vermektedir. Toplumun birbirinden kopuk yığınlara dönüştüğü
günümüzde, çocuklar ve gençleri temel alarak hazırlanmış, bütünleştirmeye
yönelik projeler ve bilimsel değerlendirmeler bu çağda ihtiyaç duyduğumuz
adımlardan biri olarak görünmektedir.
Bu bağlamda, parkların gençler ve çocuklar üzerinde birleştirici ve

66 Mekân Ekseninde Gençlik ve Parklar
bütünleştirici fonksiyonlarına genel olarak baktığımızda görmekteyiz ki;
suçlar, sosyal aktivitelerin sınırlı olduğu kötü çevrelerde daha yaygındır. Bu
sebeple parklar, çocukların suça karışma olasılıklarını azaltmakta, kültürel
olarak toplum tarafından desteklenen değerlerin aktarımında kritik bir
rol oynamaktadır. Kentsel yoksulluğun ve etnik dışlanmışlığın hissedildiği
mekânlarda, gençlerin eğitimlerinin bir parçası olarak kurgulanan ve
desteklenen parklar sosyal birlikteliği desteklediği gibi, suç oranını da
düşürmektedir.
Demokrasinin bir gereği olan birlikte yaşama kültürü ve aidiyet
duyguları ancak, çocukların ve gençlerin oluşturdukları grupların içinde,
en çok da oyunlar yoluyla öğrenilir. Parklar bu anlamda, doğal bir ortam
sundukları için en iyi ortamlardır. Kırsal alanlarda oluşturulmuş birlikte
yaşama duygusu ve değerlerin aktarımı doğal ortamlarda şekillendiği için,
bu mekanlar kentlerde kültür aktarımı açısından en uygun yerler olarak
karşımıza çıkmaktadır (Peters: 2010).
Şehirleşmenin yaygınlaştığı, kırsal nüfusun azaldığı günümüz modern
dünyasında, kırsala tekrar dönüş mümkün olmadığı için şehrin içinde
yaşama imkânları oluşturmak temel hedef haline gelmelidir. Doğal yaşama
en yakın alanlar bu anlamda parklardır; şehir çevresinde en iyi bilinen
ve kullanılan açık mekânlardır. Sosyal açıdan önemlidir. Farklı kültürler,
ırklar, cinsiyetler, yaşlar, inanışlar arasındaki sınırları kaldıran en önemli
kentsel elemanlardır. Eğer parklar ve yeşil alanlar bugünkü öncelikli
rekreasyonel rollerinden sıyrılıp toplumun gelişimi için bir katalizör olarak
yeni bir role bürünebilirlerse, kentlerimizi zenginleştiren ve biçimlendiren
önemli bileşen olabilme potansiyelini taşıyacaklardır. Vatandaş olmanın
sorumluluğunu almaya hazırlayan bu tür doğal ortamlar, sorumluluk
bilincini arttırmakta ve çocukları toplumsal rollere hazır hale getirmektedir.
Aynı zamanda yeni parklar, spor yoluyla grup dinamiği oluşturup, yerel
düzeydeki vatandaşlık ilişkilerini verimli hale getirmektedir.
Bireylerin gittikçe yalnızlaştığı, ev-iş arasına sıkışmış bu modern
dünyada, farklı kimliklerin bir arada yaşama şansı azalmakta ve kimliklerin
adacıklar halinde temsil edildiği yalıtılmış mekânlar karşımıza çıkmaktadır.
Şu bir gerçektir ki; mekân ve kimlik arasında diyalektik bir ilişki vardır.
Sadece kimlik mekânı inşa etmekle kalmaz; aynı zamanda mekan da kimliği
inşa etmektedir. Bu sebeple sınıfsal, ekonomik veya etnik benzerliğe dayalı
kimlikler üzerinden inşa edilmiş mekânlar günümüzde birer adacık olarak
varlığını sürdürmektedir. Foucault’un terminolojisiyle “Kentsel heterotopya”
adı verilen bu kimlik adacıkları, şehrin içinde bölünmelere sebep olup;
ortak bir şehir kültürünün gelişmesine engel olmaktadır (Stavrides: 2016).
Bu bağlamda, az önce de ifade edildiği gibi, sadece kimlik mekânı değil;
mekân da kimliği değiştirip şekillendirmektedir. Bu sebeple, bir alanın
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içine hapsolmuş gençlerin sadece benzer gündelik yaşam pratiklerinin
üretildiği mekânlarda, farklılıkları algılaması, sorgulaması ve “öteki” ne bir
kapı açması mümkün değildir. Parklar tam da bu karşılaşmanın mümkün
hale geldiği, birlikte yaşamanın tecrübe edilebildiği ana mekânlardan biri
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Farklı lokasyonları olan yerel parklar, etkin halde kullanıldığı
takdirde ortak bir kimliğin inşa edilmesinde kritik bir rol oynayabilir;
böylelikle mekânın kimlik üzerindeki dönüştürücü gücü sosyal birlikteliğe
önemli katkılarda bulunur. Kimlik her ne kadar dönüşüme açık ve ömür
boyu şekillenebilen bir gerçeklik olsa da çocukluk ve gençlik çağı, bu
anlamda kritik eşiktir. Kişiliğimizin ve kimliğimizin temellerini çocukluk
döneminde atarız. Bu dönemde, içinde bulunduğumuz mekânlar, bizim
gelecek dönemde hayatı nasıl algıladığımızı, farklılıklara bakış açımızı
büyük ölçüde şekillendirmektedir. Parklar gibi çoğulculuğun mümkün
olduğu, kendine benzemeyenle karşılaşılan, ortak bir duygu ve amaç
birlikteliği üreten mekânlar, bu anlamda hayatımızın erken dönemlerinde
hayati bir öneme sahiptir.

3. PARKLAR VE OYUNUN TOPLUMSAL İŞLEVİ
Kültür aktarımı gibi en önemli toplumsal fonksiyonu parklarda mümkün
kılan temel araç hiç kuşkusuz oyunlardır. Çocuk için bir yaşam biçimi olan
oyun, çocuğun en doğal öğrenme aracıdır. Bir grup halinde mümkün olan
oyun ve etkinlikler, erken dönemde hayati bir rol üstlenmektedir. “Oyun,
çocuğun dünya hakkındaki bilgisini kültürünü geliştiren başlıca araçtır.
Bu anlamda çocukların en ciddi işidir; dili kullanma ve etkin bir anlatma
aracıdır. Gerçek dünyayla, hayal dünyası arasındaki köprüdür ve çocuğun
öğrenme sürecine attığı ilk adımdır” (Atabay:2012). Aynı zamanda, oyun,
düşünmeye sevk eden yönüyle, anlamlı, aktif, kurala ve olaylara dayanan
bir etkinlik olarak tanımlanmaktadır. Oyunun önemi üzerinde vurgu
yapan çalışmalar, onun önemsiz bir zaman dilimi olmadığını, oldukça ciddi
ve derin bir öneme sahip olduğunu, çocukluk dönemindeki oyunun daha
sonraki yaşamın tohumlarını attığını belirtmektedir (Tuğrul, Ertürk, Özen
Altınkaynak, Güneş: 2014).
Bu sebeplerle, sadece bizim kültürümüzde değil; tüm dünya
kültürlerinde çocukların yaşamında gerekli bir etkinlik olarak görülmekte
ve sürece vurgu yapılarak anlamlı hale gelmektedir. Bu anlamda çocuk
oyunları, çocuğun gelecek yaşantısında gerekli olacak her türlü bilgi ve
beceriyi kazandırmada hazırlık niteliği taşımaktadır. Çocuklar arkadaşları
ile oyun oynamaya başladığı zaman, toplumsal ilişkileri de öğrenmeye
başlıyor ve oyunlarla birlikte yüklendiği rolün üstesinden gelebilmek için
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sorumluluk duyguları artıyor. Bu da hiç kuşkusuz ki çocuğun, toplumu ve
çevresindekileri tanımasına yardımcı oluyor.
Toplumun sosyal zenginliğinin bir göstergesi olan sokak oyunları,
kuşaklar arasında bağ kurarak kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasına
olanak sağlar ve çocuklar, oyunun hem uygulayıcısı hem de aktarıcısı
olurlar. Eskiden beri oynanan “Aç kapıyı bezirgan başı”, “birdirbir”, “yakan
top”, “saklambaç” gibi oyunlar ancak kültür aktarımıyla nesilden nesile
taşınabilir. Kültür aktarımına ek olarak sokak oyunları çocukların fiziksel,
psiko-motor, duygusal, sosyal gelişimine katkıda bulunur ( Atabay: 2012).
Bizim konumuzun kapsamı bakımından oyunların ve bu oyunların
oynandığı parkların, sosyal gelişime etkileri, genişletilerek tartışılması
gereken bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuğun sosyal yönden
gelişmesi, onun birlikte bulunduğu toplum üyeleriyle ortak kurallar ve
normlara uyması, çevresindeki problemlere karşı duyarlılık geliştirebilmesi,
çevresindekilerle iyi iletişim kurması gibi ölçütlere bağlıdır.
Kendisine benzemeyenle karşılaşılan ve böylece ötekiyle iletişim
imkanı sağlayan parklar, bu imkanı sağlayan, grup halindeki oyunların
oynanabildiği bir ortam hazırlamaktadır. Peki bu kültür aktarımı hangi
noktalarda oyun yoluyla sağlanmaktadır?
- Çocuk oyunda üstlendiği toplumsal rollerle, aile ve toplum için
gerekli fonksiyonları yaşayarak öğrenir. Sorumluluklar, davranış
biçimleri ve kişilikler öğrenilir; çocuklar kendine uygun gördüklerini
tekrarlayarak pekiştirebilir.
- Aynı şekilde meslek gruplarına ait roller de üstlenebilir.
- Oyun, çocuğun kendine güven, kendini denetleme, çabuk karar
verme, işbirliği yapma, doğruluk ve disiplin gibi kişisel ve toplumsal
alışkanlıklar kazanmasında en etkili yöntemdir.
- Oyun, iletişim kurmayı sağlar. Gözlem ve işbirliğine katkıda
bulunur. En önemlisi, yardımlaşma duygularını geliştirebilir.
- Dil gelişimi, kültür aktarımının en önemli unsuru olması
bakımından, çocukların ve gençlerin topluma uyum sağlaması için
hayatidir. Oyun sırasında çocuk, hem kendisini ifade etmek hem
de karşısındakini anlamak zorunda. Zihinsel değerlendirme, hayal
gücünü ifade edebilme, duygularını ifade etme en net biçimde ve
adil şekilde, çocukların sosyalleştikleri oyunlar içinde mümkündür.
Çocuk oyun yoluyla sözel becerilerini geliştirir. Sözel becerilerine ek
olarak; sırasını bekleme, trafik kurallarına uyma, telefonla konuşma
gibi sosyal kuralları öğrenir.
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- Ahlaki kavramlar olan doğru-yanlış, iyi-kötü, haklı- haksız gibi
kavramlar oyun yoluyla öğrenilir. Ayrıca başkasına saygı gösterme,
başkalarının ve kendi hakkını koruma, verilen görevleri üstlenme,
güven duyma, işbirliği, karar verip uygulama gibi toplumsal kuralları
da öğrenebilir.
- Oyun yoluyla gruba ait olmayı, birliktelik duygusunu, işbirliğini
tadar ve gelecek hayatlarını da anlamlandırabilir (Atabay:2012).

4.TARİHSEL DÖNÜŞÜM VE ŞEHİR PARKLARININ
YENİLENEN FONKSİYONLARI
Geçmişten günümüze neler değişti ki bugün şehir hayatlarında
çocuklar ve gençler için parklar hayati bir fonksiyon icra etmeye başladı?
Daha önce de kısmen değinildiği gibi, günümüz modern şehir hayatları
bireyleri doğal yaşam alanlarından uzaklaştırmış, yetişkin bireyleri ev ve iş
hayatı gibi ikili bir yaşam tarzı içine hapsetmiş; çocukları da aynı şekilde
okul ve ev arasında gidip gelen bir hayata zorlamıştır. Günümüz çocukları,
insanın kendi varoluş felsefesine ters olarak doğadan kopuk, devasa
apartmanların içinde modern bir esaret yaşamaya mahkum edilmektedir.
Geçmişte, sabahtan akşama kadar enerjisini dışarıda atan gelişim çağındaki
bireyler, bugün kentleşmenin negatif etkisiyle oyun alanları bulamamakta;
ayrıca kısıtlı, bakımsız veya güvensiz alanlarda oynamak yerine evi tercih
etmektedirler. Teknolojik gelişmeler de evdeki bağımlılığı arttırmakta,
çocuklar sanal aktivitelere mahkum bırakılmaktadır. Günümüzde sanal
oyunlara bağımlılık gittikçe artmaktadır.
Çocuklar ve gençler, okul dışındaki vakitlerini sosyalleşmelerine katkı
sağlayacak kültürel faaliyetler yerine, duygusal paylaşımın ve karşılıklı
iletişimin olmadığı bir alanda harcamaya başladılar. Yapılan araştırmalarda
kentlerde yaşayan çocuklara en çok sevdikleri mekânlar sorulduğunda,
96 % oranında çocukların, ev dışı mekânları tercih ettikleri görülmüştür
(Maller, Townsend, Leger, Hendersen-Wilson, Pryor, Prosser & Moore:
2008). Oyun mekânları ve parklar, çocukların gözdesi konumundadır.
Çocukların oyunlar oynadığı parklar, bu anlamda tam da modern dünyanın
çocuklara dayattığı asosyal, doğadan kopmuş birey tahayyülüne bir itiraz
ve direniş biçimi olarak tarafımızca okunmaktadır.
Mekân aidiyeti ve bağlılığı, gündelik hayat pratiklerimizle ve mekânı
kullanma biçimimizle doğrudan ilişkilidir. Michigan’ da yapılan bir
araştırmaya göre; parkları, yürümek, sosyalleşmek, bisiklete binmek için
kullanan bireylerin bu aktivitelere katılmayan bireylere göre çok daha
fazla mekâna bağlılık duydukları anlaşılmaktadır. Erken dönem mekân
aidiyetinin oluştuğu en kritik yaş olması sebebiyle; gündelik hayatın içinde
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aktif bir rolü olan parkların, çocukların ve gençlerin şehre olan aidiyetlerini
arttırıcı bir rol üstleneceği açıktır. Özellikle ergenlik döneminde mekânla
kurmuş olduğumuz bağlar, sonraki yaşamlarımızı doğrudan etkilemekte;
çocukluk çağımızı geçirmiş olduğumuz mekâna, daha sonra yaşam
kurduğumuz yerlerden daha fazla aidiyet hissetmekteyiz. Bu anlam, salt
mekânın ürettiği bir anlam değildir; o anlam toplum tarafından inşa
edilmiştir. Mekâna duyulan bağlılık, bu anlamda, oraya karşı sorumluluk
duygusunu da arttıran bir unsur olmaktadır. Yani parklarla zenginleştirilmiş
bir şehre, çocukların çok daha fazla bir sorumluluk ve aidiyet hissedeceği
açıktır. (Wolf, Krueger, & Flora: 2014)
Sadece yerel düzeyde farklılıkların karşılaşma alanı değil; aynı zamanda
parklar ve yeşil alanlar, dış göç yoluyla gelmiş, bambaşka kültürel atmosferin
ürünü olan gençlerin ve çocukların yerel kültürle karşılaşma alanıdır. Göç
edilen ülkenin toplumsal değerlerinin ve kültürünün aktarılmasında, daha
önce de ifade edildiği gibi, özellikle dil gelişimlerinde, parklar hayati bir
öneme sahiptir. Çok-kültürlü bir toplumun nasıl sağlanacağı üzerine,
tartışmaların devam ettiği Avrupa ülkelerinde, boş zaman etkinliklerinin,
yeşil alanların ve şehir parklarının toplumsal birlikteliği ve beraberliği
nasıl desteklediği ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. İsviçre’nin başkenti
Zürih’te, parkların farklı etnik kökenli gençler arasındaki etkisi araştırılmış
ve göç yoluyla gelen gençler üzerinde sosyal birlikteliği destekleyen
olumlu sonuçlarla karşılaşılmıştır. Açık alanlarda karşılaşma imkânı,
sosyal ayrışmayı azaltan; toplumsal fonksiyonların devamını arttıran bir
rol üstlenmektedir (Seeland:2009). Benzer şekilde günümüzde, Suriye’
den gelen göçmenlerin entegrasyon problemleri ülkemizde tartışılmakta;
özellikle okul çağındaki çocukların dil öğrenme ve Türkiye’ ye adaptasyon
süreçleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu sorunlara çözümler bulmak
günümüzde temel hedeflerden biri olmuştur. Tıpkı İsviçre örneğinde olduğu
gibi, şehir parkları ve açık alanlar, Türk kökenli çocuklarla, göç yoluyla gelen
Suriyeli çocuklar arasında etkileşim sağlayarak kültür aktarımı, dil gelişimi
ve aidiyet duygusu için bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların
kendi aralarında kurdukları oyun gruplarına ek olarak, belediye tarafından
parklarda sağlanacak her türlü birlikteliği desteklemeye yönelik sosyal
faaliyetler, göç problemiyle karşı karşıya kalan şehirlerimiz için bir çözüm
olarak tarafımızca önerilmektedir.

5. PARKLARA ULAŞILABİLİRLİK
Hiç kuşku yok ki bireyin sosyal hayata katılımında, mekânın
ulaşılabilirliği ve erişilebilirliği kritik bir önem arz etmektedir. Yukarıda
saymış olduğumuz bütün bu faydalara rağmen, parklara ulaşılabilirlik
kültüre ve gelir düzeyine göre değişkenlik göstermektedir. Amerika’da
yapılan çalışmalarda; siyah Amerikalılarla, beyaz Amerikalıların
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kullandıkları parklar arasında farklar olduğu ve bir ayrışmaya gidildiği
gözükmektedir. Etnik temelli ayrışmalar yerine, Türkiye’ de daha çok gelir
farklılıkları üzerinden bir ayrışma gözükmektedir. Ülkemizde güvenli ve
bakımlı parklar, üst gelir gruplarının yaşadığı semtlerde yer almaktadır. Alt
gelir gruplarının yaşadığı semtlerde ise parklar ve yeşil alanlar, problemli
alanlar olarak algılanmaktadır (Özdemir: 2009).
Bütün bu ayrışmalarda bizim temel sorularımız şunlar olmalıdır;
her park eşit düzeyde bir bakımla karşılaşmakta; benzer malzemeler
kullanılmakta ve her parkı her çocuk kullanabilmekte midir? Demokratik
kent yaşamına özendirici faaliyetleri barındırması gereken parklar sınıfsal
farklılığı yeniden mi üretmektedir; yoksa her kesimden çocuğa eşit ulaşım
ve kullanma hakkını vermekte midir?
Bu anlamda yenilenen ve adil ulaşım imkânı sağlanan parklar, sınıfsal
eşitsizlikleri azaltarak farklı ekonomik düzeydeki çocukların, ortak bir
mekânda ortak bir aidiyet üretmesine katkıda bulunacaktır.
Bugün orta ve üst orta sınıfın konuşlandığı siteler, bir yaşam tarzı
iddiasının ürünüdür. Bu siteler, bir yaşam tarzı sunarken; yeşil alanlarıyla,
çocuk parklarıyla ve yüzme havuzu gibi sosyal alanlarıyla bir rahatlama
alanı vaat ederler. Bütün bu yaşam tarzı iddiasına karşılık, sitelerin içine
sıkışmış bu alanları, gerçek bir sosyalleşme alanları olarak ifade etmek
çok zor gözükmektedir; çünkü buralar farklılıklara kapı aralamamakta,
demokratik kentsel kimlik üzerinde tehdit edici bir forma bürünmekte
ve böylece kamusal mekanlar özelleştirilmektedir. Özel okullarda, özel
sitelerde, özel kurslarda, alışveriş merkezlerinde özel oyun alanlarında
sadece kendisine benzeyenle iletişim kuran bir gençliğin, bu anlamda
problemli olacağı ve ortak bir yaşam kültürü ortaya koyamayacağı açıktır.
Bütün bu özelleştirmelere karşı, lokal düzeyde yetkililerce düzenlenmiş ve
yenilenmiş parkların, bir nefes ve alternatif olması, tüm bu tehditlere karşı
bütünleştirici bir rol üstlenmesiyle mümkündür.
Aynı parkın içinde farklı gelir gruplarına hitap eden kafelere,
restoranlara, piknik mekânlarına rağmen çocuklar, ebeveynlerinin aksine,
aynı oyun alanlarında birleşme imkanına hala sahiptir. Uzmanlara düşen
en önemli görev, her kesimden genç bireyleri bu parklara çekmektir.
Algısal olarak her parkta eşit muamele ile karşılaşacağına inanan gençlerin
ve çocukların, toplumun adalet duygusuna karşı güveninin artacağına;
kendini ifade etmekten kaçınmayacağına şüphe yoktur. Bu anlamda, gerek
sportif faaliyetler, gerekse konser gibi kültürel aktiviteler her çocuğun
ulaşabileceği şekilde düzenlenmeli ve fırsat eşitliği sağlanmalıdır.
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SONUÇ
Modernite tartışmalarında, hızlı toplumsal dönüşümlerle birlikte
mekan-kimlik arasında karşılıklı ilişki önem kazanmakta, kimlikleri ve
mekanları anlamak için ikisini birden incelemeye almak gerekmektedir. O
mekanın içinde gerçekleşen her türlü etkileşim, hem mekanın kendisini,
hem de kimlikleri değiştirmektedir. Şu bir gerçektir ki, bugün gündelik
hayat pratiklerimiz değişmiş, insanoğlu kendi varoluş potansiyeline aykırı
bir şekilde doğadan kopuk bir yaşam tarzıyla baş başa kalmıştır. Bundan en
çok etkilenen de hiç kuşkusuz enerjisini ve potansiyelini en fazla kullanmaya
ihtiyaç duyan çocuklardır. Geçmişte, kırsal yaşamda enerjilerini harcayan
çocuklar ve gençler, sosyalleşerek toplumsal rolleri öğrenmekte ve kültür
aktarımı sağlıklı bir şekilde gerçekleşmekteydi. Bu anlamda kırsal yaşamdan
kente geçişte kent içindeki ana mekanlardan biri olarak şehir parkları önem
kazanmaktadır. Bu parklarda oynanan oyunlar kimlik inşasında hayati bir
önem taşımaktadır. Günümüzde sokak oyunlarının oynandığı yerler artık
kentsel yaşamda geleneksel formdaki sokakların kendisi olmaktan çıkmış;
bu fonksiyonu parklar ve yeşil alanlar üstlenmiştir. Oyunlar rollerin,
toplumsal beklentilerin, kendini ifade etmenin, duygusal ve sosyal zekanın
geliştiği en etkili öğrenme biçimidir. Gerek oyunlar, gerek de birlikteliği
arttıran diğer rekreatif faaliyetler yoluyla bu fonksiyonun icra edildiği
gözlemlenmektedir. Bu anlamda, gelir farklılıklarının aşıldığı, ötekini
tanıma fırsatı veren, fırsat eşitliği sağlayan, toplumsal birlikteliği arttıran
parklar, kültür aktarımının gerçekleştiği temel mekânlardan biri olarak
günümüzde varlığını devam ettirmeli ve desteklenmelidir.
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SG DESREKLİ MİMARİ PROJE STÜDYOSU
VRAided Architectural Design Studio

Eray ŞAHBAZ*2
Özet
Bu çalışmada sanal Gerçeklik (SG) teknolojisinin mimarlık bölümlerinde
proje kritiklerini destekleyici bir araç olarak kullanım potansiyeli incelenmiştir.
SG teknolojisi sayesinde mimari projeler daha tasarım aşamasındayken içinde
gezilebilen sanal yapılar haline dönüşmektedir. Öğrenciler tasarladıkları projeleri
içinde gezdirerek anlatma imkânı bulurken, proje yürütücüleri ise eleştirilerini
yerinde uygulamalı olarak gösterebilmektedir. Böylece gerek öğrenciler gerekse
proje yürütücüleri için daha ileri düzey etkileşimli bir 3 boyutlu ortam deneyimi
sunulmaktadır. Çalışma kapsamında Karabük Üniversitesi Mimarlık Bölümü
öğrencilerinden 5 kişilik bir grubun dönem projeleri sanal ortama aktarılmış
ve proje kritikleri SG teknolojisi ile desteklenmiştir. Çalışma sonucunda SG
teknolojisinin mimari proje kritiklerini desteklemede etkin bir araç olduğu
gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: sanal gerçeklik, interaktif öğrenme, hiper-ortam araçları,
mimari stüdyo, sg-destekli mimarlık eğitimi, mimarlık

Abstract
This study evaluates usage area of the Virtual Reality (VR) Technologies as a
supportive tool to architectural studio class in architectural education. With VR
Technologies, the architectural studio projects return virtual environments which
human can navigate although they were only in sketch mode. The students may
find opportunity to demonstrate their projects through traveling in the building.
The lecturers also have opportunity to criticize the project while experiencing it.
Thereby an advanced interactive 3D experiment is offered to both students and
lecturers. As part of the study 5 volunteer students gathered from Department of
Architecture in Karabuk University. Their projects transferred to computer as VR
applications and the critics supported by these tools. Finally, it was observed that
VR technologies have a great potential to support architectural studio works.
Keywords: virtual reality, interactive learning, hyper-media tools, design
studio, vr-based architectural education, architecture
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GİRİŞ
Mimarlık bölümlerinde tasarım sürecinin işlendiği mimari proje
stüdyolarının kritiklerle desteklenmesi elzemdir. Öğrenciler bu kritikler
vasıtasıyla bir projenin başlangıçtan bitimine kadar gelişim süreçlerini
aşama aşama görebilmektedir. Proje kritiklerinde birebir etkileşim çok
önemlidir. Bu yüzden mimari proje stüdyolarında öğrenciler 5 ila 10’ar
kişilik gruplara ayrılıp, her gruba bir proje yürütücüsü atanmaktadır.
Proje yürütücüsü dönem boyunca gruptaki öğrencilerin projelerinin
gelişimini haftalık kritiklerle desteklemektedir. Ayrıca dönem ortasında ve
dönem sonunda yapılan jürilerle tüm proje yürütücüleri projeleri görme
ve eleştirme imkânı bulmaktadır. Böylece öğrenciler projeleri hakkındaki
birbirinden farklı görüş ve bakış açılarını görebilmektedirler.
SG destekli eğitim uygulamaları okullarda, şirketlerde veya devlet
kurumlarında belirli bir kitleyi eğitmek amacıyla sıkça kullanılmaktadır.
Örneğin ABD’de askerlerin, itfaiyecilerin veya polislerin eğitilmesinde SG
destekli simülasyon uygulamaları devlet kurumları tarafından etkin bir
şekilde kullanılmaktadır (Michael and Chen 2006)(Hulst and Ruijsendaal
2012). SG teknolojisi kullanıcılara yaparak ve deneyimleyerek öğrenme
fırsatı sunmaktadır (Banks, 1998; Prensky, 2006). Bu teknoloji keşfetme,
deneme-yanılma ve deneyimleme gibi özellikleriyle öğrencileri eğitimde
aktif rol almaya da teşvik etmektedir (Jonassen 1996).
Teknoloji hızla gelişirken mimarlık eğitiminin buna ayak uydurduğunu
söylemek pek de mümkün değildir (Prensky 2001). Mimari proje
kritiklerinin gelişen teknoloji ile birlikte daha ileri bir düzeye taşınması
mümkündür. SG teknolojisi ile tasarım sürecinin sanal ortamda öğrenci ve
proje yürütücüsü tarafından eşzamanlı deneyimlenmesi proje kritiklerinin
etkileşimini arttırmada önemli bir potansiyele sahiptir. SG yeni tarz bir
3 boyutlu kullanıcı ara yüzüdür ve gerçek zamanlı etkileşimlere olanak
sağlamaktadır (Lv, Li, and Li 2017). SG teknolojisi sayesinde öğrenciler
deneyimsel ortamda yeni fikirler keşfetme fırsatı bulmaktadır (Shin 2017).

SANAL GERÇEKLİK
SG teknolojisi gerçek ya da hayali durumların 3 boyutlu bilgisayar
teknolojisi yardımıyla sanal ortamda canlandırılmasıdır. SG uygulamaları
iki türde incelenebilir (Innocenti 2017). Bunlardan ilki bilgisayar
ekranları veya panel ekranlar gibi görüntü araçları vasıtasıyla oluşturulan
düşük-sarmal ortam (Low-Immersive Virtual Environment [LIVE])
uygulamalarıdır. İkinci tür ise görüş açısını tamamen kaplayan sanal
gerçeklik gözlükleri (HMD) vasıtasıyla oluşturulan yüksek-sarmal sanal
ortamlardır (High-Immersive Virtual Environment [HIVE]).
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Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde görmeye alışık olduğumuz Sanal
Gerçeklik (SG) teknolojisi günümüzde neredeyse herkesin ulaşabileceği
hale gelmiştir. Aslında son birkaç yıl öncesine kadar SG hala inşaların
kolay kolay ulaşamayacağı bir teknolojiydi. Oculus Rift gibi projeler SG’yi
bilim kurgu olmaktan çıkarsa da bu araçlar son kullanıcılar için bir hayli
maliyetliydi. Akıllı telefon üreticilerinin bir eğlence aracı olarak SG’yi
keşfetmesiyle birlikte bu durumun bir anda değiştiğini ve SG’nin, cep
telefonu olan neredeyse herkes tarafından erişilebilen bir eğlence aracına
döndüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Zira Google Cardboard ile
kartondan bir sanal gerçeklik gözlüğü yapıp cep telefonunu bu gözlüğe
takarak SG deneyimi yaşamak mümkün hale gelmiştir. Her ne kadar
cep telefonlarının sağladığı SG deneyiminin şu an için Oculus Rift gibi
profesyonel araçların yerini tutmayacağı aşikarsa da neredeyse maliyetsiz
oluşu tercih edilebilirliklerini arttırmaktadır. Akıllı telefon teknolojisinin
gelişmeye açık olduğu düşünüldüğünde bu teknolojinin daha da gelişeceği
de bir diğer gerçektir.

MİMARLIKTA SG DESTEKLİ UYGULAMALAR
Mimarlıkta sanal gerçekliğin bir sunum aracı olarak kullanılması
tasarım halindeki bir projeyi kullanıcıya içinde geziyormuş gibi gösterme
ihtiyacından doğmuştur. İlk zamanlar panoramik resim ya da videolarla
oluşturulan SG destekli sunumlar oyun motorlarının eşzamanlı gerçekçi
sunumlar için kullanılabileceğinin keşfedilmesiyle çağ atlamıştır.
Günümüzde oyun motorlarının gelişmesiyle birlikte ışık, gölge ve
yansıma gibi etkenler kolaylıkla bilgisayarlar tarafından eşzamanlı olarak
canlandırılabilmektedir. Normal şartlarda saatler süren render kalitesini
aratmayan görüntüler bu ekran kartları ve oyun motorlarının desteğiyle
artık rahatlıkla elde edilebilmektedir.
Aslında oyun motorlarının mimari sunumlarda kullanımı
SG destekli uygulamalardan daha öncelerine dayanmaktadır.
3D modelleme programında çizilen bir projenin oyun motoru
yardımıyla eşzamanlı ve pratik bir şekilde sunulması Lumion,
LumenRT ve Showcase gibi bu amaç doğrultusunda geliştirilen
programlarla mümkündü. Bu programlar mimari sunumları
daha kolay hale getirmek ve pratik sunumlar hazırlamak için
geliştirilen uygulamalardır. Pratiklik açısından söz konusu
programlar tut yerleştir mantığında kullanımı kolay ara yüzlere
sahiptir (Şekil 1).
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Şekil 1 Sırasıyla Lumion, LumenRT ve Showcase programlarının ekran
görüntüleri (kaynak: Google Images)

Söz konusu yazılımların SG destekleri henüz panoramik görseller
oluşturmaktan öteye geçmemiş olsa da SG teknolojisinin her geçen gün
yaygınlaştığı düşünüldüğünde ileriki dönemlerde bu tür uygulamaların SG
desteğinin daha da gelişeceğini tahmin etmek pek zor değildir. Programlama
bilgisi olmayan insanlar bile bu programlar sayesinde bilgisayar oyunlarına
benzer eşzamanlı SG sunumlar yapabilecektir.

Oyun Motorları
SG destekli mimari sunumlarda tam etkileşimli bir deneyim için oyun
motorlarının altyapısını kullanmak neredeyse bir zorunluluktur. Özellikle
tıpkı oyun oynuyormuş gibi bir kullanıcıyı modellenen bir yapının içinde
eşzamanlı olarak gerçekçi bir şekilde gezdirebilmek için söz konusu
uygulamayı bilgisayar oyunlarının mantığıyla geliştirmek gereklidir.
Oyun motorları ekran kartlarının donanımsal özelliklerini kullanarak
son derece gerçekçi grafikler üretebilmektedir. Ekran kartları grafik
işlemlerini gerçekleştirmek için geliştirilmiş özel parçalardır ve işlemci ile
çok uzun sürecek grafik işlemlerini kısa sürede gerçekleştirebilmektedir.
Beraberlerinde gömülü gelen ve donanım özelliklerini verimli şekilde
kullanmaya yardımcı olan SHADER, OPENGL ve DIRECTX gibi altyapılar
sayesinde ekran kartları ışık, gölge ve yansıma gibi grafiksel işlemleri
eşzamanlı gerçekleştirebilmektedir.
Piyasada ücretli veya ücretsiz birçok oyun motoru bulunmaktadır.
Epic firmasının 90’lı yıllardan bu yana geliştirdiği Unreal Engine, Crytek
firmasının geliştirdiği Cry Engine, EA Games firmasının geliştirdiği
Frostbite Engine, Unity Technologies tarafından geliştirilen Unity Engine,
Autodesk tarafından geliştirilen Stingray ve Blender Foundation tarafından
açık kaynak koduyla geliştirilen Blender Game Engine bunlardan
bazılarıdır. Büyüyen SG pazarı sonucunda söz konusu oyun motorlarının
çoğu SG teknolojisine destek vermeye başlamıştır.
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SG DESTEKLİ MİMARİ PROJE STÜDYOSU
DENEYİMİ
Çalışma kapsamında Mimari Stüdyo 6 dersini alan 3D modelleme
bilgisine sahip gönüllü 5 öğrenci seçilmiştir. İlk birkaç ay tasarım sürecinin
ilk aşamalarını tamamladıktan sonra projeler 3 boyutlu çizime uygun hale
geldiğinde öğrenciler tasarımlarını bilgisayar ortamına aktarmışlardır.
Projelerin sanal ortama aktarımında açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir
yazılım olan Blender Oyun Motoru kullanılmıştır. Sanal ortama aktarılan
üç boyutlu çizimler Python programlama dili kullanılarak Android
platformunda SG’ye uyumlu olarak çalışacak şekilde çift ekran haline
getirilmiştir (Şekil 2).

Şekil 2 Bir öğrenci projesinin SG ekranındaki görüntüsü

SG deneyimi için cep telefonlarını sanal gerçeklik gözlüğü olarak
kullanmaya yarayan Bobo VR Z4 marka aparat kullanılmıştır (Şekil 3).
Google cardboard’ın endüstriyel bir sürümü olan bu araç Andrid ve IOS
tabanlı cep telefonlarını desteklemektedir. Ürün mercekler sayesinde cep
telefonunda oluşan çift görüntüyü kullanıcının tüm görüş açısını kapsayacak
şekilde ayarlamaktadır. Böylece kullanıcı sanal ortam tarafından tamamen
sarıldığı hissine kapılmaktadır. Bobo VR Z4 bluetooth destekli kablosuz
bir oyun kolu (joystick) ile birlikte gelmektedir. Kullanıcı bu kumanda
sayesinde mimari projenin içinde bilgisayar oyunu oynuyormuşçasına
hareket edebilmekte mimari projede istediği noktaya gidebilmektedir.
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Şekil 3 Çalışmada kullanılan Bobo VR sanal gerçeklik standının iç ve dış görünüşü

Hazırlanan bu düzenekle öğrenciler kendi tasarladıkları projeleri,
içine girerek deneyimleme fırsatı bulmuşlardır. Hayal ettikleri mekânın
bitmiş bir yapı olarak son halini gerçeğe yakın bir şekilde eşzamanlı olarak
görebilmişlerdir. Projeyi tasarlarken düşündüklerini bizzat yapının içinde
gezdirerek proje yürütücüsüne anlatma imkanına sahip olmuşlardır. Aynı
şekilde proje yürütücüsü de öğrenciye ait projeyi doğrudan içinde gezerek
deneyimlemiştir. Projeyle ilgili görüşlerini ve eleştirilerini sadece sözlü
anlatmak yerine bizzat projenin içinde öğrenciye birebir gösterme imkânı
bulmuştur. Böylece proje kritikleri SG yardımıyla daha ileri bir boyuta
taşınmıştır.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Teknolojideki yenilikler ve gelişmeler eğitimcilere karşılaştıkları
kısıtlamaları aşmada yeni imkanlar sunmaktadır. SG destekli proje sunumu
öğrencilerin tasarladıkları projeyi içinde gezerek deneyimlemelerine ve
yaptıkları hataları birinci elden gözlemlemelerine olanak sağlamaktadır.
SG teknolojisi ile proje yürütücüleri de öğrencilerin tasarladıkları
projeleri içinde gezerek yorumlama, eleştirme ve eleştirdikleri noktaları
öğrencilere anında gösterme fırsatı bulmaktadır. Öğrenci, projesini sanal
gerçeklik ortamında içinde gezermiş gibi anlatırken, yürütücü de öğrenciye
eleştirilerini projenin içinde uygulamalı olarak gösterebilmektedir.
SG destekli mimari proje çalışmasıyla öğrenciler kendi tasarladıkları
projeyi ilk elden deneyimleme fırsatı bulmuşlardır. Mekân oranları, iç
mekân yükseklikleri, kullanılan malzeme ve ışığın etkisi gibi etkenleri sanki
yapıyı geziyormuş gibi kullanıcının gözünden deneyimleyebilmişlerdir.
Bu uygulama öğrencilerin 3 boyutlu düşünme ve algılama yetilerinin
gelişmesine de yardımcı olmuştur. Öğrenciler tasarladıkları projenin kâğıt
üzerindeki haliyle 3 boyutlu halini karşılaştırmalı olarak görmüşlerdir. SG
teknolojisi tasarımın mekânsal etkisinin eşzamanlı deneyimlenmesine de
yardımcı olmuştur. Böylece öğrenciler kâğıt üzerinde tasarlarken hayal
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ettikleri mekânsal etkinin içinde gezdiklerinde düşündükleri gibi olup
olmadığını SG ortamında görmüşlerdir. İstedikleri gibi olmayan kısımları
elde ettikleri tecrübeler doğrultusunda revize etme fırsatı bulmuşlardır.
SG teknolojisinin mimarlık eğitimindeki potansiyeli sadece proje
sunumlarıyla sınırlı değildir. Mimarlık eğitiminde SG destekli uygulamalar
proje sunumundan yapı bilgisine, sanat tarihinden restorasyon
uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede öğretim sürecinin etkinliğini
arttırmada kullanılanım potansiyeline sahiptir. Örneğin mimarlık
eğitimi için çok önemli bir ders olan yapı bilgisi için de ideal bir eğitim
aracıdır. Tasarlanan yapının uygulama süreci ve teknik detaylar sanal
gerçeklik vasıtasıyla öğrencilere sanal ortamda uygulamalı şekilde
gösterilebilmektedir. Söz konusu teknoloji gerek modern gerekse eski
yapım tekniklerinin uygulamalı olarak öğretilmesinde de etkin bir yöntem
olarak kullanılabilecek düzeydedir. SG vasıtasıyla yapım tekniklerinin tıpkı
yerindeymiş gibi yaparak-yaşayarak öğrenilmesi mümkün hale gelmektedir.
Yine tarihi yapıların onarılma ve restore tekniklerinin öğretilmesinde
de bu teknoloji etkin olarak kullanım potansiyeline sahiptir. Öğrenciler
sanal gözlükler vasıtasıyla yapının içindeymiş gibi öğretilen tekniğin nasıl
uygulandığını, uygulama sırasında yapılan yanlışları ve hataları yapıya
herhangi bir zarar vermeden görebilir.
Bilgisayar teknolojilerinin gelişimiyle birlikte sanal gerçeklik ve
simülasyon uygulamaları günlük yaşamın vazgeçilmez birer öğesi haline
gelecektir. Yakın gelecekte özellikle sanal ve arttırılmış gerçekliğin
yaygınlaşmasıyla insanlar gerçek hayatta deneyimleme fırsatı bulamadıkları
birçok şeyi sanal ortamda deneyimleme fırsatı bulacaklardır. Bu durumdan
mesleklerin ve meslek eğitimlerinin de nasibini alacağı aşikardır. Özellikle
geleneksel sınıf ortamında gerçekleştirilmesi imkânsız olan birçok etkinlik
sanal gerçeklik sayesinde sınıf ortamına taşınacaktır. Öğrenciler belki de
normal şartlarda sınıf ortamında deneyimleme fırsatı bulamayacakları
tecrübeleri sanal ortamda yaparak-yaşayarak öğrenme fırsatı bulacaklardır.
Söz konusu teknolojilerin sınıf ortamında etkin olarak kullanılması sınıf içi
eğitimin tekdüzeliğinin kırılmasına ve kalitesinin arttırılmasına yardımcı
olacaktır.
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TRAFİK KAZALARI ÜZERİNDE ŞEHİR
TASARIMININ ETKİSİ
Impact Of The City (Urban) Design On Road Traffic Accidents

Mahsa ANBARI*1
Özet
Kent; insanların yaşamlarını sürdürdüğü fiziksel bir çevre aynı zamanda
dinamik bir sistemdir. Ekonomik ölçütler, yönetsel örgütlenmeler, populasyon,
süreklilik gerektiren toplumsal birlikteliğin bir arada bulunduğu fiziksel olarak
inşa edilmiş bir çevre ve aynı zamanda sosyal faktörler toplamıdır.
Kent ve kentleşme; teknolojinin gelişmesi ile birlikte hız kazanmıştır. Özellikle
gelişmekte olan ülkeler de (İran ve Türkiye gibi) büyük şehirlerin sayısında artış
görülmektedir.
Günden güne kentler kalabalıklaşmakta, nüfus yoğunluğu artmakta; her kent
kendine özgü farklı boyutlar (ekonomik, çevresel) kazanmaktadır ve farklı bir rol
ile ön plana çıkmaktadır.
Her kent; varlığını sürdürebilmesi ve sistemli bir şekilde gelişmesi için,
yönetim ve planlamaya ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda kentsel alanlarda
güvenlik, emniyet duygusu oluşturulmalıdır. Bu görevler şehir yöneticilerin belli
başlı görevleri arasında yer almaktadır.
Trafik kazalari tüm dünyada her geçen gün artış göstermektedir. Dünya
üzerindeki araç sayısı, nüfusa paralel olarak artmaktadır.Bununla beraber trafik
kazaları sayısı da aynı şekilde tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. Nüfusu hızla artmakta
olan Türkiye ve İran’da da aynı şekilde trafik kaza sayısı tehlikeli boyutlara
ulaşmıştır. Bu çalışmada; örneklem alınacak olan iki ülkenin (İran-Türkiye), şehir
tasarımlarının trafik kazaları üzerindeki etkileri, aynı zamanda bu kazaların nasıl
azaltılabileceği hatta engellenebileceği araştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Trafik,Trafik kazaları, Şehir tasarım, Kent, Türkiye’de
trafik, Türkiye’de trafik.

Abstract
City (Urban); a physical environment in which people have proceeded
their life is at the same time a dynamic system. It is the aggregate of economic
criteria, administrative organizations, population, an environment which has
been built physically wherein the social togetherness (relationship) that required
sustainability is available and the social factors as well.
Urban (City) and Urbanization; has got acceleration in line with the
development of technology. An increase has been observed in the number of great
cities especially in the developing countries (i.e. Iran and Turkey, etc.).
* (Unvan); Gazi üniversitesi, e-mail:mahsa_anbari@yahoo.com

84 Trafik Kazaları Üzerinde Şehir Tasarımının Etkisi
Cities have been getting crowded gradually from day to day, and
density of the population has been increased; each and every city has been
gaining specific and different dimensions (economic, environmental, etc.)
and emerged with a different role.
In order to proceed with its existence and to develop systematically each city
needs to have administration and planning. At the same time the sense of security
and safety should be created at the urban areas. These tasks have been among the
major obligations and duties of the city executives.
Traffic accidents have been showing an increase day by day all over the world.
The numbers of motor-vehicles in the world have been increasing in parallel to
the population. However, the number of road traffic accidents has also reached
at dangerous levels. Traffic accidents have also reached at dangerous rates in
Turkey and Iran whose population have been increasing rapidly. In this study the
impacts of city/urban designs of the two countries (Iran – Turkey) from which
sampling to be taken on the road traffic accidents, and at the same time how such
traffic accidents could be minimized and even how they could be prevented will be
studied and researched.
Keywords: Traffic, Road Traffic Accidents, City (Urban) Design, City (Urban),
Road Traffic in Turkey, Traffic in Turkey.

Giriş
Bütünleştirilmiş kentler; konsantre nüfusa, aynı zamanda özel adetler ve kültüre sahiptirler. Tarih süresince kentleşme; vatandaşlık, sosyal ve
politik kavramlar; kentlerin gelişmesi için en önemli unsurlar olarak kabul
edilmiştir. Hükümetlerin çalışmaları ve hizmetlerinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ilk planda yer almaktadır.
Kent ve kentleşme; teknolojinin gelişmesi ile birlikte hız kazanmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler de büyük şehirlerin sayısında artış görülmektedir.
Günden güne kentler kalabalıklaşmakta, nüfus yoğunluğu artmakta;
her kent kendine özgü farklı boyutlar (ekonomik, çevresel) kazanmakta ve
farklı bir rol ile ön plana çıkmaktadır.
Her kent; varlığını sürdürebilmesi ve sistemli bir şekilde gelişmesi için,
yönetim ve planlamaya ihtiyaç duyar. Aynı zamanda kentsel alanlarda güvenlik, emniyet duygusu oluşturulmalıdır. Bu görevler şehir yöneticilerin
belli başlı görevleri arasında yer almaktadır.
İstatiksel olarakta dünya genelinde trafik kazaları ve kazalar sonucu
kayıplar artmaktadır. Nüfus artışı, kentlerdeki değişmeler ve gelişmelerin
bu artışlarda önemli etklerinin olduğu düşünülmektedir (Cevre, 2010, 8.
Ve Çayır, 2010).
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Sanayi devriminden sonra otomobil kullanımın artması, kentlerin
fiziksel olarak gelişmesini zorunlu hale getirmiştir. Artan nüfus ile beraber
trafik kazalarında da doğru orantılı bir şekilde artış meydana gelmiştir.
Dünya genelinde insanların ölüm sebepleri arasında trafik kazaları 11.
sırada yer alırken trafik kazalarından kaynaklı ölümler Türkiye’de 9.
sıradadır. Dünya geneline (gelişmiş ülkeler) nazaran Türkiye’de trafik
kazaları daha yoğun yaşanmaktadır. İran’da ise 4. sıradadır (Cevre, 2010,
8. Ve Çayır, 2010). Bu durum İran’ın trafik kazalarını azaltıcı tedbirleri
arttırması gerektiğini göstermektedir.
Kentlerin, şehirlerin kendilerine özgü karakteristik yapıları mevcuttur.
Her şehrin yüzölçümü olarak bir büyüklüğü, dünya üzerindeki kapladığı
farklı bir konumu bulunur. Konumuna bağlı olarak o şehrin sahip olduğu
iklimi vardır. Örneğin Ankara İçanadolu da bulunmasından dolayı karasal
iklime sahiptir.Ayrıca her şehrin kendine özgü bir sosyal ve politik rolu
vardır. Bu özellikler şehirler arasındaki farklılıkları oluşturur. Ancak
şehirler arasında benzer yönler de bulunmaktadır. Örneğin bütün şehirler
kentsel alanlara sahiptirler. Genel olarak şehirlerde arazi kullanımı 3
kategoriye ayrılırlar ( Sobhani V.S, 2015):
Konut (%40-%50) alanları
Hizmetler (%25-%30) alanları
İletişim (%25-%30) alanları
Kentsel tasarım, kentin fiziksel dokusunu oluşturur ve sürekli olarak
kentleri yeniler. Zamanla artan nüfus, artan veyahut değişen ihtiyaçlar,
önceliklerin değişmesi, cazibe merkezlerinin değişmesi veya artması, kent
tasarımcılarının ele aldığı konular olarak öne çıkar. Kent tasarımcıları
uygulama yaparken çeşitli faktörleri dikkate alarak hareket ederler. Bunların
başında şehrin tarihi dokusu, sosyal yapıları, şehir ve yaşayan vatandaşları
için daha yaşanabilir bir yer oluşturulması gelir (Çayır, 2010).
Sokakların tasarımı için aşağıda verilen etmenler göz onüne alınır
(Nesim,2015, 8):
1.Çevre arazisi
2. Sürdürülebilir ulaşımın gelişimi
3. Alan yönetimi
4. Erişim kısıtlamaları
5. Park Alanı Yönetimi.
Sokak tasarımın yapılırken ilk olarak çevre arazisinin fiziksel özellikleri ele alınır ve o alanın yapısına göre planlar çerçevesinde düzenlemelerde
bulunulur.Tasarım yapılacak bölgenin fiziki durumu,iklimi,populasyonu,sosyal ve ekonomik öncelikleri şehir tasarımcılarının çalışmalarına yön
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vermektedir.Bu çalışmalar yapılırken o alanın en verimli şekilde kullanımına yönelik alan yönetimi yapılıp bölgenin sürdürülebilir ulaşımı geliştirilerek diğer bölgelerle bağlantılar oluşturulur.Sokak tasarımında kullanılan
bir diğer etmen ise erişim kısıtlamalarıdır.Bu kısıtlamaların birkaç sebebi bulunabilir.Hava kirliliği,trafik yoğunluğu,bazı araçların zarar verme
ihtimali (ağırlık-uzunluk-genişlik gibi),gürültü gibi. En son olarak sokak
tasarımında ele alınan bir diğer etmen park alanı yönetimidir.Park alanı
yönetimi; park alanlarının, daha etkin kullanımı ve daha az insan kaynağı/
efor ile yönetimine imkan vererek daha kaliteli park servisi, etkin park yeri
– araç dağılımı ve müşteri memnuniyeti sağlar.
Şehir tasarımcılarının yaptıkları her türlü düzenlemelere, çalışmalara,
hükümetlerin aldığı tedbirlere rağmen, trafik kazalarının en büyük
sebebi insandan kaynaklanan hatalar olmasından dolayı ve nüfusun da
sürekli olarak artması ile birlikte trafik kazaları da sayı olarak her geçen
gün artmaktadır (Amanpur v.s, 2014).
2020 yılında dünya genelinde trafik kazalarında beklenen ölümler
yüksek gelirli ülkelerde %27 azalacak, düşük gelirli ve orta gelirli ülkelerde
%83 artacaktır (İran bu gruptadır, Türkiye ise yeni projelerinin de etkisi
ile bu grubun dışına çıktığını göstermektedir). Bu tahminlere göre dünya
genelinde ölümler ağırlıklı olarak %67 artacaktır (Amanpur v.s, 2014. Ve
Larsson, 2010, 74).
Gerekli ve yeterli önlemler alınmazsa dünya genelinde trafik kazalarının
toplam ölümler arasındaki yeri, diğer ölüm nedenleri arasında 2004 yılında
dokuzuncu sırada iken 2030 yılında beşinci sıraya yükselecektir (Türkiye ve
dünyada trafik kaza istatistikleri ölüm oranları, 2015).
Yine dünya sağlık örgütünün verilerine göre bugün trafik kazalarındaki
ölümlerin yaş grubu itibariyle analizinde ölüm nedenleri arasında 15-29
yaş grubu birinci sıradadır (Larsson, 2010, 74).
Türkiye ve İran da bu yaş grubu trafik kazası riski altındadır ve iki
ülke de de nüfus ortalamasında 15-44 yaş grubu en yoğun olan kesimdir
(Türkiye ve dünyada trafik kaza istatistikleri ölüm oranları, 2015).
WHO raporlarına göre; dünya genelinde trafik kazalarında ölen
insanların sayısı 1.3 milyon’dur. 2020 yılında 2.5 milyon ölüm, 50 milyon
yaralanma gerçekleşeceği tahmin edilmektedir kesimdir (Türkiye ve
dünyada trafik kaza istatistikleri ölüm oranları, 2015).
İran da kalp hastalığından sonra trafik kazaları ölüme neden olan
ikinci faktördür. İran dünya nüfusunun %1.1 ini oluşturmaktadır ve
dünya üzerinde meydana gelen trafik kazalarının %1.75 i İran da meydana
gelmektedir.
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Gösterim1. Kentsel caddelerin ölümcül- yaralanma veya hasar kaza oranı
(Jafarzadeh,2009).

Gösterim2. Şehir içinde yollar ölümcül- yaralanma veya hasar kaza oranı
(Jafarzadeh,2009).

Türkiye’de trafik sorunu, öncelikli olarak çözülmesi gereken konuların
başında gelmektedir. Son 30 yılda Türkiye’de trafik kazaları nedeni ile
olay yerinde yaklaşık 150.000 kişi hayatını kaybetmiş bulunmaktadır.
Bu rakamdan çok daha fazla kişi de kazalar sonucu yaralanmış ve
yaralanmaların çoğu kalıcı sakatlanmalar veya uzun süreli sağlık sorunları ile
sonuçlanmıştır. Dolayısıyla, yaşadığımız hiçbir felaketle kıyaslanamayacak
kadar vahim bir tablonun ortada olduğu görülmektedir ( Karayolu Trafik
Kaza İstatistikleri, 2015).
Türkiye’de 2015 yılında 183 bin 11 adet ölümlü-yaralanmalı trafik
kazası meydana gelmiştir ve bunun sonucunda 3 bin 831 kişi kaza yerinde,
3 bins 699 kişi ise yaralı olarak kurtulmuş ancak, sağlık kuruluşlarına
sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını
kaybetmiştir. Ölümlerin %48,8’i, yaralanmaların %67,3’ü yerleşim yeri
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içinde gerçekleşirken ölümlerin %51,2’si yaralanmaların ise %32,7’si
yerleşim yeri dışında olmuştur. 2016 yılında bu ülkede toplam 1 milyon
182 bin 491 adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazaların 997 bin
363 adedi maddi hasarlı, 185 bin 128 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik
kazasıdır. Ayrıca yıl içerisinde gerçekleşen ölümlü yaralanmalı trafik
kazalarının %75’i yerleşim yeri içinde, %25’i ise yerleşim yeri dışında
meydana gelmiştir ( Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2015).
Türkiye’de 2016 yılında meydana gelen 185 bin 128 adet ölümlü
yaralanmalı trafik kazası sonucunda 3 bin 493 kişi kaza yerinde, 3 bin
807 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın
sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. Ölümlerin %48,3’ü,
yaralanmaların %67,3’ü yerleşim yeri içinde gerçekleşirken, ölümlerin
%51,7’si, yaralanmaların ise %32,7’si yerleşim yeri dışında olmuştur
(Karayolu trafik kaza istatistikleri, 2015).

Gösterim 3. Trafik kaza istatistikleri2007-2016 (Türkiye),
( Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2015).

Dünya üzerinde her geçen gün trafik kazaları istatistik oranları
artmaktadır. Türkiye ve İran da maalesef trafik kaza ve felaketleri vahim
bir tablo ortaya koymaktadır. Kara yolu trafik kazaları (ölme, yaralanma,
ekonomik hasarlar) her yıl katlanarak artmaktadır ve önem verilmediği
takdirde ölüm, yaralanmalar, mali hasarlar (2014 yılında İran’da 7.2 milyon
Dolar, 2015 yılında Türkiye’de 1 milyon 130 bin dolar maddi hasar), sosyal
güvenliği ve halk sağlığını tehdit etmeye devam edecektir. Oysa bazı
tedbirler ile özellikle şehir tasarım teknikleri ile karayolu trafik hasarlarını
önleyebiliriz veya hasar, yaralanma ve ölüm oranını azaltabiliriz.
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Trafik kazalarının 3 önemli sebebi bulunur. Bunlar:

Araç
Trafik kazalarını oluşturan sebeplerden birincisi taşıttır. Zamanında
yapılmayan bakımlar, bakımlar, tamir ve onarımlar, kalitesiz yedek parça
kullanımı gibi etkenler de sıralanabilir. Ancak yapılan istatistiklere göre bu
oran %0.02 dir. Yani yok denecek kadar azdır. Ayrıca bu konu derinlemesine
incelendiği takdirde altından gene insandan kaynaklı ihmaller çıkacaktır.

Sürücü
Normal fiziksel özellikler
Geçici fiziksel özellikler
Akli fiziksel özellikler
Ruhsal fiziksel özellikler

Çevre
Yol kusurları:
%2 – 4 Karayollarını bakımının zamanında yapılmaması ve gerekli işaretleme unsurlarının gerekli yerlere konulmamış olması, kaldırımların yetersizliği veya amacı dışında kullanılması.
İklim koşulları:
%1 – 2 Çok sıcak, çok soğuk, buzlanma, sis, yağmur gibi unsurlar.
İran ve Türkiye gelişmekte olan ülkeler sınıfında yer almaktadırlar. İki
ülkede de trafik kazaları dünya geneline göre daha yoğun yaşanmaktadır.
Uygulanabilecek bazı çalışmalar ile trafik kazaları oranları daha aşağıya
çekilebilmektedir.

İran’ da ki durum:
1876 yıllarında yol bakanlığı kuruldu.
1922 ilk sürücü belgesi.
1924 İran ‘da ilk trafik düzenlemeleri ve kanunları.
1947 İran ‘da ilk taksi teşkilatı kuruldu.
1966 Mimari ve kentsel üst kurulu oluşturulmuş ve ülkede kentsel
çalışmalar ve kentsel ulaşım araştırmaları başlamıştır.
1968 Tahran trafik polisi eğitim programları geliştirilmiş ve
uygulanmıştır.
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1970-1971 iki yıllık plan oluşturuldu, yol kapasiteleri, emniyetin
arttırılması, yönlendirme ve siyah noktaların (trafik kazalarının yoğun
olarak yaşandığı alanlar) bulunması için hazırlandı.
1971 Tahran trafiğinde temel çalışmalar Fransız müşavir ve mühendisler
tarafından yaptırıldı. Bu yıllarda Trafik organizasyonu kuruldu.
2012 Said Kamyab, Aşraf Şefaiyan, Halil Nesari İran da trafik kazaları
üzerine iklimin etkilerini, planlamalarda bu faktörü dikkate almanın
trafik kazalarını azaltmaya sebep olup olmadığı üzerine araştırmalarda
bulunmuşlardır.
2013 Tabatabai Üniversitesi psikoloji fakültesi, kazaların sosyal ve
psikolojik sonuçlarını araştırmış, ayrıca ailelere ve topluma olan etkilerini
incelemişlerdir. Trafik kazaları üzerinde ruh sağlığının etkileri olduğu
sonucuna varmışlardır.
Mohammad Riza Qasimi bir makalesinde, kentsel arazi kullanımının
trafik kazaları üzerine etkilerini araştırmış ve kentsel kazaların makansal
analizi üzerine çalışmalarda bulunmuştur.
2014 Hamid Riza Movahhidzade isimli yazar kent planlaması ve
gelişimi ile kazaların ilişkilerini araştırmıştır ve önceden planlama yapmanın
kazaları önleme veya etkisini azaltmasıüzerindeki etkilerini incelemiş
ayrıca kentlerde meydana gelmiş doğal olmayan kazaları araştırmıştır.
İran’da Ramin Kiyamehr, Cemal Askeri ve Meysem Qeşmi trafik
kazalarının yönetim sistemi üzerinde, GPS ve GİS etkilerini incelemişler,
bu yazarların bakış açısı üzerinden günümüzde trafik kazalarını önlemek
için yeni teknolojilerden faydalanılmaktadır. Bunlara örnek vermemiz
gerekirse GİS, GPS sistemleri, diğer sistemlere göre daha fazla önemli
ve kullanışlı sistemlerdir. GİS; mekansal bilgi sistemidir. GPS ise; en
güvenli konumlandırma sistemidir. GPS ve GİS sistemleri sayesinde trafik
kurallarını ihlal eden taşıtlar kayıt sistemi üzerinde daha çabuk tespit
ediliyor ve kriz zamanlarında veya büyük trafik kazalarında olay yerinin
tespiti ve hızlı bir şekilde müdahele edilmesine yardımcı olmaktadır. Sonuç
olarak ölüm ve kötü yaralanma ile ilgili kaza oranlarının azalmasında
faydalı olmaktadırlar (Beheşti, 2014)

Türkiye’ de ki durum:
20. yüzyılda ön plana çıkan karayolları taşımacılığı 2. Dünya Savaşı
sonrası hızlı bir şekilde artış eğilimine girmiş ve diğer ulaşım sistemleriyle
rekabet edebilir hale gelmiştir. 1970’li yıllarda yaşanan enerji krizinin
aşılmasından sonra, 1980’li yıllarda karayolu ile taşımacılık artış eğilimini
sürdürmüş ve 2000 li yıllarda pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
hakim ulaşım sistemi haline gelmiştir. Türkiye de yolcu taşımacılığının
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%97 si, yük taşımacılığının ise %89’u karayoluyla gerçekleştirilmektedir (
Çetin, 2011).
Türkiye’de 1948’den itibaren, karayolları demiryollarına nazaran çok
daha yoğun kullanılmaya başlanmış ve daha önemli hale gelmiştir. 1959
yılında Şose ve Köprüler Başkanlığı yapılandırılarak Karayolları Genel
Müdürlüğü KGM kurulmuştur. 1980 yıllarında, şehirler ve şehirler arası
yollar üzerinde fiziki ve geometrik kapasite arttırım çalışmaları sürerken
diğer yandan otoyol yapımına hız verilmiştir. 2000 yıllarında standartlar
yükseltilmiştir. Şimdiki yüzyılda Türkiye’de yük ve yolcu taşımacılığında
ilk sırada yer alan ulaşım biçimi kara yolu ulaşımıdır ( Çetin, 2011). Başka
bir deyişle;
Cumhuriyetin ilanı ile yol yapımı çalışmaları artmaya ve gelişmeye
başlamıştır.
1923’ de devlet yolu uzunluğu 18.3 bin km.
1948 yılından itibaren stabilize yol inşasına başlanmıştır.
1950 de karayolu uzunluğu 47000 km’ye ulaşmıştır.
1963 karayolu ağı ülkenin her tarafını saracak şekilde kurulmuştur.
1965 den itibaren modern köprüler yapılmış, otoban yapımına
geçilmiştir.
1973 1. Boğaziçi Köprüsü.
1988 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü.
2004 ten itibaren çift şeritli yollar yapılmaya başlanmıştır. 2014 te
devlet yolu 31 341 km, il yolu 32 155km ve otoyol 2127 km.
Türkiye’de ve İran’da taşımacılıkta en sık kullanılan yöntem karayolu
taşımacılığıdır. 2010 verilerine göre; Türkiye’de karayolu taşımacılığı
%91.80, İran’da %96.54 oranlarında gerçekleşmiştir (Toplam taşımacılık
üzerinden) (Nesim,2015, 8. Ve , Kara yolları genel müdürlüğü, 2011).
Karayolunun iki ülkede de daha yoğun kullanımından dolayı trafik
kazaları da daha yüksek oranlarda karayollarında gerçekleşmektedir.
İki ülkenin (Ankara ve Tahran’da) nüfusu hemen hemen aynıdır ve
hızlı şekilde artmaktadırlar. Nüfusun artması ile paralel olarak trafikte
kullanılan araç sayısıda artmaktadır. Böylece trafik kazası sayısında da ciddi
artışlar meydana gelmektedir. Yazarın bu konudaki fikri şehir tasarımında
kullanılacak tekniklerin hayata geçirilmesi ile trafik kazalarında gözle
görülür bir azalış elde edilecektir.
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Gösterim 4. Trafik güvenliğinin alt dalları(Jafarzadeh,2009).

Sonuç
Yönetimde gerekli tedbirlerin alınması ve şehir tasarımında trafiğin
öncelikle ele alınması durumunda trafik kazalarında yüksek bir azalış
kaydedilmektedir.
Yol ve trafik güvenliği bir toplumun ve ülkenin geleceği için çok
önemli bir konudur.
Şehir tasarımında ve şehir yönetimi ile ilgili trafik güvenliği ile ilgili
daha fazla yatırımların yapılması ve bu konuda ülkelerin daha fazla bütçe
ayırması ile trafik kazalarında maddi ve manevi kayıplar da azalmış
sağlanacaktır (uzun vadede).
Şehir tasarımları estetik konuların yanında, trafik ve yollarla ilgili
maddi ve can kayıplarını azaltıcı tedbirlere öncelik vererek bu kayıpların
azalmasın yardımcı olabilmektedirler. Böylece, Şehir tasarımcılarının
yaptığı düzenlemeler ile o şehir daha yaşanabilir bir şekilde planlamaları
sonucunda insanlarında daha huzurlu bir şekilde yaşamalarının devam
ettirmeleri sonucunda sosyal ve psikolojik olarakda trafik kazalarında
azalış meydana gelmektedir.
Araştırmalara göre İran’da aşağıda yer alan faktörler uygulandığı
takdirde trafik kazalarında azalma meydana gelecektir.
Trafik ile ilgili
yayınlaştırılması.

eğitimin

arttırılması

ve

trafik

kültürünün
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Trafik işaretleri ve ışıklarının nerede ve nasıl kullanılacağına dikket
edilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması.
Yollarda ışıklandırmaların arttırılması.
Trafik kurallarının toplum tarafinden daha yoğun olarak öğrenilmesi.
Trafik kuralları ve cezalarının caydırıcı olarak daha yoğun ve kararlı
uygulanması.
Akıllı sistemler ve cihazların kullanılması.
İlk yardım ve acil yardım birimlerinin trafik kazalarının yoğun olduğu
yerlere yakın bir şekilde bulundurulması suretiyle olay yerine daha hızlı bir
şekilde ulaşılması ve müdahale edilmesi.
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KÜRESEL RANT AĞLARI VE YARIŞAN ŞEHİRLERİN ROLÜ
Global Rent Networks and the Role of Competing Cities

Hüseyin Mert ARSLAN*1 - Yavuz DUVARCI**2
Özet
Küreselleşen şehirlerin kendi ard alanlarından beslenmek zorunda
olmadığı, ancak küresel ağa erişimleri sayesinde, dünya genelindeki kaynaklara
erişimlerinin daha ön plana geçtikleri bilinmektedir. Bu anlamda küresel
şebekede yer bulabilen, küreselleşen şehirlerin üstlendikleri rantsal değerleri
elde etmede, ulus sınırları ötesindeki ulaşım, finansal ve iletişim bağlantılarıyla
ulusal kaynaklara bağımlı olmadıkları, ve sonuçta ulusal hedeflere bağlı hareket
etmekten de uzak kaldıkları sıkça söylenmiştir. Ancak, diğer yandan yarışan
küresel şehirlerin kendi ülke ekonomilerinin gelişiminde hala başat motorlar
olarak büyük rol oynadıkları anlaşılmıştır. Bu ise ilk ifadeye zıt bir görüştür. Buna
göre, bu şehirlerin ülke sınırlarından bağımsızlaştığı söylense dahi, ülke kalkınma
planlarında yerkürede gezen yatırımları çekmede önemli araçsal mekanizmalar
olarak kullanılmaları tartışılmaktadır. Bunu, küresel kapitalist düzende edindikleri
küresel rantlar, ve beraberindeki “yatırım yapılmaya aday” çekicilikleri üzerinden
elde edebilmektedirler. Bu makalede, küresel rekabet ve/ya işbirliği (bölgesel
şehir kümelenmeleri) içindeki şehirlerin, ulus sınırları ötesi bağlantıları olsa da
bu tür kalkınma hedeflerinde nasıl bir mekanizma olarak kullanıldıkları, şehir
rantı kuramları çerçevesinde tartışılacaktır. Sonuçta, (1) şehirlerin sadece kendi
içlerindeki rant piyasaları, ve yakın çevrelerinden (bölgesel, ard alandan) rantsal
güç toplamadıkları, fakat küresel ağ üzerinden de önemli oranda güç topladıkları
anlaşılır, (2) ülkeler bünyelerindeki küresel yarışabilen şehirleri “yönetebilirlerse”
ancak bu yükselen “küresel” rantları ülke ekonomisine faydalı olacak şekilde ülke
içine aktarabilirler.
Anahtar Kelimeler: Rant, Küresel Rant Ağları, Yarışan Şehirler, Spekülasyon

Abstract
That the globalized cities do not have to feed on their own hinterlands but
their accessibility to the global resources is a known fact coming forefront. Those
global cities who can find a place in the network are usually said to loose ties to
the national resources because of their cross-boundary financial, transport, and
communication channels, and, they are said to behave unresponsive to the national
policies in acquiring the rental values that they are aspired. On the other hand,
some pointed out the very important role these competing cities play in running
of the national economy. Accordingly, even if they are free from the national
boundaries, the instrumental use of such cities in the national development plans
in attracting the flowing capital over the globe. They can maintain this position
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from their global rent values they have accumulated, and from being candidates
“worth to invest” attractiveness in the capitalist system. In this paper, how these
cities can be utilized as tools for such development targets, even if they have crossboundary interrelations, will be discussed within the perspective of urban rent
theories. As a conclusion, we can say (1) that the major cities do not only collect
power from domestic rent markets, and the closer regions, but that a considerable
share comes from the global market over the global networks, and (2) that if the
countries can manage those cities well that they own, then they can internalize
most of the global rents to make use of effectively in the national economy.
Keywords: Rent, Global Rent Networks, Competing Cities, Speculation

Giriş
Kamuya sorumluluğu olduğu için, rantların ne olacağını, özellikle de
planlama eylemi sonucunda ne olacağını, biz plancının halka hesap verir gibi
açıklaması elzemdir; tıpkı nereden, ne tür yatırımların ve projelerin, veya
hangi yolun nereden geçmesi gerektiğinin nedenselliklerinin açıklanması
gibi. Konuyu belirsizlikte bırakması, plancı disiplinin özüne aykırıdır,
çünkü o, D. Harvey’in argümanının tersine başat rantların ortaya çıkarıcısı,
onaylayıcısı veya reddedicisi ve dağıtıcısı konumundadır; plancı her eylemi
gerekçelendirebilmelidir; “spekülatif etki” yaratacağı korkusuyla sakıncalı
ve dahası “haksız” uygulama biçiminde durumlar ortaya çıkabilecektir.
Bilindiği üzere, Harvey’in planlama adına kabul edilemeyecek argümanı,
plancının kent planlamasını yaparken rantları kendisinin belirleyemeyeceği,
fakat daha çok onun takipçisi konumunda olacağı idi. Öyleyse, kentsel
rantların da planlaması, şehir ve bölge planlamanın temel konularından
olmalıdır.
Pekala, plancılar (1) plan ile gelen rantların hesabını gereğince halka
veriyor mu? (2) Rantları belli ölçüde kendisinin belirliyor olup olmadığının
farkında mı? Bu sorular konusunda fazlaca emin olduğumuz söylenemez.
Konu, hak ettiği düzeyde gereğince ele alınmamaktadır.
Ayrıca, plancı kendi müdahalesi dışında “doğal” gelişen rant verisini
nasıl değerlendirecektir? Plancı doğal gelişen rantları; (a) öncelikle, veri
olarak görüp ona göre planlama yoluna gidebilir ya da (b) plancı, plan
öneri ve politikaları ile tüm rantı kendisinin belirleme gücünü kendinde
görebilir? Buna ne ölçüde müdahale hakkı var, yine belirsizdir. Ayrıca
rant bedeli olarak aldığı söylenen ve tekrar kamu yararına kullanımlar
olarak dağıtacağı DOP’ı (düzenleme ortaklık paylarını) herkesin yararına
olacak biçimde nasıl dağıtmalıdır? Her halükarda, plancının rantları takip
etme, değerlendirme ve olguyu çalışma ve sonuçlarını kullanma hakkı
olabilmelidir.
Kentsel rant olgusu ve ilgili kavramsallaştırma bugün planlama
dünyasında yeterli düzeyde araştırma yapılmamış bir alandır; sonuç olarak
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dinamikleri yeterince anlaşılamamış ve gereğince planlarda kullanmaya
müsait hale getirilememiş, ve ağırlıkla politik söylemlerle kafaların daha
da karıştığı günümüzde, bir sır ve gizem perdesi arkasında belirsizliklerle
dolu bir alan olarak önümüzde durmaktadır. Özellikle de, günümüzün
şehirleşme sıkıntıları, sosyal ayrışma alanları, kentsel dönüşüm, ve mekanın
iyice metalaştığı bir dönemde bu olguyu yeniden etraflıca düşünmek, iyi
anlamak ve yeni inceleme alanlarına konu etmek artık bir zorunluluk
haline gelmiştir; çünkü bu konuda çok fazla sıkıntı yaşanmaktadır. Kentsel
rant konusunda planlama yazınından çok, kentsel coğrafya alanında
ele alındığını, plancıların konuyu adeta görmezden gelmesine karşın,
coğrafyacıların daha çok önemsediğini, ve olguyu incelemeye aldıklarını
görmekteyiz. Sonuç itibariyle, bu çalışma ile asıl anlatılmak istenen, rantla
ilgili kafa karışıklığını, ve tüm olumsuz algılamayı gidererek, özellikle
küresel bazda egemen serbest piyasa gerçekliğinde mutlak yüzleşilmesi şart
olan, artık fazlaca kaçılamaz bir fiziksel “realite” olduğunun bilgisini verip,
plancıların onunla nasıl yaşayabilecekleri, yüzleşme sonucu nasıl rantla
birlikte planlama işini becerebilecekleri ve hatta tersine bir araç olarak nasıl
kullanabilecekleri üzerine olacaktır.
Kısaca özetlersek; kentsel alan, mekan için yarışılan bir arenadır.
Ayrıca, kent bir ekonomik çıkar alanıdır (Bookcin, 2013). Bu gerçeklik,
kent olgusunun yegane gerçekliği olmasa da en önemlilerindendir.
Rant, bu çerçevede hem gereklidir, çünkü bir enerjidir, ve hem de yıkıcı
etkileri olabilecek bir mefhumdur. Biz plancıları ilgilendiren, öncelikle
enerjiden yararlanırken bu yıkıcı etkilerinden nasıl kurtulabilineceği, veya
hafifletilebileceği de olmalıdır.
Yukarıda çizilen kentsel çerçeveye rağmen, rant kuramı ilkin kent
dışında, tarım toprakları için ortaya atılmış, ve kavramın kökeni öncelikle
“kira” demek olan ‘rent’ kelimesinden çıkmıştır. Aslında, bir şekilde tekelci
pozisyondan yararlananların fazladan emek harcamaksızın normal karın
üstüne daha fazla kar etme arayışı anlamına gelmektedir. Çoğu kez bu kar
arayışının aşırılık, paragözlülük ve ahlaken doğru olup olmadığı üzerinde
durulur. A. Kumar Sen’e göre (1991), kapitalizmin hastalıklarından olan
faizcilik ve rantsal kazanç biçimleri, Marks’ın da emek girdinin olmadığını
işaret ettiği biçimde “paranın haksızca çoğaltıldığı” uygulamalardandır.
Ancak, Beatley’e göre (1994) bir taşınmaz mülkün gelişme ve irtifa (rant)
hakkı devletin yasal koruması altındadır ve planlamanın görevlerinden biri
olarak tanımlanmıştır.
Bugün ülkemizdeki konut yeterliliği durumuna bir göz attığımızda, ve
konut fiyatlarının makul düzeylerde olup olmadığını değerlendirdiğimizde
aslında konut stoklarında bir fazlalık olduğunu görürüz (%30-50 fazla)
(Ataöv ve Osmay, 2007). Bu fazlalığa rağmen fiyatlar da yüksektir. Ne var
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ki, dar gelirliler için hala konut edinme sıkıntısı devam etmektedir. Buna
rağmen, konut fiyatlarının neden hala beklenenin üzerinde seyrettiğini, ve
arz-talep dengesinin talep tarafına doğru bozulduğunu sorguladığımızda,
şu temel gerçek karşımıza çıkmaktadır: artık barınma anlamında konut
gereksinimi ötesinde taleplerin giderek artıyor olması konut fiyatlarının
balon gibi şişmesine neden olmakta, ve bundan bu işin “ticareti”ni ya da
finansal yatırımcılığını yapanlar nemalanmaktadır, ki bunlar likiditeyi
de sağlayabilen unsurlardır (Kılınçaslan, 2010), artık konut ihtiyacı için
değil, “konut” emlak edinimi aynen bir yatırım depolama aracıdır. Burada,
artık arz-talep dengesi işlememektedir. Bu demektir ki, varlıklı bir zümre
fazlasıyla elinde konut bulundurmaktadır. Bu tür yatırım amaçlı konut
üretimi, ve sahiplik, gerçek ihtiyaç içinde olanlara yapılmadığından,
stokta fazlalık vardır; ekonomik anlamda atıl yatırımlardır, ve bu anlamda
inşaat sektörünün gelişmesi dışında ekonomiye reel bir girdi değildir.
Bu anlamda, yeni üretilen konutların fiyatlarının sürekli artıyor olması,
spekülatif bir harekettir, çünkü talep gerçek değildir; fiyatlar onlara hitap
etmiyor olduğundan konut edinmede güçlük çeken dar gelirlilere yönelik
değildir. Onların alım gücünü aşıyor olsa da, yüksek gelirlilerin konut
ihtiyacı olmasa dahi yatırım amaçlı yüksek fiyatlardan alıyor olmaları
kendi içinde sürekli dönen kapalı bir pazar yaratmakta, ve yine artan trend
içinde ileride yüksek fiyattan satabileceklerinin garantisi olmaktadır; yoksa
normalde talep olmayacağından konut fiyatlarının düşmesi beklenirdi;
bu süreç fazladan konut edinen varlıklı kesimleri bu anlamda rahatsız
etmemektedir. Onlar sadece ellerindeki parayı bir şekilde risksiz yatırıma
dönüştürmekle ilgilenmekte, trend ilerledikçe yatırımları ellerinde tutarak
gereğinde satış için uygun zamanı kollamaktadırlar; tıpkı boş arsa alımsatımlarının finansal bir yatırım metaına dönüşmesi gibi konut mülklerinin
de piyasada alım-satım aracına dönüştürülmesi onların kendi “yüksek”
çıkarlarına olmakta, oluşan bu durumun, ve yükselen konut fiyatlarının
ceremesini ise yine dar gelirliler çekmektedir. Zira, önceki paragrafta da
ifade olunduğu gibi, varlıklı kesimler için sabit, korunaklı ve vade boyunca
artan nitelikte değer depolama aracı olarak pek fazla da seçenek yoktur
elde (Guironnet ve Halbert, 2014). Bu süreçte inşaat sektörü canlanmakta,
ekonomiyi biraz olsun canlandırıp istihdam sorununu azaltmaktadır.
Bankacılık ve kredi sistemleri de işler hale gelmektedir. Diğer yandan ise,
“fazlalık” konut üretimi boş yere mekan harcamaktadır.
SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) güdümünde sermaye piyasasını
bağımsız denetim yapmakla görevli kuruluşlar vardır ve yine bunlar için
çalışan bağımsız emlak değerleme şirketlerinin piyasa kurallarına uyumları
konusunda denetimlerini yapmaktadırlar. Ancak, temelde iki sorun vardır;
a) bu tür kurumlar sonuçta hala iş ahlakının yeterince içselleştirilmesine
endekslidir; yozlaşmaya ve yatırım derecelendirme kuruluşları gibi
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“denetim” rantına açık olabilecek kurumlardır ve b) serbest piyasa düzeni
temel geçerlilik ise, bunların aşırı olabilecek denetimleri yer yer arztalep mekanizmalarına köstek olabilecek nitelik ve işleyişlere, bahsedilen
“serbest” ortam gitgide kaybolmaya yüz tutacaktır.
Rant olgusu, taşınmaz mülkün alım-satımındaki kar marjında,
kiralamada ve/veya ticari kullanım, ofis, depo, yahut herhangi bir üretim
mekanı, vb. gibi kullanımların üretim/kar edebilirlik gücünde kendini
hissettirir. Kısacası, statik bir sermaye depolama aracı değil, temelde
üretimle ilgilidir. Bir yerin, bölgenin üretici gücünün, verimliliğinin
bedelidir o. Peki, bu durumda, üretim araçlarından ziyade paranın üretim
dışı pasif toprak/mülk yatırımına bağlanması mantıklı mıdır? Üretim
araçlarındaki yatırım ve başarısız portfolyo yönetim riski ikinci seçenekte
önlenmiş olur. Ancak, üretim araçları türündeki yatırımlar, üretim
başarılı ise en mantıklı kar edinim yolu olmalıdır. Diğer yandan, rant bazı
tekelci pozisyonlardan yararlanmak isteyenlerin kolayca paralarına para
ekledikleri, kapitalist sistemin, sermayenin işletilmesi temel prensibine
dayanan bir depolama işlevi de üstlenir. Peki, bu durum salt kapitalist
toplum düzenine özgü müdür? Günümüz sosyalist sistemlerinde farklı mı
işlemektedir süreç? Elbette hayır. Sonuç itibariyle, kentler her türlü somut
maddi değerin yoğun olarak kümeleştiği mülkiyet pazarlarıdır; konut ve
yapı stoklarıdırlar ve toplamda inanılmaz boyutlarda belli ürün, varlık
değerleri vardır, ancak kentin bir pazar yeri olma olgusu sanıldığının aksine
oldukça komplike bir süreçtir (Lefebvre, 2011). Kent sadece pazar yeri
değil, kendisinin de pazar yeridir aynı zamanda (Bal ve Altun, 2016). Bu
anlamda, rantların en çok kentsel alanlarda kendini ifade etmesinden daha
doğal bir şey olamaz; gerçekte kentsel oluşumun temelinde diğer kentsel ve
insani ihtiyaçların ötesinde kapital birikimi, rantı somutlaştırarak depolama
ihtiyacı söz konusudur. Hatta, ranta müdahale ederek değerini artırmak
gerekir. Kırsalda ise bu yoğunlukta değer birikimi oluşamamaktadır, zira
kırsal alanlarda değer neredeyse tamamen toprağın üretim gücü ile sınırlı
kalmakta iken, kentte bu olsa olsa bir “açılış” değerdir; hatta toprağın
yüksek üretim kapasitesi kent yerinde bir engeldir çoğu kez; sadece toprağın
üretim yeteneği değil, o toprak parçası üzerine yüklenen anlamlardan
gelen birçok başka birikimlerdir; bu anlamda kentsel mekanlar, değerlerin
üstüne yığılıp durduğu ve sıkıştırıldığı ve öylece mühürlenip “korunduğu”
bir mekanizma, araç haline dönüşmektedir.

Kentsel Rant Kuramları ve Planlama Bağıntısı
Rantın oluşma nedeni ve biçimleri konusunda farklı yaklaşımlar
oluşmuştur. Yaklaşımlar, Marksist ve neo-liberal uç söylemleri arasında
gelir gider. Bu yaklaşımlar, rant kuramları olarak karşımıza çıkar. Rant
kuramları, klasik, neo-klasik, Marksist, ve Neo-marksist olmak üzere dört
ana başlıkta ele alınabilir.
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Klasik kuramlar genelde kent dışı tarımsal alanlardaki rant konusunu
açıklamaya yönelik olmuştur. Klasikçiler “asıl” rantı teşhis için, toprağın
sağladığı gelirden arazi kirasını, toprağa yapılmış sermaye faizini, elde
edilen karı, ve toprağın işlenmesi için ödenen emek ücretini çıkarırlar;
geriye kalan kazanç asıl ranttır (Kılınçaslan, 2010). Kentsel rantı ve özellikle
arazi kullanım farklılıklarından doğan rant olgusunu, Neo-klasik rant
kuramları ve Marksist yaklaşımlar açıklamaya çalışmıştır; ancak bunlar
kıtlık olgusunu net olarak açıklayamamıştır. Neo-marksist’ler daha çok
politik ekonomi bağlamında ele almışlar, özellikle Chicago okulu’nun
“ekolojik sistem” olarak kenti, mekansal ilişkiler bazında sosyo-ekonomik
ilişkileri açıklamış, rant işleyişini açıklamada etkili olmuştur (Logan ve
Molotch, 1987). Mekana hala salt malzeme, kaynak olarak bakılmaya
devam edilmiş, kentsel alanda çoğu kez beliren ilişkisellik, görelilik olgusu
ve mutlaklık gereğince düşünülmemiştir (Kaplan ve diğ., 2004).
Klasik yaklaşımın öncüsü olan A. Smith’in (1776) emek-değer
kuramına göre, toprağın üretim için kullanılmasında emeğin değeri önemli
bir faktör olmakla birlikte, toprağın somut değerine eklenen bir fiyat
bileşenidir sadece. Üretim sonucu ürüne olan talep rantın temel belirleyicisi
olmaktadır. Ricardo ise rantın temelde toprak verimliliğine dayandığını
söylemiştir (Ricardo, 1821). Ancak, ek olarak toprakların birbirinden
farklı özelliklere sahip olması, kent toprağına olan talep, özel kullanımlar
için belli yerlerin çekiciliği ve ulaşım fiyatları tarafından etkilenir ya da
belirlenir olması rantın oluşmasında etken olmaktadırlar (Ball, 1985).
Ricardo’ya göre, verimi düşük topraktan daha verimli olan toprakların
ürünleri piyasada bir artı-değer sağlamaktadır. Ayrıca, nüfusun artması ve
ekonominin gelişmesi ile rantta ek artışlar olabilecektir; ürünün piyasa fiyatı
arttığında ise üretim maliyeti artmayan verimli topraklardan elde edilen
rant yükselecektir. Bununla birlikte, Neoklasik analize göre ise üreticiler
tarafından oluşturulan tüm artı-değer biçimleri rant sayılır. Ricardo’nun,
üretim ve emeği hesaba katmaksızın, toprağın değerini üretilen malların
değeri üzerinden belirlemiş olmasını K. Marks eleştirmiştir.
Neoklasik yaklaşımdan farklı olarak, Marksist yaklaşımda, tarihsel ve
sosyal ilişkilerin de değerin belirlenmesinde önemli rolü bulunmaktadır;
mülkiyet sahipliği ve sermaye arasındaki göreli toplumsal, siyasi ve
ekonomik ilişkiler oldukça etken olup, bir miktar toprağın kullandırtılması
için toprak sahibine bedel ödenmesinde herkesin “güç” dengeleri içinde
etki edici pozisyonları vardır. Rant, toprak satıldığında fiyatı üzerinden
sermayeye dönüştürülür. Böylece, bu amaçla bir ödemenin gerçekleşmemesi
durumunda rant söz konusu olamayacaktır. Üreticinin artı değerlerinin
toprağa bağlanmış bütün biçimi rant olarak tanımlanır (Ball, 1985).
Marks, rant konusunu tarımsal alandan ve tarımdaki üretim konusundan
çıkarıp, kentsel alanlarla daha bağıntılı düşünmüştür (Bilgi, 1990); ancak,
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topraktan emek ile ürün ne anlama gelir ve emek-üretim mekanizması
kentsel alanlarda nasıl işlemektedir, detaylı şekilde açıklamamıştır.
Neo-klasik ekonomi kuramı, en yüksek değeri hakeden toprağın
hakettiği şekilde en uygun kullanıma ayrılması konusundaki en bozguncu
unsurun spekülatif davranış olduğunu görür; spekülasyon yapan toprak
sahipleri, sahip oldukları toprağı daha ileri bir tarihte daha yüksek bir
fiyat beklentisinde oldukları için ellerinde tutarak, o toprak parçasının
“kullanım amaçlı piyasanın” dışında kalmasını sağlarlar (Jonas ve diğ.,
2015), salt kar amaçlı satış için ve toprak belli bir süre kullanıma girmediği
gibi, başka alanlarda baskıları, ve kentsel işleyişde dengesizlikleri yaratmaya
başlar (Evans, 1991). Bu minvalde, varolan kıtlığa ek kıtlık yaratırlar, ve
böylece ek değer artışı sağlanır. Yine de, spekülasyonun sonuçlarının her
zaman zararlı ya da olumsuz olması gibi bir zorunluluğun olmadığı da ileri
sürülür (Balchin ve Bull, 1987). Yararlı etkileri konusunda da çalışmalar
yapılmaktadır.
Rantın oluşmasındaki bir diğer sebep ise merkezi ve yerel yönetimlerin
farklı politika ve uygulamaları olmaktadır. Neo-klasik kuramın merkezi
devlet müdahalesini haklı ve gerekli gördüğü alanlar piyasanın başarısız
olduğu alanlardır. Toprak kullanım ve değerlerinin sadece fiyat mekanizması
tarafından belirlenmesi durumunda, toplumsal olarak istenilir olmakla
birlikte, daha az karlı, ya da karlı olmadığı için, bazı ihtiyaçların piyasa
tarafından ihmal edilebileceği noktasından ya da emlak piyasasının özel
kara odaklanmış işleyişinin toprak sahipliliğinin tekelci doğasıyla birlikte
toplumdaki gelir ve refah eşitsizliğini koruduğu ya da artırdığı noktasından
hareketle, toprak piyasalarına devlet müdahalesi haklı ve gerekli
görülmektedir (Balchin ve Bull, 1987). Merkezi ya da yerel yönetimlerin
gerçekleştirdikleri kamu yatırımları, genellikle, pozitif dışsallıklar yaratır.
Diğer bir deyişle, kamu yatırımları, çevrelerindeki emlakın değerine
artırıcı bir etki yaparlar. Bu süreç, hem arazi kullanım biçimlerinde hem
de toprak değerlerinde farklılaşmalar yaratır. Kamu yatırımlarından taşan
bu karlılığın etkisi, geliştiricileri ve spekülatörleri, ellerinde tuttukları
toprak parçalarına yakın yerlerde istedikleri kolaylıkları sağlamaları için
kamu görevlileriyle etkileşim içinde olmaya teşvik eder (Emerson ve
Lamphear, 1975). Neo-klasik ekonomi kuramı, devletin gerek merkezi
gerekse yerel düzeydeki müdahalelerini, bir yandan piyasanın başarısız
olduğu alanlarla sınırlayıp, müdahaleyi bu alanlar için gerekli görmekte,
diğer yandan da bu müdahaleleri toprak piyasasındaki spekülatif davranış
biçimini besleyen önemli unsurlardan biri olarak kabul etmektedir (Evans,
1991). Sonuç olarak, toprak üzerinden haksız kazanç sağlama sürecinde
spekülatif davranış biçimi ile merkezi ya da yerel yönetimlerin politika ve
uygulamalarının iç içe geçtiği bir süreç söz konusu olmaktadır.
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Benzer biçimde kent planlaması, ya da plancının etkisi de rantın
oluşmasında rol oynayan bir başka sebeptir ve rantın kentsel alanlarda
uygunladığı biçimiyle planlama genel olarak iki düzeyde çalışır: Birincisi,
olası kentsel gelişmenin ana çizgilerini gösteren nazım imar planıdır.
İkincisi, belirli bir gelişim için, süreç başlamadan önce geliştiricinin yerel
planlama otoritesinden almak zorunda olduğu planlama iznidir (Keleş,
2006; Harvey, 1996).
Kentler dinamik mekanlardır, ve değişim olgusu kentler içindir; zaman
içinde kent nüfusunun artması, artan nüfus ihtiyaçlarının farklılaşması,
üretim ve bölüşüm ilişkilerinin değişmesi de kentin büyümesine ve
dolayısıyla toprak kullanımında ve değerlerinde değişime yol açar. Koşulların
değişmesi sonucu başlayan kentsel gelişim süreci ya da imar faaliyetleri
yerine göre farklı biçimler alabilir. Bu süreçte, planlama sistemi büyük
ölçüde emlak piyasasının baskıları ve talepleri doğrultusunda örgütlenir ve
yapılanır. Yerel planlar oluşturularak ve imar denetim gücünü kullanarak
toprak arzını sınırlayan yerel yönetimlerin bu uygulamaları sonucunda
toprak değerleri yükselir. Toprak değerleri üzerindeki bu etkisinden
dolayı planlamanın, bir bütün olarak toplumdan çok, emlak geliştiricilere
ve yatırımcılara fayda sağladığı ileri sürülmektedir. Bu durum planlama
sisteminin toprak spekülasyonuyla (ve doğal olarak spekülatörlerle) çok
yakın ilişki içinde olduğunun kanıtı olarak değerlendirilmekte ve planlama
sisteminin gelir ve refah bölüşümündeki eşitsizlikle birlikte, kaynak
kullanımındaki etkinsizliği artırdığı ileri sürülmektedir. Bu durum, toprak
sahiplerinin, geliştiricilerin ya da spekülatörlerin planlamaya ilişkin gerekli
yapılaşma izinlerini alabilmek ve süreci kendi çıkarları doğrultusunda
yönlendirebilmek için merkezi ya da yerel yönetim düzeyindeki etki
girişimlerine açıklık getirmektedir (Balchin ve Bull, 1987; Evans, 1991).
Diğer yandan, planlama hizmeti, ve imar planları daha düzenli kentsel
çevrelerin oluşması, kentsel toprağın doğru, hakça ve sürdürülebilirlik
ilkeleri çerçevesinde verimli kullanılması için gereklidir de. Bu da başka
tür tezattır.
Alonso’nun 1960’larda kent için geliştirdiği rant artışı modeline göre
(Alonso, 1964), tıpkı Thünen’in tarımsal ürünlerin pazara olan mesafesini
baz alan model yaklaşımına uyacak şekilde, merkezden uzaklaştıkça azalan
verim bazında rantların düşeceğini öngörmüştür (O’Kelly, 1996). Bu,
merkezden olan mesafeye göre arazi kullanımlarını da dikte eder. Sonunda
belli bir uzaklıkta kent mekanına bir nokta koyar. Zira, kentin dışına
çıkıldıkça, genel ulaşım maliyeti artar ve rantlar düşer, çünkü topraktan
elde edilen azalan gelirle uyumla gitmesi ve telafi etmesi gerekir, ki iyice
azaldığı noktada “kentsel” herhangi bir aktivitenin artık fazlaca bir anlamı
kalmaz. Öyleyse, rantın en temel belirleyici fonksiyonu ulaşımdır. Ulaşım
zorlukları yaşayan bir kentin zamanla rant değerleri de zamanla düşecektir.
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Kente aitlik de düşmeye başlar. Ancak ve ancak, kent genelinde gelirlerin
artmasına paralel olarak rant da artış gösterebilir; bu da kentin üretime
katkısı ve verimlilikle alakalıdır; bu anlamda, rant ödemeye muktedir
olduktan sonra ancak hala kar edilebiliyorsa, ve yıllık gelir kazanç anlamına
gelebiliyorsa, toprağı kullanan, alan veya kira ödeyenler biçilen bu rant
değerlerini baştan kabulleniyor demektir peşinen. Daha fazlasına biçilen
değer kabul edilmeyip, alıcı bulamıyorsa değer aşağı çekilmek durumunda
kalır, sistem içerisinde değerler zamanla yerine oturur.
Kuram gereği, farklı rant düzeyleri, farklı arazi kullanımları için
farklı eğimler oluşturur ve eğimlerin birbirine birleştiği yerlerde eşik
sınırlar oluşturur. Bu sınırlardan, olması gereken farklı kullanımları
anlayabilmekteyiz. Alonso’nun modeli basittir ve sadece üç tür kullanım
vardır: Ticaret, sanayi ve konut. Bunlar merkezden belli mesafelerde
konsantrik olarak kuşaklar biçiminde ortaya çıkar. Buna göre konut
alanları dışında yer alacak üretime dönük bir firmanın optimal yer
seçimi, muhtemelen kendisine tahsis edilen diğer iki alandan olacaktır.
Bir mağazanın, veya firmanın, sanayiden daha fazla müşteriye yakın
olması gerekliliğinden dolayı daha merkezi olması beklenir; keza hemen
merkez çevresinde, merkeze olan taleplerden dolayı yoğunluk da yüksektir.
Merkeziliğin bir avantajı da firma, ya da ofiste çalışanların burada daha
kolay bir araya getirilebilmesidir, çünkü çalışanlar merkez dışında çok
farklı noktalardan merkezi bir yere diğer yerlere kıyasla daha kolay
erişerek gelebilirler. Aslında merkez sadece ticaretin olduğu bir yer değil,
birçok aktivitenin (sosyal, kültürel, eğlence, kamusal, idari, vb.) toplandığı
kullanımların daha çeşitli ve bir arada olduğu yerdir, kentli olma bilincinin
daha fazla yaşandığı, hissedildiği yerdir. Şekil 1’de görüldüğü gibi, pek çok
farklı aktivite kentin merkez bölgesine doğru yoğunlaşmakta (Johnson,
1967); merkez bu anlamda kentsel dinamonun sinerji noktasıdır. Bu
anlamda, merkezler insanların toplanmak, sosyalleşmek ve vakit geçirmek
isteyebilecekleri bir tür “hayat dolu”, “eğlenceli” yerleridir de (Judd ve
Simpson, 2011). Kentlilerin çoğu “çarşı”ya, eğlenme, iyi vakit geçirme
amaçlı gider. Firma, en dış ring olan konut bölgesinden de yer seçebilir
ancak merkeze uzaklığı nedeniyle az rant ödemesine rağmen fazla gelir
elde edemeceğini bilmesi gerekir. Farklı rant teklif düzeylerinde, mekanı
çeşitli aktiviteler için kullanmak isteyen kullanıcılar bu süreçte, mekan ve
konum için rekabet içindedirler, çünkü aktiviteden elde edilen gelir buna
göre muhakkak değişebilecektir. Geniş alan kullanımı gerektiren sınai
aktiviteler geniş mekan avantajından yararlanmak için en dış çeperde
yer alabilir, çünkü dar mekanda çalışmak onların aleyhine olabilir. Artı,
merkezde iş makinası ve geniş araçların erişimi, giriş-çıkışı da zorlaşabilir.
Bundan sonra ise kentsel kullanım değeri olmayan tarımsal kullanımlar yer
alabilir. Değerli ürün ve tazeliğini çabuk yitiren günlük ürünleri yetiştiren
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tarım alanlarının da gerçekte tüketim noktasına yakın olmasında yarar vardır.
O yüzden, bu yakın tarım kuşağı, kentsel kullanım olmasa bile, kentle günlük
iletişim içindedir, kente aittir. O zaman, bu tür tarım aktiviteleri ve çiftlikler de
yerleşim alanlarının yakın çeperinde yer almalıdır. Konut bölgelerinde de, ev
halkı merkeze yakınlık anlamında en uygun konum arayışında olabilir, ancak
rant artışı daha çok yoğunluk artışlarına bağımlı olacaktır. Konut için yer
seçimi kararı aşamasında, bir ev halkı konutun konum rantı ve ulaşım maliyeti
toplamına katlanıp katlanamayacağına bakar, ve ona göre yer seçimini belirler;
merkeze yakın olmak isteyen, merkezin hakettiği rant bedelini ödeyebilmeli,
ki ancak bu şekilde ulaşım maliyetini azaltmış olur. Buna mukabil, tercihen bu
rantı ödemeyip konut edinme maliyetini düşürebilirler, ancak, merkezin pek
çok nimetlerinden de uzaklaşmış olacaklardır. Bu sonuncusuna karar vermek,
ev halkının ulaşım/erişim imkanlarına ne kadar sahip olduğuna da bağlıdır.
Konut alanları diğerlerine kıyasla kent içinde çok daha fazla alan kaplarlar, bu
nedenle de merkezin sıkışıklığına maruz kalmaması gerekeceğinden merkezi
bölgenin daha dışında yer alması gerekir. Fakat, devlet, düşük gelirlilere ucuz
konut üretimi için devlet arazisinden kullandırtabilirse de genellikle, bu konut
alanları rant sürecinden kopuk şekilde kentten, ve iş imkanlarından, çok daha
uzaktaki mekanlarda zuhur ettiğinden burada oturanlar kente, ve istihdam
olanaklarına entegre olamamakta (Kaplan ve diğ., 2004), ve daha da dışlanmış
kalmaktadırlar. Sonuçta, bu gruplar yeniden kente taşınma gereği hissetmekte
ve bu konutları da yine gelir düzeyi yüksek gruplar ele geçirmektedirler. Bu
şekilde ucuz konut edindirme süreçleri genelde pek başarılı olamaktadırlar.

Şekil 1: Kent Merkezindeki Yığılma ve Kullanımların Çeşitliliği
(Kaynak: Johnson, 1967)
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Alonso’nun rant modeli kabulleri şunlardır (Alonso, 1964): Kent
alanı, serbest ve mükemmel bir rekabet ortamıdır. Tüm kent mekanı özel
mülkiyetin elindedir. Yine, modelde tüm firmalar birbirine benzerdir, ve
öyle olduğundan her firma aynı düzeylerde normal kar marjlarında kazanç
elde ederler, ve hepsi aynı üretim maliyetlerine maruz kalır. Toprak, ya
da mülk için teklifler yerin konum rantına eşit hale gelene kadar yükselir,
ve sonuçta her hangi bir yer normalde hak edebileceğinden fazla rant
değeri kazanamamalıdır süreçte. Ürünlerin satışları, ve hizmet alımları
için market herkese aşağı-yukarı optimal mesafede olacak bir merkez
noktasındadır; çünkü tüm ürün ve hizmetler topluca orada satılmalıdır.
O yüzden merkez salt kentsel kullanımlara değil ardalana (hinterland)
da mümkün olduğunca erişilebilir olmalıdır (Johnson, 1967). İşte bu
nedenle, ürün ve hizmetlerini markete, yani merkeze getirme ulaşım
maliyeti doğar. Merkezin kısıtlı miktardaki mekanını çok sayıda firma ve
aktivite kullanmak isteyecektir, ve görece mekan kıtlığı en temel sorundur.
Merkezdeki aktivitelerin yoğunluğu nedeniyle kullanımlar üçüncü boyuta
yansımaya başlar; ve yüksek yapılar, gökdelenlerin merkezde ortaya çıkması
beklenen bir gelişmedir. Bu şekilde yüksek rant bedelini aynı taban alanı
üzerinde çok katlı paylaşabilme, ve daha düşük bedellerde ödeyebilme
imkanı da doğar. Aslında bu şekilde görece düşük gelirliler de merkeze
yakın alandan yer seçebilmekte, hem konut kirasını ödeyebilmekte, hem
de merkezin imkanlarından yararlanabilmektedir. Sadece rant olduğu
için merkezde yer kapma yarışından değil, ortaya çıkan yoğunluk
nedeniyle de çok katlı yapıların merkezde ortaya çıkması normaldir; Bu
artan yoğunluk, merkeze üç boyutlu bir kalite katar. Mekanı maksimum
verimlilikle kullanmak gayesiyle, merkeze erişimin arabaya dayalı sistem
yerine yüksek kapasiteli toplutaşıma dayalı halledilmesi bu noktada önem
arzeder. Merkezde katlanılabilir ölçüde tıkanıklıkların olması doğaldır,
ancak, trafik tıkanıklıklarının aşırı düzeyde yaşandığı bir merkez, merkez
işlevini yerine getiremeyecek ve çekiciliğini zamanla yitirecektir. Ayrıca,
mekanın kıymetli olduğu merkezde otomobil otoparklarına ayıracak fazla
yer de yoktur. Bu nedenle, çok katlı otopark tesisleri vardır ve parketme
ücretleri de yüksektir. Ne ki, bazıları trafik tıkanıklığının bölgenin rantsal
verimliliğinin bir habercisi, göstergesi olduğunu da ifade etmektedir
(Gaffney, 1972).
Öte yandan, yukarı yükselme, çok katlılık, merkezde aşırı derecede
yükselmiş rantın bir kısmını emecektir. Fakat, bu doğru orantılı
değildir; Şekil 2’de görüleceği üzere merkezdeki rant yükselişi ile bina
yükseliklerinin oranı birebir aynı değildir; çeperden merkeze doğru bina
yükselişi daha doğrusal çıkarken, rantın yükselişi daha yukarıya doğrudur
(Aysu, 2002). Rantın bu şekilde fiziksel tezahürünün olması akıllara şu
soruyu sordurur: Eğer rantın yoğunluk artışı gibi bir fiziksel yansıması
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merkezde mutlaka oluyorsa, tersi yapılamaz mı? Yani, fiziksel yoğunluk
artış önerisi ile rant çağrılamaz mı? Elbette, “hakiki” rantı çağırmasa da
muhtemeldir ki spekülatif rantı çağırmada spekülatörler bu yönteme
başvurmaktan kaçınmayacaklardır, ve bu yönde planlamaya etki etmekten
geri durmazlar. Yine de, kent başına rant değeri oldukça azalmış olacaktır.
Ancak, grafik farklı toplumsal yapılarda farklılıklar gösterebilir. Demek
ki, yoğunluk artışı ve yukarı yükseliş rant değerinin tümünü üzerine
almamış, önemli bir kısmı taban alanı üzerinde kalmıştır. Bu da kullanım
farklarını belirlemeye yeterlidir. Tersine, merkezden uzaklaştıkça bina
yükseklikleri de düşmeye başlar. Diğer yandan, tüm bu bir arada toplanma
ve kümeleşme, merkezi aktiviteler, ve firmalar arasındaki yakınlığın,
bilgi paylaşımının avantajından da yararlanmak anlamına gelen yığılma
ekonomilerini kullanır (Müderrisoğlu ve Korten, 2015). Merkezde ise ne
düzeylerde rantlar ortaya çıkacağı konusu, kentin önemine ve büyüklüğüne
bağlı olacaktır.

Şekil 2: Merkezde Rant Yükselişi (solda) ve Fiziksel Olarak Bina
Yükseklikleri (sağda)
Sonuç itibariyle, rant olgusu merkezden dışa doğru kenti bir arada
tutan ortak payda konumundadır. Bu noktada yine, karşımıza o ikilemli
soru çıkar: Rantların merkezde toplaşmasından dolayı mı ticaret, ofis
kullanımları gibi aktiviteler merkezde yoğunlaşır ve bu nedenle bir
“merkeziliği” sonuç olarak doğurur, yoksa bir yerde önce bu aktiviteler
yoğunlaştığından mı, giderek bu merkeze doğru sonuç olarak rantlar
artmaya başlar? Yoksa her ikisi de doğru cevap olup birbirini doğuran bir
mekanizmaya mı dönüşür?
Merkezin en temel olmazsa olmaz bir özelliği de, en erişilebilir mekan
olma özelliğidir (Johnson, 1967); sağlanamadığında ise merkezilik riske
girer. Çok merkezli büyük kent yerleşimlerinde yine başlıca bir ana merkez
olur genelde, ve diğerleri daha alt merkez konumunda kalıp, rant düzeyleri
ana merkezdeki kadar yüksek değerlere fazla erişemez; çoklu alt-merkezli
yapı olmasaydı metropoliten düzeyde çok büyük kentsel oluşumlar meydana
gelemezdi. Çünkü, çok-merkezliliğin nedeni, kentin aşırı büyümesidir
temelde. Açıkçası ancak çoklu-merkez yapı ortaya çıkabilecekse bu
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metropolitan kentlerde oluşabilir; merkeze olan talep baskısını başka alt
merkezlerle paylaşmak zorunda kalır, ki zaten metropolitan kentin temel
özelliğidir çok-merkezlilik; metropolitan kentler büyüklükleri nedeniyle
birden fazla merkezi gerektirirler.
Banliyö yerleşimler haricinde, ana kente yakın diğer kentler de
aslında metropoliten oluşumun parçalarıdır, ana kentin uydusu haline
gelmiştir; onların kendi merkezleri de ana kentin çekim etkisinde kalır,
ve tabiri caizse, belli mesafede yörüngede kalırlar. Fakat, bunların çoğu
metropoliten kent büyüdükçe sonradan doğmamışlardır; büyüyen etkisine
girip sonradan eklemlenmişlerdir. 20. yy’da büyük kentlerde aşırı yığılmalar
ve kütlesel birikim, beraberinde merkez üzerinde daha fazla baskı
getirmiş, ve rantları beklenenin üzerinde artırmıştır. Bu ise hızla büyüyen
gelişmekte olan ülkelerde, merkezlerin kullanım fonksiyonlarını yerine
getirmelerinigüçleştirmeye ve “çekici” merkez özelliklerini yitirmelerine
sebep olmuştur. Bu, aşırı çekim gücünün merkezi deforme edici gücüdür.
Ancak, ulaşım sistemlerindeki ve telekomünikasyondaki ilerlemeler
neticesinde, bazı aktiviteleri daha öte “uzaklığa toleranslı” hale getirmiş, ve
kentsel arazi kullanış örüntüsünü daha kendine ait, gevşek ve dağıtık hale
getirebilmiştir. İletişim teknolojileri sayesinde, uzaklık kriteri eskisi kadar
fazlaca bir sorun olmamaktadır.

Kentsel Rant Türleri
Kent oluşumunun ilk etkisi, beklenenin üzerinde ve şu an var olmayan
“beklenti rantları” sunmasıdır, zaten kentin asıl çekici yönü de yatırımcı,
müteahhit ve spekülatörler, vb. için budur. Tarımsal kullanımdaki ilk
değerinden, planlama ile imar gelmesi sonucu değeri artabilecek toprağı ilk
değerinden satın alıp, sonra kentsel alan değerinden satış yapmak suretiyle
spekülatör fırsatçı kazançlar elde etmiş olmaktadır. Değer artışları, örneğin,
yıllar itibariyle kendi halinde doğrusal bir artışla yükselecekken, beklentiler
bu eğriyi daha yukarı bükerek, yukarı kıvrılan bir biçime sürükler genelde.
Bu bükülme tehlike sinyalidir, zira eğrinin ucu ileride sonsuza kadar
çıkabilir intibaı yaratır. Fakat, yine bu “rayından çıkmış” gidişat spekülatör
yatırımcıları kendine çekecektir. Bu elbette, planlama adına müdahaleyi
akıllara getirir ilk etapta, ancak, bu beklenti bükülmesi sanıldığı kadar
bükülmeye devam eder mi, yoksa, beklentilerin çoğunun sanal olduğunun
ve “gerçek”lerin anlaşılması ile tekrar aşağıya dönüp bir S eğrisi mi yapar
(Pacione, 2009)? Bazı yerlerde bir süre daha devam edebilir, bazı yerde
ise geri dönüş yapabilir. Değişimin dinamikleri hala net anlaşılamamış
bir olgudur. Sürekli başarılı kentlerde bu gözlemlenmeyebilir, ve kent
büyümesine devam eder, fakat fazla başarılı olmayan, altyapı arz sıkıntıları
yaşayan kentler zamanla durgunluğa girince söz konu “S” eğrisi decereye
girecektir. Bu kentler çöküş sürecine de girebilir.
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Tüm kuramsal yaklaşımların, kıtlık olgusunu net açıklayamadığını
söylemiştik: Neo-klasik bakışta, toprağın neden meta olarak kabul edildiği
halde kıt bir kaynak olarak algılanmadığı netleşmemiştir. Muhtemelen
buna cevap olarak, dünyadaki toprak arzının kıt olmasına rağmen, dünya
içinde yer alan kentler için bunu söylemenin henüz erken olduğudur;
kentsel ölçekte toprağın kıt olduğu “teori”de doğru değildir, çünkü kent
dışında kentsel olmayan dış alanlara doğru genişleyebileceği topraklar
hala vardır. Çoğu kez, güçlü bir kent önüne ne çıkarsa yer, tarıma elverişli
veya elverişli olmayan toprak, eğer yüksek talep varsa sınırlamalar getirilse
dahi “dışarıda” hazır duruyor. Yoksa, içteki fiyatlar aşırı derecede artacak,
rant basıncı artacak ve bu durumdan yine toprağı elinde tutan toprak
sahipleri, ve “rant tüccarları” yararlanacaktır. Kentte toprak arzını kıt
tutan, onu aşırı değerli hale getiren, çevresinde müsait bol alanlar olsa bile
kentin yayılmasını engeleyen tek şey temelde ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik
kısıtlılığı, ve/ya kentin dışında yerleşime elverişli alanların kalmamasıdır.
Bir de, kıtlığın ilk devredeki rantından faydalanmak isteyenler, ki bunlar
planlamaya da etki eden, baskıda bulunan gruplardır.
Yine de, salt bu dışsal fiziki kısıtlama, ve günlük aktivitelere erişim
mesafe kısıtlılığı nedeniyle kentlerde toprak aslında yapay anlamda kıttır.
Ve rant da kıtlık olgusundan neşet eder, beslenir. Öyleyse, kentin büyümesi
dışında, toprak kıtlığı olgusu da önemli bir katkıdır.
Kent içerisinde de bir noktadan diğerine değerler şu gerekçelerle
değişecektir: 1) aktivite ve kullanımların birbirlerine göreli ilişkisel
konumları, 2) piyasaya (merkez ve alt merkezlere) uzaklıklar, 3) mekanın
üretim gücü. Burada, öyleyse, kilit sözcük konum olacaktır. Bireysel bazda,
bir toprak parçasının diğer kullanımlarla göreli (ilişkisel ve/ya etkileşimli)
mekansal konumu da oldukça önemli bir etkendir.
Rantın farklı türleri esasen kentin belli büyüklere erişmesine göre
tezahür etmeye başlar, ve çeşitlilik arzetmeye başlar. Elbette türleşmeye etki
eden anılan farklı etkenlerde vardır. Çok çeşitlilik arzetmesine rağmen,
kolay kavranması açısından bugün yaygın kabüle göre üç temel kentsel
ranttan söz etmek mümkündür: Farklılık rantı (Differential rent), mutlak
rant (Absolute rent) ve tekel rantı (Monopoly rent).
Tekelci rant, büyük kentlerin kent merkezi cıvarında daha fazla
gözlemlenir. Kentin belli büyüklüklere eriştiğinde tezahür edebilecek bir
rant biçimidir. Fizikteki kütle kuramı ve çekim gücü ile analoji kurulacak
olursa, yıldızların, veya gökcisimlerinin çökmesinden sonra ya beyaz
cüceye, ya da karadeliğe dönüşmesi örneğinde olduğu gibi ancak belli
kütle büyüklüğündeki yıldızlar (critical mass) patlayıp içe çöktüklerinde
karadeliğe dönüşmekte, fakat daha ufak yıldızlar ancak beyaz cüce
düzeyinde kalabilmektedir. Benzer biçimde, kütlenin çökme kısmını
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çıkartırsak, ancak belli büyüklüklere erişmiş kentlerde çok güçlü çekim
gücüne ulaşmış merkezler ve farklı etkide rant olgusu gözlenecektir. Mutlak
rant ise genelde metropolitan düzeydeki kentlerin tam merkezlerinde
belirir. Bunlar toprağın üretim rantından tamamen kurtulmuş halde
oldukça üstüne çıkar.
Marks’a göre, rant, toprağı kullanmak, ondan yararlanmak için toprak
sahibine ödenen ek bir bedeldi. Bu anlamda, toprak sahipleri bu topraksızlara
“faydalandırma” kisvesi altında sömürme eğilimine girerler genelde; daha
yüksek bedeller isterler. Bu anlamda artık, bedel artık kaçınılmaz biçimde
haksız kazanca evrilmektedir. Ona göre, toprağı kullan(dırt)maktan
kaynaklı bir tekelci pozisyon “farklılık rantı”nı getirir, mutlak rant kısmını
ise onun özel mülkiyet sahipliğinden, ve tekel rantı kısmını da tüketici ve/
ya kullanıcıların almaya veya ödemeye olan güçlerinden, taleplerinden
gelmektedir.
Farklılık rantı, bilhassa daha iyi, ve verimli toprağa sahip olan ve/ya
üretim yapanların, daha kötü ve verimsiz topraklarda bulunan ve üretim
yapanlardan daha iyi konumda bulunmalarından kaynaklanan farktan
doğan bir tür rant olmaktadır. Yine, zamanla artan kıtlık olgusundan ve
topraktan elde edilen ürüne olan taleplerin artışından kaynaklanır. Bu
onların toprağını, verimsiz topraktakine kıyasla daha değerli kılmaktadır
(Harvey, 1985). Diğer yandan, bir arsadaki farklılık rantı aslında diğer
arsalardakinin kaderine, ne olup bittiğine, onların verimliliğine de bağlıdır
(Logan ve Molotch, 1987). Ancak, kentsel toprakta tarımsal ürün yoktur.
Kentteki ürün nedir? Toprağın kendisine tahsis olunan kullanım ve toprağa
atanan bu kullanımdan fayda elde etmedeki mekansal verimliliğidir. Ancak,
kullanımın belirlenmesi neye dayanır? Kendi arsamdaki rant diğer arsadaki
arazi kullanımının ne olduğuna bağlı olabilecektir. Belli ölçüde yine,
kullanımı belirleyen orada oluşmuş rant düzeylerinin kendisi değil midir?
Farklılık rantı anlamını daha çok, kentlerde aktivitelerin kendi aralarındaki
ulaşım maliyet etkileşimi ve göreli mekan ve konum ilişkilerinde bulur. Bu
anlamda, farklılık rantı için “merkezi” olmak yine önem arzeder.
Tekelci rant ise daha çok müşterilerin alım gücü ve satın alma, kiralama
istekliliğinden ortaya çıkan fiyat belirlemeciliğidir (Ball, 1985); yani,
tüketicinin durumuna, gücüne endeksli bir rant oluşumudur; bu anlamda,
fazladan biçimde rant taleplerinin arz-talep mekanizmasına en fazla uyan
çeşididir; diğer genel belirlenmiş rayiç bedellerinin üstüne çıkılabilir ve
ortam olarak serbest piyasa düzenini mutlaka gerektirir.
Tekelci rant oluşumu için, müşterinin özellikle yoğunlaştığı “özel”
yerler söz konusudur ve bu rant bu tür özel yerler için geçerlidir. O
nedenle, tekelci rant kırsal/tarımsal yerler için söz konusu olamaz. Önemi,
ve dolayısıyla değeri çok yüksek olabilecek, ileride daha da yükselebilecek
rantları vaadeden, oldukça yoğun kentsel alanlar için olsa gerektir.
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Mutlak rant durumunda ise, Marks’ın tıpkı farklılık rantında da işaret
ettiği, özel mülkiyet sahibinin “sahiplik” gücü için ne derece fazla araziyi
“kapattığına” bağlı bir güç eldesi söz konusudur. Yani, toprak sahiplerinin
ne derece etkin ve güçlü olduklarına endeksilidir. Toprak sahipleri, kentsel
olsun kırsal olsun ne kadar çok toprak sahibi iseler o derece politik “baskı”
gücü ile fazladan gelir elde etme arayışına girebilirler. Bu da en büyük toprak
sahibine, ve en büyük “patron”un kim olduğuna bağlı bir rant kazancıdır
ve “en” patron olan bu büyüklüğün rantını elde etmektedir. Marksist bakış
açısında sık sık özel mülkiyet sahipliğinden kaynaklanan güce vurgu
yapılmakta, toprak sahipleri bu gücü nedeniyle yerel politikada daha etkin
hale gelmektedirler. Sosyal olarak kıt hale gelmiş olan kentsel toprakta,
toprak sahibi en değerli alanlardan büyük oranda alanı ele geçirdiğinde,
toprağın bedelinin, ne tür kullanımlar olabileceğinin politik olarak da
temel belirleyicisi olacaktır. Yine, kırsal arazi plan kararı ile kentsel arsalar
haline getiriliyorsa buradan da güç ortaya çıkar sahibi adına; bu da mutlak
rant mekanizmasının becerisidir. Fakat, Tekel rantı ve Mutlak rant çoğu kez
birbiri içine girdiği gibi birbiriyle kavramsal olarak da karıştırılmaktadır.
Harvey’e göre, bunları birbirinden ayırmanın temel yolu şudur: tekelci
rant bireysel düzeyde işlemektedir; bir toprak sahibi çok “istenen” ve
“gereksinim duyulan” özel bir yere sahiptir temelde. Bu anlamda tekel
rantı daha çok konum avantajına bağlantılandırılabilir. Mutlak rant da ise
sınıfsal ve toptan bir tekelci sahiplik, üretim ve tüketicileri, ve diğer toprak
sahiplerinin durumunu da etkiler (Harvey, 1973). Mutlak rantın seviyesi,
toprak miktarının toplamdaki göreli kıtlığına bağlantılandırılabilir; Neoklasik geleneğe göre, yapay manipülasyonlara da açık olabilen türdendir
demektir.
Mutlak rantlar, aslında kentsel alandaki özel mülkiyet tekelini ele
geçirmekten doğmaktadır; gücün elinde olup olmaması fazladan daha ne
kadar alan açılacağına bağlı kalacaktır. Diğer yandan diğer toprakları da
kamuya tabi tutmak da “öteki taraftan” kıtlık olgusunu güçlendirecektir
kentsel topraklarda; örneğin, bol bol sit alanları vs. ilan etmek, ve yerleşimle
ilgili getirilen kısıtlılık ve yasaklarla, yerleşilebilir müsait toprak alanını iyice
düşürecektir. Öyleyse, mutlak rant gücü, politik gücü ve yetkisi, erki olan
bir elit grubun karar-verme gücünden, kentsel politikalara etki gücünden
gelmektedir; konut bölgeleri talebinin gündeme gelmesinde, örneğin özel
mülkiyet veya kamu kuruluşları imar planı üretme yoluna giderler, yahut
toprağı boş bırakırlar; karar onlarındır. Yine de, kamusal diğer bazı güçler
ters yönde de etkilerde bulunacaktır.
Eğer ki, toprak değerinin belirlenmesinde mutlak ve tekelci rantlar
devreye giriyorsa (özellikle kent merkezlerinde), genelde arazi kullanımına
dikte eden oradaki toprak değeri olacaktır. Eğer, salt farklılık rantı varsa,
oradaki mevcut kullanım arazi fiyatını dikte edecektir, ve topraktan gelen
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üretim gücü önemlidir. Kent merkezinde, merkezi aktivitelerin genel
karakteristiğine de bağlı olarak bir “özel” yer olma kimliği kazanır ki,
mutlak rantı elde etmek isteyenler bu alana girerek özel konuma erişmek,
kıt alandan yer kapmak ve özel merkezi konumun avantajlarından istifade
etmek isterler. Bu anlamda, mutlak rant getirisi merkezde en yüksektir, ve
yüksek olması desteklenmektedir, ve ne kadar çok mülk edinirseniz o kadar
katlanarak avantaja sahip olurken, tekelci rant tekelindeki konum avantajı
ve o konumdaki mekan kıtlığı olgusundan beslenir. Sonuçta, merkezde üç
tür rant mekanizması birbiriyle etkileşimdedir; merkezden yer edinmek
her halükarda karlıdır bu anlamda.
Ancak, Harvey arazi kullanımının toprak değerini belirlediğini kabul
etmemektedir (Harvey, 1973). Bu anlamda, plancı etkisiz bir piyondur. Ve,
buna göre de plancının belirlemeciliği fazla olamaz. Ona göre, tersine bir
şekilde vücuda gelmiş toprak değeri arazi kullanımına dikte edecektir, ve
bu pek çok çağdaş kent örneklerinde bu şekilde ortaya çıkmıştır. Buna göre
spontane oluşan merkezilik, toprak fiyatlarını belirler, ve toprak fiyatları da
arazi kullanış biçimini belirler. Bu durumda, aslında plancı mı rantı takip
etmektedir planlamasını yaparken? Bu çoğu kez doğrudur, ancak bazen
“merkeziliği” ve çoğu kez merkezde bulunacak aktiviteleri plancı kendisi
de belirlemiyor muydu? Bu rant olgusunun anlaşılmasında oldukça kritik
bir sorudur. Bu süreç salt kapitalist sistemlere özgü müdür? Harvey, rant
denilen şeyin aslında, “özel mülkiyet kurumu”nca tescillenmiş şekilde,
toprak sahibinin toprak ve kaynak üzerinde tekelci gücü, ve belirlemeci
kudreti altında bir tür devir-teslim, yahut aktarma ücreti olduğunu söyler;
kullanıcının, başkasına “ait” verimli kaynağından yararlanmış olmanın bir
kullandırtma bedelidir; ya üründen pay verecektir yahut bedelini verecektir.
Diğer yandan da, eğer ki o toprakta yıllık kazanç oranları gittikçe yükselen
düzeydeyse, artık yatırım sermayenin birincil üretim temeline olmaktan
ziyade, ikincil olan kentsel emlak piyasasına yönelecektir; bu ikincil
alanda “gerçek spekülatif ” rant olgusunun asıl çoşkusu yaşanmaktadır
(Harvey, 1985). Bu noktada, bir sarmal döngü hareketibaşlamıştır artık:
merkezileşme rantların yükselmesine sebep olmakta, fakat bir sonraki
aşamada artan rant değerleri merkeziliği, ve beraberinde merkezilikten
gelen değer artışlarını pekiştirmektedir.
Şu halde (1) yaygın biçimde, birincisi “arzı kısarak”, sosyal kıtlık ile
(Şekil 3B) dar alanda ve belli noktalarda rantın yükselmesine sebebiyet
veren bir plan yaklaşımı vardır, (2) bir de bilinçli ya da bilinçsiz şekilde arzı
aşırı miktarda sunarak (Şekil 3A) yerleşim genelinde geniş alanda rantları
yüksek tutma eğilimi vardır; hangisi bizi gerçek ranta çıkarır? Kentin bir
anda büyümesine sebepler yoksa, ikinci seçenekte sanıldığının aksine talep
düşük kalacağından tekil arsa bazında istenen düzeyde rant oluşamayacak,
yalnızca daha geniş bir alanı “kentsel”, ve imarlı yapmaktan kaynaklı arsa
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başına düşük ancak çok fazla sayıda arsada hatırı sayılır düzeyde bir rant
eldesi mümkün olacaktır; tek tek arsa başına rant artışları düşük olsa
da toplam alanda elde edilen toplam rant artışı birinci şıktakinden fazla
olabilir. Ancak, belediyenin kentin büyümesini sağlayacak altyapıyı artırma
imkanları ve kaynakları yoksa bu rant nasıl zuhur edecektir? Bu şekilde arzı
artırarak amaçlanan, psikolojik gelişmişlik etkisi yaratarak, belki de o belde
genelinde toplamda rant artışları sağlamaktır. Tersine, Şekil 3B’de dar alanda
rantın yoğunlaştığı görülür. Örneğin, plancı bir kent planında mekandan
tasarruf amaçlı, ya da çevredeki tarım alanlarının korunması amaçlı
biçimde kompakt, dar alanda gelişme önererek, tüm rantın bu dar alana
yüklenmesini sağlamış olur. Aslında rantın çevreye fazla dağılmadan dar
bir alana hapsedilmesini, ve bu alandakilerin tüm ranttan yararlanmasını
sağlamaktadırlar. Benzer biçimde, merkezde birçok caddenin yaya
aksına dönüştürülmesi mümkün iken, tek bir caddenin yayalaştırılması
ile caddenin canlılığından gelen tüm ticari rantlardan yalnızca o tek
cadde üzerindeki işyerleri nemalanmış olur. Plancı/tasarımcılar bunun
farkındadırlar ancak, onların ilgilendiği şey yayaların yoğunlaştığı canlı
bir akstır. Rantın dar alana toplanmasından, sadece o dar alandakiler
nemalanmakta, geri kalan alanlardakiler ise yararlandırılmamaktadır.
Bu “korumacı” uygulamanın ne derece hakça bir uygulama olduğu
tartışmalıdır. Zira, dar alan içindekiler aşırı sıkışma etkisiyle, gittikçe artan
rantın etkilerinden fazla fazla yararlanmaktayken, diğer komşu alanlar
rantsal artışlardan hemen hemen hiç yararlanamamaktadırlar. Kısacası,
kısıtlı kentsel toprak sunumu, ve az alanı kentsel gelişmeye açarak, kıtlık
yaratılmış olur, ve bundan o gelişmeye açılmış alanlar fazlasıyla rantların
tadını çıkarır. Rantın hakça, veya eşitçe dağıtılması anlamında plancılar
bunun hesabını meslek etiği gereği topluma verebilmelidir.

Şekil 3: a) Geniş alanda arzı yüksek tutarak kent genelinde arzı yüksek tutmak, b)
Dar alanda kentsel toprak arzını düşük tutarak arsa başına rantları yükseltmek

Şekil 3A durumunda, toprak arzını yüksek tutarak belediye vergi
tabanını da genişletmek istemiş olabilir. Ancak, önceden de belirtildiği
gibi, vergiyi ancak altyapı hizmetlerini kentsel tüketiciye etkin bir şekilde
sunması oranında alabilecektir. Burada, plancıların genelde pek farkında
olmadığı şöyle bir açmaz da oluşabilir: Harvey’in yukarda bahsolunan

Hüseyin Mert Arslan, Yavuz Duvarcı 113
argümanına plancı ancak oluşan rantı düzenler, veya dağıtır, ya da var olan
rant statükosuna göre plan kararlarını, arazi kullanımlarını uygun biçimde
verir. Ancak, gerektiğinde, örneğin, oluşan doğal rantın gerektirdiği yüksek
yoğunluk, veya merkezi aktiviteler ve ticari kullanım kararını vermemeyi
tercih edebilir. Eğer rantın dikte ettiği kullanımı plancı plan kararı olarak
önermezse ne olur? Örneğin, tersine yoğunluğu düşürür ve konut alanı
kararı verebilir, ki bu durumda yüksek rant oradaki yapılaşmaya nicelik
olarak değil, “kalite olarak” yansıyabilir. Ancak, plancı verdiği kararla
ranta müdahale etmiş, artmasına, azalmasına etkide bulunmuş olabilir?
Ne var ki, aslında plancı, tersine doğal olarak kendiliğinden yüksek rant
oluşmamış yere de yüksek yoğunluk ve/ya merkezi ticari aktiviteler, ofis
mekanları vb. ataması yaparak da pekala, her zaman olmasa bile bazen,
yapay biçimde rantları kendisinin yaratabileceğini bilmektedir, ve bunun
oldukça fazla sayıda örneklerini ülkemizde görebilmekteyiz.
Diğer yandan, zaten konut üretiminde varolan çapraşık süreçler ve
pek çok aktörün varlığı, onların çıkar çatışmaları, artı bürokrasi de konut
üretimini yeterince maliyetli hale getirmektedir (Ball, 1985); özellikle de
toprak sahibi ve müteahit arasındaki gerilim önemli bir etken. Ayrıca,
toprak fiyatı ve o toprak üzerinde ek olarak oluşturulan yapı, ve konut fiyatı
arasındaki fiyatında da bu ikisi arasındaki çekişmenin yansımaları görülür.
Spekülatör’ün boş kentsel arsa yerine yapılaşmış halde mülk alıp-satması
fazla anlamlı olmamakla birlikte, 1) ya kent merkez bölgesinde fazla boş
alan kalmamasından mecburiyetten, ikincisi, 2) ya da yasal zorunluluktan
kaynaklı olabileceği gibi, kullanım değerinden yararlanma gayesinden de
olabilir. Ne var ki, yapılaşmış halde mülk alım-satımı gereksiz yere inşaat
malzemesi kullanımı ve kaynak israfına neden olmaktadır.
Kentsel arsanın rant durumu sorgulanırken, aslında rantın hangi
gelişim evresinde olduğuna da bakılmalıdır. Arsa rant düzeyi temelde bu
aşamalara bağlı olarak belirginleşmektedir. Kentlerde rantın temelde üç
gelişim aşaması vardır (Keleş ve diğ., 1999):
- Toprağın ilk hali olan kent dışı kullanımda iken (tarımsal, veya
kırsal aşama)
- Kentsel arsa olmayı bekleme aşaması bölgede gelişmeler olması
- Gelişme tamamlandıktan sonraki (yapılaşma) aşaması. Yapılaşma
olurken veya olduktan sonra (piyasa aşaması)
Ancak, bu kadar basit düzeydeki açıklama süreci anlamada yeterli
olamamaktadır. Başka bir kaynakta, basit düzeydekine benzer şekilde
gelişim aşamaları, daha detaylı biçimde yedi aşama olarak verilmiştir.
Kentin çevresine genişlemesi sırasında rantsal gelişimde şu yedi aşamadan
geçer genelde (Ökmen ve Yurtsever, 2010; Bektaş, 2004):
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1. Kentleşmemiş kırsal toprak: toprak değeri toprağın verimliliği
ile belirlenir. Değer düşük seviyede S1’dır
2. Kentin çeperindeki arazilerde gelişme hareketliliği başlangıcı: bu alana yakın yerlere gelişmeler yaklaşmış olması nedeniyle rant
değeri artmaya başlar (değer: A1), fakat toprak sahibi gelişmeleri bekler,
ve yavaş yavaş tarımsal faaliyeti durdurmaya karar verir (değer: G1).
Değer S1+(A1+G1)
3. Kentsel gelişmeye aday olma: belediye ve/ya imar planlama sınırları içine de alınmasıyla, kentsel alan içine dahil olması (değer: A2).
Süreç sonundaki değer: S1+[(A1+G1) + (A2+G2)]
4. Altyapıları getirme: Belediyenin temel altyapıları sağlaması ile
birlikte değer (A3) artar, tarımsal faaliyetler tamamen bırakılmıştır. Değer: S1+[(A1+G1) + (A2+G2)+(A3+G3)]
5. Binaların ortaya çıkışı: Artık arsalar üzerine binalar inşa edilmeye başlar; konut, ticaret, imalat gibi farklı kullanımla da gelir (değer:
A4). Değer: S1+[(A1+G1) + (A2+G2)+(A3+G3) + (A4+G4)]
6. Kentsel kullanım farklılaşmaları: Mevcut kullanımlar üzerinde rantlar arttıkça, ve gelişme talepleri doğrultusunda yoğunluklar
artar, kullanımlar da dönüşmeye başlar (A5). Değer: S1+[(A1+G1) +
(A2+G2)+(A3+G3) + (A4+G4) + (A5+G5)] = R (toplam rant)
7. Spekülasyon: Bu aşamada fiziksel açıdan değişimler ve kullanımlar değişmese de potansiyelde mekana olan talepler arttıkça, mekan
tam bir finansal yatırım malzemesine, metaya dönüşür, ve bir yatırım
aracı olarak hisselerde yer alır. Eğer tüm önceki gelişmelerden kaynaklı
toplam oluşan ranta R dersek, son aşamadaki spekülatif artışlarla birlikte olan aşırı manipülatif artışlara M diyelim. Öyleyse, aşırı kentleşme
ortamında: Toplam rant TR = R + M
Genel olarak her bir aşamada spekülatif bekleme aşamaları vardır,
ki bu rant sürecine özgü genel bir tavırdır. Bu bekleme sırasında, sürekli
değer artışından ötürü ve belki bir sonraki aşamaya atlama beklentisinden,
toprağın bir kullanımdan diğerine dönüşmesi ağır ve sancılı bir süreçte
olur; neredeyse her aşama arasında bir farklılık rantı beklentisi vardır,
zira toprak sahibi en yüksek fiyat tekliflerini beklemeye başlar, ve henüz
arsa somut yapılaşmaya, ve kullanımlara dönüşmedikçe, boş kaldıkça bir
başka ileri kullanıma geçme olasılığı daha fazla olacaktır. Bu anlamda rant
olgusunun kente böylesi geciktirici bir zararı da vardır. O yüzden imar
getirildiğinde, o arsadaki kullanımı beş yıl içinde gerçekleştirme şartı
genelde imar tedbiri olarak konulur.
Yukarıdaki rant aşamalarında görüldüğü üzere, özellikle 4. Aşama
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olan altyapının arsaya gelmesinden sonra, inşaat sektörü, yap/satçı ve
müteahhitlerin kazanç elde etme devresi olan bir dönem yaşanır; bu rant
düzeyinde artık müteahhitler devreye girmiş, önceden toprak sahibinin
faydalandığı rantın üzerine yeni ortaya çıkan rantlara ortak olmaya
başladıkları bir orta ara dönem diyebiliriz. Bu dönemde (4. ve 5. aşamalar),
toprak sahiplerinin rantlardan gelir kazanması dışında, başta inşaat olmak
üzere pek çok kesim için gelir kapısı olur. Operatiftir; somut bir yapılaşma
sürecini ortaya çıkarır; İnşaat, konut üretim maliyetlerini, belli bir pay
almak koşuluyla, inşaatçiler/müteahhitler yüklenir çoğu kez. Sonraki
aşamalarda ise (6. ve 7. Aşamalar), daha çok spekülatörlerin eline geçtiği
mekan piyasasının “borsalaşmış” halidir, ki esasında, bu aşamalarda yine
ağırlıkla değer kazanan meta bina değil tekrar topraktır; yine mekana
referanslı bir değer biçme vardır. Bu son aşamalarda fazlaca bir üretim
yoktur, spekülatiftir, artık toprak sahibinin elinden çıkarak spekülatör
finansörlerin eline düşmüştür; aşırı değerlenen toprağın değerli hisse, veya
kağıtlar gibi değiş-tokuşu söz konusudur.
Diğer yandan, spekülatif hareketlilik aynı zamanda toplumun
yatırımlarını yapmada üretici sektörlerden ziyade, genelde mülk ve
konut yapımı gibi daha pasif yatırım araçlarına yönelmesini getirir, ki bu
da toplumu üreten faaliyetlere yönelmekten alıkoyabilir. Gerçekte rant
yatırımlarına yönelim hem “kolay para kazanmak” dürtüsünden, hem de
üretime dönük faaliyetin doğru yerde yapılması kaygısından yola çıkılarak
yapılabilir. Spekülator-inşaatçilerin sürekli yap-satçı mekanizmayla konut/
bina üretiyor olması, veya reel üretimden uzak al-sat yapmaları, artık “kendi
taleplerini” yaratması boyutuna varır; sonunda, ekonomik açıdan da bir
balon yaratılmaktadır. Patlama ekonomik krize sebebiyet verebilir, zira,
yaratılan talep sanaldır, ve fazladan konut/bina stoku topluma gereksiz bir
maliyet bindirmektir; Burada tuhaf bir paradoks oluşur; fiyatların artması,
talepleri sönümlendirmez tersine, talepleri daha da körükler. Spekülatif
rantın açıklaması sorunlu en temel özelliğidir.
İnşaat sektörünün ivmelenmesi ardında başka üretim sektörlerinde
gerileme de yatabilir; ülkede özellikle üretici sektörler gerilediğinde parayı
somut değerlere, inşaat sektörüne yatırmak için de konut yapımı kaçınılmaz
olarak gerekli hale gelir. Aşırı konut arzı olsa bile, bu bir stoklama
mekanizmasıdır, ancak arz fazlalığından bu kez arsa/konut değerlerinin
düşmesi riski söz konusudur (Harvey, 1985).
Spekülatif beklentiler, aynı zamanda, kentsel kullanım değişikliği
ve kat adedi artışı beklentisi üzerinedir. Bu tür beklentiler, plancılar ve
planlama çalışmaları üzerinde yoğun baskılarını hissettirmekte, ve sonuçta,
farklı kullanım önerileri, ve yoğunluk artışları ile, sağlıklı bir planlama
anlayışından zamanla uzaklaşılmaktadır; kentler, yeşili az ve daha riskli
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yaşam alanları haline gelmektedir. Örneğin, bu rant beklentileri nedeniyle
kentlerin sağlıklı yapısı zamanla bozulmuş ve aşırı yoğunluklar eklenmesi
ile, Doğu Marmara Depremi’nde birbirine bitişik nizamdaki binaların
domino etkisi nedeniyle zararın kat be kat arttığı anlaşılmıştır (Birkan,
2004).
Oysa, tarım bazlı klasik yaklaşıma göre, rant, yapay rant
manipülasyonlara maruz kalmayan bir tarzda, verimlilik bazlı bir değer
eldesiydi, ve üretim maliyetlerinin en düşük olduğu verimli topraklarda
ise rant oluşamazdı; ta ki verimsiz topraklar da kullanıma açılıncaya dek.
Er-geç verimli toprakların kıtlığı söz konusu olduğunda ve daha değersiz
alanlar da tarıma açılmaya başlandığında, rant kendisini diğer daha az
verimli topraklarda göstermeye başlar; nüfusun sürekli artış kaydettiği, ve
sürekli kaynaklara talep olduğu bir durumda, elbette ki rant değerleri her
geçen gün artacaktır (Şekil 4).

Şekil 4: Temsili bir vadide daha verimsiz toprağın kullanımına dayalı farklılık
rantının ortaya çıkışı

Ne var ki kente gelindiğinde, toprağın verimli olması veya olmaması
artık “kentsel” tarzdaki rantı etkileyecek türden bir girdi değildir; üretim
kaynaklı rantı getirmez artık; tersine, oluşabilecek kentsel rantı engelleyici
olacaktır. Tarımsal toprak için geçerli olan Von Thünen’in tarımsal ürünü
markette satmak için piyasaya en yakınlık kuralı, kentsel alanda şekil değiştirerek, markete en kısa sürevarmak ve markette alış-verişe yakın olmak
almıştır denilebilir, ancak temel “piyasaya yakınlık” kuralı değişmemiştir
(O’Kelly, 1996). Hatta daha da güçlenmiştir; merkezi aktivitelere daha hızlı
erişmek önem arzeder hale gelmiştir. Bu anlamda, kentin en makul ve olası
formu, ticaret merkezi çevresinde sarmalanmış biçimde kompakt ve konsantrik kuşaklanmalar biçiminde, en fazla kazanç getirecek kullanımlardan en az kazanç getirecek kullanımlara doğru dairesel bir form olacaktır
(Ratcliffe, 1949). Böyle olmakla birlikte, günümüzde, merkeze en kısa me-

Hüseyin Mert Arslan, Yavuz Duvarcı 117
safede yer almak artık o derece önemli olmamakta, çevremizde daha fazla
yeşil ve tarımsal faaliyetlerle içiçe yaşayabiliyor olmak yaşadığımız çevreye
değer katmakta, yaşam kalitesini artırmaktadır.
Kentsel alanlarda emlak değerlerinin ortaya çıkışında temelde iç dinamiklerinden gelen değerleri olduğu gibi, küresel etkileşimden ve dış ticari
ilişkilerden kaynaklanan, üst ölçekten gelen değerleri de vardır.

Küresel Ölçekten Gelen Değer olarak Rant
Kentlerde çeşitli üretim ve yoğun ekonomik faaliyetler yer almaktadır.
Kentlerin temel varoluş gerekçelerinden biridir üretim. İç ekonomi
dinamikleri olduğu gibi dışa dönük ekonomik faaliyetler de söz konusudur.
Kentler, üretileni dışarı ihraç ettikçe zenginleşir, güç kazanır. Kapitalist üretim
sistemi bir şekilde rant olgusu ile bağlantılıdır denilirse, şehir ölçeğinde
olduğu kadar şehirlerarası, bölgeler-arası, ve ülkeler-arası düzeyde de
kentsele dair etkilerinin olabileceği sıklıkla vurgulanmıştır (Allmendinger,
2009; Pacione, 2009). Günümüzde kentlerin ekonomik coğrafyası ile
ilgili kuramlarda ciddi bir paradigma kırılması yaşanmıştır; kentler artık
paranın daha serbestçe dolaştığı küresel kapitalist yapı bağlamından ayrı
tutulamazlar. Küresel ekonomi tüm gezegen boyunca hem de gerçekzamanlı tek parça yapı gibi işlemektedir (Pacione, 2009). Kentlerin yeniden
yapılanmasına bu yeni ekonomik düzen etkide bulunmuştur. İlginçtir ki,
aynı anda kentler bu ekonomik değişimin ivmelenmesinde, bazı bölgelerin
ön plana çıkmasında ve son yüzyıldaki devasa teknolojik ilerlemenin başat
öznesi de olmuşlardır (Hall ve Barret, 2012). Öyleyse, küresel ölçekte neden
bazı kentlerin yükselerek daha zenginleştiği, bazı kentlerin de önemini
yitirerek geri planda kaldığı, ve kent kümelenmelerinin eşitliksiz bir dağılım
sergilediği, kapitalizmin “küresel” ölçekteki ihtiyaçlarına bağlanmalıdır
(Cohen, 1981; Pacione, 2009; Sassen, 1995). Kentler, yer yüzünde dolaşan
kapitalden pay kapmak için aralarında küresel düzeyde bir mücadeleye, ve
bazen de ortaklıklara girerler.
Küresel düzeyde, yatırımları çekebilmek için önce kent, markalaşma
ile, küresel değer kazanmaya çalışır, buna küresel düzeyde oluşan kentlerin
kendileri arasındaki “şehir rantı” denilebilir. Günümüzde ticaretin
önündeki sınırların ve engellerin kalkması, teknolojik olarak daha sofistike
endüstriyel mekanların doğmasına, küresel rekabetin daha da artmasına
ve üreticilerle daha esnek ilişkilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Yeryüzünde dolaşan yatırım akışının içselleştirilmesi sonucu, yatırımcı ve
işverenler üzerindeki yarışmacı baskıların artışı ile, kentlerimiz de aynı
oranda kendi yarışabilir imkanlarını gözetmeye ve kullanmaya meylettiler.
Kentin “markalaşması” konusu kapsamında yer alan, kentin rekabet gücü
turizm gelirlerini kendine çekmekten öte bir bilinçli yaratım, tasarım işidir.
Bilinçli bir “çaba” sonucunda ve ilk maliyetleri genelde kent yönetiminin
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idaresinde çeşitli gruplarla işbirliği sonucunda bunu “yönetmesi” beklenir
(Dündar, 2010). Öncelikle çekici hale getirmek için bazı mega proje
girişimleri ile vitrin tasarı bölgelere ihtiyaç vardır, ve belki küresel elitin
içinde yer alacağı kent merkezlerinin yeniden güçlendirilmesine ve
canlandırılması yolunda belli nokta pilot proje/uygulamalar gerekebilir;
vitrin projelerde “makyaj” çalışmalar yapılır, ve kentsel imaj oluşturulur.
Bu bölgeler, küresel sermaye “giriş” noktaları olduğu için rantlar belirgin
düzeylerde artış gösterebilir (Hall ve Barrett, 2012). Bu anlamda, kentin
genel değerini artırma yolundaki bu öncü adımlarda rant bölgeleri
yaratılmış olduğundan eşitsiz rant artışları tepkilerle yüzleşebilecektir.
Medya ile internet olanakları, vb. ile tanıtım programları gerçekleştirilir.
Öncelikle;
1. İnsanlar için, yaşanacak, altyapısı kaliteli çekici bir şehir,
2. Turistler için, görülmesi gereken çekici bir şehir,
3. Yatırımcılar ve çalışanlar için, iş imkanları ve para kazanılacak
imkanların olduğu çekici bir şehir, imaj çalışmaları yapılır.
Burada, son dönemde küreselleşme ile birlikte “küreselleşebilen”
kentler, ve/ya aday kentlerin kent merkezlerinin, iddia olunanın tersine
çökmesi yerine yeniden canlandırılması, aslında merkez fikrinin hala
ne kadar hayati bir unsur olduğu gerçeğinin unutulmamasıdır (Judd
ve Simpson, 2011). Çünkü küresel önemdeki şirketler küresel finans
merkezlerinde yine bir arada bulunma, kümeleşme eğilimindedirler.
Bu anlamda, post-modern küreselleşmeyle birlikte kentin çözülüşünün
beklendiği kadar gerçekleşmiş olduğu söylenemez; kent ve merkez fikri
hala geçerlidir.
Yukarıda, imajlandırma ile kentin tanınırlığı, ve sunabileceği imkanlar
sağlanır demiştik. Eğer, kentin markalaşması konusunda söylencenin
ötesine geçilebildiyse, kentin değeri kabul görecek ve küresel rant
değeri artabilecektir. Kısacası, markalaşma tümüyle ekonomik kazanç
doğrultusunda bir çabadır. Ancak, küresel yatırımcılar için özellikle sosyopolitik faktörler de vardır, ve güvenliğin yüksek olduğu kentler avantaj
sağlayabileceklerdir. İlk gerekli unsurlar; kaliteli yaşam garantisi, yüksek
imkanlar ve standartlar, daha kaliteli altyapıların olması, sosyo-politik
stabilite, ekonomik canlılık, ve gelişme ivmesi göstergeleri, yeniliklerin
yeşermesine müsait ortamlar, teknoparklar, ve tüm insan kaynaklarının
ve nispeten ucuz işgücünün temini, vb., tümünün başarılı olması ile
genelde başarı sağlanabilir. Tüm dünyanın gözlemlenmesi ve megatrendlerin takibi gereklidir. Her ne kadar, benzer özellikleri olan kentler
için yarışmacı bir ortam söz konusu ise de diğerlerinden farklılıklarını
başarıyla vurgulayabilen kentler için, kıyaslanabilir avantajları ile öne
çıkmak, tamamlayıcılık ile değerlerin yükseltilebilmesi mümkündür.
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Son bir kaç onyıldaki tüm bu gelişmeler ışığında, artık kentsel ekonomi
dinamiklerinin gözden geçirilmesi ve kuramların test edilmesi gerekliliği
bulunmaktadır. Özellikle de kentin beslendiği arka plan (hinterland) varlığı,
W. Christaller’in (1933-1966) kentsel hiyerarşi kavramsallaştırması, bir
kentin açıklanmasında, onun yaşam bulmasında artık bir zorunluluk mu
değil mi, yeni ilişki ağları bağlamında değerlendirilmelidir. Castells’in de
tespit ettiği şekilde, mikrochip’in bulunması ile kentsel gelişmelerin bilgitemelli yeniden şekillenmesi tüm mal/bilgi akımlarının mekansızlaşmasına
ve sermaye akışlarının da tüm dünya genelinde özgürleşmesine neden
olacak biçimde, yerel mekanın artık önemsizleşmesine sebep olmuştur. Bu,
mekanın önemini yitirmesi anlamında değildir. Şimdi, bu “şebeke” mekana
erişim daha hayati önemdedir (Knox ve Taylor, 1995). Örneğin, artık ileri
iletişim teknolojileri sayesinde kentlerin sinir ağ yapısı içerisinde bir “sinir
hücresi” olduğunu, “elektronik” anlamda ise “devre”lere dönüştüğünü
düşünüyoruz. Bu ağ yapısı içerisinde kentin üstlendiği fonksiyona göreve
başarısına göre bir nevi “saadet zinciri” nimetlerinden beslendiği aşikardır.
Dünya kentleri, küresel üretim zincirinin kontrol noktaları olmaları
hasebiyle, aynı zamanda aslında M. Porter’ın ortaya koyduğu “değer
zincirinin” de kontrolünü üstlenmişlerdir (Knox ve Taylor, 1995). Artık,
değer akışı ve diğer kentlere aktarımı da kentler arasındaki bu bağlantılar
üzerinden olmakta, zincire bağlantılı kentler bu artık değer akımının
rantını biriktirmektedir. Küresel bağlantılar güçlü ulaşım bağlantılarının
kolaylaştırıcılığı ile örtüşmektedir (Knox ve Taylor, 1995). Fakat, bu ağ
diğer yandan, işlev itibariyle aynı zamanda küresel bir sömürü ağı rolü
de üstlenmiştir. Bu durum bazı kentlerin “yeni” işlevsel değerini ortaya
çıkarmakta, bazılarınınkini de düşürmektedir (Graham ve Marvin, 1996);
özellikle de şebekeye tam entegre olamamışlarda. Zira, yeni düzende, bilgiye
erişilebilirlik olgusu tarafından dikte edilen yeni bir “küresel mekansal
mantık” işlemektedir, ki bu o kenti daha öne çıkarmakta ve özel kılmaktadır,
bu yeteneğe sahip olabilen belli başlı önemli kentler ancak ülkenin ve
uluslararası etkileşimin, bağlantıların kilit noktaları olmaktadırlar (Yırtıcı,
2011; Hall ve Barrett, 2012). Buna göre, yine kentler arasında hiyerarşik bir
mekansal etkileşim vardır, ancak bu etkileşim, sınırların da ötesine aşarak,
dar bir ulusal/bölgesel hinterland bazlı değil, küresel bazda işleyen farklı
bir şebekenin hiyerarşik ağ yapısını ortaya koymaktadır. Buna göre, kentin
mekansal ağ içerisindeki “özel” konumunun ne olduğu, olabileceği, veya
bu geniş ağın neresinde durduğuna göre rolünün ne olabileceği önemlidir.
Bu anlamda, hele ki dünya kentlerinin gelişimi, şekli, ve “planlamasına”
hemen bütünüyle ulus-üstü sermaye güçlerinin yönlendiriciliği sürpriz
olmamalıdır; bu kentlerin kontrolünde plancıların rolü gerçekten de son
derece azdır.
Özellikle bilişim ve iletişim alanındaki yeni teknolojilerin etkisiyle
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piyasaların, yukarıda bahsi geçen sıkı ağ iletişimi nedeniyle mekansal
ölçeği ve kapasiteleri de gezegensel şebekede oluşan sinerji ile artmış
bulunmaktadır. Dolayısıyla, ağ içinde özellikle birleşim noktalarının, gelişme
ve büyümeye ek olarak sağladıkları sinerji ve kapasite artışları, bağlantısallık
ve entegre olabilme kabiliyetlerindeki önemli konumlarındandır.
“Daha özgür girişimcilik davranışları, ilk elde sermayeye ve teknolojik
uzmanlıklara olan erişebilirlik ve yeni girişimciliklere sağlanan kamusal
destek, vb. hepsi birlikte, girişimci ve yenilikçi çevrelerin oluşturulmasında
coğrafi mekanın hızlı dönüşümüne katkıda bulunmuştur” (Williams,
2003). Sonuçta, birbiriyle yarışan yahut birbirini tamamlayan işbirliği
içinde “kentsel bölgeler” ortaya çıkmıştır. Daha yüksek kalitede iletişim
ve teknolojilerden yararlanmayı seven ve tüketen kentler, aynı zamanda
daha ileri uygulamalarla ilgili yatırımları kendilerine çekmekte de başarılı
olmuşlardır ki, böylelikle onların bu ekonomik anlamdaki yarışmacı
statülerinde merkezi bir rol almıştır. Bu da banliyöleşme hareketini, çokmerkezli kentsel yapıları daha da körüklemiştir. Ancak, bu gidişat sonuçta
küresel sisteme iyi entegre olmuş kentlerin merkezleşme güçlerinin, ağa
entegre olmaları ile birlikte gelen kent değerlerinin artması nedenli daha
da artmasına sebep olmuştur. Özellikle de yüksek-değer bilişim-yoğun
üretici hizmetlerindeki uzmanlaşma, atıl ticaret bölgelerinin dönüşmesi, ve
yeni konut birimlerinin inşaası ve yanıbaşında kentsel eğlence ve kültürel
birimlerinin oluşması sonucu kent merkezlerinin yeniden canlandırılması
hareketinin başlamasına tanıklık ediyoruz, bu da rant-farkı fırsatlarının
ortaya çıkışı konusuyla bağlantılı olarak potansiyel rant değer artışıyla
ilgilidir. Sözde çökmesi beklenen, Batı’daki kent merkezleri, çekicilik
güçlerini bağlantılar sayesinde “dışarıdan” yeniden almaya başlamış
görünüyorlar.
Artık, “mekan piyasası” yani şehirlerin uzmanlaşmış bilgi birikimine
dayalı başarılı yerlere sahip olup olmadığı, kurumları destekleyecek güçte
olup olmadığı, ilgili ve “rakip” girişimci kümeleri, ve esnek toprak ve emlak
piyasalarının yeterli güçte olup olmadığı, ekonomik gelişme stratejisinin
önemli bir parçası haline gelmektedir. Ancak, gelişme ve yarışmacılıktan
yana olan ile sosyal dayanışma ve yerelden yana politika üretenler arasında
da gerilimleri artıran bir durum oluşmuştur zamanla. Şehrin gelişimi ve
ekonomik performansı ülkenin ekonomik gelişim performansını etkilediği
için kentin gelişimi ve yatırımlar için çekici olup olmadığı milli politikalar
arasında yer almaya başlamıştır. Zira, kentlerin –her ne kadar sınırları aşan
küresel bağlatıları söz konusu ise de- ülke ekonomilerinin motoru oldukları
hala bir gerçekliktir.
Krugman’ın tüm bu söylenenlere karşıt argümanı ise şudur: gerçekte
şehirler yarışmazlar, sadece içinde yarışma içerisinde bulunan aktörler,
şirketler ve girişimler vardır. Yalnızca, bu ortamı kullanan şehirler bu rekabet
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ortamının avantajlarından bir kısmını alacak şekilde davranırlar. Bunlar,
uygun yerlere, işlerini başarı ile yürütecekleri kentlere üslenmişlerdir. Her
iki argümanda da, kentin yahut içindeki aktörlerin yarışmacı bir küresel
ortamda başarılı olması durumunda dışarıdan bazı güç ve değerleri kendi
üzerinde topluyor olduğu gerçeği doğrudur. Bu da kent içinde oluşan,
sermaye birikimlerine, ve sonuçta rantlara da etki etmektedir: Kentler,
kısacası, yerleşim ve üretim alanları olmaları yanısıra değer depolama
araçları haline dönüşmüştür artık (Taylor, 2001).
Sınırların etkisinin azalmasıyla kent topraklarındaki rant, küreselleşme
etkilerine açık olması nedeniyle kentin tüm dünya kentleri arasındaki yatırım
yapılabilirlik önem sıralamasında üstlendiği toplamdaki rant değerinden
gelen “bölgesel önem rantı” ile, kentin kendi içinden sosyo-ekonomik ve
mekansal etkileşimlerden oluşan değerlerden kaynaklı rantların toplamıdır.
Friedmann hipotezi denilen, söz konusu ‘command cities’ de denilen, dünya
kentleri arasında ana kentler ve çevre kentlerin bağlantılandırıldığı önem
derecelerine göre sıralama ortaya çıkmıştır (Kaplan ve diğ., 2004) Şekil
5’te de farkedileceği gibi, merkezi dünya kentleri küresel kapital sistemin
yöneten ayaklarını oluştururken, “ikincil” önemdeki kentler sistemin
daha yönetilen ayaklarını oluşturmaktadır. Sistemde, yükselen değerler
ve rantlar, başka rant veya reel yatırım yatırımcılarını da çekecektir bu
kentsel bölgelere, ve yan bağlantılarına. Öncelikle, yatırımcı olarak, yüksek
ve “daha da yükselecek” rantlardan yararlanmak istiyorsanız, yatırım(lar)
ınız için küresel önemde, ticari akslar üzerinde veya üretim gücü yüksek
olan görece büyük, ekonomik açıdan başarılı, “rantabl” bir kentte yer
aramalısınız; en azından orada yer kapmalı veya yatırımlarınızı yapmaya
başlamalısınız. Politik çalkantıları olan, yatırım yapılması riskli bir kentte
değerler bir anda düşebilir.

Şekil 5: Friedmann’ın dünya kentleri kademelenmesi ve küresel ağ
(Kaynak: Kaplan ve diğ., 2004)
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Kapitalin, doğası gereği, sürekli yeni ve daha karlı yatırım alanları
arayışında olması, sürekli istikrarsız mekanlar yaratmakta, ve bu durum
en çok da kentlerin yapısını değiştirmekte, istikrarsız hale getirmektedir.
Amerikan kentleri, bu anlamda bir dönem “gelişme makinası” olarak
görülmüş, bazı şehirler yükselmiş, diğerleri batmış-çıkmış, ve buna göre
sermaye geniş bir kıtada yer değiştirip durmuştur; yatırımcı sermaye
sahipleri çökmeye yüz tutmuş kentlerde yatırım yapmak yerine gittikçe
gelişmeye devam eden kentlere yatırım yapmaya, değeri artan yerlerden
toprak almaya devam etmişlerdir (Harrigan, 1993). Genel olarak değeri
düşen bir kentte yatırımlar da değer kaybedebilir. General Motors’un
Detroit’ten çıkması, genel bir değer azalışına neden olmuş, ve peşisıra, diğer
yatırımlar ve endüstriler de kenti terketmişlerdir (Pacione, 2009); geriye
kent merkezi de dahil çökmüş bir kent görüntüsü bırakmıştır. Kısacası
kente toplamda dışardan yüklenen değer rantı ve artı, kendi içinden
üretilen rantlar karmaşık bir etkileşim içinde o kentte oluşan değerlere
topluca etki eder.
Küresel değeri artan bir kent büyümeye, nüfusu artmaya yüz tutar.
Büyüyen bir kent ise daha fazla rant değeri yüklenir. Bir toprağın ne derece
ileride rantabl olabileceğini incelerken, öncelikle içinde bulunduğu kentin
büyüklüğü ve ileride de ne kadar büyüyebileceğine bakılmalıdır.
Bu anlamda, kentin toplamda biriken mahiyetteki değerinden gelen
“bubble” rant kavramını anlayabilmek önemlidir. Değer birikimi sadece
kendi içinde oluşmaz; yukarıda bahsolunduğu gibi, gerçek başarılı kentler
küresel ticaret şebekeleri üzerinden dış bağlantılarından da güç toplarlar. Bu
biriken rant ileride “konum farkı gözetmeksizin” kentin kendi iç bünyesinde
taleplere açık durdurulamaz bir baskı ortamı yaratacaktır. Çünkü küresel
dolaşan sermaye, yatırım yapacak yer arar ve başarılı güçlü kentler bunları
kaparlar; yatırım çekmede başarılı kentlerde artan yatırım talepleri emlak
üzerinde baskı yaratır; emlak fiyatları arttığı gibi büyük ihtimal vergiler
de artar, ki arz sorunu olan kentlerde en azından aşırı talepleri dizginlenir
ve dengelenir. Arz sorunu olmayan yerlerde ise, kent yatırımları istendiği
şekilde kendine çekmeye devam edebilecektir. Ancak salt zenginlik ve güçlü
olmak bir anlam ifade etmez. Gelişmekte olan ülkelerde formül biraz daha
farklı işleyebilir: kent kapitalist formata uygun yapıda olmalıdır; zenginlik
önemli bir koşul olmakla birlikte sömürülebilir zengin kaynakları ihtiva
etmesi, gelişmekte olması ve “gelişmeye” olan açlık, artı gelir eşitsizliği ve
beraberinde ucuz işgücü de yatırımcıyı çeken unsurlar olmuştur. Yatırım
değeri artan, kredibilitesi yüksek kentlerin rant değeri böylece daha en başta
“küresel ölçekte” belirlenmiş olur (Yırtıcı, 2011). Kısacası, küresel kapitalist
düzende aşağı-yukarı her kentin değeri vardır; kentin toplam rant değerleri
tüm ekonomik, endüstriyel ve siyasi faaliyetleri sonucunda oluşur öncelikle.
Kentin yatırım çekme başarısından, ve aynı zamanda sömürülebilir işgücü
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ortamından kaynaklı bir değer birikimi vardır, ve paylaşılan asıl değer
de budur. Sömürülecek kaynak sadece bugüne ait olmayacak, geleceğin
potansiyel kaynakları da şimdiden piyasaya çıkarılacaktır.

Rant ve Kapitalizm İlişkisi
Küresel değer üstlenme bir ölçüde, “Marshal’ın dışsal ekonomileri”
olgusu ile açıklanmaktadır (Fujita, 1989); buna göre, ticari malın fiyatı
uluslarası piyasa tarafından belirlenmektedir. Rant diğer yandan herhangi
bir yerin “üretim gücü”, ve ekonomik kabiliyeti ile ilgilidir, ve bir anlamda
gösterge işlevi de görür. Kısacası, kullanılageldiği tanımıyla salt “emekharcamadan-kazanç-kapısı” anlamından ziyade, rant aslında hem kentin
genel başarısının, hem gelişmişliğin “vahşi” bir göstergesi, hem de bir
yerin verimliliğinin, ekonomik canlılığın ve etkililiğinin, marka oluşunun,
üretim, ve kar getiriciliğin bir tür “bedeli”nin istenmesi demektir
(Ökmen ve Yurtsever, 2010). Harvey’in, bir kentte “üretime yatırımda
bulunamayanların, veya üretimdeki fazla doygunluktan, ikincil yatırım
aracı olarak daha pasif olan yapılı çevreye yatırım yapma zorunluluğu”
tezi bir anlamda doğru sayılmaz (Hall ve Barrett, 2012); zira, aslında çoğu
kez üretim aşamasına geçiş için yatırım, yapılı çevrede ve inşaat/emlak
faaliyetinde orta vadeli bir beklemeye alınmıştır. Yani, para sanıldığı gibi
pasif bir yatırım alanına aktarılmış gibi görülmemeli, yakın bölgedeki olası
üretim fırsatlarına “hazır halde” bekletilmiş olmaktadır, çünkü o bölgeden
uzaklaşmamak için başka çare de yok gibidir. Zaten, bekleme sonucunda,
fırsat ortaya çıktığında kaynaklar yeniden ikincilden birincil yatırım
alanlarına dönüştürülebilmektedir. Yatırım döngüsü bu şekilde ardışık
ilerlemeye devam eder. Ancak, sözkonusu gayrimenkule yatırımların çok
daha karlı olduğu durumda, daha çekici hale gelmesi tehlikesi her zaman
vardır; bu durumda birinci yatırım alanlarına geçiş gerçekleşmeyebilir.
Demek ki rant, çoğumuzun tasavvur ettiği gibi, üretimden uzak, atıl ve
miskin bir yatırım biçimi demek değil, aksine kentin veya bir yerin üretim
gücünün, bedelinin ödeniyor olması demektir. Bu bedel, çekici ortamdan
yararlanmak isteyen yarışmacı taleplere açılacaktır açıkçası yalnızca.
Açıkçası, rant işleyiş süreci serbest ekonomide açık artırma mantığına tam
uymaktadır: Rant sürecinin kendisi tamamiyle bir “açık artırma” sürecidir.
Harvey’e göre, kentler, ve şehir planlama, her halükarda kapitalist
işleyişe hizmet eden mekanizmalardır: “Planla” getirilen her hangi bir
mekansal düzen zaten kapitalizme hizmet eder, ki temelde kapitalist
düzendeki toplumun kendini yeniden yaratması ve hem üretime hem
de tüketime devam etmesi içindir. Diğer bir deyişle, birincil amacının
rantların yaratılması olmaması, fakat bir anlamda onu “görmezden”
gelmesi gereken planlamanın temel kurgusu aslında tam da kapitalizmin
işleyişine hizmet etmektedir. O halde, etik olarak olguyu nasıl görmezden
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gelinmemeli? Yani, planlama rutini, söz gelimi rant anlayışına karşı gelen bir
mekanizma olsa dahi, bu içeriği ve “rant-yaratma-mekanizması-olmaması
misyonu” ile, sağlıklı yaşam çevreleri, yaşanabilir kentler yaratma vizyonu
çerçevesinde, dolaylı yoldan zaten rant olgusunu destekler mahiyettedir. Bu
anlamda, “mahalle ruhu” bile Harvey tarafından eleştirilir; bu tür planlama
girişimleri sosyal tansiyonun düşürülmesi içindir, sosyal patlamaların
bir anlamda gazını almak içindir. “Sınıflar arası müthiş uyum” ve “ortak
komünite değerleri fikri” gibi, vatandaşı daha “mutlu” edecek fikirler
gerçekte kentlilerin yaşamlarını iyileştirmekten ziyade, emek gücünün
verimini artırmak ve sürekliliğini sağlamak içindir (Lefebvre, 2011). Bu da,
o kenti başarılı ve verimli yapmak, tüm kentteki genel üretimi ve rantları
artırmak anlamına gelir. Öyleyse, güzel, çevreye duyarlı, başarılı ve sağlıklı
kentler yaratmamalı mıdır? Bu çelişki, yani başarılı ve yaşanabilir kentlerin
yaratılmasının planlamanın özü olduğu bir durum, diğer yandan rantabl
ve çekici bir kent demek olduğundan, “rantla mücadeleci” bir planlama
anlayışı ile ne anlamda bağdaşır olacaktır? Ayrıca, plancının temel misyonu,
rantlara ve gelişmeye karşı negatif kısıtlılıklar ve yasaklar getirmekten
ziyade, ABD’de SSZE kanununda (Standart Eyalet Bölgeleme Kanunu) ifade
edildiği şekliyle, kentin daha ekonomik verimliliğini sağlamak, yatırımgüvenli yer haline getirmek olarak tanımlanmıştır (Taylor 2011, Kaplan ve
diğ. 2004) .
Sonuç olarak; Neo-Marksist analize göre, kentler hem (1) kapitalizmin
sürdürülmesine olanak sağlayan bir altlık, bir ortam oluşturması
anlamında hem de (2) kapitalizmin ihtiyaçlarının ve birikiminin bir
yansıması olarak ortaya çıkmaktadırlar (Kaplan ve diğ., 2004). Bu tür
bir etkileşim kentlerle kapitalizm arasında simbiyotik türden bir ilişki
biçimidir; kentler kapitalizme, kapitalizm de karşılığında sürdürülebilirliği
için kentlere gereksinim duyar. Diğer bir görüşe göre, devlet ve planlama
mekanizmalarının, özde kapitalist sistemin işleyişine hizmet etmekle
birlikte, ve gelişmeye ve onun daha verimli hale getirilmesine hizmet
etmekle birlikte, aslında temel işlevi onun eksikliklerini gidermeye ve
kusurlu yanlarını düzeltmeye yöneliktir (Taylor, 2001).
Daha da ileri gidilirse, piyasanın kendisinin planlamadan çok daha
hoş, başarılı kentler, mekan organizasyonları yarattığı, tersine merkeziyetçi
ve devletçi planlama otoritesinin, serbest piyasa ortamının kendinden
doğal olarak var edebileceği özgürlüğü, yaratıcılıkları, çoklu seçenekleri
yok etmesi nedeniyle daha başarısız çevreler oluşturacağı iddiası da sıkça
vurgulanır (Taylor, 2001). Hayek, temelde, planlama yapmak yerine ortaya
çıkabilecek rantın vergilendirilmesinde devlet müdahalesinin daha yararlı
olabileceğini düşünmüştür. Öyleyse, plancılar temelde serbest piyasa
işleyişinin önündeki engelleri kaldırmalı, tersine kolaylaştırmalıdırlar.
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Burada piyasa mekanizması içerisinde hareket etmek durumunda olan
planlamanın temel açmazlarını ele alan “Pickvance analizi”ne de değinmek
gerekirse (Taylor, 2001), plancılar “ruhsuz” ve “başarısız” yerleşimlerin
ortaya çıkmasında belki de birinci derecede sorumlu aktörler olarak
görülmelidirler, zira İngiltere örneğinde olduğu gibi, 2. Dünya Savaşı sonrası
dönemde Kent ve Kır Planlaması kanununa göre, plancılar sadece gelişme
ruhsatlarının takibinde “negatif ” güçler olarak rol almışlardır; plana
uymayan yapılaşmaları sadece reddetmeye yetkili organlara dönüşmüş
olduklarından, gelişmelerin olumlu yönlendirilmesinde inisiyatif güçleri
bulunmamaktadır, ya da böyle bir gelenek oluşmamıştır. Bu durumda asıl
inisiyatif müteahhitlere terkedilmiş olmaktadır. Bu haliyle de, planlama
işi dönüp dolaşıp müteahhitlerin, piyasanın ve yatırımcıların isteklerini
yansıtan planlar biçimine ister istemez dönüşmektedir. İşin asıl ilginç yanı
ise, ruhsuz kentleşmenin ortaya çıktığı söz konusu şekle dönüşen planlama
biçimine ise yine planlama camiasından tepkiler ve serzenişler geliyor
olması ise yine planlamanın en büyük meslek paradokslarından biri haline
gelmektedir.
Benzer biçimde, piyasa güçlerinin dışında ve etkisi olmaksızın
daha özgür planlamanın olması gerektiğini söyleyen Marksist tabanlı
argümanlar, içinde bulundukları, ve planlama kurallarının Kapitalist piyasa
determinizmi ile tanımlandığı bir ortamda bu argümanları dillendirmeye
ve üretilen planların sakıncalarını sıkça dile getirmeye çalışmaktadırlar ki,
mevcut piyasa düzeninde planlamanın nasıl olması gerektiğini söylemeye
çalışmak zaten kendi içinde yeterince tutarsızlıklar oluşturmaktadır.
Eğer ki kapital çevre kendisinin ortam bulup gelişebilmesi ve devamı
için tüm koşulları yerine getiremiyorsa, 1) devlet müdahalesi çoğu kez
bunu “tesis etmede” devreye girmektedir ya da 2) devlet insanlara hizmet
için değil kapitalist güçlere hizmet için altyapı yatırımları yapmakta,
ve planlamanın “siyasileşmesi” ile “devletçi - kamu yararına iş yapıyor”
görüntüsü ve kisvesi altında, aslında odak noktasını kapital eğilimlerin
önünden uzak noktalara çekmek için böylesi bir “kamusal” görüntü
çizmektedir. Kısacası, plancılar şu görüntü veya bu görüntü altında her
halükarda kapitalist emellere hizmet etmektedirler, ve müdahaleci devlet
aygıtı mekanizmasının kullanımını, ve kamu müdahalesini de çoğu
kez kolaylaştırırlar, ve bu nedenle planlama kurumu bu araçsallığı ve
kolaylaştırıcılığı nedeniyle genelde eleştirilmektedir. Öncelikle, planlama
eğitiminde rant olgusunun yanlış ellere düşmemesinde iyi anlaşılması ve
yerinin, öneminin iyi kavranması elzemdir.

Sonuç Yerine
Anlaşılmıştır ki, kapitalist sistemin “küreselleşme” biçiminde farklı
görüntüde ortaya çıktığı günümüzde kentlerin başat rolü azalmamış,
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tersine kırsala ve ulus-devlet nizamına kıyasla ve milli sınırları aşan
yönüyle daha da artmıştır. Ancak, sanıldığının aksine, sınır tanımaz
küresel kentler ağı, beklenen şekilde milli devlet otoritesini sarsan alternatif
bir yapı biçiminde gelişmemiş, hala sınırlar içindeki milli ekonominin
temel motorları olmaya devam etmiştir; bu, sermayesi büyük oranda dış
kaynaklı Çin için dahi böyle olabilmiştir; her ne kadar gelir dağılımındaki
eşitsizlik Hindistan ve Çin’in gibi büyük ekonomilerin temel özellikleri
olmaya devam etmişse de, devlet ülkenin %5’lerin üstündeki gelişiminde,
küreselleşmenin avantajlarını ülke ekonomisine kazandırabilmeyi yüksek
oranda başarabilmişlerdir. Tamamen kazandırmada etkin olamasalar
da büyük oranda mümkün olabilmiştir. Öyleyse, küresel çapta finansın
yönetildiği kentlerde rantın ve küresel dolaşan sermayenin önemli bir
kısmını ülkeye kazandırabildiklerinden ötürü, milli sınırları aşan küresel
kentlerin “milli ekonomiden uzaklaştıkları, kendi ard alanlarından
bağımsız hale geldikleri, ülkeyi salt küresel sermayenin çıkarlarına açtığı
ve daha çok milli ekonominin dış güçlerce sömürülmesine yaradıkları”
tezi, ve yaygın kanı fazla doğru olmayabilir, yahut, ispata hala muhtaç bir
konudur. Küresel ölçekte iş gören kentlerin, kendi kısıtlı ard bölgelerinden
bağımsızlıkları, bölgelerine kısıtlı kalmamaları anlamında aslında olumlu
bir gelişme olarak da değerlendirilebilir, ve daha uzak noktalardan kaynak
ve finans temini, çeşitliliği anlamına gelir.
Bu bağlamda, kentin küresel anlamda değerinin artırılması
çabaları, nasıl çekici hale getirilebilecekleri, her ne kadar küreselleşmekarşıtlarının sıkça itiraz edecekleri bir husus ise de, aslında, bu sayede
akan gelirler sonradan ülke içinde, ve bölgeler arasında adaletli bir dağıtım
mekanizmasına kavuşabildiği oranda kentlerin küresel sermayelerden
pay elde etmeden “milli” olarak nasıl kullanılabileceği konusu üzerinde
durulmalıdır. Zira, kentler hala ülkenin temel ekonomi lokomotifi olarak
iş görürler, ve dünyanın geri kalanıyla iletişim, işbirliği kapılarıdır. Kentten
dış dünyaya sadece kaynak kaçışı olmaz, dış dünyadan da her anlamda
ekonomik, sosyo-kültürel işbirlikleri ve kaynak girişi olacak, ve her anlamda
fırsatların artışı ve çeşitliliği ülke ekonomisi açısından kayda değer bir
olumluluk anlamına gelebilecektir. Bu da sadece o kente girdi değil, ülkeye
girdi demektir. Demek ki, kentlerin salt küresel sömürü çarklarının bir
unsuru olarak kapitalizme hizmet ettiği gerçeği dışında, aynı zamanda ne
derece küresel alanda yarışabilir ve/ya iş birliklerine açık olup, olmadıklarına
göre de milli ekonomi ve yerel bölgeye olan katkılarının değerlendirilmesi
söz konusudur; kentlerin bu anlamda başarısı, içinde bulundukları bölge/
ülkenin de ne derece menfaatine olmaktadır araştırılmalıdır.
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TÜRKİYE CITTASLOW KENTLERİNDEKİ NÜFUS ARTIŞ VE
AZALIŞLARI
Population Increases and Reductions in Cittaslow Cities in Turkey

Aykut PAJO* - Bülent TOPBAŞLI**1
Özet
Küreselleşmenin sonucu olarak yiyecekler, kıyafetler, yaşamlar, kentler
hızla aynılaşmaya doğru gitmektedir. Büyük şirketler tüm dünyayı pazar olarak
görmekte ve benzer ürünleri sürekli reklam kampanyaları ile tüm insanlara
pazarlamaktadır. Bu aynılaşma tüm yaşamımızı etkilemekte ve tercihlerimizin
değişmesine sebep olmaktadır. Hızlı üretim, hızlı tüketim insanların büyük
şehirlerde bir koşturmaca içerisinde ve hayatın tadına varamadan yaşamalarına
neden olmaktadır. Hayatı kaçırdığını fark eden insanlar aynılaşmış, beton
binalar haline gelmiş büyük şehirlerden kaçarak, özgünlüğünü kaybetmemiş,
tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini korumayı başarabilmiş küçük kentlerde
yaşamayı istemektedirler. Bu istek özgün değerlerine sahip çıkan Cittaslow
kentlerimize (yavaş şehir) bir göç olacağı beklentisini akla getirmektedir.
Bu çalışmada nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Önce Cittaslow
kavramı açıklanmış, Türkiye’deki Cittaslow kentlerinden örnekler verilmiştir.
Türkiye’deki Cittaslow yerel yönetim temsilcileri ile görüşülmüş, Cittaslow
olmadan önce ve sonraki nüfus artış ve azalışları tespit edilmiştir. Artış ve
azalışların sebepleri incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise nüfus artışı ve azalışı
yaşayan Cittaslow kentleri için öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sakin Şehir, Nüfus artışı, Nüfus azalışı, Göç.

Abstract
As a result of globalization, food, clothes, life, cities are rapidly becoming
the same. Big companies see the whole world as a market and marketing
similar products to all people through constant advertising campaigns. This
becoming same affects our whole life and causes our preferences to change.
Rapid production, fast consumption causes people to live in big cities in a
hurry and not to enjoy life. People who realize that they miss life are seeking
to live in small cities that have managed to escape from the big cities that have
become the same, concrete buildings want tol ive in small cities that have not
lost their originality, and have succeeded in preserving their historical, cultural
and natural beauty. This desire suggests the expectation that it will be an
immigration to our Cittaslow cities (slow city), which possesses original values.
* Öğr.Gör.; Kırklareli Üniversitesi, aykut.pajo@klu.edu.tr
** Öğr.Gör.; Kırklareli Üniversitesi, bulent.topbasli@klu.edu.tr
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Qualitative research technique was used in this study. First, the concept
of Cittaslow was explained and examples from the cities of Cittaslow in Turkey
were given. It was discussed with Cittaslow local authorities in Turkey, population
increase and decrease before and after Cittaslow was detected. The reasons
for the increases and decreases are examined.
In the conclusion section,
suggestions were made for Cittaslow cities experiencing excessive population
growth and declining.
Keywords: Calm City, Population growth, Population decline, Migration.

1.Giriş
Göç insanların sosyal, ekonomik vb. nedenlerle zaruri yada isteyerek
yaşadıkları yeri değiştirmesi şeklinde tanımlanabilir. Göçler geçmişten
günümüze değişik nedenlerle meydana gelmektedir. Sonraki yıllarda
da çeşitli sebepler ile göç hareketlerinin devam etmesi muhtemeldir.
Göç hareketlerinin oluşumundaki önemli etkenlerden biri değişik
coğrafyalarda farklı yaşam koşullarının bulunmasıdır. Türkiye’de daha çok
1950’li yıllardan başlayarak sanayinin gelişmesinin de etkisiyle iş bulma
amaçlı büyük şehirlere göç hareketi görülmektedir. Büyük şehirlere olan
göç aşırı nüfus artışlarına sebep olmuştur.
Büyük şehirler aldıkları göç neticesinde trafik, gürültü, betonlaşma,
kültürel çatışma, alt yapı yetersizliği vb. çeşitli problemler ile karşı karşıya
kalmışlardır. Nüfus artışı ile birlikte oluşan yaşam şartlarının zorluğu
insanlarda hem ruhsal hem fiziksel olumsuzluklara neden olmaktadır.
Büyük şehirlerde yaşayan insanlar genellikle trafik yoğunluğundan,
betonlaşmadan, gürültüden, stresten, yeşil alanların giderek azalmasından,
azalan komşuluk ilişkilerinden şikayet etmektedirler.
Dolayısı ile insanlar bu olumsuzluklardan kurtulmak için bir
arayışa girmektedirler. İnsanlar günümüz şartlarında bilgiye daha kolay
ulaşabilmekte ve bilinçlenmektedirler. Bu bilinçlenme insanlarda doğal
beslenmenin, stresten uzak durmanın, doğa ile iç içe olmanın öneminin
farkına varılması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Daha sağlıklı ve huzurlu
yaşam alanı arayışlarının neticesinde insanların karşısına Cittaslow
Ağı’na üye olan kentler çıkmaktadır.
Cittaslow Ağı’na üye olan kentler; doğa ile iç içe, tarihi dokusunu
korumayı başarmış, insan ilişkilerinin hoşgörü ile devam ettiği, yaşamın
daha kolay ve huzurlu olduğu yerlerdir.
Büyük şehirlerdeki olumsuz şartlar nedeniyle insanların yaşamın
daha kolay ve huzurlu olduğu küçük kentlere ilgi duyması Cittaslow
kentlerine bir göç olması beklentisini akıllara getirmektedir. Bu göçün

Aykut Pajo ve Bülent Topbaşlı 133
gerçekleşmesi durumunda ise Cittaslow kentlerinde nüfus artışları
yaşanması olası görünmektedir.
Cittaslow ile ilgili akademik çalışmaların daha çok; (Servon ve Pink,
2015; 329). Cittaslow üzerine yapılan çalışmalar daha çok tarihi ve
kültürel değerlerin korunmasına etkisi (Karatosun ve Çakar, 2017), yerel
mutfak ve yerel halk üzerine etkileri (Olcay vd, 2017), gastronomi turizmi
(Sarıoğlan ve Avcıkurt, 2016), kadın girişimciliği (Özmen, 2016; Sungur,
2013), yaşam kalitesi ve ziyaretçi deneyimleri (Hatipoğlu, 2015), Slow
food çalışmalarının önemi (Pajo ve Uğurlu (2015), yavaş turizm (Lowry
ve Lee, 2011), sürdürülebilir kentleşme ve kalkınma (Knox, 2005; Pink,
2008; Mayer ve Knox, 2010; Sezgin ve Ünüvar 2011; Semmens ve Freeman,
2012; Üstündağlı vd., 2015), küreselleşme ve yerelleşme arasındaki
etkileşim (Grzelak, Kostulska vd., 2011; Radstrom, 2011; Servon ve Pink,
2015) gibi konular üzerinde yoğunlaşmış olduğu dikkat çekmektedir.
Cittaslow kentlerinin göç alması veya göç vermesi aynı zamanda yerel
yönetimlerin Cittaslow kriterlerini yerine getirmede ki başarısını veya
başarısızlığını da ortaya koymuş olmaktadır. Bu sebeple nüfus artış ve
azalışlarını ele alan bu çalışma özgünlüğe sahiptir.
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Yerinde gözlem,
yüz yüze görüşme, e-mail ve telefonda görüşme teknikleri kullanılmıştır.
Konu ile ilgili basılı kaynaklar (kitap, broşür vb.) ve web sayfaları taranmak
suretiyle gerekli bilgiler toplanmıştır. Çalışma; Türkiye Cittaslow Ağı’na
üye olan kentler ile sınırlıdır ve bu kentlerde oluşan nüfus artış, azalışlarını
ve nedenlerini tespit etmek amacı ile yapılmıştır. Çalışmada öncelikle göç
kavramı ve göçlerin ortaya çıkış sebeplerinden bahsedilmiş, Cittaslow
kavramı açıklanmış, Türkiye Cittaslow Ağı’na üye olan kentlerden örnekler
verilmiş, bu kentlerdeki nüfus artış ve azalışları listelenmiştir. Yerel
yönetimlerin göçlere karşı aldıkları tedbirlere değinilmiş ve alınabilecek
önlemler üzerine durulmuş, çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

2. Cittaslow (Sakin Şehir) Kavramı
Cittaslow Hareketi’nin temeli Slow Food (yavaş yemek) Hareketi’ne
dayanmaktadır. Slow Food, küreselleşmenin bir getirisi olan hızlı yemek
alışkanlığına, karşı toplumsal bir başkaldırıdır (Nilsson vd., 2011: 373). Bu
başkaldırı hareketi lezzetli yiyeceklere duyarlılığı, yerel ve kültürel değerlerin
küreselleşmenin negatif etkilerinden korunmasını öngörmektedir
(Schneider, 2008: 385). Slow Food Felsefesi; yerel tohumlardan, insanlara
ve çevreye zararsız yöntemler ile üretmi, üretenin ve tüketenin hakkının
korunmasını öngörmektedir.
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Slow Food hareketinin başlangıcı İtalyan yazar Carlo Pedrini ve
onun fikirlerini destekleyen bir grubun toplanması ile gündeme gelmiştir.
Grup, 1986 yılında Roma’da açılışı yapılan bir fast food restoranı protesto
etmek için hamur fırlatmıştır. Bu protesto eylemi Slow Food Hareketi’nin
başlangıcı olarak kabul edilmektedir (Walter, 2009: 1-3).
Cittaslow Hareketi Paolo Saturnin adındaki eski bir belediye başkanının
1999’daki girişimiyle başlamış ve Carlo Pedrini de Slow Food Hareketi’nin
devamı olarak kabul edilen Cittaslow Hareketi’ne destek olmuştur (Göçkan,
2012: 2).
Cittaslow 1999’da İtalya’da ortaya çıkmış Uluslararası bir birliktir. Yerel
kaynakların kullanımını, kentin tarihi dokusuna sahip çıkılmasını, doğal ve
kültürel değerlerin sonraki nesillere aktarılması amacına yönelik toplumun
eğitilmesi ile sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasını hedeflemektedir.
Küçük kasabalarda ki refah düzeyinin devamlılığı açısından sürdürülebilir
kalkınma son derece önemlidir. Cittaslow Hareketi insan sağlığı ve çevre
ile dost her türlü teknolojiyi (güneş enerjisinden ve rüzgar enerjisinden
elektrik üretimi vb.) desteklemektedir.
Dünyanın pek çok ülkesinde küçük kasabaların nüfuslarında düşüşler
yaşandığı görülmektedir. Küçük yerleşim birimleri sosyal ve ekonomik
imkanları yüksek olan büyük kentlere göç vermektedir (Semmens ve
Freeman, 2012: 353-354). Küçük kentlerin büyük kentlere göç vermesi
yerel ekonomilerin canlandırılması, sosyal imkanların geliştirilmesi ve
yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile sağlanabilmektedir.
Cittaslow Hareketi Slow Food Hareketi gibi sürdürülebilir kalkınma
hareketidir. Kentte yaşayan insanların yaşadıkları coğrafyayı sahiplenmeleri,
kıymetini bilmeleri, kentin doğasına, tarihine ve kültürel değerlerine sahip
çıkarak hayatı anlamlı hale getirmeyi amaçlamaktadır (Akman vd., 2013:
42).
Slow Food ve Cittaslow Ağları bireylerin üretime katılmasını, yöresel
ürünlerin üretilip tüketilmesini ve seçim yapabilmelerini olanaklı hale
getirmekte, sosyo-ekonomik anlamda sürdürülebilirliği olumlu yönde
etkilemektedir (Kostulska vd., 2011: 187).
Cittaslow Hareketi aslında hayatın tadına vararak yaşama üzerine
kurulu bir yaşam biçimidir (Keskin, 2010: 31). Cittaslow Hareketi’nin
temelinin Slow Food Hareketi’ne dayanması sebebi ile bu hareketin özellikle
yiyecek-içecek kültüründen destek aldığını kabul etmek gerekmektedir.
Üyelik kriterleri: çevre, altyapı, kentsel hayat niteliği, zirai üretim,
turistik faaliyetler, esnaflık ve sanatkârlık ile ilgili faaliyetler, konukseverlik,
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halkın farkındalığı ve eğitimi, toplumsal uyum ve paydaşlıklar ile ilgili
politikalar olmak üzere 7 ana başlıkta 70 kriter ile ifade edilmektedir
(Üyelik Kriterleri, 2015). Bir kentin Cittaslow Ağı’na kabul edilebilmesi için
sakinliğin olması, trafik, gürültü sorununun olmaması, misafirperverliğin
olması, tarihi eserlerin, doğanın korunması, çevre ile dost teknolojilerin
desteklenmesi vb. çeşitli kriterlerin yanı sıra nüfusunun 50.000 kişiden az
olması gerekmektedir.
Cittaslow Ağı’na katılma aşamasında olan kentler kriterlere uygun
olarak yaptıkları çalışmalar (projeler) neticesinde en az yüz üzerinden
elli puan almak zorundadır. Projelere başlama ve bitiş tarihleri ve projede
geldikleri aşamalar puanlamada dikkate alınmaktadır. Çalışmalarda
geldikleri nokta itibari ile kriter başlığına göre yapılan değerlendirmede %
15 ek puan alabilmektedir (Üyelik Kriterleri, 2015).
31 Ekim 2017 itibari ile Türkiye Cittaslow Ağı’na üye olan kentler:
Seferihisar, Akyaka, Yenipazar, Gökçeada, Tarakklı, Yalvaç, Vize, Perşembe,
Halfeti, Şavşat, Uzundere, Göynük, Eğirdir ve Gerze’dir.

2.1. Türkiye’den Örnekler
Seferihisar: İzmir’in ilçesi olan Seferihisar’ın il merkezine olan uzaklığı
45 km.’dir. Kızıldağların yamacında kurulmuştur. Güney ve batısında Ege
Denizi bulunan ilçenin kuzeyinde Urla yer almaktadır. İlçe mavi bayrak
sahibi Sığacık, Akarca ve Ürkmez plajları ile ünlüdür. Yakınlarında antik
Teos kenti bulunmaktadır. 2009 yılında Türkiye’deki ilk Cittaslow olmuştur
(Seferihisar, 2014).
Akyaka: Güneyinde Gökova Körfezi, kuzeyinde Sakartepe, doğusunda
Kadın Azmağı (deresi) ve Akçapınar Azmağı (deresi) yer almaktadır. Antik
Idyma kenti yakınlarında yer almaktadır. Son nüfus sayımında nüfusu
2000 kişinin altına düştüğü için Ula’nın mahallesi olmuştur. Türkiye
Cittaslow Ağı’na 2011 yılında dahil olmuştur. Akyaka plajı ve kadın azmağı
ile ünlüdür (Güzel Akyaka’mız, 2014).
Yenipazar: Bağlı olduğu il olan Aydın’a 40 km uzaklıkta Madran dağı
yamacında kurulmuştur. Pideleri ve Yörük Ali Efe Müzesi ile ünlüdür.
Antik Orthosia kenti yakınlarında yer almaktadır. Türkiye Cittaslow Ağı’na
2011 yılında dahil olmuştur (Yenipazar, 2014).
Gökçeada: Çanakkale’nin ilçesidir. Ege Denizi’nin kuzeyinde yer alan
Gökçeada 91 km. uzunluğunda kıyıya sahiptir. Adanın uzunluğu 16 deniz
mili, genişliği 5 deniz milidir. Dünya’nın ilk Cittaslow adasıdır (Yurtseven,
2007: 39-44). Sahilleri, sörf ve dalış merkezi, üzüm, zeytin ve bal üretimi ile
ünlüdür. Türkiye Cittaslow Ağı’na 2011 yılında dahil olmuştur.
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Taraklı: Sakarya’nın ilçesidir. İl merkezine olan uzaklığı 74 km.’dir.
Tarihi İpek Yolu üzerinde yer almaktadır. Eski dönemlerde kervanların
konaklama yeri olarak bilinmektedir. Şimşir tarak ve kaşığı (Bilgi, 2013:
56), Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan üç katlı ahşap evleri ile
ünlüdür (Taraklı, 2014). 2013 yılı teması “Erişilebilir Turizm” olan Eden
- Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Yarışması’nda ödül kazanmıştır. Türkiye
Cittaslow Ağı’na 2011 yılında dahil olmuştur.
Yalvaç: Bağlı olduğu il olan Isparta’nın 105 km. kuzeydoğusunda yer
almaktadır. Deniz seviyesinden 1100 metre yüksekliktedir. Antik Pisidia
kenti yakınlarında kurulmuştur (Yalvaç, 2013). Türkiye Cittaslow Ağı’na
2011 yılında dahil olmuştur.
Vize: Bağlı olduğu il olan Kırklareli’ye 60 km. mesafede yer alan
Vize’nin kuzeyinde Karadeniz bulunmaktadır. Güneyi ovalık, kuzeyi ise
ormanlıktır. İki adet höyük üzerinde olması sebebi ile ilçenin büyük kısmı
I. Derecede Arkeolojik Sit Alanı’nda yer almaktadır (İlçemiz, 2014). Türkiye
Cittaslow Ağı’na 2012 yılında dahil olmuştur.
Perşembe: Bağlı olduğu il olan Ordu’nun 13 km. batısında yer alan
Perşembe’nin eski ismi Vona’dır (Perşembe’nin Tarihi, 2014). Kuzeyinde
Karadeniz yer almaktadır. Doğal plajları ile ünlüdür. Türkiye Cittaslow
Ağı’na 2012 yılında dahil olmuştur.
Halfeti: Bağlı olduğu Şanlıurfa’ya 120 km. mesafede yer alan Halfeti’nin
eski adı Rumkale’dir. Kentin bir bölümü Birecik Barajı sularının altında
kalmıştır (Halfeti’nin Tarihi, 2015). Suların yükselmesi ile Eski Halfeti’nin
tamamının sular altında kalması beklenmektedir. Kent sakinlerinin
yeni yaşam alanı olan Karaotlak bölgesindeki yapılaşmalar halen devam
etmektedir. İlçe baraj gölü, yüzer restoranlar, siyah gül, taş evleri ile ünlüdür.
Türkiye Cittaslow Ağı’na 2013 yılında dahil olmuştur.

3. Göç Kavramı ve Türkiye’deki Göçlerin Nedenleri
Göç; sosyo - ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan toplum yapısını
değiştirebilen bir nüfus hareketi olarak tanımlanabilmektedir (Özer, 2004:
11). Göç; uzun süre veya kısa süreli, iş yada eğitim amaçlı yer değiştirme
şeklinde ifade edilebilmektedir (Sağlam, 2006: 34).
Göç, belli bir yerleşim biriminde homojen biçimde dağılımı
sağlanamamış olan sosyal ve ekonomik fırsatlar sonucunda meydana
gelebilmektedir (Kaygalak, 2009: 9). Türkiye’de göç, rahat yaşam isteği,
tayinler, evlilik, huzur, güvenlik gerekçesi (terör, kan davası, toplumsal
baskı vb.), doğal felaketler vb. sebepler neticesinde meydana gelmektedir.
Türkiye’deki göç çeşitleri Tablo 1 ‘de yer almaktadır. Ülkemizde göç olayı
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sıklıkla köylerden büyük şehirlere şeklinde olmakla beraber, büyük
şehirlerden köylere gerçekleşen göçlere de rastlanmaktadır. Göçlerin ortaya
çıkmasında etkili olan faktörler şunlardır:

Köylerden şehirlere olan göçlerin nedenleri:
-Şehirlerin çekici tarafları; iş, sağlık, alışveriş, eğitim vb. olanaklarının
fazla olması.
-Köylerin itici tarafları: sos-ekonomik, sağlık, eğitim ulaşım vb.
olanakların yetersiz olması.

Kentlerden köylere olan göçlerin sebepleri:
-Şehirlerin itici tarafları; güvenlik kaygısı, çarpık yapılaşma, insan
ilişkileri (arkadaşlık, dostluk vb.), gürültü, trafik sorunu, geçim sorunu
(pahalılık vb.), stres vb.
-Köylerin çekici tarafları; Tarıma yapılan destekler (mazot, gübre
desteği vb.), Hayvancılığa yapılan destekler (yem ve damızlık desteği,
maliyeti düşük kredi, canlı hayvan borsalarının kurulması, vb.).
Tablo 1. Türkiye’deki göç çeşitleri
TÜRKİYE’DEKİ GÖÇ ÇEŞİTLERİ
İÇ GÖÇ

DIŞ GÖÇ

Sezonluk Göçler (İş amaçlı; pamuk, fındık ve
turizm işçisi vb, tatil amaçlı). (Sağlam, 2006:
34).

Beyin Göçleri ( Silikon Vadisinde
çalışan çeşitli ülkelerden iyi eğitimli
uzmanlar ).

Devamlı Göçler (Terör, doğal afet mağdurları
vb.)

İşçi Göçleri (Türkiye’den Almanya,
Libya, Rusya’ya giden işçiler) (Alper,
2005:33).

İş Göçleri (Memur tayinleri, inşaat projesi
çalışanları vb.).

Mübadele Göçleri (1923 Türkiye Yunanistan mübadelesi)

Mecburi – İstekli Göçler (Daha iyi yaşam
koşulları için devlet vasıtasıyla yapılan
göçler. Köylerin toplu halde Ege, Marmara,
Akdeniz vb. iş olanakları geniş olan bölgelere
yerleştirilmesi).

Kaynak: Pajo, A. (2017). “Türkiye’deki Cittaslow Kentleri ve 50.000 Kişilik Nüfus
Kriteri”, Electronic Journal of Vocational Colleges-October/Ekim 2017, s. 25-31.
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4. Yoğun Nüfus Artışının Neden Olduğu Sorunlar
Nüfus yoğunluğunda oluşan orantısızlık neticesinde, kentler alt yapı,
konut vb. konularda yetersizlik baş göstermektedir. Bu da yeni yatırımlar
gerektirmektedir. Yeni gelenlerde uyum sorunu olmakta ve yerli halk ile
yeni gelenler arasında kültür çatışmaları söz konusu olmaktadır (Özer,
2004: 70). Genel kullanım alanlarındaki hizmetlerin (çeşme, çöp kovaları,
park-bahçe, heykel, yürüyüş yollarına zarar verilmesi, çevrenin aşırı
kirletilmesi vb.) maliyetlerinde artışlar görülmektedir (Kaya vd., 2008:
42). Çevre sorunlarının ana nedeni düzensiz kentleşmedir. Düzensiz
kentleşmenin olduğu bölgelerde çevre kirliliği daha yoğun şekilde
görülmektedir (Tokuçoğlu, 1993: 19). Yoğun nüfus artışının beraberinde
getirdiği sorunlar:
-Kültür çatışması (uyum sorunu)
-Nüfus artışı nedeniyle oluşan işsizlik
-Gecekondulaşma
-Kalabalıklaşma
-Çarpık yapılaşma
-Altyapı yetersizliği
-Trafik sorunu
-Gürültü
-Belediye hizmetlerinde aksama
-Çevre kirliliği
-Eğitim hizmetlerinde aksama

5.Türkiye Cittaslow Ağı’ndaki Kentlerde Nüfus Artış ve
Azalışları
Cittaslow Felsefesi; halk, şehir ve çevre sağlığının önemini vurgulayan,
kentsel sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini hedef
almaktadır (Toplu, 2012: 4). Slow Food ve Cittaslow hareketinin benzer
temellere dayandığı görülmektedir. Önümüzdeki yıllarda Cittaslow
faaliyetlerinde başarılı sonuçlar alan kentlerde yöre turizminin gelişmesi
ve yerel halkın bu faaliyetlerden gelir elde etmesi beklenmektedir (Nilsson,
2011: 373).
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Cittaslow Ağı; özgünlüğünü koruyan, geçmiş mirasına sahip çıkan,
bugünün imkanlarından yararlanan ve çevre ile dost teknolojileri
kullanmak suretiyle yaşam kalitesini arttırma amacında olan kentlerin
bir araya gelmesiyle oluşmuştur (Hekimci, 2013: 27). Küçük kentlerdeki
refah seviyesinin arttırılması konusunda, yöreye özgü tohumların
ekilmesi ile elde edilen mahsullerin kullanılması, yiyeceklerin yöresel
usuller kullanılarak pişirilmesi neticesinde başarı sağlanabilir (Miele,
2008: 137).
Cittaslow faaliyetlerindeki artışın, bölgede ekonomik hareketliliğe
(yöresel ürünlerin üretimi, turizm vb.) neden olması, yatırımların ve
dolayısı ile iş imkanlarının artması beklenmektedir. Ülkemizde %10
dolayında işsizlik bulunduğu dikkate alındığında iş bulma amacıyla
Cittaslow’ların göç alması beklenmektedir.
Alt yapı ve üst yapı projelerini başarı ile tamamlayan Cittaslow’lar
sakin, rahat, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmaktadır.
Büyük şehirlerin stresli yaşam koşullarından sıkılan, sakin bir yaşamı
benimseyen insanların Cittaslow kentlerine yerleşmesi beklenmektedir.
Cittaslow kriterlerinden biri de 50.000 kişilik nüfus kriteridir.
İyileşen yaşam koşulları neticesinde Cittaslow’larda oluşması beklenen
nüfus artışı ile 50.000 kişilik nüfusu aşma riski yerel yönetimlerin bu
konuda önlem almalarını gerektirmektedir.
Cittaslow faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdüremeyen kentlerin
ise nüfus sayılarında bir azalma olması beklenmektedir.

6.Bulgular
Tablo 2’de Cittaslow kentlerimizin ağa katılmadan önceki yıldan
başlayarak 2016 yılına dek nüfusları ve yıllara göre artış oranları
belirtilmektedir.
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Tablo 2. Türkiye Cittaslow Ağı Üyelerindeki Nüfus Artış ve Azalışları
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Türkiye Cittaslow Ağı üyelerinin nüfus artış ve azalışları tablosu
incelendiğinde Seferihisar ve Gökçeada’nın ortalama nüfus sayılarında
artış, Akyaka, Yenipazar, Taraklı, Yalvaç, Vize, Perşembe, Halfeti, Şavşat ve
Uzundere’nin nüfus sayılarında azalış yaşandığı görülmektedir. Seferihisar
ve Gökçeada dışında diğer Cittaslow’lar dışa göç vermektedir. 2016 yılında
ise Seferihisar’da % 3,7 ve Halfeti’de ise % 0,1oranında nüfus artışı yaşandığı
görülmektedir.
2016 yılında nüfus azalışı görülen kentler ise; Akyaka, Gökçeada,
Yenipazar, Taraklı, Yalvaç, Vize, Perşembe, Halfeti, Şavşat ve Uzundere’dir.
Akyaka’nın nüfus azalışı nedeniyle mahalle olması, Göynük, Eğirdir
ve Gerze’nin ise henüz çok yeni Cittaslow olmaları nedeniyle bu kentler
değerlendirme dışı tutulmuştur. 50.000 kişilik nüfus kriterini aşma riski ise
sadece 47.603 kişilik nüfusu ile Yalvaç’ta bulunmaktadır. Tablo 3’te ise yerel
yönetim temsilcileri ile görüşmelerden elde edilen kiralık ev, satılık ev, arsa
ve gıda maddelerindeki fiyat değişimleri listelenmiştir.
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Tablo 3. Cittaslow Ağı Üyelerinde Nüfus Artış ve Azalışına Bağlı Fiyat
Değişimleri
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Tablo 3’te “0” enflasyon oranında değişim, (+) enflasyon üzerinde artışı,
(/) değerlendirme dışı olduğunu ifade etmektedir. Akyaka ve Halfeti’de
kiralık ev, satılık ev ve arsa fiyatlarında artış yaşanmıştır. Akyaka’daki fiyat
artışı turizm destinasyonu olması ve imara açık arazinin sınırlı olması ile
ilişkilendirilmiştir. Halfeti’deki fiyat artışı ise bir turizm destinasyonu olması
ve eski Halfeti bölgesinin sular altında kalmasından dolayı yeni yapılaşma
olmaması ile ilişkilendirilmiştir. Seferihisar, Yenipazar, Gökçeada, Taraklı,
Yalvaç, Vize, Perşembe, Şavşat, ve Uzundere’de kiralık ev, satılık ev ve
arsa fiyatlarında enflasyon oranında (olağan) artışlar yaşanmadığı ifade
edilmiştir.
Gökçeada ve Taraklı’da gıda maddeleri fiyatlarında olağan dışı artışlar
yaşandığı ifade edilmiştir. Fiyatlardaki artışın nüfus artışı ilgili olmadığı,
günübirlik ziyaretçilerin oluşturduğu talep kaynaklı olduğu belirtilmiştir.
Seferihisar, Yenipazar, Akyaka, Halfeti, Yalvaç, Vize, Perşembe, Şavşat,
ve Uzundere’de gıda fiyatlarında olağan dışı bir artış görülmediği ifade
edilmemiştir.

7.Sonuç ve Öneriler
7.1. Sonuç
Ülkemizde göç huzur, güvenlik, iş vb. amacıyla gerçekleşmektedir.
Türkiye’de göç genel olarak kırsal kesimden büyük şehirlere olmaktadır.
İş imkanları, eğitim, sağlık vb. büyük şehirlere olan göçün en önemli
sebeplerini oluşturmaktadır.
Türkiye Cittaslow Ağı’ndaki kentlerimiz doğal ve tarihi güzellikleri,
gerçekleştirdikleri projelerle göç almaya aday görünmektedir. Sadece
Seferihisar ve Gökçeada göç almaktadır. Seferihisar ve Gökçeada’ya olan
göçün sebebi iş imkanlarının artması, insanların para kazanıyor olmasıdır.
Akyaka, Gökçeada, Yenipazar, Taraklı, Yalvaç, Vize, Perşembe, Halfeti,
Şavşat ve Uzundere’nin nüfus sayılarında azalma olmuştur. Bu kentler yeni
iş imkanı yaratamamıştır.
Cittaslow Ağın’daki kentlerimiz projelerini gerçekleştirip halk bu
faaliyetlerden gelir elde etmeye başladıkça nüfus sayılarında artış olması
beklenmektedir.
50.000 kişilik nüfus sınırına en yakın Cittaslow 47.604 kişilik nüfusu
ile Yalvaç’tır.

7.2.Öneriler
Türkiye’de büyük şehirlerden kırsal kesime göç olabilmesi için kırsal
kesimde iş, sağlık, eğitim gibi olanakların geliştirilmesi gerekmektedir.
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Akyaka, Gökçeada, Yenipazar, Taraklı, Yalvaç, Vize, Perşembe, Halfeti,
Şavşat ve Uzundere’nin Seferihisar ve Gökçeada’da uygulanan başarılı
çalışmaları örnek alması yerinde olacaktır.
Akyaka, Yenipazar, Taraklı, Yalvaç, Vize, Perşembe, Halfeti, Şavşat
ve Uzundere’nin nüfus sayılarındaki azalmanın durdurulabilmesi için
yerel yönetimlerin halkın iş imkanlarını arttıracak önlemleri alması
gerekmektedir.
Cittaslow yönetimlerinin; çocuklar ve gençlere yaşadıkları kenti
sevdirecek etkinliklerin sayısının arttırılması, yaşlıların sağlık sorunlarını
çözebilecek sağlık imkanlarının oluşturulması, çocuk, genç ve yaşlıların
eğitimlerini sürdürebilmeleri için eğitim imkanlarının geliştirilmesi, ulaşım
imkanlarının iyileştirilmesi, çevre ile dost teknolojilerin kullanımının
arttırılması, tarihi eserlerin restorasyonu, çarpık yapılaşmanın önlenmesi
vb. konularda çalışmalar yapması gerekmektedir.
Yalvaç’ın 50.000 kişilik nüfus kriterini aşması durumunda kentin
bir bölümünün (mahalle, semt vb.) Cittaslow olarak yola devam etmesi
mümkündür.
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MADEN ÇALIŞMALARI

KÖMÜR VE BAKIR MADENLERİNE YAKIN YERLEŞİMLERDE
KİRLİ ATIK SULARIN KONTROLÜ VE ARITIMI
The control and remediation of contaminated waters of tailings
Ponds in coal and copper mining near urbanization

Yıldırım İsmail TOSUN*2
Özet
Yeraltı suları kömür ve bakır madenciliğinde üretime bağlı olarak ve çevresel
kirlenmeyi etkilemektedir. Demir ve bakır metal kirlenmesi, incelenmiş ve kirlilik
kontrol altına göletlerde alınmıştır. Kömür madenciliği ve bakır konsantrasyon
işlemlerinden ve antropojenik kaynaklardan kaynaklanan ağır metal ile yer altı
suyunun kirlenmesi, yöre de halk sağlığını tehdit eder. Kirlenmiş yer altı suyunun
kaynak olarak kullanımı kısıtlanmaktadır. En yüksek önceliğe sahip insanın içme
suyu tüketimi dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca tüketiciyi ilgilendirmektedir.
Bu çalışmada, yer altı suyu arıtımına yönelik beş yaklaşım incelenmiş ve kimyasal,
biyokimyasal ∕absorpsiyon ve fizikokimyasal arıtma işlemleri olmak üzere üç
büyük kategoride sınıflandırılmıştır. Belirli bir yerde kontrol kirliliği ve iyileştirme
için uygun bir teknoloji olarak nötralizasyon en yaygın yöntemlerden biri olduğu
belirlenmiştir. Son on yılda, demir esaslı teknolojiler, mikrobiyolojik iyileştirme,
biyolojik sülfat indirgeme ve çeşitli adsorbanlar çok yönlü ve verimli arıtma
yöntemleri olarak gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nötralizasyon, Arıtma tabanı, jeo-taban

Abstract
The contamination of groundwater by heavy metal, originating either from
coal mining and copper concentration sources or from anthropogenic sources is
a matter of utmost concern to the public health. In this paper, five approaches
for groundwater treatment have been reviewed and classified under three large
categories chemical, biochemical ∕absorption and physicochemical treatment
processes. Comparison tables have been provided at the end of each process for
a better understanding of each category. Neutralization as a suitable technology
for control contamination and remediation at a particular site is one of the
most common method. In the past decade, iron based technologies, microbial
remediation, biological sulphate reduction and various adsorbents played versatile
and efficient remediation roles.
Keywords: Neutralization, Remediation Layer, Geolayer;
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1.GİRİŞ
Kömür madenciliği yapılan açık işletmelerde ve yeraltı üretim
sahalarında atık olarak çevreye salınan asidik maden suları ve bakır
sülfürlü madenlerin üretmi esnasında açığa çıkan atık suların çevreye
terketilmesi doğayı kirletmektedir. Bu tip atık sular asidik karakterlidir
ve çevre kirliliğine neden olan ağır metalleri de içermektedir. Bu nedenle
doğal akarsulara ve tarımsal alanların sulama sularına asidik maden
drenaj (AMD) sularının bırakılması, yerel göletlerde habitatların ve canlı
balıkların asitle yanmasına neden olabilmektedir.

2. ASİDİK MADEN DRENAJ SUYUNUN
NÖTRALİZASYONU
Asit maden drenajı, asitli metalik sülfatlı zengin atık suların çevresel
açıdan büyük sorun yaratmaktadır. Bu tip atık sular, galvanizleme sızıntısı
ve termik santrallerde baca gazlarının yıkanması gibi çeşitli endüstriyel
işlemlerin yan ürünleridir (Johnson, 2000). Bu tür atık suların başlıca
üreticisi, madencilik endüstrisinde meydana gelmektedir ve tarımsal
ve çevresel tehdit oluşturmaktadır. Aktif ve özellikle de terk edilmiş
madenleri ve maden atıklarını içeren sular çoğunlukla asidiktir (bazen çok
yüksek asidiktir). Bu tür sular genellikle yüksek konsantrasyonda metal
(demir, alüminyum ve manganez ve muhtemelen diğer ağır metalleri) ve
metaloitleri (ki kadmiyum arsenik, telürit) içerdiği için çevreye ek bir tehlike
oluşturmaktadır. 1997 yılındaki verilere göre 19.300 km akarsu ve nehir
ve ve 72.000 hektarlık göl ve rezervuar, AMD atık sularıyla ciddi şekilde
kirlenmiştir. Ancak AMD su kirliliğinin neden olduğu çevre kirliliğinin
miktarını tespit etmek güçtür. Şırnak ili kömür ocağı sahalarından asidik
ocak suları pH 4 civarında olacak şekilde çevreye etki etmektedir ve
iyileştirilmesi ve balık üretimi için restorasyonu planlanmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Sırnak Kömür Maden Sahasındaki
atık asidik su gölet alanı, balıkçılık için AMD iyileştirmesi

Yıldırım İsmail TOSUN 151

2.1 Kireçtaşı Havalandırma ve Oksidasyon
2.1.1 Kimyasal Oksidasyon
Bakır sülfür ocakları üretimi ve sülfürlü cevherlerin oksitlenmesi
sonucu olarak bu mineraller hem oksijene hem de suya maruz
bırakıldığında oksidasyon oluşmaktadır. Aynı şekilde, kömür yatakları,
değişken (genellikle% 1-20) miktarda Pirit (Markasit gibi diğer demir
sülfür minerallerini de kapsayan) ve organik kükürt içeriyor.
Şekil l’de görüldüğü gibi, ortak nötralizasyon işlemi, kireç, kostik kireci,
ancak kükürt giderme kullanılan santrallerin uçucu külü veya orta külü gibi
yerel atıklarla gerçekleştirilir. Demir çökelmesi (pirit oksidasyonu üzerine
demir hidroksitli hale dönüşmüştür)ve diğer metalik sülfid minerallerinin
oksitlenmesi aşağıdaki reaksiyonlarda tanımlanmıştır.
Piritin asidik gölet veya akışlı sulu çözeltilerde oksidasyonunu
özetleyen sıklıkla kabul gören denklem aşağıdaki şekilde gelişmektedir.
Pirit oksidasyon sonucu aşağıdaki tepkimeler sonucu ferrik’e
oksidasyonu ve işlem sırasında ara ürün olarak üretilen indirgenmiş kükürt
bileşiklerinin oksidasyonu sonucu sülfat bileşikleri oluşmaktadır.
4FeS2 + 14O2 + 7H2O → 4Fe(OH)3 + 8SO42- + 6OH- (1)
4Na+,4K+,2Ca2+ 14O2 + 7H2O + 8SO422CaSO4+ Na2/K2(SO4)(OH)6Fe(OH)3
(2)

→ 2NaOH+2KOH +

4ZnS + 14O2 + 7H2O → 4Zn SO4(OH)3 + 8SO42- + 6OH-

(3)

4CuS + 14O2 + 7H2O → 4Cu SO4(OH)3 + 8SO42- + 6OH-

(4)

2.1.2 Biyo Oksidasyon
Pirit mineralinin kimyasal oksidasyonuna katkıda bulunan bir
oksidasyondur. Özellikle pH 4 ve üzerindeki değerlerde, kimyasal olarak
veya biyolojik olarak Gallionella ferruginea tip demir oksitleyici bakteriler
etkili olmaktadır. Ancak pH 5’in altında değerlerde biyolojik demir
oksidasyonu önemsizdir (Stumm ve Morgan, 1981) ve orta derecede ve
aşırı derecede Asidofilik demir oksitleyici bakterilerin AMD suyunda etkili
olmaktadır (Johnson and Hallberg, 2003). Yeraltında birikinti sular yüzeye
pompalanması ile veya terk edilmiş ocakların birikintileri pompalandığı
zaman kirlenme yeraltı suyuna karışmıştır (Younger ve diğerleri, 2004;
Neal ve ark., 2004). Özellikle birikmiş asitli tuzlar çözündüğünde daha
fazla kirletme eğilimi gözlenmiştir. (Clarke, 1995).
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Asidik AMD suları atık barajı yığınları içersinde veya maden atıkları
şeklinde de oluşabilir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus,
bu tip atık barajlarının potansiyel uzun süreli bir kirlilik oluşturmasıdır.
Atık barajları devre dışı bırakıldıktan sonra kirlilik yıllarca sürebilir.
Genellikle AMD sularının pH’ı 4 üstünde olabilir. Demir ve manganez
söz konusu olduğunda, bu metaller genel olarak inanılmaz derecede pH ı
düşürmektedir (Fe2+ ve Mn2+) iyonik olarak bulunur ve daha yüksek pH’da
tamamen oksitlenmiş (Fe 3+ ve Mn 4+) iyonlarına kıyasla çok daha kararlı
halde sulu ortamlarda bulunmaktadır. Bazı AMD su akıntıları, nötr-alkali
pH 8 halde değişim göstermiştir. Tüm metallerin çözünümü örnek olarak
demir, alüminyum ve manganezin birlikte konsantrasyonu gözlenmiştir.

2.1.3.Nötürleşme
Asidikliği bir alkaliliğe karşı dengelemektir; Esas olarak kireçtaşları
yaygın olarak kullanılır ve kimyasal olarak
kalsiyum karbonat
çözünmesinden kaynaklanan bikarbonat (HCO3) – biçiminde nötürleştirir.
Biyolojik işlemler de AMD su akımlarında alkalilik oluşturulabilir.

Aerobik sulak alanlar
Aerobik sulak alanlar genellikle net alkalin olan sularım temizlemek
için yapılır. Bunun nedeni, içerisinde meydana gelen iyileştirici tepkime,
demirli demirin oksidasyonu ve daha sonra üretilen ferrik demirin hidrolizi
net bir asit üretme reaksiyonudur
4Fe2+ + O2 + 4H2=4Fe3+ + 2H2O

(6)

4Fe3+ + 12H2O=4Fe(OH)3 + 12H2

(7)

Reaksiyon sonucu olarak pH’da önemli bir düşüşü önlemek için maden
suyunda yetersiz alkalilik varsa, örneğin anoksik kireçtaşı drenajının dahil
edilmesi suretiyle değiştirilebilir (Swanson ve diğerleri, 1997). Oksidasyon
şartlarını korumak için aerobik sulu alanlar, yüzey su akışı ile çalışan
nispeten sığ sistemlerdir. Makrofitler, su akışını düzenlemek için (örneğin
kanal oluşturmayı önlemek için) estetik nedenlerle ekilirler ve biriken
ferrik çökeltileri (kurur) filtrelemek ve stabilize etmek için dikilirler.
Ayrıca, katı faz ferrik demir bileşikleri ve minerallerin çökeltilmesi için ek
yüzey alanını da sağlarlar.
Çoğu aerobik sulak alan, nötr pH’de çalışılmaktadır. Bu pH6 civarında
demirin kimyasal oksidasyonu biyolojik etkiye göre daha hızlı ilerlediği
görülmüştür. Bununla birlikte, nötrofilik demir oksitleyici bakterilerin
varlığı, aerobik ve anaerobik sularda (Gallionella ferruginea) ve organik
olarak kompleks demir (Leptothrix gibi) demir oksidasyonuna katkıda
bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca As tehlikesi özellikle asidik atık sularda
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anyonik As5+ (AsO4)-3 arsenat olarak görülmüştür ve bu arsenik, çoğunlukla,
pozitif yüklü demirli kolloidlere adsorpsiyon ile skoroditin (FeAsO4)
oluşumu ile uzaklaştırılabilir.
Bu bakteri muhtemelen bu suların arseniklerinin uzaklaştırılmasına
katkıda bulunur ve sabit yataklı biyoreaktör sistemlerinde, demirin
oksidasyonu ve çökeltilmesi ; Ferrik Fe (pH 2.5’in üstünde çözünmeyen)
aerobik sulak alanlarda ve biyoreaktörlerde biyolojik oksidasyonu işlemidir.

Pasif biyolojik sistemler:
Anaerobik sulak alanlar ve kompost biyoreaktörlerdeki işlemlerdir.
Aerobik sulak alanların aksine, AMD’nin kirletici etkisini gidermek için
kullanılan kompost biyoreaktörlerde meydana gelen reaksiyon anaerobiktir.
Tamamen zemin seviyesinin altında bulunur. Bitki kaynayan bitki kökleri,
oksijen içeriğinin anaerobik bölgelere girmesine neden olabilir; bu da,
indirgeyici süreçler açısından zararlıdır. Katalize edilmiş reaksiyonlar ile
net alkalilik ve biyojenik sülfür üretilmiştir. AMD aerobik sulak alanların
aksine indirgeyici ortam reaksiyonları ile çamur veya kompostun kendisinin
organik matrisinde oluşmaktadır. Suyun katı faz ürünleri ıslak toprak
çökeltileri içinde kompost ta kalır. Daha büyük araziye ihtiyaç duyulur ve
uzun vadeli bir işlemdir (Johnson andHallberg, 2002)

2.2. Oksidasyon Kinetiği
Dahası, hava kısımlarından kök sistemlerine oksijen akışı göndererek,
bazı su bitkileri demirli demir oksidasyon hızını arttırabilir. Aerobik sulak
alanlarda demir oksidasyonun, en azından kısmen, mikroorganizmalar
tarafından abiyotik veya sıkıştırılıp azaltılmadığı konusunda bazı
tartışmalar olmuştur. Eşitlik 8 deki reaksiyon Stumm and Morgan (1981)
tarafından öne sürülen, sulu ortamlarda demirli oksit oksidasyon oranını
tanımlayan Eşitlik (8), hem oksijen konsantrasyonun hem de pH değerinin
demir oksitlenme hızını belirlemiştir. Oksitlenme kinetiği aktivasyon
enerjisine ve sıcaklığa bağlı gelişmiştir ve önemli parametreler aşağıdaki
eşitlikte gibi etki etmektedir.
		

(8)

Ancak Stumm ve Morgan tarafından belirtildiği gibi (1981) ve Şek.
B4’ün pH değerlerinde, demir oksidasyon hızı, pH’dan etkin bir şekilde
bağımsızdır.

2.3. Organik Çamur
AMD üretimini en aza indirgemek için önerilen diğer bir yaklaşım, asit
üreten ve asidik tüketim malzemeleri karıştırarak çevreye zararlı kompostlar
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üretmektir (Mehling ve diğerleri, 1997). Bu temanın bir varyantı demir
(III) ‘ü ferrik fosfat olarak çöktürmek için atık suya fosfatlar (apatit gibi)
eklemiştir. Eklenen fosfat minerallerinin nötürleşme sürecinden sonra)
gübre kompost üretilmiştir (Evangelou, 1998 Evangelou, 1998). Hidrojen
peroksit ilavesi de, ferritik fosfatın oluşumunu ve fosfat ile reaksiyonu
hızlandırmıştır (Evangelou, 1998). Ayrıca, litotrofik (yörel demir ve kükürt
oksitleyici) bakterilerin, biyosit ler içinde suyun arıtılmasında daha geniş
yaygın bir kullanımı araştırılmaktadır.

3. PROJE ETÜDÜ
Kömür sahasında atık kömür tozu içeriği asidik suların etkisin
de göletlerde fümik asit ve hümik asit içeren ve tarım alanlarının
iyileştirilmesinde kullanılan humat içerikli sıvı organik gübre maddeleri
oluşturmuştur. Arıtma havuzlarının (Şekil 2) pHı 3,5 ten nötr pH
yükseltilmesi için yerel uçucu kül ve kireçtaşları hem toz -10mm boyutunda
hem de kum boyutunda değerlendirilmiştir. Yaklaşık olarak 20-30-40-6090 kg/tonluk kireçtaşı ve uçucu kül ilavesi 1/1 ağırlık oranında karıştırılarak
havuzlarda tutulmuştur. Ayrıca havuzların kompresör ile havalandırması
yapılarak su sirkulasyonu gerçekleştirilmiştir (Şekil 3). Taban çamuru
üst toprak iyileştirme işlemi için toplanmış ve analiz edilmiştir. Toprağın
tuzluluğu özellikle buğday yetiştiriciliğinde ve balık üretiminde önemli
olduğu için aşağıdaki analiz verileri belirlenmiştir.

Şekil 2. Asidik Maden Drenaj Suyunun Şırnak Kömür Ocağı için
Uçucu kül ile Arıtım Kesit Su Akışı

Ayrıca CO2 verilen sularda çamur niteliği de belirlenmiştir. Çalışmada
kullanılan nötrleştime yöntemlerinin karşılaştırılması, uçucu kül kullanımı
ve kireçtaşı ile gelişmiş nötralizasyon ve topraktaki karbon maddesi içeriği
tartışılmıştır. Tipik olarak, asit madeni suyu ile atık çamur suyunda yüksek
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miktarda CO2 bulunmuştur. CO2, elbette, tek başına oldukça zararsızdır.
Bununla birlikte, atık gölet çamurunda kalmasına izin verilirse, suyun
daha ileri akış yönünde arıtılması için gerekli kimyasalların çoğu geri
kazanılabilmiştir. Atık sudaki CO2’ti en aza indirgemenin en iyi yolu,
havalandırma veya dekarbonasyon tankı ile en iyi şekilde havalandırma veya
ajitasyon yoluyla sağlanmıştır. Havalandırılmış suyun altındaki bayat suyu
çalkalandırır. Hava boşaltma / de-karbonatlama tankının tasarımı sadece
gelen CO2 yüküne göre boyutlandırılmıştır. Nispeten yüksek miktarda
CO2 (100 mg / L’nin üzerinde) olmuş ve 30 - 40 dakika lık bir sürede işlem
tamamlanmıştır. Bu süre zarfında, yavaş hızdaki yüzey havalandırıcı, suyu
çalkalayarak oksijenin veya azotun CO2 tin yerine geçmesine neden olur ve
bu noktada CO2’in basitçe atılması sağlanmıştır.

Şekil 3. Ağır Çamur Nötralizasyon Sistemi- Şırnak
Kömür Ocağı için Uçucu kül ile Arıtımı

4. TARTIŞMA
Tasarımda tikner nötralizasyonu ağır çamur sedimantasyonu (HDS)
sürecine bağlıdır. Klasik sedimantasyon sistemlerine göre görülen
nötrleşme süreci kısaltılarak pH’ın 6 ya yükseltilmesi jelleşmeyi önler.
Deneyimler, HDS sürecinin düzgün bir şekilde kullanılmasının %30-40 su/
katı oranında taban çamuru oluşumu düşük konsantrasyon oluşturduğu
gözlenmiştir. Böylelikle tesis tikiner tanklarında % 20-25’lik bir zaman dan
tasarruf edilmiştir. Aşağıdaki tesiste uçucu kül çamur tankının pH’ının
11.5 olduğu belirlenmiştir.
Asıl amaç mineraller ve çözünmüş oksijen arasındaki temastan
kaçınmaktır. Sığ su örtüleri kullanılabilir ve bu rüzgar ve dalgaların
etkisinden dolayı atıkların tekrar süspanse edilmesine karşı bir miktar
koruma sağlayan oksijen girişini sınırlayan ikili fayda sağlayan sediman
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veya membran zemin tablası oluşturmak reaktif metal oksitlerin yüzeyde
depolanması ve organik bir tabaka da tutulması mümkündür (Şekil
2). Bozulmayı örten membran-kil tabakası, genellikle çatlamış zemin
oluşumuna rağmen AMD sularının sızmasını etkisiz hale getirmiştir.

Şekil 4. Asidik Maden Drenaj Suyunun Şırnak Kömür Ocağı için
Uçucu kül ile İyileştirilmesi pH ;6

Şekil 5. Asidik Maden Drenaj Suyunun Şırnak Kömür Ocağı için
Uçucu kül ile İyileştirilmesi

Yıldırım İsmail TOSUN 157

Şekil 6. Asidik Maden Drenaj Suyunun Şırnak Kömür Ocağı için
Uçucu kül ile İyileştirilmesi

Sonuç olarak artan pH artışı ile AMD üzerindeki iyileştirici
etkiyi görürsek, sülfatın indirgenmesi, toksik metallerin AMD’den
uzaklaştırılmasında önemli bir mekanizma haline gelir; Jarosit, Bakır
ve kadmiyum gibi metallerin çözünmeyen sülfatları çökelerek giderilir
(Eşitlik 5),
4Na+,4K+,2Ca2+ 14O2 + 7H2O + 8SO42- → 2NaOH+2KOH +
2CaSO4+ Na2/K2(SO4)(OH)6Fe(OH)3
(5)
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Şekil. 7, AMD için arazide aerobik kireçtaşı uçucu kül ihtiva
eden sulak alanlar ve kompost biyo-reaktörler

Şekil 8. Eriez sınıflandırıcı ile Sırnak Kömür Ocağı Atık Suyu nötürleştirme
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Şekil 9. Asidik Maden Drenaj Suyunun Şırnak Kömür Ocağı için Uçucu kül ile
İyileştirilmesi Tasarı Tesis Akım Şeması

5. SONUÇLAR
Geleneksel olarak, büyük deşarj düzeyli maden suları, özellikle suyun
asidik olduğu zaman, aktif kimyasal işleme tabi tutulabilmiştir. Gerekli
arazi yüzölçümü ve topografik sorunlar, bazı durumlarda pasif biyolojik
sistemleri mümkün kılmamıştır. Ancak, artan kazan taban külü atığı ve
AMD çamurunun tarımsal alanlarda değerlendirilebilişi bu yöntemi ilginç
kılmaktadır.
Havalandırmalı ve uzun süreli biyolojik prosesler özellikle balık
yetiştiriciliği için önerilmiştir. Üretim esnasında daha küçük ölçekli kültür
gölet kullanılabilir hale getirilebilir. Pasif sistemler belirli bir miktarda
yönetim gerektirir ve biriken sarı sular (aerobik sulak alanlar) ve sülfitler
(kompost biyoreaktörler) kontrollü havuzlarda zehirli elementleri (arsenik,
kadmiyum, vb.) içerebileceğinden, depolanması veya atımı mutlaka
sağlanmalıdır.
AMD atık suların değerlendirilmesi ülke yararına büyük yararlar
sağlayabileceği gibi humat çamur üretimi ile de tarıma katkı sağlayabilecektir.
AMD su kaynağının önlenmesi için genel olarak tercih edilen
biyoaktif havuzlarda çökertmek ve AMD oluşumunu engellemek için
çamur çöktürülmelidir. Şırnak ili kömür ocakları atık su göleti için atık su
kontrolü sağlıyan Şekil 9 daki gibi bir tesis gereklidir.
AMD suları, kömür madenciliği sırasında Şırnak’taki açık ocaklarda
açığa çıkıp yeraltı sularına karışması engellenmelidir. Ayrıca Siirt’teki bakır
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bakır madenciliği ve konsantratörü AMD atık suları atık barajında tutularak
doğayı kirletmesi engellenmelidir. Bu atık sular asidiktir ve sırasıyla 230 mg
/ lt, 122 mg / lt ve 57 mg / lt ferrik demir, çinko ve bakır metalleri gibi çevresel
kirliliğe neden olan metaller bulunmaktadır. Bu nedenle, doğal nehirlerin
ve tarım alanlarının sulama sularına asitli maden drenajı (AMD) sularının
salınması, yerel akarsularda ve yerel göllerde habitatlara ve balıklara büyük
tehlike oluşturabilir. AMD suları, geçirimsiz havuzlarda toplanması ve nötr
karaktere nötralizasyon edilmesi ve havalandırması gerekir.
Yerel kireç taşları ve Uçucu kül ve taban küleri kullanılarak
nötralizasyon yöntemi, biyolojik etkinliklere dayanan ve yararlı potasyum
ve fosfat gübreleme çamurunu üretimini sağlar.
Bu önemli muamelelerde, Şırnak kireçtaşlı uçucu külü ve taban
külü ile eşit ağırlık oranlarda 60 kg/lt AMD suyu ile aktif ya da pasif
nötralizasyon başarılı bulunmuştur. Şırnak kömür madenciliği ve
Siirt bakır madenciliği alanındaki bu seçim, ekonomik ve çevresel
aşamalardaki nötralizasyonu takiben, AMD sularını iyileştirebilir.
Bu iyileştirme sisteminin gerçek çevre maliyeti belirgin bir çalışmada
düşük bulunmuştur. Bununla birlikte, maden endüstrilerinde, toprağa atık
kireçtaşı ilavesi ve çamur bertarafı ve maliyeti yüksek olması nedeniyle
AMD nötralizasyonunda değerlendirilmesi giderek önem kazanmaktadır.
Pasif sistemleri için gerekli arazi alanları, biyolojik işlemleri en uygun
hale getiren küçük toplama havuzlarından oluşmalıdır. Kömür veya
Bakır maden sahasındaki asitli küçük göletler demirleri uzaklaştırmak
için aerobik sulak alanlardan çok daha etkili ve ekonomik olabilmektedir.
Bu tür bazı havuzlarda kompost atıklar zehirli elementler içerebilir (arsenik,
sırasıyla 10 mg / lt ve 56 mg / lt gibi kadmiyum), depolanması veya bertaraf
edilmesi için dikkat edilmesi gerekir.
Atık çamur demir oksit çamuru olarak fosfat gübre olarak
kullanılabilir.Cu ve Zn metalleri de elektroliz ile atık temiz elektrolitlerden
geri kazanılabilir. Siirt bakır konsantratöründeki kayıp metal geri kazanımı
açığa çıkan AMD’nin kontrolü ile yatırım ve işletme maliyetlerinde bir
miktar ek mali getiri sağlanabilir.
Gölet atıklarının öngörülen yoğunlaştırıcı nötralizasyonu, çamur
ve çökeltilerdeki ana metallerin depolama problemlerinden kaçınılması
Şırnak ve Siirt gibi doğal çevrenin ve zirai alanların korunmasında gittikçe
yararlı olabilir. Atık kireçtaşları uçucu kül ve taban külleri kullanılarak
kömür ve bakır madenciliği faaliyetlerinde AMD sularının kontrolünde
çeşitli yararlar sağlamıştır.

Yıldırım İsmail TOSUN 161

KAYNAKLAR
Anonim a, 2016, Tekfenİnşaat Şirket web sayfası,http://www.
tekfeninsaat.com.tr
Anonim b, 2016, GayretMakina Şirket web sayfası, http://www.
gayretmakina.com.tr
Anonim c, 2016, Multotec Şirket web sayfası, http://www.multotec.
com/category/ industry/coal
Anonim d, 2016, MBE Şirket web sayfası, http://www.mbe-cmt.com/
en/products/pneuflot%C2%AE/pneuflot%C2%AE
Anonim e, 2016, SCHAUENBURG Şirket web sayfası, http://www.
schauenburg-aka.com/index_e.html
Anonim f, 2016, CWP Şirket web sayfası, http://cwp.com.tr/en/
products.aspx?id=30
Aube BC, Payant S. The Geco process: a new high density sludge
treatment for acid mine drainage. Proceedings of the Fourth
Battaglia-Brunet F, Dictor MC, Garrido F, Crouzet C, Morin D,
Dekeyser K, et al. An arsenic(III)-oxidizing bacterial population:
selection, characterization, and performance in reactors. J Appl Microbiol
2002;93:656–67.
Benner SG, Blowes DW, Ptacek CJ. A full-scale porous reactive wall
for prevention of acid mine drainage. Ground Water Monit Remediat
1997;17:99– 107.
Boonstra J, van Lier R, Janssen G, Dijkman H, Buisman CJN.
Biological treatment of acid mine drainage. In: Amils R, Ballester A, editors.
Biohydrometallurgy and the Environment Toward the Mining of the 21st
Century, vol. 9B. Elsevier: Amsterdam; 1999. p. 559– 67.
Clarke LB. Coal Mining and Water Quality. London7 IEA Coal
Research; 1995. 99 pp.
Coulton R, Bullen C, Dolan J, Hallet C, Wright J, Marsden C. Wheal
Jane mine water active treatment plant-design, construction and operation.
Land Contam Reclam 2003;11:245– 52.
Coulton R, Bullen C, Hallet C. The design and optimization of active
mine water treatment plants. Land Contam Reclam 2003;11:273–9.
Coupland K, Battaglia-Brunet F, Hallberg KB, Dictor MC, Garrido F,

162 Kirli Atık Suların Kontrolü ve Arıtımı
Johnson DB. Oxidation of iron, sulfur and arsenic in mine waters and mine
wastes: an important role for novel Thiomonas spp. In: Biohydrometallurgy:
a sustainable technology in evolution: Proceedings on the 15th International
Biohydrometallurgy Symposium, 2003.
Evangelou VP. Pyrite chemistry: the key for abatement of acid mine
drainage. In: Geller A, Klapper H, Salomons W, editors. Acidic Mining
Lakes: Acid Mine Drainage, Limnology and Reclamation. Berlin7 Springer;
1998. p. 197– 222.
Evangelou VP. Pyrite Oxidation and its Control. New York, CRC Press;
1995. 275 pp.
Hallberg KB, Johnson DB. Biodiversity of acidophilic microorganisms.
Adv Appl Microbiol 2001;49:37 –84.
Hedin RS. Recovery of marketable iron oxide from mine drainage in
the USA. Land Contam Reclam 2003;11:93– 7.
International Conference on Acid Rock Drainage, May 30–June 6,
1997, Vancouver, BC, vol. I, p. 165– 80.
Johnson DB, Hallberg KB. Pitfalls of passive mine water treatment.
Reviews Environ Sci Bio/Technol 2002;1:335–43.
Johnson DB, Hallberg KB. The microbiology of acidic mine waters.
Res Microbiol 2003;154:466– 73.
Johnson DB. Biological removal of sulfurous compounds from
inorganic wastewaters. In: Lens P, Hulshoff Pol L, editors. Environmental
Technologies to Treat Sulfur Pollution: Principles and Engineering. London
International Association on Water Quality; 2000. p. 175– 206.
Johnson DB. Chemical and microbiological characteristics of mineral
spoils and drainage waters at abandoned coal and metal mines. Water Air
Soil Pollut: Focus 2003;3:47– 66.
Kalin M, Cairns J, McCready R. Ecological engineering methods
for acid-mine drainage treatment of coal wastes. Resour Conserv Recycl
1991;5:265 – 75.
Kalin M, Chaves WLC. Acid reduction using microbiology (ARUM)
treating AMD effluent emerging from an abandoned mine portal. In:
Ciminelli VST, Garcia Jr O, editors. Biohydrometallurgy: Fundamentals,
Technology and Sustainable Development, vol. 11B. Amsterdam, Elsevier;
2001. p. 289– 96.

Yıldırım İsmail TOSUN 163
Kepler DA, McCleary EC. Successive alkalinity producing systems
(SAPS) for the treatment of acidic mine drainage. Proceedings of the
International Land Reclamation and Mine Drainage Conference and the
3rd International Conference on the Abatement of Acidic Drainage, April,
1994, Pittsburgh, PA, vol. 1, p. 195– 204.
Kleinmann RLP, Hedin RS, Nairn RW. Treatment of mine drainage by
anoxic limestone drains and constructed wetlands. In: Geller A, Klapper H,
Salomons W, editors. Acidic Mining Lakes: Acid Mine Drainage, Limnology
and Reclamation. Berlin7 Springer; 1998. p. 303– 19.
Li MG, Aube BC, St-Arnaud LC. Considerations in the use of shallow
water covers for decommissioning reactive tailings.
Long ZE, Huang YH, Cai ZL, Cong W, Fan OY. Biooxidation of ferrous
iron by immobilized Acidithiobacillus ferrooxidans in poly(vinyl alcohol)
cryogel carriers. Biotechnol Lett 2003;25:
Loos MA, Bosch C, Mare´ J, Immelman E, Sanderson RD. Evaluation
of sodium lauryl sulfate, sodium benzoate and sorbic acid as inhibitors
of acidification of South African coal waste. Groundwater and Mining:
Proceedings of the 5th Biennial Symposium of the Groundwater Division
of the Geological Survey of South Africa Randberg, Transvaal. Pretoria7
Geological Society of South Africa; 1989. p. 193– 200.
Mehling PE, Day SJ, Sexsmith KS. Blending and layering waste rock to
delay, mitigate or prevent acid generation: a case review study. Proceedings
of the Fourth International Conference on Acid Rock Drainage, May 30–
June 6, 1997, Vancouver, BC, vol. II, p. 953–70.
Neal C, Whitehead PG, Jeffery H, Neal M. The water quality of the
River Carnon, west Cornwall, November 1992 to March 1994:p. 115–
30. Proceedings of the Fourth International Conference on Acid Rock
Drainage, May 30–June 6, 1997, Vancouver, BC, vol. I,

KÖMÜRÜN PİRİT İLE MİKRODALGA PİROLİZİ İÇİN
MİKRODALGA FIRIN TASARIMI
Mıcrowave furnace desıgn for mıcrowave pyrolysıs of coal by pyrıte

Yıldırım İsmail TOSUN*3
Özet
Güneydoğu Anadolu bölgesinde Ergani ve Siirt bakır yataklarından bakır
konsantresi üretilirken pirit atıkları ve yüksek piritli atıklar açığa çıkmaktadır.
Bunlar süpürme flotasyonu atıkları ve konsantratör atıkları olarak alınmaktadır.
Ergani bakır konsantratörü yaklaşık olarak yıllık 350 bin tonluk pirit atığı sülfürik
asit üretimine gönderilirken, Siirt de milyonlarca tonluk pirit içeren tesis atıkları
oluşmaktadır. Bu atıklar kömürlerin mikrodalga fırın içersinde pirolizi için
değerlendirilebilir. Bant türü mikrodalga fırın tasarımı ile Şırnak Asfaltitleri
bünyesindeki mikron boyutunda ve makro boyutlu pirit mineral içeriği mikrodalga
ile pirolizi sağlamaktadır. Bu çalışmada % 8 pirit içeren Şırnak Asfaltiti ve Tunçbilek
linyit kömürü bant tipi mikrodalga ile 500oC de pirolize tabi tutulmuştur. Nem,
uçucu madde çıkışı gözlenmiş ve daha temiz kömür ürün elde edilmiştir. Ayrıca
yanabilir kükürt miktarı %23 oranında azalmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kömür Pirolizi, Mikrodalga Piroliz, Asfaltit, Mikrodalga
Proses, Kömür Prosesi

Abstract
In the Southeastern Anatolian Region of Turkey, in Ergani Elazığ and Siirt
Şirvan copper ore concentrators, containing the pyrite and the high pyrite content
discarded is received as pyrite concentrate from concentrating copper by flotation
swept and waste products. These pyrite waste products both should be evaluated
by the microwave pyrolysis of Turkish Lignites and Şırnak Asphaltite which
contains aproximately 8% coal pyrite at seperately disseminated micron and macro
sized. The shale and clay content was also separated sellectively in this microwave
processing in terms of high carbon contents. In this study, samples are subjected to
microwave pyrolysis by roasting of pyrite waste and subsequently pelletized coal
samples were subjected to microwave pyrolysis by pyrite at 500oC. Extraction of
moisture and volatıle matter improves cleaning of coal types for lignites and Şırnak
asphaltite at certain degree. The sulfur contents were also decreased at 23% for
Şırnak Asphaltite.
Keywords: Microwave Pyrolysis, Coal Pyrolysis, Asphaltite, Coal Processing,
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1. INTRODUCTION
1.1 Principles of Microwave Roasting
The effects of electric and magnetic fields in the microwave heater
provide a very rapid movement generated with emitting (2.4 x 109 times
per second) lead to particle heating. There is a very quick response to this
mobilization by a combination of molecules constituting particles
Because of this delay movement will consist of a force opposing
blocker and the friction which occurs in the particles results will occur at a
certain temperature. This event in microwave is based on dielectric heating
pass through the particles. Electric field of the microwave, Located in force
on charged particle compounds applies. If charged particles are free can
move toward the electric field, and heat flow occurs with depending on the
compound of charged particles.
There is only limited movement and phase movement of the
orientation of the electric field in the microwave. It is expressed as dielectric
polarization.
Dielectric polarization is installed in substance depending on four
different types of particles. It consists of components: electron, nucleus,
continuous dipoles and interface loads,
αt = α e + α a + α d + α i 					

(1)

A coal or iron ore specimen located within the microwave field
will warm dielectric material to a certain extent regarding the dielectric
characteristics of iron mineral content and type, ε*, ε1 and ε11 to decide.
ε* = ε1 +j ε11 						(2)
At the very high and very low frequency conditions as happen in
the microwave, ε1 is equal to the total dielectric constant of the material.
Electromagnetic energy materials εıı where the value is converted into
heat by the amount of electromagnetic energy converted to heat related.
Warming the dielectric field presence with the equation below (3), the
expressions given by the equation indicated [1].
tanδ = ε11 / ε1 						(3)
The larger the value of a iron material tangδ It is high ability to
take in that the microwave energy. The values of tangδ of the molecules
coexisting is connected to the value of the frequency of electromagnetic
waves, temperature of the mixture of iron mineral content, composition
and physical structure of the iron material.
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Iron ores containing ferrous minerals and sulphidic minerals are
specificlly as several times active in microwave. pyrolysis of the coal
usually requires an pyrite minerals for activation step to both absorbtion
microwave from the matrix of the sulphides and conduct the heat to coal
amorph carbon that pyrolised.
In this investigation, the copper pyrite and coal pyrite was microwave
roasted to oxidize both the sulphides and even the pyrolysis of coal. The
effects was characterized by thermogravimetric and infrared analysis and
the microwave absorbtion characteristics were quantified by determining
the permitivities.
The microwave heating behaviour studies showed that the sample
temperature increased with increasing incident microwave power,
processing time and sample mass. Due to the hyperactive response of the
iron ore to the microwaves, a low incident power of 600W was found to be
suitablefor roasting, as higher powers resulted in sintering and melting of
the concentrate. The copper pyrite values after ocidation were over 25% and
these were similar to those obtained by conventional roasting. The main
advantages of microwave roasting were that both the total pyrolysis rates
and the heating rates were higher and the specific energy consumptions
were lower than in coal pyrite.
The phenomenon contributing to the frequency dependence of the
dielectric properties is the polarisation arising from the orientation with
the imposed electric field, of molecules, which have permanent dipole
moments.(Table 1)
Table 1. Microwave Temperature Effect on Minerals [9,10]
Mineral Type

Maximum Temperature, oC

Time,min

Albite
Chromite
Chalcopyrite
Cinabarite
Galenite
Hematite
Magnetite
Marble
Molibdenite
Ortochlase
Pyrite
Pyhrotite
Quartz
Sphalerite
Zircon

69
155
920
144
956
1082
1258
74
192
67
1019
586
79
88
52

7
7
1
8,5
7
7
2,75
4,25
7
7
6,75
1,75
7
7
7
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2. MATERIALS AND METHOD
The produced high frequency (2.45 GHz) microwaves and the incident
power could be varied continuously from 0 to 1000 W. A quartz crucible
(about 120 g) containing the pyrite was placed on an alumina platform.
The power was varied from 600W to 1000 W. The sample mass ranged
from 5 to 50 g. In all experiments, the temperature was measured at the
base of the sample, and this is referred to as the sample temperature. A
type K thermocouple (wire diameter of 0.20 mm) was employed and the
temperature was measured immediately after turning the power off. The
variables studied were: incident microwave power, processing time and
sample mass. For the microwave roasting tests, samples weighing about 20
g, were placed in fireclay roasting boats and heated. (Figure 1)

Figure 1. Microwave Roasting Experimentation Flowsheet

In the microwave system pyrolysis were managed at the period of 3–5
min. It was found that it was necessary to disperse the particles as a thin
layer in order to minimize local overheating. Consequently, pyrolysis and
roasting was not uniform and the sections that were not fully calcined were
separated and recycled. The chemial analysis of pyrite samples are given in
Table 2.
Table 2. The chemial analysis of different type of pyrites used in the experiments
Component
Type,%

Siirt copper
pyrite

Şırnak coal pyrite

Şırnak pyrite
shale

CuFeS2

0,69

0,91

0,47

FeS2

75,5

85,5

8,7

PbS

2,92

0,72

0,21

SiO2

14,4

6,23

48,5

FeO.SiO2

9,56

1,84

17,4
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3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Reduction experimentation-matrix content
In the microwave reduction tests were managed at the period of 30–50
mins. The specimen amount was 10 g at the weight rate of 30% coal pressed
with pyrite ash. It was found that it was necessary to disperse the particles
as a tablet layer in order to minimize the lost of microwave heating and
reduction. Consequently, the reduction roasting was not uniform and the
sections that were not fully calcined were separated and recycled. The the
reduction rate of pyrite ash samples are illustrated in Figure 3.

3.2. Effect of Porosity and matrix(air/water)
The dielectric properties depend on the frequency of the applied
alternating electric field, the temperature of the material, and on the density,
composition, and structure of the material. In granular or particulate
materials, the bulk density of the air–particle mixture is another factor that
influences the dielectric properties. The dielectric properties of materials
are dependent on their chemical composition and any other molecules.
With the exception of some extremely low-loss materials, i.e., materials
that absorb essentially no energy from microwave fields, the dielectric
properties of most materials vary considerably with the frequency of the
applied electric fields.

Figure 3. The chemial analysis of different type of pyrites used in the experiments

The specific energy consumptions required to achieve oxidation of the
refractory concentrate by microwave heating and conventional roasting
were about 0,128 and 4,58 kW h/kg, respectively. In conventional roasting,
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the specific energy values are higher since the surroundings also have to
be heated, while in the microwave process only the sample and the sample
carrier are heated.
The oxidation reactions of sulphides are exothermic and if heating is
not controlled, there is the tendency for sintering and/or melting to take
place. In microwave heating it is more difficult to control the temperature,
than in conventional roasting. As a result, some local melting occurred and
there was some sintering and formation of some glassy material.

4. CONCLUSIONS
The roasting of copper pyrite and iron ores, the pyrites of coal and
shale using microwave radiation has been investigated. The test results
showed that there was a continuous mass loss from room temperature to
700 oC with a total mass loss of 12%. The major mass loss of over 10%
occurred between 400 oC and 600 oC and this occurred due to the sulphur
combustion of and reaction of exothermic heat release from pyrite from the
sample. The real and relative permittivities were very high and increased
significantly with decreasing frequency. Beyond 400 oC the permittivities
decreased and this was attributed to the removal of most of the combustion
of pyrite. The copper pyrite could be heated rapidly and temperatures of
over 600 oC were attained with a 50 g sample after microwave heating for
3 mins.
For microwave pyrolysis, both the heating rate and the pyrolysis
rates were higher with depending on porosity and the specific energy
consumptions were lower than the corresponding values for conventional
pyrolysis. In both roasting and pyrolysis processes, the pyrite content was
readily effective in complished amount of the reacted matter. Due to the
high temperatures generated in microwave heating, sections of the carrier
had sintered in which pyrite oxidation of about 65% were complished in
microwave roasting.
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ŞIRNAK’TA MADEN POTANSİYELİ VE KULLANIM
ALANLARININ ARAŞTIRILMASI
Investigation of Mine Potential and its Usage Areas at Sirnak

Öykü BİLGİN*1 - Sadiye KANTARCI**2
Özet
Güney Doğu Anadolu Bölgesi, Şırnak bölgesinde daha önce yapılmış
incelemeler neticesinde bölgenin endüstriyel ve enerji hammaddeleri üzerine
yüksek rezervli pek çok maden potansiyeline sahip olduğu MTA’ nın 1978 yılı
araştırmalarına göre tespit edilmiştir. Genellikle bölgede; asfaltit, fosfat, çimento
hammaddeleri, bazalt, mermer, jeotermal kaynaklar ve petrol vb. madenler
yer almaktadır. Bu madenlerin bir kısmı kamu veya özel sektörler tarafından
işletilmektedir. Asfaltit madeni, bölgede oluşum itibari ile kömürden farklı olarak
petrol kökenli olup, 82 milyon tonun üzerinde rezerv potansiyeline sahip bir enerji
hammaddesidir. Bununla birlikte asfaltit külleri içerisinde kadmiyum, molibden,
nikel ve vanadyum gibi zenginleştirme ile kazanılabilir pahalı elementler de
bulunmaktadır. Asfaltitler genellikle bölgede ısınma amaçlı ve termik santrallerde
yakıt olarak kullanılmaktadır. Bazalt rezervleri ise Şırnak ili Suriye sınırında Cizre,
İdil ve Nusaybin ilçeleri arasında yer almakta ve genellikle kaldırım taşı yapımında
kullanılmaktadır. Diğer taraftan, bölgede çimento yapımında hammadde olarak
kullanılan pek çok kil ve kireçtaşı rezervleri de Şırnak/merkez ve Cizre ilçelerinde
yer almaktadır. Ayrıca, Şırnak iline bağlı Güçlükonak ilçesinde faaliyet gösteren
Hısta Kaplıcası, 67 ºC sıcaklıktaki kaplıca suyu ile termal turizmde kullanılmaktadır.
Son olarak, Türkiye’ nin devamlı artmakta olan ham petrol ve doğalgaz ihtiyacının
karşılanması için, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından,
Şırnak ve çevre illerinde yapılan arama, sondaj ve üretim faaliyetleri sırasında
2009 yılı verilerine göre üretilen 403.677 varil petrolün Şırnak ilinden çıkarıldığı
belirtilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Şırnak, Jeoloji, Maden, Kullanım Alanları

Abstract
As a result of the works made in the Southeastern Anatolia Region, Sirnak
City and its close areas in the past, it was detected that the region has a great
deal of mine potential with high reserve in terms of industrial and energy raw
materials according to the 1978 researches of MTA. Generally, mines such as
asphaltite, phosphate, concrete raw materials, basalt, marble, geothermal sources,
and petroleum are available in the region. Some parts of these mines are operated
by the public or private sectors. Differently from the coal in terms of formation in
the region, asphaltite mine is a petroleum-based mine and an energy raw material
having a reserve potential over 82 million ton. In addition to it, there are expensive
* (Yrd. Doç.Dr); Şırnak Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü,
e-mail:ykbilgin@yahoo.com
** (Arş.Gör); Şırnak Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü,
e-mail:sadiyekantarci26@gmail.com
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elements recoverable with enrichment such as cadmium, molybdenium, nickel,
and vanadium within the asphaltite ashes, too. Asphaltites are generally used for
heating purpose and as fuel in the thermal power plants in the region. As for basalt
reserves, they are available between the districts of Cizre, İdil, and Nusaybin in
Sirnak at the Syrian border and used for the production of pavement stone in
general. On the other hand, clay and limestone reserves used as raw material in the
production of concrete in the region are also available in the city center of Sirnak
and Cizre district. Moreover, Hısta Hot Spring operating in the Güçlüpınar district
of Sirnak City is used with its hot spring water at 67°C in the thermal tourism.
Finally; it is stated that 403.677 barrels of oil produced according to 2009 data
were extracted from Sirnak City during the exploration, drilling and production
activities carried out in Sirnak and nearby cities by Turkish Petroleum Corporation
(TPAO) in order to meet the ever-growing raw material and natural gas needs of
our country.
Keywords: Şırnak, Geology, Mining, Usage Areas

1. GİRİŞ
Asfaltit madeninde 82.000.000 tonluk rezerv ile Şırnak ili Türkiye
rezerv potansiyelinin büyük bir bölümüne sahiptir. Şırnak ilinde iki
adet termik santral bulunmakta olup, bunlardan biri toplam 17.300.000
TL’lik yatırım ile 2009 yılında faaliyet göstermeye başlamıştır. Başlangıç
kapasitesi 135 MW olan santral akışkan yatak teknolojisi ile enerji üretimi
sağlamaktadır. Şırnak ilinde zengin bazalt maden rezervleri bulunmakta
olup, genellikle Cizre, İdil ve Nusaybin ilçeleri arasında yer almaktadır.
Cizre ve İdil Ovaları’nda yer alan bazalt taşları atıl durumda olup yeteri
kadar değerlendirilememektedir. Şırnak’ta ulusal teşvik programı ile yeni
yatırımlara imkan sağlanmaktadır. Bu sayede Ortadoğu pazarına yakınlığı,
sanayi ve üretim odaklı gelişmeye açık olan Şırnak ili yatırımcılara cazip
bir alan haline gelmektedir. Şırnak il bünyesinde merkez ve cizre ilçesinde
olmak üzere organize sanayi bölgesi bulunmaktadır (URL-1, 2018).
Sanayinin gelişiminde önemli bir konumda bulunan Şırnak ilinde yüksek
rezerv potansiyele sahip maden yataklarının bulunması da gelişimin için
oldukça önem arz etmektedir. Unutulmamalıdır ki, maden kaynakları
sanayinin en önemli girdisidir. Çünkü madenler günlük hayatımızda
kullandığımız pek çok eşyada kullanılmaktadır. Bu durum ilin kalkınması
açısında önem teşkil etmekte olup madencilik konusunda da şehirde
enerji ve alt sanayi kollarının oluşturulması konusunda yeni yatırımların
yapılabileceği alan olarak düşünülmektedir.
Şırnak Merkez ve İlçeleri;
-Merkez: 2016 yılı nüfus kayıtlarına göre 82.468 kişi vardır.
-Uludere: Şırnak il merkezine mesafesi 50 km olup 2016 verilerine
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göre ilçe nüfusu toplam 41.680 kişidir. Yüzölçümü 825 km2 olup, ilçenin
Hilal / Uzungeçit / Şenoba beldeleri bulunmaktadır. İlçeye bağlı 18 köy
vardır. İlçeye ulaşım karayolu ile gerçekleştirilmektedir.
-Güçlükonak: Şırnak merkeze uzaklığı 83 km olup, ilçede 2016
nüfus kayıtlarına göre 12.139 kişi ikamet etmektedir. Bir beldesi ve yirmi
sekiz köyü olan ilçe 550 km2 yüz ölçüme sahiptir.Ulaşımı kara yolu ile veya
idil üzerinden hava yolu ile yapılmaktadır.
-Silopi: Şırnak’ a mesafesi 75 km olan ilçe nüfusu 2016 nüfus
kayıtlarında 124.060 kişidir. İlçe Başverimli / Çalışkan / Görümlü
olmak üzere 3 beldesi 31 köyü mevcut olup, toplam 790 km2 yüz ölçüme
sahiptir. İlçenin il merkezi ve diğer yerleşim yerleriyle ulaşımı kara yoluyla
sağlanmaktadır.
-Beytüşşebap: Merkeze 111 km mesafede olan ilçenin nüfusu
2016 verilerine göre 16.291 kişi mevcuttur. 1 beldesi (Mezraa) ve 32 köye
sahip olan ilçenin yüzölçümü 1717 km2 ‘ dir. Ulaşım Güçlükonak ilçesinde
olduğu gibi kara ve hava yolu ile gerçekleştirilmektedir.
-İdil: Merkeze 75 km mesafede, yüzölçümü 1273 km2 ve nüfusu
2016 verilerine göre 73.242 kişidir. İlçenin Karalar ve Sırtköy beldeleri ve
63 köyü mevcuttur. İlçede ulaşım için hava alanı bulunduğundan kara
yoluna alternatif sunmaktadır.
-Cizre: Merkeze olan mesafesi 46 km olup 2016 nüfüs kayıtlarına
göre ilçede 133.908 kişi ikamet etmektedir. Yüzölçüme 468 km2 olup, sadece
28 köyü bulunmaktadır. İlçeye ulaşım hava ve karayolu ile sağlanmaktadır
(URL-1,2018, URL-2, 2018).
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Şekil 1 Şırnak İl Haritası (URL-3, 2018)

2. ŞIRNAK JEOLOJİSİ
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan Şırnak ilinin batı yakasının
bir bölümü, Dicle bölgesinde yer alırken; diğer bölümü ise Doğu
Anadolu Bölgesinde kalmaktadır. İlin batısında Mardin, kuzeyinde Siirt,
kuzeydoğusunda Hakkari şehirleri ve güneyinde Irak ve Suriye ülkeleri
vardır. Şırnak ilinin büyük bir kısmı akarsular ile oluşmuş platolar
bulunmaktadır. Bölgenin dağlık bölümlerinde Güneydoğu Toroslar
sistemine bağlı Cudi Dağı gibi yüksek kütleler yer almakta olup, İlin güneyi
dışında çoğunluğu dağlarla kaplıdır. Jeolojik olarak Şırnak ili, Güneydoğu
Anadolu Bölgesinde kenar kıvrımları kuşağı olarak bilinen kuşakta Alp
orojenezi etkili olmaktadır (URL-4, 2017).
MTA (Maden Tetkik Arama Enstitüsü) tarafından yapılmış jeolojik
haritada Kocapınar, Eruh, Güzeldere, Çiğli dörtgeni içerisinde kalan alanda
yüzeylenen birimler yaşlarına göre Silüriyen, Devoniyen, Permokarbonifer,
Tirias, Jura-Kretase, Üst Kretase-Paleosen, Paleosen-Alt Eosen, Orta
Eosen-Lütesien, Üst Miosen, Pliosen (karasal), Neojen (kısmen karasal,
kısmen denizel), Pleistosen (eski alüvyon), Holosen (yeni alüvyon) ile
bazalt-dolerit püskürmesi ve serpantin sokulumu mevcuttur. Kocapınar,
Eruh, Güzeldere, Çiğli dörtgeni içerisinde yer alan Paleozoik yaşlı istif;
kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı, kumtaşı ve şeyl litolojik birimlerinden
(Tanin Formasyonu) oluşmakta iken Trias yaşlı istif kireçtaşı, marn, şeylkireçtaşı, kumtaşı, killi ve oolitik kireçtaşı litolojik birimlerinden (Goyan-
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Çiğli Formasyonu) oluşmaktadır. Trias yaşlı birimler üzerine uyumsuz
olarak gelen Jura-Kretase yaşlı istif ise kumlu-dolomitik kireçtaşları ve
dolomit ile kumlu kireçtaşı litolojik birimlerinden (Mardin Formasyonu)
oluşmaktadır. Bu birimlerin üzerine ise yine uyumsuz olarak Üst KretasePaleosen yaşlı istif ince-orta tabakalı killi kireçtaşı, kumtaşı-süttaşı ve
şeyl, resifal kireçtaşı, kumtaşı-marn ara tabakalı şeyl ile iri tabakalı sert
kireçtaşı litolojik birimlerinden (Germav Formasyonu) oluşan istif
gelir. Bu formasyonların üzerine Paleosen-Alt Eosen yaşlı şeyl-marn ara
tabakalı kırmızı kumtaşı ve konglomera litolojik birimlerinden (Gercüş
Formasyonu) oluşan çökel istifi yüzeylenir. Bu istifi ise Orta EosenLütesien yaşlı tebeşirli-çörtlü ve masif-dolomitik kireçtaşı litolojik birimi
(Midyat Formasyonu) örter. Birimler Üst Miosen-Pliosen yaşlı kırmızı kaba
konglomera kumtaşı ve marn, resifal kireçtaşı, şeyl-silttaşı, kumtaşı, şeyllimarn evaporit birimlerinden (Germik-Şelmo Formasyonu) oluşan istifçe
izlenir. Konglomera, kaba kumtaşlarından (Lahti Formasyonu) kısmen
karasal, kısmen denizel çökel karakterdeki istif Üst Miyosen-Pliosen
yaşlı istifi yüzeyler. Stratigrafik dizilim en üstte Pleistosen ve Holosen
yaşlı alüvyonlar ile sonlanır. Kocapınar, Eruh, Güzeldere, Çiğli dörtgeni
içerisinde Kocapınar ve Cizre çevresinde bazalt-dolarit lav püskürmeleri
ile Beytüşşebap-Kavalda arasında serpantin sokulumları bulunmaktadır.
İl alanının güney ve batı kesimleri III. zaman yaşlı oluşumlarla kaplıdır.
Aynı oluşumlar İran ve Irak’ta da devam etmekte ve bol miktarda petrol
içermektedir. Bu oluşumların Türkiye’deki uzantıları incedir ve III. zaman
sonlarında tektonik hareketler sonucu kıvrılmıştır. Bu kıvrımlama ilin
güney kesiminde Cudi dağlarında daha fazla olmuş, yaşlı tortullar güneye
doğru genç depolar üzerine itilmiştir. III. zaman yaşlı neojen oluşumları
bazalt ve dolaritten oluşan volkanik örtü ise ilin batısında bu alanlara
yayılmıştır (Şekil 2) (URL-5, 2018).
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Şekil 2. Şırnak Jeolojik Formasyon Haritası (URL-6, 2018)
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3. ŞIRNAK İLİ MADEN POTANSİYELİ ve KULLANIM
ALANLARI
Bölge endüstriyel ve enerji hammaddelerine yönelik maden kaynakları
bakımından zengin bir potansiyele sahiptir. Şırnak bölgesinde MTA tarafından
daha önceden yapılan incelemeler neticesinde endüstriyel ve enerji hammaddeleri
üzerine oluşumlar bulunmuştur. Bunlar içerisinde asfaltit, çimento hammaddeleri
ve fosfat başta gelmek üzere mermer, bazalt, jeotermal kaynaklar ve petrol
vb. madenler yer almaktadır. Uludere ilçesinde çoğunlukla fosfat oluşumları
gözlenirken, çimento hammaddesi olarak kullanılan kil ve kireçtaşı rezerv
potansiyelleri ise merkez ve Cizre ilçesinde yer almaktadır. Şekil 3’te MTA
tarafından oluşturulan Şırnak il Maden Yatakları haritası gösterilmektedir.

Şekil 3. Şırnak il Maden Yatakları Haritası(URL-4, 2017)

Şırnak ilinin Asfaltit, Bazalt, Çimento Hammaddesi, Fosfat, Kil,
kireçtaşı madenlerinin, Jeotermal Enerjinin ve Petrolün kullanım alanları
ile potansiyel durumları aşağıda ele alınmaktadır (Bilgin ve Kantarcı, 2017).
Asfaltit: Petrol orijinli bir yakıt olan ve kömüre benzeyen, sert, koyu
renkli ve zor eriyen bitümlü organik maddeler bileşiminden oluşan doğal
bir bitümdür. Türkiye’nin önemli asfaltit maden rezervleri Şırnak ve Silopi
çevresinde bulunmaktadır. İçinde nadir mineraller (nikel, molibden,
vanadyum ve uranyum v.b.) bulunan Asfaltit; ısıl değeri yüksek olup
ısınma amaçlı ve termik santrallerde katı yakıt olarak kullanılmaktadır.
Ayrıca boya, vernik, oto lastiği, elektrik yalıtımı, batarya koruyucuları,
genleştirilmiş kauçuk, zemin karoları, su geçirmez kabloların yapımı gibi

180 Şırnak’ta Maden Potansiyeli
alanlarda da değerlendirilmektedir (Bilgin ve Kantarcı, 2014). Asfaltitin
kalori değeri 3.000-6.000 Kcal/kg arasında değişmektedir. Asfaltit; %1,2
su, %4-7 kükürt, %35-40 arasında kül içermektedir (Çakır v.d., 2013).
TKİ 2012 Yılı verileri, Şırnak İli’nde rezervin 104,6 milyon ton olduğu
belirtilmektedir (DİKA, 2013). Uzun yıllardır bölgedeki terör sorunları
nedeniyle atıl durumda kalan asfaltit madenleri son yıllarında yeniden
üretime açılmış olup bölge ekonomisine ve ülkenin enerji dengesine katkı
sağlamaktadır (DPT,2007). 2010 yılında Türkiye toplam asfaltit üretimi
1293 bin ton’ dur ( MMO, 2012). Tablo 1’ de Şırnak merkez ve ilçelerinin
asfaltit maden rezerv ve analiz sonuçları yer almaktadır. Şekil 4’te Şırnak
asfaltit maden sahası görüntüsü yer almaktadır.

Şekil 4 Şırnak Asfaltit Maden Sahası
Tablo.1 Şırnak Asfaltit Rezerv ve Analiz Sonuçları(URL-4, 2017)
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Bazalt: Diyabaz ile birlikte anılan ve tersiyerden günümüze kadar
geçen jeolojik zamanda oluşmuş bazik volkanik kayaçtır. Değişik kalınlık ve
ölçülerde bulunan bazalt; mimari yapılarda, alt ve üst yapıda, zemin ve cephe
kaplamalarında, şehir içi yollarda, kaldırımlarda, trotuarlarda ve bahçe
düzenlemesinde kullanılmaktadır (URL-1,2017). Madencilikte çoğunlukla
dayanıklı ve sağlam özellikte olmasından dolayı dolgu malzemesi olarak
kullanılmaktadır (URL-7, 2017). Ayrıca, yol kaplamalarında da parke taşı
olarak kullanımı tercih edilmektedir. Şırnak ili, İdil ve Nusaybin ilçeleri
içerinde bazalt rezervleri bulunmakta olup kullanılmamaktır. Fakat tam
olarak rezerv miktarları tespit edilememiştir. Bazaltların blok özellikleri
sebebi ile kaldırım taşı olarak kullanılabilir olduğu bölgede yapılmış olan
araştırmalar neticesinde tespit edilmiştir (DİKA,2010) .
Fosfat: Uludere ilçesinde rastlanmaktadır. Fosfat maden yataklarında
fosfat, fosforit ve glokonit olarak çoğunlukla Gerür ve Şilerut-Şenoba
bölgelerinde gözlenmektedir. %P2O5 tenörleri %1,34 - % 1,5 arasında
değişmektedir. Rezerv ve tenör potansiyelinin sınırlı ve düşük olması
sebebiyle ekonomik olarak işletilememektedir (URL-4, 2017).
Çimento Hammadddesi: Başlıca silisyum, aluminyum, kalsiyum
ve demir oksitleri içeren hammaddelerin (kireçtaşı, marn, kil, killi şist)
belirli oranlarda karıştırılıp öğütülmektedir. Öğütülen bu hammaddelerin
en az sinterleşme sıcaklığına kadar pişirilmesi ile sağlanan ve Pluzolonik
maddeler olarak adlandırılan kilinkerin, bir yada birden fazla türde katkı
maddesi ile birlikte belli bir tane boyutuna kadar öğütülmesi ile elde edilen
hidrolik bağlayıcıdır (URL-7, 2017).
Kullanıma elverişli çimento hammaddesi olan kil ve kireçtaşı
potansiyelleri Merkez ve Cizre ilçelerinde yer almaktadır. Merkez
ilçede muhtemel kireçtaşı rezervleri 34-79 milyon m3 arasında Balveren
Beldesinde, 80-186 milyon m3 arasında ise Çakırsöğüt Köyünde tespit
edilmiştir. Çimento hammaddesi olan kalkerli marn sahasında muhtemel
kil rezervi 29-68 milyon m3 arasında olup Toptepe köyü içerisinde
belirlenmiştir. Bir diğer çimento hammaddesi olarak kullanıma elverişli
olan saha ise Cizre-Cudiyet Mahallesinde yer alan muhtemel rezervi
yaklaşık 34 milyon m3 olan kil madenidir (URL-4, 2017).
Jeotermal Enerji: Jeotermal kaynak alanları, büyük ölçüde kaplıca
olarak kullanılmaktadır. Şırnak il sınırları içerisindeki Güçlükonak ilçesi
Düğünyurdu köyü yakınında Hısta Kaplıcası bulunmaktadır. Suyun
sıcaklığı 67ºC olup bölgenin en yüksek sıcaklıktaki şifalı su kaynağıdır.
İçerisinde kalsiyum ve sülfit mineralleri içermektedir. Kaplıca suyu
romatizmal hastalıklara ve kadın hastalıklarına iyi gelmektedir (DİKA,
2010).
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Petrol: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye’nin
devamlı artmakta olan enerji ihtiyacının karşılanması için petrol ve doğalgaz
kaynaklarına ihtiyacı bulunmaktadır. Şırnak ve çevre illerinde arama,
sondaj ve üretim faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 2009 yılı verilerine göre
üretilen petrolün 403.677 varilinin Şırnak ilinden çıkarıldığı belirtilmiştir.
Kuyu açma ve sondaj faaliyetlerinin yüksek maliyete neden olması özel
sektörün petrol araştırma faaliyetlerini engel olmaktadır. Özellikle EruhPervari bölgesinde kısmen yaşanan güvenlik sorunları da potansiyel ihtiva
etmesi düşünülen alanlarda TPAO’nun sondaj ve arama faaliyetlerini
kısıtlamaktadır (DİKA, 2010).

4. SONUÇLAR
Araştırma neticesinde Şırnak ilinde Asfaltit başta olmak üzere
bazalt, çimento hammaddesi, fosfat, kil, kireçtaşı madenlerinin önemli
bir potansiyele sahip olduğu bulunmuştur. Şırnak Üniversitesi tarafından
düzenlenen Şırnak 2023 Vizyon Çalıştayı Madencilik alanında Şırnak
merkez ve ilçelerinin madencilik konusundaki faaliyetlerinde önem
arz eden konular ele alınmış olup elde edilen sonuç ve öneriler aşağıda
verilmiştir.
 Linyit kömürüne verilen teşvikin enerji hammaddesi olarak
kullanılan Asfaltit madenine uygulanmadığı belirtilerek yatırım teşvik
kapsamının düzenlenerek asfaltitin teşvik kapsamına konulması,
 MTA tarafından yapılmış olan rezerv çalışmaları ile ilgili bilgileri
güncel olmayıp yeraltındaki bilinmeyen madenlerin ve rezervlerin
tespiti için bölgede arama ve sondajların yapılarak jeolojik raporların
güncellenmesi,
 Bölgede Asfaltit madeni yeraltı ve yerüstü yöntemi ile üretilmekte
olup genellikle yakacak ve termik santralde enrji üretimi için hammadde
kaynağı olarak kullanılmaktadır. Fakat yukarıda da belirtildiği üzere
asfaltit madeninin kül ve kükürt içeriği yüksek olduğundan kalitesi düşük
ve çevresel problemlere neden olmaktadır. Bu nedenle asfaltit madeninin
zenginleştirilmesinin gerekliliği,
 Asfaltit madeni dışında bölgede yer alan madenlerin
değerlendirilmesine yönelik alternatif sanayi kollarının oluşmasının önemi
vurgulanmaktadır.
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DEMİRİ ÜRETİMİ İÇİN KÖMÜR KAZANI TABAN
KÜLÜNDEKİ HEMATİTİN KOLON FLOTASYONU İLE
GERİ KAZANIMI
Recovery Of Hematite from The Coal Boiler’s Bottom Ash By
Column Flotation

Yıldırım İsmail TOSUN*3
Özet
Kazan taban külü olarak atılan yanmış asfaltit, fırından ince ebatta% 17
hematit içerir. Günümüzün modern teknolojilerinde demir cevheri ürünleri için
en etkili ve uygun maliyetli teknolojilere ihtiyaç duyulmaktadır. Türk pik demir
endüstrisinin sünger demir ürünlerine ve ilgili teknolojilere ihtiyacıvardır ve çeşitli
yerel demir kaynakları ile daha düşük maliyetle yüksek kalite araştırılmalıdır.
Bu araştırmada,% 15 hematit ihtiva eden fakir hematit cevheri ve yıllık 120 bin
ton belediye atığı olarak atılan bölgesel kömür kazanı taban külü arasında bir
karşılaştırma yapıldı. Kolon flotasyon testleri, sırasıyla alt külde hematiti yüzmek
için toplayıcı olarak oleik asit ve çam yağı kullandı. Flotasyon performansları,
kollektör miktarı ve pH sırasıyla 5 kg ∕ t ve 11 arasında değişirken, azaltılmış
hematit geri kazanımları% 63 ve% 45 olarak belirlendi. Daha az miktar, daha iyi
(% 70 ila% 85) hematit geri kazanımına neden olabilir.
Anahtar Kelimeler: Hematit Flotasyonu, Kolon Flotasyonu, Taban külü

Abstract
Combusted asphaltite, which is taken as boiler base, contains about 17%
hematite in fine size. Today’s modern technologies require the most effective and
cost effective technologies for iron ore products. The Turkish pig iron industry
needs sponge iron products and related technologies and must be exploited at
a lower cost with high quality with various local iron resources. In this study, a
comparison was made between the poor hematite ore containing 15% hematite
and the regional coal boiler base laid as annual municipal waste of 120 thousand
tons. Column flotation tests used oleic acid and pine oil as collectors to float the
hematite in the subcodes respectively. Flotation performances ranged between 5
kg ∕ t and 11, respectively, while reduced hematite recoveries were 63% and 45%,
respectively. Lesser amounts can lead to better hematite recovery (70% to 85%).
Keywords: Hematit flotation, Column Flotation, Bottom ash,
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1. Giriş
Demir cevheri flotasyon yolları beş ana gruba, yani demir oksidin
katyonik flotasyonu, kuvartz katyonik flotasyonu, demir oksit anyonik
flotasyonu, kuvartz anyonik flotasyonu ve kombinasyon [1,2] olarak
sınıflandırılabilir. Demir cevheri için geliştirilen flotasyon yollarının
çeşitliliğine rağmen şu anda, Minnesota’daki USBM şubesi tarafından
geliştirilen ters katiyonik flotasyon rotası demir cevheri sektöründe bugüne
kadar en çok kullanılan flotasyon rotasıdır. Hanna Mining ve Cyanamid
tarafından geliştirilen iki anyonik flotasyon rotası, yani doğrudan anyonik
flotasyon ve ters anyonik flotasyon rotaları demir cevheri endüstrisinde de
kullanılmaktadır.
Demir cevheri flotasyonunun geçmişi, petrol sülfonatı, yağlı asitler
ve hidroksimatlar gibi anyonik toplayıcıları kullanarak demir oksitlerin
doğrudan flotasyonuyla başladı. 1950’lerde doğrudan flotasyon rotası,
Humboldt Madeni (ABD 1954), Cumhuriyet Madenleri (ABD 1956) ve
Anshan Iron & Steel Corporation (Çin, 1958) dahil olmak üzere bitkilerle
bütünleştirildi. Teorik olarak, demir oksitlerin doğrudan flotasyonda
kuvartzdan ayrılması kolay olmalıdır. Bununla birlikte, flotasyon
hamurunda hidrolize edilebilir katyonların bulunması, doğrudan flotasyon
yolunun seçiciliğini önemli ölçüde azaltır. Demir cevheri flotasyon
hamurundaki hidrolize edilebilir katyonlar normal olarak kalsiyum,
magnezyum ve demirdir. Krishnan ve Iwasaki [3] ‘e göre, bu katyonlar ya
mineral parçacıklardan flotasyon hamuruna salınır ya da sert sudan oluşur.
Ters katyonik flotasyon yolu demir cevheri endüstrisinde en popüler
flotasyon rotasına dönüşmüş olmasına rağmen, demir oksitlerin doğrudan
flotasyonu, çok miktarda kuvars içeren düşük dereceli demir cevheri için
arzu edilen bir durum olarak görülüyor. Örneğin Republic Mine, Michigan,
ABD’de, bir hematit cevheri doğrudan flotasyon yolunu kullanarak%
82.5’lik bir Fe geri kazanımıyla% 36.5 Fe’den% 65.4 Fe’ye yükseltilir. Yağ
asidi (yaklaşık% 91 oleik ve linoleik asit içeren damıtılmış uzun yağ) demir
oksitlerin toplayıcı olarak kullanılır, dozajı genellikle 0.45-0.67 kg / t [4, 5]
aralığındadır. İyileştirmenin doğrudan flotasyon işlemi için kritik öneme
sahip olduğu bildirildi. Yoğun koşullandırma, reaktif maliyetini% 50’ye
kadar düşürebilir. Uzun süreli kondüsyonlama da doğrudan flotasyon
rotası için faydalı bulundu ancak ekonomik olarak haklı değil [4].
Yağ asitlerinin hematit üzerine adsorbe edilmesi direkt flotasyon
yolunda önemli bir rol oynamaktadır. Literatürde genel olarak yağ
asitlerinin hematit yüzeylerine kimyasal bağ ile adsorbe olduğu kabul
edilmektedir. Kızılötesi çalışmalara dayanarak, Peck ve ark. [6] Oleik asit /
sodyum oleatın hematitle kimyasal olarak korunduğunu tespit etti. Mikro
elektroforez tekniklerini kullanarak Han ve ark. [7] Hematit üzerinde oleik
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asit ve laurik asidin kemisorptiyonlarını göstermiştir. Buckland ve ark. [8]
Hematit yüzeylerinde laurik asitin kimyasal absorpsiyonu da doğrulandı.
Kimyasal adsorpsiyona ek olarak, yağ asidi ayrıca yüzey yağışıyla mineral
yüzeylere adsorbe olabilir [9, 10].
Çözeltideki yağ asitlerine [11] benzer şekilde davranan hidroksamatlar,
hematit ve goetit flotasyonu için kolesterol olarak yağ asitlerinden daha iyi
performans ile laboratuarda başarılı bir şekilde kullanıldığından bahsetmek
kayda değerdir [12,13]. Hematit üzerindeki hidroksamatların adsorpsiyon
mekanizması klasik kemesorpsiyonlar olarak sınıflandırılmıştır [7, 14].
Ters katyonik flotasyonda yaygın olarak kullanılan demir oksitlerin
depresanı tipik olarak mısır nişastasıdır. Mısır nişastası soğuk suda
çözünmez ve jelatinizasyon olarak bilinen bir işlemle çözelti haline
getirilmelidir. Nişasta jelatinizasyonu termal jelatinleştirme veya alkali
jelatinleştirme ile gerçekleştirilebilir. Nişasta jelatinizasyonunun fizikokimyasal temelleri hala tam olarak anlaşılamamış ve farklı teoriler ortaya
çıkmıştır [15]. Termal jelatinleştirme sürecinde, sıcaklık arttıkça nişasta
moleküllerinin daha titreşimle titreşmesi ve böylece moleküller arası
hidrojen bağı kırılması ve suyun nüfuz etmesine izin verilmesi [16] kabul
edilir. Demir cevheri işleme endüstrisinde, sıcak su kullanmanın tehlikeleri
ve ısıtmada ilişkili enerji maliyeti nedeniyle termal jelatinleşme daha az
popüler hale gelmiştir. Termal nişasta jelatinleşmesi ile karşılaştırıldığında,
alkali jelatinizasyon hakkında daha az şey bilinmektedir [15].

2. Kolon Flotasyonu İle Kazanım
Mikro kabarcıklarda çok iyi toplayabilen ince kömürün kolon
flotasyonu belirlenir [9, 10]. Duş köpük bölgelerinden oluşan mikro
kabarcık yıkama suyu, ilavesi ile daha temiz ürün elde etmek için mümkün
olabilir. Özellikle zor ve şlamlı hematit yüksek oranlarda başarıyla
kullanılan bir yöntemdir. Partikül boyutu ve kolon flotasyonu kolayca
verimliliği etkileyebilir. Bununla birlikte, çalışma parametreleri, özellikle
kolon ünitesinin köpük yüksekliği, yıkama suyu eklenir ve önyargı oranı
yanıcıdır işletme parametreleri verimliliği etkiler.
Kolon hücrelerinin mineral işleme endüstrisindeki uygulaması 1983’te
neredeyse sıfırdan 1990’da yaygın kabul görmüştür [18]. Kolon flotasyon
hücreleri ile mekanik flotasyon hücreleri arasındaki temel çalışma farkı,
enerji ve bakım maliyetlerini düşüren kolon flotasyonunda ajitasyonun
olmamasıdır [19]. Direkt flotasyonda köpük yıkama uygulaması konsantre
kalitelerini önemli iyileşme kayıpları olmadan arttırmaktadır [20-26].
Demir cevherlerinin ters çevrilmesinde, köpük yıkama, şlam demir oksit
parçacıklarının kaybolmasını azaltmada etkili bulunmuştur. Bir kolon
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flotasyon devresinin kurulum maliyetinin, mekanik flotasyon hücrelerinin
eşdeğer bir flotasyon devresine göre yaklaşık% 25 -% 40 daha düşük olduğu
bildirilmiştir. [10].
Köpüğün etkinliğini arttırmak için eğimli bir köpük zemin üzerinde
oluşturulmuştur. Yer çekiminin sürüklenme köpüğünü azalttığı belirtilir.
Bu temel ilkeler, siklonik kolon flotasyon hücresinin (S-FCMC) eğik
kanallardan (FCMC) oluşan bir köpük bölgesi sağladığı kömür yıkamada
etkili olduğunu kanıtladı ve yaygın olarak Çin [27] kullanıldı. Köpük ürünü
köpük temizlemede üçüncü bir bölüm çıkarır.
Demir cevherinin işlenmesinde kolon hücrelerinin endüstriyel olarak
uygulanması birçok Brezilyalı operasyonda ve Norveç’teki Sydvaranger
madeninde uygulanmıştır. [11-13].

3. Malzeme ve Yöntemler
Avgamasya damar asfaltitlerinin alt külü kazanlarda yakılarak açığa
çıkmaktadır. Bu kül atık olarak toplanmış ve testler içi temsili üretimi yaklaşık
olarak% 67’sini çekiç altındaki 18 mm-dörtlü düşürülen 120 kg numune
konisine indirgenmiştir. Deneylerde, Avgamasya damarı asfaltitlerinin
alt külü, flotasyon numunelerini temsil etmektedir. Bunlar önce kırılarak
öğütülmüş ve elenerek ve fraksiyonel kül dağılımı belirlenmiş ve Tablo
1’de verilmiştir. Şekil 1’de hematit dağılımı ve kül büyüklüğü dağılımı
tanımlanmıştır. Büyük ve orta boy kül içeriği daha yoğundur, parçacık
boyutunda azalma olmuştur. Özellikle 10 mm kümülatif hematitin altındaki
dağılım% 21,3 civarında kalmıştır. Bu dağılımda hematit yüzdesi% 21.3’tür.
Hematit içeriğinin tüm fraksiyonlarda düzgün dağılım göstermektedir.
Şekil 1. Şırnak ili kömür kazanlarından alınan taban külündeki hematitin dağılımı.
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Şırnak ili kömür kazanlarından alınan taban külü yaklaşık olarak
% 67’sini -18 mm boyutunun altında bulunmaktadır ve Şırnak ili dere
kumunun kimyasal içeriği aşağıdaki çizelgede verilmektedir.
Çizelge 1. Deneylerde kullanılan Şırnak Kazan Taban Külü ve Dere Kumu kimyasal
analizleri.
Numune
Türü
Taban
Külü
Dere
kumu

Al2O3%

SiO2%

Fe2O3%

Ferrit,%

Serbest
Ca %

C,%

22,7

37,41

17,33

3,2

2,9

11

1,2

13,2

22,6

2

32,3

22

Taban külü iri boyuttaki fraksiyon için çekiçli kırıcıda kırılarak -18
mm altındaki boyuta indirilmiştir. 120 kg numune konileme dörtleme
yöntemi ile temsili 1kg 3 ve 0,3 mm altındaki numunelere bilyalı
değirmende öğütülmüştür. Flotasyon testleri ve manyetik zenginleştirme
testleri optimum koşullarda gerçekleştirilmiştir. Flotasyon testlerinde
kullanılan numunelerin fraksiyonel taban kül ve kül içersindeki hematit
dağılımı Çizelge 2’de verilmiştir. Şekil 1’de hematit dağılımı ve kümülatif
kül dağılımı tanımlanmıştır. İri toz ve orta toz boyutunda kül içeriği daha
yoğundur. Tane boyutu azaldıkça hematit dağılımı artmıştır. Özellikle 10
mm üstündeki kümülatif hematitin dağılımı % 1,3 civarında kalmıştır. Bu
boyutun altındaki dağılımda hematit yüzdesi toplam %14.3’ tür. Hematit
içeriğinin ince toz fraksiyonlarda düzgün dağılım göstermiştir.
Çizelge 2. Hematitin Kazan Taban Külündeki Kümülatif Dağılımı
Elek
Açıklığı,mm
-18 + 10

Taban Kül Ağırlık,%

Hematit,%

Hematit İçerik,%

10,44

13,44

1,403

+5

4,8

14,6

0,700

+3

1,23

11,23

0,138

+ 1.8

5,54

15,54

0,860

+1

7,75

17,75

1,375

+0,6

13,82

13,82

1,909

+0,3

15,55

15,55

2,418

+0,1

13,74

16,74

2,300

-0,1

27,13

17,13

4,647

Toplam

100

15,754

190 Hematitin Kolon Flotasyonu İle Kazanımı

3.1. Hematitin Humprey Spirali ile Kazanımı
30 kg’lık numuneler bilyalı değirmende 3-0,3 mm öğütülmüş ve
çalışmada 1 kg temsil eden numuneler gravite zenginleştirme yöntemi olan
Humprey Spiralinde zenginleştirmeye maruz bırakılmıştır. Bu testlerde
kaba konsantre üretilmiştir ve 20o eğimli spiral oluklarından 7 adet sarmal
kullanılmıştır.
Mikst ve atık ürünler üretmek için temiz hematit gravite konsantresi
3 tekrarlı testlerinden elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. (Çizelge 3)
Çizelge 3. Taban Külünden Humprey Spiralinde Hematit Kazanımı
(-3+0.3 mm Tane Boyutundaki Geri Kazanım Test Değerleri
(Taban Külünün ağırlık olarak %82,3’ü)
Ürünler

Ağırlık,%

Fe,%

Fe İçerik,%

Fe Randıman,%

Hematit

17

53,1

902,7

38,63

Mikst

23

30,5

701,5

30,02

Artık

60

12,2

732

31,33

Besleme

100

23,36

2336,2

100

3.2. Manyetik Separatörler ile Zenginleştirilmesi
Taban külü numunenin -3+0,5 mm tane fraksiyonundaki yıkanabilirlik
etüdü laboratuar ölçekli spiral testleriyle saptanmıştır. Yapılan 5 adet test
sonucunda temiz kömür mikst ve şeyl atık oldukça iyi sonuçlar vermiştir.
-3+0.5 mm tane fraksiyonunun humprey spiral ile yıkanması sonucunda
elde edilen sonuçlar Çizelge 3 te verilmektedir
Taban külü numunenin ağırlık olarak %26,3 (-3+0.5) mm boyut
fraksiyonunda zenginleştirilmesi sonucunda, % 57.5 hematit verimi ile %
63.1 Fe tenörlü hematit olarak kazanılabileceği Çizelge 4’de görülmektedir.
Çizelge 4. Taban Külünden Manyetik Zenginleştirme ile Hematit Kazanımı
(-0.3 mm Tane Boyutundaki Geri Kazanım Test Değerleri
(Taban Külünün ağırlık olarak %24,3’ü)
Ürünler

Ağırlık,%

Fe,%

Fe İçerik,%

Fe Randıman,%

Hematit

21

63,2

1327,2

57,43

Mikst

13

27,4

356,2

15,41

Artık

56

11,2

627,2

27,14

Besleme

90

23,11

2310,6

100
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3.3. Hematit Flotasyonu ile Geri Kazanım
-0,3 mm boyutundaki fraksiyon kül numuneleri toplayıcı olarak oleik
asit kulanılarak doğrudan flotasyona tabi tutulmuştur. 1lt lik Denver tip
laboratuar selülleri 3 er tekrarlı testler olarak uygulanmıştır.
Oleik asit, nötr pH solüsyonunda toplayıcı olarak kullanılmıştır.
4 dk lık sürede toplayıcı kondüsyonu ve köpürtücü de 4 dk sürede
kondüsyonlanmıştır. Flotasyon süresi 5 dk olarak mikst içinde 5 dk olarak
uygulanmıştır. % 20 katı /sıvı oranı 1500rpm’lik bir karıştırma hızı ile testler
gerçekleştirilmiştir. Hematit flotasyon testlerinde toplayıcı olarak yağ asiti
olan oleik asit 300 g/ton olacak şekilde ve köpürtücü olarak MIBC 400 g/t
olarak 4dk lık bir süre kondüsyonlanmıştır.
Testlerde pH 8 de üretilen sonuçlar Çizelge 5’de verilmiştir. Ayrıca pH
ın etkisini incelemek için külün alakali içeriğine bağlı olarak seyreltik HCl
ilave edilmiş ve Hematit geri kazanım tenörleri ve verimleri, belirlenmiş ve
sonuçlar Şekil 2’de açıklanmıştır.
Çizelge 5. Taban Külünden Flotasyon ile -0,3 mm Tane Boyutunda Geri
Kazanım Test Değerleri (Taban Külünün ağırlık olarak %40,8’i)
Ürünler

Ağırlık,%

Fe,%

Fe İçerik,%

Fe Randıman,%

Hematit

29

47,2

1368,8

58,72

Mikst

13

27,6

358,8

15,39

Artık

58

10,4

603,2

25,87

Besleme

100

23,3

2330,8

100

Şekil 2. pH’ın Hematit Flotasyon ile Kazanımına etkisi, Test Değerleri -0,3 mm’lik
boyut fraksiyonu pH 8(% 26,3’lük taban külü, tozun % 65.7’si)
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Hematit konsantresi% 58.2 ağırlık oranında yüzülebilir. % 59.7 demir
dereceli hematit,% 68.2 konsantrasyonda bir ağırlık oranında yüzülebilir.
Bu, masanın etkili olduğu tespit edilen yoğun bir konsantrasyona sahip
olduğunu belirtir.

Şekil 3. Flotasyon süresinin Hematit Zenginleştirme Test Değerleri, - 0.3 mm
flotasyon boyutu ve pH 8 (% 26.3’lük taban külü, tozun % 65.7’si)

Flotasyon süresi özellikle hematitin yüzdürülebilme kinetiğinden ötürü
arttırması gerekmiştir. Özellikle flotasyon süresinin etkisini incelemek için
flotasyonda köpük alma süresi 30 dk ya kadar çıkarılmıştır. Farklı süreler
için alınan Hematit konsantre ve mikst tenörleri ve verimleri, belirlenmiş
ve sonuçlar Şekil 3’de açıklanmıştır.
Yüzen hematit konsantre ağırlığının % 42.3 Fe tenörü gözlenirken%
75.1 hematit verimi, Çizelge 5’te verilen %29 ‘luk konsantre ve %13 mikst
ağırlık ürün kümülatif verilere göre elde edilebilir.
Hematit ve kil mineralleri hematit flotasyonunda % 42,3’lük 0,02
mm tane boyutlu şlamın flotasyon verimi ni önemli ölçüde değiştirdiği
ve yüksek bir miktarda reaktif kaybına neden olduğu anlaşılmıştır.
Bunun topaklanmadan ötürü artık içeriğinde yer aldığı düşünülmektedir.
Bununla birlikte, temiz hematit ürün ve mikst ürün olarak paralel olarak
birleştirilmiştir. Testten elde edilen kümülatif sonuç ürün randımanı
arttırmıştır. Çizelge 5’teki mikst ürün temiz konsantreye eklendiğinde %
76.4’lük verimle % 38.4’lük Fe tenörü elde edilebilmektedir.

3.4. Hematitin Kolon Flotasyonu ile Geri Kazanım
-0,5 mm numunelerin temsil edilmesi, -100 mikrolitrelik kontrollü
ezme taşlamaya indirgenir. 1 m cam sütun 3 cm çapında laboratuar kolonu
hücre flotasyon hücresi, taban külünün kolon flotasyonunda kullanılır
(Şekil 4).
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Şekil 4. Hematit Kolon Flotasyon Ekipman Sistemi

Klasik flotasyon testlerinde kullanılan reaktifler de kolon testlerinde
kullanılmıştır. Kolon flotasyon testlerinde oleik asit 300 g / ton MIBC
400 g/t, 5dk sürelerle kondüsyonlanmıştır. Köpük yüksekliği 30 cm’de
sabit tutulmuştur. Sıfır bias oranı, temiz kömür ve şeyl atıkları üretmek
için kullanılmıştır. Yüzdürme süresi, testlerde 35 dakika süreyle
gerçekleştirilmiştir. Yıkama suyunda 200 ml/dakika oranında% 20 katı/sıvı
oranları çalışılmıştır.
Hematit konsantresinde kolon flotasyon test sonuçları, şeyl atıkları
alt ürünü olarak alınmıştır ve hematit verimi denge dağılımı Çizelge 6’te
verilmiştir. Buna göre (-100 mikron) taban külü içindeki mm tanecik
boyutu, şlam bastırma etkisi daha etkili olduğu ve ayrıca bias sabit sıfır
olarak tutulmasına rağmen kolan alt çıkışından yüksek oranda hematit
kaybedilmiştir. Bu nedenle flotasyon süresi randımanı etkilemiştir. Yaklaşık
randıman % 60 ın altına düşmüştür ve tenör % 54.3 demir içeriği olarak
alınmıştır. Test sonuçları Şekil 5 de görüldüğü gibidir. Randıman 10dk lık
bir süre sonunda artmıştır. Fe tenörü % 60,4 demir içermektedir.
Çizelge 6. Hematitin Kolon Flotasyonu ile -0.1 mm Tane Boyutundaki Geri
Kazanımı Test Değerleri (Taban Külünün ağırlık olarak %27,1’i )
Ürünler

Ağırlık,%

Fe,%

Fe İçerik,%

Fe Randıman,%

Hematit

18

49,1

883,8

38,34

Mikst

23

30,5

701,5

30,43

Artık

59

12,2

719,8

31,22

Besleme

100

23,1

2305,1

100
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Şekil 5 Flotasyon Süresinin Hematitin Taban Külünden Kolon Flotasyonu ile
Geri Kazanımındaki Etkinliği

Kolon flotasyon testlerinden elde edilen hematit ürünlerinin
flotasyon verimliliği hematit verimi % 60’ değerinin altına ve % 54’lük bir
değere düşmüştür. Hematit ürünü için üretilen flotasyon testi sonuçları,
demir içeriğinin% 60’sinden% 54’üne kadar% 10’lik bir düşüş gösterdi.

Şekil 6. Fe randımanının Fe tenörüne göre değişimi
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Şekil 6’de gösterildiği gibi, Manyetik zenginleştirme ve flotasyon
yüksek randımanlar sağlamıştır. Ancak test sonuçları ile elde edilen
düşük demir tenörü elde edilmiştir. Bunun da şlamdan kaynaklandığı
düşünülmektedir. Artık olarak alınan alt kolon flotasyon atığı tenörü %
42’ye yükselmiştir. Manyetik ayırmada yüksek randımanlar elde edilmiştir.
Humprey spiralinde ise hematit ürün verimleri diğer yöntemlere kıyasla
daha düşük olmuştur. Mikst miktarı artmıştır.

4. SONUÇLAR
Şırnak asfaltitlerinin demir içeriği nedeniyle, konvansiyonel flotasyonun
kolon flotasyonu olarak etkili olabileceğini göstermektedir. Hematit ürünü
hem de% 56 olabildiğince verim de yeterince düşürülmedi. Hematitin
geri kazanımı hematit flotasyon tesisinde% 87 idi. Kolon flotasyonundaki
taban alt külün % 68’inde ki hematitin geri kazanımı sağlanabilmektedir.
Boyutlandırmada kazanımda faydalı olacağı düşünülebilir.
Taban külün hematit içeriği, sünger demir üretiminde değerlendirmeye
uygundur. Böylece sünger demir ürünü, maliyetlerin düşürülmesi, ayrıca
nakliye ve çevre koruması açısından fayda sağlayacaktır. Düşük tenörlü
dere kumlarıda bu yöntemle değerlendirilebilir. Ayrıca hem geri kazanım
için hem de üretilen endüstriyel demir için kapasite açısından faydalı
olabilir.
Dere kumlarının kullanımı ile 65 000 tonluk hematit cevher konsantresi
geri kazanımının mümkün olabileceği önerilmektedir.
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KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM TESPİTİ İÇİN STATİK ANALİZ
ARAÇLARININ VE ANTİVİRÜS PROGRAMLARININ
PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI
Performance Comparison of Static Malware Analysis Tools
versus Antivirus Scanners to Detect Malware

Ömer ASLAN*1
Abstract
Any software which executes malicious payloads on victim machines is
considered as a malware such as the following: Viruses, worms, Trojan horses,
rootkits, backdoor and ransomware. In recent years, the number and the severity
of these malicious software have been increasing rapidly. The harm that malware
inflicts on the world economy and private companies’ assets is increasing every
day. Thus, there is an urgent need to detect and prevent malware before damaging
to the important assets in world wide. There are lots of different methods and tools
to combat against malware. In this paper, static malware analysis tools such as
(Peid, PEview, Bintext, MD5deep, Dependency walker, and IDA Pro) and antivirus
scanner tools such as (Norton, McAfee, Kaspersky, Avast, Avira, Bitdefender,
and ClamAV) have been examined. In a test case, 200 malware and benign were
collected from different sources and analyzed under different version of Window
machines. Test results show that for existing malware, antivirus software detect
malware fast and efficient when compared to static analysis tools. However, for
unknown malware static analysis tools performed reasonably better than antivirus
software.
Keywords: Malware Analysis, Static Malware Analysis Tools, Malware Detection,
Performance Comparison of Malware Static Tools versus Antivirus Scanner To Detect
Malware.

I. INTRODUCTION
Malware stands for malicious software, which is installed on a computer
system without the knowledge of the system owner [2], and it performs
malicious actions such as stealing confidential information, allowing
remote code execution, and it can cause denial of service such as the
following: viruses, worms, Trojan horses, and ransomware. These days, the
number and the severity of these malicious software have been increasing
sharply. The harm that malware inflicts on the world economy and private
companies’ assets is increasing every day. For example, according to Cyber
Security Business Report written by Steve Morgan in 2016, whole world
losed approximately $3 trillion in 2015, and expected to cost the world
more than $6 trillion by 2021 [11]. Most of the cyber related attacks coming
from malware.
* Arş. Gör); Siirt Üniversity, omer.aslan@siirt.edu.tr
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To understand what malware is doing, it needed to be analyzed.
Malware analysis is the process of determining the functionality of given
malware samples and providing countermeasures to it based on findings [2].
There are mainly two approaches to analyzing malware: Static and dynamic
malware analysis. Static analysis examines the malware without actually
running the malicious code; on the other hand, dynamic analysis examines
the malware by running malicious code and observing its behavior. In this
study, static malware analysis is examined.
The rest part of this paper is organized as follows: Section II, and III
describes the malware analysis methods and tools. Case study is presented
in section IV. Results and discussion are explained in section V. Finally the
conclusions and future work are given in section VI.

II. MALWARE ANALYSIS METOD
In order to understand malware malicious intent, the malware sample
must be analyzed. There two ways to analyze malware: Static and Dynamic
analysis. In this study, static malware analysis method have been examined
deeply.

1) Dynamic Malware Analysis
Dynamic malware analysis observes the behavior of the malware
during its execution. In order to specify the system behaviors; function
calls, function parameters, information flow and instructions are analyze
[1]. For dynamic analysis, protected environment such as virtual machines
and sandboxes are used. To detect unknown malware, the dynamic analysis
works better than the static ones, but, static analysis work faster for known
malware.

2) Static Malware Analysis
Static analysis shows the structure of the program without actually
running it. Static analysis begins with basic to advanced analysis. Basic
static analysis provides a signature, string or hash which view complete
structure of program. For already known malware, it is quite fast and
precise [2]; however, it fails to detect unknown malware. On the other hand,
advanced static analysis use debugger and disassembler to provide program
instructions which describe program semantic [1, 2]. Since advanced static
analysis catch some unknown malware, applying this technique requires
advanced knowledge including operating system concept, knowledge of
disassembly [2, 3]. In static malware analysis there are a lot of different
ways to extract information from sample including [2]: Antivirus scanning,
hashing, string analysis, and reverse compiling.
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2.1) Antivirus Scanning: Antivirus scanner used as a one of the
first step to analyze malware. It uses signature of the file which describe
suspicious code [2, 3]. First, predefined malware signatures are stored on
a database. Second, antivirus scanner find the signature of the file and it
compares with signatures which has been stored in database. If signature
is in database, sample marked as malware, otherwise marked as benign.
Even though antivirus scanning works fast and accurate in order to detect
known malware, it fails to detect unknown malware. Unknown malware is
generally variant versions of known malware that change its signature to
bypass antivirus scanner [2].
2.2) Hashing: It is a method that defines the malware. Firstly, sample
is submitted to hashing program, and hash value extracted such as MD5, or
SHA-1, SHA-2 [2]. Then, the extracted hash value searched online and seen
whether the same hash value identified malware or not.
2.3) String Analysis: Looking for specific string may provide
appropriate information about malware such as URL’s associated with
malicious code, email addresses belong to attacker, or information related
to malicious password. These information can be extracted by using string
extraction tools.
2.4) Reverse Compiling: It takes binary version of malware samples
and generates assembly level instructions [4]. During the reverse compiling
the structure of the program can be analyzed such as which functions
have been used, registers status, status of stack .Analyzing malicious code
reversely may give some clue about malware, however, it requires deep
understanding of assembly level language [2, 4].

III. STATIC MALWARE ANALYSIS AND DETECTIONS
TOOLS
There are two main categories to analyze malware statically: Using
antivirus scanner and static tools. In antivirus software, program
automatically identify given sample malware or benign, on the other hand,
static tools use such as string analysis, reverse compiling and produce raw
data which is needed to be interpreter by malware analyst.

A) Antivirus Software:
Antivirus is a software program which prevent the devices such as
computers, mobiles and pen-drive [5, 6] from malicious software. It works
without manual interaction on user devices. Antivirus software uses
signature to detect malware. Signature is a unique feature of a malware
which is similar to fingerprint. It is quite fast, but it fails to detect new types
of malware. Antivirus software uses different types of scan such as full scan,
quick scan and custom scan.
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Full Scan: Full scan is performed on computer system to ensure that
there is no malware on system [6]. It scans files, local drive, and folders. Full
scan also can be performed on external devices such as digital camera, hard
drives, usb drivers so on.
Quick Scan: It used to scan most infected folders and files on
the system. Common scanned areas including: hard drive, temporary
files, computer memory, and the operating system directory. It takes
approximately 25 minutes to complete scanning.
Custom Scan: It allows user to customize which files and folders to
scan. It is useful when the user wants to perform a scan for a particular
folder.
Table I: Well-known antivirus software
Name of Tools
Antivirus Tool

Description

Norton

It is one of the well-known antivirus software and it
updates itself every 10 to 15 minutes

McAfee

Kaspersky

Avast

Avira

It is a software packages protect computer system from
viruses, and malware. It also has firewall to prevent
suspicious traffic to come computer.
It is an antivirus software that try to protect computer
system from viruses, spyware, Trojans, and ransomware.
It is a software that protect computer system from
malware. It includes antivirus with Avast Passwords,
antispyware, streaming updates, Secure HTTPS scanning,
and Home Network Security Scanner
It is a software packages that offers various antivirus
programs for private users and companies. IT provides
automatic real-time monitoring and integrated cloudscanning technology

Bitdefender

It protect from spyware, viruses, root-kits, and offers a
laptop and gamer model

ClamAV

It is a free, cross-platform, open source antivirus software
that detect malware
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The common steps to use antivirus:
Step 1: Install antivirus software to computer system.
Step 2: Right-click on the Antivirus System icon and navigate it.
Step 3: Click on scan tab.
Step 4: Select the type of scan available in provided option (full scan,
quick scan, custom scan).
Step 5: Click the start scan.
Step 6: Scan result will be displayed on the screen.
Step 7: User select the remove button to remove malware from system.
Fig. 1. Typical antivirus scanning result

B) Static Analysis Tools:
There are variety of static tools such as PEiD, BinText, UPX, and
Dependency Walker to analyze and detect malware [2]. Many of these tools
mainly use signature and pattern matching techniques. These tools require
manual work to analyze and detect malware [2]. The detailed information
about tools can be seen from table II.
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Table II. Summary of Static Malware Analysis Tools.
Name of Tools

Description

PEiD

Tool for detecting the packed malware.

PEview
PEBrowser Professional

Tool to display the structure and content of the
portable executable.
It is a disassembler for Win32 and Win64
executables.

BinText

Tool that capable of searching and displaying
the character strings from in a binary file.

UPX

Tool for executable packer which is used to
compress malware sample.

MD5deep

Tool to compute MD5, SHA-1, SHA-256

Dependency Walker

Tool to explore DLLs and functions which has
been imported by malware.

Resource Hacker

Tool to view, modify, and extract resources
from PE.

IDA Pro

It is a disassembler which is widely used by
malware analysts, reverse engineers, and
vulnerability analysts.

More detailed information about static malware analysis tools:
PEiD: It is a free tool which detect packers and compilers in PE format.
It has approximately 600 [3] signatures to detect packers, cryptors, and
compilers.

Fig. 2. Specify suspicious sample has been packed using PEiD.

PEview: It is a free tool that provides information about PE file header
and its sections [7]. A number of useful information can be extracted by
using this tool such as program complied time, import-export functions,
and size of the program when it resides on the memory and disk [7].
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Fig. 3. Analyzing PE InstallMSN.exe malware with program PEview.

PE Explorer: It is a tool that provides information about PE header,
and its sections [3]. PE Explorer also provides unpacker for packed files
which has been packed by using common malware packer such as UPX,
and NsPack [2].
BinText: It extracts relevant information used as a text in malware [3].
It can be used for different file extension formats and text representation
such as plain text, ASCII text, and Unicode [8].

Fig. 4. Analyzing malware strings by using BinText (list of strings are shortened)
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UPX: Ultimate Packer for Executables (UPX) is a free executable
packer that used by malware author to pack malware [2, 7]. It is difficult to
analyze and detect packed malware without unpack it.
Resource Hacker: Resource hacker known as ResHack which is a
resource extraction and editing tool that has been developed for Windows
Operating System [9]. A lot of useful tasks can be performed by using the
tool include: Viewing, compiling, recompiling resources [9] for both 32 bit
and 64 bit Windows executables.
IDA Pro: Interactive Disassembler (IDA) is a disassembler that
generates assembly language from binary executables. It support various
different operating systems (Microsoft Windows OS, Mac OS X, and Linux
OS) and executable file formats such as PE, common object file format, and
executable and linking format [7]. IDA Pro performs tasks including stack
analysis, local variable identification, and function analysis [2]. By using
IDA Pro, researchers can identify characteristics of malware with analyze
the assembly language.
Dependency Walker: It is a free static analysis tool [2, 7] that
implemented for Microsoft Windows which is used to view DLLs and
functions [10] imported by malware for PE file. It also shows lists of
dependencies in a tree view when malware is run.

Fig. 5. Explore DLLs and functions imported by malware by using dependency
walker (list of functions are shortened)
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IV. CASE STUDY
This section expresses case study and their results. We performed
test case on Windows virtual machines including: Windows 7, Windows
8.1, and Windows 10. For test case, 9 well-known static analysis tools
and 7 well-known antivirus scanner software has been used. To show the
effectiveness of the static tools and antivirus scanner, 200 malware and 200
benign samples have been tested. Malware samples gathered from variety
of sources including: Online websites such as contagio malware dump,open
malware, and kernelMode.info;backdoors generated by using Metasploit
framework; viruses, and worms created by using Python scripting language.
To detect malware effectively and fast, combination of different
static tools, and antivirus scanner have been tested on variety of samples.
Since different tools represent different aspect of the given sample, using
appropriate tools together provide more information when detecting
malware. Detailed test results and discussion can be seen in section V.

V. RESULTS AND DISCUSSION
To compare the tools’ efficiency, TP, TN, FP, FN, DR, and ACY metrics,
which stand for true positive, true negative, false positive, false negative,
detection rate, and accuracy, are measured respectively. Based on the TP,
TN, FP, and FN results, DR and ACY are calculated as:
DR = TP / (TP + FN)
ACY = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)

(1)
(2)

The test results summary can be seen from Fig. 6, Fig. 7, Table. III, and
Fig. 8. It can be clearly seen from test results that it is difficult to detect malware
by only using one static tool or a few tools. Using only static analysis tools
or antivirus software may not be enough as well. Test results also showed
that for known malware antivirus software outperformed static analysis
tools. However, for unknown malware static tools outperformed antivirus
software. To correctly mark a suspicious program, it is recommended to use
static tools with antivirus scanners.

Fig. 6. Performance of antivirus scanner on known malware measuring by
detection and accuracy rate
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Fig. 7. Performance of antivirus scanner on unknown malware measuring by
detection and accuracy rate

For known malware selected antivirus software detection and accuracy
rate’s results are more or less the same, it measured about 79% and 80%,
respectively [Fig. 6]. Since antivirus software could not update its signature
every seconds, it could not catch all known malware. The performance of
the selected antivirus software rated as follows: BitDefender, Norton, Avira,
Kaspersky, McAfee, Avast, and ClamAV [Fig. 6]. For unknown malware,
the performance of the antivirus software declined sharply (Fig. 7). The
detection rate declined from 79% to 56% and accuracy declined from 80%
to 65% [Fig. 7]. This results show that antivirus software cannot detect
zero-day malware.
Table. III. Performance of antivirus scanner versus static analysis tools for known
malware and unknown malware measuring by detection rate and accuracy
Malware
Analysis

Name of Tools
1. BinText, Dependency
Walker
2. PEiD, Dependency
Walker

Static
Analysis
Tools

For Unknown Malware
DR

ACY

66.2 %

71.2 %

54.2 %

56.4 %

66.4 %

72.4 %

55.4 %

56.2 %

3. Dependency Walker,
PeiD, PE Explorer

67.6 %

75.9 %

58.8 %

58.6 %

4.PEiD, BinText, PEview,
IDA Pro

74.2 %

78.2 %

60.7 %

61.9 %

83.2 %

84.2 %

66.3 %

68.2 %

78.2 %
77.2 %

79.2 %
77.8 %

52.2 %
53.6 %

53.2 %
53.7 %

77.3.2 %

80.5%

54.2 %

55.2 %

79.6 %

80.2 %

56.2 %

56.8 %

84.2 %

85.7 %

59.2 %

58.9 %

5. UPX, IDA Pro, BinText
MD5deep, Resource
Hacker
1. Norton
2. Bitdefender
Antivirus
Scanners

For Known
Malware
DR
ACY

3. Avira, Kaspersky
4. ClamAV, McAfee
Avast
5. Norton, ClamAV,
Kaspersky, Bitdefender
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Table. III shows that the performance of static analysis tools versus
antivirus software for known and unknown malware. Test results show that
for known malware antivirus scanners outperformed static tools by 84.2 %,
85.7 % versus 83.2 %, 84.2 % detection rate and accuracy. Since antivirus
software works automatically, it is pretty fast, on the other hand, static
tools requires hard man-power to interpret the raw tool results, it took a
lot of times to marked sample as malware or benign. However, for zeroday malware, static tools outperformed antivirus scanners by 66.3 %, 68.2
% versus 59.2 %, 58.9 % detection rate and accuracy. This imply that for
unknown malware neither static tools nor antivirus scanners are effective.
But, using static tools may be better choice for unknown malware. Fig. 8
shows that the performance of static tools and antivirus software declined
sharply for zero-day and complex malware.

Fig. 8. Performance of antivirus scanners versus static analysis tools for known
malware to unknown and complex malware

VI. CONCLUSIONS AND FUTURE WORK
This research focus on comparing the performance of static malware
analysis tools versus antivirus software for existing and unknown malware.
Test results have shown that it is almost impossible to detect malware
by using only one static tool. However, by using a combination of static
tools, the detection rate was improved immensely: 83.2% DR and 84.2%
ACY. It was found that using UPX, BinText, IDA Pro, MD5deep, and
Resource hacker together generated the best results for detecting malware
samples. Test results also indicated that antivirus scanners outperformed
static analysis tools by 83.2% DR, 84.2% ACY, 84.7% DR, and 85.7%
ACY. Signature-based detection tools such as antivirus scanners are fast
and effective when detecting existing malware, but it almost impossible
to detect unknown malware. On the other hand, static detection tools
are more accurate when detecting more complex and zero-day malware.
However, static analysis tools cannot detect a lot of new unknown malware
too. Most of the tools used for this research are completely free or have
free versions that can be easily downloaded from websites. However, using
these tools requires expertise and a lot of time. For example, analyzing a
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complex unknown malware may take an analyst several days by using static
analysis tools. Hence, there is a huge demand to make analysis processes
automated. Therefore, it can be concluded that static malware detection
tools and antivirus scanners are fairly effective when detect existing
malware, but unable to detect new malware. The researchers need to focus
on detection mechanisms that can effectively detect more complex and
unknown malware. In the future, we are going to develop static tools which
will detect specifically zero-day malware.
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ÖNBELLEK UYUMLULUK SORUNU VE
PROTOKOLLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
A Review of Cache Coherence Problem and Protocols

Ömer ASLAN*1
Abstract
Even though technology has been improved recently, there are still some
problems with modern computer. One of the big problem in computer architecture
is cache coherence problem. The problem of cache coherence is solved by today’s
multiprocessors by implementing a cache coherence protocols. The cache coherence
protocol affects the performance of a distributed shared memory multiprocessor
system. In this paper, different cache coherence protocols have been discussed
including MSI, MESI, MOSI, MOESI, and Dragon protocol. They all basically
derived from MSI protocol. Each protocol has advantages and disadvantages for
different situations. On the other hand, there are three cache coherence solutions
including snoopy, directory and hybrid-based one. Snoopy-based protocol works
well if the number of cache is small. This type of protocol is most commonly used
method in commercial multiprocessor. The main advantage of snoopy protocols
is the low average miss latency, for cache to cache misses. However, directorybased protocols scale much better than snoopy protocols. The second and more
important advantage of directory-based protocol is the ability to exploit arbitrary
point-to-point interconnects. For test case, MSI and MESI protocol have been
implemented.
Keywords: Cache coherence problem, Snoopy protocols, Directory-based
protocols, cache coherence protocols

I. INTRODUCTION
Multiprocessors, which use shared memory, are getting more popular
day by day. It is important that to maintain the consistency between main
memory and other processors. For a shared data each processor has its own
copy in its cache. When one processor changes value in its cache, it must
inform other processors about changes. Otherwise, it will be inconsistency
between processors and this situation causes to coherence problem. In this
paper, we mention the cache coherence problem and explain how research
handle with cache coherence problem.
Common cache coherence protocols including: MSI, MESI, MOSI,
MOESI, MERSI, Write-once, Illinois, and Dragon protocol. For cache
coherence problem there are three solutions used widely including:
Software, hardware, and hybrid-based solutions. Software-based solution
* (Arş. Gör); Siirt Ünivesity, omer.aslan@siirt.edu.tr
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maintain all shared data up-to-date. Most of the time, compilers are
software responsible for this issue; contrary, it is not a very efficient
technique. On the other hand, there are hardware solutions that use more
efficient techniques. These include snoopy, directory-based and hybrid
cache coherence. Snoopy cache coherence uses data bus to communicate
and update caches. Directory-based cache coherence records valid data in
the caches to its processor directory. Hybrid cache coherence use both
Snoopy and Directory-based cache coherence.
The rest part of this paper is organized as follows. Section II describes
cache coherence problem. Cache coherence protocols are presented in
section III. Cache coherence solutions are mentioned in IV .Implementation
is explained in section V. Finally the conclusions and future work are given
in section VI.

II. THE CACHE COHERENCE PROBLEM
In a multiprocessors system, which uses a shared memory, each
processor has its own cache. A cache coherence problem occurs when
one cache changes its own copy and writes to the main memory, but other
processors do not know this changed and still use the old copy. Example of
cache coherence problem can be seen in
Fig.1. Memory initially contains the value 5, and processor A reads 5
into it’s cache [18]. Then, processor B read value 5 to it’s cache. Processor
B changed value from 5 to 8 and write to the main memory. At the end,
memory and processor A each one has different value and this make cache
A inconsistent with main memory because the computer keeps the up-dodate value in the main memory, however, processor A was not informed
about changes by the system and by processor B [18].

Fig.1 shows the cache coherence problem [18]
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III. CACHE COHERENCE PROTOCOLS
Cache coherence protocols try to find a solution to the cache coherence
problem. There are several cache coherence protocols that can be used to
solve this problem. Some of the cache coherence protocols are:

1) The MSI (Modified, Shared,Invalid) protocol
The MSI protocol one of the basic invalidation-based protocol for
write-back caches [6]. The protocol uses the three states required for any
write-back cache to distinguish valid blocks which are unmodified from
those that are modified, which also called dirty block.
These states are:
• Modified: It means that just this cache has a valid copy of the block;
however, main memory has an old copy [6].
• Shared: Main memory has an up-to-date block, and zero or more
other caches may also have an up-to-date copy.
• Invalid: All the potential copies have to invalidate before a shared
or invalid block can be written and placed in the modified state.

Fig. 2: MSI protocol [17]

In Fig. 2, we show some changes between two caches to use MSI
protocol. For instance, whenever one cache has a modified block, the
other cache cannot access its modified block. However, the second cache
can access invalid block. These days, most of the other protocol use MSI’s
variations [10, 11].
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2) The MESI (Modified, Exclusive, Shared, Invalid) protocol
The MESI protocol is the most common cache coherence protocol that
supports write- back cache
[3, 6]. The states of the algorithm:
• Modified (M): The line is valid just in one cache. The line is
modified with respect to system memory that the modified data in
the line has not been written back to memory [3, 10].
• Exclusive (E): The addressed line is only in the cache and the data
in the line is consistent with system memory [6,3].
• Shared(S): The addressed line is valid in the cache and it is also
valid at least one more cache. A shared line always consistent with
system memory
• Invalid (I): This state indicate that the addressed line is not placed
in the cache and any data contained is considered not useful [3].
The MESI protocol adds an Exclusive state in order to reduce the traffic
caused by writes blocks which exist only in one cache [6]. This new state
shows an intermediate level of binding between shared and modified [10].

Fig. 3: Shows the MESI protocol [16]

3) The MOSI (Modified,Owned,Shared,Invalid)protocol
The MOSI protocol is also extension of the MSI cache coherence
protocol. It adds the Owned state. A cache line in the owned state keeps the
most recent and correct copy of the data [6]. In the MOSI protocol just one
cache can hold the data in owned state, other caches must hold the data in
shared state. The state block could be changed to modify after invalidating
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all shared copies, or changed to share by writing the modifications back to
main memory. In response to requests for read or write by another cache
for an owned block, the cache must performs the flush of the data, such as
the modified state.

4) The MOESI (Modified, Owned, Exclusive, Shared,
Invalid) protocol
The MOESI protocol, introduced in encompasses all of the possible
states commonly used in other protocols [12, 13]. Three characteristics of
MOESI protocol:
• Validity.
• Exclusiveness.
• Ownership.
Before sharing modified data, this protocol delays writing it back to
main memory.

5) The Dragon protocol
This protocol was first proposed by researchers at Xerox PARC for
their Dragon Multiprocessor system [14].
The Dragon protocol consist of four states:
• Exclusive-clean: It has the same meaning as before. only one cache
has a copy of the block, and it has not been modified ,that is ,the
main memory is up-to-date
• Shared-clean: It means that two or more caches have this block,
and main memory might or might not be up-to-date [1].
• Shared-modified: It means that two or more caches have this block,
but main memory is not current. Whenever this cache changes the
block’s value, it also must update the main memory with correct
value.
• Modified: It is exclusive ownership as we mentioned before; the
block is modified and present only this cache has the new value in
its block, main memory is stale, and it is this cache’s responsibility
to supply the data and to update main memory [14].
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Fig. 4: Shows Dragon protocol [19]

IV. CACHE COHERENCE SOLUTIONS
A. Software Cache Coherence
Software coherence mechanism that we suggest for release consistent
for applications is to allow reads and writes to shared data in private caches
[15]. Compiler tags the data; it can be cacheable and non-cacheable. Only
the data which read-only is considered cacheable and put in private cache
[7]. All other data are signed non-cacheable, and can be put in a global
cache, if available [7]. Writes and reads among synchronization points
will generate incoherent cache lines [15]. At acquires and barriers; the
invalidation of cached data guarantees that the thread will gain cache
misses, the up-to-date version of data after it is allowed past into a critical
section or a barrier in the future. The write back of cached data at releases
and barriers guarantees that the thread will update memory with its latest
version of data before it exits a critical section. Even though the idea
mentioned above seems simple, there are three difficulties associated with
it. First off all, when using a conservative approximation there might be
performance reduction because of harmful coherence cache invalidations
at barriers and acquires. A second difficulty related to this is not work
when multiple threads write to the same cache line because there is no way
of identifying which words or bytes had modified by a thread and so it is
not safe to write back the whole line as unmodified bytes may overwrite
modified bytes previously written back by a different thread [9]. A third
difficulty is associated to synchronization.

B. Hardware Cache Coherence
1) Snoopy Cache Coherence
Snoopy cache coherence protocols consider as common hardware
solution, which is especially focus on exactly the shared memory

Ömer ASLAN 219
multiprocessors, bus-based. The name snoopy comes from snoop, because
each cache snoops bus transactions to watch memory transactions of
other processors [2].Snoopy protocols require the use of a broadcast
medium in the machine and therefore apply only to small-scale bus-based
multiprocessors [2,6]. Snoopy protocols are especially appropriate for: used
with low-end MPs, few processors, centralized memory and bus-based [4].
In snoopy protocol each device connected to the bus can observe every
bus transaction, for instance, every read or write on the shared bus. When
a processor gets a request to its cache, the cache controller, which called
spotter unit, examines the state of the cache and takes suitable action.
Coherence is maintained by having all cache controllers snoop on the bus
and monitor the transactions from other nodes. The spotter unit may take
action if a bus transaction is relevant to it. The key properties of a bus that
support coherence are the following [6]:
o All transactions that appear on the bus are visible to all cache
controllers.
o They are visible to all controllers in the same order, the order in
which they appear on the bus.
There are many types of snoopy protocols have been proposed so far
[10]. The two main categories of Snoopy protocols are: write invalidate
scheme, write update scheme [3].
 Write Invalidate Scheme:
In invalidate protocol all other caches must invalidate their copy of a
block before a related processor modify it [3]. That is, a related processor
must obtain exclusive ownership of a block before it can modify the block.
A processor broadcasts a write over the bus. That way, the writing
processor is can be sure that no other processors can receive the old data
[3, 4].
In invalidation-based coherency protocol each cache block is in one of
four states.
•

INVALID: This state shows that the cache does not have the current
data for the block. In other words, block contains no valid data.

•

VALID: This state shows that the processor has correct block and
may be other processor also has a correct block.

•

DIRTY: This state shows that only this cache has a correct data.

•

RESERVED: This state shows that only one cache and main memory
have correct block for data.
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Even though the dirty and reserved state seems like the same case,
there is a huge difference between two states. In the dirty state, only the
cache has the correct copy of the data. However, in the reserved state, both
the cache and the main memory have the correct data [3].

Fig. 5: Shows that the state diagram for write update snoopy protocol [3]

 Write Update Scheme
In write update protocol, a cache, which has a most recent block, write
to block over the bus [3, 4]. Whenever other caches observe the new data
have been broadcasted over the bus, they update their copy of the block. In
write update protocol, a cache block can be in one of the three states:
•

VALID-EXCLUSIVE: This state shows that only the cache and
main memory have a correct data.

•

SHARED: This state shows that the cache has the correct copy of
the data and may be present in other caches.

•

DIRTY: This state shows that only the cache has correct data other
caches and main memory has incorrect data.
Cache Miss Categories:

1) Compulsory: Whenever we try to access the block first time, it
will always miss. Calculate total number of blocks accessed in program.
2) Capacity: Because of the cache limited size, cache cannot contain
all the used blocks needed during execution, blocks that are replaced and
reloaded.
3) Conflict: Occurs when too many blocks map to same cache set.
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2) Directory-based Cache Coherence

Fig. 6: Shows Directory-based protocol [20]

Snoopy bus-based systems are easy to build, but when the number of
processors on the bus goes up, the single shared bus becomes a bandwidth
bottleneck and the snoopy protocol’s reliance on a broadcast mechanism
becomes a severe scalability limitation [5, 7]. Due to this kind of problems,
many architects have adopted the distributed shared memory architecture
which multiprocessor each node contains the processor and its caches, a
portion of the machine’s physically distributed main memory, and a node
controller that manages communication within and among nodes [5].
Instead of being connected by a single shared bus, the nodes are connected
by a scalable interconnection network. The distributed shared memory
architecture allows multiprocessors to scale plenty of nodes, but the lack
of a broadcast medium creates a problem for the cache coherence protocol
[5]. In this case snoopy protocols were no longer convenient. Hence,
designers could use a directory-based cache coherence protocol. Directory
based protocol focus on the locations of all cached copies of every block
of shared data and stores it in a place called a directory [2]. There are two
main operations that a directory protocol must implement: handling read
miss and handling a write to a shared, clean cache block. To implement
those operations directory must track the state of each cache block
[2, 4].These states could be the following:
•

SHARED: At least one processor has the data cached and memory
is up-to-date this block can be read by any processor [4]

•

EXCLUSIVE: One processor (the owner) has the data cached and
memory copy is out of date, therefore, only this processor can write
to it.

•

INVALID: No processor has the data cached only memory has upto-date block [4, 10].

In directory-based protocol, the communication between processors
and directories by sending the messages. Messages sent between the
different types of nodes in point-to-point communication. The nodes are
classified as:
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o

Local node: The memory request initiated.

o Home node: Memory location and directory entry of an
address are located in this node.
o Remote node: This node has a copy of an exclusive or a
shared cache block. Also it may be same as either the local
node or the home node.
Directory protocols have three primary categories which are fullmap directories, chained directories, and limited directories [1]. Full-map
directories store enough state related with each block in global memory
so every cache in the system can simultaneously store a copy of any block
for data. For using a single bit pointer directories can be optimized and
also the directory can be physically distributed along main memory to
allow the directory to match the bandwidth of main memory [6]. Limited
directories differ from full-map directories in that regardless of the number
of processors in the system, limited directories have certain numbers of
pointers for per entry [4, 5]. Limited directory schemes only permit a small,
certain number of copies of any block to be cached simultaneously in order
to avoid using a broadcast mechanism. Chained directories emulate the
full-map schemes by building each directory entry as a linked-list structure
and by allocate one link to each cache in the list [1].

Snoopy Versus Directory-based
As we mentioned earlier there are two types of cache coherence
protocols snoopy-based and directory-based protocols. Each protocol
has its pros and cons. In snoopy cache coherence, each cache snoop bus
transactions that way each one can see memory transactions of other
processors. The main advantage of snoopy protocols is that the low average
misses latency, for cache to cache misses [2]. However, the main drawback
in cache coherence is much overhead and the speed of shared buses limit
the bandwidth required to broadcast messages to all processors. It is also
not efficient from the point of view of power dissipation. Snoopy protocol
is especially appropriate for low-end MPs, few processors and centralized
memory [6]. On the other hand, directory based protocol, mostly using
with higher-end MPs, more processors and distributed memory [4, 8]. The
primary advantage of directory protocols is the ability to exploit arbitrary
point-to-point interconnects [2]. Other advantage of directory protocol is
that its scale is much better than snoopy protocols. It also existed before the
Snoop-based schemes. Directory based protocols have some disadvantages,
but two disadvantages are more common [2]. First disadvantage of the
directory protocol is that the directory access and the extra interconnect
traversal is on the critical path of cache to cache misses. The other one

Ömer ASLAN 223
involves the storage and manipulation of directory state [2, 8]. As a result,
we can say that in general, the directory based protocol is more used for
larger systems; while snooping protocol is used for smaller systems [2].

C. Hybrid Cache Coherence
In addition to software and hardware cache coherence, some researcher
also use a new system is created by combining two or more different
coherence mechanism together. Especially, they use inner protocol and
outer protocol [11]. A common organization is for the inner one to be a
snooping protocol and outer protocol to be a directory protocol [11].
On the other hand, it can be also other combinations such as snoopingsnooping, directory-directory and directory-snooping. In hybrid cache
coherence researchers try to use benefit of snoopy-based protocol and
directory-protocol the same time to create more appropriate solution to
the cache coherence problem.

V. IMPLEMENTATION
We implemented our simulator with MSI and MESI cache coherence
protocol. We already discussed MSI and MESI protocol at the beginning of
the paper. The basically MSI protocol is a method to maintain the coherence
of the cache memory content in hierarchical memory systems. It is based
on three stages of the cache blocks: Modified, Shared and Invalid. Each
accessed block is in one of these stages and the transitions among them
define the MSI protocol. MESI protocol adds exclusive state to the MSI
protocol. We can say that MESI is more advance of the MSI protocol. We
implemented our simulator program with java eclipse. When we run our
program, it asks about blocks number, block size and protocol name MSI
or MESI. When we select 1 it will run for MSI, when we will select 2 it will
run for MESI protocol. We can enter any block numbers and block size. For
instance, when we give block numbers 4 and block sizes 8 and select MSI.
The output will be as Fig. 7.
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Fig. 7: Shows that MSI implementation protocol output

As we see above in Fig. 7, our simulator basically calculate which cache
read or write from memory and read which blocks. And also calculate it is
hit or miss. Each time it reads and writes based on the protocol, and change
to cache status modified, shared or invalid. In MESI protocol it also check
exclusive state. For example, when one cache become modified state, the
other cache directly become a invalid state if the cache already read the
same block from memory before. Consequently, these kinds of state changes
among caches prevent consistency in the system. At the end of the output we
can also see the status of cache and hit rate for each cache. We simply used
two processors for our program, but more than two processors also can work.
If we select MESI protocol, the part of the result will be like in Fig. 8.
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Fig. 8: Shows that MESI implementation protocol output

As a result, our program shows that the protocol which try to solve
cache coherence problem, how they works and how they handle when
consistency occurs or before consistency occur among caches and main
memory . They also try to prevent the problem before occurs. In our program
we implemented two cache coherence protocols, but as we mentioned
earlier there are a number of protocols such as MOSI, MOESI, MERSI,
Write-once, Illinois, and Dragon protocol. They all basically derived from
MSI protocol. Each protocol has some advantages and disadvantages for
different cases and purposes.

VI. CONCLUSIONS
In this paper we try to demonstrate what the cache coherence is, and
why it is so important, and what solutions have been proposed so far.
Snoopy-based protocol works well if the number of cache is small. This type
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of protocol is most commonly used method in commercial multiprocessor.
The main advantage of snoopy protocols is the low average miss latency,
for cache to cache misses. On the other hand, directory-based protocols
scale much better than snoopy protocols. The second and more important
advantage of directory-based protocol is the ability to exploit arbitrary
point-to-point interconnects. There are lots of cache coherence protocols;
however, researchers are still working on new protocols and developing old
protocols to come up with better solution.
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SICAKLIK VE IŞINIM MİKTARININ FOTOVOLTAİK
PANEL ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
The Effect of Temperature and Radiation on Photovoltaic Panel

Akif ŞENGÜL*2 - Evren İŞEN**3 - Tuncay UZUN***4
Özet
Fosil yakıt rezervinin azalması ve çevre kirliliği nedenlerinden dolayı
alternatif bir enerji kaynağı olarak kullanılan fotovoltaik (PV) sistemlerin kurulu
gücü dünyada sürekli olarak artmaktadır. Dünyada toplam PV kurulu gücü 2016
yılı itibariyle 227 GW olurken Avrupa 98,8 GW güç ile ilk sırada yer almaktadır.
Çevre dostu olan PV sistemlerin zayıf noktası panel veriminin düşük olmasıdır.
Monokristal, polikristal ve ince film panellerin verimleri sırasıyla %15-%20, %13%16 ve %7-%13 değerlerindedir. Bu nedenle PV sistemlerin kurulumu sırasında
bulunulan bölgeye uygun kurulum yapılmalıdır. Bölgenin konum, sıcaklık ve
ışınım bilgisi sistemin boyutlandırılması ve panel yerleşim açısı bakımından
önemlidir. Boyutlandırma yapılırken gerekli günlük enerji miktarına göre panel
sayısı, dönüştürücü gücü ve kullanılıyorsa akü kapasitesi hesaplanmaktadır.
Konum bilgisine göre güneş ışınlarından en fazla şekilde faydalanabilmek için panel
yerleşim açısı belirlenmektedir. Böylece paneller gün içerisinde daha fazla ışınım
alarak yüksek enerji üretebilmektedirler. Panelin enerji üretimi ışınım miktarı ile
doğru orantılı olarak değişmektedir. Işınım artışı ile birlikte panelin çıkış gücü
artmakta iken bu durum sıcaklık için tam tersidir. Sıcaklık artışı ile birlikte panel
çıkış gücü düşmektedir. Bu çalışmada, sıcaklık ve güneş ışınım miktarının panel
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Farklı ışınım ve sıcaklık değerleri için PV panel
çıkış karakteristikleri elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik panel, ışınım, güneş enerjisi

Abstract
The installed power of photovoltaic (PV) systems that are used as renewable
energy source in the world has been increasing constantly because of decreasing
in fossil fuel reserve and increasing in environmental pollution. While the total
installed PV power in the world is 227 GW by 2016, Europe leads with 98,8 GW.
Weak point of eco-friendly PV systems is low PV panel efficiency. The panel
efficiencies of monocrystalline, polycrystalline and thin films are 15-20%, 1316% and 7-13%, respectively. Therefore, installation should be done in accordance
with the region where PV system would be installed. The location information,
environment temperature and radiation data have an important role on system
sizing and panel installation tilt. Amount of PV panels, power of converters and
energy storage capacity are calculated depending on the daily energy demand
while system is sizing. The panel installation tilt is determined depending on
system location to capture maximum radiation, so PV panels can generate more
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energy. Generated power by PV panel varies directly proportional to radiation
whereas it decreases with temperature. In this study, the effect of temperature and
solar radiation on the panel was investigated. PV panel output characteristics are
obtained for different radiation and temperature values.
Keywords: Photovoltaic panel, radiation, solar energy

Giriş
Dünyada enerji ihtiyacının artması nedeniyle alternatif enerji kaynağı
olarak fotovoltaik sistemlerin kullanımı artmış ve enerji verimliliği önem
kazanmıştır. Güneş enerjisi sistemleri çevre dostu olmaları rağmen verim
bakımından zayıf sistemlerdir. Işınım miktarı ile doğru orantılı olarak güç
üreten paneller, üzerlerine düşen ışınım miktarının sadece %20’sini enerjiye
dönüştürürler. Bu nedenle FV paneller kurulacak konuma göre uygun açı
ile yerleştirilerek güneşten maksimum ışınım elde edilir.
FV paneller FV hücrelerin seri ve paralel bağlanması elde edilmektedir.
Bu nedenle panel çıkış karakteristiği hücrelerin çalışma performansı ile
değişmektedir. Hücrelerde meydana gelen sıcaklık artışı kısa devre akımının
yükselmesine neden olurken hücre açık devre geriliminin düşmesine neden
olmaktadır. Böylece sabit ışınım altında panelin üretebileceği güç değeri
de düşmektedir. Standart test koşulları altında FV panel enerji dönüşüm
verimi sıcaklıktaki her derece artışı için % 0.4-0.5 düşmektedir (Natarajan,
Mallick, Katz, & Weingaertner, 2011).
Güneş panellerinin üretilebileceği güç miktarını belirleyen bir diğer
faktör de ışınım miktarıdır. Işınım miktarındaki artış panelin kısa devre
akımını ve üretebileceği güç değerini arttırmaktadır. Güneş panelleri
üzerlerine düşen ışınım miktarının sadece %20’sini elektrik enerjisine
dönüştürebilirler (Amelia et al., 2016). Bu nedenle FV sistemlerde verim
daha da önem kazanmaktadır.
Sistemin çalışması sırasında sıcaklık ve ışınım değerinin değişmesi
nedeniyle panellerden üretilebilecek maksimum gücün tespiti için
maksimum güç noktası takibi algoritmaları kullanılmaktadır. Panel
çıkışında kullanılan güç elektroniği dönüştürücüsü kontrolünde kullanılan
bu algoritma ile değişken çalışma şartlarına rağmen panelden her zaman
maksimum güç üretimi sağlanmış olur.
(Dubey, Sarvaiya, & Seshadri, 2013) çalışma sıcaklığının fotovoltaik
enerji dönüşümü üzerine etkisini incelemiştir. Dünya üzerindeki ışınım
ve FV enerji üretimi dağılımı incelenerek ışınım artışı ile birlikte çıkış
gücünün artışı yanında çalışma sıcaklığının panel üzerindeki etkisi ortaya
konmuştur. Sıcaklığın yüksek olduğu bölgelerde sıcaklıktan daha az
etkilenen FV modüllerin tercih edilmesi gerekliliği belirtilmiştir. (Ibrahim
& Anani, 2017) tek diyotlu FV hücre modeli parametreleri üzerindeki
sıcaklık ve ışınım etkilerinin tespiti için farklı metotlar kullanarak sonuçları
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panel katalog verileri ile karşılaştırmıştır. (Reindl, Luther, Reise, & Ye, 2013)
sıcak iklime sahip tropik bölgelerde çatı malzemesi, havalandırma, modül
çerçevelendirmesi ve diğer çevresel faktörlerin panel sıcaklığı üzerindeki
etkilerini detaylı olarak analiz etmiştir. Analizler sonucunda optimum
sistem performansı elde etmek için FV sistem kurulum önerilerinde
bulunmuştur. (El-Ahmar, El-Sayed, & Hemeida, 2016) tek ve çift diyotlu
hücre modeli kullanarak ışınım ve sıcaklık değişimlerinin FV panel
çıkışındaki etkisini karşılaştırmalı olarak incelemişlerdir. Modellerden elde
edilen devre denklemleri Matlab ortamında çözdürülerek farklı ışınım,
sıcaklık ve diğer parametreler için panel karakteristik eğrileri elde edilmiştir.
(Salim, Najim, & Salih, 2013) solar modül test edici yardımı ile farklı ışınım
değerleri kullanarak ışınım panel karakteristik eğrilerine etkisini gerçek bir
panel üzerinde gözlemlemişlerdir. (Zaoui, Titaouine, Becherif, Emziane, &
Aboubou, 2015) 55W gücünde bir panelin farklı sıcaklık ve ışınım değerleri
için iç ortamda ve dış ortamda uygulama sonuçları ile katalog değerlerini
kullanarak Matlab ortamında simülasyon sonuçlarını elde etmişlerdir.
Elde edilen sonuçlar ile sıcaklık ve ışınımın panel performansına etkilerini
incelemişlerdir.
Bu çalışmada, hücre sıcaklığı ve ışınım miktarının panel çıkış
karakteristiği üzerindeki etkileri incelenmiştir. Matlab/Simulink ortamında
farklı çalışma şartları altında FV panel simülasyonu gerçekleştirilmiştir.
Endüstriyel olarak kullanılan belirlenmiş bir FV panelin katalog verileri
kullanılarak farklı şartlar için çalışma eğrileri elde edilmiştir.

Fotovoltaik Hücre
PV panel çok sayıda hücrenin birleştirilmesi ile elde edilmektedir.
Üretilen panelin çıkış gerilimi ve akımına bağlı olarak hücreler seri ve paralel
olarak bağlanmaktadır. Bu nedenle FV panelin performansı incelenirken
öncelikle PV hücre modellenmektedir. Literatürde çeşitli tiplerde FV
hücre modellemesi bulunmaktadır. Şekil 1’de tek diyotlu hücre modeli
görülmektedir. Model, ışınım etkisi ile akım üreten bir akım kaynağı, bir
diyot ve kayıpları temsil eden seri ve paralel dirençlerden oluşmaktadır.
Eşitlik 1-6’da modelin matematiksel ifadeleri verilmiştir.
Rs
ID
Iph

IRsh
Rsh

Ipv
+
Vpv
-

Şekil 1. Fotovoltaik hücrenin tek diyotlu eşdeğer devresi
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Bu eşitliklerde Iph fotoakımı, ID diyot akımını, IRsh paralel direnç
akımını, q elektron yükünü (1,6x10-19 C), Is karanlık doyum akımını, IRS
karanlık ters doyum akımını, k Boltzman sabitini (1,38x10-23 J/K), Tc PV
hücrenin çalışma sıcaklığını, A diyot idealite faktörünü, Isc standart test
koşullarındaki (1000 W/m2 ışınım ve 25 oC) PV hücre kısa devre akımını,
KI kısa devre akım sıcaklık katsayısını, TC hücrenin sıcaklığını, Tref hücrenin
referans sıcaklığını (25 oC), G ışınım miktarını (W/m2), Gref referans ışınım
miktarını (1000 W/m2), IRS referans sıcaklık ve ışınımdaki ters doyum
akımını, Eg band-boşluk enerjisini ifade etmektedir.
Şekil 2, FV panelin standart test koşulları altında gerilime bağlı olarak
akım ve gücündeki değişimler görülmektedir. Şekilden görüldüğü gibi
panel gerilimindeki artış ile birlikte maksimum güç noktasına kadar olan
bölümde çıkış akımı az miktarda azalmakta ancak aynı zamanda çıkış gücü
hızlı bir artış göstermektedir. Maksimum güç noktasına kadar devam eden
güç artışı bu noktadan itibaren azalmaya başlamaktadır. Bunun nedeni
şekilden de görüldüğü gibi akımın hızlı bir şekilde düşüşe geçmesidir. Panel
karakteristiği açık devre durumuna doğru gitmekte ve yük yani akım sıfır
olduğunda panel uçlarında açık devre gerilimi görülmektedir. Bu nedenle
panel kullanımında maksimum güç noktasının belirlenmesi gerekmektedir
ve bunun için güç elektroniği dönüştürücüleri maksimum güç noktası
takibi algoritmaları ile kontrol edilir.
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Şekil 2. FV panelin gerilime bağlı akım ve güç değişimi

Fotovoltaik Panel Simülasyonu
Bu çalışmada, 1Soltech 1STH-215-P model FV panelin simülasyonu
Matlab/Simulink ortamında gerçekleştirilmiştir. Tablo 1’de verilen panel
parametreleri kullanılarak panelin farklı sıcaklık ve ışınım değerleri için
çalışma karakteristiğini gösteren çalışma eğrileri elde edilmiştir. Panel 215
W gücünde olup maksimum güç anında 29.0 V çıkış gerilimi ve 7.35 A çıkış
akımına sahiptir. Matlab/Simulink ortamında gerçekleştirilen simülasyon
devresi Şekil 3’te verilmiştir. Panel giriş parametresi olarak sıcaklık ve
ışınım değerleri kullanılmıştır. Çıkışta değişken bir DC kaynak kullanılarak
panelden değişken akım çekilmesi sağlanmıştır. Ölçülen akım ve gerilim
değerleri ve hesaplanan güç değeri kaydedilerek karakteristik değişimler
elde edilmiştir.

Şekil 3. FV panel Simulink simülasyon devresi
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Tablo 1. FV panel elektriksel özellikler
Elektriksel Parametreler

Değerler

Güç (W)

215

Güç yoğunluğu (W/m2)

136,943

Vmp: Maksimum güçteki gerilim (V)

29

Imp: Maksimum güçteki akım (A)

7,35

Voc: Açık devre gerilimi (V)

36,3

Isc: Kısa devre akımı (A)

7,84

Nomina çalışma hücre sıcaklığı (oC)

47,4

Açık devre Gerilim sıcaklık sabiti (%/oC)

-0,361

Kısa devre akımı sıcaklık sabiti (%/oC)

0,102

Maksimum güç sıcaklık sabiti (%/oC)

-0,495

Işınımın panel üzerindeki etkisini göstermek için 250 C sabit sıcaklık
altında 200-1000 W/m2 aralığı için değişimler Şekil 4’te verilmiştir.
Panel gerilimine bağlı çıkış akımının değişimi Şekil 4a’da görülmektedir.
Işınım değerindeki azalma ile birlikte çıkış akımında da azalma meydana
gelmektedir. 800 W/m2 için yaklaşık 6 A olan kısa devre akımı 400 W/m2
için yaklaşık 3 A olmaktadır. Çıkış akımı değeri ışınım miktarı ile doğru
orantılı olarak değişim göstermektedir. Farklı ışınım değerleri ile birlikte
panel akım ve gerilimde meydana gelen değişiklik panelin çıkış gücü
karakteristiğine etki etmektedir. Şekil 4b’de fotovoltaik panelin gerilime
bağlı güç değişimi görülmektedir. Şekilden görüldüğü gibi gerilim artışı ile
birlikte çıkış gücü artmakta ve maksimum güç noktasından sonra panel
gücü düşmeye başlamaktadır.
Panel çıkışı üzerinde sıcaklık etkisini incelemek için 1000 W/m2 sabit
ışınım altında farklı sıcaklık değerleri için panel karakteristik eğrileri Şekil
5’te verilmiştir. Sıcaklık artışı ile birlikte maksimum güç noktasına yakın
bölgeye kadar akım yaklaşık olarak aynı değerde kalmakta ancak daha
sonra akım miktarında Şekil 5a’da düşüş meydana gelmektedir. Bu etkinin
güç eğrisi üzerindeki etkisi Şekil 5b’de görülmektedir. Sıcaklık artışı birlikte
güç eğrisinin maksimum nokta değeri azalmaktadır.
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(a) Gerilim-akım değişimi

(b) Gerilim-güç değişimi

Şekil 4. Sabit sıcaklık 250C için farklı ışınım değerlerinde panel çıkış karakteristikleri

(a) Gerilim-akım değişimi

(b) Gerilim-güç değişimi

Şekil 5. Sabit ışınım 1000W/m2 için farklı sıcaklık değerlerinde panel
çıkış karakteristikleri

Teşekkür
Bu çalışma, Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü tarafından KLUBAP-123 numaralı proje kapsamında
desteklenmiştir.

Sonuç
Bu çalışmada, sıcaklığın ve ışınım değerinin FV panel performansı
üzerindeki etkileri incelenmiştir. Farklı ışınım ve sıcaklık değerleri
için Matlab/Simulink ortamında FV panelin simülasyonu yapılarak
karakteristik eğriler elde edilmiştir. Elde edilen bu eğriler incelendiğinde
ışınım miktarındaki artış panel çıkış gücünde artış sağlarken hücre
sıcaklığındaki artış ise panel gücünü düşürmektedir. Işınım ve sıcaklık gibi
çalışma şartlarının sürekli değiştiği göz önüne alındığında, FV panellerden
maksimum güç üretimi sağlayabilmek için panel gücünün sürekli
gözlenmesi maksimum güç noktası takibi algoritmaları kullanılarak FV
panellerin güç üretiminin kontrol edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
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ZAYIF YAPILARIN MiKRO FİBER, KO-POLİMER
-UÇUCU KÜL İLE ÇİMENTOLANMASI VE
GÜÇLENDİRİLMESİ
Cementing and Strengthening of Weak Foundations by Microfiber,
Copolimer and Fly ash

Yıldırım İsmail TOSUN*1
Özet
Bu çalışmada çeşitli oranlarda polimer ilavesi yapılan çimentolanmış
kompozit zemin dayanımları irdelenmiştir. % 0,2-0,8 Poli akrilamid ve poli
propilen PP kopolimerli akrilik elyaf ve çimento bulamacıyla 150 gr∕lt, 42M sınıf
HSR çimento ile, 459 dev ∕ dakika hızla blenderde 1000 g deiyonize su ile 2,5 dk
karıştırıldı ve sonuç olarak su-çimento oranı 0,8 olan bir 1.97 g∕cm3 yoğunlukta
çimento bulamaç ile ve kompozit polimerli bloklar elde edilmiştir. Kompozit blok
malzemelerin jeoteknik özellikleri test edilerek aşınma ve don ve basma dayanımı
olarak belirlenmiştir. Üretilen hafif beton blokların dayanımları 7,2 den 18,4
MPa dağılmıştır. Blok agregaların mikro fiber macun ile Modifiye darbe shatter
dayanım değerleri de kritik edilmiştir. Böylelikle en ideal sıkı paketlenme ile bu
blok agregalar ve cüruf karışımlarından üretilen macunlu blokların dayanımları
da 17,3-19,2 MPa çıkabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kopolimer-fiber Güçlendirme, Uçucu Kül Kompozit,
Zemin Güçlendirme,

Abstract
In this study, cemented composite soil strengths were investigated by
adding polymer in various proportions by weight. 0.2-0.8% Polyacrylamide and
polypropylene PP mikro acrilicfiber were mixed with a cement slurry of 150 gr ∕
l, 42M class HSR cement at a rate of 459 rpm for 2.5 min with 1000 g of deionized
water in a blender, resulting in a water-cement a cement slurry with a density of
1.97 g ∕ cm & lt; 3 & gt, and composite polymer blocks were obtained. geotechnical
properties of composite block materials were determined. The strengths of the
lightweight concrete blocks were dispersed to 7.2 -18.4 MPa. The modulus impact
shatter resistance values of the block aggregates are also critical. Thus, with the ideal
packing, the strength of the mixed blocks produced from these block aggregates
and slag mixtures can also reach 17.3-19.2 MPa.
Keywords: Copolymer-fiber Strengthening, Fly Ash Composite, Soil
Strengthening,

* (Yrd. Doç. Dr.); Şırnak Üniversitesi, yildirimismailtosun@gmail.com
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1 INTRODUCTION
The formation of cracks in the limestone cave walls and porous
stone with heating and cooling, depending on the climatic conditions
are influenced by rock abrasion resistance. Therefore the Mardin stone is
widely used in the region of Mardin and limestone textured rocks in historic
places is still widely used as a construction material. Even covering the
housing wall is practiced; use of a method of a primitive wood fire smoke
covering is common in the stone caves of the historical town of Hasankeyf.
This covering application is a type of traditional strengthening method.
This method is widely used in the region against the rock bursting and the
consolidation of the cave called called a smoke cover of primitive cave walls
as an strengthening application.
Natural limestone bedding group in the region, which constitutes the
widely cave rocks, Mesozoic marl and limestone lays over a wide spread
area, especially Siirt, Sirnak, Mardin and Diyarbakir. The heterogeneous
limestone is spread over a large regional area, few thousands of km2 in
the region of 130-280 m thick. As chemical composition, the limestone
contains rarely some impurities such as alkali carbonates, salts and silicates
are included.
The restoration of old buildings, the long-term protection against
to moisture and shattering has been planned by local authorities. The
cementing fills has been so critical in the preservation of historical
monuments to protect the remnants with a research work of developing
the micro-granular cementing method. Thus, it can be realized that sealed
stains and cracks with suitable cementing fill in the historical buildings
provide maximum protection. In addition, the corrosive effect of the acidic
rain waters or underground waters should be eliminated by cemented fill
covering which will increase resistance against to acids. Mardin limestone
as building material has to be transported and used as building material for
thousands of years due to the abundant price and presence in the region.
With nearly roman time the constructions of historical mosques, baths,
church, buildings, house and roads are made of Mardin stone, which is used
as the load carrier, or main construction column material. The extraction
waste fine paste of Mardin Stone is applied in order to to reinforce the
physical, chemical and textural properties of historical remnants of
lightweight structures and so highly deteriorated constructions by time
and can produce successful results. This waste fine also guards original
color by accommodating the mix of ancient monuments in the area. the
conservation and restoration of the structures in Şırnak and Mardin is so
important. In Cizre, Şırnak, the venues of reconstruction foundations is
cemented structures with this paste fine, such as the stone fill illustrated in
Figure 1.
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Figure 1. Sirnak Province S2 weak slope foundation field.

Cheap natural rocks in the evaluation of local natural filler powder
production will contribute greatly to the national economy. Providing the
most convenient lightweight paste filler powder must be manufactured
under the building materials specifications. The plant for the cementing
paste production involves crushers, screens and grinders. Grinding effect
cost, so paste material selection is important [1,2,3]. Quarries extracting
tuffs and volcanic formations such as slag and pumice allows the production
of lightweight aggregate and cheap paste [4,5,6]. Weak strength of paste
filler makes impossible on cementing fill production [7,8,9]. The porous
filler type supports the strength of the cementation of rock texture and
microstructure.
Crushed stone production in the construction sector (asphalt aggregate,
concrete and road construction materials, etc.) are wasted followed by
crushing and processing carried out with hammer and impact crushers
or sawing. Although this type of crusher dust at higher rates provide
advantageous square corners, higher cracks and fine waste materials in
terms of the finer paste material and particle shape. Paste backfill material
in the production of the composites of waste micron sized fine particles
and copolymer composite paste must be manufactured in the region. The
particle shape and porosity, the amounts of cement and copolymer addition
to fine solids may affect the amount of water absorption in mixtures with
cementing mortar [10,11,12,13].
Limestone aggregates in general porous in alkaline aqueous acidic
solutions because they are usually in the chemically reacted on nature
of the waste can be solved partially in weak acidic rains. Although the
powder hard slag, the soft rocks such as slate limestone, tuff, shale provides
developing pores in the filler matrix. Macro and micro pores depends on the
degree of interaction with chemical solutions such as acid rain and acidic
water can be effective on dissolution of binder contact. This acid resistive
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polymers PE or PP could be beneficial for construction filling technique.
The interaction of the chemical solution also affects the porosity of filling
material. The chemical milling had many advantages [13,14]. The chemical
interactions that affect the filling texture of cement blocks and also raw
materials in the matrix [14,15].
Limestone of Sirnak province, porous limestone, marl, shale contains
heterogeneous structures improving the tensile strength and hardness of
lightweight aggregates.

2. ŞIRNAK EARTHQUAKE GEOLOGY
Southeastern Anatolia Region of tectonic structure and stratigraphy as
geothermal energy as well as being with the necessary reservoir rock and
cap rock characteristics of fault systems. The water flows especially down to
the depths of the earth during stress cracks occur in the region in a position
to allow the formation of fluid required [9,10]. Regional Earth’s crust due
to the general north-south trending compression has been subjected to a
stretching east-west direction and olivine from the asthenosphere during
the stress caused cracks basaltic magma has risen [11,12].
Diyarbakır-Şanlıurfa-Mardin between Karacadağ site of Gaziantep
region Yavuzeli Cizre and Idil-basaltic magma flowed in several stages up
to the surface in the region has left large areas under lava flows. As north
of Batman in several places by intrusions of magma reaching the earth has
created hot areas. In this case, the geological map made by the MTA clearly
showed that lithostratigraphical units in the study area of Mardin from
older to younger volcanics (Upper Miocene), Old Alluvium (Quaternary),
New Alluvium (Quaternary) and sediments (Quaternary), limestones
layered subsequently. Basalts, tuff consists of basaltic agglomerate and
andesite. Spilitic basalt lavas that comprise a large portion of the study area,
30-200m thick limestones is surfaced at the work area.
As seen in Figure 2, a residential area of Şırnak province is under threat
of earthquake at level 1, but is located in an dangerous earthquake zone.
The construction defects and deficiencies observed on the buildings wall
as tension cracks in the city. Beytüssebap and Uludere district is also under
level 1 risk. Cizre is under 2nd degree of risk areas. Map of Sirnak Province
for Earthquake Risk as an example of nearby damaging experienced
earthquakes indicate that carries a great risk in this region.

3. ŞIRNAK QUARRY LIMESTONE GEOLOGY
There are ways around Sirnak province and aggregates used in
construction and can be used in the main field of the various regions and
coal mines:
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Limestone (Sırnak), marly limestone (Sırnak), Marl (Sırnak), Cizre
White porous limestone (Sirnak Cizre), Kasrik porous limestone, Cizre
Creek Limestone was tested. The coal mine waste marl and Shale Aggregates
produced a few million tons at quarries varies in texture according to each
other. These differences are related to the particular geologic structure.
Sirnak limestone and marl could be utilized as concrete aggregates.
However brownish solid part of this area consists of yellow-altered unit.
Due to lack of transportation cost of producing quarry in this area it is
generally preferred aggregate concrete.

Figure 2. Map of Sirnak Province Coal Mines satellite
S4 Stack Topographic Map 1/5000.

Limestones and marly limestones located in the province of Sirnak
show heterogeneous distribution with the specifications and have large
reserves of massive sediment being involved in a wide range. Mesozoic
sandstone formation of Siirt contained upper shale formation. The texture
in the coal mine roof showed a more inhomogeneous structure. So the
high amount of deep cracks at 1m and over depth were seen. Especially the
plasticity of the filling paste into the mixing produced viscous mortar and
the injection could cause problems in terms of shale fines.
Kasrik region in the province of Sirnak advanced Mesozoic limestones
in the karst cavities and marl formation of aggregates producers should
stand on the most important problems. In addition, 2,7% moisture
absorbtion of the marl aggregates in the region as varying water absorption
rates of between 3,1 and 4,2% by shale content which has a great advantage
in lightweight paste mix preparations.
Usually altered porous limestone, dolomitic limestone of the region,
where faulting result of settling the fractures (Figure 3) are exposed and
shale - muddy paste fillers, in coal mine sites as placed roof layer between
them, broken and moved to crack clay mud formation can be seen in coal
extraction space. Lightweight paste production may constitute distinct
gradation problem.
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Figure 3. Stereonet View of Faults, Cracks and density density in
200m coal mine site, Şırnak City.

4. METHOD AND MATERIALS
4.1. Chemical analysis and Micro Texture in Polished
Sections
Standard chemical and mineralogical compositions of the limestones
and marl samples were used. Flame photometer analysis for Ca, Mg was
determined by means of silica analysis. Şırnak rocks used in the experiments
were supplied as the representation of based compound. The chemical
composition is given in Table 1.
The fluid sample before the polished section preparation yellow epoxy
resin impregnated with a moderate vacuum. It is easier to penetrate the
resin pores provide the appearance of pores under a microscope. (Figure 4)

4.2. Chemical activation studies
Chemical water acidic and acidic mineral water has become çözeltilerek
porous aggregates. Basic chemicals, which is the original type of limestone
aggregates structure makes this possible. 1M HCl and 1M H2SO4 at 50-70
°C for this purpose different types of treatment with acid to evaluate the
effect on various filler in 20lt acid containers as aggregates as the sample
120 and 300g 1-2kg at weight were aged. Macro images are shown in
Figure 4. Products and apparent specific gravity and the weight change was
washed calculate pore change is determined. Aggregate visible by chemical
interaction 1ltlik container appears specific weight change is shown in
Figure 5. The chemical analysis of paste filler material is given in Table 1.
Mixture codes and compositions for crack cementing are given in Table 2.
Coal mining waste rocks of roof and ground rocks in the study area
is their gray marl, shale outcrops of new alluvial deposits observed to
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the south. Some parts of this section are generally covered by silty soil
consists of sandy and clayey zones. Special fill application by 35 m up in the
soundings was determined to continue the sub caving extraction. Tensile
crack formations were the unseen covered ranges from 10-35 cm.
Table 1. Chemical Composition the filler rock stones in
hazardous sites in Şırnak Coal Mine Site.

%

Şırnak
Limestone

Sırnak
Marly
Limestone

Şırnak
Marl

Şırnak
Porous
Limestone

Şırnak
Shale

SiO2

3,53

9,42

24,14

2,12

48,53

Al2O3

2,23

6,53

12,61

1,71

24,61

Fe2O3

0,59

4,48

7,34

0,58

7,59

CaO

49,48

39,23

29,18

45,22

9,48

MgO

2,20

2,28

4,68

7,41

3,28

K2O

0,41

0,53

3,32

0,40

2,51

Na2O

0,35

0,24

1,11

0,21

0,35

Igniton Loss

46,19

26,11

21,43

48,04

3,09

SO3

0,32

0,21

0,20

0,02

0,32

Component

Table 2. Paste fill matrix composition in Şırnak City.
Mixture
Component
%
A
A2
F
C
M
K
N

Ferrochrome
Plant Waste
Silica Fume

Sırnak
Limestone

Şırnak
Marl

Cement

PP
Copolimer

20
15
5
40
35
30
20

38
43
54
29
34
39
49

20
20
20
10
10
10
10

20
20
20
20
20
20
20

2,00
1,50
0,50
0,8
0,8
0,8
0,8

4.3.Grain Size Analysis
Paste backfill powders after ball mill grinding of about 100 to 50 g are
represented as samples were subjected to 120 minutes health sedimentation
test. Gaudin Schuman and size distribution was determined according to the
RRS. Test results are shown in Figure 5 and 6. Sieve analysis of aggregates
(ASTM C136). ASTM C330 standard sieving according to sieve coarse
powder sample of No4 and No200 separated each series ∜2 results by √2
and sieved also given in figure 6 below.
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During tests of size analysis, the Gaudin-Schuman rough packing
pore distribution index were examined for the lightweight concrete.
Size distribution rate was determined in log plot. According to GaudinSchuman grain size of RRS approach it has been observed that according to
these tests provides a more appropriate apparent density.
10mm maximum particle porosity of particles in the size of 1 liter like
rough weight measurement in the mold pores and calculate% [v% volume
occupancy of the unit by% void ratio of (1/1 + v) and the pore %: with
equation[1- (1/1 + v)] was determined.

Figure 5. Changes in Gaudin-Schumann Particle Size
Distribution of paste filler material.

Four separate samples taken from different points of the slope, cutting
box test was carried out to determine the shear Porous limestone, chalk,
marl, shale consists of 5 pieces of lightweight aggregate sample is kept in the
local chemical interaction in this study. This two-stage cracking operation
was subjected to the sieving operation. The last stage of the secondary and
tertiary crushing system called the hammer 40mm below the desired result
in the material passing through the final sieve size are classified according
to the ASTM C330 standard filler powder production has been made.
Marl and limestone marl because of the low porous structure, especially
as it is not possible to use lightweight aggregate but evaluation by making
resistant to chemical interactions was investigated in this study.
This work has been subjected to basically marl and marl cube 5x5x5cm
point loading limestone samples under laboratory conditions and strength
and uniaxial compressive strength tests.
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In this study; The mechanical properties of local limestone and mine
waste stone of Sirnak and Siirt were investigated in the purpose of adhesive
paste fill production. The stones and waste rock were crushed and ground
below 44 micron, at coarser part of 5% weight ratio. Antalya ferrochrome
plant silica fume and 15% Mardin cement CEM IV were prepared as a
mixture of paste. The pressed blocks were manufactured in 5x5x5cm like
blocks, 10 mm thick bending strength, impact resistance, friction, abrasion
loss, Impact abrasion loss were determined by the experiments. The ability
of paste in the blocks to consolidate the joint’s of ancient ruins with impact
loss and water absorption tests were analyzed.
These experiments show that local rock cement mixtures and elaborates
the application of cementing technique with silica fume used and it prevents
the coating applied to moisturize the strengthening of historic buildings
Sirnak region as a result and is determined to carry out the consolidation.
Sirnak province quarries and colliery waste removed as limestone,
shale, marl and marl limestone wet cement paste examined the interaction
and lightweight materials, the availability of local natural resources,
toothpaste production in compliance with the standard is set. Moreover,
certain coarse and fine sized aggregate samples were produced with 1 M
HCl and 1 M H2SO4 acid interacting chemically more resistant and porous
paste production in block interaction is provided. This property is sufficient
especially 36-48 hour retention time. It was determined that in the 50 ° C
temperature accelerates the interaction. These technological applications
can be further developed with the evaluability of local natural stone
powder in paste backfill. Strength of lightweight concrete blocks produced
are dispersed 7,2 to 18,4 MPa. Modified by pastes block aggregate impact
shatter resistance values have also been critical. Thus, the ideal packing
tight aggregates with the block and pasted block resistance of the produced
slag mixture may arise from 17,3 to 19,2 MPa.

4.4.Compression Strength Analysis
Test samples and 10 samples were produced as a single block 5x5x5 cm
for point load and un-axial compressive strength. Strength analysis of the
prepared specimens was determined by breaking test ELE-branded press
accuracy rate of 95%. The results are shown in Figures 7 and 8.Indentation
tests of the rock types were determined by a drill machine at 10mm bit
diameter.due to correlation of rock strengths underground mining cavity
conditions.

246 Zayıf Yapıların Mikro Fiber Güçlendirmesi

5. PASTEFILL BLOCK PRODUCTION AND
STRENGTH ANALYSIS
In this study, it is aimed that these stone fines as given in Table 2 and
binders below 44mikro 10-45% weight ratio Antalya ferrochrome plant silica
fume at different mixture and 20% Mardin cement CEM IV mechanical
qualities and strength properties of prepared mix paste with copolymer PP.
For this purpose, it reduced to below 44mikro local rocks with the
powder 5% weight ratio Antalya ferrochrome plant waste filter powder silica
fume and 15% Mardin cement CEM 10 mm above prepared mixture paste IV
with limestone aggregates 5x5x5cm like blocks are produced. CEM IV 32,5
type Limak Cement is used as a binder in Mardin. Water / binder (P / B) ratio
is decided to be 0.50 as a result of preliminary experiments. Putty 15% of the
amount of each series connectors are manufactured on aggregate blocks and
determined the compressive strength after 28 days curing.

Figure 6. A schematic view of the impact resistance 14 daily cure test results
of different pastes: 1. 2. A, F Şırnak porous limestone Şırnak marl, shale 3. 4. 5.
C,M,K, Şırnak Limestone 6. N, Şırnak marly Limestone

Figure 7. Porosity of Blocks with paste fill vs Uniaxial Compressive Strength Ratio
test results: 1. 2. Shale Sirnak Sirnak Sirnak porous limestone marl shale 3. 4. 5.
Siirt, Sirnak Limestone 6 Sirnak marl
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6. CONCLUSIONS
Porous limestone texture, chemical interactions and petrographic
changes under acidic medium were shown in Figure 4. The amount of
silicate in the altered limestone changed from 2.1 to 3.2% and the pore
size of 50-300 microns changed to the size of 1-3mm macro pore size, the
porosity increased to 11-12% as densed the micro pores in the cementing
paste mixture. This porosity of Sırnak limestone was in the 5-30 micron
size at the micro-crystalline texture of the filler content of 13.4 to 14.8%.
For Marly limestone and marl, the degree of chemical interaction was not
high depending on the content and micro crystalline silica and less pore
structure. Low porosity was effective bindinf act in the most large pore
texture of the cracks and filling silica fume in to the pores based on solid
rock and marl component was low.
According to Figures 5 and 6 can be determined with the ideal
gradation Gaudin Schumann approach. The limestone marl distribution
factor increased to 0,8-1% PP resin addition in paste filling, while the shale
has dropped to 10%. The pore texture of the cracks filling was decreased
at the end of daily cementing time. The Impact shatter resistance values of
model blocks as shown in Figure 6 in two daily chemicals acid interaction
was decreased by about 14%. Paste mixture of the limestone and shale
samples with copolymer PP at 0,8% was increased by 11%. And pore size
of the original structure was due to the similarity of one of the massive
structure. The micron sized calcite and dolomite grains in the limestone
also improved the binding strength.
Homogeneous fine-grained structure increased strength. Especially
impact resistance has kept the heterogeneous silicate component of Şırnak
marl was high. Silica content of Şırnak and Siirt limestone was low and soft
because it was seen less and less impact and abrasion resistance.
Figure 5 shows the wear resistance values. Varied depending on the
amount of silicate contained in the limestone samples was changed and also
relative to the pores in the micro-structural properties. The pore density of
the development of abrasion and wear conditions have been factors in the
formation of brittle surface and consequently.
Sirnak marl and marl limestone shale rock, although of the same type
has different properties and wear resistance. In experimental studies, Sirnak
limestone, marl limestone impact strength is higher than the other samples.
This is because the situation is their porosity and clay texture.
Figure 8 in the uniaxial compressive strength test as shown depending on
the type of the highest strength values limestone and silicate from 76 to 35 MPa
have been found to vary between. Shale porosity with low uniaxial compressive
strength value has reached over 5%. The Siirt altered limestone from which the
large resistance values of more than 4% silicate phases were observed. Şırnak
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porous limestone especially 3.6% concentration is low in the porous matrix is
determined to fall to 39.3 MPa 34.6 MPa 7.4% porous matrices.
Figure 8 also compressive strength of limestone in different porosity
and bulk density were observed when examining similar changes. As it
is apparent from the uniaxial compressive strength test in stress-strain
diagram is analyzed marl and limestone that exhibits high resistance is
observed that due to the porosity of 0.5 to 1.8%.
As shown in Figure 9, point values based on the load structure of
coarse-grained, heterogeneous because they are weaker and more fragile
than hard marl matrix showed higher compressive strength. As shown
in Figure 10 of the block strength value produced low paste distribution.
Heterogeneous hard marl produced higher paste strength. Silica fume
content over 35% showed lower the chemical interactions and that paste
was advantageous in block production. At least limestone quarries as waste
source, depending on the color of paste filler were beneficial for marble
processing and extraction in the quarry as it for waste evolution in the
mining filling and support.
The formation of structure in the paste fill the spaces has been the
biggest powder filling vacancy rates, especially silica fume has provided
regular and sufficient binding by injection surface contact at low injection
pressures. The sealant mixtures with optimized amount of silica fume at
weight rate 35% was extremely important and sufficient for the binding.
Silicate and silicon blocks sulfuric acid solution in 2-day period
showed resistance advantageous in chemical interaction. Therefore it would
be advantageous to be made subject to silica dust amount of the filler salt
is understood. The ideal packing tight with pasted blocks of the strengths
of 18-24 MPa may arise. The highest strength values are controlled by the
general texture and micro-structural properties of the filler powder.
Pumice and fill in the slag powder has been observed that successful
results in the production of dust. Impact resistance of paste filled blocks
was sufficient and impact strength values were determined to be directly
related to unaxial strength.
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INTERDISCIPLINARY YACHT DESIGN EDUCATION
Disiplinlerarası Yat Tasarımı Eğitimi
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Abstract
Yacht design is a very complex process including many different disciplines
and their theories such as naval architecture, industrial product design, mechanical
engineering etc. Main parameters of a successful design can be listed as optimum
hull form for resistance and speed, feasible production and operation cost, comfort
for passengers according to ship motions as well as aesthetic outlook, aesthetic
and ergonomic interior design, etc. It is difficult to have all these knowledge in a
single discipline. Therefore yacht design is an interdisciplinary process and also the
education of it should be interdisciplinary. According to this necessity, a course for
naval architecture, ocean engineering and industrial product design students was
opened in Istanbul Technical University in 2011. The course is designed to teach
students working in a team to develop a proper sailing or motor yacht project. As
a success indicator of the course, a survey carried out among the students. The
feedback from them was very helpful to understand the strong and weak points
of the course. In the current work the layout of the course and feedback from the
students are summarized.
Key words: Yacht design, Interdisciplinary education, Naval Architecture,
Industrial Product Design

Özet

Yat tasarımı doğası gereği karmaşık bir problemdir. Bu problem gemi inşaatı,
endüstri ürünleri tasarımı, makina mühendisliği gibi farklı disiplinleri ve onların
teorilerini içerir. Başarılı bir tasarımın ana parametreleri, en uygun tekne direnci
ve hızı, en uygun üretim ve işletme maliyeti, gemi hareketleri açısından yolcunu/
mürettebat konforu yanı sıra estetik dış görünüş ve ergonomik iç yerleştirme vs.
olarak sıralanabilir. Bütün bu bilgilerin tek bir disiplinin içinde yer alması çok zordur.
Bu nedenlerle yat tasarımı ve onun eğitimi disiplinler arası çalışmaları gerektirir.
Bu gereksinimden yola çıkarak 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde yeni
bir ders açılmıştır. Bu ders Gemi İnşaatı, Deniz Teknolojileri ve Endüstri Ürünleri
Tasarımı bölümü öğrencilerinin ortak alabildikleri, disiplinler arası bir ders
olmuştur. Bu dersin amacı farklı disiplinlerden öğrencilerin ortak yelkenli ya da
motor yat projesi yapmalarıdır. Dersin başarısını ölçmek için öğrenciler arasında
bir anket yapılmıştır. Öğrencilerden geri bildirimler sayesinde dersin güçlü ve
zayıf yönleri belirlenmiştir. Bu çalışmada disiplinler arası ders ve öğrencilerin geri
bildirileri özetlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yat dizayn, Disiplinlerarası eğitim, Gemi Mühendisliği,
Endüstiri Ürünleri Tasarımı
*
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1. Introduction
Collaboration with the people from different disciplines has become
an essential part of the contemporary industrial design practice. Along
with the current trend of interdisciplinary teamwork in professional
life, recently new interdisciplinary programs have emerged in university
education (Demir, 2016). Design process or problem naturally includes
interdisciplinary work. Yacht design is a very specific example of such real
world problems. The necessity for interdisciplinary work was recognized
by departments of Naval Architecture and Marine Engineering (NAME)
also Shipbuilding and Ocean Engineering (SBOE) and Industrial Product
Design (IPD) of Istanbul Technical University (ITU). A new course was set
for students of all three departments in 2011. The current study is about the
course and analysis of feedback from the students.
All the studies about disciplinary works are agreed that working together
is something that improves the success. This paper is concentrated on the
students’ response about interdisciplinary course as well as yacht design projects.
Consequently, there is not much definition of disciplinary framework. Only a
brief background is given in Table 1. Demir (2016) reviewed and summarized
deeply disciplinary framework in her master thesis.
Yacht design and production is a very multifaceted process that can be
explained as ‘trial and error’ procedure. Designers start to a new yacht with
some assumptions from their experience and/or current yachts’ data. The
trial and error process continues up to the requirement from the customer
is satisfied in boundaries of engineering obligations. This iterative method
is defined as design spiral shown in Figure 1.
Table 1. Disciplinary framework
Who

When

What

Jantsch, E.

1970

Presented disciplinary framework in a hierarchical order.
Defined terms multidisciplinary, crossdisciplinarity,
interdisciplinarity and transdisciplinarity.

Newell and
Green

1982

Critic about the nature of crossdisciplinary collaboration

Klein and
Newell

1997

Define interdisciplinary studies.

Yang, You &
Chen,

2005

Collaborate nature of design process.

Leinss,

2007

Disciplinary design work.

Holley,

2009

About crossdisciplinary work.

Dykes et al.

2009

Present transdisciplinarity which dealing with real world
problems. Collobrative work of design practice.
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Kim, Jin &
Lee

2011

Integration of various concerns are needed by design practice.

Kleinsmann
et al

2012

Collaborative design requires knowledge sharing and
knowledge integration.

Repko,

2012

Explained disciplinary work with examples.

Corkery et
al.,

2007

Skills of design students.

The naval architects and industrial product designers started to work
together in yacht industry in late 1990’s. It was a need for the real world
problem namely yacht design and production. Therefore the case a new
course set at ITU for interdisciplinary design education. After six years
of experience, lecturers set a survey among the students of final year and
before to find out the strong and week points of the education.

Figure 1 Design spiral (Larsson and Eliasson, 2000)

This study concentrates on this survey and its results to explain the
success of interdisciplinary design study.

2. Survey and Case Study
The course ‘Basic Principles of Yacht Design’ is an interdisciplinary
lecture for students of NAME, SBOE and IPD at ITU. It has been given
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since 2011. The weekly course out line is given in Table 2. The lecture takes
place for 14 weeks. At the third week team of students are organized as
heterogeneous as possible just to simulate real design office that you cannot
choose your colleague usually. There are generally 5 or 6 teams having 4
students 2 from IDP and the other 2 from further disciplines. Some teams
design sailing yachts and some of them motor yachts according to given
scenario.
A survey has been made to understand the success of the lecture
and to find out the strong and week points of it. The other thing that the
lecturers are curious about if the lecture provides course outcomes (CO)
and objectives (COb). If there is any clue that can be detected from the
survey. The CObs and COs are given in Table 3.
Table 2. Course Layout
Week

Subject

1

Introduction to Naval Architecture,

2

Introduction to Industrial Product, Design, Yacht Design Criteria

3

Hull form, Interior design (General), Yacht Styling, Description of Yacht
Interior Design Principles, Setting the teams

4

Stability, Current and Future Trends in Design, Interior Arrangement in
Yacht Design, Hull Form Modelling with a computer program

5

Construction, Boat Building Materials, Hull Form Modelling with a
computer program

6

Calculation of Weights, Hull Form Modelling with a computer program

7

MIDTERM EXAM

8

Visiting Yacht Building Company

9

Engine room Design, Tanks and Piping, Superstructure Drawing with a
computer program

10

Appendages, Sail plan and deck plan, Layout and Cross-Section Drawings
(with a computer program)

11

Layout and Interior Design

12

Designers point of view

13

Creating 3D Drawings of Yacht Design, Project (Exterior), Creating CrossSection Drawings From 3D (Exterior) Drawing

14

Drawing Interior Design Into Cross-Section Drawings In Yacht Design
Project
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Table 3. Course Outcomes and Objectives
Course Objectives

Course Outcomes

1

Introduction the basic principles of
(visual and ergonomic) small and
medium size yacht designing to the
students.

Understand basic yacht design
principles

2

Introduce students to naval architectural
terminology.

Learn unit of measures, concepts
in yacht design and design profile,
layout and cross-section drawings
of a yacht.

3

Introduce students to producing
methods of wooden, steel and composite
yachts and provide them to see
production process by performing visits
to yachts building companies.

Understand how industrial
designer, interior designer and
naval architect work together in a
yacht project.

4

Make students to design superstructure
and hull of a yacht (above the waterline)
in the project work. Teach them to
design interior of according to exterior
design.

Understand the process of yacht
design and learn usage of different
materials (in the exterior and
interior of a yacht) in this process.

5

Understand presentation
techniques of yacht design.

The survey questions and answers are given in Table 4. According to
Table 4 there are a lot to say about the interdisciplinary lecture. In this work,
authors are concentrated on the success of the lecture and the comments of
students to improve interdisciplinary teaching.
Course Outcomes and Objectives are compared with the survey results
to see if the answers to the questions validates any harmony between them.
The followings and more can be listed:
1. Students mention most of CObs and COs in their answers except
“producing methods of wooden, steel and composite yachts”,
“cross-section drawings” and “learn usage of different materials”.
On the other hand they emphasized that there were much to do
and less time. Therefore some elements in Table 3 can be removed
for the sake of simplicity.
2. Student stress that there a lot of engineering knowledge or jargon
in the lecture. It can be seen in Table 3 as CO(1), Cob(1) and (2).
Therefore outcomes and objectives of such a difficult lecture can be
implemented into class environment.
3. Also CO(3) and (5) is declared in the survey many times.
4. NAME and SBOE students ask for more information about design
works that are given in Table 3 as CO(5).
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5. COb(3) visiting building companies is validated by the survey as
well.
Interdisciplinary project development is a very complex and hard work
that can be seen from the survey results. It is difficult to deal with not only
the project itself but also the relations among the students.
If Table 4 is examined for the success of students and lecturers, answers
of the questions 16 and 17 will be helpful. Before to show the results of above
mentioned questions, it is better to talk about the student’s distribution in
the class according their departments (see in Figure 2).

Figure 2 Student’s distribution in the class

Figure 3 shows the result of questions 16 and 17 in the survey. According
Figure 3, students find their selves and lecturers successful.

Figure 3 Distribution of questions 16 and 17.

L. N. E. Arıburun Kırca - Ş.Helvacıoğlu – S. F. Korkmaz 257
Table 4. Survey questions and answers
Student
ID

Your
department

1. What are your expectations of
the course before you start?

2. Can you judge the lecture in
general?

1

1

Learn how to start yacht design
and I learnt.

It is very good as a
multidisciplinary lecture but only
3rd and 4th year should attend.

2

1

To have general engineering
knowledge and to do hand
drawing. But we nearly designed
all the yacht

Lecture was quite good but
difficult and time consuming.
It effected the success of other
lectures.

3

1

To learn about design and
prepare a yacht project. And I got
what I expected.

It is all right in general.
It is designed to teach
multidisciplinary.

4

1

Expected to do drawings and
product developing instead
technical knowledge. I got both.

Instead of learning, the lecture
is about to achieve and produce
something.

5

1

I expected to improve myself
about yacht design. I learnt a lot
about sailing yachts.

It is very good to have a
course like this and work in a
multidisciplinary environment.

6

2

I wanted to learn about concept
design of yachts and have an idea
of design tricks. I got them all.

2

To learn about yachts, design
and engineering calculations.
Efficiency of the lecture was
height.

2

To learn about industrial product
design, improve myself about
design. I couldn’t get much. I
needed more.

Lecture is very good in theory.
But the problems are the distance
between faculties, project
development is time consuming
and students have not enough
time to work together.

2

To learn about design way
of thinking from the other
discipline and I got it.

It only the lecture about yachts
of naval architecture department.
Lecture encourages you for
research and learn.

10

2

I want to become a yacht
designer. I chose the lecture for
this. It was all right.

It is a visual as well as a technical
lecture. After all lectures of ocean
engineering, this design lecture
was very good. But It is hard if
you are not a final year student.

11

3

I planned to have some projects
for my portfolio and did.

Busy but amusing.

12

3

I wondered If I could work in a
multidisciplinary environment. I
didn’t have problem doing it.

7

8

9

A lot of details were given to
the students, therefore it was
not enough time to teach yacht
design.
The lecture is all right but
designers learn more engineering
calculations than naval architects
learn design.
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The presentations were boring.
But the team work was very
joyful. Technical trip and the
people from the sector who
attended the lecture were helpful.

13

3

I expected to learn about yacht
design. Lecture was more than
this and we had a yacht project.

14

3

To live in an environment of
yacht design.

Positive.

15

3

I am interested in yachts and
design of them. I wanted to learn
this.

All right.

16

3

To learn yacht production and if
the sector is suitable for me. I got
enough information.

Lecture is very difficult but
improves students.

17

3

I got my needs.

The program is very busy.

18

3

I wanted to learn design process.
I got what I need.

19

3

It was different to work with
students from some other
disciplines.

20

1

To learn about yacht design
knowledge. But I couldn’t get my
expectations.

A lot of knowledge of naval
architecture, not enough design
work.

Student
ID

3. What are the positive things of the
lecture?

4. What are the negative things of the
lecture?

2

Lecture was like Ship Design Project
that we were taught engineering
design discipline.

The expectation of the lecturers were very
high. It took a lot of time for just a weekly
lecture.

3

I am positive about the lecture. I can
suggest the lecture to the students who
wants to learn about yacht design.

Students from ocean engineering were
uninformed or irrelevant. There should be
more students from naval architecture.

4

The lecture proved to students real
work experience. It the most positive
side of it.

Sometimes I was irresolute to decide how
or where to start.

5

We spent time and effort to do some
work. It was quite good especially for
the naval architects.

Students from ocean engineering were
uninformed or irrelevant. It better to
accept to the lecture If they are willing.

6

The lecture helped me to improve
design skills and approaches to
design.

The students from 2. and 3. year were
insufficient. The programming language
for the project were not taught properly.

One of the lecturers had sectoral
experience and technical knowledge
and helped a lot.

The assistance could not come to the
lecture, It was unnecessary. The lecture
could be less than 4 hours a week. Design
part could be improved. I expected more
knowledge of colour and material. The last
two weeks we could learn rendering.

1

7
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8

It was a pleased and informative
lecture.

I would like to learn more about industrial
product design.

9

To see the importance of team work.
I happily saw that gathering different
talents from different people can
achieve success.

It was a basic lecture like its name. I
thought it could do more.

10

There was a lot of cad program usage.
I knew Rhino, Maxsurf and Illustrator
but I improved myself a lot.

There was a lot of cad program usage. I
thought If didn’t know these programming
I could be unsuccessful.

11

It was a pleased lecture. It was very
good to work people from other
disciplines. So I learned details.

14 weeks are not enough, it could take
place for 2 terms.
Students from Industrial product design
department are not used to have a lot of
quizes and a midterm. There could be less
exams.

12

13

Technical visits and to complete a
project were good sides.

Instead of having the 4 hours lecture in
one day it could split to two days. We could
have a chance to meet as group to work
together.

14

The knowledge we got and what we
did were quite good.

Engineering part was a bit weak.

15

I met an area that I had no idea
before.

Started very early.

16

The basic knowledge about two
disciplines and detailed sectoral
information were taught very well.

The time was not enough.

17

Starting from very beginning and
completed the project in detailed
were efficient.

There could be more knowledge about
interior design.

18

I learnt a lot by working with a
different discipline.

There were much students from the first
years.

19

It was only the lecture that we
gathered with engineers. It was
perfect. We should have more lectures
like this.

20

It was helpful for industrial product
designer who were deeply interested.

It was not helpful for the naval architects
who were interested.
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Student
ID

5. Which ones of the contents were useful
for you?

6. Was the class environment good
enough for the lecture?

1

Learning Moodboard was very helpful

Yes

2

Design principles were very helpful.

Prefer Maslak

3

It was like to repeat the general engineering
knowledge. It was very helpful to complete
a design project. Design is my interest area
therefore it was very helpful.

4

I have realised that there are many details to
design o product. The lecture broaden the
Quite all right
horizon.

5

Sail calculations.

Yes

6

Colour theory and basic design.

Yes. Do not change it.

7

It was all right

Yes

8

Everything was useful. I could interpret the
products according to design point of view.
I have already known the engineering part.

Light was too much. Less light
please.

9

The effort of the lecturer who is a designer
was very inspirational. She commented on
our drawings and explained effective design
methods for our projects.

Not suitable

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Colour theory and basic design knowledge
support my own knowledge.
It was good to learn Engineering
calculations, colour theory. I knew why the
form of the yacht that I drew was impossible
to produce.
It was good to learn about engineering
calculations, I know what it is about.
Learning jargon of yachts helped me a
lot. Even I am surveying in internet I can
understand what I get.

Even the knowledge of my own discipline
was given in a most basic way that I could
understand better and I am more clear
about them.
I learnt the jargon of it and I could
understand a bit what is going on.
We learnt that numbers are important
in engineering, we cannot apply them
according to our wills.

Yes
Better project and better studio class
please.
Classes on 2. floor more useful and
easy to reach.
Not bad, technology of presentation
could be better.
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

19

The knowledge was shallow and easy. The
questions during the exams were very
similar. The technical knowledge was
difficult to understand and remember.

Yes

20

The knowledge is shallow.

Yes
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Student
ID

7. Write down the course outcomes from your
point of view.

8. What are the positive points of
design in a team?

1

Team work and week and strong sides of
designers and engineers. The most important one
was not to be late early Monday morning.

The subject that you cannot think
of it or don’t know it can be

2

I liked yachts because of the lecture. I got design
ability and engineering discipline.

Joyful. Everybody did what they
could do the best.

3

Design ability, improved my engineering
information, comment on a design as an engineer.

Different thinking

4
5
6

General knowledge, several programs and work
experience.
How to choose a colour and interdisciplinary
work.
Improved my design ability, how to develop a
persona and gave me a new perspective.

Missing points or knowledge
completed by other students.
Idea, timing and fun
To learn different people from
different disciplines.

7

I decided to work in this area. Side visit was a
brilliant idea.

We were able to learn from each
other’s that we couldn’t learn
from the lecture. It was stressful
but fun.

8

I got an idea of design and general arrangement
plan.

We got more ideas and different
perspectives

Hull form design, customer satisfaction and
visualization of project.
Design ability in a team as well as Rhino, Maxsurf
and Illustrator.

Exchanging ideas and product
development.
Brain storming and
communication skills.
Division of labor, looking from
different perspectives and
completing the different ideas to
each other.

9
10

11

Work in a team and listen to other people
patiently

12

The lecture improved my interest into yacht
design and my knowledge. I learnt team work.

13

General knowledge of yachts, interior design
trends, understanding engineering part.

14

basic engineering and interdisciplinary working

15

Team work and communication to engineers

I learnt from my friends a lot.

16

Team work, planning and transition between
different disciplines

Team work is something
that develops the quality of
the product and a very good
experience for the life.

17
18
19
20

Programming, general knowledge of yachts and
designing a very complicated product.
Different area to develop a project with students
from other discipline.
It gave me a new perspective about yacht design. I
liked it. I can work in the sector.

Different perspectives can bring
better products.
We did division of labor and
team work. I improved myself for
taking responsibilities.
I had an experience of working
interdisciplinary.

Efficient.

Joy of working together and
knowledge exchange.
Time wasting but joyful.
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Student
ID

9. What are the negative
points of design in a team?

10. What are the
positive points
of working with
people from other
disciplines?

1

You cannot apply all your
thought every time. And
timing of every member
could not suitable to work
together.

You could
understand what
parts of the project
they care about.

None

2

It is difficult to find
some partner who is
hardworking, talented and
compatible. We cannot
choose a partner for this
lecture.

To learn different
things.

If you can trust each other
than no problem.

3

Decision making process
take very long time. When
a decision made ıt takes
too long to have an action.

You can improve
yourself by using
knowledge from
another discipline

4

Difficulties of coordination
and timing.

You can be able to
see the missing parts
of the discipline.

Students from the other
discipline might resist the
difficulties of my discipline.

5

There are many students
but less work.

You can see the
difference between
thinking and
working ability
differences.

To explain everything.

6

My team mates were from
second year, therefore only
one student had to do all
the project. So it was not a
successful one. When the
teams set more attention
should pay to this.

You get the ability of
thinking in different
ways.

To explain the people who
has no knowledge about the
subject that they are wrong.

7

If there are more than one
designer, there will be
more conflict.

8

Normally everything was
all right, but the project
development process is a
full time job, we could not
pay that attention therefore
it was difficult to do.

You can get different
perspective.

There is no.

11. What are the negative
points of working with
people from other
disciplines?
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9

It is another talent to work
with the students who are
selfish and arrogant. But if
you concentrate to the end
product it is possible to
overcome the work.

Everybody things
in a different way
therefore you need
to explain the things
in your best way.

10

The team mates who don’t
work hard enough and
having conflicts in the
team.

You can get different
perspective.

11

Some mates didn’t want
to share the works, they
thought that they know
everything better than
others.

To learn new things.

It is difficult to communicate
to other discipline.

12

Because of the team works
the process time gets
longer.

You can achieve
more than you can
do on your own.
That makes you be
pleased.

Sometimes you may have
problems, especially about
personal criticism.

13

It is difficult to find suitable
time for everybody in the
team.

14

The problem is not speak
the same language by
means of profession.

It is a good
preparation for the
real life work.

It is difficult.

16

Gathering together is
difficult.

Opens new
horizons.

There is no.

17

Gathering together and
meetings are difficult.

You can get different
perspective.

Different working principles.

18

Only one of the team
members is obliged to do
most of the work, therefore
the quality cannot be high
enough.

You learn that you
cannot do a project
like this on your
own. You learn from
them design for
production.

Sometimes something is a
good idea for you but it is not
for the others.

19

Team members that don’t
work hard, don’t do what
he/she promised to do.

20

The best students should
be in the same team. Why
should I work with an
uninterested students?

15

Design methods are known
as designers. Naval architects
got simple knowledge.
Good to know them

There is no.
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12. Which methods have
you applied for team work
and design? Explain.

13. If you attend
the lecture 2. time
what would you do
different from the
first time?

14. What do you suggest
for the success of the
lecture?

1

Skype and rhino

I try to finish the
project and better
planning to do this

The teams should be set
according to their free
times not to living area
of students.

2

Meeting and Skype.

The performance of
the lecture is all right.

The students should do
their projects during the
lecture time.

Student
ID

The questions of final
exam can be from
the project itself to
understand who really
worked for it.

3

Instead of mobiles or
internets we tried to
meet once or twice a
week. This method
helped to minimize the
misunderstandings among
us.

If I was a determined
person I could say I
didn’t leave the works
to the last minute. But
I am not.

Design should be taught
in more detailed.

I could spent more
effort and design
more boats.

Students from Ocean
Engineering and also
from 1st and 2nd year
should not be able to
attend the lectures.

Communication in the
team was not enough or
strong. We used skype.
No comment on design
methods because it is not
my area.

I don’t want to be a
team students from
2nd and 3rd year
or I reported that
their knowledge is
not enough for the
project.

The knowledge of naval
architecture was too
much. It is a discipline
that takes 4 years to
learn. 4 hours lecture
was not enough. There
should be more design
and programming.

8

Mobiles and Dropbox.

I prepare a plan and
be sticked to it.

More lecture hours is
needed.

9

We searched for proper
examples and developed
our project by comparing
the samples.

I would like to work
on the other boat type
and learn that one as
well.

There are many
repeating. Instead more
design knowledge can
be taught. Rhino is
unnecessary.

4

5

6

7
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10

11

We gathered together
almost everybody’s ideas
or we applied at least 2
persons idea.

I could reserve some
days only for the
project.

Being last year student
should be precondition
for the lecture. They
should continue to
teach Rhino and project
oriented teaching.

I worked harder
starting from the
beginning.

There should be more
subject in the contents
about interior design.
There is no need to
have 2 designers and 2
engineers in the team. A
presentation to designer
may attract them to
attend the lecture.

12

13
I could learn by heart
in deeply.

More criticism should
be asked to the students
about the project.

16

I met with my team
more often.

Only 3rd and 4th year
students should attend.

17

Working properly in
an order.

Same sample yachts
can be criticised in the
lecture.

18

Moodboard was very
helpful and powerful for
the project. It was like
having a real customer.

I could work hard in
the begging.

Last years could only
take the lecture.

19

I could take all the
responsibility for the
design part. I suggest to
choose a leader for the
team.

Credit of the lecture
should be more.
Engineering and
design knowledge
were given at the
beginning.

I suggest the lecture. It is
good when we compare
with the other lectures in
the department.

I do the same.

If you are not interested
do not attend the lecture,
because you are waste
your time.

14

Brainstorming.

15

20

None of them was used
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Student
ID

15. What do you suggest for
the other students who want
to take the lecture?

1

16. Mark
yourself
(1 to 5)

17. Mark
the
lecturers
(1 to 5)

3

5

2

The program is very busy.
Do not attend if you have a
lot to do.

3

Attend the lecture

4

4

4

This lecture is about
application of the theories,
therefore don’t attend the
lecture early years

3

5

5

Attend the lecture
confidently, put your effort
and invest for your future.

3

4

6

If you are not last year
student do not attend the
lecture. If you need to finish
school at the time with good
marks don’t attend. You
need modelling language
knowledge. They say it will
be taught but not enough. In
any case we you attend and
pass you will be proud of
yourself.

4

5

18. Add if you want
to tell anything else.

4

4

This lecture should
be for final year
students, earlier than
this, students are not
ready such a high
level project. The
programming should
be taught in another
lecture, because it is
too much to learn
and finish all the
project.
The lecture should be
more strict and the
content should be
more intense.

7

8

3

5

9

If you want to learn in a
pleasure without in any
worry of marks You must
take the lecture.

5

5

10

If you have any other lecture
based on projects it is better
not to take this at the same
semester.

5

5

11

They must definitely take the
lecture.

4

4

12

Keep in touch with your
mates from the team.

4

4
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13
14

Definitely attend the lecture,
it is very instructive.

4

4

If they know about
modelling they can attend
the lecture.

2

5

3

4

4

5

15

16
17
18

Only last years.

19

3

4

20

5

3

The definitions
about the design
is unnecessary for
the design students,
because design is
a life style and the
definitions are for
customers or others.

3. CONCLUSIONS
Basic Principles of Yacht Design is an interdisciplinary lecture that
Naval Architects, Ocean Engineers and Industrial Product Designers can
attend since 2011. The lecture was set after the professionals who were
belong to these disciplines started to work together in the sector. The
departments of NAME and IPD saw the problems of gather in the area
together and work. The main aim was to teach both sides to learn and
understand each other’s language. To recognize if it was achieved a survey
was made. The results are the subject of this paper.
The answers are good enough to enhance the number of interdisciplinary
lectures in design subject.
In detail the survey reveals evidences upon the lecture and its contents,
judgements about designing a product in an interdisciplinary setup.
According to the survey, the positive aspects of the lecture are; to be able to
see the importance of teamwork, providing real work experience, meeting
an area that had not been introduced before, etc. Students commented
that they wanted to attend more lectures like this; however they were also
overwhelmed with the amount of time and energy the lecture consumed.
They were also quite intimidated by designing a product through teamwork:
they complained that decision making process gets longer, gathering
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together becomes difficult, and even the task gets harder when working
with selfish and arrogant partners. Nevertheless, they mentioned that if the
team is able to concentrate on the end product it is possible to overcome
all barriers.
Some interesting comments on the survey states that the lecture
broadens their horizons by making them realize there are many details
to design a product. A student declared that the lecture gave him a new
perspective about yacht design and he is willing to work in the yacht sector.
Generally interdisciplinary work provided a holistic approach to yacht
design; each discipline had a unique contribution without overcoming
the products success. Perhaps this outcome could be an exclusive and
distinctive criterion itself when planning for similar lectures in the future.
After the survey lecturers decided to broaden the number and
specification of the disciplines that can attend the lecture such as interior
designers. They are really keen on yacht design subject. On the other hand
they are not familiar to engineering or naval architecture.
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REMOVAL OF CR(III) BY ADSORPTION METHOD AND
APPLICATION TO INDUSTRIAL WASTE WATER
Adsorpsiyon Metodu İle Krom(III) İyonlarının Giderimi ve
Endüstriyel Atık Sulara Uygulamaları

Aysel ÇİMEN
Özet
Bu çalışmada, silika jel yüzeyinde 3-chloropropyl-trimethoxysilane (CPT)
bileşiği ile modifiye edilmiş tek tabaka oluşturuldu. 2- (2-hydroxybenzylidinoamino)
pyridin-3-ol (HBAP) bileşiği modifiye silika jel bileşiğine kovalent olarak
immobilize edildi. Yeni sentezlenmiş Si-HBAP bileşiği FT-IR ve SEM spektroskopisi
ile karakterize edildi. Kromun sorpsiyonu batch metot kullanılarak değerlendirildi.
Cr (III) iyonunu sorpsiyon miktarı AAS spektrometresi ile belirlendi. Si-AHAP
üzerindeki adsorpsiyona konsantrasyon, sıcaklık, pH ve temas süresinin etkisi
incelendi. Aynı zamanda sonuçlardan termodinamik parametreler hesaplandı. SiHBAP bileşiği Cr(III) metalinin gideriminde kullanıldı.
Anahtar Kelimeler: Silika jel, Ağır metal, Immobilizasyon, Adsorpsiyon.

Abstract
In this study, a single layer was formed by modifying 3-chloropropyltrimethoxysilane (CPTS) compound on the silica gel surface. The 2(2-hydroxybenzylidinoamino) pyridin-3-ol (HBAP) compound was covalently
immobilized to the modified silica gel compound. The newly synthesized Si-HBAP
is characterized with FT-IR spectroscopy and scanning electron microscope. The
sorption of Cr (III) ion was evaluated with using batch methods. The amount of
adsorption of chromium was detected by an atomic absorption spectrometer. The
influences of concentration, temperature, contact time and pH to adsorption on the
Si-AHAP were also investigated. Thermodynamic parameters were also calculated
from the sorption results. Si-HBAP can be used in Cr(III) metal removal.
Key words: Silica gel, Heavy metal, Immobilization, Adsorption,

1.Introduction
Water is the most abundant and most used resource on earth. With
the increase of the human population, water pollution in the nature is also
increasing. In return, the need for clean water is also increasing. In general,
we can examine the water pollutants in two groups as organic pollutants and
inorganic pollutants. Heavy metal pollution is contained in the inorganic
pollutant group. With industrial development, heavy metals accumulate in
air, water and soil.
Many heavy metals show a toxic effect on the limit values in the human
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body. For this reason, many methods have been developed for removing
heavy metals from water. These are chemical precipitation, membrane
separation, ion exchange and adsorption. The adsorption method is
applied in many wastewater treatment processes in developed countries.
[1]. Because of the capacities of adsorbing different ions in water, active
coal and mud are mostly used as adsorbent in adsorption studies. From
these considerations, new adsorbent development studies were carried out
to recover valuable materials from solvents and water and to remove toxic
substances. Adsorbent materials with high selectivity can be obtained by
covalent bonding onto the solid support material. Among the supporting
materials, silica gel has an important place because of its high thermal
properties, chemical and mechanical strength and chemical modification
with functional compounds. Support molecules are modified by bonding
molecules with various functional groups on the surfaces. One of the most
important methods for modification operations is the self assembly process.

2.Material ve Method
Methods
Adsorption

Materials
FT-IR, AAS, SEM, X-ray diffraction analyzer

3.Experimental Section
In this study, a single layer was formed by modifying 3-chloropropyltrimethoxysilane (CPTS) compound on the silica gel surface. The
2-(2-hidroksibenzilidinamino)piridin-3-ol (HBAP) compound was
covalently immobilized to the modified silica gel compound. The newly
synthesized Si-CPTS-HBAP is characterized with FT-IR spectroscopy,
The sorption of Cr (III) ion was evaluated with using batch methods.
The amount of adsorption of Cr (III) ion was detected by an atomic
absorption spectrometer. The influences of concentration, temperature,
contact time and pH to adsorption on the Si-HBAP were also investigated.
Thermodynamic parameters were also calculated from the sorption results.
Si-HBAP can be used in Cr(III) metal removal.

Activation of Silica Gel Surface
The commercially available silica gel surface was activated [2]. The
activated silica gel surface was modified with 3-chloropropyltrimethoxysilane
(CPTS) [3]. The modification of the silica gel surface with CPTS is shown
in Figure 1. 2-(2-hidroksibenzilidinamino)piridin-3-ol (HBAP) was
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immobilized on the Modified Silica Gel. Immobilization of HBAP with SiCPTS is shown in Figure 2.

Figure 1. 3-Chloropropyl-trimethoxysilane modification to the silica gel surface.

Figure 2. Immobilization of 2- (2-hydroxybenzylidinoamino) pyridin-3-ol
(HBAP) with Si-CPTS
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4.Results and Discussion
Characterization
The functionalized silica gel was characterized by FTIR. The infrared
spectra of the prepared surface were compared with raw silica gel shown in
-1
Figure 3. OH stretching vibration in Si-CPTS was shifted from 2946 cm to
-1
-1
2865 cm . Spectrum of Si-CPTS-HBAP has broad –OH peak at 3387 cm
due to the –OH groups which are in the structure of silica-based organic
-1
compounds [4]. Stretching of C=N group observed at 1651 cm showed
primer amine group of Si-CPTS and HBAP and organic substances. The
-1
peaks at 1456-1643 and 2865 cm were interpreted as stretching of C=C
and C-H in the benzene ring respectively [5].

Figure 3. FT-IR spectra of a-Si, b-Si-CPTS and c-Si-CPTS-HBAP compounds..

Evaluation of Adsorption Studies
Figure 4 shows effect of the amount of adsorbent on the adsorption
of Cr (III) in aqueous solution and wastewater. The adsorption change
depends on increase of amount of adsorbent [6].
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Figure 4. Effect of adsorbent amount on the adsorption of
Cr (III) and Cr (waste) metals.

Figure 5 shows the effect of the contact time on the adsorption for Cr
(III) in aqueous solution and waste water. As expected, the contact time
increased with the amount of adsorption for the studied metal ions.

Figure 5. Effect of contact time on the adsorption of
Cr (III) and Cr (waste) metals.

The effect of pH on the adsorption studied for Cr (III) in aqueous
solution and wastewater ions are shown in presented Figure 6. According
to results, the adsorption of Cr (III) in aqueous solution and wastewater
ions decreased at a low pH [7]. The pH for maximum sorption of Cr (III) in
aqueous solution and wastewater ions was found as 6.
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Figure 6. Effect of pH on the adsorption of Cr (III) and Cr (waste) metals

Figure 7 shows that the adsorption effect depends on the concentration
of metal ions. The curves of the graph showed that the adsorption increases
with the increasing concentration of metal ions.

Figure 7. Effect of concentration on the adsorption of
Cr (III) and Cr (waste) metals.

Figure 8 exhibits the effect of temperature on the adsorption.
The amount of adsorption increased with temperature. Depending on
endothermic nature of the adsorption, the thermodynamic parameters
values also changed with increasing temperature
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Figure 8. Effect of temperature on the adsorption of
Cr (III) and Cr (waste) metals.

Isotherm studies
The Langmuir isotherm represents the equilibrium distribution of
metal ions between the solid and liquid phases and as Eq.1.

1
where q is the amount of solute sorbed on the surface of the sorbent
e
(mol/L), C is the equilibrium ion concentration in the solution (mol/L),
e
q is the maximum surface density at monolayer coverage, and b is the
e
Langmuir adsorption constant (mol/L). The plot of C /q vs. C for the
e
e
e
sorption gives a straight line of slope 1/q b and intercepts 1/q (Fig.9).
0

0

Figure 9. Langmuir İsotherm for Cr(III) and Cr(waster).

The Freundlich isotherm is an empirical isotherm model which is used
for adsorption on heterogeneous surfaces or surfaces supporting sites of
varied affinities . The Freundlich isotherm can be written as Eq.2.
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2
where q , C , and K are the equilibrium solute concentration on
e
e
F
adsorbent (mmol/g), the equilibrium concentration of the solute (mol/L),
the Freundlich constant, respectively. According to Eq., the plot of ln q vs.
e
ln C gives a straight line, and K and n values can be calculated from the
e
F
intercept and slope of this straight line (Fig.10) [8].

Figure 10. Freundlich İsotherm for Cr(III) and Cr(waster).

The Dubinin–Radushkevish (D–R) isotherm was chosen to estimate
the adsorption energy. The model is expressed as Eq.3.
3
where ε (polanyi potential) is [RT ln(1 + (1/C))], q is the amount of
e
solute adsorbed per unit weight of adsorbent (mol/L), k is a constant related
2
2
to the adsorption energy (mol /(kJ )), and q is the adsorption capacity
2
m
(mol/L). Hence by plotting ln q vs. ε ,it is possible to generate the value of
e
q from the intercept and the value of k from the slope (Fig.11) [9].
m

Figure 11. D-R Isotherm for Cr(III) and Cr(waste)

Aysel Çimen 279

Results
1. Among the selected parameters, 0.075 g of the most effective
adsorbent surface was found.
2. As the adsorbent’s interaction time with metal increases, the
adherence to the surface increases.
3. The adsorption of metal ions has increased with temperature.
4. The adsorption process was carried out by an endothermic
reaction (ΔH = +).
5. D-R isotherms show that Cr (III) and Cr (Waste) ions are
predominantly hold on to surface by the ion exchange mechanism.
6. Chemical sorption is occurred on the surface.
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HOW IS HOSPITAL GREENNESS RELATED TO
PEOPLE`S RESTORATION AND HEALTH?
Abdullah AKPINAR*1
Abstract
This study investigates the associations between perceived restorativeness
of hospitals` greenness, people’s perceived restoration, and health. Data
was collected through a survey in two hospitals in 2016. A total of 300
people aged 18–76 participated in the study. Measures included Attention
Restoration Theory components (i.e. being away, fascination, coherence, and
compatibility), naturalness of hospitals` greenness, and health indicators (i.e.
stress, mental health, and general health). Multivariate regression analysis
controlling for sex, age, marital status, education, occupation, and income
level showed that perceived restorativeness (i.e. being away (b = .917, p≤.001),
fascination (b = .903, p≤.001), coherence (b = .444, p≤.001), and compatibility
(b = .814, p≤.001)) is predicted by the green space present in the hospitals. For
health, only compatibility was associated with stress (b = .256, p≤.01), mental
health (b = .249, p≤.01), and general health (b = .215, p≤.05). Findings of
this study indicate that hospital greenness could be an effective resource in
contributing to people’s perceived restoration. However, for health benefits
people’s perception and preferences for certain qualities and features of green
space in hospitals should be provided.
Keywords: Attention restoration theory, restorative environment, hospital
green space, perceived restorativeness, health.

Özet
Bu çalışma hastane bahçelerinin sağlık açısından algısal restorasyonu,
insanların algısal restorasyonu ve sağlıkları arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu
çalışmadaki veriler 2016 yılında iki farklı hastaneden toplanmıştır. Yaşları 18 ile
76 arasında değişen toplam 300 katılımcı ile bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışmada kullanılacak ölçekler Dikkat Restorasyon Teorisi bileşenleri (uzaklaşma,
büyülenme, ahenk ve uyum), hastane bahçesinin doğallığı ve sağlık göstergelerinden
(stres, ruh sağlığı ve genel sağlık) oluşmaktadır. Katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni
hali, eğitim seviyesi, meslek durumu ve aylık hane gelirleri istatistiki olarak kontrol
edilerek gerçekleştirilen çoklu regresyon analizi sonucunda hastane yeşil alanının
sağlık açısından restorasyonu (uzaklaşma (b = .917, p≤.001), büyülenme (b =
.903, p≤.001), ahenk (b = .444, p≤.001) ve uyumluluk (b = .814, p≤.001)) sağladığı
öngörülmektedir. Sağlık açısından ise, algısal restorasyon bileşenlerinden yalnızca
uyumluluğun stres (b = .256, p≤.01), ruh sağlığı (b = .249, p≤.01) ve genel sağlık
(b = .215, p≤.05) ile anlamlı ilişkisi olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın sonucu
göstermiştir ki, insan algısal restorasyonuna katkı sağlamak için hastane bahçeleri
etkili bir kaynak olabilir. Ancak, hastane bahçelerinin sağlık açısından faydalı
* (Assistant Professor); Adnan Menderes University, Faculty of Agriculture, Department
of Landscaper Architecture, e-mail: abdullah.akpinar@wsu.edu
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olabilmeleri için insanların tercihleri ve istekleri dikkate alınarak belirli kalite ve
özellikteki hastane bahçelerinin tasarlanması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dikkat restorasyon teorisi, restoratif çevre, hastane
bahçesi, sağlık açısından algısal restorasyon, sağlık

1. INTRODUCTION
Today, there is a great concern about increasing mental health issues in
the world. For instance, lifetime prevalence of depression among Turkish
male and female is 3-12% and 10-26%, respectively (Türkiye Psikiyatri
Derneği, 2016). According to the World Health Organization (WHO)
mental health disorders are expected to be one of the major contributors to
illnesses in all parts of the world by 2020 (WHO, 2008). In addition, stress
is another phenomenon that triggers or worsens depression and anxiety
(Monroe & Simons, 1991) and negatively effects human health (Sapolsky,
2004; AIS, 2013). Researchers also revealed that mental health is associated
with general health; (WHO, 2004); (Chapman, Perry, & Strine, 2005).
Therefore, the WHO reports that “there is no health without mental health”
(WHO, 2004).
Considering the prevalence and impacts of stress, depression, and
anxiety, researchers have investigated the restorative effect of green spaces
on human mental and general health. A restorative environment is defined
as a place that “promotes, and not merely permits, restoration” (Hartig,
2004). There are two main theories used by researchers to explain the
restorative effects of green space: The Attention Restoration Theory (ART;
(Kaplan & Kaplan, 1989) and the Psycho-evolutionary Theory (Ulrich,
1983). According to the ART, many activities oblige effortful attention and
when the capacity to focus or concentrate is decreased by overuse, people
experience mental fatigue. The ART argues that contact with nature has the
potential to restore an individual’s directed attention capabilities. Hence,
an individual`s capacity for attention is recovered in natural environments,
which provide qualities of “fascination,” “being away,” “extent,” and
“compatibility” (Kaplan & Kaplan, 1989). These constructs are self-reported
measures and have been described as measures of perceived restorativeness
(Hartig, 2011). According to the Psycho-evolutionary Theory, humans
are biologically connected to safe, natural settings possessing trees, water,
and other vegetation for immediate positive responses. The Psychoevolutionary Theory suggests that natural settings possess a calming and
stress-reducing effect on humans. Therefore, in natural settings not only
a sense of restoration is experienced on purpose with the emotions, but
involuntary physiological reactions are triggered that provide rapid shortterm recovery from stress (Ulrich, 1983; Ulrich, et al., 1991).
Considering these theories, numerous studies have investigated
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associations between green space, mental health, and general health. Studies
show that green space is associated with restorative effects (Korpela, Ylen,
Tyrvainen, & Silvennoinen, 2008), positive physiological effects (Herzog
& Strevey, 2008), and quicker recovery from stress (van den Berg, Maas,
Verheij, & Groenewegen, 2010; Ward Thompson, et al., 2012). Studies also
reported that green space is related to reductions in the risk of psychosocial
and psychological stress-related diseases (Francis, Wood, Knuiman, &
Giles-Corti, 2012) depression and anxiety (Maas, et al., 2009; Beyer, et al.,
2014), and anger and aggression (Ulrich, 1979; Bodin & Hartig, 2003).
Green space has been shown to contribute to better health outcomes,
improve self-esteem and mood (Barton & Pretty, 2010), improve health and
well-being (Ward Thompson, et al., 2012; Mitchell & Popham, 2008), and
improve recovery time for surgical patients (Ulrich, 1984; Ulrich, Lundén,
& Eltinge, 1993).
Although many studies have been conducted regarding the restorative
and health benefits of green space, a few studies have been investigated
about the physical and psychological healing effects of green space at
hospitals (Chang & Chien, 2017). Additionally, most of the existing studies
have been conducted in developed countries such as USA, Australia, and
European countries (Lachowycz & Jones, 2011; Koohsari, et al., 2015).
Hospitals are highly-stressful places, therefore, those who stay in hospitals,
whether their role is a health professional, patient, or caregiver continually
face difficult situations and need to reduce stress and stress related issues.
While it is known that visiting and viewing greenness at hospitals help
patients recover from surgery and staff focus on work (Ulrich, 1984; Ulrich,
Lundén, & Eltinge, 1993; Chang, Sullivan, Lin, Su, & Chang, 2016), the
planning and design of healing environments at hospitals recently getting
attention from researchers (Naderi & Shin, 2008; Shukor, Stigsdotter, &
Nilsson, 2012). Therefore, understanding the influence of characteristics
of hospital greenness such as naturalness of hospital green, water features
etc. on restoration from stress as well as health benefits for hospital users
are important to investigate (Chang & Chien, 2017). In this respect, the
aim of this study was to investigate the associations between perceived
restorativeness of hospitals` greenness, people’s perceived restoration, and
health. For this purpose, the following questions were explored in this
study: 1) What is the relationship between perceived restorativeness of
hospital greenness and hospital users’ (i.e. health professionals, patients,
or caregivers) perceived restoration? 2) What are the relationships between
naturalness and perceived restorativeness of hospital greenness, water
feature and hospital users’ stress, mental health, and general health?
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2. METHODS
2.1. The study site and participants
The data used in this study were collected in Adnan Menderes
University Training and Research Hospital and Ataturk State Hospital (Fig.
1) located in the city of Aydin in 2016. These hospitals are classified as
regional hospitals offering comprehensive clinical services including regular
treatment, emergency treatment, hospitalization, and long-term care in
eight main medical categories. Currently, these hospitals have landscape
areas covered by lawns, pergolas, and small man-made structures.

Fig. 1: Adnan Menderes University Training and
Research Hospital and Ataturk State Hospital

Participants in this study were patients, caregivers, and hospital staffs
aged between 18–76 years. The patients were defined as the recipients of
health care service in Adnan Menderes University Training and Research
Hospital and Ataturk State Hospital. Caregivers are people who accompany
patients during their treatments in the hospitals or take care patients’ daily
living in the hospitals. Hospital staffs included the personnel hired to work
at the hospitals either to provide medical services, such as medical doctors
and nurses, or the general hospital staffs, such as the staffs in various
management or administrative departments.

2.2. The perceived restorativeness, naturalness, and
health indicators
The perceived restorativeness of hospitals` greenness was measured
with the ‘Perceived Restorative Scale’ (PRS) developed by Hartig et al.
(1997). This measure consists of 26 items which form four proposed factors
of a restorative environment: five items were evaluated for “being away”
(e.g., “Being here is an escape experience”), eight items were evaluated
for “fascination” (e.g., “This place has fascinating qualities”), four items
were evaluated for “coherence” (e.g., “There is too much going on”), and
nine items were evaluated for “compatibility” (e.g., “Being here suits
my personality”). Participants were asked to think about how true each
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statement was for them and to circle the answer that suited them best. The
respondents evaluated the PRS on an 11 point Likert scale with 0 = not at
all and 10 = completely. A factor analysis was conducted to reduce the PRS
items to the four ART components (being away, fascination, coherence,
and compatibility). Items for each ART component were summed and
then mean score was calculated. The mean perceived restorativeness of
hospitals` greenness could range from 0 to 10. Reliability was good.
The level of naturalness was evaluated and rated by two professional
landscape architects. A qualitative approach was adopted for this evaluation
based on knowledge and experience of two professional landscape architects.
A scale from 0 to 5 where the possibility was 11 different grades (0, 0.5,
1, etc.) in which 0 represents ‘barely’ and 5 represents ‘predominantly’. In
addition, participants were asked to rate how they perceive naturalness of the
hospitals. Then, naturalness of hospitals greenness`s scores were adjusted
(the average of the landscape architects’ and participants’ scores) based on
participants’ score. The participants also provided their demographic and
socio- economic status (e.g. sex, age, marital status, education level, job
status, and monthly household income.) The participants were also asked
to evaluate their own health considering the last two weeks (on a 0–10
scale, with 0 = low and 10 = high). The questions were: “How would you
evaluate your own health considering the last two weeks according to your:
‘level of stress’, ‘mental health’, and ‘general health’.

2.3. Analytic strategy
Preliminary analyses examined the normality of the variables. The
responses to the being away, coherence, stress, mental health and, general
health questions were normally distributed. A log-transformation y = loge
(x + 1) was applied to skewed outcomes on which all test statistics are based.
After that, the presence of multicollinearity issues between independent
variables was checked. Then, the associations between naturalness of
hospitals` greenness, water feature, and perceived restorativeness (i.e.
being away, fascination, coherence, and compatibility) were examined with
the multivariate linear regression analyses while controlling for age, sex,
accommodation, and income level as confounding factors. After that, the
relationship between naturalness of hospitals` greenness, water feature, and
perceived restorativeness and levels of stress, mental health, and general
health were examined with the multivariate linear regression analyses
while controlling for confounding factors. The results are presented as
unstandardized coefficients (b) with standard error (SE). A p-value of .05
was used to indicate statistical significance of all the analyses. SPSS version
23.0 was used for all statistical analyses.
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3. RESULTS
3.1. Characteristics of participants
The sample consisted of 300 participants aged between 18 and 76 years
(Mage = 40.21 years, SD = 13.86). 50.7% of the participants were male.
Sixty five percent of participants were married while 38.3% had bachelor or
graduate degrees. Fifty-three-point seven percent of the participants were
employed and monthly household income varied from less than $500–
$2500 or more (Mdnincome = $750 to less than $1000).

3.2. Naturalness of hospitals` greenness and perceived
restorativeness
As seen in Table 1, the multivariate regression analysis revealed
naturalness of hospitals` greenness was related to being away (b = .971, SE=
.065), fascination, (b = .903, SE= .060), coherence (b = .444, SE= .080), and
compatibility (b = .814, SE= .067). Water feature was also associated with
all ART components (being away (b = .802, SE= .106), fascination, (b =
.899, SE= .098), coherence (b = .403, SE= .131), and compatibility (b = .832,
SE= .110)). Regarding covariates, regression results showed that male (b =
.183, SE= .030) and retired people (b = .384, SE= .140) positively predict
fascination and being away, respectively.
Table 1: Regression coefficients for naturalness of hospitals` greenness and
perceived restorativeness
Being Away
b
SE
.013 .092
.002 .004
-.004 .107

Fascination
b
SE
.183* .030
-.002 .004
-.172 .099

Coherence
b
SE
.191 .114
.005 .005
-.061 .132

Compatibility
b
SE
-.007 .095
.008 .005
-.131 .111

.294

-.164 .255

.031 .340

-.354 .286

-.023 .047

.011

.043

.062 .058

.065 .049

.057 .300
.384** .140

-.267 .277
.134 .129

-.087 .370
-.042 .173

-.164 .311
-.025 .145

.014

.038

-.064 .035

-.089 .047

-.030 .039

.802*** .106

.899*** .098

.403** .131

.832*** .110

Naturalness
of Hospital
Greenness

.917*** .065

.903*** .060

.444*** .080

.814*** .067

R2

.430***

.461***

.122***

.363***

Variables
Sex (Male)
Age
Single
WidowDivorced
Education
Level
Unemployed
Retired
Monthly
Income
Water feature

.276

Note: * p≤.05, ** p≤.01, *** p≤.001, b: Unstandardized Coefficients, SE: Standard error.
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3.3. Naturalness of hospitals` greenness and health
indicators
As seen in Table 2, regression analysis revealed naturalness of hospitals`
greenness was not associated with any health indicators, nor water feature
while only compatibility was correlated with the stress (b = .256, SE= .096),
mental health (b = .249, SE= .092), and general health (b = .215, SE= .084).
Regarding covariates, the results showed that male were associated with
better general health (b= .262, SE= .110) while older people were associated
with worse mental health (b= -.014, SE= .006) and general health (b= -.025,
SE= .005). Singles were associated worse stress (b= -.313, SE= .144) while
widow-divorced participants were correlated with worse stress (b= -.825,
SE= .372) and general health (b= -1.187, SE= .328) compared to married
participants. More education level was correlated with better stress level
(b= .159, SE= .063) while monthly income was positively associated with
better mental health (b= .110, SE= .050) and general health (b= .090, SE=
.045).
Table 2: Regression coefficients for naturalness of hospitals` greenness and
health indicators
Variables

Stress

Mental Health

General Health

b

SE

b

SE

b

Sex (Male)

.164

.125

.211

.120

Age

.002

.006

Single

-.313

Widow-Divorced
Education Level

SE

.262

*

.110

-.014* .006

-.025

.005

.144

-.218

.139

-.194

-.825

.372

.663

.358

-1.187

.328

.159*

.063

.033

.061

.074

.056

Unemployed

.073

.401

-.381

.386

-.680

.353

Retired

-.351

.190

-.304

.183

-.288

.167

Monthly Income

.073

.051

*

.110

.050

.090

.045

Water feature

.012

.165

-.098

.159

.176

.145

Naturalness of
Hospital Greenness

-.069

.123

-.004

.119

-.166

.109

Being Away

-.024

.103

-.011

.099

.049

.091

Fascination

.084

.108

.003

.104

.024

.095

Coherence

.027

.064

.053

.062

.015

Compatibility

.256** .096

.249** .092

.215*

R2

.163***

.177***

.302***

*
*

.127
***

*

.057
.084

Note: * p≤.05, ** p≤.01, *** p≤.001, b: Unstandardized Coefficients, SE: Standard error.
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4. DISCUSSION AND CONCLUSION
The aim of this study was to investigate the associations between perceived
restorativeness of hospitals` greenness, people’s perceived restoration, and
health. The findings showed that the perceived restorativeness (being away,
fascination, coherence, and compatibility) is predicted by the perceived
naturalness of hospitals` greenness and water feature, which is consistent
with prior ART research (Hartig, Mang, & Evans, 1991; Akpinar, 2016).
On the other hand, the results revealed that the perceived naturalness of
hospitals` greenness and water feature were not associated with any health
indicator, which is not consistent with previous studies (Ward Thompson,
et al., 2012; Maas, et al., 2009; Mitchell & Popham, 2008). Only one of the
participants` perceived restorations (i.e. compatibility) correlated with
health indicators. Some of the results are expected and parallel with the
previous studies, whereas some are unexpected and different. Several points
that explain the differences between this study and the previous studies are
emphasized.
First of all, although previous studies indicated that view of and access
to green space is associated with health (i.e. physical and psychological)
benefits, some approaches have argued the need for engagement with beauty
of green space (Wei Zhang, Howell, & Iyer, 2014) and human perception
of landscapes is found to be associated with health and stress reduction
(Ulrich, et al., 1991; Ulrich, 1984). Studies showed that perceiving the
beauty of green space is associated with well-being (Zhang & Howell, 2011),
and those who perceive the beauty of green space well, reported better life
satisfaction and gratitude (Diessner, Solom, Frost, Parsons, & Davidson,
2008). Therefore, one of the reasons why hospital users’ health was not
associated with hospital greenness may be due to participants’ preferences
and perceptions as seen in Table 2 that only one of participants’ perceived
restorations (i.e. compatibility) correlated with health indicators. It seems
hospital users (i.e. health professionals, patients, or caregivers) did not perceive
the hospitals` greenness positively for their health. That is why hospital
users’ health indicators may not have correlated with hospitals` greenness.
Another reason for nonsignificant results may be the quality and
characteristics of hospital green spaces. The quality of green space in terms
of allowing relaxation and recreation were described as important factors
in improving mental well‐being (Pope, et al., 2015). Studies show that the
quality of urban green spaces is more relevant to mental health than their
quantity (Francis, Wood, Knuiman, & Giles-Corti, 2012). WHO (2016) also
reported that not all types of green space are associated with benefits for
people. It seems hospital users’ perception and preferences for certain type
and quality of green space in hospitals could be related to the likelihood
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that it provides health benefits for hospital users. The other possibility is the
characteristics of hospitals` greenness. As previous studies indicated some
characteristics of green space are associated with physical activity (WHO,
2016) which leads better health benefits. Chang and Chien (2017), for
instance, conducted a study to investigate how landscape features influence
the visitations of different users in a large regional hospital in Taiwan. The
authors found that different characteristics of hospital greenness promote
visits from specific user groups. Perhaps, the characteristics of hospitals`
greenness may have negatively influenced the hospital users, therefore,
it may have prevented positive effects of hospital greenness on hospital
users. In this respect, features studies could investigate what feature and
characteristics as well as quality of hospital greenness are correlated with
hospital users` health.
In conclusion, this research provides important assessments on how
hospital green spaces are restorative and healthful for hospital users. As
expected, hospital greenness provides restorative effects on people as
previous studies suggest. However, no health benefits were revealed in this
study meaning it is not expected considering previous studies findings.
Three possible reasons were highlighted in this study: 1) participants’
preferences and perceptions, 2) quality of hospital greenness, and 3)
characteristics of hospital green space. When considering hospitals as
highly stressful places, psychological and physical benefits of green space
can be useful for health professionals, patients, or caregivers to reduce stress,
depression, anxiety and improve physical health. For that reason, collaborations
between hospital administration and landscape architects are crucial to provide
such environment in hospital environment.
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KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ VE ORGAN
NAKLİ HASTALARINDA ERGOTERAPİ SANAT
AKTİVİTELERİNİN PLANLANMASI
Planning of Ergotherapy Art Activities in Chronic Renal Failure
and Organ Transplant Patients

Yasemin OĞUZ GÜNER*2
Özet
Kronik hastalıklar genellikle yavaş ilerleyen, düzenli ve sürekli tedavi, bakım
ve izlem gerektiren uzun dönem sağlık sorunlarıdır. Kronik böbrek yetmezliği
(KBY), böbrek işlevinin ilerleyici şekilde, geri dönüşümsüz kaybedilmesidir.
Son dönem böbrek yetmezliğine giren hastalar, diyaliz ya da organ nakli ile
yaşamlarını sürdürebilirler. Tıptaki gelişmelerle kronik hastaların yaşam ömrünün
uzatılmasının yanı sıra, bu süre içerisindeki yaşam kalitesi önemli bir sorun
olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle bu hastalarda mevcut medikal sorunların
dışında psikososyal sorunlar, hastaların yaşam kalitesini düşürmektedir. Diyaliz
tedavilerinin yan etkileri, organ nakli öncesi ve sonrası süreçte yaşanılan stresle
baş etmedeki yetersizlikler ile anksiyete, depresyon gibi ruhsal sorunlar, aile
ve sosyal konumundaki görev kayıpları ve psikososyal destekteki yetersizlikler,
hastaların yaşam kalitesini düşürdüğü gibi tedaviye uyumlarını da olumsuz yönde
etkilemektedir. Ergoterapi, sanatın hemen hemen tüm dallarını içine alan, sanatla,
yaratıcılıkla tedavi eden bir terapidir. Ergoterapi, iyileştirme sanatı gibi hastaların
günlük yaşam aktivitelerinde olduğu kadar ruhsal ve sosyal destek sağlayacak
rehabilitasyon programlarını yapar ve uygular. Bu çalışmayla, uzun yıllardır tüm
dünyada uygulanan Ergoterapinin kronik hastalıklardan böbrek yetmezliği ve
organ nakline hazırlanan ve organ nakli yapılan hastalarda kullanılması için, örnek
çalışmalar ile daha da geliştirilebilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek yetmezliği, Organ nakli, Ergoterapi,
Psikososyal destek, Sanat Aktiviteleri

Abstract
Chronic diseases are usually long-term health problems that require slow,
regular and continuous treatment, care and follow-up. Chronic renal failure (CRF)
is a progressive, irreversible loss of kidney function. Patients with end-stage renal
failure may continue their lives with dialysis or organ transplantation. In addition
to prolonging the life expectancy of chronic patients, the quality of life in this
period is becoming an important problem. Apart from the medical problems
present especially in these patients, psychosocial problems decrease the quality of
life of the patients. Side effects of dialysis treatments, inability to cope with stress
experienced before and after organ transplantation, psychological problems such
as anxiety, depression, loss of duty in family and social position and inadequacy
*
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of psychosocial support also affect treatment adaptations in a negative way as
patients decrease their quality of life. Ergotherapy is a therapy that treats almost
all the branches of art with art, creativity. Ergotherapy makes and implements
rehabilitation programs that provide spiritual and social support as much as it is
in the daily life activities of patients, such as rehabilitation arts. This study aims to
improve ergotherapin, which has been applied all over the world for many years, by
using case studies in order to use it in patients with chronic renal failure and organ
transplantation and organ transplantation.
Keywords: Chronic renal failure, Organ transplantation, Ergotherapy,
Psychosocial support

Giriş
Kronik hastalıklar genellikle yavaş ilerleyen, düzenli ve sürekli tedavi,
bakım ve izlem gerektiren uzun dönem sağlık sorunlarıdır. Özellikle
diyabet, hipertansiyon ve ateroskleroz gibi altta yatan ve sayısı her geçen
yıl artan hastalıklar nedeniyle organ yetmezliği insidansının artacağı
ön görülmektedir. Börek sağlığının geri dönüşümsüz olarak bozulduğu
kronik böbrek yetmezliği hastalarında renal replasman tedavisi diyaliz
ya da böbrek nakli ile yapılmaktadır. Ancak organ bağışı sayısındaki
yetersizlikler nedeniyle ülkemizde ve dünya da en sık yapılan tedavi
yöntemi diyalizdir. Diyaliz tedavisi böbrek nakli yapılmayan hastalarının
hayatta kalmaları için önemli ve vazgeçilmez bir tedavi yöntemidir. Ancak
yaşam kalitesi sorgulandığında böbrek nakli yapılan hastaların yaşam
kalitesi diyaliz tedavi alan hastalardan daha yüksektir. Diyaliz tedavisi
gören bir kronik böbrek yetmezliği 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.
Kronik hastalığa sahip bireylerin yaşam kalitesi birçok yönden
etkilenmektedir. Tıp alanında 1970-1980’li yıllarda bireyin yaşam kalitesine
yönelik çalışmalar başlamış ve hastaların tedavisindeki hedeflerden biri
haline gelmiştir. Tıp alanında yapılan gelişmelerle böbrek yetmezliği
hastalarının yaşam ömrü uzamış ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için
multidisipliner tedavi yaklaşımının psikososyal alanları da içine alması
gereği ortaya çıkmıştır.
Özellikle bu hastalarda mevcut medikal sorunların dışında psikososyal
sorunlar hastaların yaşam kalitesini düşürmektedir. Diyaliz tedavilerinin
yan etkileri, organ nakli öncesi ve sonrası süreçte yaşanılan stresle baş
etmedeki yetersizlikler ile depresyon, anksiyete gibi ruhsal sorunlar, aile ve
sosyal konumundaki görev kayıpları ile psikososyal destekteki yetersizlikler
hastaların yaşam kalitesini düşürdüğü gibi tedaviye uyumlarını da olumsuz
yönde etkilemektedir.
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Organ nakli kronik böbrek yetmezliklerinde en uygun tedavi seçeneği
olarak kabul edilmektedir. Organ nakli sürecinde hem nakil öncesi hem
nakil sonrası hastaların yaşamış oldukları psikososyal sorunlar bu konudaki
açık nedeniyle kimi zaman hayati boyutta sorunların yaşanmasına yol
açabilmektedir. Organ nakli olan hasta ve yakınının tedavinin yan etkileri,
hastanın beklentileri, eğilimleri, tedavi sürecindeki psikolojik değişiklikler
ve destek biçimleri konusunda eğitim almaları gerektiği düşünülmektedir.
Psikososyal desteğin eksikliği medical tedaviyi de yalnız bırakmakta, tedavi
uyumsuz hasta grubu bu sebeple rejeksiyon gibi sonuçların yaşanmasına
neden olmaktadır. Psikososyal desteğin en önemli yardımcı meslek grupları
da Klinik Psikologlar ve Ergoterapistlerdir.

Kronik Böbrek Yetmezliğindeki Hastaların Genel
Sorunları
Medikal sorunlar: Damar giriş yolu komplikasyonları, Diyaliz
komplikasyonları, Üremik mental etkiler, anemi, renal osteodistrofi,
Sosyal Sorunlar: Aile içindeki ve toplumsal görev kayıpları,
çalışamama, okula gidememe, hareket kısıtlılığı, yorgunluk, çocuk
hastalarda psikososyal gelişim yetersizlikleri (KBYli çocuklar sadece aile
üyeleri ile sınırlı kalan küçük sosyal çevreye sahip olup yaşıtlarından çok
daha izole yaşamaktadır. Bu nedenle çocuk KBY’li hastaların, sağlıklı
yaşıtlarından psikososyal gelişimleri daha yetersiz kalmaktadır. Toplumun
kronik böbrek yetmezliği ya da organ bağışı ve nakli konusundaki
bilgisizliği, ön yargı ve korkuları neticesinde bu hasta grubu daha da yalnız
bırakılmaktadır.
Psikolojik sorunlar: Aile ortamında veya arkadaş edinmede sorun
yaşayan bu gruptaki bireyler sosyal becerilerini kaybettikçe medikal
sorunların yanı sıra anksiyete ve depresyon başta olmak üzere çeşitli
psikolojik sorunlar yaşamaktadırlar. KBY’li hastaların tedavi sürecinden
kaynaklanan yaşam kalitesinde bozulma, mesleki fonksiyon, mobilitenin
ve ekonomik bağımsızlığın bozulması depresyon ve anksiyetenin önemli
etkenlerindendir.

İşlevsellik, Yetiyitimi Ve Sağlığın Uluslararası
Sınıflandırılması (ICF)
ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)
olarak bilinen İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması
2001 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanmıştır. ICF’te
kişilerin fonksiyonelliği ve kısıtlılığı ile ilgili durumları tanımlanır. ICF, her
biri iki bileşeni içeren iki bölümden oluşur.
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Fonksiyon ve Özürlülük
a) Vücut fonksiyon ve yapıları: Vücut fonksiyonları (body functions),
vücut sistemlerinin fizyolojik işlevleridir (psikolojik işlevler de dahildir),
vücut yapıları (body structures) ise organ, kol ve bacaklar ve diger bölümleri
gibi vücudun anatomik bölümleridir. Bozukluklar (impairments), vücut
işlevleri veya yapısında önemli bir kayıp ya da aykırılık gibi sorunlardır.
Kronik Böbrek Yetmezliği ya da organ yetmezliği hastalarında
fizyolojik ve psikolojik sorunlar görülmektedir.
b) Aktivite ve katılım: Aktivite (activity), birey tarafından bir eylem
ya da görevin yerine getirilmesidir. Katılım (participation), yaşamın içinde
olmaktır yani bir yaşam durumuna, sosyal hayata dahil olmayı ifade
etmektedir. Aktivite limitasyonu (activity limitation), kişinin, etkinliklerini
yerine getirirken yaşayabileceği zorluklarıdır. Katılımın kısıtlanması
(participation restriction), kişinin yaşam durumlarına yani sosyal hayata
dahil olmada karşılaşabileceği sorunlardır (1).
Kronik böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisi ya diyaliz yöntemiyle
ya da organ nakli ile yapılmaktadır. Diyaliz yöntemleri hemodiyaliz ve
periton diyalizi şeklinde olup hemodiyaliz işlemi için hastanın haftada
üç gün dörder saat hastane ortamında tedavisi yapılabilir. Periton diyalizi
hemodiyalize göre nisbeten daha özgür olsa da gün içinde ve özel odada
6 kere yapılması gerekmektedir. Her iki durum da hastanın günlük
zamanının büyük bir kısmını almaktadır. Ayrıca rutin kontroller için de
hastane ziyaretlerinin hasta için devam ettiği gerekli hallerde hastaneye yatış
yapıldığı durumlar da eklenince bu süre daha da artmaktadır. Bu bağlamda
hemodiyaliz tedavisi alan hastalarda damar giriş yolları ve diyalizin yan
etkileriyle halsizlik ve hareket kısıtlılığı sorunu baş göstermektedir.
Hastalar hemodiyalizin yapıldığı gün tamamen halsizlik nedeniyle istirahat
etmeleri gerekmektedir. Bu durum hem iş hem de sosyal hayatı olumsuz
yönde etkilemektedir. Hastaların çalışması da toplumsal hayata karışması
da oldukça sıkıntılı bir hal almaktadır.

Bağlamsal Faktörler
ICF’de kişisel ve çevresel faktörler, bağlamsal etmenler olarak yer almış
ve vücut fonksiyon ve yapıları, aktivite ve katılım ile etkileşimi gösterilmiştir.
a) Çevresel faktörler; insanların yaşadığı ve yaşamlarını kurduğu
fiziksel, sosyal ve düşünsel çevreyi oluşturur. Bu faktörler kişinin dışında yer
alır ve toplumun bir üyesi olarak kişinin performansı üzerinde pozitif veya
negatif bir etkisi olabilir, hareket ya da görevlerini yerine getirme kapasitesini
etkileyebilir veya kişinin vücut işlevleri ya da yapısı üzerinde etkileri olabilir.
Çevresel faktörler, iki düzeye odaklanacak biçimde düzenlenmiştir:
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- Bireysel; ev, iş yeri ve okul gibi kişinin yakın çevresini kapsar. Bu düzey,
kişinin yüz yüze geldiği çevrenin, aile, akrabalar, arkadaşlar ve yabancılarla
da doğrudan ilişkiye girdiği ortamın fiziksel ve maddi özelliklerini içerir.
- Toplumsal; resmi ve gayrı resmi sosyal yapılar, kişinin üzerinde etkisi
olabilecek topluluk veya toplum hizmetleri, sistem bağlarını içerir. Bu
düzey, iş çevresi, toplum etkinlikleri, devlet daireleri, iletişim ve taşımacılık
hizmetleri ve gayri resmi sosyal ağların yanı sıra kanunlar, yönetmelikler,
resmi ve gayri resmi kurallar, tutum ve ideolojileri de içerir (1).
Çevresel etmenler Vücut işlevleri ve Yapılar, Etkinlikler ve Katılım
bileşenleriyle etkileşim içindedir. Yeti yitimi, kişinin sağlık koşulları ile
kişisel etmenler, ve kişinin yaşadığı şartları oluşturan dışsal etmenler
arasındaki karmaşık ilişkinin sonucu olarak nitelendirilir. Bu ilişkiden
dolayı, farklı çevrelerin herhangi bir sağlık koşuluna sahip kişi üzerinde farklı
etkileri olabilir. Engelleri olan veya kolaylaştırıcı unsurları bulunmayan bir
çevre kişinin performansını kısıtlayabilir; çok daha kolaylaştırıcı çevreler
performansı arttırabilir. Ya engeller yaratarak (örneğin, ulaşılamayan
binalar v.b.) ya da kolaylaştırıcı unsurları sağlamayarak (örneğin, yardımcı
araçların bulunmayışı v.b.) toplum, kişinin performansını engelleyebilir.
Toplum içerisinde bilgi eksikliğine bağlı olarak kronik böbrek
yetmezliği olan ya da organ nakli yapılan bir hastaya yaklaşımda ciddi
sorunlar bulunmaktadır. Kronik böbrek yetmezli hastanın hemodiyaliz
ya da periton diyalizi için oluşturulmuş damar giriş yollarının görünmesi,
idrar torbasının olması ya da organ nakli yapılan bir hastanın maske
takması hastanın sosyal ortamlarında bulaşıcı bir hastalıkmış gibi tepkilerin
yaşanmasına yol açmaktadır. Çocuk hastanın oyun alanında, okulda,
otobüste, yetişkin hastanın akraba ortamında dışlanması gibi yanlış tutum
ve davranışlar nedeniyle hastalar psikososyal sorunlar yaşamaktadır.
b) Kişisel faktörler; Kişinin yaşamı, cinsiyet, ırk, yaş, yaşam biçimi,
alışkanlıklar, yetiştirilme, baş etme biçimi, sosyal geçmiş, eğitim, meslek,
şimdiki ve geçmiş deneyimler, tüm davranış örüntüleri ve karakter yapısı,
psikolojik beceriler ve diğer etmenleri içerir (1).
Kronik böbrek yetmezliği ya da organ nakli hastalarında her yaşta
kişisel faktörlerle hastalık arasında bir etkileşim söz konusudur. Bu durum
hem hastalığın başlangıcında inkar, kabullenme sürecinde hem de tedavi
esnasında uyum sürecinde etkilidir. Çocuk hastalarda yanlış ebeveyn ya
da sosyal çevre tutumları, tedaviye bağlı sıkıntılara katlanma konusunda
olumsuz etki gücüne sahiptir. Genç hastalarda beden imajındaki değişiklik,
damar giriş yollarının saklanması, büyüme çağında renal osteodistrofiye
bağlı olarak kemik deformiteleri, cilt rengindeki değişiklikler, organ nakli
hastalarında maske ve kortizon kullanımına bağlı gelişen imaj değişiklikleri
ile ruhsal hastalıklara eğilimin artması kişisel sorunların daha da artmasına
yol açmaktadır.
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Ergoterapinin KBY Hastalarında ve Organ Nakli
Hastalarında Kullanımı
KBY ve Organ Nakli hastaları multidisipliner yaklaşımla tedavi
edilirler. Nefrolog, Radyolog, Damar Cerrahı, Diyaliz Hekimi, Diyaliz
Hemşiresi, Organ Nakli Koordinatörlüğü ve Psikiyatrist gibi uzmanlık
alanları hastanın fiziksel, psikolojik, sosyal yönde bozulan iyilik halini
sağlamak üzere koordine çalışmaktadırlar. Ergoterapi, ülkemizde yeni
gelişen bir alan olup aktivite aracılığıyla sağlığı ve iyilik halini geliştirmeye
odaklı bir sağlık mesleğidir. Ergoterapistler, hastalık, engellilik ve çevresel
engeller nedeniyle günlük aktivitelere katılım problemli kişilerle çalışan
rehabilitasyon takımının özel üyeleridir.
KBY hastaları, fiziksel
güçte
azalma, beslenme özgürlüğünde
kısıtlanma, komplikasyonlara bağlı damar giriş yolunun açıldığı kol
ya da bacakta dolaşım bozukluğu, şişme, ağrı gibi nedenlerle hareket
kısıtlılığı, diyaliz tedavisinin ya da organ nakli tedavilerinin seyrindeki
belirsizlikler ve sosyal izolasyon nedeniyle oluşan psikolojik sorunlardan
kaygı, anksiyete, depresyon gibi sorunlar nedeniyle oluşan isteksizlik
dugusu oluşmaktadır. Bu bağlamda hastaların multidisipliner ekibin
içinde ülkemizde yer almayan klinik psikologları ve ergoterapistleri de
almak gerektiği düşünülmektedir. Her yaştan ihtiyaç halindeki KBY
ve Organ nakli hastaların tıbbi desteğin dışındaki destek alanlarına da
dikkat edilmesi gerekmektedir. Hastalık nedeniyle hareket kısıtlılığı ve
buna bağlı psikososyal sıkıntı yaşayan yaşam kalitesi bozulan hastaların
ergoterapistlerin desteğine ihtiyacı bulunmaktadır. AOTA’nın yayınladığı
Ergoterapi Uygulamaları Çerçevesi’ne göre ergoterapinin çalışma alanı,
aktivite aracılığıyla hastaların günlük yaşama katılmasını sağlamaktır.
Temel amaç sağlık ve iyilik hali arasındaki ilişkiye odaklanmaktır. KBY
hastalarında, ergoterapiyle aktiviteye yardım eden veya engel oluşturan
duygu ve düşüncelerin neden olduğu psiko-emosyonel faktörleri, sosyal
olarak yapılandırılmış davranışlar, inanışlar, roller ve beklentiler gibi
sosyo-kültürel faktörleri destekleyebileceği düşünülmektedir.
Sağlık problemlerini hem bireysel hem de sosyal alanda değerlendiren
ICF, sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi ve her türlü toplum araştırmalarında
kullanılabilindiği gibi, “Sağlık ve Engellilik” konusunda bilgi edinmek,
sosyal engelleri yok etmek ve topluma katılımı sağlamak üzere yapılacak
çalışmalarda da kullanılabilir (1).
Kişi aktivite modeli; Model of Human Occupation (MOHO), Reilly’in
Occupational Davranış Modeli’nden etkilenilenerek geliştirilmiştir ve diğer
disiplinlerden teoriler içerir. Bu interdisipliner temel, antropoloji; sosyoloji;
psikoloji, çevresel ve sosyal psikoloji ve Von Bertalanffy tarafından
tanımlanmış olan sistemler teorisini kapsar. MOHO’nun şimdiki versiyonu
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dinamik sistemler teorisine dayalıdır ve dört ilke içerir. Bu ilkeler aşağıda
gösterilmiştir. MOHO’yu Destekleyen İlkeler İnsan, her biri birbiri ile
bağlı olan ve çevre ile etkileşim içinde olan değişken elementlerden oluşur.
Kişi ve onun çevresindeki elementler arasındaki dinamik etkileşim ile
düşünme, hissetme ve yapma ortaya çıkar. Disfonksiyon, kişinin içsel ve
dışsal durumlarının etkileşimlerinin bir sonucudur. Fonksiyon, hatalı
elementin iyileştirilmesi ya da kişideki diğer element veya çevresel
modifikasyon tarafından kompanse edilmesi ile geliştirilebilir. MOHO’
nun anahtar temelleri, sağlık ve iyilik hali, kişi ve çevre arasındaki sürekli
olan karşılıklı etkileşime bağlıdır ilkesini de destekler (2, 3). MOHO, kişiyi
kendini yeniden düzenleyebilme ya da düzenlenebilme kapasitesine sahip,
açık bir sistem olarak görür. Sistemler teorisini takiben üç içsel alt sistemde
verimlilik meydana gelir. Bunlar: alışkanlık, performans kapasitesi ve irade
ile ilgili alt sistemleridir. Alışkanlık alt sistemi, günlük rutinlerin çoğunu
düzenleyen davranış paternlerinde aktivite davranışı organize eder. Bu
paternler fiziksel, sosyal ve temporal dünyanın ritimleri ve gelenekleri ile
kişileri bütünleştirir. Bu sistemin roller ve alışkanlıklar olmak üzere iki
bileşeni vardır. Alışkanlıklar kişinin görevlerini yerine getirmesinin tipik
yolları ya da rutinlerdir. Rol, davranışlar ve hareketlerin birleşimi ile ilişkili
ve sorumluluklar ile beklentilerin eşlik ettiği sosyal grup içindeki pozisyon
ya da durumdur. Fonksiyonel bireyler genellikle çeşitli yaşam rollerini
içselleştirirler, kabul ederler ve hayatlarını sürdürmek için ihtiyaç duyulan
dengeyi başarmada rolleri gerçekleştirmeyi gerekli bulurlar (4, 5).
Performans kapasitesi alt sisteminde performans kapasitesi bir
şeyleri yapabilme becerisidir. Bunlar, kas-iskelet, kardiyopulmoner,
nörolojik ve kognitif yansımaları içerir. Algısal ve işlemleme becerilerine
dikkat, planlama, organizasyon, sıralama, problem çözme ve baş etme
becerileridir. Aktivite katılımı kişinin iyilik halini edinmesi için gerekli
olan ve sosyokültürel durumun bir parçası olup günlük yaşam aktivitelerini
gerçekleştirmeyi ifade eder. Aktivite katılımı kişinin motivasyonu ve motor
kapasitesi gibi bireysel faktörlerden etkilendiği gibi çevresel ve kültürel
durumlardan da etkilenir (4-6). Çevre MOHO’nun hayati bir parçasıdır.
Bireyin sağlık ve adaptasyonu bu yolla sağlanmaktadır. MOHO, çevrenin
aktivite davranışına etkisini fırsatlar, kaynaklar, talepler ve kısıtlılıklar
olarak tanımlar. Ayrıca çevreyi, fiziksel, sosyal ve aktiviteye özel ortamlar
olarak tanımlar.
Organ yetmezliği yada organ nakli durumunda hastalığa bağlı
sorunlar ruhsal sorunları, ruhsal sorunlar da hastaların yaşam kalitelerini
etkilemektedir. Hastalar ruhsal sorunlar nedeniyle pek çok alanda yeti
yitimi yaşarlar. Hastaların hastalıkla baş etme tutumları özgül bilişsel,
duygusal ve davranışsal çabalarını da etkiler. Baş etme yolları ile ilgili
bir model geliştiren Lazarus ve Folkman, başa çıkmayı “stresli olay ya
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da durumların yol açtığı duygusal gerilimi azaltma, yok etme ya da bu
gerilime dayanma amacıyla gösterilen bilişsel, davranışsal ve duygusal
tepkilerin bütünü” şeklinde tanımlamışlardır. Başa çıkma modeline göre
başa çıkma davranışlarının rahatsızlık yaratan kaynağı ortadan kaldırmak
ya da azaltmak, stres yaratan durumla ilgili değerlendirmeleri değiştirmek
ve rahatsızlığa yol açan duyguları düzenlemek gibi amaçları vardır (7).
Hastalarda baş etme becerilerini hastalığa bağlı ve emosyonel kaynaklı
sorunlar şeklinde belirleyebiliriz. Hastalığa bağlı sorunlarla baş etmede
başa çıkma, hastalıkla ilgili eğitim alma, bilinçli çaba gösterme, mantıklı
davranma şeklinde olurken emosyonel başa çıkma yolları genellikle
uzaklaşma, kendini kontrol etme, sosyal destek arama, kabullenme gibi
davranışları içermektedir.
Yapılan çeşitli çalışmalarda depresif belirtileri yüksek olan kişilerin
stresli durumlarda daha çok duygulara odaklı baş etme yollarını tercih
ettikleri ortaya konmuştur. NolenHoeksema ve arkadaşları kronik
stres yaşayan depresif kadınların boyun eğici yaklaşımları daha fazla
kullandıklarını belirtmişlerdir. Cohen ise psikolojik sağlık açısından
önemli olanın hangi baş etme yollarının kullanıldığının değil, başa çıkma
davranışları repertuarının genişliği olduğunu belirtmiştir. Başka bir deyişle
kişi bir olayla baş edebilmek için ne kadar fazla yol kullanabiliyorsa, o
olaydan o kadar az etkilenecektir (7).

Ergoterapi
Ergoterapi, kişinin günlük aktiviteler için fonksiyonel bağımsızlığını,
sosyal katılımını ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Ergoterapi
çalışmaları fiziksel çevre , sosyal çevre ve kültürel çevre odaklıdır. Kronik
Böbrek Yetmizliği hastalarında da diyaliz tedavisi için diyaliz ünitesi ve
hastane ortamını, sosyal çevresi için aile, akraba, arkadaş, hasta, hemşire,
doktor etkileşimini, kültürel çevre etkisi ise toplumun değer yargıları, KBY
ve Organ Nakli konusunda bilgi ve davranışları ile çevreden beklentiler,
engeller ve destekleri düşünebiliriz.
Quebec engellilik modelinde, bir bozukluğa sahip kişinin
fonksiyonunun, anatomik ve fizyolojik hasardan olduğu kadar yaşadığı
çevreden de etkilendiği belirtilmiştir. Quebec hem de ICF Modelleri
çevresel faktörleri sosyal ve fiziksel faktörler olarak ikiye ayırır. Sosyal
faktörleri; politik, ekonomik ve sosyokültürel faktörler olarak, fiziksel
faktörleri; doğal ve gelişim olarak belirler. Anlaşılacağı üzere sosyal
faktörler içerisinde sosyokültürel faktörler yer almaktadır. Bu da KBY
hastalığı ve organ bağışı ve nakli konusunda toplumun sosyokültürel
düzeyi hastaların çevresel yolla oluşabilecek fonksiyonel ve ruhsal olumsuz
etkisini ortaya çıkarmaktadır. Ülkemizde ve dünyada sayısı artan pek çok

Yasemin OĞUZ GÜNER 303
organ nakli hastası buna karşın yetersiz organ bağışının olması diyaliz
tedavisiyle hastaların daha düşük yaşam kalitesine muhtaç bırakmaktadır.
Organ yetmezliğini ortaya çıkartan en başta gelen hipertansiyon, diyabet
gibi hastalıklarla, önce sağlıklı organların korunması sonra da organ bağışı
konusunda eğitimlerin arttırılması gerekmektedir.
ICF’teki çevre anlayışında mevcut olan Destek ve ilişkiler, Tutumlar,
Hizmetler, sistemler ve politikalardır. KBY ve organ nakli hastalarında
önemli sorunlardan biri psikososyal desteğin eksikliğidir. Hastanın ve
ailenin hastalık konusunda eğitimi medikal olduğu kadar psikiyatristlerin
yanı sıra klinik psikologlar, ergoterapistler de bulunarak psikososyal desteği
vermesi gerektiği düşünülmektedir. Kurum ve kuruluşlarda bu hastaların
aldığı tedaviye yönelik düzenlemelerde bulunularak iş ve eğitim imkanları
sağlanmalı böylelikle sosyal hayata katılmaya devam etmelidirler. Bu
hasta grubunda belirlenen en önemli sorunlardan biri işsizlik, ekonomik
sorunlar, eğitime devam edememe gibi sorunlar nedeniyle ortaya çıkan
psikososyal sonuçlardır. Sistem ve politikalar, idari kontrol ve denetleme
mekanizmalarını; hizmetleri, sistemleri ve toplumun çeşitli sektörlerindeki
diğer altyapısal aktiviteleri organize eden, yerel, bölgesel, milli ya da
uluslararası devlet ya da diğer otoriteler tarafından oluşturulan kurallar,
düzenlemeler ve standartlardır(8). Bu bağlamda hastalar için sosyal
çevrenin devamlılığı için hem alt hem üst kademeli organizasyonlarla
sağlanabilecektir.

Ergoterapi Sanat Aktivitelerinin Planlanması
‘Ergo’ kelimesi Yunanca kökenli olup ‘iş’ anlamına gelmektedir.
Ruhsal veya fiziksel engeli bulunan bireyleri duruma yönelik aktivitelerle
yeniden topluma kazandırmak amacıyla uygulanan bir yöntemdir.
Ergoterapi, bir diğer adıyla uğraş terapisi, bünyesinde sanat, müzik, resim,
el işi, fiziksel aktiviteler, motor-fonksiyon terapisi, duyumsal algı sağlama
egzersizleri, yaşamı idame ettirebilme egzersizleri gibi bir çok etkinliği
barındırmaktadır(9).

Ergoterapinin Tarihçesi
M.S. 4. yy. da Bergama’da Asklepios (Yunan mitolojisinde tıp ve sağlık
tanrısı) tapınağında şifalı su, çamur banyoları, spor ve tiyatro etkinliklerinin
engelli kişilerin rehabilitasyonunda kullanıldığı bilinmektedir. Ergoterapi
ABD’ de bir akım olarak başlayıp daha sonra Avrupa’ ya yayılmıştır.
1700’ lü yıllarda aydınlanma çağında boyunca ergoterapi gün yüzüne
çıkmaya başlamıştır. Bu dönemde ruhsal hastalıklar için önemli fikirler
ortaya atılmıştır. 1793 yılında Pinel daha sonra ‘moral tedavisi ve uğraşı’
olarak adlandırılacak olan yaklaşımın temellerini atmıştır. Pinele göre
moral tedavisi bir kişinin duygularını iyileştirmek anlamına geliyordu.
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Böylece ruhsal sorunların tedavisinde temel olarak günlük aktivitelerin
düzenlenmesine odaklanıldı. 1840-1860 yıllarında ABD hastanelerinde
moral tedavisi ve uğraşı altın çağını yaşadı. Bu dönemde sanat ve el uğraşıları
önem kazanmaya başladı ve tedavide kullanılmaya başlandı. Fakat 19. yy.
boyunca sivil savaş döneminde ABD’ de moral tedavisi önemini yitirdi.
1900’ lerin erken dönemlerinde Susan Tracy isimli bir hemşire uğraşı
tedavisini ruhsal hastalıklarda yeniden uygulamaya başladı. Bu girişimleri
sonunda ‘uğraşı hemşireliği (occupational nurse)’ dünyaya kazandırılmış
oldu. İkinci Dünya Savaşı sonrası evine dönen çok sayıda fiziksel ve ruhsal
sıkıntılar yaşayan askerler nedeni ile çok sayıda ergoterapiste ihtiyaç
duyuldu. 1960’ lara kadar rehabilitasyon hareketi yüksek bir ivme kazandı.
Bu noktadan sonra ergoterapistler sadece ruhsal değil fiziksel sıkıntıları
iyileştirmek adına da çalışmalar yapmaya baþladılar. 1965 yılında ABD’ de
ergoterapi sağlık sigortası kapsamına girdi.
Türkiye’ de ergoterapi henüz yeni tanınmaya başlayan bir meslek
alanı olmakla birlikte, tarihimizde Selçuklu hükümdarı Dukak’ ın 1154
yılında hizmete açtığı Nureddin Hastanesi, Gıyaseddin Keyhüsrev ‘in
1228 yılında hizmete açtığı Turan Melik Darüşşifası’ nda hastalarda
müzik tedavisinin uygulanmýþ olduðu bilinmektedir. 1308 yılında İlhanlı
hükümdarı Olcayto Mehmed’ in kızı prenses Yıldız Hatun’ un yaptırdığı
Amasya Darüşşifası, dünyada akıl hastalarının su sesi ve müzik ile tedavi
edildiği ilk kurumdur. Cumhuriyet tarihimizde ise ilk kez 1924 tarihinde
Mustafa Kemal Atatürk’ ün emri ile açılan Heybeliada Sanatoryumunda
tüberküloz (verem) hastalarına ayakkabıcılık, daktilo kullanımı, fotoğraf
sanatı gibi zanaatler öğretilerek hastaların meslek sahibi olmaları
sağlanıyordu (10).

Ergoterapi Modelleri
Ergoterapi, kullanıldığı alanlara ve hastalıklara göre içerisinde bir çok
model barındırmaktadır. Bunlar;
-Ergoterapi müdahale süreci modeli (Occupational Therapy
Intervention Process Model) -Aktivite performans süreci modeli
(Occupational Performance Process Model) -Ýnsan Aktivite modeli
(Model of Human Occupation) -Kanada Aktivite performasý ve katýlýmý
modeli (Canadian Model of Occupational Performance and Engagement)
-Avusturalya Aktivite performansý modeli (Occupational Performances
Model - Australia) -Kawa (River) modeli (Kawa-River Model) -Fonksiyonel
grup modeli (Functional Group Model) -Fonksiyonel bilgi iþleme modeli
(Functional Information Processing Model) -Biyomekanik kaynak
çerçevesi modeli (Biomechanical Frame of Reference) -Rehabilitasyon
modeli (Rehabilitative Model) -Nörofonksiyonel model (Neurofunctional
Model) -Biliþsel yetersizlik modeli (Cognitive Disabilities Model) -Dinamik
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sistem modeli (Dynamic Systems Theory) -Duyusal bütünleþme modeli
(Sensory Integration Model), -Yaþam tarzý performansý modeli (Lifestyle
Performance Model) -Hasta odaklý kaynak çerçevesi modeli (Client
Centered Frame of Reference) -Biliþsel davranýþçý kaynak çerçevesi
modeli (Cognitive-Behavioral Frame of Reference) -Psikodinamik
kaynak çerçevesi modeli (Psychodynamic Frame of Reference) -Ýnsan
performansýnýn doðasý modeli (Ecology of Human Performance Model)
-Ýyileþme ve kendi kendine yönetim modelleri (Recovery Models and SelfManagement Models) -Transaksiyonel model (Curtin katýlým modeli,
yaþam tarzý aðacý modeli, Mahidol klinik sistem modeli) -Adli Ergoterapi
Modeli (Forensic Occupational Therapy Model) (10)
-Yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilatöre bağlı hastalarda(11),60
yaþ üzeri bağımsız yaþayan kişilerde(12), Dirençli şizofreni
hastalarında(13), Demans hastalarında ve onların bakımını üstlenen
kişilerde(14), felçli hastalarda(15), Parkinson hastalarında(16), 0-6 yaş
arası gelişimsel bozukluğu olan çocuklarda(17), 70 yıllık süreçte otizmli
bireylerde(18), Çok düşük doğum ağırlığı olan çocuklarda(19), Otizmli
çocukların annelerinde(20), Akut akciğer hasarı bulunan yoğun bakım
hastalarında(21), Serebral palsili çocukların ailelerinde(22), Multipl
Sklerozu (MS) bulunan hastalarda(23), 7-11 yaş arası uyum sorunu yaşayan
7 çocukla ve bakım verenleri ile yapılan bir çalışmada(24) ergoterapi süreci
sonunda anlamlı düzeyde artış tesbit edilmiştir.

Ergoterapi Sanat Aktiviteleri
Kronik organ yetmezliği ve organ nakli, hasta ve ailesi için yeni
bir yaşam deneyimi bazı durumlarda da travma halidir. Kronik
organ yetmezliği ile yaşam kalitesinde kısıtlamalardan kaynaklanan
bozulma sadece hastayı değil onun yakınındaki kişileri de etkiler. Yeme
alışkanlıklarından sosyal çevre iletişimine kadar yaşamın birçok alanında
değişiklikler yaşanır. Bu yeni sürece zaman zaman hastanın kendisi olduğu
kadar ailesi de adaptasyonda zorluk yaşar. Bu durum hem hastanın kişisel
sorunlarının hem de aile içerisinde mevcut sorunların daha da artmasına
yol açarak bir takım çatışmaların yaşanmasına yol açabilir. Aile içerisinde
desteğin güçlü olmadığı durumlarda kronik böbrek yetmezliği hastalarında
hemodiyaliz seansına gelmeme, ilaçları ve kontrolleri aksatma şeklinde
sonuçların yaşanmasına dolayısıyla diyaliz yetersizliğine neden olmaktadır.
Benzer durum organ nakli olan hastalarda da olası sorunlar nedeniyle
ilaç ve kontrolleri aksatma ya da tamamen bırakarak nakledilen organı
kaybetmeye yani rejeksiyona yol açabilmektedir.
Hastaların tedavi sürecinde Ergoterapistler hastalarda performans
becerilerini etkileyerek fiziksel, bilişsel ve psikososyal faktörleri etkileyen
araçları kullanarak destek sağlarlar. Özellikle bu faktörleri etkileyebilecek
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spesifik alanın hastalarına bilgi birikimleriyle potansiyel olasılıkları henüz
gerçekleşmeden saptama ya da yönlendirme desteği sağlayabileceklerdir.
Gözlemde hastaların doktor ve diyaliz hemşiresi ya da organ nakli
hemşiresinden sonra üçüncü göz olacaklardır.

Şekil: Ergoterapinin Beyinde Oluşturduğu Etkiler
https://tr.pinterest.com/pin/166351779964075678/ 23.08.2017

Ergoterapistler, hastaların katılma becerilerini, üretme becerilerini,
sosyal becerilerini, kendini ifade becerilerini, rol becerilerini arttıracak
aktiviteleri planlar. Ergoterapiyle diyaliz ve organ nakli hastalarının
ihtiyaçlarını ortak paydada toplayarak hazırlanan aktiviteler
planlanabileceği düşünülmektedir. Hastalardaki sosyal rollerinin, meslek
ya da eğitim hayatında oluşan duraklamalar ile anksiyete depresyon gibi
ruhsal ve medikal sorunların aşılmasında destek sağlayabilecek aktiviteler,
sanatsal ya da uğraş terapisidir.
Bu hasta grubu yatağa bağlı olmayan, bilinci yerinde, böbrek
yetmezliği ya da nakli dışında organ hasarı bulunmayan, ince ve kaba
motor koordinasyonun sorun olmayan hastalarda müzik, resim,ebru,
dokuma, seramik çalışmaları, boz-yap, el işi uygulamaları, şeklinde
planlanabilir. Ancak hemodiyaliz için oluşturulan damar giriş yollarından
fistüllerin cerrahi yolla oluşturulmasından sonra bulunduğu koldaki
kasların güçlendirilmesi için içerisinde bu amacı da destekleyen oyunlar
ve uğraşlar da planlanması gerekir.
Hastalar, Duyu-Motor Komponenti, Kognitif Komponent
Psikososyal Komponent olmak üzere üç başlıkta değerlendirilirler.

ve
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Duyu-Motor Komponent;
7 duyunun dışarıdan algıladıklarını merkezi sinir sistemine
iletilebilmesi
İletilen duyulara verilecek cevapların merkezi sinir sisteminden
perifere iletilerek yanıt cevabın ortaya çıkması

Kognitif Komponent
Dikkat
Hafıza
Koordinayon
Oryantasyon
Yönetimsel Fonksiyonlar ( Problem çözme, karar verme …)

Psikososyal Komponent
İletişim becerisi
Kendini ifade edebilme
Kişiler arası ilişkiler
Stresle başa çıkma becerileri…(İyigün, 2016)
Bu bilgiler ışığında bu gruptaki hastalarla yapılabilcek sanat
aktivitelerini aşağıdaki gibi planlayabiliriz; Yaprak ya da çiçek baskı
çalışması
-

Boyalı bitki baskı çalışması ( Mısır, biber, elma, patates, yaprak vb.)

-

Ponpon ve ponpondan tasarımyapma çalışması

-

Çiçek ekimi

-

Müzik çalışması

-

Resim çalışması

-

Ebru çalışması

-

Seramik çalışması

-

Islak keçe çalışması

-

Origami çalışması

-

Perküsyon çalışması

-

Doğal ve atık ürünlerden tasarım çalışması (Kozalak,taş, dal, pet
şişe, kutu, vb.)
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-

Gazete kağıdından çiçek, sepet, vazo vb. yapımı

-

İpten avize, vazo yapma çalışması

-

Dokuma çalışması

-

Drama çalışması v.b.

1-Yaprak ya da çiçek baskı çalışması
Malzemeler: Canlı, kalın farklı büyüklük ve çeşitte taze yapraklar,
renkli çiçekler.
Yapılışı: Çiçekler, yapraklar tek tek olabildiği gibi bir kompozisyon
içerisinde kağıt, peçete, pamuklu kumaş ya da seramik hamuru arasında
üstünden çekiç ile ya da sıkıştırmak suretiyle renk ve desenlerinin
çıkartılmasıyla yapılır. Bu baskılardan tekrar tasarımlar yapılabildiği gibi
resim gibi de kullanılabilir.

https://tr.pinterest.com/pin/342484746653775464/E.T.21.10.2017
https://tr.pinterest.com/pin/342484746653775785/ E.T.21.10.2017
http://www.otchipotchi.com/2011/10/on-my-working-table-today_30.html
E.T.21.10.2017

Her mevsimin kendine ait bitkileri hastane, ev, yol kenarı ya da parktan
aile ya da arkadaşlarıyla sosyal bir etkinlik şeklinde toplanıp daha sonra
atölyede yaratıcılığın kullanıldığı bir aktivitedir.
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2- Boyalı bitki baskı çalışması ( Mısır, biber, elma, patates,
yaprak, mantar vb.)
Malzemeler: Mısır, biber, elma, patates, yaprak, mantar vb. ile sulu
boya, guaj boya veya kumaş boyası, fırça.
Yapılışı: Edinilen malzemeler kağıt ya da pamuklu kumaş üzerine
sulu boya, guaj boya ya da kumaş boyası kullanırak yapılan baskı
çalışmasıdır.

https://tr.pinterest.com/pin/342484746653775486/ E.T.21.10.2017
https://tr.pinterest.com/pin/342484746653775496/ E.T.21.10.2017

3-Ponpon ve ponpondan tasarım yapma çalışması
Malzemeler: Farklı renklerde yün ip, karton, makas
Yapılışı: Daire şeklinde kesilen eşit çaptaki 2 kartonun merkezinde
yine küçük bir daire boşluk açılır. Yün ipler büyük dairenin dışından
küçük merkezdeki boşluk arasında dolanarak tüm karton iple sarılır. Tek
renk ya da farklı renklerle çok katlı yapılan bu sarma işleminden sonra
ipin başlangıç ucuyla bitiş ucu birbirine düğümlenir. Son olarak iki daire
kartonun arasından ipler kesilir. Oluşturulan bu ponponlar ile sepet
süsleme, paspas yapımı, kapı süsü gibi yeni tasarımlar yapılabilir.
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https://tr.pinterest.com/pin/342484746653775476/ E.T.21.10.2017

4-Çiçek ekimi
Malzemeler: Farklı renk ve türdeki çiçekler, toprak, minik kürek, su,
eldiven, saksı, gazete kağıdı, dekoratif taş.
Yapılışı: Masa üzerine serilen gazete kağıdı üzerine malzemeler
getirilir. Eldivenler giyilip çiçek ekimi istenilen kompozisyonla çiçekler
saksılar içine ekilir. Dekoratif amaçlı küçük taşlar boyanabilir, saksı
boyanabilir.

https://tr.pinterest.com/pin/154600199679577793/ E.T.01.11.2017
https://tr.pinterest.com/pin/342484746653775576/ E.T.01.11.2017
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5-Müzik çalışması
Malzemeler: Müzik cd’lerinden ya da canlı müzik.
Yapılışı: CD ya da canlı müzik dinleme şeklinde olabildiği gibi
enstrüman çalmayı öğrenme ya da grup çalışması yapılabilir.

http://www.karar.com/yurt-haberleri-haberleri/diyaliz-merkezinde-bobrekhastalari-icin-senfonik-konser# E.T.01.11.2017

6-Resim çalışması
Malzemeler: Sulu boya, guaj boya, kara kalem, fırça, resim kağıdı.
Yapılışı: Serbest çalışma etkinliği şeklinde yapılır.

https://tr.pinterest.com/pin/342484746653775538/ E.T.01.11.2017
https://tr.pinterest.com/pin/342484746653775568/ E.T.01.11.2017

Serbest çalışma ortamı hastaların kendi duygu ve düşüncelerini
anlatma imkanı sağlayarak hastayı rehabilite eder. Hastalık duygusundan
uzaklaşmasına yardımcı olur.
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7-Ebru çalışması
Malzemeler: Ebru seti.
Yapılışı: Tekne içine hazırlanan kitre dökülerek renklerle oluşturulan
şekiller kağıda baskı şeklinde alınıp kurutulur.

https://tr.pinterest.com/pin/454441418640801781/ E.T.01.11.2017

8-Seramik çalışması
Malzemeler: Seramik hamuru
Yapılışı: Serbest kompozisyonlarda tabak, biblo, vazo, takı
tasarımları ya ada boyama yapılabilir.

https://tr.pinterest.com/pin/452048881330705878/ E.T.01.11.2017

9-Islak keçe çalışması
Malzemeler: Yün keçe, naylon örtü, sabun, püskürtme şişesi,
sıcak su, tül, havlu.
Yapılışı: Naylon örtü ve üzerine tül masa üzerine serilir. Yün keçe
ince parçalar halinde çekilerek istenilen tasarımda birkaç kat olacak şekilde
balık sırtı yerleştirilir. Daha sonra tül keçe üzerine örtülerek sabunlu sıcak
su püskürtülerek ıslatma işlemi yapılır. İyice sabun ve su yardımıyla yünün
keçeleşmesi için ovulur. İşlem çok defa tekrar edilip fazla köpük havluyla
silinir. Daha sonra tül açılarak keçe soğuk suyla yıkanıp kurutulur. Bu
şekilde şal, patik, eldiven, çiçek yapmak mümkündür.
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https://tr.pinterest.com/pin/475270566906582012/ E.T.09.11.2017
https://tr.pinterest.com/pin/342484746653655221/ E.T.09.11.2017

Keçeleştirme işlemi uzun süreli çalışma gerektirmesine karşın sıcak su
ve sabunla yapılan bu etkinlik oldukça rahatlatıcıdır. Tasarımlarını yapan
kişiler bunu kazanca da dönüştürebilirler.

10-Origami çalışması
Malzemeler: Kağıt, origami çalışma kitabı.
Yapılışı: Origami kitabından seçilen çalışma uygulanır.

https://tr.pinterest.com/pin/342484746653775667/
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11-Perküsyon çalışması
Malzemeler: Perküsyon ve tokmak
Yapılışı: Perküsyon aletleriyle uyumlu ritimler üretilen grup
çalışmasıdır.

https://tr.pinterest.com/pin/342484746653775661/ E.T.01.11.2017
https://tr.pinterest.com/pin/342484746653775663/ E.T.01.11.2017

12-Doğal ve atık ürünlerden tasarım çalışması (Kozalak,

taş, dal, pet şişe, kutu, vb.)

Malzemeler: Kozalak, taş, dal, pet şişe, kutu vb.
Yapılışı: Toplanılan malzemelerle çeşitli tasarımlar yapmak
mümkündür. Örneğin kozalaklar boyanarak kapı süsü, deniz kıyısından
toplanan taşlar üzerine resimler yapılarak ya da transfer edilip cilalanarak
süsler, dallardan örneğin deniz atı formunda kesilip yapıştırılarak isteğe
bağlı sadece cila ya da boya-cila yapılarak tablo yapılabilir. Pet şişeler ile
sayısız tasarım yapmak mümkündür. Hem kolay ulaşılabilir olmasından
dolayı özellikle kışın doğal materyal toplanılamadığı zamanlarda ya da
halsizliği olan hastalarda yaptırılabilecek çalışmalardan biridir. Tabanı ile
boya baskı yapılabildiği gibi kesilerek çiçek, kelebek gibi formlarda boyama
yapılarak tasarımlar oluşturulabilir. Meyvelerle ya da çiçeklerle kimi
zaman kabuklarla koku ve renklerinden faydalanılarak kurutup kokuluklar
yapılabilir. Yumurta kutuları süt kutuları da yine boyama ya da kaplam
suretiyle oyuncaklar, kalemlik vb tasarımlar yapılabilir.
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https://tr.pinterest.com/pin/342484746653775497/ E.T.09.11.2017
https://tr.pinterest.com/pin/342484746653775494/ E.T.09.11.2017
https://tr.pinterest.com/pin/342484746653775465/ E.T.09.11.2017
https://tr.pinterest.com/pin/342484746653775466/

https://tr.pinterest.com/pin/475200198170501454/ E.T.09.11.2017
https://tr.pinterest.com/pin/422494008777317510/ E.T.09.11.2017
https://tr.pinterest.com/pin/569212840382076579/ E.T.09.11.2017

13-Gazete kağıdından çiçek, sepet, vazo vb. yapımı
Malzemeler: Gazete kağıdı ya da kullanılmayacak durumdaki kağıtlar,
beyaz tutkal, fırça, boya.
Yapılışı: Gazete kağıtları ince katlar haline katlanılarak düz ya da
tekerlek biçimine getirilip daha sonra istenilen formda birbirine yapıştırılır.
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En son istenilen renklerde boyanarak vazo, sepet, çiçek, gazetelik, bardak
altlığı, Amerikan servisi şeklinde tasarımlar yapılabilir.

https://tr.pinterest.com/pin/342484746653775517/
https://tr.pinterest.com/pin/342484746653775558/

14-Mandal çalışması

Malzemeler: Ahşap mandal, beyaz tutkal, akrilik boya, fırça.
Yapılışı: Yapılacak tasarıma göre mandallar tam ya da yarım
şekilde kullanılabilir.

http://www.hobidenizi.com/wp-content/uploads/2013/04/mandalla-kalemlikkutu-susleme-fikri.jpg E.T.09.11.2017
http://happycenter.com.tr/happylife/tasarim/wp-content/uploads/
sites/8/2013/09/mandaldan_cay_altligi E.T.09.11.2017
http://4.bp.blogspot.com/-pyyBV9g5trs/VTa1n_MkKyI/AAAAAAAALN8/
dV9IU7jKr1U/s1600/ E.T.09.11.2017

15-İpten avize, vazo vb. yapma çalışması
Malzemeler: Doğal kalın ip, makas, beyaz tutkal
Yapılışı: Beyaz tutkal kap içerisinde sulandırılır. İpin tamamı bu kabın
içine konulur. Balonun çevresine sarılıp kurumaya bırakılır. Daha sonra
balon patlatılır. Bu şekilde avize tasarımlar yapılıp üzeri boyanabilir ya da
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ipin doğal rengi kullanılabilir. Eğer vazo ya da saksının çevresine sarılacaksa
tutkal obje üzerine sürülerek ip sarma işlemi gerçekleştirilir. Benzer şekilde
kuruma gerçekleşince farklı renklerde boyanabilir.

https://tr.pinterest.com/pin/342484746653775429/

16-Dokuma çalışması
Malzemeler: Dokuma tezgahı, ipler
Yapılışı: Dokuma tezgahı üzerinde yapılabildiği gibi sert kartonun
iki ucunda eşit aralıklarla oluşturulan kesikler içerisine ipler gerilip üzerinde
dokuma gerçekleştirilebilir. Bu şekilde panolar ya da küçük dokumalar
yapmak mümkündür.

https://tr.pinterest.com/pin/342484746653775800/
https://tr.pinterest.com/pin/248120260697867425/
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https://tr.pinterest.com/pin/342484746652718417/ E.T.12.11.2017

17-Drama çalışması
Kişilerin kendilerini ifade etmelerini, bağımsız düşünebilmeyi,
özgüveni, kendini keşfetmeyi, iletişim ve problem çözme becerisini
geliştirmeyi sağlayan drama çalışmaları grup çalışması şeklinde yapılabilen
sosyalliği de destekleyen bir yöntemdir (http://yaraticidrama.org/wpcontent/uploads/2014/02/lid.png 24.08.2017).
Yapılışı: Oyun şeklinde her yaş bireyle yapılabilen bu çalışma için,
konu belirleyip kendilerinin katılımı sağlanarak yapılır.

https://www.okyanuskoleji.k12.tr/gunesli/gunesli-okul-oncesi/haberler/gunesliokyanus-okul-oncesi-miniklerinden-kizilay-dramasi-6603/ E.T.12.11.2017

Yasemin OĞUZ GÜNER 319

Tartışma
Ergoterapi, bireylerin günlük yaşam aktivitelerini ihtiyaç düzeyine göre
planlandığında kby ve organ nakli hastalarının tedavisindeki multidisipliner
çalışmada psikososyal desteği sağlayarak hastaların yaşam kalitesini ve
tedaviye uyumunu arttıracağı düşünülmektedir. Özellikle hastalık ve tedavi
sürecinden kaynaklanan bireylerdeki ruhsal sorunların ortaya çıkmasını
ve olası sorunlarla baş etmede beceri kazanmasını sağlayacağı ergoterapi
ve sanatsal uğraşıların etkili olacağı düşünülmektedir. Diyaliz seanslarına
düzenli gelmeyen, ilaç alımını aksatan hatta bırakan tedavi uyumsuz hasta
grubunda benzer hasta grubuyla sosyal iletişimini sağlama, yeni becerilerini
keşfetme ve öğrenme ile kişisel gelişim sağlama, sosyal rolündeki kayıpları
destekleme yönünde yardımcı olacağı düşünülmektedir.
Dünyada 1965’lerde başlamış olan Ergoterapi mesleği neden ülkemizde
yeni yeni tanındığı merak meselesidir. Mesleki eğitimin yeni başlaması,
sağlık alanında multidisipliner ekiplerin içine yerleştirilmesinde ihtiyaç
bildirilmemiş olması, hastalıkta medikal tedavi merkezli çalışılıyor olması
ve bu konuda düzenleme getirilmesi gerekmektedir.
Öz yeterlilik, bireyin karar verme durumunu, bir konu hakkında ne
kadar çaba sarfedeceğini ve problemleri çözmede kişinin istekliliğini etkiler
(McAuley,2006). Bireylerin sağlıkla ilişkili stresli yaşam olayları karşısında,
çevresel faktörlerin değişmesi, işsizlik, sosyal desteğin olmaması gibi
durumlara bağlı olarak genel öz yeterlilik inancı etkilenir(Bandura,1995).
Bu bağlamda diğer engelli gruplarında olası bu sonuç kronik böbrek
yetmezliği hastaları için de göz önünde bulundurulması düşünülmektedir.
Zira 2010 yılından itibaren KBY ve Organ Nakli hastaları %70 engelli
sayılmıştır.
Sanatsal aktiviteler KBY ve Organ Nakli hastalarında özgüveni
sağladığı gibi sosyal ortam oluşturma, aynı masa etrafında benzer
hastalıktaki kişilerle birlikte bir şey üretme çabası ile de sanatsal becerinin
keşfini sağlama ve sanata olan ilginin devamlılığını oluşturmada bir
etkendir. Sanatsal aktivitelerde kullanılan renkler, sesler ile olan uğraşı,
sosyal paylaşımlar, üretme arzusu ve beğenilme isteği hastaların tedavi
sürecinde yaşadıkları stres, umutsuzluk ya da bıkkınlık gibi duygularla baş
etmekte önemli bir zaman dilimini oluşturacaktır.
Hastaların ergoterapistle yapacakları bu tip sanatsal aktivitelerin
hastalara olacak olumlu etkilerinin yanı sıra hasta yakınları ve ailelerinde
de bakım ve destek için harcanılan zaman ve duygusal yükü de azaltarak
rahatlatıcı etkisi olacağı düşünülmektedir. Zira hasta ve yakınlarında
uzun vadedeki sorunlardan biri de motivasyon kaybı ve tükenmişlik
sendromudur.
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KBY’li hastalarda hastalığa bağlı sorunların yanı sıra uyku bozuklukları
da görülmektedir. Uyku bozukluklarının bu hastalarda görülmesinin
sebepleri arasında, anksiyete, stres ve depresyon gibi psikolojik
faktörler, asit baz ve sıvı elektrolit dengesindeki hızlı değişikliklerin
neden olduğu diyaliz tedavisinden kaynaklanan faktörler ve ileri yaş
sayılabilir(Parker,2003). Uyku sorununun çözülmesi hastanın yaşam
kalitesindeki artışın bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Iliescu,2003).
Diyaliz hastalarının özbakım gücü ve yaşam kalitesini uyku sorunları
olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ağrı, diyet kısıtlamaları, yorgunluk,
dispne, kramp, ileri yaş, hastalığa bağlı gelişen metabolik değişiklikler,
kronik metabolik asidozla birlikte olan hipokapne, üst solunum yolu
sinirlerini etkileyen periferik nöropatinin varlığı, emosyonel sorunlar
ve asetat diyalizinin kullanılması diyaliz hastalarında uyku sorunlarının
nedenlerini oluşturmaktadır (Menteş , 1998). Hastaların ergoterapistlerle
ihtiyaca yönelik planlanacak etkinliklerle hem fizyolojik, hem psikolojik
alınacak olumlu sonuçlar yaşam kalitesinin artmasını dolayısıyla uyku
kalitesinin de artmasını sağlayacaktır.
Kara ve Fesçi , tip 1 diabetes mellituslu bireylerle yaptıkları çalışmada,
hastalık süresi artıkça öz bakım gücünün azaldığını bulmuşlardır. KBY
bireyi fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönden etkilemektedir (Kara ve Fesçi,
2000;4:28–32). Tedaviye ilişkin kısıtlamalar ile baş etmede hastalığın ilk
yıllarında bireyin sağlık inancı ve sosyal destek durumlarının fazla olması
nedeniyle öz bakım gücü ve öz yeterlilik düzeylerinin yüksek olduğu fakat
hastalık süresi arttıkça bireyde ve uzun süreli bakım veren ailesinde meydana
gelen tükenmişlik nedeni ile öz bakım ve öz yeterlilik düzeylerinde azalma
olduğu düşünülebilir (Muz,2013). Bu bağlamda diyebiliriz ki kronik diyaliz
tedavi süreci uzayan hastaların psikososyal desteğe olan ihtiyaçlarının da
artması beklenecektir.

Sonuç
KBY ve Organ Nakli olan hastalarda tedavi sürecinde ortaya çıkan
anksiyete ve depresyon,sosyal görev kaybı ve özgüven sorunlarının
yanısıra eşlik eden hastalıklarla özbakım gibi fiziksel ve psikososyal desteğe
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda; Ergoterapinin kronik hastalıklar
için oluşturulmuş multidisipliner ekibin içerisinde yer alması gerektiği
düşünülmektedir.
Diğer engelli gruplarında ve kronik hastalarda ortak gelişen özgüven,
sosyal görev kaybı gibi nedenlerle toplum dışına itilen grubun geri
kazanılması ve psikososyal desteğin sağlanma ihtiyacı KBY ve Organ Nakli
hastaları için de geçerlidir.
Ergoterapi ve sanatsal aktiviteler KBY ve Organ Nakli hastalarına
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sosyal ortam oluşturma, benzer hastalıktaki kişilerle birlikte bir şey üretme
çabası ile sanatsal becerinin keşfini sağlama ve stresle mücadele yöntemi
olarak uğraş edinme açısından önemlidir.
Kronik hastalıklarda en çok görülen tükenmişlik sendromu için
gerek diyaliz gerekse organ nakli ekibinde bu konuyla ilgili hasta ve
yakınlarına destek sağlayacak Ergoterapistlerin de bulunması gerektiği
düşünülmektedir.
KBY hastalarında yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve komplikasyonlarla
ortaya çıkan uykusuzluk, anksiyete, depresyon, hastalık inkarı, tedavi
uyumsuzluğu gibi sorunları için psikososyal destek sağlamada sağlık
ekibinin iş yükünü; klinik psikolog, uğraş terapisi ve ergoterapistlere
devretmesi gerektiği düşünülmektedir.
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TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA HASTANE HİZMETLERİ
BAĞLAMINDA MANEVİ BAKIM
Spritual Care In the Context of Hospital Services In The World and Turkey

Mehmet AKAY*1 -Ziya ŞAHİN**2
Özet
Genellikle hastalıklar bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarından
ziyade manevi ilgi ve ihtiyaçlarını da artırır, özelikle tedavisi uzun süre olan
yaşam kalitesine olumsuz etki edecek olan hastalıklar da hastanın sosyal ve
manevi desteğe olan ihtiyacı daha da artmaktadır. Manevi bakım ile ilgili teorik
ve uygulamalar incelendiğinde özelikle Amerika başta olmak üzere Avrupa’nın
birçok ülkesinde meslek dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu dışında meslek
gelişim için gönüllü kuruluşların, üniversitelerin ve hastanelerin de desteklerinin
alarak manevi danışmanlık programları oluşturulmaktadır ve hatta okullar
açılmaktadır. Dünyada bu gelişmeler olurken Türkiye’de yerleşik bir manevi bakım
anlayışı ve uygulaması bulunmamaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de geliştirilmeye ve
yerleştirilmeye çalışılan bu hizmet için bir teorik altyapı açığı bulunmaktadır. Ama
son zamanlarda manevi bakım anlayışı ve uygulaması alanında ilgili bakanlıklar
tarafında desteklendiği bilinen, hastanelerde manevi bakım veya moral merkezleri
adı altında birtakım çalışmalar öne çıkmaktadır. Ülkemizde hastalıkların hasta
üzerinde yarattığı etkilere yönelik yayınlar incelendiğinde, maneviyatla ilgili
çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, hastalıkta maneviyatın
etkisine manevi gereksinimlerin belirlenmesine ve manevi bakıma yönelik bilgi
içermektedir.
Anahtar Kelimeler: Maneviyat, Manevi Bakım, Manevi Danışmanlık, Hasta,
Hasta Ziyareti

Abstract

Usually illnesses individuals for their physical, mental and social needs from
rather than enhance spiritual interests and needs, especially treatment for a long
period of time, which will adversely affect the quality of life diseases in the need
for social and spiritual support of the disease is increasing more and more. When
the theoretical and applications related to spiritual care are examined, especially
in the USA, many countries of Europe are confronted as a profession. Apart from
this, spiritual counseling programs are being created by the support of voluntary
organizations, universities and hospitals for vocational development and even
the schools are opened. Developments in the world that does not have a builtin understanding and practice of spiritual care in Turkey Thus, while there is a
theoretical infrastructure deficit that worked for these services to be developed
and placed in Turkey. But the last When the ministries concerned parties known
to be supported in the field of spiritual understanding and practice of care, under
* Hitit Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi
** Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Denetimi,
Ekonomisi Ve Planlaması Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi
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the name of moral or spiritual care centers in hospitals excels some studies. When
posting on the effects of the disease in our country is examined by t wound on the
patient, it is observed that there were insufficient studies about spirituality. In this
study, the impact of spirituality and spiritual needs include the identification of
disease-oriented knowledge, spiritual care.
Visit

Keywords: Spirituality, Spiritual Care, Spiritual Counseling, Patient, Patient

Giriş
Genel anlamda bakım, yaşamsal aktivitelerin ve fonksiyonların yerine
getirilmesinde bakım ihtiyacı olan bireylere yönelik destek ve yardım
hizmetleridir. Temel ihtiyaçlarını yeterince karşılayamadığından yaşam
kalitesi olumsuz etkilenen kişiler için, aile bireyleri, akraba veya profesyonel
bakım elemanlarının desteği bir zorunluluktur. Yaşlılık, engel durumları,
mamullük ve hastalık bakım ihtiyacını ortaya çıkaran başlıca durumlardır.
Genellikle hastalıklar bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarının
yanında dini ve manevi bakım ve desteğe de ihtiyacı artırmaktadır. Özelikle
uzun süreli ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen tedavi süreci yaşayan
hastaların manevi açıdan ihtiyaçları daha da artmaktadır.
Ülkemizde fiziksel, bedensel, sosyal ve zihinsel açıdan dezavantajı
bulunan bireylere yönelik sosyal hizmetler alanında önemli mesafeler
alındığı halde bu bireylerin dini ve manevi açıdan desteklenmesi ve bakım
ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalara son yıllara kadar yeterince
önem verildiğini söylemek mümkün değildir. Bu alandaki akademik
çalışmaların da çok yeni olması da manevi bakım hizmetlerinin verilmesine
dikkatlerin çekilmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu çalışmada,
hastanelerde manevi bakım ve destek hizmetlerinin, sağlık hizmetlerinin
yerine getirilmesinde hem hasta ve hasta yakınları hem de sağlık çalışanları
açısından öneminin ortaya konulmasına çalışılacak ve manevi bakımın
kapsamı irdelenecektir.

Manevi Bakım Kavramı
Manevi Bakımın uygulandığı ülkenin dini, kültürü ve diline göre
farklı tanımı olabilmektedir. Manevi Bakım, özünde bireye sunulan dini
ve manevi destek olarak tanımlanabilir. İnsanların hastalık, ameliyat,
mahkûmluk, askerlik, sakatlık, afet, yaşlılık gibi kriz durumlarında
veya yaşadıkları olumsuz tecrübeler sonucunda hızlı duygu değişimleri
yaşayabilmektedir. Manevi bakım; böyle durumlarda onların yanında
olmak, onlara destek olabilmek, danışmanlık etmek; ibadetlerini yerine
getirmelerinde rehberlik etmek; yaşamlarına ve yaşadıklarına bir anlam
verebilmede eşlik edebilmektir. (Karagül, 2012)
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Manevî bakım, geniş anlamda (tıbbî) sosyal hizmetler, dar anlamda
sosyal bakım hizmetleri alanında bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve(ya)
kronik hastalara yönelik maneviyat odaklı destek ve yardım hizmetleridir.
Bilimsel ve akademik boyutuyla manevi bakım, insanlarda ve özellikle
bakıma muhtaç kişilerde manevî risk, sapma gibi sorunlara yol açan alanları
inceleyen, sorunların sebeplerini ve çok yönlü etkilerini ve çözüm yollarını
araştıran, manevî koruma ve iyileştirme yöntemlerini geliştiren bir bilim
dalıdır. (Seyyar; 2014,) Bakıma muhtaç kişi ve manevî hayat arasındaki
münasebetleri ilmî yöntemlerle inceleyen, bakıma muhtaç kişilerin huzur,
saadetleri en üst düzeyde olmalarını sağlamaya gayret gösteren uygulamaya
dönük bir meslek dalıdır (Seyyar,2009).
Manevi Bakımın diğer bir tanımı; bakıma muhtaç kişilerin maneviyatını
(kişisel gelişimlerini, morallerini) güçlendirmeyi, hayata bağlılıklarını
artırmayı, iç (manevî) dünyalarıyla barışık olmalarını, manevî sapmaları
ve korkuları gidermeyi amaçlayan sosyal nitelikli ve insan odaklı bakım
hizmeti olmasıdır (Seyyar, 2014).
Manevi bakım, aile, cezaevleri, yetiştirme yurtları, ordu, huzur evleri
ve hastanelerde uygulama alanı bulmaktadır. Sağlık tesislerinde yatarak
hizmet gören hastaların manevi ve dini gereksinimlerinin karşılanması ve
hastalara moral, motivasyon desteğinin sağlanması amacıyla din ve moral
hizmetlerinin verilmesi, Batı’da XX. Yüzyılın başından beri geliştirilerek
devam eden bir uygulamadır.

Hastanelerde Manevi Bakım
Afet, ölüm, boşanma, mahkûmiyet, yaşlılık ve hastalık durumlarında
dinin ve maneviyatın rahatlatıcı, teskin ve teselli edici etkisine daha çok
ihtiyaç duyulduğu yadsınamaz. Bu durum, Diyanet İşleri Başkanlığı
tarafından organize edilen IV. Din Şûrası’nda gündeme gelmiştir. Ayrıca
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunun 2009 Özürlüler
Raporu’nda bu konuda bir ihtiyacın hissedildiği ve model çalışmalarına
ihtiyaç olduğu belirtilmiştir.13
Son dönemlerde yapılan birçok bilimsel çalışmalar hastane, huzurevi,
sevgi evleri, hapishane gibi yerlerde manevi destek uygulamalarının,
bireylerin yaşamlarına hem maddi hem de manevi açıdan katkı sağladığını
ortaya koymaktadır (Tarhan,2009).
Dünya Sağlık örgütü (WHO)’nün sağlık tanımı yaşamın tümü ile
kavrayan kapsamlı ve bütüncül bir özelliğe sahiptir; bu tanıma göre
sağlık “yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve
sosyal açıdan tam bir iyilik hali” olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık
1 T. C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Denetleme Raporu ,(2009), Sayı, 5,
Ankara, s. 175.
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Örgütünün tanımını dikkate aldığımızda bireyin manevi boyutunun da
sağlığın devam ettirebilmesi için gerekli olduğu görülmektedir. Amerikan
Holistik Hemşireler Birliği; iyi sağlığı vücut, beyin ve ruh arasındaki uyum
düzeyi olarak tanımlamaktadır.
Hastaların dini ve manevi hizmet alması, Evrensel İnsan Hakları
Beyannamesi, Dünya Sağlık Örgütünün Evrensel Hasta Hakları Bildirgesi,
Dünya Tabipler Birliğinin Hasta Hakları Bildirgesi, Lizbon Hasta Hakları
Bildirgesi, Amsterdam Avrupa Hasta Hakları Bildirgesi (1994) ve Dünya
Tabipler Birliği Bali Bildirgesi (1995) gibi uluslararası hukuki metinlerle
garanti altına alınmıştır.
Hastanelerde manevi bakım ihtiyacı Dünya Sağlık Örgütü tarafından da
kabul edilen Evrensel Hasta Haklarının bir parçası olarak kabul edilmiştir.
Bu hakların 11. maddesince hastaların dini destek alması, dini vecibelerini
yerine getirme hakkı, evrensel bir hak olarak kabul edilmiştir. Aynı şekilde
1981 yılında Lizbon’da, dünyadaki bütün tabip odaları toplanmış ve “Dünya
Tabipler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi” yayınlanmıştır. O bildirgenin 6.
maddesinde “Dini Yardım Hakkı” başlığı altında “Hasta uygun bir dini
temsilcinin yardımı da dahil, ruhî ve manevi teselliyi kabul ve reddetme
hakkına sahiptir.” ifadesi yer almaktadır.
1981 yılında Lizbon’da tüm dünya ülkelerinin tabip odalarının
tamamına yakının katıldığı toplantıda, Dünya Tabipler Birliği Hasta Hakları
Bildirgesi’nin Dini Yardım Hakkı başlıklı 11. maddesinde, hastanın kendi
inandığı dine mensup bir din adamının yardımını da içinde olmak üzere ruh
ve ahlak bir teselli istemeye veya reddetmeye hakkı olduğu ifade edilmiştir.
Türkiye’de Manevi Destek Hizmeti 01.08.1998 yılı 23420 sayılı resmî
gazetede yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinin 38. Maddesinde
“Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde hastalara dini
vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler alınır”
denilmektedir.24

Türkiye’de Manevi Bakım ve Mevcut Durum
Türkiye’de hastanelerde hastalara ve hasta yakınlarına yönelik manevi
bakım ve destek hizmetleri ile ilgili uygulamaları son yıllarda gündeme
gelmiştir. Hastanelerde hastalara yönelik manevi destek uygulaması 1995’de
Türkiye’de resmen uygulanmaya başlanmış, ancak kısa bir sure içerisinde
1996’da çeşitli sebeplerden yürürlükten kaldırılmıştır (Altaş,1999). Arif
Korkmaz, (2010) “Hastanede Dinî Hayat” adlı çalışmasında, hastanedeki
dinî hayatın ana unsurlarını ortaya koymaya, konuyu tarihî ve teorik olarak
temellendirmeye çalışmıştır.
2

01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği.
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Manevi bakım ile ilgili akademik çalışmalar oldukça yenidir. Üzeyir
Ok, (2008) I. Din Hizmetleri Sempozyumu’nda, “İnanç̧ Bakım ve
Danışmanlığı: Bir Model Geliştirme Denemesi” adlı bir bildiri sunmuştur.
Ömer Faruk Söylev, (2014) Türkiye’de Dini Danışma ve Rehberliğin imkân
ve yöntemlerini araştıran bir doktora tezi hazırlamıştır. Turgay Şirin (2014),
Dini Danışmanlık ve Rehberlik Ihsan Modeli adlı eserinde yeni bir yöntem
denemesi yapmıştır. Hasan Mollaoğlu, (2013) Amerika’da uygulanan manevi
destek uygulamalarını da içeren yüksek lisans tezi hazırlamıştır. Ankara
İlahiyat Fakültesinde Öznur Özdoğan, (2006) öncülüğünde yüksek lisans
ve doktora dersleri verilmektedir. Manevi‐psikolojik danışmanlık alanlarını
tüm yönleriyle incelemek amaçlı kurulan Balıkesir Üniversitesine bağlı
“Manevi‐Psikolojik Araştırma Merkezi” ve bu çalışmanın içinde bulunan
Mustafa Koç’un (2016) yurtdışında tamamladığı manevi danışmanlık
projesi ayrıca zikredilmelidir.
Ülkemizde sağlık tesislerinde manevi bakıma yönelik din ve moral
hizmetleri ilk kez1994 yılında gündeme gelmiştir. Sağlık Bakanlığı bu
hizmetin yürütülebilmesi için il müftülüklerinden destek istemiştir.
1995 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının müftülüklere talimatı ile sağlık
kurumlarında manevi destek hizmeti başlatılmıştır. Ancak ertesi yıl
Danıştay kararıyla bu uygulama sona ermiştir.
2015 yılında Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında
imzalanan protokol kapsamında 6 ilde bulunan 12 sağlık tesisinde pilot
uygulama başlamıştır. 2015 yılı sonuna kadar görevlendirilen din görevlileri,
6 bin 45 hasta ve hasta yakınına ulaşarak manevi destek vermiştir. 2016 yılı
Aralık ayından itibaren Manevi Destek ve Rehberlik Hizmeti halen 14 ilde
uygulamaya geçirilmiştir. Bunlar: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Bursa,
Çorum, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Ordu,
Sakarya ve Samsun’dur.
Diyanet İşleri Başkanlığı, projenin insanları tedavi etmek için değil
destek olmak için başlatıldığından bahisle verilen bu hizmet için “manevi
bakım” yerine “manevi destek” kavramını kullanmayı tercih etmektedir.

Dünya’da Manevi Bakım
Hastalara yönelik manevi destek konusuyla ilgili Amerika’da birçok
makale yayınlanmaktadır. Avrupa’nın birçok ülkesinde hastalara yönelik
manevi destekler yıllardır uygulana gelmektedir. Almanya’da Hristiyan
hastalara yönelik manevi desteklerin geçmişi uzun dönemlere dayanmakla
birlikte, profesyonel anlamda 1970’lerden sonra başlamıştır. Müslüman
hastalara yönelik uygulamaların geçmişi ise 20 yıl öncesine dayanmakla
birlikte, sertifika veren eğitim enstitüleri kurulmuş, konuyla ilgili eserler
telif edilmiştir (Aydın, 2016).
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Manevi bakım ile ilgili teorik ve uygulamalar incelendiğinde özelikle
Amerika başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde meslek dalı
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu dışında meslek gelişim için gönüllü
kuruluşların, üniversitelerin ve hastanelerin de desteklerinin alarak manevi
danışmanlık programları oluşturulmaktadır ve hatta okular açılmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde manevi bakım hizmetleri 1789’lu
yıllarında başlamıştır. ABD’de sağlık tesislerinde hastalara yönelik
manevi bakım hizmetlerinin genel adı ‘chaplaincy’dir. Bu hizmette görevli
uzmanlar ise chaplain (Hastane din görevlisi) olarak adlandırılmaktadır.
Günümüzde, ABD’de bu hizmet profesyonel bir şekilde yürütülen bir
hizmet alanı olarak varlığını devam ettirmektedir Yüksek lisans tezini
Amerika’da Manevi Danışmanlık Okulu olarak adlandırılan Chaplaincy’i
araştıran Mollaoğlu’nun araştırmasında Chaplaincy, dini bir bakış açısına
sahip danışmanlık kuramlarına hakim olarak akademik anlamda manevi
bakım mesleğinin öğretildiği bunun yanı sıra pratik uygulamalar ile
destekleyen bir eğitim süreci olduğuna değinmektedir (Mollaoğlu, 2013,).
Hollanda’da 1987 yılında Hollanda Hastaneler Birliği tarafından sağlık
tesislerinde talep edenlere manevi bakım hizmetinin verilmesi zorunlu hale
getirilmiştir. Ülkede bulunan Manevi Meslek kuruluşları bu alanda görev
alacaklara üniversite seviyesinde akademik bir eğitimi zorunlu tutmakta
aynı şekilde resmi kurumlarda buna önem verilmektedir.
Hollanda’da bakım evleri, hapishanelerde ve askeriyede bakım
görevlileri bulunmakta, bu görevlilerden bir bölümü Müslümanlardan
oluşmaktadır. (Karagül,2012) Almanya’da Manevi bakım, anayasal bir
haktır ve devlet tarafından cezaevi, askeriye, hastane, bakım evleri vb.
kurumlarda manevi bakım uzmanının bulundurulması devlet tarafından
finanse edilmektedir.
Belçika’da hastanelerde manevi bakım görevinde bulunacak personelin
seçiminde çok hassas davranıldığı bilinmektedir. Hasta, din görevlisini
kendisi seçebilmekte ve bu bağlamda manevi bakım görevlisi hastayı
her zaman ziyaret ederek ona bakım sunabilmektedir. Hastaneye giriş
işlemlerinde manevi bakım ile ilgili sorular sorularak bu hizmeti alıp almak
istemediği alacaksa hangi dine mensup olduğu ile ilgili bilgileri kendilerine
verilen formlara yer almaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda talep ettikleri
hizmet ile bakım verilmektedir.
Fransa’da hastanelerde ve yaşlılara hizmet veren huzur evlerinde
kilise teşkilatı mahiyetinde din hizmetlerinin yürütüldüğü Aumonerie
olarak adlandırılan bir birim bulunmaktadır. Burada hizmeti papazlar
yürütmektedir. Bu hizmetler içerisinde vaazlar, hasta ile gerek bu birimde
gerekse hasta odasında görüşmeler gerçekleştirilerek dini danışmanlık
hizmetleri devam etmektedir.
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Hastanelerde din görevlisi olarak çalışabilmek için lise tahsilinden
sonra 5-6 yıllık papaz okullarına devam etmek gerekir. Bunlar Seminaire
olarak adlandırılan ve özel vasıflı kiliselere bağlı yükseköğrenim okullarıdır.
Bu öğrenimin üniversite statüsüne kavuşturulması için hazırlıklar
yapılmaktadır.

Hastanelerde Manevi Bakım Konusunda Yaşanan
Sorunlar
Ülkemizde din ve laiklik arasındaki hassas bir ilişki ve gerilim alanı
bulunduğu açıktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti, özellikle eğitim ve sosyal
hizmetler alanında politikalar geliştirirken bu hassas ilişkiyi ve dengeyi
bir arada yürütmektedir. Genç Cumhuriyetin bürokratik kadrosu,
öngördüğü büyük değişimi sağlamak adına eskiyi ve geleneği temsil eden
ve çağrıştıran bütün kurumları ve değerleri öteleyen ve dışarıda bırakan
bir eğilimde olmuşlardır. Din olgusu da eski olan her şeye ve geleneğe
ruhunu verdiğinden dini kurumlar ve din eğitimi bu politikalarda adeta
yok sayılmıştır. Zaman içerisinde dini alanda artan bir toplumsal ihtiyaç ve
demokrasiye geçiş süreci ile etkin bir hale gelen toplumsal talep karşısında
siyasi otorite çözüm arayışına girmiştir. Özellikle din eğitiminin verilmesi
ve din adamı yetiştirilmesi konusunda tartışmalar, dini sosyal hizmetlerin
gündeme gelmesini ve bu alandaki büyük boşluğun görülmesini uzun yıllar
ertelemiştir.
Son yıllarda, devletin dini sosyal hizmet alanında oluşan ihtiyaca
yönelik politikalar geliştirdiği görülmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığının,
üniversiteler, hastaneler ve kamu kurumları ile dini sosyal hizmetlerin
verilmesi noktasında işbirliğine gidilmesi ve sempozyum, çalıştay vb.
akademik çalışmaların gerçekleştirilmesi bunun en önemli göstergeleridir.
Günümüzde sosyal devlet anlayışında son yıllarda yaşanan gelişmeler,
din olgusuna yönelik bakışı da değiştirmektedir. Daha önce ihtiyaç olarak
görülmeyen birçok konuda yeni sosyal devlet anlayışı ile birlikte Yen’i
sosyal hizmet alanları ortaya çıkmakta ve oluşan toplumsal talepler karar
verici makamlar tarafından dikkate alınmaktadır. Türkiye’de son yıllarda
din eğitimi ve dini sosyal hizmetler alanında hem akademik anlamda
hem de kamusal alanda bu yönde yeni gelişmeler yaşanması bunun doğal
sonucudur.
Dini sosyal hizmet alanlarının din eğitimi ile doğrudan ve dolaylı
olarak birçok yönden ilişkisi bulunmaktadır. Türkiye’de uzun yıllar boyunca
bu alanda dini sosyal hizmetlerin verilmesinde yetersizlik yaşandığı
görülmektedir. Cumhuriyet döneminde din eğitimi verilip verilmeyeceği
ve nasıl verileceği konusunda yaşanan tartışmalar ve arayışlar, dini sosyal
hizmetlerin verilmesinde de farklılıklar ve tartışmaları beraberinde

332 Türkiye ve Dünya’da Hastane Hizmetleri
getirmiştir. Laiklik kavramının yorumlanması ve uygulanmasındaki
değişimlerin bu süreci olumsuz etkilediği açıktır. Bu konuda günümüzde
halen kamu kurumları arasında eşgüdüm ve işbirliği konusunda bazı
sorunlar yaşanmaktadır. Dini sosyal hizmetlerin verilmesinde, Diyanet
İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler arasında protokol düzenlenmektedir. Bu
kapsamda cezaevleri, çocuk evleri, örgün eğitim kurumları ve hastanelerde
dini sosyal hizmetlerin verilmesi noktasında kamu kurumları arşında bir
işbirliği ve eşgüdüm sağlama çalışmaları devam etmektedir. Ancak bu
konuda yeterli bir mevzuat altyapısının mevcut olmadığı ve bu nedenle bu
protokollerin uygulanmasında bazı sorunlar yaşandığı da görülmektedir.

Sonuç
Dünyada bu gelişmeler olurken Türkiye’de yerleşik bir manevi
bakım anlayışı ve uygulaması bulunmamaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de
geliştirilmeye ve yerleştirilmeye çalışılan bu hizmet için bir teorik altyapı
açığı bulunmaktadır. Ama son zamanlarda manevi bakım anlayışı ve
uygulaması alanında ilgili bakanlıklar tarafında desteklendiği bilinen,
hastanelerde manevi bakım veya moral merkezleri adı altında birtakım
çalışmalar öne çıkmaktadır.
Araştırmanın konu alanını oluşturan hastanelerde manevi bakım
hizmetlerini tanımlamaya yönelik akademik çevrelerde özellikle doktora
düzeyinde kapsamlı bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Maneviyat ve manevi bakım ile ilgi yapmış olduğumuz araştırmamızda
ulaştığımız sonuçlara dayanarak ana hatlarıyla en az iki temel öneride
bulunmamız mümkündür.
Bunlardan ilki kavramsal ve kuramsal konularla alakalıdır. Gerek bu
araştırmada çalışması gerek konuyla ilgili diğer çalışmalarda önümüze
çıkan en önemli sorun, kavram ve kuram sorunudur.
Din, maneviyat, manevi bakım, manevi destek, manevi rehberlik,
manevi danışma, dini danışma gibi çeşitli kavramsallaştırmalar devem
etmektedir. Bu kavramsal kargaşa bir yönüyle alanda canlılığı tetiklese de
diğer bir yönüyle alandaki çalışmaların güvenilirliğini ve geçerliliğini ciddi
anlamda baltalamaktadır.
Söz konusu bu kavramsal kargaşa netleştirilmeli ve bu tartışmaların
bilimsel ve kuramsal bir disiplin altına alınmalıdır.
Manevi bakım hizmetlerinin halk tarafından bilinildiğinin
attırılmasına yönelik broşür, kamu spotu, bilgilendirme seminerleri gibi
tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmelidir.
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Manevi bakım hizmetlerinden istenen verimliliğin elde edilmesi,
kurumsal anlamda yer edinebilmesi ve bu hizmetlerin yaygınlaştırılması
için Manevi Bakımı sunmaya yönelik Psikoloji, Sosyal Hizmet ve
İlahiyat bilgilerinin yer alacağı bir lisans ve yüksek lisans programının
geliştirilmelidir.
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