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UHMFD DERGİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1 Dergimiz hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. Her yayın en az iki alan uzmanı hakem 
tarafından değerlendirilmektedir. İki alan hakemi tarafından olumlu “yayınlanabilir” yönünde 
rapor almayan yayınlar dergimizde yayınlanmaz. Bu durum karşısında hiçbir yazar(lar) der-
gimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Dergimizde yayınlanmaya hak kazanan “Etik 
Kurul Raporu” bulunan yayınlara dair etik kurul bilgileri yazılı olarak editörlüğe gönderilmesi 
ve sisteme yayın yüklenirken sisteme yüklenmesi zorunludur. Etik kurul raporu olan ve sisteme 
bilgisi girilmeyen ya da yazılı olarak editörlüğe bilgileri ulaştırılmayan çalışmalardan doğan her 
türlü sorumluluk yazar(lar)’a aittir. Dergimizin hiçbir kurulu ve yetkilisi bu konuda maddi ve 
manevi sorumluluk kabul etmez. Dergi kurul ve üyeleri “yetkilileri” Hukuki yükümlülük altına 
alınamaz. Her yazar ve yazarlar bu durumu peşinen kabul etmiştir. 

2 Dergi hakem ve kurullarında yer alan akademisyen ile diğer yetkililer hakkında yazar(lar) dergi 
sistem işleyişi sürecine dair bir talepte bulunamaz. Bulunsalar bile herhangi bir bilgi kendilerine 
verilmez, sistem süreci değiştirilmez. Dergimiz ile ilgili her türlü bilgi derginin web sayfasında 
www. hmfdergisi.com adresinden edinilebilir. 

3 Dergimiz yılda ÜÇ sayı şeklinde çıkmakta her yılın “Nisan – Ağustos – Aralık” aylarının son 
günü derginin sayısında bulunan tüm makaleler tek cilt halinde dergi web sistemine yüklenir. 
Dergi web sisteminden makaleler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser  “makale” ve 
dergimize atıf yapılmak koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz 
olarak ulaşmaktadır. 

4 Dergimizde yayınlanan tüm makaleler ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-
13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706) kalite belgeleriyle 
ve (2015/04066 / 2015-GE-17837) Marka patent ile güvence altına alınmıştır. Yayınlanmış olan 
makaleler kalite, marka patent ve doi bilgileri ile ilgili çalışmanın yazarlarına eserleri hakkında 
her türlü hukuki hak ve uluslararası güvence sağlamaktadır. 

5 Dergimiz basılı ve e dergi olarak yayınlanmaktadır. Print: 2148-4783 / Online: 2149-2484  
numarası ile T.C. Kültür Bakanlığından dergimiz hakkında her türlü bilgiye ulaşılabilir. 

6 Metin içinde (Yılmaz, 2015: 1) veya (Yılmaz ve diğ., 2015:1) şeklinde kaynak gösterimi, kay-
nakçada ise YILMAZ, M., (2015). Ergonomi ve Sporda Ergonominin Kulanım ve Öneminin 
İncelenmesi, UHMFD “Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi”, Sayı: 5, 
Cilt: 3, ss.1-2 şeklinde gösterilir. Tüm yazarlar dergimizin son güncel sayılarını takip ederek 
ilgili sayılarda yayınlanan makalelerdeki yazım formatını kendi çalışmalarında uygulayabilir. 
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İnternet kaynaklarında mutlaka erişim tarihi ve son ulaşılabilen internet linkinin tamamının başta 
kaynakça ve metinin kullanıldığı sayfa altında numaralandırılarak gösterilmesi bir zorunluluktur. 

7 Kaynakça Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki 
yazım formatı dikkate alınmak zorundadır. 

8 Dergimiz uluslararası indeksli bir dergi olup dergimizde yayınlanan tüm çalışma ve makaleler 
derginin yayınlandığı tarih itibariyle ilgili indekslere mail yolu ile ulaştırılır. 

9 Dergimizde özgün araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale 
formatında olmak zorundadır”  türünde yayınlara yer verilmektedir. 

10 Dergimize gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir dergide 
yayınlanmamış, değerlendirmeye alınmamış ve red edilmemiş olması gerekir. Tüm sisteme 
yüklenen makaleler yazar(lar) tarafından bu kurallara uyulduğunu kabul etmiş sayılır. Aksi du-
rumda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz hukuki haklarını saklı tutar. Oluşabilecek olumsuzluk 
karşısında maddi ve manevi tüm sorumluluk ilgili yazar(lar)’a aittir. Dergimiz T.C. Kanunlarına 
göre hareket eder. 
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GENERAL INFORMATION ABOUT  UHMFD JOURNAL

1  Our journal is a refereed and internationally indexed journal. Each paper is evaluated by two 
referees who are field experts. The articles not reported as “issuable” positively by two field 
referees aren’t published in our journal. None of the author(s) can lay a claim on our journal in 
this case. Data, concerning the ethics committe of  the studies, approved to be published in our 
journal, having the Ethics Committee Report, should be submitted to the editors in written and 
uploaded to the system with the article. Author(s) should take the responsibility of their articles, 
having the Ethics Committee Report, which were not submitted to the editors in  written and 
were not uploaded to the system. None of the committes and the authorities in our journal are 
responsible for pecuniary and non-pecuniary damages. The committes and the authorities in our 
journal do not have any legal obligations. Author(s) have accepted this situation beforehand. 

2  Author(s) cannot make a demand for the journal’s procedure concerning the academicians in 
journal’s referee board and other boards and other authorities. Even if so, they aren’t given any 
information, system process cannot be changed. Necessary information about our journal can 
be obtained from the website of the journal www.hmfdergisi.com

3 Our journal publishes three times a year, all articles in the relevant volume of journal are up-
loaded to the web system of the journal in one volume on the last day of the months “April / 
August and December” All readers can download the articles from the journal’s web system 
and the relevant paper “article” can be used on condition that our journal is cited. Readers can 
download all volumes of our journal for free. 

4 All articles published in our journal are assured with certificate of quality ISO 18001-OH-0090-
13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-
CM-0090-13001706) and trademark patent (2015/04066 / 2015-GE-17837). Articles published 
provide their authors with all kinds of legal rights and international assurance regarding their 
articles with quality, trademark, patent and doi information. 

5  Our journal has both printed and online versions. Necessary information about our journal can 
be obtained from the T.R. Ministry of Culture with the number Print: 2148-4783 / Online: 
2149-2484

6  Reference within the text should be (Yılmaz, 2015: 1) or (Yılmaz et al. 2015:1), in the reference 
part YILMAZ, M., (2015). Analysis Of Ergonomics And The Use And Importance Ergonomics 
In Sports, UHMFD “International Refereed Journal of Engineering And Sciences”,  Issue:5, 
Volume:3, pp.1-2. All authors must follow the latest volumes of our journal and apply the print 
format of the published articles in their own papers. It is an obligation to indicate the access 
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date of the internet sources and the last accessed full internet link in the references and below 
the page by giving numbers.

7  References are arranged by the Turkish alphabet. The printing format in the last volume of the 
journal should be taken into account by all authors. 

8  Our journal is an internationally indexed journal, and all articles and papers published in our 
journal are sent to relevant indices via e-mail by the publication date of the journal. 

9  Original research, analysis, compilation, case study, project and book introduction “have to be 
in an article format” and these publications are also included. 

10 All papers sent to the journal and uploaded to the system shouldn’t be previously published, not 
evaluated and not rejected. All articles uploaded to the system are acknowledged that author(s) 
conform to these rules. Otherwise, our journal keeps its legal rights reserved. All material and 
moral responsibility regarding a negative situation belong to author(s). Our journal acts in line 
with the T.R. Law.
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Değerli okurlar, kıymetli bilim insanları.,

Dergimizin bu sayısında toplam 08 araştırma, uygulama, literatür ve derleme çalışmasına yer vermiş bulunmaktayız. 
Dergimizin bu sayısında da birbirinden kıymetli çalışmaları ile bizleri destekleyen yazarlarımıza yürekten teşekkür 
ederiz. Her sayıda olduğu gibi bu sayının siz kıymetli okurlarla buluşmasında emek ve katkıları ile bizleri yalnız 
bırakmayan kıymetli hakem kurulumuza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Dergimizin sizlere ulaştırılmasında arka planda 
çalışan ve büyük emek sarf eden editörler kurulu, sistem yönetimi ve yayın kurulundaki kıymetli bilim insanlarına 
da teşekkür etmeden geçemeyeceğiz. Değerli bilim insanları; dergimizin farklı indekslere girmesi konusundaki 
başvuru ve çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Dergimizde yayınlanan çalışmaların yine farklı okur ile literatür 
açısından değerlendirilmesi konusundaki duyurularımız da ayrıca devam etmektedir. Farklı dünya ülkelerinden bilim 
insanlarına dergi ve sayıları konusundaki iletimler ile iletişim çalışmalarına da ayrıca hız vermiş bulunmaktayız. 
Yılda toplam üç sayı şeklinde çıkan dergimizin 2017 yılı sayılarını tamamlamış olmaktan dolayı onur ve kıvanç 
duymaktayız. Bir sonraki dergimizin sayısını sizlerle Nisan 2018 tarihinde buluşturacağız. Bir sonraki sayımızda 
yine sizlerle buluşmak ve görüşmek ümidi ile yeni yılın siz okurlarımıza, bilim dünyasının kıymetli insanlarına 
huzur, sağlık, mutluluk, güzellik ve bilim dolu günler getirmesini en içten dileklerimizle temenni ediyoruz. Saygı 
ve sevgilerimizi sunar hepinize esenlikler dileriz.

(Dergimizde etik kurul raporu gerektiren her türlü çalışmada yazar(lar) editörlüğe ve derginin sistemine 
yayın yüklerken gerekli etik kurul rapor bilgilerini girmekle yükümlüdür. Hiçbir koşul ve şartlardaoluşan ya 
da oluşacak bir sorunda  problemde dergimiz, yayın kurulu, imtiyaz sahibi, yazı işleri, hakem vebilim kurulları 
sorumluluk kabul etmez. Yazar(lar) bu bilgiyi dergiye yazılı olarak vermekle yükümlüdür.Bu konuda tüm 
sorumluluk yazar(lar) a aittir). 

Basın Yayın Kanunun “5187” gereğince basılı eserler yoluyla işlenen fiillerden doğan maddi ve manevizarar 
m-13-14 kapsamında dergimizde yayınlanan yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflıolarak yazar(lar) 
a aittir. Dergimiz, yönetim, hakem, editör, bilim ve imtiyaz sahibi bu yükümlülüklerikabul etmez. Dergimizde 
bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir ve yayınlanır. 
Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklarkanununa aykırılık içeren yayınlara yer 
verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecekher türlü maddi ve manevi zararı peşinen 
kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğerşahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi 
ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yöndedergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım 
uygulanması söz konusu olamaz. Eserlerin içeriği vemevcut durumu yazar(lar) ait olup dergimiz bu yayınların 
sadece yayınlanması ve literatüre kazandırılmasıaşamasında görev üstlenmiştir. Tüm okuyucu, kamuoyu ve 
takipçilerine ilanen duyurulur.

Öğr. Gör. Hakan AÇIKGÖZ
Sistem Editörü

Prof. Dr. Mümin ŞAHİN
Baş Editör 

Prof. Dr. Bülent EKER
Baş Editör 
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In this issue of our journal, there are a total of 08 research, application, literature, and compilation studies. 
In this issue of the journal, we would like to express our sincere thanks to the authors who support us with their 
valuable studies. We would also like to express our thanks and appreciation to the precious arbitration committee 
members who never leave us alone and enable this issue to meet with our dear readers with their worthful efforts and 
contributions, as they have done in each issue. We also greatly appreciate the efforts of the editorial board, system 
management, and the precious scholars taking place in the editorial board for making an effort in the background 
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journal will reunite with the readers in April, 2018. In the hope of reuniting and meeting with you again with our 
next issue, we sincerely wish the new year to bring peace, happiness, goodness, and days full of science for you, 
dear readers and precious scholars of the science world. Peace be with you, yours respectfully.

(In any kind of study requiring ethical board report in our journal, author(s) is/are obliged to enter the 
data of necessary ethical board report while uploading their publication in editorship and journal system. Our 
journal, publication board, grant holder, editorial office, referee and science boards do not undertake any 
responsibility for a problem to occur under any circumstances and conditions. Author(s) is/are obliged to give 
this information to journal in written. All liability in this issue belongs to author(s)).

As per the “5187” of Press Law, material and emotional damage arising from the actions via published 
works, the content and legal responsibility of the publications published in our journal within the scope of m-13-14 
unilaterally belong to author(s). Our journal, executive board, referees, editor, science board and publisher don’t 
accept these obligations. The scientifically valuable papers with scientific content which contribute to literature 
are accepted and published in our journal. Apart from this, the papers with political, legal and commercial 
content which are against the intellectual property rights are not accepted. in case of a possible negative situation, 
author(s) is/are regarded as accepting and undertaking all kinds of possible material and emotional damage 
beforehand. Therefore, our journal’s management and other boards don’t accept any responsibility regarding 
the second, third and other persons and institutions under any condition. in this sense, a legal sanction on our 
journal and its boards is out of question. The content and the current status of the papers belong to author(s) 
and our journal only takes part in the publication of these papers and contribution to literature. Respectfully 
announced to all readers, public and followers by publication.
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Öz: Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, dünyadaki iyi 
uygulamalardan da ilham alarak, Türkiye için mevzuat, 
kurumsal ve teknik bileşenleri içeren bir taşınmaz de-
ğerleme sistemi yaklaşımının geliştirilmesi için gerekli 
işlem adımlarının belirlenmesidir. Ayrıca, geliştirilecek 
olan Türkiye taşınmaz değerleme sistemi yaklaşımı 
işlem adımlarının, ülkemizde sağlıklı işleyen bir de-
ğerleme sisteminin yapılandırılmasına önemli katkılar 
sağlayacağı düşünülmektedir. Yöntem: Literatür tara-
ması ve mevcut durum analizi yapılarak, yaklaşımda 
izlenmesi gereken yöntem ve araştırma tekniklerinin 
içeriği ve iş paketlerinin belirlenmesi. Bulgular: Ül-
kemizin taşınmaz değerleme sistemi incelendiğinde, 
bu alanda sağlıklı bir mevzuatın ve kurumsal yapılan-
manın bulunmadığı, teknik anlamda ise değerlemede 
ihtiyaç duyulan veritabanlarının ve değerleme model-
lerinin oluşturulamadığı görülmektedir. Sonuç: Bu ne-
denle ülkemizde mevzuat, kurumsal ve teknik açıdan 
iyi işleyen bir değerleme sisteminin yapılandırılmasına 
ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Taşınmaz Değerleme, Yeniden 
Yapılanma, Değerleme Sistemi

Abstract: Aim: The main purpose of this paper is to 
determine the necessary process steps for the develop-
ment of an approach for Turkish real estate valuation 
system including legal, institutional and technical as-
pects inspiring from good practices of real estate valu-
ation systems. Further, these process steps of the real 
estate valuation approach that is going to be develo-
ped within this paper are estimated to be helpful to the 
development of a healthy valuation system in Turkey. 
Method: Determination of the content and the work 
packages of the methods and research techniques that 
should be followed in the approach by conducting lite-
rature review and current situation analysis. Results: 
If real estate appraisal system of Turkey is examined, 
it can be seen that the country does not have healthy 
regulations, an appropriate organizational structure, 
databases and models of real estate appraisal. Conclu-
sion: For this reason, there is a need for structuring a 
valuation system that works well in terms of legislati-
on, institutional and technical in our country.

Key Words: Real Estate Valuation, Re-engineering, 
Valuation System
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GİRİŞ

Taşınmaz değerlemesi; bir gayrimenkulün, 
gayrimenkul projesinin veya bir gayrimen-
kule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki 
muhtemel değerinin bağımsız ve tarafsız ola-
rak takdiri olarak tanımlanabilir (SPK, 2001: 
2; AI, 2013: 1-3; Açlar ve Çağdaş, 2008: 3). 
Taşınmaz değerlemeye; vergilendirme, ka-
mulaştırma, özelleştirme, toprak düzenleme-
leri, tescile esas işlemler, irtifak hakkı tesisi 
gibi kamusal uygulamalar ile sermaye piya-
sası, bankacılık, kredilendirme, sigortacılık 
gibi özel sektör uygulamalarında yoğun bir 
şekilde ihtiyaç duyulmaktadır. Gerek bu ih-
tiyacın karşılanabilmesi gerekse taşınmaz 
pazarlarının şeffaflığının sağlanabilmesi için 
ülkelerin sağlıklı işleyen değerleme sistem-
lerini oluşturması ve sürdürmesi gerekmekte-
dir. Nitekim bugün birçok ülkede değerleme 
sistemlerinin tesis edilmesi veya iyileştiril-
mesi amacıyla hukuki, kurumsal ve teknik ça-
lışmaların yürütüldüğü görülmektedir (Çete, 
2008: 3).

Ülkemizin taşınmaz değerleme sistemi ince-
lendiğinde, gerek hukuki gerekse kurumsal 
ve teknik açıdan önemli eksiklik ve sorunlar 
göze çarpmaktadır (Çete, 2008: 3-5; Candaş, 
2012; 3, 17, 23;  Açlar ve Çağdaş, 2008: 17-
20; Çağatay, 2008: 131; Değirmenciler, 2008: 
71; Yalpır, 2007: 13-17). Taşınmaz değerleme 
faaliyetlerini düzenleyen bütüncül bir mev-
zuatımız bulunmamaktadır. Farklı amaçlar 

için gerçekleştirilecek değerleme çalışmaları 
farklı yasalarda genel çerçevesiyle düzenlen-
miştir. Bu nedenle değerleme çalışmalarında 
standart bir yapı ve bütünlük sağlanamamak-
tadır. 

Taşınmaz değerleme çalışmalarını ülke ba-
zında düzenleyen ve denetleyen bir kurumsal 
yapılanma mevcut değildir. Değerleme çalış-
malarının sistematik olarak gerçekleştirildiği 
ve değerlerin güncellendiği bir yapı da bulun-
mamaktadır. Kamusal amaçlı değerleme ça-
lışmaları çoğunlukla kurumların bünyesinde 
oluşturulan değer takdir komisyonlarınca ger-
çekleştirilmektedir. Bu komisyonların üyeleri 
genellikle değerleme alanında eğitim almış 
kişiler değildir. Buna değerlemenin yasal ve 
teknik boyutuyla ilgili tanımlamaların yeterli 
olmaması da eklendiğinde, bir taşınmaz için 
farklı komisyonlarca birbirinden oldukça 
farklı değer takdirlerinin gerçekleştirilmesi 
de kaçınılmaz olmaktadır.

Emlak vergilendirmesi amaçlı değerleme ça-
lışmaları Belediyeler tarafından yeterli veri 
altyapısı olmadan, cadde-sokak bazlı olarak 
gerçekleştirilmektedir. Bu değerleme yaklaşı-
mı, aynı cadde-sokakta bulunan bütün taşın-
mazların aynı değere sahip olduğu öngörüsü-
ne dayanmaktadır. Hâlbuki taşınmazların ada 
içindeki konumu bile değeri etkileyebilmek-
tedir. Bu değerlemelerde, aynı cadde-sokağa 
bakan iki farklı belediye sınırındaki taşınmaz-
ların emlak değerlerinin birbirinden birkaç 
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kat farklı takdir edilmesi gibi olumsuzluklar 
da sorunun boyutunu ortaya koymaktadır. 
Benzer sorunları diğer amaçlarla gerçekleş-
tirilen değerleme çalışmalarında da görmek 
mümkündür. Örneğin kamulaştırma amaçlı 
değerlemelerde sıklıkla yaşanan anlaşmaz-
lıklar yargıya intikal etmektedir. Bu durum 
hem taşınmaz maliklerinin ve/veya ilgili ku-
rumların mağduriyetine hem de yargının iş 
yükünün artmasına neden olmaktadır (Çete, 
2008: 54-58). 

Ülkemiz taşınmaz değerleme sistemindeki bu 
ve benzeri eksiklik ve sorunlar son yıllarda 
mesleki ve akademik platformlarda sıkça dile 
getirilmekte, değerleme sistemimizin yeni-
den yapılandırılarak sağlıklı hale getirilmesi 
ihtiyacı üzerinde durulmaktadır. Ancak, bu 
ihtiyacın karşılanması bağlamında ülke ge-
nelinde tam olarak sistematik bir çalışmanın 
yürütüldüğünü söylemek mümkün değildir. 
Bu alandaki tek çalışmanın, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü (TKGM)’ce Tapu ve 
Kadastro Modernizasyon Projesi (TKMP)’nin 
Gayrimenkul Değerleme Bileşeni kapsamın-
da yürütüldüğü söylenebilir.

SİSTEM YAKLAŞIMININ 
GELİŞTİRİLMESİ

Yaklaşım önerisi kapsamında öncelikle ülke-
miz taşınmaz değerleme sisteminin sorunları 
ve eksiklikleri derinlemesine analiz edilmeli, 
daha sonra da taşınmaz değerlemesi alanında 

iyi uygulamaya sahip ülkelerden Almanya, 
Hollanda, İngiltere ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nin sistemleri detaylı bir şekilde 
yerinde incelenmelidir. İyi uygulamalardan 
elde edilen deneyimler ve ülkemiz şartları-
nın bir arada değerlendirilmesiyle, ülkemize 
özgü, yasal, kurumsal ve teknik bileşenleri 
içeren bir taşınmaz değerleme sistemi yakla-
şımı geliştirilmelidir. Bu kapsamda; 

• Ülkemizde taşınmaz değerlemesi mevzu-
atının kanun, yönetmelik ve rehber dokü-
manlar bileşenlerinin ve kapsamlarının 
neler olması gerektiği, 

• Gerek kamu gerekse özel sektör yönüy-
le nasıl bir organizasyon yapısına ihtiyaç 
duyulduğu ve bu yapının hangi bileşenle-
rinin hangi yetki ve sorumluluklara sahip 
olacağı, 

• Değerlemede ihtiyaç duyulan taşınmaz 
karakteristikleri ve emsal satışlar veri-
tabanlarının bileşenlerinin neler olması 
gerektiği,

• Veri modeli tasarımının nasıl gerçekleş-
tirileceği, veritabanlarının hangi kurum 
veya kuruluşlarca ne şekilde güncellene-
ceği,

• Taşınmaz türlerine göre parametre opti-
mizasyonu yapılarak parametrelerin nasıl 
azaltılacağı,
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• Uygun parametrelerin tespiti ile değerle-
me modeli geliştirme çalışmalarının nasıl 
yapılacağı,

• Özellikle vergilendirme amaçlı değerle-
me çalışmalarında kullanılan değerleme 
modellerinden hangisinin veya hangileri-
nin değerleme çalışmalarına ve ülkemiz 
şartlarına daha uygun olduğu,

gibi sorulara akademik bakış açısıyla cevap-
lar üretilmelidir. Üretilen bu cevaplar ülke-
mize özgü olacak ve birçoğu ülkemiz için 
yeni yaklaşımlar içerecektir. Ayrıca, yakla-
şım önerisi kapsamında yapılan çalışmaların, 
literatüre ve farklı ülkelerde yaşanan benzer 
sorunların çözümüne de gerek içerik gerekse 
metodolojik olarak önemli katkılar sağlaya-
cağı düşünülmektedir.

Yaklaşım önerisinin teknik bileşeni ile ilgi-
li olarak benzer çalışmaların yürütüldüğü 
TKMP Gayrimenkul Değerleme Bileşeni 
kapsamında, değerleme mevzuatı ile ilgili 
çalışmalar da yer almamaktadır. Kurumsal 
yapılanma kapsamındaki çalışmalar ise lite-
ratür araştırmalarıyla sınırlı kalmış, ülkemiz 
için bir kurumsal yapılanma ve işleyiş öne-
risi geliştirilmesi aşamasına geçilememiştir. 
Teknik anlamda, değerlemede ihtiyaç duyu-
lan bağımlı ve bağımsız değişkenler Fatih ve 
Mamak’ta belirlenen pilot alanlarda toplan-
mış ve uygun toplu değerleme modeli arayı-
şı gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda, öneri-

len yaklaşım çalışmasının Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yürü-
tülen çalışmadan en temel farkları; 

• Taşınmaz değerlemesinde iyi uygulama-
ya sahip ülkelerin (Almanya, Hollanda, 
İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri) 
sistemlerinin yerinde incelenmesi, bu ül-
kelerdeki uzmanların önerilerinin alın-
ması ve ülkemizdeki değerleme uzman-
larıyla gerçekleştirilecek görüşmeler 
sonrasında, Türkiye için yasal, kurumsal 
ve teknik bileşenleri içeren bir taşınmaz 
değerleme yaklaşımının geliştirilecek ol-
ması, 

• Yasal yapılanma yaklaşımının ülkemizde 
değerleme alanında ihtiyaç duyulan mev-
zuat bileşenlerini ve bu bileşenlerin kap-
samlarını tanımlayacak olması,

• Kurumsal yapılanma yaklaşımının ülke-
mizde ihtiyaç duyulan taşınmaz değerle-
me kurumsal yapısını, bileşenlerini ve bu 
bileşenler arasındaki ilişkileri tanımlaya-
cak olması,

• TKMP kapsamında uygulanan toplu de-
ğerleme yöntemlerine ek olarak, yapay 
zeka yöntemlerinden bulanık mantık, çok 
ölçütlü karar analizi ve bulanık mantık 
ile hibrit edilen Adaptive Neuro-Fuzzy 
Inference Systems (ANFIS)’in uygulan-
ması ve aynı proje alanında, aynı taşın-
maz türlerine, aynı parametre ve verilerle 
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uygulanan bu yöntemlerin performans ve 
uygulama kolaylıkları açısından karşılaş-
tırılması,

• Bu yöntemlerin uygulanması sırasında 
farklı parametrelerin kullanılabilecek ol-
ması,

• Değere etki eden parametrelerin taşın-
maz türüne göre düzenlenmesi ve UML 
(Unified Modeling Language) kullanıla-
rak veri modeli tasarımının gerçekleşti-
rilmesi,

• Taşınmazların değerini etkileyen para-
metreler düzenlenirken gruplandırmala-
rın yapılması ve oluşan gruplara göre de-
ğerleme modelinin yapılandırılması,

• Sadece toplu değerlemeler için değil te-
kil değerlemeler için de önerilecek yak-
laşımın ne şekilde yapılandırılması ve 
sürdürülmesi gerektiği ile ilgili önerilerin 
ortaya koyulması,

• Önerilen yaklaşımın bir bütün sistem ya-
pılandırması yaklaşımını içerecek olması 

ve benzer sistem yapılandırılmasına ih-
tiyaç duyulan ülkeler için model niteliği 
taşıyabilecek olması,

olacaktır. 

YÖNTEM

Taşınmaz değerleme sistemimizin yeni den 
yapılandırılması ve hukuki, kurum sal ve tek-
nik anlamda sağlıklı işleyen bir değerleme 
sisteminin tesis edilmesi bağlamında ilk ya-
pılması gereken, de ğerleme sistemimizdeki 
yeniden yapılanma ihtiyacının değerlendiril-
mesi ve yeniden yapılanma sürecinin temel 
işlem adımlarının belirlenmesiyle başlanma-
lıdır. Ülkemizde gerek kamu sektöründe ge-
rekse özel sektörde ihtiyaç duyulan taşınmaz 
değeri verilerinin sağlıklı ve standart bir yapı-
da üretilebilmesi ve sürdürülebilmesi için bir 
sistem tasarımının gerçekleştirilmesine ihti-
yaç vardır. Bu tasarım gerçekleştirilirken iz-
lenmesi gereken işlem adımları önerisi Şekil 
1’deki iş akış diyagramında özetlenmektedir 
(Erdem ve Çete, 2013: 2).



6

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2017

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
September / October / November / December Autumn Period Issue: 11 Year: 2017

ID:85 K:194
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04066- 2015-GE-17837)

Issn Print: 2148-4783 Online: 2149-2484

Şekil 1. Taşınmaz Değerleme Sistemimizdeki Yeniden Yapılanma Süreci İçin İşlem 
Adımları Önerisi (Erdem ve Çete, 2013: 2)

Ülkemizde de tebliğ olarak yayınlanan ve 
değerleme yapan uzman ve kurumlarca uy-
gulanmaya çalışılan UDES (Uluslararası 
Değerleme Standartları) bir çatı standart ola-
rak kabul edilmeli ve ülkemiz koşullarına 
uyarlanmalıdır. Yeni yasal ve kurumsal yapı-
lanma da bu hedefi desteklemelidir (Candaş, 
2012: 2, 23; TDUB, 2011: 4). Ülkemiz için 
sürdürülebilir bir yaklaşımla gerçekleştirile-
bilecek bir taşınmaz değerleme sistemi yakla-
şımı, mesleki standartlar kapsamında; 

• Uluslararası ve ulusal hukuk düzleminde 
oluşturulmuş mevzuat düzenlemeleri,

• İyi işleyen bir kurumsal yapılanma,

• Çağdaş ve esnek bir teknik yapılanma, 

şeklinde üç ana başlıktan oluşmalıdır.  

Bu bağlamda, yaklaşımda izlenmesi gereken 
yöntem ve araştırma tekniklerinin içeriği, iş 
paketleri bazında şu şekilde özetlenebilir:

A. Hazırlık: Literatür araştırmasının zengin-
leştirilmesi, ülkemizde taşınmaz değerleme 
faaliyeti yürüten kurum ve kuruluşların net-
leştirilmesi, görüşme yapılacak kurum ve ku-
ruluşların ve buralarda iletişim kurulabilecek 
kişilerin belirlenmesi ve bu kişilerle ön gö-
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rüşmelerin yapılması vb. için gerekli hazırlık 
çalışmalarının yapılması. 

B. Mevcut Durum Analizi: Ülkemizdeki 
taşınmaz değerleme sisteminin mevcut ya-
sal, kurumsal ve teknik yapısı ve bu alanda 
yaşanan sorunlar detaylı bir şekilde analiz 
edilmesi gerekir. Bu detaylı analiz gerek lite-
ratür araştırması gerekse değerleme faaliyeti 
yürüten kurum ve kuruluşlarda bulunan uz-
manlarla gerçekleştirilecek yarı yapılandırıl-
mış mülakatlarla sağlanabilir. Mülakatların 
daha çok Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, Belediyeler 
gibi yoğun değerleme faaliyeti yürüten kamu 
kurumları ve özel değerleme şirketleri ile 
Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) ve Türkiye 
Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) gibi 
değerleme alanının bizzat içinde yer alan ku-
rum ve kuruluşlarda yapılmalıdır. Bu aşamada 
gerçekleştirilmesi gereken bir diğer çalışma 
ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 
Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi-
Gayrimenkul Değerleme Bileşeni kapsamın-
da yürüttüğü çalışmalarda yaşanan sorunların 
ve ihtiyaçların detaylı analizidir.

C. İyi Uygulamalar Araştırması: Dünyada 
taşınmaz değerlemesi alanında iyi uygula-
malara sahip ülkelerden Almanya, Hollanda, 
İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD)’nin değerleme faaliyeti yürüten ku-
rum ve kuruluşları bizzat ziyaret edilerek; 
bu ülkelerin değerleme sistemleri yasal, ku-

rumsal ve teknik açıdan yerinde incelenme-
lidir. Almanya ile ülkemiz arasında imar ve 
mülkiyet yaklaşımları açısından geçmişten 
gelen güçlü bir bağ bulunmaktadır ve ülke 
değerleme alanında iyi işleyen bir sisteme sa-
hiptir. Bu yönüyle Almanya örneği ülkemiz 
açısından önemlidir. Keza mülkiyet, değeri 
etkileyen en önemli bileşenlerden biridir ve 
mülkiyet kurumları değerlemenin başlıca 
veri kaynaklarından birini oluşturmaktadır. 
Hollanda’da değerleme sistemi yakın bir geç-
mişte yeniden yapılandırılmış ve modern bir 
yapıya kavuşturulmuştur. İngiltere değerleme 
alanında son derece köklü ve kurumsallaş-
mış bir yapıya sahiptir. ABD taşınmaz de-
ğerlemesinde güçlü bir mevzuat altyapısına 
ve kurumsal yapılanmaya sahiptir. Bu ülke-
lerin tamamında yıllardır sağlıklı bir şekilde 
işleyen değerleme veritabanları da mevcuttur 
(Çete ve Yomralıoğlu, 2009: 8; Wallace ve 
Williamson, 2006: 3,12). Hatta bazılarında bir 
kısmı kamu bir kısmı da özel sektör eliyle iş-
letilen birden fazla veritabanı bulunmaktadır. 
Değerleme uzmanları bu sistemleri üyelikle 
kullanabilmekte, hatta yaptıkları çalışmaların 
sonuçlarını paylaşarak veritabanlarının zen-
ginleşmesine katkıda bulunmaktadırlar. İyi 
uygulamalar araştırması, geliştirilecek yakla-
şımın yasal, kurumsal ve teknik tüm boyutları 
için büyük önem taşımaktadır.

İyi uygulamalar araştırması sırasında öncelik-
le bu ülkelerde kimlerle görüşülmesi gerektiği 
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belirlenmeli ve alınacak randevu ve ön bilgi-
lendirmeler kapsamında ilgili ülkeler ihtiyaca 
göre en az 1’er hafta ziyaret edilerek sistemle-
rin yapısı, işleyişi ve olumlu-olumsuz yönleri 
uzmanlarla tartışılarak incelenmelidir. Ülkeler 
ziyaret edilmeden önce, yarı yapılandırılmış 
mülakat formları hazırlanmalı, görüşmeler bu 
çerçevede gerçekleştirilmelidir. Görüşmeler 
sırasında ayrıca, ilgili ülkelerdeki değerleme 
uzmanlarının “taşınmaz değerlemesindeki iyi 
uygulamaların temel karakteristikleri” ve “ül-
kemizde yapılandırılacak sistemle ilgili öneri-
leri” de ele alınmalıdır.

D. Uygun Değerleme Modelinin Belirlen-
mesi: İyi uygulamalar araştırması tamam-
landıktan sonra, TKGM tarafından pilot pro-
je kapsamında oluşturulan değere etki eden 

parametreler, iyi uygulamalar araştırmasında 
sistemleri incelenen ülkelerde kullanılan pa-
rametreler de göz önünde bulundurularak, 
gereklilik ve yeterlilikleri açısından farklı 
taşınmaz türleri için değerlendirilmeli, toplu 
(mass appraisal) ve tekil değerleme amaçlı 
kullanılacak parametrelere son şekli verilme-
lidir. Parametreler belirlendikten sonra değer-
leme veri modeli tasarımı, UML sınıf diyag-
ramları ve buna imkân veren uygun yazılım 
(Enterprise Architect) ile gerçekleştirilmesi, 
yaklaşımın işleyişinin şematik olarak daha 
kolay anlaşılmasını sağlayacak ve muhte-
mel sistem hatalarının önüne geçilebilecektir 
(Şekil 2). Model tasarımında coğrafi/konum-
sal nesnelerin temsili ve veri tiplerinin belir-
lenmesinde uluslararası standartların kulla-
nılması gerekir.

class TapuKadastroBilgileri

«FeatureType»
Tapu

+ malikNo:  Char
+ malikAdı:  Char
+ hisseOranı:  Oran
+ edinmeSebebi:  Char
+ edinmeTarihi:  Date
+ satışBedeli:  Currency [0..1]
+ sicil i:  {Tapu;KatMülkiyeti}
+ sicilCiltNo:  Char
+ sicilSayfaNo:  Char
+ sicilYevmiyeNo:  Char

Güncel i l, i lçe, bucak, 
belde/köy, mahalle, 
sokak, mevki bilgileri 
idari ve adres 
verilerinden elde 
edilmeli,
Kadastro verilerindeki 
idari bilgiler yanlızca 
kadastro verilerinin 
yönetiminde 
kullanılmaktadır. 
Güncelleme 
yapılamamaktadır.

«enumeration»
MülkiyetTürü

Attributes
+ ParselMülkiyeti
+ Katİrtifakı
+ KatMülkiyeti

«FeatureType»
HakKısıtlamaSorumluluk

+ türü:  HKSTürü
+ açıklama:  Char

«FeatureType»
Rehin/İpotek

+ hakSahibi:  Char
+ rehinDerecesi:  Char
+ şartlar:  Char

«enumeration»
HKSTürü

Attributes
+ İrtifakHakkı
+ Şerh
+ Beyan

xor

Yalnızca 
Tapu ile 
i l işkil i

«FeatureType»
EmlakVergisi

+ değer:  Currency
+ dönemi:  Char
+ tarihi:  Date

GM_Polygon

«FeatureType»
Parsel

+ il i:  Char
+ i lçesi:  Char
+ bucağı:  Char [0..1]
+ beldesi:  Char [0..1]
+ mahallesi/köyü:  Char
+ sokağı:  Char
+ mevkii:  Char
+ adaNo:  Int
+ parselNo:  Int
+ paftaNo:  Char [1..4]
+ cinsi:  Char
+ türü:  MülkiyetTürü
+ niteliği:  ParselNiteliği
+ yolaCepheUzunluğu:  Float
+ yolGenişliği:  Int
+ sınırYapı:  SınırYapıTürü [0..*]
+ ulaşımOlanağı:  Char

+ calcYüzölçüm() : Measure
+ calcHisseSayısı() : Int
+ computeOrtEğim() : Float
+ calcEğimSınıfı() : Float

0..1 0..*

0..1 1..*
0..*1

0..*

0..1

Şekil 2. UML ile model tasarımı örneği (Bostancı vd., 2012: 4)
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Veri modeli tasarımını müteakiben, TKMP 
kapsamında uygulanan toplu değerleme yön-
temlerine ek olarak, insan düşünce ve karar 
verme şekline göre uyarlanmasından ve sade-
ce objektif unsurlar değil subjektif unsurlar 
da dikkate alınarak modellenebilmesinden 
dolayı, yapay zeka yöntemlerinden bulanık 
mantık, çok ölçütlü karar analizi ve bulanık 
mantık ile hibrit edilen Adaptive Neuro-
Fuzzy Inference Systems (ANFIS) uygula-
nılarak performans ve uygulama kolaylıkları 
açısından karşılaştırılmalıdır. Bu yöntemlerin 
uygulamalarında, diğer çalışmalardan farklı 
olarak, değerleme modeli oluşturmada kriter-
ler gruplandırılarak modele dâhil edilmelidir. 
Bu yolla, hem aynı gruba dâhil kriterlerin 
azaltımı hem de modelin anlaşılır ve daha 
doğru sonuçlar üretmesi sağlanabilecektir. 
Taşınmaz türüne göre yöntem farklılıkları 
olacağından her bir tür için ayrı yöntem uy-
gulamaları gerekebilecektir. Böylece, en uy-
gun sayıda parametre ve en uygun değerleme 
yöntemi taşınmaz türüne göre belirlenerek, 
gerek genel anlamda taşınmaz değerleme ça-
lışmaları gerekse ülkemiz özeli için en uygun 
parametreler ve yöntem belirlenmiş olacaktır. 

E. Yasal, Kurumsal ve Teknik Yapılanma 
Yaklaşımının Geliştirilmesi: Ülkemize uy-
gun değerleme modelinin belirlenmesinin ar-
dından; ülkemizde yapılandırılması önerilen 
taşınmaz değerleme sisteminin yasal, kurum-

sal ve teknik bileşenleri belirlenmelidir. Bu 
bağlamda;

• Uygun taşınmaz değerlemesi mevzuatı 
yapılanmasının ne olduğu, yasa, yönet-
melik, yönerge vb. seviyelerden hangile-
rine ihtiyaç duyulduğu ve bu yapılanma-
da hangi seviyede hangi bileşenlerin yer 
almasının gerektiği,

• Ülkemizde taşınmaz değerleme faaliyet-
lerinin düzenlenmesi ve denetiminden 
hangi kurum veya kuruluşun sorumlu 
olmasının uygun olacağı, bu kurum veya 
kuruluşun yapısının nasıl olması gerek-
tiği, gerek kamu gerekse özel sektörün 
değerlemedeki rollerinin ne olacağı ve 
bunlar arasındaki ilişkiler, 

• Vergilendirme amaçlı değerleme çalış-
malarının hangi kurum veya kuruluş ta-
rafından ve ne şekilde gerçekleştirilmesi 
gerektiği,

• Değerlemede ihtiyaç duyulan verilere 
ait veritabanlarının ne şekilde ve kimler 
tarafından oluşturulmasının ve sürdürül-
mesinin uygun olacağı, 

• Bu veritabanlarının hangi bileşenleri içe-
receği, özellikle vergilendirme amaçlı 
değerlemelerde kullanılabilecek yöntem-
lerden ülkemiz için en uygununun hangi-
si olduğu,
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gibi sorulara, cevap ve gerekçeler oluştu-
rulmalıdır. Bu kapsamda belirlenen yasal, 
kurumsal ve teknik bileşenlerin daha kolay 
anlaşılabilirliğini sağlamak amacıyla şema-
tik gösterimleri hazırlanmalıdır. Bu çalışma-
lar sırasında, LADM (Land Administration 
Domain Model, TUCBS (Türkiye Ulusal 
Coğrafi Bilgi Sistemi Standartları), TRKBİS 
(Türkiye Kent Bilgi Sistemleri Standartları) 
ve INSPIRE (Infrastructure for Spatial 
Information in Europe) gibi ulusal ve ulusla-
rarası standartlara uyumluluk da göz önünde 
bulundurulmalıdır. Ayrıca, sadece taşınmaz-
lar üzerindeki hak ve kısıtlamalar bağla-
mında değil, taşınmazların 3. boyutta sahip 
oldukları niteliklerle ilgili de veriler içeren 
3B (3 Boyutlu) Kadastro, gelecekte ülkemiz 
taşınmaz değerleme sistemi için de önemli 
bir veri kaynağı olacaktır. Bu nedenle, geliş-
tirilecek değerleme sistemi yaklaşımında 3B 
Kadastro’nun önemine de vurgu yapılarak, 
3B Kadastro tasarlanırken değerleme bağla-

mında dikkat edilmesi gereken hususlar üze-
rinde durulmalıdır.

F. Geliştirilen Yaklaşıma Son Şeklinin 
Verilmesi: Oluşturulan Türkiye taşınmaz 
değerleme sistemi yaklaşımı, gerek kamu ge-
rekse özel sektörden değerleme uzmanlarıyla 
tartışılmalıdır. Ancak bu şekilde geliştirilen 
yaklaşım, bu tartışmalar sonrasında revize 
edilerek varsa gözden geçirilmesi gereken 
noktalar ve eksiklikler giderildiğinde, ülke-
miz için uygulanabilir, modern bir taşınmaz 
değerleme yaklaşımı önerisi ortaya koyulmuş 
olacaktır.

BAŞARI ÖLÇÜTLERİ ve RİSK 
YÖNETİMİ 

Geliştirilen Değerleme Sistemi Yaklaşımının 
tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabilmesi 
için her bir ana iş paketinin hedefi ve başa-
rı ölçütü (ne ölçüde gerçekleşmesi gerekti-
ği) aşağıdaki Başarı Ölçütleri Tablosu’nda 
(Tablo 1) belirtilmiştir.
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Tablo 1. Başarı Ölçütleri Tablosu

İş Paketi Hedefi Başarı Ölçütü

Hazırlık
•	Yaklaşımın “hazırlık” aşamasındaki bu iş paketin-

de, ülkemizin taşınmaz değerlemesindeki mevcut 
durumu araştırmasında hangi kurum/kuruluşlar-
dan kimlerle görüşülmesinin faydalı olacağı be-
lirlenmelidir. Bu da, mevcut durum analizinin ve 
değerleme uzmanlarının önerilerinin projeye ya-
rarlılık düzeyini etkileyecektir.

Hazırlık
•	Mümkün olduğu kadar çok sayıda ilgili olabilecek 

kurum/kuruluşlardaki yetkili ve uzmanlarla görüşül-
müş olması yaklaşımın başarısını arttıracaktır. 

Mevcut Durum Analizi
•	Ülkemizdeki taşınmaz değerleme sisteminin mev-

cut yasal, kurumsal ve teknik yapısı ve bu alanda 
yaşanan sorunların detaylı analizi (Literatür)

•	Ülkemizdeki taşınmaz değerleme sisteminin mev-
cut yasal, kurumsal ve teknik yapısı ve bu alanda 
yaşanan sorunların detaylı analizi (Uzmanlarla 
mülakatlar)

•	Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Tapu ve 
Kadastro Modernizasyon Projesi Gayrimenkul 
Değerleme Bileşeni kapsamında yürüttüğü çalış-
maların kapsamlı bir şekilde incelenmesi ve yaşa-
nan sorunların analizi

•	TKGM üst yönetiminin ve değerleme uzmanları-
nın yaklaşımdan beklentileri ve önerileri araştır-
ması

Mevcut Durum Analizi
•	Çalışmalar kapsamında ülkemiz için geliştirilecek 

değerleme sistemi yaklaşımının başarılı bir şekilde 
ortaya koyulabilmesi için, başlangıçta mevcut durum 
analizinin ve değerleme uzmanlarının geliştirilecek 
sistemden beklentilerinin sağlıklı bir şekilde belir-
lenmesi gerekmektedir. Tam anlamıyla ortaya koyu-
lamayan bir sorun için geliştirilecek çözüm, doğal 
olarak sorunu ortadan kaldırmada yetersiz kalabi-
lecektir. Ayrıca, bizzat uygulamanın içinde yer alan 
değerleme uzmanlarının önerileri de geliştirilecek 
yaklaşımın kalitesini arttırma bakımından önem arz 
etmektedir. 

•	Ülkemiz değerleme sisteminin yeniden yapılandırıl-
ması ihtiyacı ve bu alanda yaşanan sorunlarla ilgili 
yayınlanmış çok sayıda makale ve bildirinin bulun-
duğu ve bu bağlamda TKGM tarafından bir pilot 
çalışmanın yürütüldüğü de düşünüldüğünde, bu aşa-
manın başarıyla tamamlanmasında bir sorunla karşı-
laşılmayacağı değerlendirilmektedir.
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İyi Uygulamalar Araştırması
•	Dünyada taşınmaz değerlemesi alanında iyi uy-

gulamalara sahip ülkelerden Almanya, Hollanda, 
İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nin de-
ğerleme sistemlerinin incelenmesi ve bu ülke-
lerdeki uzman kişilerden kimlerle görüşülmesi 
gerektiğinin belirlenmesi, görüşülecek kişilerden 
randevu alınması ve bu kişilere ön bilgilendirme-
de bulunulması

•	Yarı yapılandırılmış mülakat formlarının hazırlan-
ması

•	Mülakatların ve yerinde yapılacak incelemelerin 
gerçekleştirilmesi

İyi Uygulamalar Araştırması
•	İyi uygulamalar araştırması, ülkemiz için geliştiri-

lecek taşınmaz değerleme sistemi yaklaşımının üç 
temel ayağını oluşturan yasal, kurumsal ve teknik 
bileşenlerin tamamı için büyük önem arz etmekte-
dir. Köklü ve sağlıklı işleyen değerleme sistemlerine 
sahip olan Almanya, Hollanda, İngiltere ve Amerika 
Birleşik Devletleri’nin değerleme sistemlerinin ülke-
mize uygun yönleri bir araya getirilerek özgün bir 
Türkiye taşınmaz değerleme sistemi yaklaşımı geliş-
tirilecektir. 

•	Bu ülkelerde yer alan değerleme uzmanlarıyla 
TKGM pilot projesi nedeniyle daha önceden var olan 
bağlantıları, yaklaşımın bu aşamasının da başarılı bir 
şekilde gerçekleştirilebileceğinin bir teminatını oluş-
turmaktadır.

Uygun Değerleme Modelinin Belirlenmesi
•	TKGM tarafından pilot proje kapsamında oluştu-

rulan “değere etki eden parametreler”  de değer-
lendirilerek yaklaşım kapsamında toplu değerle-
me amaçlı kullanılacak parametrelere son şeklinin 
verilmesi

•	Değerleme veri modeli tasarımı
•	TKGM’nin pilot proje kapsamında kullanmış ol-

duğu Fatih ve Mamak ilçelerine ait verilerin uy-
gulamaya hazır hale getirilmesi

•	Yeni yöntemlerle gerek genel anlamda taşınmaz 
değerlemesi faaliyetleri için gerekse ülkemizde 
gerçekleştirilecek taşınmaz değerlemeleri için en 
uygun yöntemin belirlenmesi

Uygun Değerleme Modelinin Belirlenmesi
•	Ülkemiz için uygun değerleme modelinin belirlen-

mesi, çalışmanın teknik boyutunun en önemli bile-
şenlerinden birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, 
Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi kapsamın-
da elde edilen sonuçlar hâlihazırda ilgili Kurum tara-
fından bilimsel ve mesleki etkinliklerde paylaşılmış 
durumdadır. Değere etki eden parametrelere son şek-
linin verilmesi ve toplu değerlemeler için en uygun 
yöntemin belirlenmesi süreçleri birlikte sonuçlandı-
rılmalıdır. Değere etki eden parametreler, veri mo-
deli tasarımı ve değerlemede kullanılabilecek uygun 
yöntemler alanında ülkemizde yetkin uzmanların bu-
lunması, bu aşamanın da başarıyla tamamlanabilece-
ği konusunda bir gösterge oluşturmaktadır.

Yasal, Kurumsal ve Teknik Yapılanma 
Yaklaşımının Geliştirilmesi
•	Ülkemizde yapılandırılması önerilen taşınmaz 

değerleme sisteminin yasal bileşenlerinin belir-
lenmesi

•	Kurumsal bileşenlerinin belirlenmesi
•	Teknik bileşenlerinin belirlenmesi
•	Şematik gösterimlerin hazırlanması

Yasal, Kurumsal ve Teknik Yapılanma Yaklaşımının 
Geliştirilmesi
•	Ülkemizde yapılandırılması gereken taşınmaz değer-

leme sisteminin yasal, kurumsal ve teknik bileşenle-
rinin oluşturulacağı ve bir bütün olarak ortaya koyu-
lacağı bu aşama, yaklaşımın nihai ürününün ortaya 
koyulacağı aşama olması açısından büyük önem arz 
etmektedir. Öncelikle daha önceki süreçlerin kap-
samlı bir analizinin yapılmasını gerektirecektir. Bu 
aşamanın başarısı, bir sonraki aşamada gerçekleştiri-
lecek değerleme uzmanlarıyla yapılan görüşmelerde 
ortaya çıkacaktır.
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Geliştirilen Yaklaşıma Son Şeklinin Verilmesi
•	Türkiye taşınmaz değerleme sistemi yaklaşımının 

kamu ve özel sektörden değerleme uzmanlarıyla 
tartışılması

•	Geliştirilen yaklaşımların revize edilmesi
•	Yaklaşıma son şeklinin verilmesi

Geliştirilen Yaklaşıma Son Şeklinin Verilmesi
•	Bir önceki iş paketinde geliştirilen değerleme sistemi 

yaklaşımının, bu aşamada değerleme uzmanlarıyla 
tartışılarak daha uygulanabilir hale getirilebilmesi 
yaklaşım sonuçlarının uygulanabilirliği açısından 
son derece önemlidir. Bu nedenle, değerleme uzman-
larının belli görüşlerde birleşmesi ve bu görüşlerin 
gözden geçirilerek yaklaşımın iyileştirilmesi, sonuç-
ların uygulanabilir ve başarılı olmasını sağlayacaktır.

Yaklaşımın başarısını olumsuz yönde etkile-
yebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldı-
ğında yaklaşımın başarıyla yürütülmesini sağ-
lamak için alınacak tedbirler (B Planı) ile ilgili 

iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıda-
ki Risk Yönetimi Tablosu’nda (Tablo 2) ifade 
edilmiştir. 

Tablo 2.  Risk Yönetimi Tablosu

En Önemli Risk(ler) B Planı

Hazırlık

Ülkemizdeki tüm kamu kurumları gerek basılı yayın ge-
rekse elektronik veritabanları açısından zengin bir altya-
pıya sahiptir. Ayrıca, arazi yönetimiyle ve taşınmaz de-
ğerlemesiyle ilgili gerek kamu kurumlarında gerekse özel 
kuruluşlarda şimdiye kadar pek çok mülakat veya anket 
çalışmaları gerçekleştirildiğinden, ilgili kurum ve kuru-
luşlarla irtibat sağlanmasında sorun yaşanmayacaktır. Bu 
nedenle yarı yapılandırılmış mülakatların gerçekleştirile-
ceği uzmanların belirlenmesinde de sorun yaşanmayacağı 
düşünüldüğünden, bu iş paketinde herhangi bir risk öngö-
rülmemektedir.

Hazırlık

Bu iş paketi için herhangi bir risk öngörülmedi-
ğinden, B planına da ihtiyaç bulunmamaktadır.

Mevcut Durum Analizi

Mevcut durum analizinde de karşılaşılabilecek herhangi 
bir risk öngörülmemektedir.

Mevcut Durum Analizi

Bu iş paketi için herhangi bir risk öngörülmedi-
ğinden, B planına da ihtiyaç bulunmamaktadır.
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İyi Uygulamalar Araştırması

Dünyada taşınmaz değerlemesi alanında iyi uygulamalara 
sahip ülkelerdeki irtibatlı olunan kişilerden bazıları yakın 
bir geçmişte kurum değiştirmiş veya emekli olmuş olabi-
lir.

 

İyi Uygulamalar Araştırması

Bu ülkedeki taşınmaz değerlemesi alanında dün-
ya çapında tanınmış kurum ve kuruluşlara doğ-
rudan e-posta veya telefonla ulaşılarak irtibat 
kurulacak kişiler belirlenebilir. 

Taşınmaz değerlemesi alanında faaliyet gösteren 
ve irtibat kurulması planlanan uzmanlardan ya-
kın bir geçmişte kurum değiştirmiş veya emekli 
olmuş olanlar olması durumunda, yine bu kişi-
lerle irtibata geçilerek ilgili kişilere ulaşılabile-
cektir.

Uygun Değerleme Modelinin Belirlenmesi

Uygun değerleme modelinin belirlenmesinde herhangi bir 
risk öngörülmemektedir.

Uygun Değerleme Modelinin Belirlenmesi

Bu iş paketi için herhangi bir risk öngörülmedi-
ğinden, B planına da ihtiyaç bulunmamaktadır.

Yasal, Kurumsal ve Teknik Yapılanma Yaklaşımının 
Geliştirilmesi

Ülkemiz taşınmaz değerleme sistemi için yasal, kurumsal 
ve teknik yapılanma yaklaşımının geliştirilmesinde karşı-
laşılabilecek herhangi bir risk öngörülmemektedir.

Yasal, Kurumsal ve Teknik Yapılanma 
Yaklaşımının Geliştirilmesi

Bu iş paketi için herhangi bir risk öngörülmedi-
ğinden, B planına da ihtiyaç bulunmamaktadır. 

Geliştirilen Yaklaşıma Son Şeklinin Verilmesi

Uzmanların geliştirilen yaklaşımın iyileştirilmesi ve/veya 
uygulanabilirliğinin arttırılması ile ilgili önerilerinde bir-
biriyle çelişen ifadeler yer alabilir.

Geliştirilen Yaklaşıma Son Şeklinin Verilmesi

Uzmanların geliştirilen yaklaşımın iyileştirilmesi 
ve/veya uygulanabilirliğinin arttırılması ile ilgili 
önerilerinde birbiriyle çelişen ifadeler yer alması 
durumunda, bu ifadelerle ilgili tercihte bulunma 
aşamasında, iyi uygulamalardaki deneyimlerden 
yararlanılabilir ve bu durum yaklaşım raporunda 
tartışılabilir.

SONUÇ 

Hızla gelişen teknoloji ve bilgisayar sistemle-
rinin sunduğu yazılım ve donanım özellikleri 
kullanılarak geliştirilecek olan Türkiye İçin 
Bir Taşınmaz Değerleme Sistemi Yaklaşımı, 
ülkemizde sağlıklı işleyen bir değerleme siste-
minin yapılandırılmasına önemli katkılar sağ-
layacaktır. Bu tür sistemlerin yapılandırılma-

sındaki başarının ülke bazında ve uzun süreli 
etkiye sahip olacağı düşünüldüğünde, sistem 
tasarımında yürütülmesi gereken çalışmaların 
ne derece önemli olduğu daha iyi anlaşılabilir. 
Bilimsel anlamda yapılmış çalışma ve öneriler 
kapsamında, sadece teknik bileşenlerin değil, 
mevzuat ve kurumsal yapılanma açısından 
da yaklaşımların sunulacak olması, konunun 
önemini ve uygulanabilirliğini daha da art-



15

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2017

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
September / October / November / December Autumn Period Issue: 11 Year: 2017

ID:85 K:194
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04066- 2015-GE-17837)

Issn Print: 2148-4783 Online: 2149-2484

tırmaktadır. Sunulacak önerilerin bu alanda 
çalışmaları bulunan TKGM ile birlikte yürü-
tülmesi ve sonuçların bu kurum tarafından da 
kullanılacak olması dikkat edilmesi gereken 
bir diğer önemli husustur. 

Ülkemiz şartları düşünülerek şekillendirilecek 
olan en uygun önerinin uygulamaya koyulma-
sıyla, iyi işleyen bir taşınmaz değerleme siste-
mi tesis edilebilecek, böylece, kamu ve özel 
sektör uygulamalarında yoğun bir şekilde ih-
tiyaç duyulan taşınmaz değeri verileri düzenli 
ve doğru bir şekilde üretilebilecektir. Bu da, 
emlak vergilerinin ulusal bazda adil olarak 
toplanabilmesini, kamu kaynaklarının etkin 
kullanımını, taşınmaz maliklerinin yaşadıkları 
mağduriyetlerin önlenmesini ve özel sektörün 
değerleme uygulamalarını daha etkin ve ve-
rimli bir şekilde gerçekleştirmesini sağlaya-
caktır. Ayrıca, gerek ülkemize özgü değerleme 
sistemi yaklaşımının geliştirilmesi sırasında 
izlenen yol ve yöntemler gerekse ortaya ko-
yulan sonuçlar literatüre katkı sağlayacak ve 
bu çalışma farklı ülkelerde gerçekleştirilecek 
benzer çalışmalar için örnek bir model teşkil 
edebilecektir.

Geliştirilecek yaklaşım, ülkemizde sağlıklı bir 
taşınmaz değerleme sistemi tesis edilmesinin 
altyapısını oluşturacaktır. Böylece, taşınmaz-
lara ait sağlıklı verilere ulaşılabilecek, bu da 
devletin vergi ve harç gelirlerinin artmasını, 
gerek kamu gerekse özel sektör değerleme 
faaliyetlerinin daha sağlıklı ve koordineli bir 

şekilde gerçekleştirilebilmesini, taşınmaz ge-
liştirme faaliyetlerinin hızlanmasını ve vatan-
daşlar arasında sosyal adaletin daha iyi temin 
edilebilmesini sağlayacaktır.
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EXTENDED ABSTRACT

Real estate appraisal is required for both public applications (such as taxation, expropriation, 
nationalization, privatization, real estate transaction and registry of an easement) and private 
sector applications (such as capital market, banking, credit facility and insurance). Therefore it 
is very important for countries to build up an appropriate infrastructure for real estate appraisal 
in order to ensure the transparency of real estate markets and realize public/private sector ap-
plications equitably. If real estate appraisal system of Turkey is examined, it can be seen that the 
country does not have healthy regulations, an appropriate organizational structure, databases 
and models of real estate appraisal. This situation causes a number of problems such as different 
values appraised by different organizations for the same property. Therefore building up a well-
functioning valuation system is required in the country in order to carry out appropriate real 
estate appraisals to use not only in taxation but also in other fields. Although this need has been 
expressed many times in many academic and professional platforms, very few works could be 
carried out to define main characteristics of a well-functioning Turkish real estate valuation 
system. Even we can say that the only public initiative on this subject is the Modernization of 
Land Registry and Cadastre project carried out by General Directorate of Land Registry and 
Cadastre. The main purpose of this paper is to determine the necessary process steps for the de-
velopment of an approach for Turkish real estate valuation system including legal, institutional 
and technical aspects inspiring from good practices of real estate valuation systems. Further, 
these process steps of the real estate valuation approach that is going to be developed within this 
paper are estimated to be helpful to the development of a healthy valuation system in Turkey. 
When it is considered that success of such kind of systems has a nationwide and long-term ef-
fect, importance of the initial researches carried out during construction of the systems would 
be better understood. An Immovable Appraisal System Approach for Turkey, which will be 
developed using software and hardware features provided by rapidly evolving technology and 
computer systems, will provide significant contributions to the structuring of a well-functioning 
valuation system in our country. As the success of structuring such systems is expected to have 
a long-term impact on a country basis, it can be better understood how important the work to 
be carried out in system design is. Within the scope of scientific studies and proposals, not only 
the technical components but also approaches in terms of legislation and institutional structure 
will be presented to increase the significance and applicability of the subject. Another important 
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issue to note is that the proposals to be presented are carried out in conjunction with the General 
Directorate of Land Registry and Cadastre, which will work on this area, and the results will 
be used by this institution. A well-functioning immovable valuation system can be established 
by implementing the most appropriate proposal to be shaped by considering the circumstances 
of our country so that immovable value data which are heavily required in public and private 
sector applications can be produced regularly and correctly. This will enable the real estate tax 
to be collected fairly on a national basis, the effective use of public resources, the prevention 
of the grievances of immovable property owners, and the realization of private sector valuation 
practices more effectively and efficiently. In addition, the way and methods used during the 
development of the country-specific appraisal system approach will contribute to the literature, 
and this study will serve as a model for similar studies to be carried out in different countries. 
The approach that will be developed will create the infrastructure for establishing a healthy 
immovable valuation system in our country. This will ensure that the government’s tax and du-
ties revenues will increase, public and private sector valuation activities can be carried out in a 
healthier and coordinated manner, the real estate development activities will be accelerated and 
social justice among the citizens will be better provided.
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Öz: Günümüzde, internet kullanıcıları taleplerinin pek 
çoğunu web sayfaları üzerinden çevrimiçi yapmak is-
temektedirler. Web sayfalarının ziyaret ediliyor olması 
yalnızca kurallara göre tasarlandığı için değil aynı za-
manda kullanıcılardan toplanan geri bildirimlerle gün-
cellenmesine ve hangi noktaların ön plana çıkarılması 
gerektiğinin belirlenmesine de bağlıdır. Kimi kullanıcı 
tasarımın görsel özelliklerini beğenirken kimi de say-
fanın sade ve kolay kullanımına odaklanmaktadırlar. 
Bir web sayfasının beğenilme durumu, geleneksel yön-
temlerden olan anket veya yüz yüze görüşme yöntem-
leriyle araştırılabileceği gibi nörogörüntüleme olarak 
bilinen yeni teknolojiler yardımıyla da yapılabilmek-
tedir. Bu çalışmada Hitit Üniversitesinin son iki web 
sayfasının kullanım analizleri, göz izleme yöntemiyle 
elde edilmiş olan sayısal veriler yardımıyla değerlen-
dirilmeye çalışılmıştır. Böylece web sitesi üzerinde 
önemli bölgeler belirlenerek, web tasarımının hedefler 
doğrultusunda daha kullanışlı hale getirilmesi sağla-
nabilecektir. Sonuç olarak, her iki web sayfasında da, 
sıcaklık ve nokta haritalarına bakıldığında haber ve du-
yuru, banner ve kayan resim bölgelerine odaklanıldığı 
tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Web Tasarımı, Davranış Analizi, 
Nörogörüntüleme, Göz İzleme

Abstract: Nowadays, most internet users want to make 
their requests online via web pages. The fact that web 
pages are visited depends not only on how they are 
designed according to rules, but also on updating with 
feedback collected from users and determining which 
points need to be prioritized. While some users like the 
visual features of the design, others focus on simple 
and easy use of the page. The liking of a web page can 
be researched by traditional methods such as question-
naire and face-to-face interviews, or by using new tech-
nologies known as neuroimaging. In this study, usage 
analysis of the last two web pages of Hitit University 
were tried to be evaluated with the help of numerical 
data obtained by eye tracking method. Thus, on the 
web page, first look at the regions and the most notice-
able parts are identified. Then the web design has been 
made more useful in the direction of this data. As a re-
sult, both web pages have been focused on news and 
announcements, banner and slider areas when looking 
at temperature and point maps.

Key Words: Web design, Behavior Analysis, Neuroi-
maging, Eye Tracking
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GİRİŞ

Resmi kayıtlara göre, ilk web sayfası 1990 
yılında Tim Berners-Lee tarafından yayınlan-
mıştır (Choudhury, 2014). Bu tarihten buyana 
27 yılın geçmiş olmasına rağmen, bir milyarı 
aşkın web sayfasının yayınlanmasının bu tek-
nolojinin çok hızlı bir şekilde geliştiğini ve 
halende gelişmekte olduğu göstermektedir. 
Mayıs 2017 tarihi itibariyle internetlivestats.
com adresinden alınan anlık web sayfası sayı-
sı şekil 1’de görüldüğü üzere 1.144.618.858 
sayısına erişmiştir. Web sayfası sayının her 
geçen gün artması tümünün güncel, etkin ve 
ziyaret ediliyor olduğunu göstermemektedir. 
Bunun nedenleri arasında, ihtiyaçlar doğrul-
tusunda hazırlanmaması, tasarımının beğenil-
memesi, sayfanın hatalı ve eksik çalışması, 
doğru ve güncel verileri içermemesi ve temsil 
ettiği kişi ya da kurumun hayatta olmaması 
olarak gösterilebilir.

Şekil 1. Mayıs 2017 İtibariyle Web Sayfası 
Sayısı [url_1]

Web sayfaları çok farklı tasarım ve kodlama 
teknolojileri kullanılarak oluşturulabilmekte-
dir. Şekil 2’de görüldüğü gibi web sayfalarının 
gelişim sürecine bakıldığında 1990’lı yıllarda 

sadece düz yazının yer aldığı WEB1.0’dan 
görsel ve işitsel öğelerin yer aldığı ziyaretçi 
ile iletişime ve etkileşime girebilen seman-
tik teknolojilerinde yer aldığı (Rudman and 
Bruwer, 2014; Pandey and Panda, 2014) gü-
nümüz teknolojisi olan WEB 3.0’a uzanmak-
tadır. 

Şekil 2. Web Sayfası Teknolojileri

Özellikle web sayfası tasarımcısı ile bu say-
fayı kullanacak hedef kitle arasındaki ileti-
şimin kurularak doğru ve uygun tasarımın 
yapılması birçok problemi ortadan kaldıra-
bilmektedir. Çünkü web tasarımcısı bir bilgi-
sayar uzmanı bakış açısı ile projeye bakmak-
ta, kodlama ve işlevsellik anlamında süreci 
yönetmektedir. Ancak kullanıcılar çok farklı 
bakış açılarına sahip olarak bu sayfalara bak-
makta ve kullanmaktadırlar. Kimi kullanıcılar 
tasarımın görsel özelliklerini beğenirken kimi 
kullanıcılar sayfanın sade ve kolay kullanı-
mına odaklanmaktadırlar. Bu ayırım sayfanın 
tıklanma sayısını etkilerken, popülaritesini 
belirlemektedir. Örneğin resmi bir kurumun 
web sayfasında görevi gereği işlevsellik ön 
plana çıkarken, ticari bir web sayfasının gör-
sel özellikleri daha önemli olmaktadır. Bu ay-
rım ve planlama doğru yapılamadığı takdirde 
ziyaret edilememekle birlikte kurumun hayatı 
faaliyetlerini de olumsuz etkileyebilmektedir.
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Web sayfalarının şekil 3’de görüldüğü gibi 
tıklanma raporları onun kimler tarafından ve 
nerelerden ziyaret edildiği gibi bilgiler yayın 
süresince etkinliği hakkında bir yol gösteri-
ci olmaktadır. Bu bilgileri Google ve Alexia 
gibi bazı kuruluşlar tarafından bağımsız de-
ğerlendirme parametreleri ile arşivlemektedir 
ve istendiğinde paylaşıma sunmaktadırlar. 
Ancak bazı sitelerin kullanıcı trafikleri yoğun 
olmasına rağmen sitede kalma süresi ve içe-
rikten yararlanma durumu pek iç açıcı olama-
maktadır. Bu nedenle web sayfalarının kulla-
nıcı karakteristiklerini belirlemek dünyanın 
en büyük ağında başarılı bir tasarım yapmak 
için daha önemli olmaktadır. 

Şekil 3. Google Analitics den Alınan Bir 
Web Ziyaretçi Ekranı [url_2]

Bu anlamda web sayfasının ekranının par-
sellenmesi, bu parsellere eklenecek tasarım 
öğelerinin yerleştirilmesi, amaç ve işleve 
uygun renk tasarımlarının kullanılması, alt 
linklerin yeri ve dağılımı önemli görülmek-
tedir (Liu and Ma, 2010). Web sayfasının 
yapısı ve karmaşıklığı kullanıcıların sayfaya 
karşı davranışlarını etkilemektedir (Wang ve 
diğ., 2014). Bunları tasarımcının yapmasının 

yanı sıra kullanıcılardan toplanacak kullanım 
alışkanlıkları bilgileri sayesinde ortak sonuç-
ları içeren bir tasarım olması önemlidir. Bir 
web sayfasının beğenilme bilgileri gelenek-
sel yöntemlerden olan anket veya yüz yüze 
görüşme yöntemleriyle araştırılabileceği gibi 
bağımsız kuruluşların web trafik analizlerin-
den ve nörogörüntüleme olarak bilinen yeni 
teknolojiler yardımıyla da yapılabilmektedir. 
Web sayfalarının performanslarının analiz 
edilmesi hem ilginin tespit edilmesi hem de 
memnuniyetin ve kullanılabilirliğinin belir-
lenmesinde önemli görülmektedir.

Nöropazarlamanın pazar davranış ve ter-
cihlerini anlamak amacıyla tüketicilere 
nörobilimde kullanılan nörogörüntüleme 
tekniklerinden olan Elektro Beyin Grafisi 
(EEG-Elektroensefalografi) ve Göz İzleme 
(Eye Tracking) gibi teknikleri yardımıyla 
gerçekleştirilmektedir. Katılımcılara sunulan 
görsel materyallerin gösterildiği anda beyin 
aktivitelerinin neler olduğu EEG yöntemiy-
le belirlenebilmektedir. Bu görselin en fazla 
dikkat çeken bölgelerinin (logo, marka ismi, 
slogan, kampanya vb.) ve katılımcının gör-
sel üzerindeki hareketlerinin belirlenmesi 
(medya ve web tasarımı vb. alanlarda) ise 
göz izleme yöntemiyle belirlenebilmektedir 
(Ustaahmetoğlu, 2015; Bercea, 2012).

Web sayfalarının üzerinde göz izleme yön-
temi ile analiz yapmanın taraflılığı ortadan 
kaldırdığı gibi, kullanıcıların sayfanın geçer-



22

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2017

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
September / October / November / December Autumn Period Issue: 11 Year: 2017

ID:102 K:107
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04066- 2015-GE-17837)

Issn Print: 2148-4783 Online: 2149-2484

liliğini ve / veya uyaranların “bütünlüğünü” 
etkilemeden web sayfası öğelerine tepkileri-
ni izlememize olanak tanır ve sayfanın hangi 
bölümlerinin katılımcıların en çok ne kadar 
dikkat çektiğini gösterebilir (Wang ve diğ., 
2014).

Bu çalışmada Hitit Üniversitesinin son iki 
web sayfasının Deneysel Tüketici Uygulama 
ve Araştırma Merkezinin Göz izleme cihazı 
kullanılarak yapılan deneysel analiz sonuç-
larından yararlanılarak bir tasarım değerlen-
dirmesi yapılmıştır. Web sayfası ziyaretçileri-
nin sayfa içerinde bulunan sekmeleri ziyaret 
süreleri, tekrar görüntüleme sayıları ve kaç 
kişi tarafından izlendiği gibi bazı bilgileri 
kaydedilerek bazı haritalar elde edilmiştir. 
Göz izleme tekniği ile sayısal verilerin elde 
edilmesinde sıcaklık haritaları, çizgi grafik, 
saydam haritalar ve nokta grafiklerden yarar-
lanılmaktadır. Böylece web site üzerinde en 
çok kalınan ve en fazla dikkat çeken kısımlar 
belirlenebilmekte, web tasarımının hedefler 
doğrultusunda daha kullanışlı hale getirilme-
si olanağı elde edilmektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Nörogörüntüleme

Antonio Damasio’nun, bireyler karar alırken 
sırf rasyonel değil, duygusal da davranabil-
mektedir şeklindeki hipotezinin ardından in-
san davranışları üzerine yapılan bilimsel araş-
tırmalar önemli düzeyde etkilenmiştir. Ayrıca 

birey davranışının sırf zihin tarafından yöne-
tilmediği, duygularla da idare edildiği ortaya 
konmuştur. İnsan davranışlarının deneysel ve 
teorik araştırmaların yardımıyla açıklamak 
pek mümkün olmadığından nörobilim ve di-
ğer disiplinlerin birleşiminden oluşan nöroe-
konomi, nöropazarlama gibi yeni yaklaşımlar 
ortaya çıkmıştır (Bayassova ve Kazan, 2016).

Nöropazarlama, bilinçaltının sayısallaştırıl-
mış tepkilerinin, özellikle, kişinin düşünce 
yapısını etkileyen, dikkat, ilgi ve duygusal 
çekim, görsel, işitsel gibi duyu organları ara-
cılığıyla tercihler üzerindeki etkilerinin öl-
çümlenmesi olarak ifade edilmektedir (Tüzel, 
2010). Bu bilim dalı Klasik pazarlamanın pa-
zarlama1.0 dan pazarlama 3.0’a dönüşmesi 
ile birlikte insanların ihtiyaçlarının daha iyi 
anlaşılması, verilen duygusal tepkiler, akıl 
kalp ve duyguların karar verme sürecindeki 
etkisinin gözlemlenmesinde kullanılacak en 
genç bilimlerden biridir (Yücel ve Çubuk, 
2013)

İnsan davranışlarının ölçümü sırasında kul-
lanılan yöntemler PET (Pozitron Emisyon 
Cihazı), fMRI (Fonksiyonel Magnetig 
Görüntüleme Cihazı), EEG (Elektro Beyin 
Grafiği Cihazı), GRS (Galvanic Deri Tepkisi 
Cihazı), PDR (Gözbebeği Genişletme Tekniği), 
SSPT (Steady State Probe Topography), 
MEG (Magnetoencepholography), STT 
ve Göz izleme tekniğidir (Çubuk, 2012; 
Ustaahmetoğlu, 2015).
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Bayassova ve Kazan (2016)’ da yaptıkla-
rı araştırma sonuçlarına göre tüketicile-
rin davranışları üzerinde nöropazarlama 
faktörleri olarak adlandırılan “Satın Alma 
Karar Süreci”, “Tüketicinin Karakteristik 
Özellikleri”, “Pazarlama Uyarıcıları”, 
“Dış Çevre Faktörleri” ve “Nöropazarlama 
Faktörlerinin etkili olduğunu tespit etmiştir.

Göz izleme yöntemi, ürün paketi tasarlama, 
logo tasarım, basılı reklamlar, görsel medya 
reklamları, internet siteleri gibi bir çok alan-
da tüketicinin saniyeler içinde dikkat ettiği ve 
akılda kalmasını sağlayacak verilere erişim 
amaçlı kullanılmaktadır (Hür ve Kumbasar, 
2011).

Göz İzleme (Eye Tracking)

Göz korneasından yansıyan ışığı kullanarak 
ilk hassas göz izleme tekniğini 1901 yılın-
da Dodge ve Cline geliştirmiştir (Jacob and 
Karn 2003). Nörogörüntüleme tekniklerinden 
biri olan Göz izleme tekniği, web sitesini zi-
yaret edenlerin web sitede baktıkları ve odak-
landıkları sekmeler hakkında bilgi vermek-
tedir. Göz izleme cihazıyla yapılan analizler 
sonucunda;

 Ziyaretçilerin web sitesindeki sekmeleri 
ilk görüntüleme saniyeleri, 

 Ortalama tekrar görüntüleme saniyeleri, 

 Web sitesindeki sekmelerin her birine or-
talama odaklanma saniyeleri, 

 Web sitesindeki her bir sekmeyi analiz 
süresince görüntüleyen kişi sayıları

 Web sitesindeki her bir sekmeyi tekrar 
görüntüleyen kişi sayıları hakkında sayı-
sal veriler elde edilmektedir. 

Sayısal veriler, web sitesinde yer alan her bir 
sekmeyi kaç kişinin görüntülediğine ve her 
bir sekmeye kaç saniye odaklanıldığına dair 
performans değerleri sunmaktadır.  Göz izle-
me tekniği ile sıcaklık haritaları, çizgi, gra-
fik, saydam haritalar ve nokta grafiklerden 
yararlanılarak sayısal veriler elde edilmekte-
dir. Böylece web site üzerinde en çok kalınan 
ve en fazla dikkat çeken kısımlar belirlene-
bilmekte, web tasarımının hedefler doğrultu-
sunda daha kullanışlı hale getirilmesi olanağı 
sağlanmaktadır.

Göz izleme tekniği, göz bebeği hareketleri-
nin kızılötesi ışınlar yardımı ile izlenmesiyle 
nitel ya da nicel veriler elde eden bir tekno-
lojidir. Tüketicilerin bir reklam filmi, sahne, 
paket, ambalaj, web sayfası, yayın vb. üze-
rinde nereye baktıklarını tespit etmeye yara-
yan bir araştırma aracıdır. İlk bakılan nokta, 
odaklanılan alanlar ve bu alanlara bakma sü-
releri gibi önemli veriler sunar (Tunalı ve diğ, 
2016). Bu teknik şekil 4’de gösterilen cihaz-
lar yardımıyla işlem yapmaktadır.
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Şekil 4. Göz İzleme Donanımları (Url_3)

Göz izleme gözlükleri, genel olarak tek gözle 
kullanılan video temelli gözbebeği ve korneal 
yansıma gözlükleri olup sağ gözde örnekle-
me yaparlar. Bu gözlükler 56 ° x 40 ° kayıt 
görme açısı ile 30 Hz’lik bir örnekleme oranı-
na sahiptirler (Snyder ve diğ., 2015).

Web Tasarımı

İlk web sayfasının tasarımının ve yayına 
alınmasının üzerinden 27 yıl geçmesinin ar-
dından insanlar artık tüm işlemlerini internet 
üzerinden web sayfaları aracılığı ile yapmak-
tadırlar. Şekil 5’de görülen ilk web sayfasına 
bakıldığında yalnızca text bilginin yer aldığı 
ve tek bir sayfadan oluşan bir yapıda olduğu 
görülmektedir. Günümüzde ise mobil cihaz-
larında kullanımıyla farklı ekran boyutlarına 
uyum sağlayabilen, ilgi ve talepleri karşıla-
yabilen görsel olarak da doygun bir yapıda 
sayfalardan bahsedilmektedir.

 

Şekil 5. Dünyanın İlk Web Sayfası

Bu gelişim süreci ve artan talepler daha iyi 
web sayfaları tasarımının yapılmasını gerek-

tirmektedir. Bu nedenle sayfa tasarımında 
şekil 6’da görülen tasarım süreci çerçevesin-
de temel tasarım kurallarının yanı sıra bazı 

diğer önemli noktalara da dikkat edilmelidir. 

Şekil 6. Web Sayfası Tasarım Süreçleri

Zaman ve teknoloji değişimi göz önüne alı-
narak tasarım kurallarından bazıları aşağıda 
başlıklar altında açıklanmaya çalışılmıştır.

Renk Kullanımı

Renklerin insan psikolojisine olan etkileri 
göz önüne alınarak sitenin içeriği ile uyumlu 
bir renk paleti belirlenmelidir. Genel olarak 
kabul gören renk kullanımına göre en fazla 
4 renk kombinasyonu kullanılmalıdır. Ayrıca 
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siyah ve beyaz arasına grinin değişik tonları 
tercih edilebilir. Kontrast ve çözünürlük ilke-
lerine uyum sağlanmalıdır.

Erişilebilirlik

Web sayfası Web tarayıcıların tümünde ra-
hatlıkla gösterilebilen özelliklere sahip ol-
malıdır. Bazı tarayıcıların site eklentilerini 
engelledikleri ve hata mesajları döndürdükle-
ri bilinmektedir. Kullanıcıların bilgisayar ek-
ranlarının en düşük çözünürlükleri göz önüne 
alınmalıdır. İçerikte seviye ve anlamlılık yö-
nünden tutarlı olmalıdır. Son yıllarda mobil 
cihazların kullanımım artmasıyla farklı ekran 
tiplerine uygun tasarımda ön plana çıkmak-
tadır. 2015 yılının ortalarına doğru yayınla-
nan bir raporda mobil tarayıcı kullanımında 
%33.47’lik bir artışın sağlandığı belirtilmek-
tedir (Frain, 2015).

Ayrıca engelli kullanıcılarda düşünülerek 
yazı büyüklüklerine göre farklı alternatifler-
de sunum yapılmalıdır. Ayrıca ses ve diğer 
yardımcı unsurlar bu tür bireyler için kulla-
nılmalıdır. İnternet alt yapısı göz önüne alı-
narak hız ve performans anlamında uygun bir 
tasarım yapılmalıdır.

Programlama

Görsel tasarım kadar önemli olan diğer bir 
konu ise programlamadır. Kullanılacak kod-
lama dilinin özellikleri iyi bilinmelidir. Hatalı 
kodlama yapılmamalıdır. Script kodlamada 

dikkat edilmelidir. Sitede kullanılan geçişli 
resim efektlerini Flash yerine JQuery kulla-
narak daha çalışabilir bir hale getirilmelidir.  

Daha önceki yıllarda tercih edilen tablo kul-
lanımı yerine katmanlı yapı ve div kullanım-
ları tercih edilmelidir.

Linkler

Site içi linklerde sayfalar birbiri üstünde açı-
larak kullanıcı site içerisinde kaybolmadan 
istediği içeriğe erişimi sağlanmalıdır. Site 
dışı linklerde ise link ana siteden ayrılmadan 
ayrı bir sayfada açılmalıdır.

Etik Kurallar

Site tasarımında öğelerin kullanırken fikri, 
sınai ve mülkiyet haklarına uyulmalıdır. Bilgi 
arama ve talep etme olanakları sunulmalıdır. 
Referans verilerek kullanılan bilgilerin doğ-
ruluğu araştırılarak kullanılmalıdır. Ayrıca 
kullanılan bilgi ve öğeler hukuka aykırı ol-
mamalıdır.

Görsel Özellikler

Görsellik kişiye ve kurumun yapısına bağlı 
olarak değişiklikler göstermektedir. Görsel 
tasarım sürecine sanatsal bir bakış açısı ile 
bakarak, renk, içerik ve anlamlılık açısından 
bir bütünlük içermelidir. Bu bütünlüğü sağ-
layıcı bileşenleri kullanmak ve kabul gören 
kuralları uygulamak en doğrusu olacaktır.
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Tasarım ilkelerindeki ve programlama dille-
rinin tarihsel gelişimi göze alınarak modern 
tasarın öğelerine yerinde ve zamanında geçiş 
yapılmalıdır. Metin-resim ve diğer öğelerin 
sayfa içerisindeki yerleşimi basit ve anlaşılır 
olmalıdır. Bu bileşenler kategorilere ayrılarak 
bir düzen oluşturulabilir (Lui and Ma, 2010; 
Sklar, 2015).

Kullanıcı Etkileşimi

Kullanıcı profiline göre etkileşim olanakları 
yer almalıdır. Site üyesi ve üye olmayan ziya-
retçiler için farklı ortamlar sunulabilir. Sitenin 
geneli ve içerik öğeleri güncel olmalıdır.

YÖNTEM

Sıcaklık haritaları, bir görsel öğe üzerinde-
ki bakış yoğunluğu, bir noktaya odaklanma 
süresi ve sayısına dair verilerin değerlendiril-
mesiyle elde edilen haritalardır. Bu haritalar 
açık yeşil renkten kırmızı renge doğru dere-
celendirilmektedir. 

Duraklama-sıçrama haritaları ise göz izleme 
uygulamalarının en çok ilgilendiği ölçüm 
şeklidir. İnsanlar görsel öğelere baktıkların-
da belirli sürelerde duraklamalar yaparlar. Bu 
duraklama anları ile duraklamalar arasındaki 
geçişlere de oluşan sıçramalar tespit edilerek 
görsel üzerinde haritalar elde edilmektedir. 

Bu çalışmada, Hitit Üniversitesi Deneysel 
Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi 
tarafından göz izleme yöntemiyle yapılmış 
olan (url_4), kullanıcıların web sayfaları üze-
rindeki duraklama-sıçrama haritaları ile sı-
caklık haritaları kullanılmıştır.

İlk olarak şekil 7’de gösterilen 2013 yılında 
faaliyette olan ve artık kullanılmayan eski 
Hitit Üniversitesi web sayfası üzerinde göz 
izleme yöntemiyle yapılmış olan haritalar 
alınmıştır.

Şekil 7. 2013 Yılında Faaliyette Olan 
Üniversite Web Sayfası

Ardından, günümüzde faaliyette olan ve şekil 
8’de verilen üniversite web sayfasının göz iz-
leme yöntemiyle yapılmış olan haritaları elde 
edilmiştir.
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Şekil 8. Şu Anda Yayında Olan Üniversite 
Web Sayfası

Son olarak bu iki farklı web sayfasına ait olan 
nokta ve sıcaklık haritaları üzerinden kullanı-
cı davranışları ve tasarım özellikleri hakkında 
bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.

DEĞERLENDİRME

Araştırma merkezinden alınan ilk web sayfa-
sının şekil 9’da gösterilen nokta haritalarına 
bakıldığında, kullanıcıların genel olarak üst 
bölgelerde bulunan öğelere daha çok baktık-
ları ve o bölgelerden sonra sıçramalar ile orta 
kısma doğru gezindikleri belirlenmiştir.

Şekil 9. Duraklama ve Sıçrama Haritaları

Nokta yoğunluklarına bakıldığında banner 
bölgesinde, haber ve duyuruların olduğu sol 
bölgede ve orta bölgedeki resimli geçişlerin 
olduğu etkinlikler bölgesinde gezintilerin 
yoğunlaştığı görülmektedir. Ardından şekil 
10’da verilen sıcaklık haritalarına bakıldı-
ğında sayfa üzerinde odaklanma bölgeleri ve 
kalma sürelerine bağlı olarak yoğunluk de-
ğerlendirmesi yapılmıştır.

Şekil 10. Sıcaklık Haritası

Bu haritaya bakıldığında nokta haritalarını 
destekler mahiyette bir izleme şeklinde ol-
dukları görülmektedir. Özellikle kırmızıdan 
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yeşile doğru olan bölgelerin yoğunluk bakı-
mında ön sıralarda oldukları söylenebilir. Bu 
bölgeler haber ve duyuruların olduğu sol üst 
bölgelerdir. Aynı zamanda resimli etkinlikle-
rin olduğu orta bölge yoğunluk oluşturan böl-
gelerdir.

İki farklı web tasarımının haritaların değer-
lendirmesini karşılaştırmak amacıyla şekil 
11’de şu anda yayımda olan web sayfasının 
nokta ve sıcaklık haritası verilmiştir. 

Şekil 11. Şu Anda Yayında Olan Web 
Sayfasının Nokta ve Sıcaklık Saritası

Bu haritalara bakıldığında nokta haritasında 
ve sıcaklık haritalarında da haber ve duyuru-
ların bulunduğu sağ üst kısımda bir yoğun-
luğun olduğu görülmektedir. Ardından en 
çok bakılan ve odaklanılan bölgenin resimli 
etkinliklerin ve linklerin olduğu orta alt bölge 
olduğu görülmektedir.

Yukarıda elde edilen bulgulara göre web say-
fası ziyaretçilerinin yoğunluk ve sıçrama alış-

kanlıklarına bakılarak şekil 12’de görülen zi-
yaret izi ve güzergâhı verilmeye çalışılmıştır.

Şekil 12. Ziyaret Güzergâhı

Haritaların iki farklı web tasarımında da aynı 
web içeriğine ve web sayfası ögelerine vurgu 
yapması sonucunda şekil 13’de verilen genel 
bir tasarım mimarisi mantığı oluşturduğu dü-
şünülmektedir.

Şekil 13. Web Sayfası Tasarım Mimarisi

SONUÇ

Uygulamadan elde edilen haritalar yardımıy-
la kullanıcıların büyük çoğunluğu eski web 
sayfasında sol üst bölgede, yeni web sayfa-
sında ise sağ üst bölgede ziyaret yoğunluğu 
oluşturduğu gözlenmektedir. Her iki web 
sayfasında da bu bölgelerde haber ve duyu-
ruların olduğu görülmektedir. Buna göre site 
ziyaretçilerinin ilk olarak haber ve duyurula-
ra baktıkları, ardından duraklama ve sıçrama 
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hareketleri ile resimli ilanların olduğu kayan 
resimler kısmına ve orta bölgede bulunan düz 
iconlara yoğunlaştıkları gözlenmiştir. 

Araştırmada kullanılan web sayfasının bir üni-
versiteye ait olmasının bu tür bir ziyaret dav-
ranışı oluşturduğu düşünülmektedir. Bu sayfa-
nın daha çok üniversite personeli ve öğrenci-
leri tarafından ziyaret edildiği düşünüldüğün-
de, ilgi duyma ve odaklanma bölgelerinin bu 
şekilde çıkmasına neden olmuş olabilir. Buna 
karşın ticari amaçlı sitelerde ise, daha çok yeni 
ürün tanıtımları, fiyat bilgisi, kullanıcı yorum-
ları ve ürün tanıtım linklerine bakılacağı düşü-
nülmektedir.

Web sayfaları tasarlanmadan önce proje ge-
liştirme sürecine bağlı kalarak ihtiyaçların 
analiz edilmesi, tasarım öğelerinin belirlen-
mesi, programlama dilinin seçimi ve kodla-
ma işlemleri, geri bildirimler ile güncelleme 
ve geliştirme adımlarıyla düşünülüp yayına 
alınmalıdır. Bu sürece başlamadan önce kâğıt 
üzerinde karalama çalışmaları yapılarak bina 
inşa eder gibi eskizler üzerinde çalışmalar ya-
pılarak bir karar verilmelidir. Ayrıca göz izle-
me yöntemiyle yapılan tasarımın etkinliğine 
bakılmasının verimliği ve kullanılabilirliği 
artıracağı düşünülmektedir. Sıcaklık haritala-
rının değerlendirilmesi sonucunda sayfa üze-
rinde vurgulanmak istenen nesnelerin önemi 
anlaşılabilmektedir (Djamasbi, 2014). Ayrıca 
göz izleme yöntemiyle oluşturulan sıcaklık 
haritaları sayesinde web sayfası tasarımlarının 

olumlu yönde geliştirdiği vurgulanmaktadır 
(Djamasbi and Hall-Phillips, 2014).

Web sayfası üzerinde verilmek istenen me-
saj ve içerik ne kadar basit ve öz verilebilirse 
ziyaretçilerin o kadar rahat hareket ettikleri 
düşünülmektedir. Wang ve diğ., (2014)’ deki 
çalışmasının sonuçlarına göre, web sitesi kar-
maşıklığı arttıkça kullanıcıların görsel dikkat 
ve davranış üzerindeki etkilerini azaltmakta-
dır. Kullanıcılar sayfa üzerinde basit görevler 
gerçekleştirdiğinde, karmaşıklığı yüksek ve 
karmaşıklığı orta olan web sitelerindeki görev 
tamamlama zamanı, web sitesinde daha kar-
maşıklığı olanlara göre daha yüksek bulun-
muştur.

Bir web sayfası üzerinde göz izleme tekni-
ği tarafından elde edilen web sayfası izleme 
bilgileri sayesinde web sayfası tasarımına 
%15-%20 arasında katkı sağladığı vurgulan-
maktadır (Velasquez, 2013). Schiessl ve diğ. 
(2003)’deki çalışmasında cinsiyetin görsel 
öğelerdeki algıda farklılık oluşturduğuna de-
ğinmektedir.

ÖNERİLER 

Bu çalışma daha çok üniversite içi katılımcılar 
ile yapılmış olsa da, bir web sayfası üzerin-
de göz izleme uygulaması sırasında katılımcı 
grubunu oluştururken farklı parametrelere dik-
kat edilerek oluşturulmalıdır. Bu parametreler 
farklı gözlem ve analiz sonuçları elde edilme-
sine yardımcı olabilir. Örnek olarak; grubun 
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yaş farklılıkları, eğitim durumları ve cinsiyet 
gibi faktörlere göre bir araştırma yapılabilir. 
Çünkü yaş farklılıklarına göre sayfaya odak-
lanma noktaları farklılaşmaktadır (Bergstorm 
ve diğ., 2013).

Web sayfaları üzerindeki göz izleme uygula-
maları siteyi ilk kez ziyaret eden kullanıcılar 
üzerinde yapılarak ilk görüş ve algı düzeyleri 
belirlenebilir. Ardından bu veriler ile tekrarlı 
ziyaretlerden el edilen veriler karşılaştırılarak 
alışkanlık davranışlarının da analizleri yapıla-
bilir.

Web sayfası tasarımında kullanıcıyı oyalayan, 
dikkatini dağıtan ve hemen ayrılmasına neden 
olan bölgeler belirlenip doğru iyileştirmeler 
yapılmalıdır. Sitenin ekrana yüklenmesini ya-
vaşlatan, açılmasını ve izlenmesini engelleyen 
uygulamalar ve bileşenler kaldırılmalıdır. Bu 
tasarım önerilerine ek olarak, kullanıcıyı ra-
hatsız eden tasarım öğelerinden olan;

 Pop-up menüler,

 Farklı tarayıcılarda farklı görünüm,

 Gereksiz java scriptler,

 Site içi ve dışı açılmayan linkler,

 Kurum işleyişine uygun olmayan içerik-
ler,

 Telif haklarına aykırı olan bileşenler,

 Genel tasarım ilkelerine uymayan renk ve 
medya kullanımı,

 Engelli kullanıcıların erişimini engelleyen 
faktörler belirlenerek düzenlemeler yapıl-
malıdır.

Ayrıca;

 Kullanıcılar ile etkileşim ortamları oluş-
turarak geri bildirimler alınarak güncellik 
sağlanmalıdır.

 Kurumu ve kullanıcıları zora sokabilecek 
güvenlik açıkları giderilmelidir.

 Kullanıcının aradığını bulmasına yardım-
cı olan arama seçeneği, site haritaları ve 
diğer yardım bilgileri yer almalıdır

 Dosyaların kapasitelerine ve dosya türle-
rine bağlı olan sorunlara özen gösterilme-
lidir.

 Taklitlerden kaçınarak özgün bir tasarım 
geliştirilmelidir.
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EXTENDED ABSTRACT 

Nowadays, most internet users want to make their requests online via web pages. The fact 
that web pages are visited depends not only on how they are designed according to rules, but 
also on updating with feedback collected from users and determining which points need to be 
prioritized. While some users like the visual features of the design, others focus on simple and 
easy use of the page. For example, whereas the functionality required by an official agency web 
page is at the forefront, the visual characteristics of a commercial web page are more important. 
According to official records, the first web page in the world was published by Tim Berners-Lee 
in 1990 (Choudhury, 2014). Despite a brief period of 27 years since this date, the publication of 
more than a billion web pages shows that this technology has developed and is evolving very 
quickly. The increase in the number of web pages does not show that all of them are up to date, 
active and visited. Especially, by establishing the communication between the web page de-
signer and the target group who will use this page, correct and appropriate design can eliminate 
many problems. Despite the intense user traffic of some sites, however, the length of time to 
stay on the site and the availability of content are not very pleasant. For this reason, determin-
ing the user characteristics of web pages is more important to make a successful design in the 
largest network of the world. A web page’s rating information can be searched by survey or 
face-to-face methods from traditional methods, as well as by web traffic analysis of independ-
ent organizations and with the help of new technologies known as neuroimaging. Analysing 
Web pages with Eye tracking method allows you to remove bias and allows users to track their 
responses to web page items without affecting the validity of the page and / or the “integrity” of 
the stimuli, and showing what parts of the page are most attentive to the participants (Wang at 
all, 2014). The Eye Tracking Technique, one of the Neuroimaging techniques, can provide in-
formation about visitors to the web site and the page region they focus on. Numerical data pro-
vides performance values for how many people in each web page are displayed and how many 
seconds are focused on each web page. With the Eye Tracking Technique using from numerical 
data is obtained heat maps, lines, graphics, transparent maps and point graphics (Tunalı at all, 
2016). Thus, the most common and most noticeable parts on the web site can be identified and 
web design can be made more useful in the direction of the targets. In this study, the web pages 
of Hitit University that were taken active in 2013 and 2015, were collected by the Experimental 
Consumer Application and Research Center of the University using the analysis made with eye 
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tracking device and method. Usage analysis of the last two web pages of Hitit University were 
tried to be evaluated with the help of numerical data obtained by eye tracking method. Thus, on 
the web page, first look at the regions and the most noticeable parts are identified. Then the web 
design has been made more useful in the direction of this data.  During the analysis, the user 
first identified the region of interest on the webpage, the point of eye movements, and then the 
point map indicating where the region was focused and the regions over the temperature map. 
As a result, it has been seen that the web pages are mostly clicked and viewed by the users and 
the users are focused on the images which are called banner when they look at the eye tracking 
maps and mostly the pictures of the events. At the beginning of the construction phase of the 
web page, it has been revealed that the selection and operation capabilities of the programming 
language, the visual design features and the current design trends as well as user behaviour 
should be analysed. With the help of this analysis, it is necessary to determine which area the 
user is more interested in on the web page, how long he likes and dislikes the web page, and the 
results should be interpreted. In addition, it is important to get feedback by creating interaction 
environments between the web visitor and the designer.  
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Öz: Amaç: Nüfus arttıkça gıdaya olan ihtiyaç giderek artmak-
tadır. Buna paralel olarak, daha fazla tarımsal ürünün yetişti-
rilmesine ihtiyaç duyuluyor. Bunun bir sonucu olarak, sulama 
sistemleri bu ürünlerin daha verimli bir şekilde üretilmesi için 
en önemli faktörlerden biridir. Hem sulama yöntemi hem de 
yeraltı sularını elde etme yöntemi, üreticinin kârlılığını büyük 
ölçüde etkiler. Bu çalışmada, sulama için en etkili yöntemin 
belirlenmesi ve gerekli enerjinin elde edilmesi incelenmiştir. 
Yöntem: Sulama yöntemleri için en uygun yollardan biri 
elektrik motorlarının kullanılmasıdır. Bugün, tüketilen elektri-
ğin çoğu fosil tabanlı yakıtlardan elde edilmektedir. Geçmişte 
bir sorun oluşturmayan fosil tabanlı yakıtlar, yakın gelecekte 
tükenme sorunuyla karşı karşıya gelecektirler. Bu nedenle, 
yeni enerji kaynaklarına sürekli ihtiyaç duyulmakta ve alter-
natif yenilenebilir enerji sistemleri birçok açıdan geliştiril-
mektedirler. Bulgular: Bu çalışma, esas olarak, yenilenebilir 
enerji kaynaklarından enerji gereksiniminin elde edilmesine 
odaklanmaktadır. Elde edilen sonuçlarda, yenilenebilir kay-
naklardan sağlanan enerji, sulama sistemleri için enerji ihti-
yacını karşılamaktadır. Sonuç: Güneş, sürekli enerjisinden 
dolayı bu tip solar sistemlerin ana kaynağıdır. Bu nedenle, bu 
çalışmada, Kahramanmaraş ilinde 10 dönüm arazide kurulu 
bir seranın sulanması için ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlayacak 
35.8 kWp gücündeki şebeke bağlantılı fotovoltaik güneş ener-
ji santralinin elektrik ve maliyet analizi gerçekleştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Güneş Sistemi, Yenilenebilir Enerji, 
Sulama, Fotovoltaik

Abstract: Aim: The need for food rises gradually as the po-
pulation increases day by day. Correspondingly, agricultural 
products need to be further cultivated. And so, Irrigation is 
one of the most significant factors for producing these pro-
ducts more productively. Both the irrigation method and the 
way of obtaining groundwater greatly affect the profitability 
of the producer. In this study, determining the most efficient 
method for irrigation and obtaining the necessary energy has 
been examined. Method: One of the most suitable ways for 
irrigation methods is the use of electric motors. Today, most 
of the electricity consumed is derived from fossil based fu-
els. Fossil based fuels, which have not been a problem in the 
past, will face the problem of depletion in the near future. Due 
to this reason, new energy sources are continuously needed 
and alternate renewable energy systems are being developed 
in many ways. Results: This study mainly focuses on deri-
ving the energy requirement from renewable energy sources. 
Consequently, the energy attained from the renewable sources 
meets the energy need for irrigation systems Conclusion: The 
sun is a main source of these systems because of its perpetual 
energy. Therefore, in this study, the electrical and cost analy-
sis of a grid-connected photovoltaic solar energy plant with 
a power of 35.8 kWp, which will provide the energy needed 
to water a greenhouse on 10 acres of land in Kahramanmaras 
province, are performed.

Key Words: Solar Systems, Renewable Energy, Irrigation, 
Photovoltaics

Doi: 10.17366/uhmfd.2017.3.8
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INTRODUCTION

The amount of water used in the cultivation of 
agricultural products is increasing parallel to 
the population growth in the world. In addi-
tion to the amount of water used in households 
and agricultural applications, the increase in 
water demand in industry also increases the 
importance of water use.

It is estimated that the world population will 
reach 8 billion by 2025 and the food need will 
increase by 60%. Therefore, the limited water 
resources must be used effectively in all areas 

to comply with the environment today and in 
the future.

Agricultural production is needed to increase 
to meet the increasingly demanded food needs. 
With the limited availability of available wa-
ter and land resources, increasing competition 
among the sectors necessitates effective use of 
resources in agriculture. Irrigation ensures that 
agricultural production increases, food produc-
tion and prices become balanced. The irrigat-
ed agricultural land in the world is about 300 
million hectares (Aküzüm, 2017). Water con-
sumption values   are given in Table 1.

Table 1. Water Consumption Values (Ekinci, 2015)

Year Total Water 
Consumption

Sectors

Irrigation Residential Industrial

km3 % km3 % km3 % km3 %

1990 30,6 28 22 72 5,1 17 3,4 11

2004 40,1 36 29,6 74 6,2 15 4,3 11

2010 43 38 32 74 6 15 5 11

2023 112 100 72 64 18 16 22 20

70% of the earth’s surface is covered with 
water. 97.5 % of this rate is composed of 
the oceans. This water forming the oceans 
also indicates the amount of salt water on 
earth [Geological Survey, 2017]. The annual 
amount of circulated fresh water is the most 
solid indicator of the sufficiency of water 
resources in a country. Countries using less 
than 1000 m3 per person per year are “water 

poor”; those who use between 1000-3000 m3 
are “water stressed country”; those who con-
sume more than 10 000 m3 of water can be 
described as “water rich”.

Annual total rainfall in Turkey: 501 billion m3 
/ year, available surface water: 98 billion m3 / 
year, underground water potential: 14 billion 
m3 / year, total available water potential: 112 
billion m3 / year, (40 %) are used. 46 billion 
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m3, 74% in the agricultural sector, 11 % in the industrial sector and 15 % in the drinking 
water (Figure 1) (Ankara, 2017).

Figure 1. Distribution of Used Water by Sector (Ankara, 2017)

Taking consideration that the world’s popu-
lation over the past 20 years and with tech-
nological and economic development, people 
are in need of more energy to create a bet-
ter living environment. Nonetheless, incin-
eration of traditional fossil fuels causes a 
number of environmental problems such as 
climate change, global warming, air pollu-
tion and acid rain (Peng, 2013; Bhattacharya, 
2015; Tyagi, 2013). Fossil fuels such as coal, 
oil and natural gas are at the forefront in the 
use of primary energy sources used in the 
world and our country.

Renewable energy sources are energy-friend-
ly, environmentally friendly, readily avail-
able and endlessly available or reusable (or 
replenishable). Renewable energy sources 
include solar energy, biomass, wind, geo-
thermal, hydro. They are used to produce a 
variety of useful secondary (or final) energy 
forms or energy carriers (electricity, fuel bio-
ethanol, biogas, biodiesel, etc (Ozoegwu, 
2017; Kececioglu, 2017). Table 2 shows the 
current state of renewable energy sources in 
Turkey in 2017.
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Table 2. Renewable Energy Sources Data of Turkey in 2017 (Enerji, 2017)

HYDRAULIC WIND SOLAR BIOGAS GEOTHERMAL

Installed Power (MW) 26.817 6023 691 444 851

Electricity Generation 
(GWh)

70.606 15.194 1020 1.902 4.600

Rate of Production 
Percentage (%)

27.16 5.84 0.39 0.73 1.77

Heat (Thousand TEP) - - 795 - 4,99

Target of 2023 (MW) 36000 20000 5000 1000 1000

Potential 160 TWh/yıl 48000 
MW

1500 kWh/
m2-yıl

20 Milyon 
TEP

31500 MWt
2000 MW

There is a direct relationship between the 
level of development and the amount of en-
ergy consumed. Owing to this reason, energy 
demand is increasing day by day. The inad-
equacy of fossil-based fuels leads people to 
find alternative energy sources. Alternative 
energy sources to fossil-based energy sources 
are seen as renewable energy sources. Tur-
key has a rich potential for renewable energy 
sources. Among these sources, solar energy 
is an important factor in the use of this en-
ergy, such as the conversion of solar energy 
into a sustainable energy such as thermal 
energy or electricity, being environmentally 
friendly, and having a huge energy potential 
( Rashidia, 2017; Yildiz, 2015). In addition, 
solar photovoltaic systems such as solar bat-
teries, parabolic systems and solar chimneys 

etc., allow the conversion of solar energy to 
electric energy in many ways.

MATERIALS and METHOD

PHOTOVOLTAIC SYSTEMS

Photovoltaic systems are systems that convert 
solar energy to electrical energy. Photovoltaic 
panels are made of photovoltaic cells made 
of semi-conductor silicon. When the sunlight 
hits a photovoltaic cell, electrons generate 
more energy through solar radiation and be-
come polarized in the semiconductor. Nega-
tive electrons appear in N-type silicon and 
positive ions in P-type silicon. The current 
begins to flow between the two electrodes 
due to the potential difference thanks to so-
lar energy (Rezaei, 2016). Figure 1 shows the 
photovoltaic panels and the electrical equiva-
lent circuit model of these systems.
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Figure 1. a) The Operating Principle of PV b) Electrical Equivalent Circuit of PV 
(Farsakoğlu, 2015; Haberlin, 2012)

In the electrical equivalent circuit;

Iph:    Electric current generated by sunlight

Id:     Diode current

Ish:    Parallel resistor current

IL:     Load current 

Rs:    Serial resistance

RSh:  Parallel resistor

The electricity generation of the PV cell is 
modeled as a source of current, and the elec-

tric current of the solar radiation that is fall-
ing on the cell is also increasing.

PERFORMANCE and COST ANALYSIS 
of SOLAR ENERGY POTENTIAL and  
PHOTOVOLTAIC SYSTEM in KAHRA-
MANMARAS

Kahramanmaras province has 13 active and 
3 pre-licensed Solar Power Plants (SPP). The 
total installed capacity of the active plants is 
20.123 MW. The power of the licensed power 
plants is 27 MW. Figure 2 shows the Kahra-
manmaras total radiation dispersion map and 
the annual temperature change.
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Figure 2. Kahramanmaras Total Radiation Dispersion Map and Annual Temperature 
Change

The feasibility of the system of 35.8 kWp 
photovoltaic solar power plant to be installed 
for network connection sera irrigation in 
Aksu Mahallesi, Kahramanmaras province 
with a latitude of 37.53597 and a length of 
36.930183 has been realized. The panel lay-
out and single line diagram of the system to 

be installed is shown in Fig. In the irrigation 
system, a water motor with a power of 10 kW 
is used in a well with a depth of 100 m and a 
static height of 40 m. 138 photovoltaic pan-
els of 260 W were used to meet the domestic 
needs of this engine and the manufacturer.

Figure 3. a) Panel Layout of The System, b) Single Line Diagram
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When the single line scheme is examined, the 
load is fed both from the photovoltaic system 
and from the network. Electricity is generated 
from the PV system for 12 months. Electric-
ity consumption both the grid and the energy 
generated from the PV system have been used 

since April and September for both green-
house use and domestic needs. In the months 
after these months, the energy consumed is 
only for household requirements and the ex-
cess energy generated from the photovoltaic 
system is given to the network (Figure 4).

Figure 4. Energy Produced and Consumed By the Photovoltaic System

Figure 5. Annual Energy Consumption of the Load

The energy consumption of the load is mea-
sured as 122892 kWh. The great majority 
of this consumed energy occurred between 
April and September (Figure 5). The energy 

supplied to the grid, the energy drawn and the 
energy amounts generated by the PV panels 
are shown in Figure 6.
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Figure 6. a) Energy Delivered To the Network b) Energy Drawn From the Network c) 
Energy Generated By the PV Panels

Generally, there is no need for extra irriga-
tion because agricultural areas are usually 
wet with rain water for winter months. But 
in the summer, the need for irrigation emerg-
es. Table 3 shows the total amount of water 

withdrawn from the underground during the 
year. Table 4 shows the total number of hours 
during which the water pump used to attain 
groundwater is used in total.

Table 3. Amount of Total Water Withdrawn from Underground at Hourly Intervals 
Throughout the Year (m3 / day)

      Hour 0-6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-
23

January 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

February 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

March 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aprıl 0 7 471 705 721 336 230 154 133 111 99 6 0

May 0 77 569 790 933 925 896 718 582 387 287 8 0

June 0 60 633 844 976 1012 1034 983 849 595 401 63 0

July 0 1 642 867 1015 1087 1104 1079 998 863 661 165 0

August 0 0 648 892 1058 1150 1173 1146 1058 908 690 100 0

September 0 0 577 823 966 1003 601 485 457 385 280 0 0

October 0 0 476 527 163 71 90 79 60 56 56 0 0

Novamber 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

December 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 145 4033 5448 5832 5584 5128 4644 4137 3305 2474 342 0
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Table 4. How Long the Water Pump Was Used During the Year (Hours)

       Hour 0-6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18-23

January 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

February 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

March 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aprıl 0 3 25 28 24,9 12,2 9,6 6,8 5,5 5,4 6,3 2,6 0

May 0 19 27 30 31 30 28,9 25,4 22,3 17,9 16,8 4 0

June 0 16 30 30 30 30 30 30 27,7 22,8 19,9 22 0

July 0 1 31 31 31 31 31 31 31 31 31 27 0

August 0 0 31 31 31 31 31 31 31 31 31 20 0

September 0 0 29 30 30 29 14,5 14,5 14,8 14,8 16,2 0 0

October 0 0 25 21,6 6,9 2,3 2,8 2,9 2,2 2,5 6,9 0 0

Novamber 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

December 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 39 198,9 201,6 184,8 165,5 147,8 141,6 134,5 125,4 128,1 75,6 0

The cost analysis graph of the 35.8 kWp 
grid-connected photovoltaic system in Kah-
ramanmaras’ conditions is given in Fig. The 
installation cost of the system is approximate-
ly 100.000 TL. The lifetime of photovoltaic 
systems is approximately 25 years. When the 

system is analyzed in terms of cost, it is amor-
tizing itself as soon as the first 4 years. After 4 
years, the energy generated from the system 
is not paid, and the amount of money saved 
increases over the years.
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Figure 7. Cost Analysis

CONCLUSION

As the population of the world increases, the 
food needs increase and accordingly agricul-
tural products need to be cultivated more. Ir-
rigation is one of the most important factors 
that need to be cultivated for these crops. Both 
the method and the method of submerging 
water for irrigation greatly influence the yield 
of the manufacturer. One of the most suitable 
methods for irrigation methods is the use of 
electric motor. The electricity consumed by 
these engines is also derived from renewable 
systems, which will give the generator more 
profit. Solar energy is at the forefront because 
renewable energy resources have low installa-
tion cost and operating cost. Turkey has an av-

erage total annual sunshine duration of 2,640 
hours (total of 7.2 hours per day) and an av-
erage total radiation intensity of 1,524 kWh / 
m²-year (total of 4.2 kWh / m² per day). The 
annual global radiation value of Kahramanma-
ras province is 4.4 kWh / m2-day and the av-
erage annual sunshine duration is 7.98 hours. 
When the values   of Kahramanmaras province 
and Turkey are compared, it is seen that Kah-
ramanmaras province has a great solar energy 
potential. Theref o re, Kahramanmaras prov-
ince has a very convenient position to benefit 
from solar energy.  Because of this reason, it 
is observed that the 35.8 kWp grid-connected 
Photovoltaic system, which is planned to be 
established here, will be redeemed in a short 
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period of 4 years and then landed in the fol-
lowing years.
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Öz: Amaç: Bu çalışmada okulların kapalı mekan atmosferine 
bağlı ölçülebilen bazı mekânsal ve huzur kriterleri parametre-
leri deneysel olarak incelenmiştir. Çalışmanın, okulların fiziki 
ortamlarının iyileştirilmesine ve öğrencilerin eğitim süreçleri-
ne, onların etkililik, verimlilik ve çeşitlilik düzeyine katkı sağ-
laması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu çalışmanın yapı ve niteliği 
açısından okullarımızın değerlendirilmesine imkan sağlayaca-
ğı düşünülmektedir. Yöntem: Çalışmada Malatya il merke-
zinde bulunan 5 farklı ilköğretim okulunun karbonmonoksit, 
karbondioksit, oksijen, bağıl nem, sıcaklık, manyetik alan, gü-
rültü düzeyi, aydınlık düzeyi, partikül-parçacık miktarı (temiz 
oda) ve alan-hacim ölçümleri yapılmıştır. Ek olarak çiğ nok-
tası değerleri, ortamın sıcaklık ve nem değerine bağlı olarak 
çiğ noktası hesaplama programı kullanılarak hesaplanmıştır. 
Bulgular: Deneysel ölçümleri sonuçları ise Biyoharmolojik 
Uygunluk Değerleri (BUD) ve ISO 14644-1 standartlarıyla 
karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Örneklem olarak aldığımız 5 
ilköğretim binasında yapılan ölçüm sonuçları ilgili norm ve 
standartlara göre genel olarak yetersiz kalmaktadır. Sonuç: 
Okul binaların da teknik açıdan mümkün olan iyileştirmelerin 
yapılması ve kullanıcı prosesine göre dizayn edilmiş sağlıklı 
alanların oluşturulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul, Eğitim Ortamı, Konfor Şartları, Bi-
yoharmolojik Uygunluk Değerleri (BUD)

Abstract:Aim: In this study, parameters of some spatial and 
tranquility criteria that can be measured which connected clo-
sed place atmosphere of schools have been examined experi-
mentally. In this study, It is aimed to contribute to the impro-
vement of the physical ambience of the schools in addition the 
education processes of the students, their effectiveness, produc-
tivity and diversity level. It is also thought that this study will 
enable to evaluate of schools in terms of structure and quality. 
Methods: Carbonmonoxide, carbon dioxide, oxygen, relative 
humidity, temperature, magnetic field, noise level, brightness 
level, particle-particle quantity (clean room) and area-volume 
measurements of 5 different elementary schools in Malatya 
province were measured. In addition, the dew point values are 
calculated using the dew point calculation program depending 
on the temperature and humidity of the ambience. Findings: 
The results of the experimental measurements have interpreted 
in comparison with the standards of Bioharmonic Conformity 
Values (BCV) and ISO 14644-1. The results of measurements 
made in 5 elementary schools which we have taken as a samp-
le are generally inadequate according to the related norms and 
standards. Results: It is need for the school buildings to make 
improvements that are technically feasible and to create healthy 
areas designed according to the user process.

Key Words: Schools, Educational Environment, Comfort 
Conditions, Bioharmonic Conformity Values (BCV)
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GİRİŞ

Okullar, insanların, eğitim-öğretim faaliyetle-
rini gerçekleştirmek amacıyla oluşturdukları 
en önemli yapılardan biridir. Bu yapılar,  ge-
leceğe yön verecek bireylerin geliştirilmesini 
ve yetiştirilmesini sağlayan ayrıca toplumsal 
yapının özelliklerini yansıtan bir parçadır.

Okulların kullanıcılarından olan yöneticiler 
ve öğretmenler, geleceği yönlendirecek ve şe-
killendirecek olan öğrencilerinin, en verimli 
zamanlarını geçirdikleri bu mekanların daha 
konforlu, güvenli ve temiz dolayısıyla daha 
sağlıklı bir şekilde düzenlenmiş ve öğrencile-
rinin daha başarılı bir öğrenme gerçekleştire-
bilecekleri bir çevreye katkı sağlamış olmalı-
dırlar. Bu çevre, sağlıklı bir yapı oluşturmakla 
mümkün olabilmektedir.

Bu bağlamda insanların yaşam sürecinde 
oluşturmuş oldukları her türlü doğal ve ya-
pay fiziki çevre ile bu fiziki çevrenin kulla-
nıcıları arasındaki uyumu araştıran, inceleyen 
ve çözüm önerileri üreten, bunları yapıların/
binaların oluşturulmasında farklı yöntem ve 
kriterlerin analizi ile uygulamaya aktarmada 
etkili olan Biyoharmoloji bilimi, basit ve ko-
lay uygulanabilir bir değerlendirme yaklaşı-
mının öne sürülmesine yardımcı olmaktadır. 
Bu yaklaşımlar ise Biyoharmolojik Uygunluk 
Değerleri (BUD) olarak ifade edilmektedir 
(Ekinci, 2007).

Bilindiği üzere her yapının kullanım ama-
cından konumuna, işlevinden tasarımına de-
ğin uzanan kendine has gereksinimleri söz 
konusudur. Bu gereksinimler kullanıcıları, 
ihtiyaçları ve yapıyı etkileyen birçok faktöre 
bağlıdır. Dolayısıyla bu durum genel ihtiyaç 
ve memnuniyetin göz ardı edilmediği mekan-
ların, bir bütün olarak tasarlanmasını gerektir-
mektedir. Yani kullanım amacı her ne olursa 
olsun, her yapının, kendi işlevine en uygun 
mekânsal kriterlere ve huzur kriterine sahip 
olması gerekmektedir.

Mekânsal kriterler; kişilerin psikolojik, biyo-
lojik ve sosyokültürel ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla tasarladıkları yapının konumlama, 
malzeme seçimi, alan, hacim, ışık, ısı, hava, 
ses, vb. özelliklere olumlu cevap verebilmesi-
dir (Akgül, 2010).

Huzur kriterleri; oluşturulan fiziki çevrenin 
uygun konfor koşullarını ve iç hava kalitesine 
sahip olması gerekmektedir. Kapalı ortamdan 
kaynaklan tozlar, mikroplar, elektromanyetik 
alan, radyasyon, radon, karbondioksit, ok-
sijen, karbon monoksit, bağıl nem ve buna 
benzer birçok çeşitli etmeni kapsamaktadır 
(Akgül, 2010).

Okullarda sağlıklı bir fiziki çevre yine birçok 
faktörün en uygun düzeylerde bir araya geti-
rilmesi ile sağlanabilir. Bu faktörler okullarda 
iç hava kalitesi rehberinde; iç hava kalitesi, 
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ısıl konfor, akustik konfor, görsel konfor, tit-
reşim ve koku olarak gruplandırılmıştır.

Grafik 1. İç Hava Kalitesi Rehberi 
(TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 

2015)

Kolaylıkla şekillendirilebilen ve içselleştiri-
lebilen okullar, çocukların yaşam boyu dene-
yimledikleri ve imgeleyebildikleri bir bütünü 
beraberlerinde sürüklemektedirler. Bu bakım-
dan okulları, yaşam içindeki etkilerinin yanı 
sıra çevresel ilişkilerin gündemine uygun bir 
tasarım anlayışıyla birlikte oluşturmak gerek-
mektedir (Ciravoğlu, 2004: 36-39).

Dolayısıyla bu çalışmada, ‘okul’ denildiğin-
de akla öncelikle fiziksel bir yapının geldiği 
kavram da, ölçülebilen bazı mekânsal ve hu-
zur kriterleri parametrelerini ortaya koymak 
amaçlanmıştır. Bu parametrelerin deneysel 
ölçümleri ise Biyoharmolojik Uygunluk De-
ğerleri (BUD) ve ISO 14644-1 standartlarıyla 
karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Bu standart-
lar ergonomik kriterlere uygun bireylere ait 

gereksinimlerin mekanlara uygulanmasını 
sağlamaktadır (Arpacı, 2011: 109-119).

ÇALIŞMANIN ÖNEMİ

İnsan, kendisini çevreleyen fiziksel çevreyle 
doğrudan ilişkilidir. Bu fiziksel çevre (okul 
gibi) eğitim-öğretim etkinliklerinin yer aldığı 
bir fiziki ortamı oluşturuyorsa, temel işlevi, 
öğrencilerin eğitim süreçlerine katkı sağla-
mak, onların etkililik, verimlilik ve çeşitlilik 
düzeyini arttırmak olmalıdır. Öğrencileri eği-
tim-öğretim süreçlerin de tutarlı ve mantıklı 
sonuçlara ulaştırmanın en iyi yolu onlara an-
lamlı biçimde oluşturulan somut yaşantılar 
veya ortamlar sunmaktır. Bu ortamlar ise en 
iyi şekilde tasarlanmış ve planlanmış bir ya-
pının ortaya çıkarılabilmesi ile mümkün ola-
bilmektedir. Yapılan bu çalışmanın yapı ve 
niteliği açısından okullarımızın değerlendiril-
mesine imkan sağlayacağı ve eğitim-öğretim 
çalışmaları açısından etkili ve verimli olacağı 
düşünülmektedir.

DENEYSEL ÇALIŞMA

Deneysel çalışma Malatya ilinde İl Milli Eği-
tim Müdürlüğünün yazılı onayında belirtmiş 
olduğu 5 farklı ilköğretim okulunda gerçek-
leştirilmiştir. Araştırma kapsamında bulunan 
okulların kapalı mekan atmosferine bağlı 
bazı mekânsal ve huzur kriterlerinin ölçüle-
bilen özellikleri ortaya koyulmuştur. Okulla-
rın, ışık, ısı, bağıl nem ve ses düzeyi ölçüm-
lerinde, DT-8820 Environment Meter cihazı, 
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elektriksel alan ölçümlerin de AARONIA AG 
(Spectran) ELF Meter (Triaxinal ELF Mag-
netic Field Meter) cihazı; O2, CO ve CO2 mik-
tarı ölçümlerin de ise GMI (Gas Measuement 
Instruments) VISA-66268 cihazı kullanılmış-
tır. Çiğ noktası değerleri, ortamın sıcaklık ve 
nem değerine bağlı olarak çiğ noktası hesap-
lama programı kullanılarak hesaplanmıştır1. 
Dersliklerin hacim ve alanları ise klasik şerit 
metreyle ‘m’ olarak ölçülmüştür.

1  http://www.dpcalc.org/

Ayrıca temiz oda sınıflandırmasını yapabil-
mek için hava içindeki uçucu madde kon-
santrasyonunun (partikül-parçacık miktarı) 
ölçümünde LIGHTHOUSE Handheld 30133 
cihazı kullanılmıştır. Sonuçlar TS EN ISO 
14644’e göre (International Organization for 
Standardization) ve Biyoharmolojik Uygun-
luk Değerleri (BUD) ile karşılaştırılmıştır.

ISO 14644-1 ve BUD değerlendirmesinde ise 
Tablo 1, 2 ve 3 verileri esas alınmıştır.
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Tablo 1. Eğitim Yapıların Biyoharmolojik Uygunluk Değerleri 

(Ekinci, 2011: 92-106)

Açıklama BUD Birimi

Elektriksel Alan 0,2-0,4 mG

CO 1 Saatte 1ppm ppm

CO2 1000 ppm

O2 21 %

Bağıl Nem 50 %RH

Koridor, Merdiven ve Asansör Boşluğu Sıcaklığı 10-15 oC

Dersliklerin Sıcaklığı 20 oC

Bütün Eğitim Kademeleri İçin Genel Ses Düzeyi 65 dB

Dersliklerde Max. Geri Plan Gürültüsü 40 dBA

Derslik ve Laboratuvar Genel Gürültü Düzeyi 45 dBA

Kişi Başı Düşen Derslik Hava Hacmi 8 m3

Kişi Başına Düşen Derslik Alanı 3 m2

Derslik Alanı (20 Kişilik) 65-70 m2

Derslik Hacmi (20 Kişilik) 220-240 m3

Derslik Yüksekliği 340-350 cm

İlk ve Ortaöğretim Okulu Koridorlarında 150-200 Lux

İlk ve Ortaöğretim Okulu Dersliklerinde 200-250 Lux

Dersliklerdeki Max. Öğrenci Sayısı 30 >Kişi

Dersliklerde İdeal Öğrenci Sayısı 20 <Kişi

İlköğretim I.Kad. İçin Sarı, Portakal Renk Boya Su Bazlı EN73

İlköğretim II.Kad. İçin Açık Mavi ve Açık Yeşil Renk Boya Su Bazlı EN73
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Tablo 2. Temiz Oda ve Temiz Bölgeleri için Seçilen ISO 209 Havada Partikül Temizlik 
Sınıfları3

ISO 
Sınıfı

Havadaki En Fazla Partikül-Parçacık Sayısı

> 0.1 μm > 0.2 μm > 0.3 μm > 0.5 μm > 1 μm > 5 μm

ISO Class1 10 2

ISO Class2 100 24 10 4

ISO Class3 1000 237 102 35 8

ISO Class4 10,000 2,370 1,020 352 83

ISO Class5 100,000 23,700 10,200 3,520 832 29

ISO Class6 1,000,000 237,000 102,000 35,200 8,320 293

ISO Class7 352,000 83,200 2930

ISO Class8 3,520,000 832,000 29,300

ISO Class9 35,200,000 8,320,000 293,000

3www.filterair.info

Tablo 3. Biyoharmolojik Uygunluk Değerlendirmesi (Ekinci, 2013)

oC Çiğ Noktası Sıcaklığı Bakımından oC Sıcaklığın Fiziksel Etkisi Bakımından

≥ 24 Son derece rahatsız edici, Bunaltıcı hava > 28 Yüksek derecede rahatsız edici

21-23 Çok nemli, Bunaltıcı hava 27-28 Rahatsızlık hissi başlar

18-20 Çoğu kişi için bunaltıcı hava 25-26,9 Geçiş değeri (Sıcak)

15-17 Çoğu kişi için iyi ancak bazıları için 
bunaltıcı, Nemli hava

17-24,9 Rahat ortam hissi

12-14 Rahat hava 15-16,9 Geçici değer (soğuk)

9-11 Çok rahat hava 15 < Rahatsızlık hissi başlar

8 ≤ Kuru hava
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BULGULAR ve YORUM

Tablo 4. Okulların Giriş Bölümü

İncelenen Biyoharmolojik 
Özellikler Birimi

Okulların Giriş Bölümü

OKUL 1 OKUL 2 OKUL 3 OKUL 4 OKUL 5

CO ppm 0 0 0 0 0

CO2 ppm 0 0 0 0 0

O2 % 20,9 20,9 20,9 20,9 20,7

Bağıl Nem %RH 35,2 40,5 33,9 50,0 40,1

Sıcaklık oC 22,1 16,7 22,4 20,8 22,4

Çiğ Noktası oC DP 6 4 5 10 7

Aydınlık Lux 67 320 47 58 72

Canlı Gürültü Düzeyi-C dB(A) 82,9 65,5 78,9 73,0 72,5

Mekanik Gürültü Düzeyi-A dB(A) 84,9 55,1 76,3 74,7 81,8

Manyetik Alan (mG) μT 0,2 0,4 1,8 0,5 1,0

Partikül-Parçacık (0,3) μm 3,87x108 3,66x108 3,48x108 2,55x108 3,66x108

Partikül-Parçacık (1,0) μm 7,36x106 2,13x106 3,38x106 8,93x106 3,17x106

Partikül-Parçacık (5,0) μm 6,78x105 6,00x104 1,09x105 5,30x105 2,37x105
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Tablo 5. Derslik-1

İncelenen Biyoharmolojik 
Özellikler Birimi

Derslik 1 

OKUL 1 OKUL 2 OKUL 3 OKUL 4 OKUL 5

CO ppm 0 0 0 0 0

CO2 ppm 0 0,20 0 0 0,20

O2 % 20,9 20,5 20,9 20,9 20,4

Bağıl Nem %RH 49 44,6 52,4 64,8 58,5

Sıcaklık oC 20 20 22,2 19,2 22,3

Çiğ Noktası oC DP 9 8 12 12 13

Aydınlık Lux 111 170 98 119 78

Canlı Gürültü Düzeyi-C dB(A) 72,9 54 73,3 73,6 76,6

Mekanik Gürültü Düzeyi-A dB(A) 73,5 48,5 74,4 74,3 73,3

Manyetik Alan (mG) μT 0,3 0 2,8 0,2 0,2

Partikül-Parçacık (0,3) μm 3,76x108 2,62x108 2,90x108 2,18x108 2,92x108

Partikül-Parçacık (1,0) μm 8,35x106 2,64x106 4,14x106 1,09x107 6,97x106

Partikül-Parçacık (5,0) μm 5,86x105 1,84x105 2,79x105 6,43x105 7,06x105

Derslik Yüksekliği m 3,00 2,80 3,00 3,00 3,00 

Mekanın Hacmi m3 99 100,80 124,20 147 144

Mekanın Alanı m2 33 36 41,4 49 48

Kullanıcı Sayısı Kişi 19+1 13+1 33+1 15+1 40+1
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Tablo 6. Derslik-2

İncelenen 
Biyoharmolojik 

Özellikler
Birimi

Derslik 2

OKUL 1 OKUL 2 OKUL 3 OKUL 4 OKUL 5

CO ppm 0 0 0 0 0

CO2 ppm 0,10 0,40 0,15 0 0,20

O2 % 20,6 20,2 20,6 20,7 20,4

Bağıl Nem %RH 51,4 56,2 46,2 52,4 67,3

Sıcaklık oC 21,2 22,3 22,7 22,2 20,1

Çiğ Noktası oC DP 10 13 10 12 14

Aydınlık Lux 91 441 96 56 76

Canlı Gürültü 
Düzeyi-C dB(A) 74,5 55,9 55,7 74,7 73,5

Mekanik Gürültü 
Düzeyi-A dB(A) 74,2 49,3 64,2 72,8 73,3

Manyetik Alan (mG) μT 0,3 0,4 1,8 1,1 0,2

Partikül-Parçacık 
(0,3) μm 3,63x108 2,92x108 3,02x108 2,18x108 2,59x108

Partikül-Parçacık 
(1,0) μm 1,47x107 4,95x106 7,43x106 8,37x106 4,76x106

Partikül-Parçacık 
(5,0) μm 9,22x105 3,39x105 3,53x105 4,34x105 4,87x105

Derslik Yüksekliği m 3,00 2,80 3,00 3,00 3,00 

Mekanın Hacmi m3 99 100,80 138,60 147 127,20

Mekanın Alanı m2 33 36 46,2 49 42,4

Kullanıcı Sayısı Kişi 21+1 18+1 28+1 12+1 38+1
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Tablo 7. Koridor

İncelenen Biyoharmolojik 
Özellikler Birimi

Koridor

OKUL 1 OKUL 2 OKUL 3 OKUL 4 OKUL 5

CO ppm 0 0 0 0 0

CO2 ppm 0 0,05 0 0,15 0,05

O2 % 20,9 20,9 20,9 20,4 20,9

Bağıl Nem %RH 40,4 48,7 66,3 49,7 40,3

Sıcaklık oC 19,9 18,8 19,5 23,4 22,1

Çiğ Noktası oC DP 6 8 13 12 7

Aydınlık Lux 43 26 34 64 118

Canlı Gürültü Düzeyi-C dB(A) 74,3 62,6   
     80,8

72,7 73,6

Mekanik Gürültü Düzeyi-A dB(A) 36,1 61,5 77,6 72,0 71,5

Manyetik Alan (mG) μT 0,4 0 0,8 0,4 0,3

Partikül-Parçacık (0,3) μm 3,91x108 2,84x108 3,31x108 2,54x108 3,98x108

Partikül-Parçacık (1,0) μm 5,03x106 1,57x106 5,02x106 8,47x106 3,00x106

Partikül-Parçacık (5,0) μm 3,64x105        6,00x104 4,13x105 3,92x105 2,05x105

Okulların giriş, 2 derslik ve koridor bölümle-
rinde yapılan ölçümlerde CO gazına rastlan-
mamıştır.

Karbondioksit (CO2) değerlerine baktığımız-
da okulların giriş ve koridorlarında normal, 
dersliklerinde ise yüksek olduğu görülmek-
tedir. CO2 iç hava kalitesini kontrol altına 
almak için önerilen önemli bir iç hava kirle-
ticisidir. Yapı içindeki her fizyolojik eylem 
(insan solunumu) bir CO2 kaynağıdır (Vural, 
2004). Zamana ve insan yoğunluğuna bağlı 
olarak değişebilmektedir. İç ortamda CO2’in 
olmaması mümkün değildir. Ancak konsant-

rasyon değerinin kabul edilebilir seviyelerde 
kalması için iyi tasarlanmış bir havalandırma 
sistemi; kullanıcı sayısına bağlı olarak, kulla-
nım için uygun büyüklüklerde alan ve hacim 
oldukça önem taşımaktadır (Soysal ve Demi-

ral, 2007). Okulların O2 düzeyleri ise normal 
koşullardadır (Ekinci, 2011). 

Bağıl nem değerlerinin, tablo 4 için ortalama 
düzeyler de olduğu söylenebilir. Temiz oda 
sisteminde, özel koşullar belirtilmediği tak-
dirde, bağıl nem %45 (±5) olarak kabul edil-

mektedir (Baykuş, ve ark. 2016). Derslik ve 
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koridor sonuçların da % 65 ve üzerinde bağıl 
nem düzeyleri ölçülmüştür. 

Okulların sıcaklık değerleri 16,70-23,40 oC 
arasında değişmektedir. Tablo 3’e baktığımız-
da sıcaklığın fiziksel etkisi bakımından bu de-
ğerler ‘rahat ortam hissi’ vermektedir. 

Hesaplanan çiğ noktası değerleri 4-14 oC ara-
sında değişmektedir. Tablo 3’e baktığımızda 
12-14 oC arasındaki değerlerin ‘Rahat hava’ 
ve 9-11 oC arasındaki değerlerin ise ‘Çok rahat 
hava’ hissi verdiği görülmektedir. 8 oC ve al-
tındaki değerler ortamda ‘kuru hava’ hissi ya-
ratmaktadır. Tablo 5 ve 6’nın (derslikler) çiğ 
noktası sıcaklıkları normal düzeydedir.

Aydınlık düzeyi min. 150 lux olmalıdır. Bu 
bakımdan ölçüm sonuçlarına baktığımız da 
sadece Okul 2 derslik 1-2 ve giriş bölümünün 
yeterli olduğu görülmektedir. Bu alanların gün 
ışığından daha fazla faydalandığı söylenebilir. 
Okulların genel aydınlık düzeyleri kullanım 
amacı ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden 
tasarlanmalıdır. 

Okulların gürültü düzeyleri her alanda yüksek 
ölçülmüştür. Gürültü, bütün canlıları etkile-
yen bir sorundur. İnsanların fiziksel, psikolo-
jik, fizyolojik ve performans düzeylerini etki-
leyebilmektedir. Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) standartlarına uygun gerekli yalıtımla-
rın yapılması, çevre gürültüsünün iç ortamda 
hissedilebilirliğini büyük ölçüde etkiyecektir. 
Okulların konumu yine etkili olabilmektedir. 

Manyetik alan ölçümleri, genel olarak tablo 
1’de belirtilen değerlerden yüksektir. Bu du-
ruma çevre etkisi, tesisat sistemi, kullanılan 
elektrikli cihazlar, metal borulama ve aydın-
latma sistemi vb. etkili olabilmektedir. 

Giriş bölümlerinin partikül-parçacık miktarla-
rı tablo 4’de algılanan minimum değerler;

 5 μm’luk değerde, 2,37x105 ile Okul-5, 
ISO 7 sınıfında,

 1 μm’luk değerde, 2,13x106 ile Okul-2, 
ISO 7 sınıfında,

 0.3 μm’luk değerde, 2,55x108 ile Okul-4, 
ISO 9 sınıfındadır.

Derslik-1’de partikül-parçacık miktarları tab-
lo 5’de algılanan minimum değerler;

 5 μm’luk değerde, 1,84x105 ile Okul-2, 
ISO 7 sınıfında,

 1 μm’luk değerde, 2,64x106 ile Okul-2, 
ISO 7 sınıfında,

 0.3 μm’luk değerde, 2,18x108 ile Okul-4, 
ISO 9 sınıfındadır.

Derslik-2’de partikül-parçacık miktarları tab-
lo 6’da algılanan minimum değerler;

 5 μm’luk değerde, 3,39x105 ile Okul-2, 
ISO 7 sınıfında,

 1 μm’luk değerde, 4,95x106 ile Okul-2, 
ISO 7 sınıfında,
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 0.3 μm’luk değerde, 1,18x108 ile Okul-4, 
ISO 9 sınıfındadır.

Koridor bölümlerinin partikül-parçacık mik-
tarları tablo 7’de algılanan minimum değerler;

 5 μm’luk değerde, 6,00x104 ile Okul-2, 
ISO 7 sınıfında,

 1 μm’luk değerde, 1,57x106 ile Okul-2, 
ISO 7 sınıfında,

 0.3 μm’luk değerde, 2,54x108 ile Okul-2, 
ISO 9 sınıfındadır.

Genel olarak okulların partikül-parçacık mik-
tarlarına baktığımızda Okul-2’nin değerleri 
diğer okullara göre daha azdır. Ancak bu de-
ğerler temiz oda sınıflaması için yetersizdir. 
Çünkü temiz oda sınıflamasında min. ‘Class 
2’ olarak ön görülmektedir (Ay, 2013).

Dersliklerin alan ve hacim büyüklükleri Bi-
yoharmolojik Uygunluk Değerlerine (BUD) 
göre yetersizdir. 20 Kişilik bir dersliğin alanı 
min. 65-70 m2, hacmi ise 220-240 m3 yeterli 
olabilmektedir.

SONUÇ 

Okullarda yapılan ölçümlerde CO gazına rast-
lanılmamış olması ve O2 değerlerinin uygun 
düzeylerde olması okul kullanıcıları açısından 
olumlu bir durumdur. Karbondioksit (CO2) ga-
zının özellikle dersliklerde yüksek değerlerde 
oluşu dersliklerin iç hava kalitesini olumsuz 
yönde etkilemektedir. Bu durum kullanıcıları 

hem psikolojik hem de fizyolojik açıdan et-
kileyebilmektedir. CO2 gazının iç ortamlarda 
bulunmamasının olanaksız olduğu da dikkate 
alınarak bu gazın ortamda optimum değerler-
de kalmasını sağlayacak havalandırma sistem-
leri tercih edilmelidir. Veya dersliklerin boyut-
larına uygun olarak kullanıcı yoğunluğunun 
ayarlanması gibi çözüm yolları seçilmelidir.

Bağıl nem değerlerinin, okul girişleri için or-
talama düzeylerde derslikler ve koridorlarda 
ise yüksek düzeylerde olduğu anlaşılmaktadır. 
Okulların sıcaklık değerleri fiziksel açıdan 
genellikle rahat ortam hissi oluşturmaktadır. 
Bağıl nem ve sıcaklık değerleri doğrultusun-
da hesaplanan çiğ noktası sıcaklığı değerle-
rinin dersliklerde normal düzeylerde oluşu; 
değerlendirilen okullarda 10 derslik içerisinde 
sadece 1 derslik dışındaki tüm dersliklerde iç 
ortamın BUD’ a (Biyoharmolojik Uygunluk 
Değerlendirmesine) göre rahat hava veya çok 
rahat hava ya sahip olduğunu göstermektedir.

Aydınlık düzeylerinin değerlendirilen okullar-
da neredeyse tamamında yetersiz olduğu anla-
şılmaktadır. Bu doğrultuda aydınlatma tasarı-
mının çözüm sağlayacak şekilde yenilenmesi 
gerekmektedir. 

Okullarda gürültü düzeylerinin her alanda 
yüksek değerlerde ölçülmesi kullanıcıları fi-
ziksel, psikolojik ve fizyolojik gibi açılardan 
olumsuz etkileyeceği açıktır. Değerlendirilen 
tüm okulların gürültü düzeylerini en ideal se-
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viyelere indirgeyebilmek amacıyla yalıtım çö-
zümleri uygulamaları gerekmektedir. 

Gürültü düzeyleri gibi manyetik alan ölçüm-
leri de yüksek değerlerdedir. Böylesi yüksek 
değerlerin sağlık açısından baş ağrıları, yor-
gunluk, dikkat dağılması gibi sonuçlar oluştu-
rabileceği kesindir. Bu nedenle manyetik alan 
kirliliğinin de okullarda dikkate alınması bu 
yönde tedbirler alınmalı ve tasarım çözümleri 
geliştirilmelidir. 

Okulların partikül-parçacık miktarlarına bak-
tığımızda okullar için önerilen sınıfa göre ol-
dukça kirli ortamlarda eğitim sağlanmaya ça-
lışıldığı anlaşılmaktadır.

Dersliklerde partikül-parçacık miktarlarının, 
gürültü düzeylerinin, bağıl nem, sıcaklık ve 
CO2 değerlerinin yüksek olmasının temel se-
beplerinden biri de alan hacim büyüklükleri-
nin yetersiz olmasıdır. Bu durumda derslik-
lerde tüm ölçülen parametreler doğrultusunda 
tasarım çözümleri geliştirilebilir. Ayrıca kulla-
nıcı yoğunluğunu azaltma gibi çözümler ter-
cih edilebilir.

Sonuç olarak bir yapıda kullanıcıları için uy-
gun koşulların ve bu koşulların devamlılığının 
sağlanabilmesi mekanda iklimsel olarak rahat-
lık algımızı belirleyici önemli bir faktördür.

Örneklem olarak aldığımız 5 ilköğretim bi-
nasında yapılan ölçüm sonuçları ilgili norm 
ve standartlara göre genel olarak yetersiz 

kalmaktadır. Okul binaların da teknik açıdan 
mümkün olan iyileştirmelerin yapılması ve 
kullanıcı prosesine göre dizayn edilmiş sağ-
lıklı alanların oluşturulması gerekmektedir. 
Okul mekanları, öğrenciler için görsel algı 
ve sürekliliğin önem kazandığı yerlerdir. Bu 
mekanların öğrencileri hem eğitim öğretim 
açısından katılımcılığa teşvik etmesi hem de 
sosyal aktivitelerine imkan sağlayan, hayatın 
kendisi ile etkileşim içerisinde oluşturulması 
gerekmektedir. Bir yapının kullanım amacı, 
kullanıcıları ve yapı kimliklerinin muhafaza 
edilmesi oldukça önemlidir.
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EXTENDED ABSTRACTS

Intruduction: Schools are one of the most important structures that people create for their 
educational activities. These structures play important role during education because they ref-
lect the characteristics of the social structure and enable the development and upbringing of 
individuals who will guide the future. Administrators and teachers of the schools should offer 
comfortable, safe and clean place for the students who will guide and shape the future in addi-
tion to contribute to them in terms of their learning even more successful with well organized 
places. These places are possible by creating a healthy structure. In this respect, bioharmology 
science offers many suggestions to practice which is effective in producing harmony between 
users, natural and artificial physical environment and users of this physical environment, which 
is formed in the life process of people and producing solution suggestions and transferring. As 
is known, each construction has its own specific requirements ranging from its use purpose to 
its location, from its function to its design. These requirements depend on many factors that af-
fect users, needs and work. Therefore, this situation requires that the spaces where general need 
and satisfaction are not overlooked should be designed as a whole. In other words, whatever the 
purpose of use, every structure must have the most appropriate spatial and tranquility criteria 
for its own function. Spatial criteria; Location, volume, light, heat, air, sound, etc., which are 
designed to meet the psychological, biological and sociocultural needs of the people. (Akgül, 
2010). Tranquility criteria; The created physical environment must have appropriate comfort 
conditions and indoor air quality. The dusts originating from closed media include microsphe-
re, electromagnetic field, radiation, radon, carbon dioxide, oxygen, carbon monoxide, relative 
humidity and many other similar etmenians (Akgül, 2010). A healthy physical environment in 
schools can be achieved by bringing together many factors at optimum levels. These factors 
are listed in the guidebook of indoor air quality; Indoor air quality, thermal comfort, acoustic 
comfort, visual comfort, vibration and smell. Aim: In this study, it is aimed to reveal some spa-
tial and tranquility criterion parameters that can be measured. The experimental measurements 
of these parameters have interpreted in comparison with the Bioharmonic Conformity Values 
(BCV) and ISO 14644-1 standards. These standards ensure that the requirements of individu-
als who meet the ergonomic criteria are applied to the spaces (Arpacı, 2011: 109-119). In this 
study, It is aimed to contribute to the improvement of the physical ambience of the schools in 
addition the education processes of the students, their effectiveness, productivity and diversity 



63

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2017

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
September / October / November / December Autumn Period Issue: 11 Year: 2017

ID:108 K:235
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04066- 2015-GE-17837)

Issn Print: 2148-4783 Online: 2149-2484

level. It is also thought that this study will enable to evaluate of schools in terms of structure 
and quality. Method: Experimental study was carried out in 5 different elementary schools in 
Malatya province, which were stated in the written approval of Provincial National Education 
Directorate. Measurable characteristics of some spatial and tranquility criteria related to the 
indoor atmosphere of the schools in the scope of the research have been revealed. Of schools, 
DT-8820 Environment Meter is used for measuring light, temperature, relative humidity and 
sound level of schools, AARONIA AG (Spectran) ELF Meter (Triaxial ELF Magnetic Field 
Meter) for electrical field measurements; O2, CO and CO2 were measured using GMI (Gas 
Measuement Instruments) VISA-66268. The dew point values have calculated using the dew 
point calculation program depending on the temperature and humidity of the environment. The 
volume and area of the classrooms are measured as ‘m’ by the classical tape measure. In addi-
tion, a LIGHTHOUSE Handheld 30133 instrument was used to measure the concentration of 
volatile matter in the air (particle-particle quantity) in order to classify clean rooms. Findings: 
No carbon monoxide (CO) gas have found in the schools. When we look at the carbon dioxide 
(CO2) values, it is seen that the entrance and corridors of the schools are normal and the class-
rooms are high. Schools’ O2 levels are normal. School classroom and corridor results have been 
measured above of the relative humidity levels of 65%. The temperature values of schools vary 
between 16,70-23,40 oC. Raw point values range from 4-14 oC. The noise levels of schools are 
measured high in each area. Magnetic field measurements are generally higher than the values 
given in table 1. Schools have high particle-particle quantities. Results: The results of measu-
rements made in 5 elementary schools have been taken as a sample are generally inadequate 
according to the related norms and standards. It is need for the school buildings to make impro-
vements that are technically feasible and to create healthy areas designed according to the user 
process. School locations are places where visual perception and continuity are important for 
students. These places are need to create social life and interact with them as well as to encoura-
ge the students to participate in education. It is quite important to maintain the use intent, users 
and structure identities of a structure.
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Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, ülkemizdeki akarsularda 
ağır yükler için ucuz bir taşımacılık potansiyelinin araştırıl-
masıdır. Ülkemizde özellikle iç su yolu taşımacılığında henüz 
ciddi modern anlamda çalışmalar yapılmamış olması mevcut 
su ulaşım potansiyelimizi gerektiği gibi değerlendirmediği-
mizi gösteriyor. Yöntem: Çalışma alanı olarak seçilen Gediz 
Nehri üzerinde yer alan D05A025 Muradiye Köprüsü Akım 
Gözlem İstasyonu aylık ortalama akım verileri ele alınmış, 
debi süreklilik ve debi zaman grafikleri çizilmiş ayrıca böl-
genin topoğrafyası da incelenerek durum analizi yapılmıştır. 
Bulgular: Araştırma sonucunda Gediz Nehri’nde yılın % 90 
zamanında 20 m3/sn bir akımın olduğu hesaplanmıştır. Nehrin 
hidrolojisi ve topografyası incelenmiş gerek büyük debi deği-
şimleri, gerek düzensiz yatak şekilleri taşımacılık açısından 
olumsuz faktörler oluşturduğu görülmüştür. Sonuç: Çalışma 
sonucunda, su yolunun genişletilerek Manisa bölgesine kadar 
uzatılması büyük tonajlı gemilerin çok rahat bir şekilde hem 
yük hem de yolcu taşıyabileceği, sonuçta bu bölgenin bir cazi-
be merkezi haline geleceği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akarsu Taşımacılığı, Su Yolu, Gediz 
Nehri

Abstract:Aim: The aim of this study is to explore the cheap 
transport potential for heavy loads in rivers in our country. 
In our country, especially in the way of internal waterway 
transportation has not yet been carried out in a serious modern 
sense indicates that we do not assess our current water trans-
portation potential as necessary. Method: D05A025 Muradiye 
Bridge River Observation Station on the Gediz River, which 
is selected as a study area, was analyzed monthly average flow 
data, flow continuity and flow time graphs were drawn and 
the topography of the region was also analyzed and a state 
analysis was made. Results: As a result of the research, it is 
estimated that there is a flow of 20 m3/s in Gediz River at 
90% of the year. Hydrology and topography of the river have 
been investigated and it has been seen that large flow changes 
are negative factors in terms of irregular bedding transporta-
tion. Conclusion: As a result of the study, the extension of 
the waterway to the Manisa region has led to the conclusion 
that large tonnage vessels will be able to carry both load and 
passengers very comfortably and eventually become a center 
of attraction for this region.

Key Words: Navigation, Waterway, Gediz River  
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GİRİŞ

Yükselen petrol fiyatları ve bunun sonucun-
da özellikle yük taşımacılığındaki artan ma-
liyetler, ülkemiz ekonomisine her geçen gün 
yük getirmektedir. Yük taşımacılığının  % 90 
oranında karayolu ile yapıldığı ülkemizde-
ki her geçen gün artan nakliye giderleri göz 
önünde tutulduğunda daha az maliyetli alter-
natif taşımacılık türlerinin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması başta ülkemiz ekonomisi 
olmak üzere sosyal ve kültürel faaliyetlerin 
canlanmasında etkin rol oynayacaktır. Gemi 
taşımacılığında birim taşıma fiyatlarının diğer 
taşıma sistemlerine göre daha ucuz olması ne-
deniyle, başta Rusya, ABD ve birçok Avrupa 
ülkeleri olmak üzere birçok ülkede iç su yolu 
taşımacılığı gelişmiş, on binlerce km.’lik iç 
su yolları inşası yapılmıştır. Ülkemizde de 
özellikle iç su yolu taşımacılığında henüz 
ciddi modern anlamda çalışmalar yapılmamış 
olması mevcut su ulaşım potansiyelimizi ge-
rektiği gibi değerlendirmediğimizi gösteriyor. 
MÖ 8. yüzyılda, Asurlar’da bugün bilinen en 
eski eklüze Dicle Nehri üzerinde Ninova’da 
(Cizre civarı) rastlanmakta ve eklüzün suyu-
nun insanlar tarafından boşaltıldığı bilinmek-
tedir. Avrupa’da kanal yapımına 17. yüzyıl-
da önem verildiğini görüyoruz. 1681 yılında 
Fransız Mühendisleri Atlantik Okyanusu 
Akdeniz’e bağlayan insan yapısı su yolunu, 
250 km.lik Midi kanalını tamamlayarak tari-
hi bir olayı gerçekleştirdiler. Daha sonraları 

Avrupa’nın yanında Amerika’da da su yolları 
yapılmaya başlanmıştır (Eken, 1984).

Osmanlılarda siyasi ve idari bazı ihtiyaçların 
temini için ve ekonomik amaçlarla ancak 16. 
asırda kanal açarak bazı denizleri birleştir-
meye teşebbüs etmişlerdir. Körfez-Sapanca 
Gölü-Sakarya Nehri ve Karadeniz bağlantısı 
için, Osmanlılar altı defa teşebbüse geçmiş-
ler, ikisinde kanal bir miktar kazılmış, diğer-
lerinde çeşitli sebepler yüzünden başlamadan 
bu bağlantının yapılmasından vazgeçilmiştir 
(Uzunçarşılı, 1940 : 54). 

Sakarya havzasından temin edilecek keres-
telerin İstanbul’a kolayca nakli veya bunun 
harp ve sivil amaçlarla yapılacak gemi inşa-
atında kullanılması düşüncesiyle, Osmanlılar 
zamanında da bu kanalın açılmasına teşebbüs 
edilmiştir (Çeçen, 1981 : 225-248).

Günümüzde Rusya 90.000 km, ABD 50.000 
km, Almanya ve Fransa 13.000 km’lik iç 
su yoluna sahip olup, Hollanda, İngiltere, 
Belçika, Macaristan’ında kilometrelerce su 
yolları mevcuttur. ABD’de ülke içinde taş-
man toplam yüklerin % 22’si nehir taşımacı-
lığı ile gerçekleşmektedir. Ayrıca dış ticaretin 
büyük bir kısmı Mississippi ve diğer nehir-
lerdeki taşıma sistemleri ile doğrudan bağ-
lantılıdır. Avrupa’da trafiğin önemli kısmı, 
limanlara açılan birkaç büyük eksen üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Bu limanlar da deniz trafiğine 
açılır. Basel’in (Büyük İsviçre Limanı) deni-



66

UHMFD
www. hmfdergisi.com

Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Eylül / Ekim / Kasım / Aralık Sonbahar Dönemi Sayı: 11 Yıl:2017

International Refereed Journal of Engineering And Sciences
September / October / November / December Autumn Period Issue: 11 Year: 2017

ID:111 K:245
(ISO 18001-OH-0090-13001706 / ISO 14001-EM-0090-13001706 / ISO 9001-QM-0090-13001706 / ISO 10002-CM-0090-13001706)

(MARKA PATENT NO: TRADEMARK)
(2015/04066- 2015-GE-17837)

Issn Print: 2148-4783 Online: 2149-2484

ze açılan Ren Irmağı, buna ek olarak Sen ve 
Fransa’daki Kuzey Kanalları, Almanya’da 
Weser ve Elbe ırmakları’dır. Rhone ile Tuna 
nehirleri, farklı nedenlerle, potansiyel büyük 
eksenler olma özelliğini korumaktadır (Eken, 
1984). 

Türkiye’de nehir taşımacılığı konusu 1976 
yılında Ulaştırma Bakanlığı tarafından ele 
alınmıştır. Bu yıllarda Aşağı Seyhan Nehri, 
Aşağı Sakarya Nehri, Van Gölü, Keban Baraj 
Gölü ve Aşağı Fırat Nehirleri üzerinde navi-
gasyon olanaklarının araştırılması konusun-
da çeşitli üniversitelere ön fizibilite etütleri 
yaptırılmıştır. Ancak bu çalışmalar daha ileri 
safhalarda ele alınmamıştır. Halen, modern 
anlamda nehir taşımacılığı, Bartın Irmağı 
üzerinde, Bartın Limanı’ndan içeriye doğru 
8 km uzunluğundaki su yolu üzerinde yapıl-
maktadır. Bu su yolunda su derinliği 5-6 m 
olup, üzerinde 400-600 tonluk gemiler işle-
mektedir (Sarıgöl, 2003).

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı, ülkemizdeki akarsular-
da ağır yükler için ucuz bir taşımacılık potan-
siyelin araştırılmasıdır. Ülkemizde özellikle 
iç su yolu taşımacılığında henüz ciddi mo-
dern anlamda çalışmalar yapılmamış olması 
mevcut su ulaşım potansiyelimizi gerekti-
ği gibi değerlendirmediğimizi gösteriyor. 
Ekonomimizi doğrudan canlandırabilecek bu 
tür çalışmalar gün geçtikçe büyük önem arz 
etmektedir.   

KAPSAM

Ege Bölgesinde bulunan Gediz Nehri, ül-
kemizde bu konuda çalışma yapılabilecek 
alanlardan biri olabileceği öngörülmüştür. 
Çalışma alanı olarak Manisa ve İzmir illeri 
arası seçilmiştir.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

MATERYAL

Çalışma alanı olarak seçilen Gediz Nehri’nin 
akım durumunu değerlendirebilmek için bu 
akarsu üzerinde yer alan D05A025 Muradiye 
Köprüsü Akım Gözlem İstasyonu verileri 
kullanılmıştır. Çalışmada kullanılmak için 
nehir üzerinde iki akım gözlem istasyonu 
bulunmaktadır. Ancak sistemden elde edilen 
verilerden çalışır durumda olan bir akım göz-
lem istasyonundan yararlanılmıştır.

METOT

(Şekil.1)’de çalışma alanı olarak seçilen 
Gediz Nehri üzerinde yer alan D05A025 
Muradiye Köprüsü Akım Gözlem İstasyonu, 
aylık ortalama akım verileri ele alınmış, debi 
süreklilik ve debi zaman grafikleri çizilmiş 
ayrıca bölgenin ekonomisi de incelenerek du-
rum analizi yapılmıştır.

Navigasyona uygun su yolu sağlayabilecek 
birbirinden farklı üç metot vardır. Bunların 
ilki, dip taramaları veya alçak akım derin-
liklerinin artırılmasıyla veya nehirdeki suyu 
besleyerek nehrin ıslah edilmesidir. Bu me-
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tot ‘Nehir Düzenlemesi’ olarak adlandırılır. 
İkinci metot ise; bir seri bağlama ve bunla-
rın olumsuz yönlerini gideren eklüzlerin in-
şaatı vasıtasıyla navigasyona uygun bir ne-
hir yapılmasıdır. Bu metot ‘Nehrin Kanalize 
Edilmesi’ olarak adlandırılır. Üçüncü metot 
ise; suni bir kanal kazılması ve aşılması ge-
reken büyük kot farklarında eklüzlerin inşa 
edilmesidir (Sarıgöl, 2003).

BULGULAR

Gediz Havzasının Ekonomik Durumu

Gediz Nehri, Anadolu’da Kütahya İl sınırla-
rı içerisinde Murat ve Şaphane Dağları’ndan 
doğup, Foça ile Çamaltı Tuzlası arasından 
İzmir Körfezi’ne dökülen bölgenin Büyük 
Menderes Nehri’nden sonra ikinci büyük 
akarsudur. Gediz Havzasında yer alan Gediz 
Nehri’nin ana kol uzunluğu 401 km olup, 
havzanın alanı 17.500 km²’dir. Doğduğu böl-
geden döküldüğü yere kadar Gediz Nehri bo-
yunca, Manisa il merkezi, Foça, Menemen, 
Kemalpaşa, Turgutlu, Salihli, Demirci, 
Alaşehir ve Gediz ilçe merkezleri olmak üze-
re birçok yerleşim yeri mevcuttur (Çevre ve 
Orman Bakanlığı, 2008). Gediz Nehri’nin 
önemli kolları Nif, Murat, Kum, Medar, 
Selendi, Alaşehir, Derbent, Gördes, Deliniş ve 
Demrek çaylarıdır (Minareci vd., 2004 : 135-
139) Kuzeyinde Bakırçay ve Susurluk, güne-
yinde Büyük Menderes ve Küçük Menderes 
Havzaları bulunmaktadır. Ülkemizin önemli 

nehir havzalarından biri olan Gediz Havzası, 
tarihi ve kültürel zenginliklere bağlı olarak, 
tarım ve sanayi merkezi olmuştur (Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, 2016).

Gediz Nehri hem havzanın hem de met-
ropolün su gereksinimini karşılamaktadır 
(Gündoğdu ve Kocataş, 2006 : 371–378). 
Gediz Nehri’nin bulunduğu bölge, oluştur-
duğu çok verimli ova topraklarına ve tarıma 
elverişli bir iklime sahip olduğundan Türkiye 
için önemli tarım alanlarını oluşturur. 
Havzadaki Gediz, Alaşehir, Salihli, Turgutlu 
ve Menemen Ovaları, Türkiye’deki toplam 
tarımsal üretimin %10’unu karşılamaktadır 
(Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2017). 

Gediz Nehri’nin geçtiği bölgelerdeki endüst-
riyel gelişme Organize Sanayi Bölgelerinde 
(OSB) yoğunlaşmış olup, bu iş merkezle-
ri ülkenin ekonomik politikaları tarafından 
desteklenmektedir. Bu yüzden ileriki yıllarda 
yeni araziler endüstriyel faaliyetlere açılacağı 
için OSB’de yerleşmiş olan şirketlerin sayı-
sının artacağı tahmin edilmektedir. Manisa 
İli nüfus ve sosyo-ekonomik faaliyetler açı-
sından havza için çok önemlidir (Çevre ve 
Orman Bakanlığı, 2008).

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 1,000 hek-
tarlık alanda 227 işletme sayısı barındırmakta 
ve yaklaşık olarak 46.700 çalışanıyla büyük 
bir potansiyele sahiptir (Manisa Organize 
Sanayi, 2017).
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Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi, İzmir 
şehir merkezinin 29 kilometre güneydoğu-
sunda, 1300 hektarlık genişletilmiş bir alan 
ve bu alan üzerinde 447 firma bulunmakta 
ve bu firmaların 341’i sınaî üretim yapmak-
ta, 106 firma ise hizmet ve ticaret sektörün-
de faaliyet göstermektedir. Burada yaklaşık 
26.000 işçi çalışmaktadır. Kemalpaşa’daki 
sanayi bölgesi, metal işleme, kimya, kâğıt, 
plastik ve makine gibi farklı sanayilerden 
meydana gelmektedir. (Kemalpaşa Organize 
Sanayi, 2017). 

İzmir Menemen Serbest Bölgesi 162 hek-
tar alana yayılmış olan bölge organize deri 
endüstrisi bölgesi olarak kabul edilmiş ve 
faaliyetlerine başlamıştır. İzmir Serbest 
Bölgesi’nde 2016 yılı sonu itibariyle 146 yer-
li, 14 yabancı, 12 yerli ve yabancı ortaklık-

tan oluşan 172 firma faaliyet göstermektedir 
ve toplam 2.342 kişi istihdam edilmektedir 
(İzmir Serbest Bölgesi, 2017).

Gediz Nehrinin Akım Durumu 

Gediz Nehri’nin akım durumu ile ilgili bil-
giler 1968 yılından bu yana işletmede olan 
D05A025 Muradiye Köprüsü Akım Gözlem 
İstasyonundan elde edilmiştir.

Muradiye Köprüsü Akım Gözlem İstasyonu 

Muradiye Köprüsü Akım Gözlem İstasyonu 
Manisa Merkez’de olup, Tablo (1) ve Tablo 
(2)’de bu istasyona ait bilgiler verilmiştir. 
36:40:55K 27:20:1D koordinatlarında ve 17 
m rakımında bulunan akım gözlem istasyo-
nunun 15,848.00 km2’lik bir yağış alanı var-
dır (Devlet Su İşleri, 2017).

Şekil 1. Çalışma Alanı Ve Akım Gözlem İstasyonu (Devlet Su İşleri, 2017)
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Tablo 1. Çaycuma Akım Gözlem İstasyonu Bilgileri

İstasyon 
Kodu

İstasyon Adı Havza Adı İstasyonun 
Durumu

İstasyon 
Açılış Tarihi

Yağış Alanı 
(km2)

Rakım (m)

D05A025 Muradiye 
Köprüsü

13.Batı 
Karadeniz 
Havzası

Açık 01.02.1968 15,848.00 17

Tablo 2. Çaycuma Akım Gözlem İstasyonu Ortalama Ölçülen Debiler (M3/Sn)

Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül

21,5 24,8 45,9 66,8 77,2 66,6 48,7 25,8 18,2 22,5 24,5 22,1

Şekil 2. Muradiye Köprüsü Akım Verileri
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Şekil 3. Debi Süreklilik Çizgisi

Şekil (2)’de 1968’den bu yana Muradiye 
Köprüsü Akım Gözlem İstasyonunda kay-
dedilen akımların aylık ortalama değerlerini 
göstermektedir (Devlet Su İşleri, 2017). Bu 
değerler incelendiğinde aylık ortalama de-
bilerde bile büyük fark olduğu görülür. Bu 
akım gözlem istasyonundan elde ettiğimiz 
verilere göre yıllık ortalama akım 38.76 m3 /
sn ye tekabül etmektedir.  Eldeki tüm veriler 
incelendiğinde kaydedilen azami ve asgari 
akımlar arasında büyük farklar olduğu tespit 
edilmiştir.

Muradiye Akım Gözlem İstasyonu’nun 
aylık ortalama değerleri alındığında akı-

mın yılın %90 zamanında 20 m3/sn’den 
büyük olduğu görülür (Şekil 3). Akım 
Gözlem İstasyonu’nun Manisa’da olması ve 
Manisa’dan hemen sonra bir çok akarsuyun 
Gediz Nehri’ne karışması ortalama debi de-
ğerini de artırdığı aşikardır. Nitekim Çevre ve 
Orman Bakanlığı’nın Gediz Havzası ile ilgili 
yaptığı araştırmada nehrin ortalama debisinin 
60.48 m3/sn olduğu belirtilmiştir.

MİNİMUM KANAL ENKESİTİ

Seyir halindeki geminin su yolunun tabanı-
na önemli bir etki yapmaması için, geminin 
suya en fazla batan kısmının tabandan 0.90 m 
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kadar yukarda olması istenir. Seyir hızlarının 
küçük alınması halinde bu değerin 0.50 m ya-
tağın devamlı bakımlı tutulması durumunda 
da 0.30 m kadar alınmasına Avrupa’da bazı 
su yollarında müsaade edilmiştir.  

Kolay inşaa edilebildikleri için şev eğimi 1/ 3 
olan trapez kesitler, bugün en çok kullanılan 
standart su yolu kesiti olmaktadırlar.

Kesit tayin edilirken gemi altında emniyet 
payı bırakılmasına, iki geminin kurplarda 
rahatlıkla geçecek şekilde gerekli kesit ge-
nişletmelerine dikkat edilmelidir (Sarıgöl, 
2003).

Nehirden geçen maximum debi göz önüne 
alınıp gerekli hidrolik hesaplamalar yapıldık-
tan sonra öngörülen minimum kanal enkesiti 
(Şekil 4)’de verilmiştir.

Şekil 4. Minimum Kanal Enkesiti

SONUÇ

Nehrin plandaki durumunun 1/25.000 ölçekli 
haritadan incelenmesi ve söz konusu özellik-
lerinin etüdü sonucunda, tabii haliyle navi-
gasyona elverişli olmadığı görülmektedir. 

Gediz Nehrinin kanalize etmeden, mevcut 
akım şartlarında, bazı düzenleme işlemleriyle 

navigasyona uygun bir su yolu elde edilme-
si kısmen mümkün görünmektedir. Nehrin 
İzmir tarafından yaklaşık 10 km’lik kısmında 
yapılacak bu tür bir düzenleme ile ve küçük 
kurp yarıçaplarını da en az 150 m’ye büyülte-
rek 100 tona kadar ufak teknelerin çalışabile-
ceği tespit edilmiştir. 
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Yapılan araştırmalardan görülmüştür 
ki İzmir’in 10 km’lik kısımdan sonraki 
Manisa’ya kadar olan bölümde ise nehrin 
kanalize edilmesi, planlanacak bağlamalar 
ile nehirde her zaman yeterli derinlik sağla-
nacaktır. Ayrıca su ihtiyaçlarını karşılayacak 
miktarda suyun nehirde bulunacağı neh-
rin hidrojik araştırmalarından anlaşılmış-
tır. Ancak böyle bir çalışma için de oldukça 
önemli miktarda düzenleme çalışmalarına ih-
tiyaç duyulduğu görülmektedir. İlk birkaç ki-
lometre dışında yer yer açılacak yeni kanalla-
ra ve büyük yarıçaplı kurplara ihtiyaç vardır.

Nehrin kanalize edilerek sabit bir su yolu de-
rinliğinin sağlanması ve nehir üzerinde seri 
bağlamalar yaparak düzenli bir akım rejimi-
nin oluşturulması şeklinde yapılacak projenin 
yüksek bir maliyette olacağı aşikardır. Ancak 
böyle maliyetli bir projenin İstanbul’da ya-
pılması düşünülen Kanal İstanbul Projesi’ne 
alternatif olabileceği düşünülmektedir.

Çalışma sonucunda, bu proje ile su yolunun 
genişletilerek Manisa bölgesine kadar uza-
tılması büyük tonajlı gemilerin çok rahat bir 
şekilde hem yük hem de yolcu taşıyabilece-
ği, yine bu su yolunun geçtiği bölgelerdeki 
arazilerin çok değerleneceği ve sonuçta bu 
bölgenin bir cazibe merkezi haline gelip kal-
kınması ve gelişmesinde önemli bir rol oyna-
yacağı kanaatine varılmıştır.     
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Rising oil prices, and consequently the increasing costs of load transport, are a 
burden to our country’s economy. The development and dissemination of less costly alternative 
transportation types will play an active role in the revitalization of social and cultural activities, 
especially the economy of our country, given the increasing transportation costs in our country 
where the load transportation is 90% by road. As a result, it is foreseen that natural resources 
will be used efficiently to distribute goods and services rapidly, and that the development of 
domestic and foreign trade will be possible only through the careful planning of transportation 
and the establishment of a regular transportation network. Due to the fact that unit transportati-
on prices are cheaper than other transportation systems in ship transportation, in many countries 
domestic water transportation has improved, especially in Russia, U.S.A. and several European 
countries, and the construction of many of them has been planned. In the Ottoman Empire peri-
od, the connection of the Gulf-Sapanca lake-Sakarya river and the Black Sea has been overtaken 
six times and the channel has been dug up a little while the others have been abandoned to do 
this connection without starting due to various reasons. Today Russia has an internal waterway 
of 90.000 km, USA 50.000 km, Germany and France 13.000 km, and there are kilometers of 
waterways in the Netherlands, England, Belgium and Hungary. Aim: The aim of this research is 
to investigate a cheap transportation potential for heavy loads in the rivers in our country. This 
goal is important because the economy has made great contributions. In our country, especially 
in domestic waterway transportation has not yet been done in a serious modern sense of the 
current water transport potential shows that we do not evaluate as necessary. Scope: The Gediz 
River in the Aegean Region is predicted to be one of the areas where work can be done in this 
country. Manisa and İzmir were chosen as the study area. Gediz River, one of the important 
rivers of our country, is the second largest river after the Great Menderes River of the region 
which is born in Murat and Şaphane Mountains in Anatolia, in the borders of Kütahya Province 
and spilled from Foça and Çamaltı Salt Lake to İzmir Gulf. Gediz River located in the Gediz 
River has a main length of 401 km and the area of   the basin is 17,500 km². Along the Gediz 
River, there are many settlements in Manisa city center, Foça, Menemen, Kemalpaşa, Turgutlu, 
Salihli, Demirci, Alaşehir and Gediz districts. The industrial development in the regions where 
the Gediz River passes is concentrated in Organized Industrial Zones, which are supported by 
the economic policies of the country. Therefore, it is estimated that the number of companies 
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settled in the Organized Industrial Zones will increase due to the opening of new businesses to 
industrial activities in the following years. Manisa Province is very important for the basin in 
terms of population and socio-economic activities. The Manisa Organized Industrial Zone has a 
total area of   510 hectares and employs 128 companies, with approximately 20,000 workers ha-
ving a great deal of power. Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi, 29 km south-east of İzmir city 
center, has an expanded area of   1300 hectares and there are 205 active industrial facilities and 
43 commercial establishments in this area and approximately 12.000 workers are working. The 
industrial zone in Kemalpaşa is coming from different industries such as metal processing, che-
mistry, paper, plastic and machinery. İzmir Menemen Organize Leather Industry Free Zone The 
region which is spread over 168 hectare area has been accepted as an organized leather industry 
region and started its activities. It has about 100 companies and employs 2,000 workers in the 
region. D05A025 Muradiye Bridge Flow Observation Station data on this stream was used 
to evaluate the current condition of the Gediz River selected as the study area. Limitations: 
There are two flow observation stations on the river for use in operation. However, the data 
obtained from the system is utilized by a flow observation station that is in operation. Method: 
D05A025 Muradiye Bridge Current Observation Station on the Gediz River, which is selected 
as a study area, was analyzed monthly average flow data, flow continuity and flow time graphs 
were drawn and the topography of the region was also analyzed and a state analysis was made. 
Results: As a result of the research, it is estimated that a flow of 20 m3/s is observed in Gediz 
River at 90% of the year. It is obvious that the Flow Observation Station is in Manisa and that 
the flow of Gediz River to many rivers immediately after Manisa also increases the average 
flow value. As a matter of fact, the survey conducted by the Ministry of Environment and Forest 
about Gediz Basin stated that the average river flow was 60.48 m3 / sec. While investigating the 
feasibility of the river for river transportation, the hydrology and topography have been exami-
ned and it has been seen that the large water flow changes and the decreasing water depths due 
to irregular bed formations are negative factors in terms of transportation. However, it has been 
concluded that river transport can be done by increasing the bottom depths and lower stream 
depths by means of river regulation method between Manisa İzmir, which we have designated 
as the study area, or by obtaining a regular flow rate by feeding the river water. It is envisaged 
that a more costly project, the river, would be able to channel the river by establishing a regular 
flow regime and providing a steady waterway depth. Of course, this project is going to cost a 
lot. However, it is thought that such a costly project may be an alternative to the Kanal Istanbul 
Project, which is planned to be done in Istanbul. Conclusion: As a result of this project, the 
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extension of the waterway to the Manisa region by this project will enable the ships with large 
tonnage to carry both freight and passengers very comfortably and the land in the regions where 
this waterway passes will be highly valued and eventually become a center of attraction and 
development of this region It is believed to play an important role.

12
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Öz: Amaç: Bu derleme, polimer elektrolit membranlı (PEM) 
yakıt hücrelerinin ısıl yönetim yöntemlerine dair mevcut ça-
lışmaların araştırılması ve incelenmesi ile PEM yakıt hücre-
lerinin soğutulmasına dair yapılmış çalışmaları sınıflandırmak 
bunun yanı sıra ileride yapılacak çalışmalara kaynak oluş-
turmak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmada, literatür-
deki mevcut araştırmalar incelenilerek, polimer elektrolit 
membranlı yakıt hücrelerinin ısıl yönetim teknikleri, kulla-
nılan tekniklerin avantaj ve dezavantajları ortaya konmuştur. 
Bulgular: Çalışmada, Yakıt hücrelerinin ticarileşmesi ve 
yaygınlaşması için yakıt hücresi bileşenlerinin geliştirilme-
si, performanslarının ve kullanım ömürlerinin arttırılmasının 
yanı sıra maliyetlerinin düşürülmesi gerektiği belirtilmiştir. 
Proton Elektrolit Membranlı Yakıt Hücresi (PEMYH) daha 
yüksek güç yoğunluğu, verimlilik, hafiflik, kompaktlık, daha 
düşük maliyeti, düşük işletme sıcaklığı ve daha hızlı başlat-
ma kapasitesi nedeniyle diğer yakıt pillerine kıyasla birçok 
sistemde uygulanan en gelişmiş yakıt hücresi teknolojisidir. 
Yakıt hücresi performansının istenilen düzeyde olması için 
yakıt hücresinin içerisinde gerçekleşen reaksiyon uyarınca 
belirli bir sıcaklık aralığında çalışması gerekmektedir. Yakıt 
hücrelerinin ısıl yönetim teknikleri, hücre bileşenlerinin do-
layısıyla yakıt hücresinin ömrü ve verimliliği üzerinde doğ-
rudan etkilidir. Sonuç: Bu çalışmada, PEM yakıt hücresinin 
çeşidini belirleyen çalışma sıcaklığı ve ürettiği güç miktarının, 
ısıl yönetim yöntemi belirlenirken öncelikli olarak göz önünde 
bulundurulması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Konu ile ilgili 
ileride yapılacak çalışmalara kaynak oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hidrojen Enerjisi, Polimer Elektrolit 
Membranlı Yakıt Hücresi, Isıl Yönetim Yöntemleri

Abstract:Aim: This review was carried out to research and 
investigate existing studies on thermal management methods 
of polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells, to clas-
sify the studies on cooling of PEM fuel cells, as well as to 
generate resource for future studies. Method: In this study, 
thermal management methods of PEM fuel cells and the ad-
vantages and disadvantages of the methods used are explained 
by examining the current researches in the literature. Results: 
In the study, it was stated that fuel cell components should 
be developed, their performance and lifetime increased, as 
well as their costs, in order to commercialize and spread fuel 
cells. Proton Electrolyte Membrane Fuel Cell (PEMFC) is the 
most advanced fuel cell technology applied in many systems 
compared to other fuel cells due to its higher power density, 
efficiency, lightness, compactness, lower cost, lower operating 
temperature and faster starting capacity. In order to achieve 
desired fuel cell performance, it is necessary to operate at a 
certain temperature range according to the reaction in the fuel 
cell. The thermal management techniques of fuel cells have a 
direct impact on the cell components and therefore on the life 
and efficiency of the fuel cell. Conclusion: In this study, the 
working temperature that determines the type of PEM fuel cell 
and the amount of power it produces have reached to the conc-
lusion that thermal management method should be taken into 
consideration firstly. A resource has been created for future 
work related to the subject.

Key Words: Hydrogen Energy, Polymer Electrolyde Membra-
ne Fuel Cell, Thermal Management Methods 
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GİRİŞ

Dünyanın enerji ihtiyacı giderek artmaktadır. 
Sanayinin gelişmesine parelel olarak 20.yy’ın 
başından itibaren artan enerji ihtiyacının kar-
şılanmasında kullanılan fosil yakıtların gide-
rek azalması ve bu yakıtların kullanılmasının 
çevrede oluşturduğu kirliliğin önüne geçile-
bilmesi için temiz enerji kaynaklarına ihtiyaç 
duyulmaktadır (Ay, 2009: 1-9). Küresel ısın-
ma, iklim değişimleri, ozon tabakasının bozul-
ması, orman alanlarının ve tarım arazilerinin 
zarar görmesi, fosil yakıtların çevreye verdiği 
zararın sonucu olup bu zararın maliyeti yıl-
lık beş trilyon dolardır (Europen Comission, 
2003: 1-10). Alternatif kaynakların enerjinin 
fazla tüketildiği; ısıtma, taşımacılık ve elekt-
rik üretimi gibi alanlarda kullanımı fosil ya-
kıtların sebep olduğu yan etkilerin azalmasını 
sağlayacaktır (Öztürk, 2009: 1-13). Endüst-
rileşme, nüfustaki artış, rezervlerin azalması 
sonucu fosil yakıtların fiyat artışı 21. yy da 
kurulması planlanan sosyo-ekonomik yapı 
ve çevresel etkilerin en aza indirilmesi hedefi 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını 
kaçınılmaz hale getiren nedenlerdir (Barbir, 
2005: 1-20). Dünyamızın %75’ten fazlası su 
olup suyun hidrojen ve oksijenden meydana 
geldiği düşünülürse yenilenebilir enerji kay-
naklarından birisi olan hidrojenin sonsuz bir 
kaynağa sahip olduğu söylenebilir (Ay, 2009: 
1-9). 

Hidrojen enerjisi, hidrojenin yakılması ile 
doğrudan veya yakıt pilleri aracılığıyla hidro-
jenin diğer elementlerle yaptığı bağların kırıl-
ması sonucu bir kaynak olarak kullanılabilir 
(Johnston ve diğ., 2005: 569-585). Hidrojen 
enerji teknolojisi üretim, taşınma, depolan-
ma ve kullanım ana başlıkları altında ince-
lenmektedir (Winter, 2005: 681-686). Yakıt 
hücreleri, hidrojen enerjisinin üretim tekno-
lojisi başlığı altında ele alınmaktadır. Günlük 
hayatta kullanılabilecek alternatif enerji kay-
naklarının başında yakıt pilleri gelmektedir. 
Verimleri içten yanmalı motorlara kıyasla 
yüksek olan yakıt hücreleri, kimyasal enerjiyi 
doğrudan elektrik enerjisine çeviren dönüşüm 
sistemleridir. Yakıt hücrelerinin pillerden far-
kı sürekli yakıt beslemesine ihtiyaç duymala-
rıdır (Uzunoğlu, 2011: 1-11). Son yıllarda ya-
pılan çalışmalar sonucunda çok sayıda yakıt 
hücresi prototipi ortaya çıkmıştır. 

Yakıt hücrelerinin yaygınlaşması ticari sür-
dürülebilirliğin sağlanması, maliyetlerin dü-
şürülmesi ve kullanım ömürlerinin uzatılması 
ile mümkün olabilir (Ay, 2009: 1-9). Yakıt 
hücrelerinin kullanım alanları arasında uzay 
çalışmaları, askeri uygulamalar, evsel uygu-
lamalar, taşınabilir güç kaynağı uygulamaları, 
atık uygulamaları ve taşıt uygulamaları bu-
lunmaktadır (Bekiroğlu, 2011: 8-16). Koroz-
yon ve yakıt hücresi bileşenlerinin kullanım 
ömrünün kısa oluşu zamanla üretilen enerji 
miktarının düşmesine ve sonrasında yakıt 
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hücresinin çalışma ömrünün kısa olmasına 
sebep olmaktadır (Çalışıroğlu, 2014: 1-10). 
Yakıt hücrelerinin ticarileşmesi ve yaygınlaş-
ması bileşenlerinlerinin geliştirilmesi, perfor-
manslarının ve kullanım ömürlerinin arttırıl-
masının yanı sıra maliyetlerinin düşürülmesi 
ile mümkün olabilir. Yakıt hücreleri kullanı-
lan elektrolit tipine göre, çalışma sıcaklıkla-
rına veya kullandıkları yakıta ve oksidanta 
göre sınıflandırılmaktadır. Polimer elektrolit 
membranlı yakıt hücreleri (PEMYH) daha 
yüksek güç yoğunluğu, verimlilik; hafiflik, 
kompaktlık, daha düşük maliyet, düşük işlet-
me sıcaklığı ve daha hızlı başlatma kapasitesi 
nedeniyle diğer yakıt pillerine kıyasla birçok 
sistemde uygulanan en gelişmiş yakıt hücresi 
teknolojisidir (Pérez-Page ve diğ., 2011: 492-
505). PEMYH ısıl yönetimi bileşenlerinin 
ömrünün artırılması, yakıt hücresi veriminin 
artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi için 
önemli bir konudur. 

AMAÇ

Bu makalede, PEMYH’nin ısıl yönetim tek-
niklerine dair mevcut çalışmaların araştırıl-
ması ve incelenmesi ile bu alanda yapılmış 
çalışmaları sınıflandırmak bunun yanı sıra 
ileride yapılacak çalışmalara kaynak oluştur-
mak amaçlanmıştır.

KAPSAM

PEMYH daha yüksek güç yoğunluğu, verim-
lilik; hafiflik, kompaktlık, daha düşük maliyet, 

düşük işletme sıcaklığı ve daha hızlı başlatma 
kapasitesi nedeniyle diğer yakıt pillerine kı-
yasla birçok sistemde uygulanan en gelişmiş 
yakıt hücresi teknolojisidir. PEMYH’nin ısıl 
yönetim teknikleri incelenmiştir. Yakıt hücre-
lerinin ısıl yönetim teknikleri, hücre bileşen-
lerinin dolayısıyla yakıt hücresinin ömrü ve 
verimliliği üzerinde doğrudan etkilidir. PEM 
yakıt hücresi yığınlarının belirli bir sıcaklık 
aralığnda çalışması gerektiğinden konu sade-
ce soğutma olarak değil ısıl yönetim olarak 
ele alınmalıdır.

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Çalışmada, literatürdeki mevcut araştırmalar 
incelenerek PEM yakıt hücrelerinin ısıl yöne-
tim teknikleri, kullanılan yöntemlerin avantaj 
ve dezavantajları ortaya konmuştur.  

ARAŞTIRMANIN PROBLEM

Yakıt hücrelerinin ticarileşmesi ve yaygın-
laşması bileşenlerinin geliştirilmesi, perfor-
manslarının ve kullanım ömürlerinin arttırıl-
masının yanı sıra maliyetlerinin düşürülmesi 
ile mümkün olabilir. PEM yakıt hücresi yı-
ğınlarının performansının istenilen düzeyde 
olması için yakıt hücresinin içerisinde ger-
çekleşen reaksiyon uyarınca belirli bir sıcak-
lık aralığında çalıştırılmasını sağlamak bir 
mühendislik problemi olarak karşımıza çık-
maktadır. Hücre içindeki nemlilik ve faz de-
ğişiminin etkisi kadar çalışma sıcaklığının da 
belirli değerlerin altında ve üstünde olmaması 
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gerekir. Yapılan araştırmalar sonucu PEMYH 
ısıl yönetim tekniklerine dair Türkçe derleme 
çalışmalarına pek fazla rastlanmamıştır. 

BULGULAR

PEMYH Çalışma Prensibi

PEM tipi yakıt pilleri en genel anlamda anot, 
katot ve bunların arasında iyon iletimi sağla-
mak için gerekli zardan (membran) oluşur. 
Hidrojen gazı anot tarafından yakıt hücresine 
verilirken, katot gazı oksitleyici olarak katot 
tarafından yakıt hücresine verilir. Membran 
anot ve katot arasında gazların direk olarak 
birbiri ile temasını engellemek için kullanı-
lır. Anot ve katot taraflarında meydana gelen 
reaksiyonlar potansiyel fark oluşturur. Yakıt 
hücrelerinden meydana gelen yakıt piline bir 
üreteç bağlanarak elektron hareketi sağlanır 
ve elektrik üretilir. Oksijen katottan gelen 
elektronlar ile membrandan gelen hidrojen 
iyonları ile reaksiyona girerek su oluşturur 
(Stone ve diğ., 2002: 1-13)(Cairns ve diğ., 
1968: 34-42). 

PEMYH’nin çalışma prensibi; Hidrojen ve 
oksijen, akış kanalları vasıtasıyla sırasıyla 
anot ve katottan sağlanır, bu durum da anotta 
proton üretimi ve harici devrede elektron ta-
şınımı ile sonuçlanır. Anot elektrotunda hid-
rojen yakıtı oksitlenir ve birincil bileşenlere 
(protonlar ve elektronlar) ayrılır. Protonlar, 
proton iletken membran vasıtasıyla iletilir-
ken, elektronlar elektrik iletken elektrotlar 

boyunca, ardından yararlı işi gerçekleştirdik-
leri akım toplayıcılardan ve hücrenin katot 
tarafına dönen harici elektrik devresinden 
geçerler. Katot elektrotunda protonlar ve 
elektronlar çözünmüş oksidan - oksijen ile 
birleşerek su ve ısı üretirler. Bu eşzamanlı re-
aksiyonlar sonucunda elektriksel doğru akım 
üreten harici bir devre vasıtasıyla elektron 
akımı elde edilir. 

İşlemler görev alan hücre bileşenlerine göre 
sıralanmak istenirse, PEMYH’de kanallara 
gaz akışı sağlanır, gaz difüzyonu gözenek-
li ortamlara doğru gerçekleşir, membranda 
elektrokimyasal reaksiyonlar meydana gelir, 
proton iletken membrana doğru protonlar ta-
şınır. Elektronlar, elektrik iletken hücre bile-
şenlerine doğru hareket eder. Elektrokimya-
sal sürüklenme ve ters difüzyon olaylarının 
meydana geldiği membrana su taşınır. Su sıvı 
veya buhar halinde gaz difüzyon tabakalarına 
ve katalizör tabakasına taşınır. Su damlacık-
ları vasıtasıyla kullanılmayan iki faz akışlı 
gaz iletilir. Yakıt hücresi işletiminin genel re-
aksiyonu Denklem 1’de gösterilmiştir: 

    (1)

PEM yakıt hücrelerinde yükseltgenme ve 
indirgenme olmak üzere iki farklı reaksiyon 
oluşur: Yükseltgenme reaksiyonunda anot-
taki gaz halindeki hidrojen iyonize olur ve 
membran üzerinden katota geçer. Katotta ise 
atmosferden sağlanak O2 hidrojen iyonları ve 
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elektronlar indirgenme reaksiyonu ile atık ısı 
çıkararak su formuna dönüşür. Bu iki reaksi-
yon yaklaşık 80°C’de oluşur. Bu reaksiyon-
ları hızlandırmak için platin destekli karbon 
elektrotlar kullanılır (Cairns, 1968: 34-42). 
Isı transferi, reaktan gazlara ve soğutucu or-
tama doğru taşınım ve hücrenin katı bileşen-
leri üzerinden iletim ile gerçekleşmektedir 
(Barbir, 2005: 1-20). Isı yönetimi arzu edi-
len yığın sıcaklığı korumak ve yığının aşırı 
ısınmasını önlemek için işlem sırasında yakıt 
hücresi yığını içinde üretilen ısının uzaklaştı-
rılmasını içerir. Sıvı soğutmalı yığınlar kulla-
nılarak ya da (hava soğutmasına uygun yığın 
yapısı ile çevreleyen atmosfere ısıyı dağıtan 
özel veya havayı hücre içerisine gönderen) 
soğutma devreleri yardımı ile ısı aktarılır ve 
dağıtılabilir. (Cao ve diğ., 2013: 1115-1125).

PEMYH Bileşenleri

PEMYH bileşenlerini ve kullanım amaçlarını 
kısaca açıklamak gerekirse: Bipolar plakalar 
(BP), anotta ve katotta elektron iletkenliği-
ni artırmak için kullanılır. BP arasında anot 
ve katot kısımlarında gaz geçirgen elektron 
iletkenliği yüksek tabakalar bulunmaktadır. 
Reaktanların katalizör yüzeyinde homojen 
dağılımı, gaz difüzyon tabakaları ile sağlan-
maktadır. Contaların kullanım amacı gaz sı-
zıntısını önlemektir. Elektrolit tabaka hidro-
jen iyonlarını anottan katoda geçmesine izin 
verirken, elektronların geçmesine izin ver-
mez ve hidrojen yakıtını oksitleyiciden ayrı 
tutabilme özelliğine sahiptir  (Grove, 1839: 
127-130). Tipik bir yakıt hücresinin bileşen-
leri Şekil 1’de görülmektedir.1 

 

Şekil 1. PEMYH Bileşenleri1

1 https://electrochemicalblog.wordpress.com/author/electrochemicalblog/ 
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Membran (Katı Elektrolit): Anotta oluşan 
(H+’ların) protonların katota geçmesini sağ-
lamak membranın görevidir. Membranın bir 
diğer görevi ise oksijen ile yakıtı birbirinden 
ayırmaktır. Membran, kayda değer bir pro-
ton iletkenliğine, ısıl ve kimyasal kararlılığa, 
esneklik ve mukavemete, düşük gaz geçir-
genliğine sahip olmalıdır. Bunların yanı sıra 
membranın düşük maliyetli ve ticari olarak 
bulunabilir olması gereklidir (Panchenko, 
2004: 10-20). Membranın kuru olması ilet-
kenliği düşürür. PEMYH teknolojisinde su 
yönetimi çok önemlidir. Membrandaki su 
içeriğini etkileyen faktörler: (H2O molekül-
leri membran boyunca her proton için taşın-
maktadır) hücre boyunca su taşınması ve ka-
totta oluşan suyun membrandan geri difüzyo-
nudur. Membranın her iki yüzeyinde de göze-
nekli elektrotlar bulunmaktadır. Bu gözenekli 
yapı,  termodinamik reaksiyonların oluştuğu 
elektrot ile arkadan beslenen reaktan gazları-
nının membran arasındaki katalizör yüzeyine 
ulaşması için gereklidir (Ay, 2009: 1-9).  

Elektrotlar: Elektrot, elektrik iletken göze-
nekli bir taban ile iyonomer membran arasına 
sıkıştırılmış ince katalizör tabakasıdır. Elekt-
ron, proton ve elektrokimyasal reaksiyona 
giren gaz olmak üzere üç adet bileşen kata-
lizör yüzeyinde bir araya gelerek reaksiyonu 
gerçekleştirirler. Dolayısıyla katalizör yüzeyi 
elektrokimyasal reaksiyonların gerçekleştiği 
yerdir. Elektronlar iletken katılar üzerinden 

hareket ederler, katalizör de iletkendir. Ka-
talizör zerrecikleri altında bulunan yüzeye 
elektriksel olarak bağlı olmalıdır. İyonomerle 
katalizörün iyi bir teması olmalıdır çünkü bu 
iyonomer boyunca proton hareketi olacak-
tır. Sadece boşlukta hareket edebilen reaktan 
gazlar için elektrot reaksiyon bölgesinde gö-
zenekli bir yapı olmalıdır. Oluşan suyun etkin 
bir şekilde uzaklaştırılması gerekmektedir. 
Bu sağlanamazsa elektrotta fazla su birikmesi 
sonucu oksijen girişi engellenecektir (Öztürk, 
2009: 1-13).

Gaz Difüzyon Tabakası (GDT): Malzeme-
ler, yüksek korozyon direnci ve düşük yüzey 
temas direnci nedeniyle yaygın olarak grafit 
kompozitlerden yapılırlar. Hidrofobik poli-
tetrafloroetilen (PTFE) ile kaplanmış karbon 
fiberlerden yapılmış gözenekli astar katman-
larına Gaz Difüzyon Tabakası (GDT) adı ve-
rilir. Bu katmanlar reaksiyon gazları ve elekt-
ronları etkili bir şekilde nakletmek, dağıtmak 
ve Membran elektrot birleşimi (MEA)’daki 
sıvı su birikimini sınırlamak için kullanılır. 
Gözenekli elektrot ve polimer membranı ara-
sındaki ara yüzde, katalizör nanopartikülleri, 
genellikle polimer elektrolit içine gömülü 
olan karbon parçacıkları üzerine dağılmış 
platin ve / veya platin alaşımı ince tabakaları 
olan bir katalizör tabakası bulunur. Katalitik 
elektrokimyasal reaksiyonlar bu tabakalarda 
meydana gelir. Reaktant gazların gaz kanal-
larından katalizör tabakalarına taşınması ve 
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ürün suyunun ters yönde taşınması GDT’nin 
özellikleri tarafından belirlenir (Barbir, 
2013:23-33)(Pollet ve diğ., 2012: 235-249). 

Bipolar (İki Kutuplu) Plakalar (BP): 
MEA’nın her iki tarafında bulunan plakalar-
dır. BP çok hücreli yakıt hücrelerinde bulu-
nur. Komşu iki hücre için birinin anotu ile 
diğerinin katodu arasında elektriksel olarak 
iletkenlik BP ile sağlanmaktadır (Barbir, 
2005: 1-20). BP, MEA’nın her iki yanında 
bulunur. Bir yakıt hücresi yığını mekanik 
omurgasını BP oluşturmaktadır. Tek hücreler 
arasında akım iletirler, soğutma kanalları sa-
yesinde termal kontrol sağlarlar ve gaz kanalı 
akış modelleri vasıtasıyla reaktan gazlarının 
düzgün dağılımını sağlarlar (Bvumbe ve diğ., 
2016: 1-20). BP yakıt hücresinin en fazla so-

run çıkaran ve en maliyetli bileşenidir. Yakıt 
hücresi yığınlarının geliştirilmesinde gerekli 
özelliklere sahip ve maliyeti uygun BP kul-
lanılması gereklidir (Jeon ve diğ., 2007: 899-
901).  

BP’nin fonksiyonlarından biri de yapısında 
bulunan akış kanalları kullanılarak oksidas-
yon sağlayacak gazın ve reaksiyona girecek 
olan yakıtın GDT’ye ulaştırılmasıdır. Reak-
tantların verimli şekilde taşınması BP yapı-
sındaki akış kanallarının tasarımı ile alakalı-
dır (Jeon ve diğ., 2007: 899-901)(Davies ve 
diğ., 1999: 101-105)(Davies ve diğ., 2000: 
237-242).

Tablo 1’de PEMYH bileşenleri olarak kulla-
nılan malzemeler ve malzemelerin kullanım 
nedenleri gösterilmiştir (Esmer, 2010: 8-9).  

Tablo 1. Yakıt Hücreleri Bileşen Malzemeleri 
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İsim Malzeme Seçilme Nedeni

Zar Nafyon Yüksek H+ iyonik iletkenliği

Katalizör Platin Anot ve katot reaksiyonlarını en 
iyi aktive eden malzeme

Katalizör Desteği Karbon Yüksek yüzey alanı için

Gaz Geçirgen Tabaka (GGT) Karbon Kâğıdı Hem gaz geçirgen, hem 
elektronik iletkenliği yüksek

Çift Kutuplu Tabaka (Akım Toplayıcı 
Tabaka)

Grafit / Polimer Kompozit 
Malzeme

Elektronik iletkenliği yüksek, 
işlenebilir

Çift Kutuplu Tabaka Akış Kanalı Tipi Çoklu Serpantin (Kıvrıla kıvrıla 
dönen birkaç kanal)

Homojen gaz dağılımı, 
tıkanmaya karşı önlem

Conta Silikon Lastik Esneklik, sızdırmazlık

PEMYH’nin Isıl Yönetim Tekniklerinin 
İncelenmesi

Oksijen İndirgeme Reaksiyonu (OİR) ola-
rak da adlandırılan katot reaksiyonu, anot 
üzerinde gerçekleşen Hidrojen Oksidasyon 
Reaksiyonuna (HOR) kıyasla PEMYH’nin 
performansı üzerinde daha baskın bir etkiye 
sahiptir. OİR kinetik olarak yavaş bir işlem 
olarak kabul edilebilir. PEMYH’nin ticari 
olarak gerçeklenmesi ve başarısı için birta-
kım önemli teknolojik zorluğun aşılması ge-
rekmektedir. Yakıt hücrelerinin içten yanmalı 
motorlar ile rekabet edebilmesi için maliyet, 
dayanıklılık, boyut, ağırlık ve sistem karma-
şıklığı konuları ele alınmalıdır. Bunu başar-
mak için, uygun termal yönetim gibi kritik 
teknik sorunlar çözülmelidir (Yu ve diğ., 
2008: 2540-2548)(Kandlikar ve diğ., 2009: 
1276-1280)(Wang ve diğ., 2011: 981-1007)
(Nolan ve diğ., 2010: 4743-4752). 

Isı yönetimi, arzu edilen yığın sıcaklığını ko-
rumak ve yığının aşırı ısınmasını önlemek 
için işlem sırasında yakıt hücresi yığını için-
de üretilen ısının uzaklaştırılmasını içerir. 
Sıvı soğutmalı yığınlar kullanılarak ya da 
özel bir soğutma devresi (hava soğutmasına 
uygun yığın yapısı ile çevreleyen atmosfere 
ısıyı dağıtmak gibi) yardımı ile ısının akta-
rımı ve dağılımı sağlanabilir (Cao ve diğ., 
2013: 1115-1125). Bir PEM yakıt hücresi yı-
ğının tipik verimi %40 ila %50 aralığında yer 
almaktadır. 

Hidrojenin kimyasal enerjisinin yaklaşık ya-
rısı elektrik oluşumu sırasında elektrokimya-
sal olarak ısıya dönüştürülür. PEM yakıt hüc-
resi yığınlarının stabil ve uzun süreli çalışma-
sını sağlamak aynı zamanda yüksek perfor-
mans elde etmek ve dayanıklı olmaları için, 
ısı yönetimi ve kontrol yeterli olmalıdır (Yan 
ve diğ., 2006: 1157-1164)(Park ve diğ., 2008: 
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584-591)(Baek ve diğ., 2011: 1427-1434). 
Şekil 2’de tipik bir PEMYH’nin Sankey Di-

agramı görülmektedir (Shabani ve diğ., 2011: 
5442-5452).

Şekil 2. PEMYH İçin Tipik Sankey Diagramı

Elektrik gücü çıkışı artarken elektrokimyasal 
reaksiyonlar tarafından üretilen ısın miktarı-
nın dikkatle analizi ve kontrolü, PEMYH’nin 
verimliliğini arttırmak için yapılmalıdır (Hsi-
ao ve diğ., 2010: 509-515)(Zhang ve diğ., 
2010: 3597-3604)(Yu ve diğ., 2010: 2525-
2532). 

PEMYH’nin enerji dönüşüm verimliliği ol-
dukça yüksek olmasına rağmen, otomotiv 
uygulamalarında 100 kW’a kadar çıkabilen 
yığın elektrik gücü çıktısı ile karşılaştırıldı-
ğında hala önemli miktarda ısı üretilmekte-

dir (Wen ve diğ., 2011: 6082-6089)(López-
Sabirón ve diğ., 2012: 7289-7298). 

PEM yakıt hücresi yığınının güvenli ve etki-
li bir şekilde çalışmasını sağlamak için, her 
hücre dikkatle soğutulmalı ve sıcaklığı isteni-
len seviyede tutulmalıdır(Bao ve diğ., 2006: 
1040-1057) (Zhang ve diğ., 2012: 2412-
2419). İdeal bir durumda, yığın içindeki her 
hücre aynı çalışma koşulları altında (homojen 
sıcaklık dağılımı, özdeş gaz basıncı ve kon-
santrasyon), çalıştırılmalıdır ancak bu müm-
kün değildir, zira yığın manifoltlarının tasa-
rımı, tek hücrenin yığın içindeki konumu ve 
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ısıl yönetim tekniğinin seçimi nedeniyle kaçı-
nılmaz olarak farklı çalışma koşulları ortaya 
çıkar (Strahl ve diğ., 2014: 466-478).

Yakıt hücresinin çalışabileceği maksimum te-
orik hücre voltajı (potansiyeli), hücre çalışma 
sıcaklığı tarafından belirlenir. Maksimum te-
orik hücre potansiyeli Denklem 2’de gösteril-
mektedir (Sasmito ve diğ., 2011: 1291-1307):

      (2)

Burada Eth  teorik hücre potansiyeli, n H2 mo-
lekülü başına elektron sayısı, F Faraday sabi-
ti, T çalışma sıcaklığı, ∆G Gibbs serbest ener-
jisidir, ∆H entalpi değişimidir ve ∆S Hidrojen 
/ oksijen reaksiyonunun entropisidir. ∆G, ∆H, 
∆S sıcaklık fonksiyonlarıdır. Hücrenin sıcak-
lığında bir artış, teorik hücre potansiyelinin 
daha düşük olmasına neden olur. Bununla 
birlikte, yakıt hücresinin çalıştırılmasında 
genel olarak daha yüksek bir hücre sıcaklığı 
daha yüksek bir hücre gerilimi ile sonuçlanır. 
Bunun nedeni, yakıt hücrelerindeki gerilim 
kayıplarının sıcaklık ile azalması ve kazan-
cın, teorik hücre voltajının kaybına kıyasla 
daha yüksek olmasıdır.

Bir PEM yakıt hücresindeki su ve sıcaklık 
dağılımları, farklı bileşenlerde gerçekleşen 
yük nakliyesi, çok bileşenli gaz nakli, iki faz-
lı akış ve ısı transferi gibi birçok nakil ola-
yının bir fonksiyonudur (Kandlikar ve diğ., 
2013:1-13). 

Yüksek sıcaklıklar daha düşük teorik voltaj-
lara ve daha düşük etkinliğe karşılık gelir. 
Bununla birlikte, pratikte, yakıt hücresi sıcak-
lığının arttırılması, PEM’deki elektrokimya-
sal reaksiyon kinetiğini ve iyonik taşınmayı 
arttırmak için yararlıdır. Yüksek sıcaklıklarda 
çalışma, teorik hücre gerilimi kaybını telafi 
ederek azaltılmış voltaj kayıpları nedeniyle 
yakıt hücresi performansını arttırmada etkili 
olur (Cozzolino ve diğ., 2011: 8030-8037). 
PEM’in aşırı ısınmasını önlemek için, üre-
tilen ısı etkin bir şekilde uzaklaştırılmalıdır. 
Şekil 2’de gösterildiği gibi, bu ısının bir kıs-
mı doğal taşınım ve radyasyonla çevreye atı-
lır; kullanılmayan reaktifler yığından ayrılır-
ken geri kalan kısım, aşırı ısınmayı önlemek 
için aktif soğutma ile çıkarılmalıdır (Islamn 
ve diğ., 2015: 523-539).

Düşük Sıcaklıklı (DS) PEMYH çalışma sı-
caklığı 60°C - 80°C aralığındadır, daha yük-
sek bir sıcaklık, PEM ve katalizörün bozu-
numunu belirgin derecede arttırabilir, yığın 
performansını düşürebilir (Islamn ve diğ., 
2015: 523-539) (Banerjee ve diğ., 2008: 
1601-1611). Aynı zamanda reaksiyon kineti-
ği için daha düşük bir sıcaklık uygun değildir 
ve daha düşük sıcaklıkta daha düşük su do-
yum basıncına bağlı olarak elektrot seleflimi-
ne neden olabilir ki su yönetimi açısından bu 
önemli bir husustur (Hosseinzadeh ve diğ., 
2013: 434-444).
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Çok fazla ısı çıkarsa, reaksiyon kinetiği olum-
suz etkilenir ve su buharı kısmi basıncı doyma 
basıncını aşarsa, su buharı yoğunlaşır ve bu 
durumda yığın performansını düşürür. Bunun 
tersine, soğutma yeterli değilse, yığın sıcak-
lığı izin verilen çalışma sıcaklığının ötesine 
yükselir ve dehidrasyona neden olur ve pro-
tonik iletkenlikte düşüş yakıt hücresi yığınının 
performans bozulmasına neden olur (Hosse-
inzadeh ve diğ., 2013: 434-444)(Shahsava-
ri ve diğ., 2012:18261-18271)(See ve diğ., 
2011: 7-8). Yanlış tasarlanmış soğutma siste-
mi nedeniyle yerel sıcak noktalar, PEM’lerin 
mekanik bozunmasını hızlandırabilir ve bu 
PEMYH’nin dayanıklılığını ve güvenilirliğini 
zayıflatabilir. Yakıt hücresi sistemlerinde ısıl 
yönetimin temel amacı yığının güvenilir bir 
sıcaklık aralığı içinde olmasını sağlamak ve 
yığın içinde daha homojen bir sıcaklık dağı-
lımı sağlamaktır (Ravishankar ve diğ., 2014: 
239-251). Bu, yakıt hücresi sisteminin yan 
ürün sıcaklığının etkin bir şekilde kullanılma-
sını ve toplam sistem verimliliğinde önemli 
artışlara neden olmasını sağlar (Cozzolino ve 
diğ., 2011: 8030-8037).

PEMYH İçerisinde Isı Oluşumu

PEMYH’deki ısı üretimi ağırlıklı olarak katot 
tarafında bulunan katalizör katmanlarından 

kaynaklanır, ancak ohmik kayıplar ve ilgili 
ohmik ısıtma nedeniyle yakıt hücresinin elekt-
rik iletken kısımlarında ve membranda da ısı 
oluşumu vardır. PEMYH’de ısı oluşumu dört 
faktörün sonucudur: entropik ısı reaksiyonları, 
elektrokimyasal reaksiyonların geri dönüşsüz-
lüğü, ohmik dirençler ve su yoğuşması. 

Entropik ısı, reaktantların toplam kimyasal 
enerjisi ile Termodinamiğin İkinci Yasası’na 
göre maksimum kullanılabilir iş arasındaki 
farktır. Entropik ısı, elektrokimyasal tepki-
menin entropi değişiminin bir gösterimi olup 
elektrot bölmesine verilmekte veya elektrot 
bölmesinden alınmaktadır. Geri döndürüle-
mez ısı, yakıt hücresi içindeki elektrokimyasal 
reaksiyonların geri dönüşsüzlüğünden kay-
naklanır ve önemli bir ısı oluşum kaynağıdır. 
Ohmik ısıtma, PEMYH’de kullanılan çeşitli 
bileşenlerin sınırlı dirençlerinden kaynak-
lanmaktadır. Bu ısı, elektrolit, elektrotlar ve 
BP’lerin yanı sıra akım toplayıcıları tarafın-
dan üretilir (Barbir, 2013: 23-33)(See ve diğ., 
2011: 7-8). GDT’lerde su yoğunlaşması / bu-
harlaşması ile bağlantılı ek bir ısı kaynağı dik-
kate alınmalıdır. Uygulamada, düşük gaz sto-
kiyometrisi kanallarda ve/veya GDT’lerde su 
yoğunlaşmasına neden olur (Ramousse diğ., 
2009: 435-441). Tersinir ısı yayımı aşağıdaki 
şeklinde yazılabilir (Barbir, 2013: 23-33): 
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Burada: T, hücre çalışma sıcaklığı, ∆S genel 
tepkimenin entropi değişimini, nH2

 tüketilen 
hidrojen mol sayısını, i akım yoğunluğunu, F 
Faraday sabitini, Ahücre elektrot alanını ve U0 
reaksiyonun termodinamik denge potansiyeli-
ni ifade etmektedir. Hücre, geriye dönülemez 
ısı üretimi olmasından ötürü denge potansiye-
linden daha düşük bir voltajda Vhücre ile çalışır:

Qtersinmez=(U0-Vhücre )  iAhücre                   (4)

Ohmik ısıtma nedeniyle ısı oluşumu şu şekil-
de verilir:

       (5)

Burada: σ proton iletkenliği veya elektronik 
iletkenliği temsil eder. Bu iletkenlik, değişen 
bileşim ve membran su içeriği nedeniyle ge-
nellikle kalınlığın bir fonksiyonudur (López-
Sabirón ve diğ., 2012: 7289-7298). Su buhar-
laştırma / yoğuşturma nedeniyle ısı üretimi / 
tüketimi aşağıdaki şekilde ifade edilir:

Q=∆Hbuharlaşma τν,c                                 (6)

Burada: ∆Hbuharlaşma buharlaşma ısısı ve τν,c 
buharlaşma veya yoğunlaşma oranıdır. Böl-
gesel sıcaklık, nem oranı gizli ısı salınması 
ve yoğuşma ön konumu ile birbirine bağlıdır 
(López-Sabirón ve diğ., 2012: 7289-7298). Isı 
oluşumu, elektrot ısıl direnç özellikleri, elekt-
rokimyasal reaksiyon hızları, reaksiyon ho-
mojenliği, reaktanların nemi ve PEM / GDT 

geçirgenliği gibi birbiriyle ilişkili faktörler 
tarafından yönetilmektedir (Pérez-Page, 2011: 
492-505). 

Isı üretim oranı, artan akım yoğunluklarıyla ve 
hücre voltajlarının düşmesiyle birlikte artar. 
Hücre voltajı, akım yoğunluğu arttıkça azalır 
ve bunun sonucu olarak, PEMYH ısı üretim 
hızı, yüksek akım yoğunluklarında yüksektir. 
Bu, PEM yakıt hücresi yığınları soğutma sis-
temlerinde, özellikle yüksek akım yoğunluğu 
gerektiren ve yüksek güç yoğunluğunu gerek-
tiren otomotiv uygulamaları için büyük bir 
zorluk getirmektedir. Yığın içinde üretilen ısı 
düzensiz olarak sisteme dağıtılır. Elektrotlar-
daki entropi değişiklikleri ve kayıpları asimet-
risi nedeniyle bir yakıt hücresinde ısı oluşu-
mu, katodik tarafta meydana gelen ekzotermik 
elektrokimyasal reaksiyonlardan etkilenir (Yu 
ve diğ., 2010: 2523-2532). PEM ile ısı trans-
feri mekanizması öncelikli olarak ısı iletimi-
dir, buna rağmen hem iletim hem de taşınım 
katalizör tabakası ve GDT’de ısı transferi için 
önemli katkıda bulunur (See ve diğ., 2011: 
7-8). Taşınım ısı akısının yönü akış yönü ile 
aynıdır, buna karşın iletim ısı akısının yönü, 
akışın ters yönündeki sıcaklık gradyanınca be-
lirlenir (Hosseinzadeh ve diğ., 2013: 434-444)
(Shahsavari ve diğ.,2012: 18261-18271)(See 
ve diğ.,2011: 7-8).

Bölgesel ısı üretme oranı, PEMYH’nin per-
formansını ve dayanıklılığını etkiler ve doğru 
bir şekilde ölçülmesi kolay değildir. Bu oran, 
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hem düzlem yönünde hem düzlem içine doğru 
yönde değişir. Entropik ısı üretiminin düzlem 
yönünde dağılımının anlaşılmasında hala tu-
tarsızlık bulunmaktadır (Spiegel, 2008: 55-61)
(Fairuz ve diğ., 2010: 1-4). Bölgesel akım yo-
ğunluğu, sıcaklık, reaktan konsantrasyonu ve 
su içeriğinin karşılıklı bağımlılığı nedeniyle, 
bölgesel ısı üretimi düzlem içine doğru yönde 
genellikle düzensizdir.

PEMYH’den ısı uzaklaştırılması genellikle 
soğutma sistemi ile elde edilir ya da yığının 
yüzleri boyunca iletim ve taşınım ile sağla-
nır. Isı çıkarma oranı, PEMYH düzeneğinde 
kullanılan tek tek bileşenlerin ısıl özellikleri, 
yani PEM, katalizör tabakası, GDT ve BP ile 
belirlenir. Yakıt hücresi tarafından üretilen su-
yun durumu (sıvı veya gaz) kısmen elektrik 
enerjisine dönüştürülebilen kimyasal enerjinin 
miktarını belirler. Buharlaşma ve yoğunlaşma 
işlemleri, bir “ısı borusu etkisi” nedeniyle 
birbiriyle bağlantılı olarak ortaya çıkan gizli 
ısı, su ve ısı taşınımının absorbe edilmesi ve 
serbest bırakılması ile birlikte verilir. Doyma 
buhar basıncı da bölgesel sıcaklığa bağlıdır 
(Ramousse ve diğ.,2005: 416-427).

Elektrokimyasal reaksiyonlar, yakıt hücresin-
de ısı oluşumunda en büyük etkenlerden biri-
dir. Katotta, anottan daha fazla ısı oluşumu ne-
deniyle Katot Katalizör Katmanı (KKK) daha 
ciddi bir su ve ısı yönetimi problemi yaşar. 
Katalizör katmanlarındaki ince gözenekler, 
sıvı fazın buharlaşmasını teşvik eder ve böy-

lece suyun buhar fazında dışarı akmasına izin 
verir ve tepkin maddelerin reaksiyon bölgele-
rine doğru dağılmasına izin verir. KKK’deki 
reaksiyon ısısı da GDT, BP vasıtasıyla ileti-
lir ve sonunda soğutucu akışkan tarafından 
uzaklaştırılır. Katalizör tabakasının etkin ısıl 
iletkenliği, ısıl yönetim açısından önemli bir 
parametredir (López-Sabirón ve diğ., 2012: 
7289-7298)(Spiegel, 2008: 55-61).

KKK’deki yüksek sıcaklık su buharı Mikro 
Poröz Katman (MPK) ve GDT’yi geçtiğinde 
soğutulur ve kısmen sıvı suya yoğunlaştırılır. 
Reaksiyon yerlerinden gelen su buharı akışı 
ve ardından GDT içerisindeki yoğunlaşma sı-
rasında gizli ısı serbest bırakılmasından dola-
yı ısı transferini de arttırır. GDT içerisindeki 
ısıl gradyanlar, gaz kanalına doğru su buharı 
taşınmasını ve GDT matrisi ile yoğuşmasını 
önemli derecede etkilemektedir (Ramousse 
diğ., 2009: 435-441). 

PEMYH’de üretilen ısının bir kısmı, su taşıma-
cılığından kaynaklanan katkı minimum oldu-
ğundan, ısı iletimi yoluyla aktarılır. Çeşitli hid-
rasyon seviyelerinde Nafion zarının ısıl özel-
liklerini (ısı iletkenliği ve ısı kapasitesi) daha 
doğru ölçmek gerekmektedir (López-Sabirón 
ve diğ., 2012: 7289-7298). PEMYH’de kulla-
nılan gaz difüzyon ortamı veya GDT, düzlem 
ve düzlem içi yönlerde önemli derecede farklı 
tahliye özellik değerlerinden dolayı anizotro-
piktir. GDT’lerin gözenekliliği, katı ve sıvı 
fazlardaki ısı transferini tanımlamak için etkin 
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ısıl iletkenliklerin kullanılmasını gerekli kıl-
maktadır (Wu ve diğ., 2009: 199-204). GDT 
yoluyla ısı transferi, bir PEM yakıt hücresinin 
tasarımı ve işletilmesinde önemli bir işlem-
dir. Bu prosesin analizi, etkin ısıl iletkenliğin 
yanı sıra GDT ile komşu yüzeyler / tabakalar 
arasındaki ısıl temas direncinin saptanmasını 
gerektirir (Wu ve diğ., 2009: 199-204)(Kari-
mi ve diğ.,2010: 1619-1625). GDT’lerin ısıl 
iletkenliği membran sıcaklığı üzerinde ve do-
layısıyla aktivasyon kayıplarında veya akım 
dağılımında güçlü bir etkiye sahiptir, yanal 
ısı iletiminde önemli bir rol oynamaktadır 
(Zhang ve diğ., 2010: 3597-3604). Son yıllar-
da, bir çok çalışmada GDT’nin ısıl iletkenli-
ği araştırılmıştır (Wu ve diğ., 2009: 416-427)
(Karimi ve diğ., 2010: 1619-1625)(Sadeghi ve 
diğ., 2011: 3565-3571)(Zamel ve diğ., 2011: 
12618-12625)(Sadeghi ve diğ., 2010:8104-
8109)(Teerstra ve diğ. 2011: 1670-1675).

PEMYH Soğutma Yöntemleri

Yakıt hücresi tarafından üretilen ısı nedeniyle, 
yakıt hücresi yığınının çalışma sıcaklığı dal-
galanabilir. Tasarım sıcaklığını korumak ve 
nominal çalışma koşullarını sağlamak için bir 
soğutma stratejisi uygulanmalıdır. Soğutma 
sisteminin, proton elektrolit membranını ko-
rumak ve uzun süreli dayanıklılığı sağlamak 

için hücredeki sıcaklık eşitliliğini koruması 
gerekmektedir (See ve diğ., 2011: 7-8). 

Yakıt hücresi yığınının soğutulması çeşit-
li yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilir. 
Çoğu soğutma mekanizması, özel olarak ta-
sarlanmış soğutma plakalarında / kanallarda, 
soğutucu olarak sıvı veya hava, yüzgeçli veya 
soğutucu olmayan kenar soğutmalı ve ısıl 
saklama için kullanılan Faz Değiştiren Mal-
zemeler (FDM) ile birleştirilmiş soğutma ile 
zorlanmış taşınımı içerir (Strahl ve diğ., 2014: 
466-478). Isı gideriminde karşılaşılan zorluk-
lara ek olarak, soğutma yöntemleri ve soğut-
ma sistemi tasarımları, parazitik enerji tüke-
timini ve yakıt hücresi sisteminin hacmini ve 
kütlesini de etkiler. 

Soğutma sistemi tasarımı, PEMYH’nin ticari-
leştirilmesi için dayanıklılık, maliyet ve per-
formans hedeflerini karşılamada doğrudan bir 
etkiye sahiptir. PEMYH yığınları için kullanı-
lan soğutma stratejileri şunları içerir: artan ka-
tot hava kaynağı (daha yüksek stokiyometri) 
ile soğutma, ayrı hava akışı ile soğutma, kenar 
soğutma, sıvı soğutma ve faz değişikliği ile 
soğutma (Wen ve diğ., 2011: 6082-6089).

PEMYH için başlıca soğutma yöntemleri ve 
teknikleri Tablo 2’de özetlenmekte ve karak-
teristikler, avantajlar, sınırlamalar ve zorluklar 
verilmektedir (Wen ve diğ., 2011: 6082-6089).
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Tablo 1. PEM Yakıt Hücresi Yığınları İçin Kullanılan Seçilmiş Soğutma Yöntemlerinin 
Teknikleri, Avantajları ve Dezavantajları 

Soğutma 
Yöntemleri

Teknikler Avantajlar Dezavantajlar

Katot Hava 
Kaynağı ile 

Soğutma

Soğutma için 
ayrı hava 
kanalları

•	 Basit sistem
•	 İsteğe bağlı doğal 

taşınım

•	 Sadece küçük boyutlu 
yığınlar için kullanılabilir.

•	 Katot soğutma kalınlığı 
anottan fazla

Kenar Soğutma

Isı yayıcı olarak 
yüksek ısı 

iletken materyal 
kullanımı

Isı borularının 
ısı dağılımı 

olarak 
kullanılması

•	 Basit sistem
•	 İç soğutma suyu yok
•	 Küçük parazit güç
•	 Basit sistem
•	 Küçük parazit güç
•	 Çok yüksek ısıl 

iletkenlik

•	 Sınırlı ısı transferi uzunluğu
•	 Çok yüksek ısıl iletkenliğe 

ve iyi mekanik özelliklere 
sahip, uygun maliyetli 
malzemenin bulunmaması

•	 Küçük kalınlık ve düşük 
ağırlıklı ısı borularının 
geliştirilmesi Isı borularının 
BP’lerle entegrasyonu

Ayrı Hava ile 
Soğutma

Soğutma için 
ayrı hava 
kanalları

•	 Basit sistem
•	 Küçük parazitik güç

•	 Performans ve parazit güç 
arasındaki karışıklık

Sıvı Soğutma

BP’lere entegre 
kanallar

(su / antifriz 
soğutma sıvısı)

•	 Güçlü soğutma 
kabiliyeti

•	 Soğutma kapasitesinin 
esnek kontrolü

•	 Radyatör boyutu
•	 Soğutma sıvısı bozunması
•	 Büyük parazit güç

Faz Değişimi ile 
Soğutma

Buharlaşmalı 
soğutma

(Doğrudan su 
enjeksiyonu / 
gözenekli su 

taşıma plakaları, 
fitil / kanallar)

Kaynama 
yoluyla soğutma

•	 Eşzamanlı soğutma ve 
dahili nemlendirme

•	 Basitleştirilmiş sistem
•	 Soğutma sıvısı 

pompasının 
eliminasyonu ile 
basitleştirilmiş sistem

•	 Su buharlaşma hızının 
dinamik kontrolü

•	 Soğuk çalıştırmada sıvı 
suyun ısıl kitlesi

•	 Uygun çalışma ortamının 
geliştirilmesi

•	 İki fazlı akış kararsızlığı
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Katot Hava Kaynağı ile Soğutma: Küçük 
boyutlu yığınlar (<100 W) için katot havası ar-
zını arttırarak ve doğal taşınım kullanarak so-
ğutma gerçekleştirilebilir. Katot hava kaynağı 
ile soğutma hücre başına 5-10 mm arasında 
hücre aralığı bulunan oldukça açık yapılarla 
elde edilir (Graf ve diğ., 2006:52-59)(Hashmi 
ve diğ., 2010: 46-63). Bu tür tasarımlarda ge-
nellikle maruz kalan (harici) yığın alanı aktif 
alanınkinden çok daha büyüktür, böylece yı-
ğın ısıyı, ısı üretme oranına kıyasla bir oranda 
dağıtma yeteneğine sahiptir. Katot hava kay-
nağı ile soğutma yönteminin avantajlarından 
biri, soğutma ortamının karmaşık tasarımları 
veya uygulaması gerektirmez.. Burada bir de-
zavantaj, anot tarafı ile karşılaştırıldığında yı-
ğının katot tarafı için nispeten daha büyük bir 
kanal boyutuna ihtiyaç duyması ve dolayısıyla 
yığın hacminin arttırılmasının gerekliliğidir 
(Hashmi, 2010: 49-63). Soğutma ortamı özel-
likleri havanın sıcaklığına ve nemine büyük 
ölçüde bağlı olduğu için bu soğutma yöntemi-
nin yeterli sıcaklık kontrolüne sahip olmadığı 
görülmektedir. Atık ısının, serbest taşınım so-
ğutma yöntemi kullanılarak da atılması zordur 
(Shahsavari ve diğ., 2012: 18261-18271).

Kenar Soğutma: Hafif ve düşük maliyet-
li PEMYH yığınları, kenar havası soğutma 
konsepti kullanılarak elde edilebilir (Hashmi, 
2010: 49-63)(Santa Rosa ve diğ., 2007: 4350-
4357)(Williamson ve diğ., 2013: 54-61). Bu-
nun nedeni, ısının yığının dışında daha verimli 

bir şekilde aktarılabilmesidir. Aktif alan bo-
yunca sıcaklık değişimini kontrol etmek için, 
ısıyı, doğal veya zorlanmış taşınım ve ışınım 
ile çevreleyen iletim yoluyla yığın kenarı-
na iletmek için yüksek derecede ısıl iletken 
malzemeler kullanılır. Son derece yüksek ısı 
iletkenliği ve küçük bir enine kesit alanı olan 
ısı boruları, ek bir güç gerekmeden önem-
li miktarda ısı iletebilir (Wen ve diğ., 2011: 
6082-6089). Grafit esaslı malzemeler, yüksek 
ısıl iletkenlik katsayısı ve düşük yoğunluk ne-
deniyle yaygın olarak kullanılırlar. Pirolitik 
Grafit Levha (PGL), yakıt hücresi sistemleri-
ni ısıl olarak yönetmek için yenilikçi, uygu-
lanabilir ve ekonomik bir araç sağlamaktadır 
(Wen ve diğ., 2008: 132-140)(Flückiger ve 
diğ., 2007:324-333). Yüksek performanslı ısı 
yayıcıların kullanımı, mümkün olduğunca az 
ağırlık ve hacim yığınına eklenmesini ve ge-
leneksel sıvı soğutmasıyla karşılaştırıldığında 
sistem güvenilirliğini geliştirmektedir (Wen 
ve diğ.,2011: 6082-6089). Yığın içinde so-
ğutma sıvısı dolaşımı yoktur ve bu, soğutucu 
sirkülasyon pompası ve ısı eşanjörlerine olan 
ihtiyacı ortadan kaldırır ayrıca yığının içinde 
soğutma sıvısı sızıntısı riskini en aza indirir. 
Bu yöntem çok daha basit yakıt hücresi yığını 
tasarımı ve daha az parça ile sonuçlanır ancak 
ısı aktarımı kısıtlamaları vardır ve genellikle 
düşük güç üniteleri için kullanılır (Wen ve 
diğ., 2009: 1100-1105).
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Ayrı Hava Akışı ile Soğutma: Reaktant hava 
akışını arttırmak yalnızca daha fazla ısıyı or-
tadan kaldırmakla birlikte, fazla miktarda re-
aktan havası, PEM’in kurumasını sağlayarak 
dayanıklılığını ve performansını etkiler. 100 
W’dan daha büyük yakıt hücresi yığınları ge-
nellikle ayrı bir reaktant hava tedarik ve so-
ğutma sistemine ihtiyaç duyar. Yığınları yak-
laşık 100 ila 1000 W aralığında soğutmanın 
olağan yolu, BP’ye soğutma havasının sağla-
nabileceği ilave kanallar eklemektir (Wen ve 
diğ.,2011: 6082-6089)(Larminie, 2003:77-
85)(Wen ve diğ., 2008: 132-140). Alternatif 
olarak, ayrı soğutma plakaları, hava akışı için 
yapılan kanallarla eklenebilir. Havayı besle-
mek için basit bir fanın kullanıldığı veya bir-
çok soğutma sistemi kullanıldığı çalışmalar 
bulunmaktadır (Williamson ve diğ., 2011: 
3761-3767)(Najmi ve diğ., 2014: 1-16)(Ad-
zakpa ve diğ., 2008: 164-176)(Sohn ve diğ., 
2005: 604-609)(Liu ve diğ., 2014: 1-8).

Yüksek hava akışı, hava soğutmalı istifte su 
yönetiminde yardımcı olur. Yüksek bir hava 
akışı, yakıt hücresi performansının artmasına 
neden olur. Bununla birlikte, aşırı hava akışı 
membrandan önemli miktarda su buharlaş-
masına yol açar, bu da membran dehidrasyo-
nuna ve yığının performansının düşmesine 
neden olur (Sohn ve diğ., 2005: 604-609). 
Ortam sıcaklığı ve bağıl nem, hava soğutma-
lı yakıt hücresi soğutma sisteminin perfor-
mansını büyük ölçüde etkiler. Sonuç olarak, 

tropik ülkeler için ortalama hava sıcaklığı 
35ºC olduğundan hava soğutma sistemleri-
ni kullanmadan önce dikkatli olunmalıdır. 
Hava soğutmalı sistemler, her bir hücrenin, 
soğutma havasının akması için anot ve katot 
tarafında kanalları olmasını gerektirmektedir 
dolayısıyla maliyet yükselmektedir. Bu yapı-
nın avantajı katottan gelen hava akışını etki-
lemeksizin istiften daha fazla ısı çekebilme-
sidir (Cozzolino ve diğ., 2011: 8030-8037). 
Bir diğer dezavantaj, havanın ısı kapasitesi-
nin düşük olması (suya kıyasla dört kat daha 
düşüktür) dolayısıyla bu soğutma tekniği, 
sadece 1 kW’dan daha düşük yakıt hücresi 
yığınları için kullanılabilir (Pandiyan ve diğ., 
2008: 469-473).

Sıvı Soğutma: Deiyonize su, 2 kW’lık bölge-
deki düşük sıcaklıklı yakıt hücresi istasyon-
larını soğutmak için kullanılabilir. 2 kW ve 
5 kW arasındaki yakıt hücreleri için soğutma 
sistemlerinin seçimi bir karar meselesidir. 
Atık ısının kullanılacağı uygulama, hava veya 
su soğutmalı yığın tasarımının daha uygun 
olup olmadığı kararını büyük ölçüde etkiler. 
Öte yandan, örneğin küçük, evsel kombine 
ısı ve güç sisteminde ısı toplanacaksa, suyun 
soğuması, havaya kıyasla suyun daha büyük 
ısı kapasitesi nedeniyle daha cazip hale gelir 
(Graf ve diğ., 2006:52-59). Hava akışına kı-
yasla, benzer pompalama gücünde sıvı akışlı 
ısı transfer katsayılarının çok daha yüksek ol-
duğu bilinmektedir (Bergman ve diğ., 2011: 
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21-102)(Song ve diğ., 2010: 1-10). Sıvı so-
ğutma, şu anda yüksek güçlü PEMYH yığın-
larında (>5kW) en çok kullanılan soğutma 
stratejisidir. Farklılıklar çoğunlukla soğutma 
kapasitesi, maliyet, korozyon kontrolü veya 
elektriksel iletkenliğin ayarlanması ile ilgili 
çeşitli sıvılar kullanılmasıdır. Soğutma sis-
teminin elektriksel iletkenliği, soğutma alt 
sistemi üzerinden elektrik akımı kayıplarını 
önlemek için mümkün olduğunca düşük ol-
malıdır (López-Sabirón ve diğ., 2012: 7289-
7298)(Yu ve diğ., 2009: 697-703). Su soğut-
ma yöntemi, bir PEMYH istasyonundan ısıyı 
kaldırmak için seçildiğinde, su yönetimiyle 
ilgili, örneğin ürün suyunun donmasını ön-
leme ve yakıt hücresi sistemi alt bölümlerde 
çalıştırıldığında her türlü donmuş suyu hız-
lı bir şekilde eritme gibi hususları seçer. Bu 
durumlar için soğutma sisteminde normal su 
yerine bir antifriz/soğutucu kullanılır (Coz-
zolino ve diğ., 2011: 8030-8037). İnce soğut-
ma plakaları üretilebilir ve yakıt hücresi isti-
fine sokulabilir veya istifin ısısını kaldırmak 
için soğutucunun kanallardan akmasına izin 
vermek için BPP’lerde ek kanallar işlenebi-
lir (Yu ve diğ., 2009: 697-703). Bir PEMYH 
sisteminde soğutma plakaları kullanıldığında, 
membranın dehidrasyonunu ve istifin içinde-
ki selin oluşmasını önlemek için aynı anda su 
ve ısı dengesi uygulanmalıdır (See ve diğ., 
2011: 7-8). 

Sıvı soğutmada, soğutma plakasının tasarımı, 
her hücrede üniform ısı dağılımı için önemli 
bir rol oynamaktadır. Serpantin soğutma mo-
delleri yaygın şekilde kullanılır. Bu koşullar, 
iki sınırlamaya tabi tutulan hacimler arasında 
minimum akış direncine sahip akış geometri-
sini gerektirir: sabit toplam hacim ve sabit ka-
nal hacmi (Pandiyan ve diğ., 2008: 469-473) 
(Bergman ve diğ., 2011: 21-102) (Song ve 
diğ., 2010: 1-10)(Yu ve diğ., 2009: 697-703)
(Zakaria ve diğ., 2016: 5096-5112). 

Sıvı soğutmanın geniş uygulamaları nedeniy-
le, soğutma performansının iyileştirilmesin-
de, soğutma suyu akış tasarımının optimizas-
yonu, soğutma geometrisinin optimizasyonu, 
alternatif soğutucu akışkanların geliştirilmesi 
ve soğutma sisteminin optimizasyonu da da-
hil olmak üzere birçok çaba çalışma yapıl-
mıştır (Pérez-Page, 2011: 492-505)(Nolan ve 
diğ., 2010: 4743-4752)(Song ve diğ., 2011: 
4671-4679). Parazitik güç kayıplarını en aza 
indirgemek ve genel sistem verimliliğini art-
tırmak istendiğinde soğutma sıvısı dolaşımı 
için gerekli pompalama gücü, sistem optimi-
zasyonu için en aza indirgenmiş olmalıdır. Bu 
nedenle, aynı zamanda ısı transferi kapasite-
sini en üst düzeye çıkarırken basınç düşümü 
en aza indirilmelidir (Pandiyan ve diğ., 2008: 
469-473). İki sıvı soğutma katmanı arasına 
birden fazla hücre yerleştirmek mümkündür. 
Sayısal modellemeyle, ardışık iki tabaka ara-
sındaki hücre sayısı artarsa, yığın performan-
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sının düşebileceği gösterilmiştir (Strahl ve 
diğ., 2014: 466-478)(Hashmi, 2010: 49-63). 
Bunun nedeni sıcaklık artışı ve su içeriğinin 
soğutma plakalarından daha da uzaklaşması-
dır (Wen ve diğ.,2011: 6082-6089).

Faz Değişimi ile Soğutma: Sıvı soğutma, 
büyük PEMYH yığınlarında büyük bir başarı 
ile yaygın şekilde kullanılmasına rağmen, so-
ğutucunun faz değişimiyle soğutulması, sıvı 
soğutmada, örn. Soğutma sıvısı akış oranının 
düşürülmesi, basitleştirilmiş sistem yerleşimi 
ve soğutma suyu pompaları artık gerekme-
mekte ve bu da sistem verimliliğini arttırmak-
tadır (Ahluwalia ve diğ., 2011: 4619-4630). 
Faz değişim soğutması, soğutucu akışkan ısı-
sını kullanmak yerine soğutma sıvısının gizli 
ısı derecesini kullanır ve bu gizli ısı genellik-
le çok yüksektir ve bu nedenle soğutma sıvısı 
akış oranlarının çok daha düşük olmasını ge-
rektirir. Buna ek olarak, soğutma suyu hidro-
fobik fitilleme, basınç farkı ve yoğunluk farkı 
içinden sirküle edilebilir, bu nedenle soğutu-
cu pompaları faz değişim soğutma ile elimi-
ne edilebilir. Soğutma sıvısı, su veya başka 
bir faz değiştirici ortam (Song ve diğ., 2011: 
4671-4679). Suyun kullanımı, yığın tasarımı-
nı basitleştirir çünkü su hem anot hem de ka-
tot döngülerinde zaten kullanılır (Oro ve diğ., 
2013: 5531-5540). Temelde faz değiştirme 
soğutmasında iki yaklaşım vardır: buharlaş-
malı soğutma ve kaynama yoluyla soğutma 
(Wen ve diğ.,2011: 6082-6089). Faz değişim 

soğutması üzerine odaklanan bazı çalışma-
lar yapılmıştır (Falcão ve diğ., 2011: 12486-
12498)(Misotsenko ve diğ., 2003: 49-63).

Evaporatif Soğutma: Su, PEMYH’de üretilir 
ve reaktan gazların nemlenmesi için de kulla-
nılır; Bu nedenle evaporatif soğutma sistemi 
nemlendirme ve su giderimi ile bütünleştiri-
lebilir. Soğutma, suyun buharlaşma entalpisi 
kullanılarak elde edilir. Su ile evaporatif so-
ğutma aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirile-
bilir: reaktant gaz kanallarına sıvı suyun doğ-
rudan girişi (López-Sabirón ve diğ., 2012: 
7289-7298)(Wen ve diğ., 2008: 132-140) ve 
düzlem içi fitil materyali veya gözenekli su 
taşıma kanallı BP’lerin kullanımı (Larminie, 
2003:77-85). Elektrotlarda oluşan ısı, sıcak-
lığı sabit tutarken faz değişiminde su ile gi-
derilir. Bu da polimerik membranın kuruma-
sını önlemede yardımcı olur (Hashmi, 2010: 
49-63) (Misotsenko ve diğ., 2003: 49-63). 
Snyder, PEMYH’leri için dahili evaporatif 
soğutma konseptinin fizibilitesini incelemiş-
tir (Synder ve diğ., 2004: 46-52). Amaç, anot 
gazı akımına atomize sıvı su enjekte etmek-
ti, böylece küçük su partikülleri anot üzerine 
adsorbe edildikten sonra elektro-ozmotik sü-
rükleme mekanizması yoluyla katoda taşına-
caktı. Katot tarafında, nispeten kuru katot gaz 
buharlaşarak yakıt hücresi içerisinde üretilen 
atık ısı enerjisini taşımaktadır.

Kaynatma Sırasında Soğutma: Kaynama yo-
luyla soğutma çok yüksek soğutma kabiliyeti 
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nedeniyle çok önemli bir soğutma tekniğidir. 
Bilgisayar çipleri, lazer diyotları ve diğer 
elektronik cihazlar ve bileşenler gibi yüksek 
ısı akısı cihazları gibi soğutma alanlarında 
yaygın olarak kullanılmaktadır Bu yaklaşım 
PEMYH yığınlarının soğutulmasında da uy-
gulanabilir. PEMYH için soğutma sıvısının 
kaynama sıcaklığı, yığının normal çalışma sı-
caklığından düşük olmalıdır. Bir atmosfer ba-
sınç altında 100°C sıcaklıkta kaynama nok-
tası olan su, düşük sıcaklık PEMYH’leri için 
kaynar soğutma sıvısı olarak kullanılamaz, 
çünkü vakum pompası ve düşük basınç ko-
rumak için özel tasarlanmış BP’ler kullanıl-
madığından suyun kaynama sıcaklığı azaltılır 
(Kanlikar ve diğ.,2006: 158-181).

SONUÇ

Bu makalede, PEM yakıt hücrelerinin ısıl yö-
netim teknikleri incelenmiştir. Yakıt hücresi 
performansının istenilen düzeyde olması için 
yakıt hücresinin içerisinde gerçekleşen reak-
siyon uyarınca belirli bir sıcaklık aralığında 
çalışması gerekmektedir. Yakıt hücrelerinin 
ısıl yönetim teknikleri, hücre bileşenlerinin 
dolayısıyla yakıt hücresinin ömrü ve verim-
liliği üzerinde doğrudan etkilidir. PEMYH 
yığınları için kullanılan soğutma stratejileri 
şunları içerir: artan katot hava kaynağı (daha 
yüksek stokiyometri) ile soğutma, ayrı hava 
akışı ile soğutma, kenar soğutma, sıvı soğut-
ma ve faz değişikliği ile soğutma.

PEMYH soğutma yöntemlerine dair yapılan 
çalışmalar incelenerek; kullanılan yöntemle-
rin avantaj ve dezavantajları ortaya konmuş-
tur. PEM yakıt hücresinin çeşidini belirleyen 
çalışma sıcaklığı ve ürettiği güç miktarı, ısıl 
yönetim tekniği belirlenirken öncelikli olarak 
göz önünde bulundurulmalıdır. PEMYH’nin 
soğutulması konusunda mevcut yöntemle-
re dair araştırma ve inceleme yapılarak bu 
alanda yapılmış çalışmalar sınıflandırılmış ve 
ileride yapılacak çalışmalara kaynak oluştu-
rulmuştur.
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: The world’s need for energy is increasing. In parallel with the development 
of the industry, clean energy resources are needed to reduce the fossil fuels used to meet the 
increasing energy demand from the beginning of the 20th century and to prevent the pollution 
resulting from the use of these fuels (Ay, 2009: 1-9). The reasons for the inevitable use of rene-
wable energy sources are the industrialization, the increase in the population, the increase in the 
prices of the fossil fuels resulting from the decrease of the reserves, the planned socio-economic 
structure to be established in the 21st century and the reduction of the environmental impacts 
(Barbir, 2005: 1-20). Fuel cells are discussed under the heading of hydrogen energy production 
technology. Fuel batteries are at the forefront of alternative energy sources that can be used in 
everyday life. Fuel cells with high efficiency in comparison with internal combustion engines, 
conversion systems which convert chemical energy directly into electrical energy. Fuel cells 
differ from batteries in that they need continuous fuel supply (Uzunoğlu, 2011: 1-11). The de-
velopment and commercialization of fuel cell components may be possible by increasing their 
performance and lifetime, as well as by lowering their cost. Fuel cells are classified according 
to the type of electrolyte used, their working temperature or the fuel and oxidant they use. 
Polymer electrolyte membrane fuel cells (PEMFC) are the most advanced fuel cell technology 
applied in many systems compared to other fuel cells due to higher power density, efficiency, 
lightness, compactness, lower cost, lower operating temperature and faster starting capacity 
(Pérez-Page et al. ., 2011: 492-505). Increasing the lifetime of PEMFC thermal management 
components is an important issue for increasing fuel cell efficiency and reducing costs. Aim:  
This review was carried out to research and investigate existing studies on thermal management 
methods of polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells, to classify the studies on cooling 
of PEM fuel cells, as well as to generate resource for future studies. The aim of the study is to 
review these systems critically, create a deeper understanding of heat transfer in PEMFCs, es-
tablish a scientific basis for the development of more effective thermal management strategies. 
Method: In this study, thermal management methods of PEM fuel cells and the advantages 
and disadvantages of the methods used are explained by examining the current researches in 
the literature. This study emphasizes the heat transfer mechanisms in PEMFCs, investigate the 
current state of the cooling strategies and presents mathematical, computational models and 
experimental studies of the fuel cell focusing on the thermal management systems. Findings 
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and Results : In the study, it was stated that fuel cell components should be developed, their 
performance and lifetime increased, as well as their costs, in order to commercialize and spread 
fuel cells. In order to achieve desired fuel cell performance, it is necessary to operate at a certain 
temperature range according to the reaction in the fuel cell. The thermal management methods 
of fuel cells have a direct impact on the cell components and therefore on the life and efficiency 
of the fuel cell (Islamn ve diğ., 2015: 523-539).. Heat generation in PEMFC are predominantly 
caused by catalyst layers on the cathode side, but due to ohmic losses and corresponding ohmic 
heating, there is heat generation in the electrically conductive parts of the fuel cell and in the 
membrane (Shabani ve diğ., 2011: 5442-5452). Heat generation in PEMFC is the result of four 
factors: entropic heat reactions, irreversibility of electrochemical reactions, ohmic resistances 
and water condensation (Ravishankar ve diğ., 2014: 239-251).  Heat management involves 
removing heat generated within the fuel cell stack during operation to protect the desired stack 
temperature and prevent overheating of the stack. Due to the heat generated by the fuel cell, 
the working temperature of the fuel cell stack may fluctuate. A cooling strategy must be appli-
ed to maintain the design temperature and ensure nominal operating conditions (Wen ve diğ., 
2011: 6082-6089). The cooling system needs to maintain temperature uniformity in the cell to 
protect the proton electrolyte membrane and ensure long-term durability (See et al., 2011: 7-8). 
Cooling of the fuel cell stack can be accomplished using a variety of methods. Most cooling 
mechanisms include forced convection with cooling combined with Phase Change Materials 
(FDM) used for specially designed cooling plates / ducts, liquid or air as a refrigerant, finned or 
non-refrigerated edge cooled and thermal storage (Zakaria ve diğ., 2016: 5096-5112).  (Strahl 
et al., 2014: 466-478)(Najmi ve diğ., 2014: 1-16) )(Liu ve diğ., 2014: 1-8). In addition to the 
challenges of heat removal, cooling methods and cooling system designs also affect parasitic 
energy consumption and bulk and mass of the fuel cell system. Problems and solutions for this 
field are examined. In this study, the working temperature that determines the type of PEM fuel 
cell and the amount of power it produces have reached to the conclusion that thermal manage-
ment method should be taken into consideration firstly. A resource has been created for future 
work related to the subject.
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Öz: Amaç: Bu çalışmada tüketicilerin gıda maddeleri satın 
alırken besin etiketi okuma alışkanlıkları ve besin etiketine 
verdikleri önem, besin etiketi okuma nedenleri, etiketteki bil-
gileri anlama düzeyleri, hangi bilgilerin ve hangi ürünlerin eti-
ketlerinin daha çok okunduğu, etiketteki içindekiler bilgisinin 
anlaşılma oranı, sağlık sorununun etiket okuma oranına gelir 
düzeylerinin etkisi araştırılmıştır. Yöntem: Bu anket çalışma-
sı, Tekirdağ iline bağlı Süleymanpaşa ilçesinde yürütülmüştür. 
Bu amaçla farklı gelir düzeylerini temsil edecek şekilde 406 
tüketici seçilmiştir. Bulgular: Gelir düzeyinin yükselmesi ile 
etiketin çok önemli olduğunu belirtenlerin ve sağlık için etiket 
okuyanların sayısı artış göstermiştir. Daha düşük gelir düzeyi-
ne sahip tüketicilerin, şekillerle ifade edilen etiket bilgilerini 
tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Gelir düzeyinin yükselmesi 
ile koruyucuları zararlı bileşen olarak görenlerin oranı art-
mıştır. En düşük ve en yüksek gelir düzeyindeki tüketiciler 
en çok çikolata, şekerleme vb. ile kek, bisküvi vb. ürünlerin 
etiketlerini daima okumaktadırlar. Sonuç: Bu çalışmadan elde 
edilen sonuçlara göre, etiket ile ilgili düşünceler bakımından 
genellikle 2000-3000 TL gelir düzeyi dönüm noktası özelliği 
taşımaktadır. Tüketiciler tarafından daha anlaşılır etiketlerin 
tasarlanabilmesi için, tüketici tercihlerini ortaya çıkaran çalış-
maların artırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Besin Etiketi, Gelir Düzeyi, Satın Alma, 
Sağlıklı Gıda

Abstract:Aim: In this study, food label reading habits and 
importance given to the food label, reasons for reading food 
label. Levels of understanding the information on the label of 
consumers, which information and which products’ labels are 
read more, the rate of consent of the ingredients informati-
on on the label, effect on label reading rate of health problem 
while purchasing food items according to their income levels 
were investigated. Method: This survey study conducted with 
406 consumers selected from Suleymanpaşa district of Tekir-
dag province. Results:  The number of consumers who say 
the label is very important and number of readers of labels 
for health have increased with the increase in the income le-
vel. The expression by style of the information on the label is 
mostly preferred by low-income consumers. With the increase 
in income, the proportion of those who regard protectors as 
harmful components has increased. The consumers with the 
lowest and highest income levels are mostly always read the 
labels of the products such as chocolate, confectionery and 
so on with cakes, biscuits and so on. Conclusion: According 
to the results obtained from this study, 2000-3000 TL income 
level is characteristic of turnover point in terms of label con-
siderations. In order to be able to design labels that are more 
understandable by consumers, it is necessary to increase the 
number of studies that reveal consumer preferences.

Key Words: Food Label, Income Level, Purchasing, Healthy 
Food 
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GİRİŞ

Tüketicilerin gıda satın alma davranışlarına 
ilişkin verilerin toplanması tutarlı ve sürdü-
rülebilir sağlık ve beslenme politikalarının 
oluşturulabilmesi için önemlidir (Dölekoğlu 
ve Yurdakul, 2004). Gelir artışı, toplumların 
beslenme düzeylerini ve gıda ürünleri tüke-
timini değiştirebilen faktörlerdendir (Döle-
koğlu, 2003). Gelir, aynı zamanda, tüketiciyi 
belirli bir hazır ambalajlanmış yiyecek hak-
kında bilgi aramaya ve bilgiyi bilgilendirilmiş 
bir gıda seçimi yapmak için kullanmaya teş-
vik edebilir (Sunelle ve diğ, 2010). Ekonomik 
ve sosyal refahın artmasıyla toplumlar gıda 
konusunda daha hassas tutumlar göstermeye 
başlamıştır. Buna bağlı olarak; doğru ve den-
geli tüketim anlayışında her geçen gün önemli 
gelişmeler olmakta ve bilinçli tüketici sayısı 
giderek artmaktadır. Böyle bir tüketim toplu-
munda toplumun bilgi düzeyi ve tutumlarının 
ne olduğunun ortaya konulması konunun öne-
mini sergilemektedir (Kızılaslan ve Kızılaslan 
2008). İşletmeler tarafından pazarlama aracı 
olarak kullanılan etiketler, gıda üretim tekno-
lojisinin gelişmesiyle birlikte gelişmekte ve 
içerdiği bilgiler farklılaşmaktadır. Bu nedenle 
çoğu gelişmiş ülkenin, etiketler üzerinde yer 
alan bilgilerde değişikliğe giderek konuyu 
düzenleyen yeni yasalar çıkardığı, tüketici-
lerin de sağlıklı beslenme ve tüketici hakları 
konusundaki bilinç artışı eğilimlerine bağlı 
olarak bu bilgilere eskiden olduğundan daha 

fazla önem verdiği görülmektedir (Özgül ve 
Aksulu 2006). Besin etiketleri insanların daha 
sağlıklı seçimler yapmalarına yardımcı olmak 
amacıyla hazırlanmıştır ve tüketiciler onları 
sağlıklı olmak için bir araç olarak tanımak-
tadır (Borra, 2006). Bu etiketler tüketicilere 
ürünlerle ilgili bilgi verdikleri, yanlış bilgiler-
den korunmalarını ve bilinçli seçimler yapa-
bilmelerini sağladıkları için gıda güvenliğinin 
önemli parçalarından birini oluşturmaktadır 
(Cheftel, 2005; Aygen, 2012). Son yıllarda 
tüketicilerin etiket inceleme eğilimlerinde bir 
hayli artış olduğu söylenebilir (Özgül ve Ak-
sulu, 2006; Aygün, 2007; Food Safety Autho-
rity of Ireland, 2009) Tüketicilerin etiketleri 
okunma sebepleri, sağlanan bilgiden duyulan 
memnuniyet ya da memnuniyetsizlik gibi, tü-
keticiden tüketiciye farklılık gösterebilmekte-
dir (Bass, 1991). Bireylerin sosyo-demografik 
özelliklerinin de besin etiketlerini okuma ve 
besin satın alma davranışları üzerinde farklı 
yön ve düzeylerde etkili olduğu birçok çalış-
mada elde edilen bulgular arasındadır (Bass, 
1991; Drichoutis, Lazaridis ve Nayga, 2006; 
Özgül ve Aksulu, 2006; Bozkır, 2009; FSA, 
2010; Karabiber ve Hazer, 2010; Köse ve Ya-
man, 2010) Etiket bilgilerinin okunma neden-
leri arasında, alınan ürünün güvenli, hijyenik 
ve kaliteli olduğunun tüketici tarafından teyit 
edilebilmesi hususu da sayılabilir (Food Sa-
fety Authority of Ireland, 2009). Son yıllarda 
yayınlanan raporlar, etiket kullanım durumu-
na yönelik engelleri; güven eksikliği ve be-
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sin etiketlerinde yer alan bilgilere dair artan 
şüphecilik ve etiket bilgilerinin önemine yö-
nelik düşük algı düzeyi olarak belirtmiştir 
(Vijaykumar, 2013; Tan ve diğ, 2007). Etiket 
okumayan bir kısım tüketicinin ise yeterli za-
manları olmadığı, tanımlamaları anlayama-
dıkları, anlamaları zor olduğu ya da beslenme 
konusu ile ilgilenmedikleri için etiket bilgisi 
okumadıkları görülmektedir (Ünüsan, 2004).

Bu çalışmanın amacı, gelir düzeylerine göre 
tüketicilerin gıda satın almada besin etiketi 
bilgileriyle ilgili davranışlarını incelemektir. 

MATERYAL ve  YÖNTEM

Örnek hacmi aşağıda formülü verilen oranlar 
için sınırlı ana kitle formülünden yararlanıla-
rak hesaplanmıştır (Miran, 2002). Tekirdağ 
ili Süleymanpaşa ilçesinde 18 yaş ve üzeri 
138 391 kişi yaşamaktadır. Formülde %90 
güven aralığı, %5 hata payı ve maksimum ör-
nek hacmine ulaşabilmek için p=q=0,5 olarak 
alınmıştır.

 N = N. p. q
(N − 1) p2 + p. q 

 

n= örnek hacmi, N= ana kitle hacmi (138 
391), p= (0.5), q= 1-p,  = oran varyansı 
(0.001502)

Anket basit tesadüfî örnekleme yöntemine 
göre Tekirdağ’da 18 yaş üzeri 406 tüketici 
üzerinde, yüz yüze görüşme yapılarak uygu-

lanmıştır. Uygulama, katılımcılar bilgilendi-
rilip gönüllü onam formu alınarak ve Hel-
sinki Deklarasyonuna uyularak, hanelerde 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma, örneklemin ana 
kütleyi temsil etmesi açısından Tekirdağ ili 
Süleymanpaşa ilçesinde, farklı karakteristik-
leri oldukları düşünülen, farklı mahallelerde 
uygulanmıştır. 10 denekle gerektiğinde ge-
rekli düzeltme yapılmak üzere soruların net-
liği ve geçerliliği test edilmiştir (Badrie ve 
diğ., 2004). Çalışma Haziran-Temmuz 2015 
tarihleri arasında tamamlanmıştır. İlk kısım-
da cinsiyet, yaş, öğrenim düzeyi, gelir dü-
zeyi, sağlık durumu sorularak katılımcıların 
demografik özellikleri tespit edilmiştir. İkinci 
kısımda gıda ürünü satın alırken besin etiketi-
nin onlar için ne kadar önemli olduğunu, eti-
ket bilgilerini okuma nedenini, etiketteki bes-
lenme bilgilerini anlama durumlarını, etiket 
üzerindeki beslenme bilgilerini yorumlamayı 
nereden öğrendiklerini, bilgileri hangi şekilde 
daha anlaşılır bulduklarını tespit etmek için 
çoktan seçmeli sorular sorulmuştur. Üçün-
cü kısımda ise 3’li Likert ölçeğinde değişik 
sorular yöneltilmiştir. Besin etiketindeki dü-
şük yağ, lif kaynağı gibi beslenme ve sağlık 
beyanlarını ne derece güvenilir buldukları, 
çeşitli gıda bileşenlerinin yararlı olup olma-
dığı konusunda ne düşündükleri, bir gıda sa-
tın alırken besleyicilik özelliklere ne derece 
dikkat ettikleri, hangi tür gıdalar satın alırken 
ne sıklıkta etiket bilgilerini okudukları ve be-
sin etiketleri üzerindeki beslenme bilgilerini 
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anlayıp anlamadıklarına ilişkin sorular sorul-
muştur. Katılımcıların gelir düzeyi değişken 
olarak alınmıştır. Araştırma verileri SPSS 
paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
İstatistiksel analizlerin değerlendirilmesinde 
önemlilik düzeyi 0,05 ve 0,01 olarak kabul 

edilmiştir. Ki-kare (χ2) önem testi istatistik-
sel analiz için kullanılmıştır. 

BULGULAR ve TARTIŞMA

Ankete katılan tüketicilere ait demografik 
özellikler Çizelge 1’de gösterilmiştir. 

Çizelge 1. Tüketicilerin Demografik Özellikleri

Sosyo-demografik Özellikler Kişi Sayısı (n) %

                              Cinsiyet

Erkek 174 %42,86

Kadın 232 %57,14

                                  Yaş

20-29 84 % 20,7

30-39 142 %35,0

40-49 135 % 33,3

50+ 45 %11,1

                        Eğitim Düzeyi

İlkokul 37 %9,1

Ortaokul 29 %7,1

Lise 116 %28,6

Üniversite 177 %43,6

Yüksek Lisans 24 %5,9

Doktora 22 %5,4

Diğer 1 %0,2

                        Gelir Düzeyi (TL)

0-500 17 %4,2

500-1000 30 %7,4

1000-1500 55 %13,5

1500-2000 65 %16,0

2000-3000 77 %19,0
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3000-3500 56 %13,8

5000+ 34 %8,4

Belirtmeyenler 72 %17,2

          Kişide ya da ailesinde besin seçimini etkileyecek bir sağlık sorunu var mı?

Var 62 %15,3

Yok 344 %84,7

Gıda ürünü satın alırken üzerinde besin eti-
ketinin olması sizin için ne kadar önemlidir? 
sorusuna;  tüm katılımcıların %46,8’i çok 
önemli, %1,7’si önemsiz cevabı vermiştir. Be-
sin etiketinin çok önemli olduğunu belirtenle-
rin oranı, gelir düzeyinin yükselmesi ile artış 
göstermiştir. Geliri 5000TL’den fazla olan tü-
keticilerin %55,9’u besin etiketini çok önem-
semektedir. Koç (2006), çalışmasında orta ve 
üstü gelire sahip tüketicilerin büyük oranda 
(%49,1) her zaman ürün etiketlerini okumak-
ta olduğunu, düşük gelire sahip tüketicilerin 
büyük bir oranının (%46,3) bazen okumakta 
olduğunu, yüksek gelirli tüketicilerde ise na-
diren (%37,5) ve bazen (%37,5) okuyanların 
sayısının çoğunlukta olduğunu belirtmiştir.  
Bu çalışmada elde edilen sonuçlar Koç’un 
çalışmasında elde edilen sonuçlarla benzer-
dir. Özgül ve Aksulu (2006)’nun bildirdiğine 
göre, 1995 yılı verilerine göre gelir düzeyi dü-
şük gruplar, gelir düzeyi yüksek olan tüketi-
cilere göre daha az etiket incelemesi yapmak-
tadır. Yalçın ve Kılıçaslan’ın (2013) Samsun 
ilinde yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre,  
tüketicilerin %35,22’sinin satın aldıkları gıda 
ürünlerinin ambalajları üzerindeki bilgileri 

her zaman, %29,57’sinin sık sık, %28,7’si-
nin bazen, %5,22’si çok nadir okuduklarını 
ve %1,3’ünün hiç okumadıklarını tespit et-
mişlerdir. Karabiber (2007)  araştırmasında, 
tüketicilerin %48,4’ünün gıda maddeleri üze-
rindeki etiketleri her zaman, %37’sinin bazen 
incelediklerini, %14,6’sının ise nadiren veya 
hiç incelemediklerini tespit etmiştir. Sezek ve 
diğ., (2008) çalışmasında alışverişlerde be-
sinlerin etiket bilgilerinin okunması gerekti-
ğini bildirenlerin oranı %87,5’tir. Ancak alış-
verişlerde etiket bilgilerini okuyanların oranı 
%46.3, hiç okumadığını belirtenlerin oranı 
%10 olarak belirtmişlerdir. Şanlıer ve Şeren 
(2005) Ankara’da yaptıkları çalışmada, besin 
etiketlerindeki etiket bilgilerini tüketicilerin 
%39,4’ünün bazen okuduklarını belirtmiş-
lerdir. Topuzoğlu ve diğ., (2007) tarafından 
İstanbul Ümraniye’de 167 kişinin katılımıyla 
yapılan bir anket çalışmasında katılımcıların 
%52,1 etiket bilgilerini okumayı gerekli gör-
mektedirler. Mc Arthur ve diğ., (2001) çalış-
malarında beslenme etiketine karşı davranış 
ve tutumları ve beslenme etiketinin farkında-
lığını değerlendirmek için 130 federal gıda 
yardımı programı katılımcısı ve 51 düşük ge-
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lirli katılımcı olmayan kişiyle görüşmüşler-
dir. Etiket kullanımı ile ilgili olarak, bakkal 
alışverişinde, katılımcıların %35,4’ü etiket 
okuyorken, düşük gelirli katılımcı olmayan-
ların %45,1’i etiketi nadiren okumakta ya da 
asla okumamaktadır. Katılımcıların %31,5’i 
ve katılımcı olmayanların %19,6’sı bazen 
okumakta ve katılımcıların %33,1’i ve katı-
lımcı olmayanların %35,3’ü daima ya da sık-
lıkla etiketleri okumaktadır. Bulgular, beslen-
me etiketlerinin nasıl kullanılacağını öğreten 
daha fazla öğrenme fırsatları geliştirmek için 
düşük gelirli bireylerle çalışan beslenme uz-
manlarına gerek duyulduğunu göstermekte-
dir. Mahgoub ve diğ., (2007) tarafından yapı-
lan bir çalışmada gıda etiketleme bilgilerinin 
kullanımı ve seviyesinin, yaş, eğitim düzeyi 
ve aile geliri arttıkça arttığı görülmüştür. Bu 
çalışmaların sonuçları diğer araştırıcıların so-
nuçları ile benzerlik göstermektedir. 

Etiket okuma nedenini katılımcıların %74,4’ü 
sağlık nedeni ile, %14,5’i içeriğini öğrenmek 
için, %6,9’u kilo sorununu için ve %3.2’si 
de diğer nedenler olarak belirtmişlerdir. Ka-
tılımcıların %1’i hiç etiket okumamaktadır.  
Sağlık için etiket bilgisi okuyanların sayısı 
gelir düzeyinin artmasıyla artmaktadır (0-
3000; %3-%20,5). 3000-5000 ve 5000+ ge-
lir düzeylerinde ise bu oran giderek düşmüş 
ve sırasıyla %12,3 ve %8,3 olmuştur. Gelir 
düzeyi ile gıda seçiminde sağlık sorunlarının 
besin etiketini okumada etken olma durumu 

arasındaki ilişki istatistiksel olarak önemli-
dir (c2:29.277 p<0.05). Etiketi kilo vermek/
almak için okuyanlar arasında 500-1000 
(%21,4) ve 1500-2000 (%21,4) gelir guru-
bundakilerin oranı daha fazladır. Geliri 2000-
3000 (%3,6) ve 5000+ (%3,6) olan tüketici 
gurupları etiket bilgisini kilo için okuyan en 
az kişiye sahip gruplardır. Etiket okuma ile 
gelir düzeyi arasındaki ilişki istatistiksel ola-
rak önemlidir (χ2:88,127; P<0,05). Lawes ve 
diğ.,(2006) düşük gelirli alışveriş yapan ki-
şiler arasında yaptığı araştırmada, etiketlerin 
kullanımı ve anlama oranının çok düşük ol-
duğunu tespit etmiştir. Gorton ve diğ., (2009) 
yaptığı çalışmada besin etiketi kullanım oranı 
gelir düzeyi düştükçe azalmaktadır, besin eti-
keti kullanma oranı orta gelirli ailelerde dü-
şük gelirli ailelere göre 7 kat daha fazladır. 
Katılımcıların %33’ü gıdalarda hiçbir fark 
yaratmadığını düşünerek etiketi önemseme-
dikleri için kullanmadıklarını ya da nadiren 
kullandıklarını belirtmişlerdir. Etiket kul-
lanmayanların %19’u yiyecekleri yeterince 
bildiklerini, %14’ü etiketleri anlamadıkları, 
%9’u sağlıklı beslenme ile ilgilenmediklerini 
belirtmişlerdir. Katılımcıların 2/3’ü ürünün 
şeker ve yağ içeriklerini yorumlamak için eti-
keti kullanmaktadırlar. 100 g başına yağ mik-
tarını (çok, biraz veya az) yorumlamakta dü-
şük gelirli ailelerden olan katılımcıların oranı 
orta ve yüksek gelir grubundaki katılımcılara 
oranla daha düşüktür. Signal ve diğ., (2008) 
çalışmalarında, besin etiketlerini nadiren 
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kullanan düşük gelirli Yeni Zellandalıların, 
etiketleri okumanın zaman kaybı olduğunu, 
etiketleri tam olarak anlayamadıklarını, eti-
ket okumaya alışık olmadıklarını ve satın al-
dıkları düşük maliyetli gıdalarda basit besin 
etiketlerinin olmadığını, sağlıklı olan gıdaları 
maliyetinden dolayı alamadıklarını da belirt-
mişlerdir. Düşük gelirli katılımcıların sade-
ce% 3’ü toplam şeker ve yağ miktarını belir-
ten etiket bilgilerini,  neyin satın alınacağına 
karar vermek için sıklıkla,% 17’sinin ara sıra 
kullandıklarını ve% 80’i hiç kullanmadıkları-

nı belirtmişlerdir. Bu düşük gelirli insanların, 
beslenme etiketi bilgisine az önem verdikleri 
ve daha ucuz markaları satın aldıkları anla-
mına gelmektedir. Yine aynı çalışmada “sağ-
lığınız için iyi” “kalbiniz için iyi” gibi logo-
lar tüketiciler tarafından hemen fark edilmiş, 
logoların daha büyük olmasının daha faydalı 
olacağı ileri sürülmüştür.

Farklı gelir düzeylerindeki katılımcıların be-
sin etiketi üzerindeki bilgileri anlama durum-
ları Çizelge 2’de gösterilmiştir. 

Çizelge 2. Farklı Gelir Düzeylerindeki Tüketicilerin Besin Etiketi Üzerindeki Bilgileri 
Anlama Durumları

Beslenme Bilgilerinin 
Anlaşılırlığı
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Her Zaman Anlıyorum 2,5 7,6 12,7 8,9 13,9 12,7 20,3 21,5
Bazen Anlıyorum 4,6 6,9 13,1 18,4 20,7 14,4 5,9 16,1
Hiç Anlamıyorum 4,5 13,6 22,7 9,1 13,6 9,1 0,0 27,3

Beslenme bilgilerinin anlaşılırlığı üzerine tüm 
gelir düzeylerinin etkisi önemli bulunmuştur 
(χ2: 29,592; P<0,05). Gelir seviyesi düştükçe 
etiketten anlayanların oranı düşmüştür. Gıda-
larda etiketleme, dikkat çekmenin yanında, 
tüketicilerin kolaylıkla ve süratle karar ver-

melerini sağlayacak bilgileri de içermelidir 
(Kızılaslan ve Kızılaslan, 2008). Beslenme 
etiketlerinin tüketiciler için daha erişilebilir 
ve anlaşılabilir kılınmasına dikkat edilmelidir 
(Ni Mhurchu, 2006). Düşük gelirli 8 besin tü-
keticisiyle, grup tartışmalarına dayanarak ya-
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pılan küçük bir çalışmada, beslenme etiketi 
bileşenlerinin anlaşılmasında genel bir eksik-
liği olduğu bulunmuştur. Bu anlayış eksikliği, 
sınırlı yiyecek bütçeleri gibi sağlıklı gıdaları 
satın almanın önündeki engeller nedeniyle 
artmıştır (Sullivan 2003).  

Etiket bilgilerinin yorumlanmasının nereden 
öğrenildiği sorgulandığında gelir düzeyine 
göre katılımcıların verdikleri cevaplar Çizel-
ge 3’te gösterilmiştir. 

Çizelge 3. Tüketicilerin Etiket Bilgilerini Yorumlamayı Öğrenme Kaynakları

Yorumlamanın Nereden  
Öğrenildiği

Gelir Düzeyi(%)
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Televizyon 7,3 10,1 14,7 18,3 24,8 11,0 2,8 11,0

Gazete-Dergi 6,2 2,5 7,4 19,8 16,0 11,1 14,8 22,2

Eğitim Kuruluşu 2,9 8,6 7,1 15,7 17,1 18,6 11,4 18,6

Doktor-Diyetisyen 0,0 7,0 16,3 18,6 16,3 11,6 11,6 18,6

Arkadaş-Komşu 0,0 15,2 33,3 12,1 12,1 6,1 0,0 21,2

Diğer 3,1 4,6 13,8 7,7 20,0 23,1 6,2 21,5

İnternet 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 0,0 40,0 0,0

Etiket bilgisinin yorumlanmasında gelir se-
viyesinin etkisi önemli bulunmuştur (χ2: 

69,601; P<0,05). Yorumlamayı internetten 
öğrenenlerin %40’lık bir kısmı 5000+ gelir 
grubundandır. Arkadaş ve komşusundan öğ-
renenlerin %33,3’lük kısmı 1000-1500 gelir 
grubundandır. Erdoğan ve Akar-Şahingöz, 
(2004) çalışmalarında ise beslenme bilgile-
rini gazete-dergi ve televizyondan öğrenen-
lerin oranının % 45,6, okuldan öğrenenlerin 
% 25, arkadaş çevresinden öğrenenlerin % 

59,5, halk eğitim kursundan öğrenenlerin ise 
% 3,2 olduğunu tespit etmiştir. Çeşitli araştır-
macılara göre bireylerin tüketim davranışları 
incelendiğinde, satın alma konusunda yeterli 
bilgiye sahip olmadıkları, reklam, dergi ve 
arkadaş çevresi gibi kanallarla farklı yönle-
re kanalize edilebildikleri ifade edilmektedir 
(Aksulu, 1996; Sağlam ve diğ., 1999). Topu-
zoğlu ve diğ., (2007) çalışmasında tüketicile-
rin %18’i reklamların ürün hakkında gerekli 
bilgileri verdiğini savunmaktadır. Marquis ve 
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diğ., (2005) çalışmasında etiketlerdeki özbil-
dirim seviyelerinin beslenme bilgileri kayna-
ğı olarak besin etiketi kullanımını %37’den 
%83’e çıkardığı belirlenmiştir. Önceleri bilgi 
kaynağı olarak kabul edilen etiketin magazi-
nin de gerisinde kaldığı bildirilmiştir.

Katılımcıların etiket bilgilerini hangi şekil-
de anladıkları araştırılmıştır. Katılımcıların 
%63,3’ü yazılı ifadeleri, %23,2’si rakamsal 
ifadeleri, %13,5’i de şekillerle ifadeleri daha 
anlaşılır bulduklarını ifade etmişlerdir. Katı-
lımcıların etiket bilgilerini en iyi anladıkları 
ifadelerden, yazılı ifadeleri anlaşılır bulan-
ların çoğunluğu 2000-3000 gelir grubuna 
sahip iken (%74;74 kişi), rakamsal ifadeleri 
anlaşılır bulanların çoğunluğu 3000-5000 
(%35,7; 20 kişi) gelire sahip, şekillerle ifa-
deleri anlaşılır bulanların çoğunluğu 0-500 
(%52,9; 9 kişi) gelire sahiptir. Gelir seviye-
sinin etiketleri anlama şekli üzerine etkisi 
önemlidir ( χ2: 37,318; P<0,05). Roodenburg 
ve diğ., (2011)  çalışmalarında, seçim logo-
sunun, farklı gelir düzeylerinde yedi ülkede 
diyet alımına potansiyel etkisini incelemiştir. 
Model, her ülkenin diyetinde genellikle tüke-
tilen yiyecek öğelerinin seçim logo sistemi 
kriterlerini karşılayan öğelerle değiştirilmiş, 
genel olarak, doymuş yağlardaki düşüşler ve 
tüketilen sodyum ve şekerler de dahil olmak 
üzere, diyet iyileşmelerine rastlanmıştır. Ya-
pılan bir çalışmada Asya, Afrika, Ortadoğu 
ve Latin Amerika’daki 20 ülkeden beslenme 

etiketleme araştırması sonuçları derlenmiştir. 
Sonuçlara göre tüketiciler, ambalajlı yiyecek-
lerin beslenme bilgilerini de içermesini, eti-
ketlemenin ambalajın ön yüzüne yapılmasını, 
referans birim olarak porsiyonun yüzdesini 
gösteren bilgi bulunmasını, grafik ve sembol 
formatlı etiketler tercih etmektedir.  (Mand-
le ve diğ., 2015). İngiltere Gıda Standartları 
Kurumu, ambalajın ön tarafında çoklu trafik 
ışığı (MTL) etiketlerinin uygulanmasını tav-
siye etmektedir. (FSA, 2004).

Katılımcılara besin etiketlerini güvenilir bu-
lup bulmadıkları sorulmuştur. Katılımcıların 
%6,9’u etiketleri çok güvenilir bulmakta, 
%74,1’i biraz güvenilir bulmakta, %19,0’u 
ise hiç güvenilir bulmamaktadır. Etiket bil-
gilerine çok güvenenlerin çoğunluğu 3000-
5000 (%17,9) gelire sahip, biraz güvenen-
lerin çoğunluğu 1500-2000 (%84,6) gelire 
sahip, hiç güvenmeyenlerin çoğunluğu da 
0-500 (%29,4) gelire sahip katılımcılardır. 
Koç (2006)’un çalışmasında, tüketiciler ağır-
lıklı olarak gıda etiketlerinin üzerindeki bilgi-
lerin gerçeği kısmen yansıttığı görüşündedir-
ler. Yüksek gelirli tüketiciler bu görüşü daha 
güçlü olarak ifade etmişlerdir. Avustralya 
tüketicileri üzerinde yapılan bir araştırmada, 
tüketicilerin etikette verilen yağ oranlarının 
çoğu zaman yanıltıcı olduğunu düşündükle-
ri tespit edilmiştir (Chan ve diğ., 2005). Yine 
başka bir araştırmada tüketicilerin bu bilgi-
lere güvenip güvenmeyecekleri konusunda 
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emin olmadıklarını belirtilmiştir (Syzkman 
ve diğ., 1997). Tüketicilerde oluşan bu kuş-
kuculuk, etiket bilgisinin kullanımını azaltan 
en önemli faktördür (APPN, 2003). Uzunöz 
ve diğ., (2008) yaptıkları çalışmada eğitim ve 
gelir düzeyleri arttıkça kadınların satın aldık-

ları gıda ürünlerinin güvenliği konusundaki 
bilinç düzeylerinin arttığı gözlemlenmiştir. 

Tüketicilerin sağlığa zararlı etkisi olduğunu 
düşündüğü besin bileşenleri ve gelir düzeyi-
nin buna etkisinin istatistikȋ olarak belirlendi-
ği χ2 önem testi sonuçları Çizelge  4’te göste-
rilmiştir. 
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Çizelge 4. Bazı Gıda Bileşenlerinin Sağlığa Zararlı Olduğunu Düşünen Tüketicilerin Ge-
lir Düzeylerine Göre Oranları (%) ve χ2 Önem Testi Sonuçları

Gıda Bileşeni

Gelir Düzeyi(%)

0-
50

0 
TL

50
0-

10
00

 T
L

10
00

-1
50

0 
TL

15
00

-2
00

0 
TL

20
00

-3
00

0 
TL

30
00

-5
00

0 
TL

50
00

+ 
TL

B
el

irt
m

ey
en

le
r

K
i-k

ar
e

Yağlar 5,6 7,6 15,9 18,3 17,5 9,6 5,6 19,9 46,270**

Aroma ve lezzet maddeleri 3,6 8,3 10,9 17,4 18,5 13,4 9,1 18,8 10,193

Kolesterol 4,4 8,2 13,9 18,0 18,4 11,1 7,3 18,7 30,109**

Şeker 4,4 7,5 13,1 15,9 17,8 13,1 9,0 19,3 9,687

Diyet lifi 3,5 12,3 8,8 15,8 12,3 15,8 8,8 22,8 15,326

Protein 12,5 12,5 4,2 8,3 16,7 12,5 8,3 25,0 14,198

Yapay tatlandırıcılar 3,3 6,9 11,4 16,5 20,4 14,7 9,3 17,4 27,726*

Düşük yağ oranı 6,3 12,5 12,5 18,8 15,6 21,9 3,1 9,4 8,152

Düşük şeker oranı 7,8 5,9 9,8 17,6 15,7 19,6 5,9 17,6 7,428

Katkı maddesi 3,5 7,0 12,0 18,1 18,7 13,1 8,5 19,2 22,371

Karbonhidrat 0,9 11,3 2,8 11,3 22,6 11,3 9,4 30,2 49,208**

Koruyucular 2,5 6,5 7,6 16,0 19,6 16,4 10,9 20,4 46,270**

Renklendiriciler 3,0 7,4 12,8 16,3 18,7 14,2 9,5 18,1 17,303

Vitaminler 11,1 0,0 22,2 22,2 22,2 11,1 0,0 11,1 8,301

Demir 0,0 16,7 16,7 33,3 16,7 16,7 0,0 0,0 18,706

Kalsiyum 11,1 22,2 11,1 11,1 11,1 22,2 0,0 11,1 18,681

İyot 1,6 17,5 9,5 22,2 14,3 15,9 3,2 15,9 43,623**

Tuz 2,3 8,8 13,0 17,9 17,6 13,4 9,2 17,9 23,131

*P<0,05 önemli;    **P<0,01 önemli Söz konusu gıda bileşenlerin sağlık için za-
rarlı olduğunu savunanların oranı genellikle 
orta gelir gurubunda yükselmiş, gelir düzeyi-
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nin daha da artmasıyla düşmüştür. 5000+ gelir 
düzeyindeki tüketiciler en fazla koruyucuları 
sakıncalı bulurken, 0-500 gelir düzeyine sahip 
tüketicilerde koruyucular en az orana sahip 
bileşenlerdendir. Koç (2006) gelir yükseldik-
çe tüketicilerin katkı maddeli ürünlere karsı 
duyarlılığını kaybettiklerini belirtmiştir. Aynı 
araştırmada, yüksek gelir grubuna ait olan tü-
keticiler, katkı maddeli ürünleri birinci dere-
cede (%23,8), düşük ve orta gelirli tüketiciler 
ise birinci derecede (%22) her türlü et ürün-
lerini tehlikeli bulmuşlardır. İkinci derecede 
insan sağlığı için tehlikeli olduğu düşünülen 
katkı maddeli ürünler konusunda ise, düşük 
gelirli tüketiciler konserveleri (%15), orta ve 
üstü gelirli tüketiciler dondurulmuş gıdaları 
(%15,7) ve yüksek gelirli tüketiciler ise sıvı ve 
katı yağları (%19) belirtmişlerdir. İncel (2005) 
tarafından Ankara ilinde yapılan çalışmada, 
bireylerin %14,4 ‘ü gıda katkı maddelerinin 
çok zararlı olduğunu, %37,8’i zararlı oldu-
ğunu düşünürken, %23,6’sının ise gıda katkı 
maddelerinin zararlı olup olmadığı konusunda 
bilgi sahibi olmadığını belirtmiştir. Bekar ve 
Gövce (2015) yaptıkları çalışmada tüketicile-
ri, gelirlerine göre (TL)  ≤1000, 1001-2000, 
2001-3000, 3001-4000, 4001 ≥ olarak grup-
landırmışlardır. Hazcı olarak nitelendirdik-
leri kümedeki tüketicilerin gıda satın almada 
koruyucu madde içermesini ya da katkı mad-
desi içermesini çok fazla önemsemediklerini,  
ürünlerin etiket bilgisine önem verdiklerini 
belirlemişlerdir. Bu kümedekilerin yaklaşık 

% 40’ının 1000 ve altında, %27’sinin 1001-
2000, %21,6’sının ise 2001-3000 arası gelire 
sahip olduğu belirlenmiştir. Umursamaz kü-
mesindekilerin ürün etiket bilgisini önemli 
bulma ve kontrol etmede diğer kümelere göre 
daha az hassas oldukları görülmektedir. Ayrı-
ca bu kümedeki tüketiciler satın alma konu-
sunda reklamlardan ve insanların gıda ürünü 
hakkında söylediklerinden diğer kümelerdeki 
tüketicilere göre daha az etkilenmektedirler. 
Diğer kümeleri oluşturan tüketicilere göre ay-
lık ortalama gelirleri daha yüksektir. Faydacı 
tüketiciler; fiyat, reklam, ürün bilgisine önem 
verme ve ürün hakkında bilgi edinmeye diğer 
kümelerdeki tüketicilere göre daha fazla önem 
vermektedir. Reklamı yapılan gıda ürünleri-
ne, reklamı yapılmayanlara göre fazla güven-
mektedirler. Bu kümedeki tüketiciler için eti-
ket bilgisi ve ürünün ne içerdiğinin bilinmesi 
önemlidir. Tüketicilerin %33,3’ü herhangi bir 
işte çalışmamakla birlikte, %35’inin gelirinin 
1000 ve altında olduğu belirlenmiştir. Ente-
lektüel kümedekiler katkı maddesi olan gıda 
ürünlerini almaktan kaçınmaktadırlar; gıda 
satın almada reklamlardan ve insanların gıda 
hakkında söylediklerinden en az etkilenmekte-
dirler. Aylık ortalama gelire göre %20,9’unun 
geliri 1000 ve altında, %18,6’sının 1001-2000, 
diğerlerinin ise 2001 ve üzerindedir.

“Bir gıda maddesi satın alırken besleyicilik 
özelliklere ne derece dikkat edersiniz?” soru-
suna tüketicilerin verdikleri cevaplar ve gelir 
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düzeyinin besleyicilik özelliklerine dikkat et- medeki etkisinin istatistikȋ olarak belirlendiği 
χ2 önem testi sonuçları Çizelge 5’te verilmiştir. 

Çizelge 5. Etiketteki Besleyicilik Özelliklerine Her Zaman Dikkat Eden Tüketicilerin 
Gelir Düzeylerine Göre Oranları (%) ve χ2 Önem Testi Sonuçları 
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Enerji(kalori) 3,6 5,8 13,9 15,3 13,9 16,8 13,9 16,8 18,253

Karbonhidrat oranı 4,6 8,6 13,9 15,2 13,2 11,9 11,3 21,2 15,511

Toplam yağ miktarı 6,8 8,1 15,5 14,3 16,1 12,4 10,6 16,1 16,722

Doymuş yağ miktarı 4,5 7,9 14,6 15,2 17,4 11,2 13,5 15,7 20,322

Kolesterol miktarı 5,1 6,4 12,1 17,2 17,8 12,7 12,7 15,9 11,083

Protein içeriği 3,2 7,1 10,4 16,2 14,3 14,9 13,0 20,8 19,843

Tuz ve sodyum oranı 3,2 8,0 15,2 16,0 12,8 14,4 10,4 20,0 12,243

İçerdiği vitaminler 4,7 8,3 12,4 15,5 14,0 12,4 13,5 19,2 22,986

Lif miktarı 2,5 7,5 14,2 15,8 16,7 12,5 12,5 18,3 20,882

Kalsiyum içeriği 2,8 8,3 10,3 19,3 17,2 9,0 12,4 20,7 20,725

Demir içeriği 4,7 8,8 9,5 17,6 16,2 10,8 11,5 20,9 18,589

Günlük besin ihtiyacını karşılama yüzdesi 4,4 8,0 16,8 12,4 14,2 15,0 11,5 17,7 17,760

Düşük yağlı, light, iyi lif kaynağı gibi 
ibareler

4,7 8,5 13,2 13,2 14,2 14,2 15,1 17,0 23,022

Yiyeceğin bir porsiyonundaki kalori, 
protein, yağ gibi beslenme bilgileri

6,0 10,3 12,9 17,2 12,9 13,8 8,6 18,1 23,487

Bir porsiyonun ne kadar olduğu 3,1 9,4 16,7 17,7 14,6 17,7 6,3 14,6 25,258*

Sağlık problemleri ile ne derece ilişkili 
olduğunu belirten cümleler

4,5 7,3 15,7 15,7 19,1 12,4 9,0 16,3 12,853

*P<0,05 önemli;    **P<0,01 önemli Besleyicilik özelliklerine genellikle orta gelir-
li tüketiciler düşük ve yüksek gelirli tüketici-
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lerden daha fazla dikkat etmektedirler. 0-500 
gelir düzeyine sahip tüketiciler en fazla top-
lam yağ miktarına dikkat ederken, yüksek ge-
lirli tüketiciler en fazla düşük yağlı, light, iyi 
lif kaynağı gibi ibarelere dikkat etmektedirler. 
Koç (2006) yüksek gelirli tüketicilerin önce-
likle ürünün kalori özelliğine dikkat ettiklerini 
belirtmiştir. Sezek ve diğ., (2008) çalışmasın-
da ankete katılanların %59,2’si besinlerinin 
sağlıklı olmasına çok önem verirken, %36,1’i 
kısmen, %3,8’i ise önem vermediğini belirt-
miştir. %71,1’i sağlıklı besinleri ter cih ettiği-
ni, %50,3’ü az yağlı besinleri tercih ettiğini, 
%13,7’si sürekli dengeli ve sağlıklı bir diyet 
uyguladığını belirtmektedir. Günlük besinle-
rini çok fazla vitamin ve mineral içermesine 
önem verenler %20,7, kısmen önem veren-
ler %43, hiç önem vermeyenle rin ise %33,8 
oranında olduğu tespit edilmiştir. Kolesterol 
seviyesini yükselten besinleri tüketmekten ka-
çınanlar %27,7, kısmen kaçınanlar %38,9, hiç 
kaçınmayanların oranı ise %30,3’dür. Ameri-
kan Gıda ve İlaç Kurumu, tüketicilerin etiket 
üzerindeki doymuş yağ düzeylerine dikkat 
ederek gıda tüketimi yapmış olmaları halinde 
yılda 600 ila 1200 kişinin kalp hastalığına ya-
kalanmasının önlenebileceğini belirtmektedir 
(Consumer Report on Health, 2003).  Özellik-
le Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde sos-
yo ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin sı-
nırlı gelirleri ile iyi beslenebilmeleri için besin 
değeri ve fiyat karşılaştırmasını yapabilmeleri 
gerekmektedir (Baysal, 1990). Topuzoğlu ve 

diğ., (2007) tarafından İstanbul Ümraniye’de 
167 kişinin katılımıyla yapılan bir anket çalış-
masında katılımcıların sadece %28,8’i ürünün 
içerdiği mineral maddelere dikkat etmektedir. 
Gıda ürünlerinde katkı maddesi kullanılma-
ması önemseyenlerin oranı  %77,2’dir. Ka-
tılımcıların %61,1’i gıda ürünü satın alırken 
besin değerini her zaman göz önünde bulun-
durmaktadır. Nayga (1996)’ya göre spesifik 
besleyici bilginin kullanımı söz konusu ol-
duğunda, yüksek gelirli katılımcıların kalori, 
sodyum, lif ve yağ bilgilerini kullanma oranı 
daha yüksektir. Bleich ve diğ., (2012) kalori-
lerle ilgili bilgilerin düz metin şeklinde veril-
mesinin düşük gelirli ergenler arasında şeker-
le şekerlendirilmiş içeceklerin alımını önemli 
ölçüde azaltmadığını bulmuştur. Bununla bir-
likte, kalori bilgileri günlük önerilen kalorile-
rin bir yüzdesi olarak gösterildiğinde, şekerli 
içeceklerin alımları %40 oranında azalma ol-
duğunu, egzersiz eşdeğeri olarak kalori göste-
rilmesi, şekerli içecek alımlarını %50 azalta-
rak daha da büyük bir etkiye sahip olduğunu 
saptamışlardır. Elbel ve diğ., (2009) New York 
City’de ve New Jersey’deki Newark şehrinde, 
düşük gelirli azınlık topluluklarındaki fast-
food restoranlarında 1.156 yetişkinde etiketle-
me öncesinde ve sonrasında toplanan verileri 
kullanarak kalori etiketlemesinin gıda seçe-
neklerine etkisini inceledi. Etiketleme öncesi 
poster, broşür veya yiyecek ambalajlarında 
kalori bilgilerini gören kişilerin yüzdesi, New 
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York City ve Newark arasında çok fazla fark-
lılık göstermediğini beirtmişlerdir. 

Tüketiciler besin etiketlerinde yazılı olan; be-
sinlerin enerji içeriklerinin enerjisiz, düşük, 
azaltılmış, light (enerjisi az) veya az gibi ta-
nımlamalara dikkat etmeli, besinlerin vitamin, 
mineral veya posa içeriğince iyi kaynak veya 
yüksek olanı tercih edileceği şekilde besin 
etiketlerinde belirtilmelidir. Kalp sağlığı için 
suda eriyen posası yüksek besinleri, kanse-
ri önlemek için de düşük ve az yağ tüketimi 
önerilmektedir. Besinlerin şekersiz veya şe-
keri azaltılmış olanlarının tüketilmesi tavsiye 
edilmelidir. Diş sağlığı için, seker alkolü içe-
ren ama şekeri olmayan besinlerin tüketimi 
özellikle çocuklara önerilmektedir. Besinlerin 

içindekiler listesinde ise seker, sukroz, fruk-
toz, maltoz, laktoz, bal, şurup, mısır şurubu, 
yüksek fruktozlu mısır şurubu, melas veya 
meyve suyu konsantresi vb. besinlerin seker 
içeriğinin yüksek olduğu belirtilmelidir. Be-
sinlerin tuz ve sodyum içerikleri açısından 
tuzsuz veya az tuzlu olanlar, sodyumun kan 
basıncını yükseltmesi nedeniyle düşük sod-
yumlu besin önerileri yazılmalıdır. Ayrıca al-
kolsüz ya da alkollü içeceklerden light içecek-
ler tercih edilmelidir (Mahan, 1999).

Tüketicilerin besin satın alırken etiket bilgile-
rini daima okudukları ürünler ve gelir düzey-
lerinin bunlara etkisinin istatistikȋ olarak be-
lirlendiği χ2 önem testi sonuçları Çizelge 6’da 
verilmiştir. 
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Çizelge 6.Tüketicilerin Etiket Bilgilerini Daima Okudukları Ürünlerin Gelir Düzeylerine 
Göre Oranları (%) ve χ2 Önem Testi Sonuçları
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Kek, bisküvi vb. 4,1 11,5 16,2 14,9 16,2 15,5 10,8 10,8 24,594*

Cips, patlamış mısır vb. 3,1 9,9 10,5 16,0 21,0 13,6 9,0 16,0 30,230

Çikolata, şekerleme vb. 4,1 9,4 13,5 14,6 17,5 14,6 11,1 15,2 13,466

Unlu mamüller (makarna, 
un vb.) 3,1 10,7 17,0 13,8 17,6 13,2 6,9 17,6 18,517

Süt ve ürünleri (süt, yoğurt 
vb.) 3,2 8,1 15,3 16,1 18,5 13,7 7,7 17,3 13,401

Mayonez, ketçap vb. 2,2 6,0 14,8 18,1 19,8 13,2 8,2 17,6 20,106

Konserve ürünleri 2,5 9,0 14,1 16,6 18,1 13,6 9,0 17,1 16,499

Et ve et ürünleri 2,6 7,7 14,6 17,2 19,0 11,7 9,9 17,5 25,758

Hazır çorbalar, pudingler 1,6 7,7 15,4 17,0 20,3 9,9 9,3 18,7 17,943

Alkolsüz içecekler (meyve 
suyu, soda vb.) 3,6 9,1 18,2 15,2 16,4 13,9 7,9 15,8 11,871

Alkollü içecekler 0,0 8,8 11,3 20,0 21,3 11,3 8,8 18,8 30,444

Dondurma 1,4 9,9 16,2 14,8 20,4 11,3 9,2 16,9 19,319

Dondurulmuş besin 0,5 8,0 13,6 17,6 19,6 11,6 10,6 18,6 31,925

Hazır köfte, döner vb. 1,3 6,9 13,9 17,3 19,5 13,4 10,0 17,7 25,911

*P<0,05 önemli;    **P<0,01 önemli

Genel olarak tüketicilerin etiket bilgilerini 
daima okudukları ürünlerin en yüksek oranı 
sırayla, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, 
hazır köfte ve döner ürünleridir. En düşük ve 
en yüksek gelir düzeyindeki tüketiciler en çok 

çikolata, şekerleme vb. ile kek, bisküvi vb. 
ürünlerin etiketlerini daima okumaktadırlar. 
En düşük gelir gurubundaki tüketicilerde, al-
kollü içeceklerin, dondurulmuş besinlerin, 
hazır köfte, döner, hazır çorba, puding ve don-
durmaların etiketlerini daima okuyanların ora-
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nı çok düşüktür. Visschers (2013), beslenme 
etiketi bilgilerine karşı ilgisiz olan bireylerin 
meyve, sebze-salata, tam tahıllı ekmek ve 
balık gibi sağlıklı besinleri daha seyrek, tatlı 
ve iştah açıcı besinleri tüketme ve meşrubat 
içme alışkanlığının daha sık olduğunu belirt-
miştir.

Tüketicilerin besin etiketi üzerindeki bes-
lenme bilgilerinden çok kolay anladıkları 
ifadeler ve gelir düzeylerinin buna etkisinin 
istatistikȋ olarak belirlendiği χ2 önem testi so-
nuçları Çizelge7’de verilmiştir. 

Çizelge 7. Besin Etiketi Üzerindeki Bazı Beslenme Bilgilerinin Anlaşılırlığını Kolay bul-
mayan Tüketicilerin Gelir Düzeylerine Göre Oranları (%) ve χ2 Önem Testi Sonuçları
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İçindekiler listesi 1,4 4,2 14,1 18,3 29,6 9,8 4,2 18,3 17,548

Düşük yağ, light veya iyi lif kay-
nağı gibi ibareler 5,3 4,2 17,9 16,8 24,2 10,5 1,1 20,0 23,737*

Bir porsiyondaki kalori(enerji) 
miktarı 4,5 10,4 19,4 22,4 17,9 10,4 3,0 11,9 28,518*

Bir porsiyondaki yağdan gelen 
enerji miktarı 3,2 7,4 17,9 18,9 21,1 13,7 2,1 15,8 26,969*

Bir porsiyondaki sodyum, yağ 
gibi besin ögelerinin gram veya 
miligram değerleri

5,0 7,1 22,0 16,3 15,6 12,1 5,7 16,3 27,854*

Her besin ögesinin günlük ihtiya-
cı karşılama yüzdesi 5,3 6,3 16,8 15,8 17,9 12,6 4,2 21,1 18,816

Etiketlerin üzerindeki yağsız 
veya ekstra yağsız gibi ibareler 4,0 4,0 17,3 16,0 24,0 14,7 5,3 14,7 16,732

*P<0,05 önemli;    **P<0,01 önemli

0-500 gelir düzeyindeki tüketiciler en çok dü-
şük yağ, light, veya iyi lif kaynağı gibi ibare-

lerle her besin ögesinin günlük ihtiyacı kar-
şılama yüzdesini anlamakta güçlük çekmek-
tedirler. 5000+ gelir düzeyindeki tüketiciler 
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ise en çok bir porsiyondaki sodyum, yağ gibi 
besin ögelerinin gram veya miligram değerle-
rini anlamakta güçlük çekmektedirler. 

Tüketicilerin besin etiketi konusundaki dü-
şünceleri ve gelir düzeylerinin buna etkisinin 
istatistikȋ olarak belirlendiği χ2 önem testi so-
nuçları Çizelge 8’de verilmiştir.

Çizelge 8. Besin Etiketinin Etkinliği Konusunda Bazı Fikirlere Katıldıklarını Beyan 
Eden Tüketicilerin Gelir Düzeyine Göre Oranları (%) ve χ2 Önem Testi Sonuçları
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Besin etiketleri üzerindeki beslenme 
bilgileri benim için çok faydalıdır 4,0 7,0 14,0 16,6 19,6 12,3 9,0 17,6 8,388

Sağlıklı bir diyet seçmek için besin eti-
ketlerini nasıl kullanacağımı bildiğim 
için kendimi güvende hissediyorum

2,3 8,1 13,9 12,7 19,1 14,5 8,1 21,4 19,311

Besin etiketleri üzerindeki beslenme 
bilgilerini yorumlamak zor 4,5 5,5 10,1 19,1 19,6 12,1 9,0 20,1 14,903

Besin etiketlerini okumak için benim 
ayırabileceğimden daha çok zaman 
harcamak gerekiyor

2,8 7,0 14,0 16,8 18,2 13,1 9,3 18,7 14,713

Besleyici bir diyet seçmek için besin 
etiketlerini nasıl kullanacağımı daha 
çok bilmeyi isterdim

4,2 7,7 12,9 17,7 19,0 13,5 8,4 16,7 7,662

Besin etiketleri üzerindeki bilgiler ne-
deni ile bazen yeni yiyecekler denerim 2,4 9,1 9,1 18,9 21,3 11,6 9,1 18,3 12,595

Besin etiketlerini kullandığım zaman 
yiyecek seçimini daha iyi yaparım 3,8 7,9 13,5 14,3 22,2 13,5 9,4 15,4 12,037

Gıda seçiminde sağlık sorunları besin 
etiketini okumada etkendir. 3,1 7,8 15,4 16,7 20,5 10,9 9,6 16,0 29,277*

*P<0,05 önemli;    **P<0,01 önemli Genel olarak ankete katılanların % 72,2’si 
besin seçiminde sağlık sorunlarının besin eti-
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ketini okumada etken olduğunu belirtmişler-
dir. 0-500 gelir düzeyine sahip tüketiciler en 
çok “besin etiketi üzerindeki beslenme bilgi-
lerini yorumlamak zor” fikrine katılıyorken; 
5000+ gelir düzeyine sahip tüketiciler en çok 
“gıda seçiminde sağlık sorunları besin etike-
tini okumada etkendir” fikrine katılmaktadır-
lar. Yalçın ve Kılıçaslan’ın (2013) Samsun 
ilinde yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, 
ankete katılan tüketicilerin, satın aldıkları 
gıda ürünün besin değerini, %50’si oldukça 
önemli, %37,83’ü önemli, %4,35’i fikrim 
yok, %6,52’sı az önemli ve %1,3’ü hiç önem-
li değil şeklinde ifade etmiştir. Topuzoğlu ve 
diğ., (2007)’nın çalışmasında katılımcıların 
%52,7’si yiyeceklerin protein ve vitamin 
içeriğini bilirim, bilmediklerimi öğrenme-
ye gayret ederim demişlerdir. Yüksek gelirli 
tüketicilerin besin etiketindeki açıklamaları 
anlama, beslenme bilgisinin faydalı olduğu-
na, beslenme bilgisine dayalı yiyeceklerin 
seçilmesinin kolaylığına, kendi bilgisinden 
ziyade beslenme etiketi bilgisine güvenme-
nin ve beslenme etiketlerinin yeni bir gıda 
ürününü denemek için bir neden olabileceği 
gerçeğine katılma olasılıkları daha yüksektir 
(Nayga, 1999). Umeh çalışmasında (2015), 
Nijerya’da Michael Okpara Ziraat Üniversi-
tesinde, düşük gelirli 256 kadın işçinin bes-
lenme etiketi bilgisi ve beslenme durumunu 
incelemiştir. Besin etiketi bilgilerinin, besle-
yici bir öğünün planlanmasında yardımcı ol-
duğu, tüketicileri bilgilendirdiği, tüketicilerin 

işlenmiş gıdaların besin değerini anlamaları-
nı sağladığı, porsiyon hakkında bilgi verdiği, 
bilgilerin farkında olunmamasının potansiyel 
sağlık sorunlarına yol açacağı, uygun şekilde 
sunulmazlarsa karışıklığa neden olabileceği, 
fikrine katılımcıların katılmakta olduğunu, 
sağlık bilgilerini satın almadan önce kontrol 
etmeye yardımcı olacağı fikrine ise katılma-
makta olduklarını belirlemiştir. Düşük gelirli 
çalışanlar, ailenin beslenmesiyle ilgili tüm 
bilgileri etikete nasıl uygulayacaklarını anlar-
larsa, beslenme bilgisinin onlar için değerli 
olduğu konusunda hemfikirdirler. Cowburn 
ve Stockley (2005)’e göre besin bilgilerini 
anlamada ve uygulamaya koymada, Kanada-
lılar arasında yaşlı ve düşük eğitim ile gelir 
durumuna sahip bireyler porsiyon büyüklüğü 
ve bir porsiyonun besin öğesi içeriğinin he-
saplanmasında zorluklar yaşamaktadır.

SONUÇ

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, 
etiket ile ilgili düşüncelerde genellikle 2000-
3000 TL gelir düzeyi dönüm noktası özelliği 
taşımaktadır. Sağlık için gıda etiket bilgisi 
okuyanların sayısı gelir düzeyinin artmasıy-
la artmaktadır. Etiket bilgilerine güven gelir 
düzeyinin artışıyla artmıştır. Tüketicilerin en 
fazla etiket bilgilerinde dikkat ettikleri bilgi 
sırayla, sağlık problemleri ile ilişkili oldu-
ğunu bildiren cümleler, içerdiği vitaminler, 
tuz ve sodyum oranı ve kolesterol miktarıdır. 
Genel olarak tüketicilerin etiket bilgilerini 
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daima okudukları ürünlerin en yüksek oranı 
sırayla, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, 
hazır köfte ve döner ürünleridir. Tüm dünya-
da yapılan araştırmalarda gelir düzeyi düşük 
tüketicilerin gıda etiketi ile ilgili düşünceleri 
genellikle benzerdir. Gelir düzeyi farklı tüke-
ticiler tarafından beslenme etiketlerinin nasıl 
algılandığına ilişkin araştırmaların çoğaltıl-
ması etiketleme politikalarının etkinliğini de-
ğerlendirmek için gereklidir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Nutrition labels enable consumers to make nutrients according to their needs, 
while also undertaking the task of protecting sensitive consumer groups. The label should in-
clude consumers’ attention as well as information that will enable consumers to make decisions 
quickly and easily. Legal regulations, work on food packaging and awareness of the consumer 
have increased the importance of label information as much as packaging and consumers have 
begun to examine label information more carefully. Labels play a crucial role for consumers 
who want to understand food products’ contents before buying it. Labels affect consumers’ 
balanced nutrition, special diets (celiac, diabetes, food allergies etc.), and they help to choose 
nutritious and healthy foods. Purpose: In this study, food label reading habits and importance 
given to the food label, reasons for reading food label, Levels of understanding the informa-
tion on the label of consumers, which information and which products’ labels are read more, 
the rate of consent of the ingredients information on the label, effect on label reading rate of 
health problem while purchasing food items according to their income levels were investigated. 
Material: This survey study conducted with 406 consumers selected from Suleymanpasa dis-
trict of Tekirdag province. Participants of the survey comprise of, 42.86% male and 57.14% 
female. 20.7% of participating consumers are between the ages of 20 and 29, 35.0% of them 
are between 30 and 39, 33.3% of them are between 40 and 49, 11.1% of them are over 50 
years old. In addition, 9.1% of the participants are primary school graduates, 7.1% of them are 
middle school graduates, 28.6% of them are high school graduates, 43.6% of them are univer-
sity graduates, 5.9% of them have master degree, and 5.4% of them are doctorate graduates.  
Results: The number of consumers who say the label is very important and number of readers 
of labels for health has increased with the increase in the income level. The expression by style 
of the information on the label is mostly preferred by low-income consumers. With the increase 
in income, the proportion of those who regard protectors as harmful components has increased. 
The consumers with the lowest and highest income levels are mostly always read the labels 
of the products such as chocolate, confectionery and so on with cakes, biscuits and so on. Ac-
cording to the results obtained from this study, 2000-3000 TL income level is characteristic of 
turnover point in terms of label considerations. In order to be able to design labels that are more 
understandable by consumers, it is necessary to increase the number of studies that reveal con-
sumer preferences. 74.4% of participants read labels for health, 14.5% of them read for learn-
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ing contents, 6.9% of them for sorting weight problems out, and 3.2% of them reads label for 
another reasons. 1% of participants never read labels. When asked where the label information 
is learned from, 26.8% of participants say that they learn from television, 20.0% of them learn 
from newspaper and magazines, 17.2% of them learn  from educational institution, 10.6% of 
them indicate that they learn from doctors and dietitians, 8.1% of them learn from their friends 
or neighbors, and 1.2% of them learn from internet. 16% of participants learn label information 
from other sources. Methods for understanding label information are researched, and conse-
quently 63.3% of participants understand written statements, while 23.2% of them understand 
numerical expressions, 13.5% of them understand figured expressions easily. Generally, cho-
lesterol, sugar, artificial sweeteners, additives, preservatives, colorants, salt and oils are seen 
as harmful. Consumers pay more attention to words related health problems, vitamin content, 
the rate of salt, sodium and cholesterol in the tag information, respectively. Generally, the 72.2 
% of participants said that reading of label is effective when choosing food. Conclusion: Ac-
cording to the results of this study and previous studies, it seems that consumers’ information 
about food labels is inadequate. It is necessary to simplify food labels and educate consumers 
about label information. The terms, symbols and nutritional values on the label should be made 
more understandable and simple. Standards for labels must be specified and all manufacturers 
must comply with these label standards. On the label, concerns about reliability and lack of 
presentation of information should be addressed. New strategies and training programs should 
be developed by revising the label format to encourage consumers to take advantage of food 
labels effectively. In developing societies, consumers become conscious, and they are sensitive 
about food products. For this reason, knowledge level and attitude while buying a food product 
of society should be researched. In this way, consumers become satisfied, also it helps produc-
ers and marketers choose true policies.
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Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, hayvanlar üzerinde kulla-
nılan streptomisin ve neomisin etken maddelerine sahip iki 
antibiyotiğin çevreye olan etkilerinin belirlenmesidir. Yön-
tem: Çalışmada, piyasada kolaylıkla bulunabilecek olan iki 
antibiyotiğin toksisiteleri Vibrio fischeri, Daphnia magna ve 
Lepidium sativum toksisite testleri ile belirlenmiştir. Bulgu-
lar: Test sonuçları incelendiğinde her üç toksisite testi farklı 
hassasiyetler gözlenmiştir. Kullanılan yöntemler içerisinde en 
hassas değerlerin elde edildiği test yönteminin Vibrio fische-
ri toksisite test metodu olduğu görülmüştür. Vibrio fischeri 
deneyinde sonuçların okunduğu süreler açısından karşılaştı-
rıldığında, 5’inci dakikada okunan değerlere göre 15’inci da-
kikada artış olduğu gözlenmiştir. Antibiyotiklerde, Streptomi-
sin ve Neomisin etken maddeler için sırasıyla %25 ve %24,2 
artış görülmüştür. Daphnia magna deneyinde antibiyotiklerin 
24 saat ve 48 saat sonraki değerleri hesaplanmıştır. Hayvan-
sal antibiyotiklerden Neomisin etken madde için 24 saat ve 
48 saat sonraki değerler hesaplandığında Toksik Birim değeri 
%224,5 arttığı görülmüştür. Sonuç: Sonuçlar göz önünde bu-
lundurulduğunda farklı toksisite testlerinin hassasiyetlerinin 
de farklı olduğu görülmüştür. Bu çalışma toksisite testlerinin 
antibiyotik atıksuları üzerinde kullanılabilirliği açısından ve 
sonraki çalışmalara ışık tutması açısından önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, Daphnia Manga, Lepidium 
Sativum, Toksisite, Vibrio Fischeri

Abstract: Aim: Purpose of this study, determination of the 
effects of two antibiotics (neomycin and streptomycin) that 
used on animals. Method: In the study, Lepidium sativum, 
Daphnia magna and Vibrio fischeri toxicity tests were used as 
a method to determine potential harms to be caused to micro-
bial ecology in recipient environment by 2 antibiotics of that 
are easily commercially provided. Results: All three toxicity 
test when the test results are analyzed, different sensitivities 
for antibiotics with different characteristics. It was observed 
that the most sensitive values were obtained from Vibrio 
fischeri toxicity test method among others. In Vibrio fischeri 
test, when comparison was made in terms of times elapsed 
for reading the results, it was observed that toxic values of 
antibiotics were increased at 15th minute when compared 
to the values read at 5th minute. 25% and 24.2% of increase 
were observed for Streptomycin and Neomycin, respectively. 
In Daphnia magna test, when comparison was made in terms 
of times elapsed for reading the results, it was observed that 
toxic values of antibiotics were increased at 24th hour when 
compared to the values read at 12th hour. 224,5% of increase 
was observed for Neomycin, respectively. Conclusion: In the 
study, Toxicity of antibiotics for plants and aquatic life was 
determined and different test methods used were compared in 
terms of sensitivity. This study is very important with regards 
to the evaluation of the applicability of the toxicity test met-
hods used for such waste waters and shedding light on future 
studies on toxicity. 

Key Words: Antibiotic, Daphnia Manga, Lepidium Sativum, 
Toxicity, Vibrio Fischeri
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GİRİŞ

Antibiyotikler, insanlar tarafından yaygın 
kullanım alanı bulmadan önce hayatımıza 
ve dolayısıyla vücudumuza bazı hayvanların 
bünyesinde bulunan ilaç kalıntıları ile so-
kulmuştur. 1940’lı yıllarda antibiyotiklerin 
kanatlı hayvanlarda büyümeyi desteklediği 
keşfedilmiş (Castanon, 2007), bunu takiben, 
1946 yılında antibiyotiklerin kanatlı yemle-
rinde kullanılması sonucu canlı ağırlıkta artış 
sağlanacağı bildirilmiştir (Moore vd. 1946). 
Fakat daha sonraki süreçte 1958 yılında Bar-
nes, tetrasiklinlerin büyütme faktörü olarak 
kullanılmasına bağlı olarak tavuklarda antibi-
yotik direncinin oluştuğunu belirtmiş ve 1969 
yılında hayvanlardan insanlara bu direncin 
aktarılabileceği ile ilgili ilk çalışma Swann 
ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Teuber, 
süt ve türevleri üretimi sırasında hayvanlara 
antibiyotik takviyesinin, antibiyotik direnci 
sorunun temel nedenlerinden olduğunu bil-
dirmiştir (Teuber, 1999). Bunu destekleyen 
bir çalışma 2007 yılında Castanon tarafından 
yapılmış, bu çalışmada bilinçsizce yem katkı 
maddesi olarak kullanılan antibiyotiklerin di-
rençli bakterilerin gelişmesine neden olacağı 
ve hastalıkların tedavisinde bu antibiyotikle-
rin kullanılamayacağını ileri sürülmüştür.

Ayrıca, antibiyotiklerin doğal ekosistemlere 
ulaşması ve buradaki canlılar üzerindeki et-
kileşimi önemle üzerinde durulması gereken 
bir durumdur.  Antibiyotiklerin doğal ekosis-

temlere girmesi, balık çiftliklerinde kullanı-
lan ilaçların alıcı ortamlara direk girmesi şek-
linde, bir kısmı süt ve süt ürünlerinden, et ve 
et ürünlerinden, bal ve yumurtadan insanlara 
geçmesi ve insanlar tarafından kullanılan an-
tibiyotiklerin kanalizasyon sistemleri ile doğ-
rudan veya dolaylı olarak deşarj etmesi şek-
linde gerçekleşebilmektedir. İnsan ve hayvan-
lar tarafından bilinçsizce kullanılan/kullandı-
rılan antibiyotiklerin büyük kısmının, dışkı 
ve idrar yoluyla hiç bir değişime uğramadan 
kanalizasyonlara verilmesi sonucunda; sucul 
ortam içerisine, atıksu arıtma tesisi çıkış sula-
rıyla veya doğrudan deşarj edilmektedir (Kol-
pin ve diğ., 2002; Hamscher ve diğ., 2006; 
Batt ve diğ., 2006). Deşarj edilen bu atıksular 
içerisindeki antibiyotikler, zamanla antibiyo-
tiklere direnç kazanan bakterilerin çoğalma-
sına neden olmuştur. Bu durum tüm dünyada 
endişeye neden olmuş ve bu sorunun çözüle-
memesi ise hastalıkların tedavinde güçlükler 
yaşanacağı endişesi doğurmuştur. (Kraśovec 
ve Jerman, 2003). Hayvanlar üzerinde kulla-
nılan antibiyotikler, zamanla dirençli bakteri-
lerin çoğalmasına neden olduğu anlaşılmış ve 
bu konu üzerinde bazı çalışmalar yapılması 
zorunluluğu doğmuştur. Bununla ilgili ola-
rak yapılan bir çalışmada, Doğu Karadeniz 
Bölgesi’nde 2004-2014 yılları arasında ba-
lıklardan izole edilen 133 bakterideki antibi-
yotik direnci ve antibiyotik direnç genlerinin 
varlığı araştırılmıştır. Sonuç olarak bakteriler-
de en yüksek direnç Sefalotin (%70), Eritro-
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misin (%68), Amoksisilin (%63), Ampisilin 
(%62), Ticarsilin (%56), Sulphamethoksazo-
le (%51) ve Aztreonem (%51) antibiyotikle-
rine karşı olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada 
izole edilen bakteri türlerinin %24.06’sında 
Çoğul Antibiyotik Direnç (MAR) İndeksi de-
ğeri kritik seviyenin üzerinde hesaplanmıştır 
(Özdemir, 2015).

Türkiye’de kanatlı patojenik Escherichia coli 
(APEC) ve Enterococcus sp. suşlarının anti-
biyotik dirençlilik durumlarının ortaya konul-
masının hedeflendiği bir çalışmanın sonuçla-
rına göre; E.fecalis’in tetrasiklin ve kanami-
sine, E. faecium’un kanamisine, E. coli’nin 
ise penisiline novobiosine yüksek oranda 
direnç gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, E. 
fecalis’in penisilin novobiosin, amoksisilin-
klavulanik asit ve gentamisine, E. faecium’un 
penisilin novobiosin ve amoksisilinklavu-
lanik asite, son olarak E. coli izolatlarının 
tamamının florfenikol ve gentamisine karşı 
duyarlı oldukları sonucuna varılmıştır (Ege, 
2016).

Market, pazar ve arıcılıkla uğraşanlardan te-
min edilen toplam 90 adet bal örneğini an-
tibiyotik kalıntı varlığı yönünden inceleyen 
başka bir çalışmada, analize alınan bal ör-
nekleri, sülfonamidler, kinolonlar, seftiofur, 
tiamfenikol, streptomisin, tilozin, tetrasiklin 
ve trimetoprim kalıntıları yönünden incelen-
miştir. Sonuç olarak; temin edilen 90 örneğin 
62’sinde (% 68.89) antibiyotik kalıntısı belir-

lenmiştir. Antibiyotik kalıntı oranları sülfo-
namid grubu, tetrasiklinler, seftiofur, strepto-
misin ve kinolonlar için sırasıyla, % 76.66, 
% 16.66, % 4.44, % 4.44 ve % 2.22 olarak 
bulunmuştur. Antibiyotik kalıntısı belirlenen 
62 örnekten 22 (% 24.44)’sinde birden fazla 
antibiyotik kalıntısı bulunduğu, 16’sının sa-
dece sülfonamid grubuna dâhil antibiyotikle-
ri içerdiği saptanmıştır. (Bal, 2016)

Kırklareli İli civarında arıcılık yapan 57 üre-
ticiden petek örnekleri toplanarak yapılan bir 
araştırmada, LC-MS/MS yöntemi ile strepto-
misin, tetrasiklin, kloramfenikol antibiyotik-
leri ile imidacloprid, tribenuron metil, pro-
pargit (Avrupa Komisyonu tarafından yasak-
lanmış bir akarisit) ve pendimethalin pestisit 
kalıntılarının tespitine çalışılmıştır. Pestisitler 
açısından bakıldığında imidacloprid ve tribe-
nuron metil analizine göre 57 örneğin 4 tane-
sinde pendimethalin seviyesi maksimum ka-
lıntı seviyesi (MRL) düzeyi olan 50 ppb’nin 
üzerinde tespit edilmiştir. Analizi yapılan 57 
örneğin 11 tanesinde bu akarisite sınır değeri 
üzerinde olduğu görülmüştür. (Saygılı, 2017)

Ordu (Perşembe) ve Trabzon (Yomra)’da 
bulunan deniz kafesleri ile Gümüşhane 
(Kürtün)’de bulunan tatlı su kafes işletme-
lerinde Escherichia coli, Enterococcus spp. 
ve L. garvieae mikroorganizmaları üzerinde 
yapılan çalışma sonucuna göre, Escheric-
hia coli’nin tetrasiklin ve gentamisine karşı 
yüksek dirençlilik gösterdiği, en etkili anti-
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biyotik enrofloksasin ve florfenikol olduğu 
belirlenmiştir. Enterococcus spp.’nin enrof-
loksasin ve tetrasikline karşı yüksek direnç 
gösterdiği ve Enterococcus spp. üzerinde 
en etkili antibiyotiğin eritromisin olduğu 
belirlenmiştir. Son olarak balıklardan izo-
le edilen L. garvieae’nin en yüksek direnci 
Trimethoprim+Sulfametoksazol ve gentami-
sine karşı gösterdiği bulunmuş, L. garvieae 
üzerinde en etkili antibiyotiklerin tetrasik-
lin, amoksisilin, enrofloksasin, florfenikol 
ve eritromisin olduğu belirlenmiştir. (Kanal, 
2017)  

AMAÇ

Çalışmanın amacı, büyük ve küçükbaş hay-
vanlar üzerinde kullanılan 2 antibiyotiğin 
çevreye verebileceği zararların deneysel or-
tamda belirlenmesidir.

KAPSAM

Bu çalışma, streptomisin ve neomisin etken 
maddelerine sahip 2 ayrı hayvansal kaynaklı 
antibiyotiğin 3 farklı toksisite deney metodu 
ile çevreye verebileceği zarar potansiyelini 
belirleme çalışmalarını kapsamaktadır.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Sentetik Atıksu Numunesi Hazırlama 

Tüm ilaçların stok çözeltisi 2 g/L olarak ha-
zırlanmış ve bunlar kullanılarak deney yön-
temine göre test çözeltileri hazırlanmıştır. 

Bazı antibiyotikler direkt toz olarak saf su 
ile hazırlanmış, sudaki çözünürlüğü az olan-
lar hidroalkolik (< %1 etanol) çözelti ile ha-
zırlanmıştır. Etanol konsantrasyonu %1’den 
fazla olmadığından, test mikroorganizmaları 
için standart uluslararası prosedürlerde toksik 
olmadığı belirtilmektedir (ISO 11348/1-2-3. 
2007). 

Lepidium sativum Toksisite Testi 

Lepidium sativum, Crucifare familyasından 
gelmektedir. Başlangıçta kazık kök meydana 
gelmektedir. Kazık kök 4-6 cm boy aldığında 
yan kökler oluşmaktadır. Zamanla kazık kök 
görünümü kaybolmakta ve saçak köklü bir 
durum almaktadır. Gövde dallanmış otsu bir 
yapıya sahiptir. Tohumları açık kırmızı kah-
verengi, kahverengi kırmızı renktedir. Yakla-
şık 2 mm uzunlukta 1 mm genişliğinde 0.6-
1.0 mm kalınlıktadır. Tohumların minimum 
çimlenme gücü %80 civarındadır. Çimlenme 
toprakta 4 °C sıcaklıkta başlamaktadır. Lepi-
dium sativum ılımlı, nemli iklimlerden hoş-
lanmaktadır. Yetiştirilme sıcaklığının 10-15 
°C arasında olması yeterlidir. Sıcaklık arttık-
ça yapraklar küçülmektedir. pH seviyesi 6.0-
6.5 düzeyinde olmalıdır. Lepidium sativum 
fazla ışığı sevmemektedir. 

Lepidium sativum toksisite testi 6 adet kont-
rol ve 3’er adet % 0.625, % 1.25, % 2.5, % 
5, % 10 konsantrasyonlarında hazırlanan nu-
muneler için gerçekleştirilmiş, gerekli oldu-
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ğu durumlarda bu çözelti derişimleri azaltıl-
mış veya yükseltilmiştir. 9 cm’lik cam petri 
kapları içerisine 2’şer adet 90 mm çapında 
Whatman 1 marka filtre kâğıdı yerleştirile-
rek kontrol petri kaplarına 5’er mL saf su, 
numune petrilerine ise 26 hazırlanan fark-
lı seyrelmelerdeki numune konulmuş, filtre 
kâğıdı altında hiç hava kabarcığı kalmayacak 
şekilde yerleştirilmiştir. Her bir petri kabının 
içerisine eşit büyüklükte, zarar görmemiş Le-
pidium sativum tohumlarından 25’er adet eşit 
aralıklarla olacak şekilde yerleştirilerek ve 
ağızları kapatılan petri kapları 72 saat süre-
since karanlık ortamda, yaklaşık 25 oC sıcak-
lıkta inkübe edilmiştir. Test süresi sonunda 
her petri kabında bulunan Lepidium sativum 
tohumlarının en iyi gelişim gösteren 20 tane-
sinin kök uzunlukları ve kök yükseklikleri öl-
çülmüştür. Test süresi sonunda numunelerin 
Lepidium sativum tohumlarında gözlemlenen 
kök uzunluk ve yükseklik ortalama değerleri 
kontrol petri kaplarında ölçülen ortalama kök 
uzunluk ve yükseklik değerleri ile kıyaslana-
rak ED50 değerleri ve Toksik Birimleri belir-
lenmiştir. 

Vibrio fischeri Toksisite Testi 

Microtox reaktifi, akut toksisite ölçmek için 
özel olarak formüle edilmiştir. Bu nedenle 
toksik maddelerin geniş aralıklarında duyarlı-
dır. Seçilen protokol, temel test olarak bilinir 
(Azur, 1997) suda az çözünür maddeler için 
adapte olmuştur. Sıkça kullanılan ekotoksi-

kolojik biyodeney olan Microtox Akut Toksi-
site Testi, Vibrio fischeri bakterilerinin biyo-
lüminesans ışık ölçümlerine dayalıdır (Cotou 
ve diğ., 2002; Parvez ve diğ., 2006). Yapılan 
çalışmalar, bu deneyin hızlılığını, tekrarlana-
bilirliğini ve etkili maliyet özellikleri nede-
niyle yararlarını vurgulamaktadır (Conforti 
ve diğ., 2008; Ribo ve Kaiser, 2006). 

Vibrio fischeri Toksisite Testi Standart So-
lüsyon 

Tüm ilaçlardan konsantrasyonları 2 g/L olan 
çözeltiler hazırlanmış ve bunlardan da 1-50 
mg/L test numuneleri hazırlanmıştır. 

Vibrio fischeri Toksisite Testi Sonuçların 
Değerlendirilmesi 

Bakteriyel reaktif, analiz öncesinde tekrar 
oluşturulmuştur. Bir küvete alınan, seyreltik 
çözeltinin 1 mL’si, reaksiyonu engellemek 
için 5.5 oC ±1 oC’de muhafaza edilir. Sonra 
sadece dondurucudan alınan numune Micro-
tox reaktif şişesine ilave edilerek, homojen 
karışmış solüsyon elde edilene kadar yaklaşık 
30 saniye çalkalanır. Solüsyonla dolu küvet, 
5.5 oC ±1 oC’de 30 dakika bekledikten sonra 
testten hemen önce karıştırılmıştır. Her ilaç 
için 6 standart çözelti hazırlanmış (1-50 μg/
mL) ve pH değerleri bakteriyel canlılığı sağ-
lamak için Zehirlilik deneyleri yapılmadan 
önce 6-8.5 arasında 27 olduğu görüşülmüş-
tür (Güneş ve Talınlı, 2009). Osmolaritesinin 
%2 olması için solüsyonların 2.5 mL’sine, 
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250 μg OAA eklenip, ilaç konsantrasyonla-
rı, başlangıç değerinin %91’i oranında azalır. 
Örneklerin her biri, ayrıca bir seyreltici yardı-
mıyla başlangıçtaki konsantrasyon ile %45.5, 
%22.7, %11.38 ve %5.69 (Örnek A) olacak 
şekilde seyreltme çözeltisi yardımıyla kon-
santrasyonları hazırlanır. Altıncı örnek için 
sadece blank çözeltisi kullanılır. Tüm işlem-
ler 15 oC ±0,5 oC’de gerçekleştirilir. 

Biyolüminesans değerlendirme, ilk olarak 0 
zamanında (I0) 0,1 mL bakteri süspansiyo-
nundan 6 küvete yerleştirilerek kaydedilir 
(Örnek B). Örnek A’nin 0,90 mL’si örnek 
B’ye eklenerek biyolüminesans değeri 5 dk 
(I5) ve 15 dk (I15) ölçülür. Microtox kültürle-
rin tekrarlanabilirliği ve hassasiyeti referans 
test kullanılarak phenol 10 μg/mL standart 
madde ile doğrulanır. 

Temel testten sonra çalışılan ilaçlar, örnek 
A için etki yüzdesinin hesaplanması için bir 
matematiksel denklem kullanılır. % değer, I0, 
I5, I15 kullanılarak bilgisayar tarafından he-
saplanır. 

% Değer = 100- {100 * [(fk*Ic)- It]/Ic} 

Ic kontrol ışık emisyonu ve It örneklerin (I5, 
I15) ışık emisyonudur. fk değeri (5 veya 15 
dk) Ik/I0 oranı ile hesaplanır. I0 ve Ik biyolü-
minesans değeri sırasıyla bakteri inkübasyo-
nundan önce ve sonraki değerlerdir. 

Daphnia magna Toksisite Testi 

Yumurtlamaya hazır bireyler, taze seyreltme 
suyu ile kaplara aktarılıp 24 saat içinde yeni 
çıkmış bireyler toplanmıştır. Deney esnasın-
da hayvanlar kesinlikle beslenmemiştir (Ano-
nim 1999). Deney boyunca suların sıcaklığı 
20±2 oC’de sabit tutulmaya çalışılmıştır. 

Deney çözeltisi bir seri deney kaplarına ha-
cimleri giderek artacak şekilde konularak, 
deney için istenen derişimi sağlamak için 
seyreltme suyu ilave edilmiştir. Ön deneyin 
sonuçlarına göre gerekli olduğunda en küçük 
değerden başlayarak aritmetik artışa dikkat 
edilerek konsantrasyonlar tekrar oluşturul-
muştur (Anonim 1999). 28 Biyodeneylerde 
toksik maddelerin her bir konsantrasyonu için 
her derişim için 5 Daphnia magna (Straus 
1820) (Cladocera,Crustacea) kullanılmıştır. 
Biyodeneylerde, deneyin yapıldığı şekil ve 
şartlarla birlikte yürütülen kontrol grubu kul-
lanılmıştır. Her kontrole, deney ortamıyla aynı 
sayıda Daphnia magna (Straus 1820) (Clado-
cera, Crustacea) konulmuştur. 24 ve 48 sa-
atlik deney periyodu sonunda her bir kaptaki 
hareketli Daphnia magna (Straus 1820) (Cla-
docera ,Crustacea) sayılarak ortamın hafifçe 
karıştırılmasını takiben yüzemeyen bireyler 
hareketsiz olarak dikkate alınmıştır. Hareket-
sizlik yüzdesine % 0 - %100 karşılık gelen 
derişimler belirlenmiştir. Daphnia magna 
(Straus 1820) (Cladocera,Crustacea)’a üze-
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rindeki akut toksik etkisini tespit etmek için 
ED50 tayin metodu kullanılmıştır.

ARAŞTIRMANIN KISITLARI

Bu çalışmadaki uygulama kısıtları, yumur-
tadan çıkarımı aşamasından deney başlama 
aşamasına kadar Daphnia magna’ları canlı 
tutabilmek olmuştur. Yumurtadan çıktıktan 
sonra uygun ortam sağlanamazsa, Daph-
nia’ların kendinden ölmeleri mümkündür. 
Aynı şekilde solüsyon hazırlanır hazırlan-
maz Vibrio fischeri’lerle deneye başlanması 
gerekmektedir. Aksi halde doğru sonuç elde 
edilmesi zorlaşmaktadır.

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ

Bu araştırmadaki problem, streptomisin ve 
neomisin etken maddelerine sahip 2 ayrı 
hayvansal kaynaklı antibiyotiğin 3 farklı tok-
sisite deney metodu ile çevreye olan etkiler 
üzerinedir. Yapılan deneylerde uygun şartla-
rın sağlanamaması araştırmanın en önemli 
problemidir.

BULGULAR

Deneyde streptomisin ve neomisin etken 
maddelerine sahip 2 ayrı hayvansal kaynaklı 
antibiyotik kullanılmış ve farklı karakterler-
deki numuneler için Lepidium sativum, Vib-
rio fischeri ve Daphnia magna toksisite test-
lerinin hassasiyetleri araştırılmıştır.

Sonuçların kategorize edilmesi için toksi-
site test sonuçları, toksik birim (TB) olarak 
ifade edilmiştir. TB sonuçları Persoonee ve 
diğ. (1993) yapmış olduğu TB=0 toksik de-
ğil, 0<TB<1 hafif toksik, 1<TB<10 toksik, 
11<TB<100 çok toksik şeklindeki sınıflan-
dırmaya göre değerlendirilmiştir.  

 

100)(
1

50
xCELTB 



=  Eşitlik (1)

 Lepidium sativum Toksisite Testi

Streptomisin ve Neomisin etken maddelerine 
sahip hayvanlar üzerinde kullanılan antibi-
yotikler için Lepidium sativum toksisite test 
sonucu hesaplanan ED50 değerleri ve toksik 
birimleri aşağıda verilmektedir. 
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Tablo 1. Lepidium Sativum ED50 Değerleri (mg/L)

Antibiyotik Adı Streptomisin  Neomisin

Kök 9,82 22,19

Gövde 10,75 21,24

0
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15

TO
KS

İK
 B

İR
İM

LEPİDİUM SATİVUM

Kök 10,18 4,51

Gövde 9,3 4,71

STREPTOMİSİN NEOMİSİN

Grafik 1. Lepidium Sativum Deneyi Toksik Birimleri

Lepidium sativum deneyleri sonucunda tok-
sik birimleri Persoonee ve diğ. (1993) yapmış 
olduğu sınıflandırmaya göre incelendiğinde 
hayvanlar için kullanılan antibiyotiklerden 
Streptomisin ve Neomisin kökler (TBStreptomi-

sin:10,18, TBNeomisin:4,51) ve gövdeler (TBStrep-

tomisin:9,30, TBNeomisin:4,71) için toksik olduğu 
görülmüştür. 

Vibrio fischeri Toksisite Testi

2 antibiyotik için Vibrio fischeri toksisite test 
sonucu 5. dakika ve 15. dakikada okunan 
ED50 değerleri ve toksik birimleri aşağıda ve-
rilmektedir. 

Tablo 2. Vibrio Fischeri ED50 Değerleri (mg/L)

ED50 Streptomisin  Neomisin

5 Dakika Sonra Okunan Değer (mg/L) 0,1 1,62

15 Dakika Sonra Okunan Değer (mg/L) 0,08 1,3
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Grafik 2. Vibrio Fischeri Deneyi Toksik Birimleri

Vibrio fischeri deneyleri sonucunda 5 ve 15 
dakika sonra okunan ED50 değerleri için ayrı 
hesaplanan toksik birim değerleri hesaplandı-
ğında, hayvanlar için kullanılan antibiyotik-
lerden Streptomisin’in Vibriolar üzerindeki 
toksik etkisinin oldukça fazla olduğu görül-
müştür.  Persoonee ve diğ. (1993) yapmış 
olduğu değerlendirme aralıkları içerisinde 
bulunan hayvansal antibiyotiğin Entervet 
(TBStreptomisin(5dk):62 ve TBNeomisin(15dk):77) oldu-

ğu ve bu antibiyotiğin de çok toksik olduğu 
görülmüştür. 

Daphnia magna Toksisite Testi

Streptomisin ve Neomisin etken maddelerine 
sahip hayvanlar için kullanılan 2 antibiyotik 
için Daphnia magna toksisite test sonucu 24 
saat ve 48 saat sonra okunan ED50 değerleri 
ve toksik birimleri aşağıda verilmektedir. 

Tablo 3. Daphnia Magna ED50 Değerleri (mg/L)

ED50 Streptomisin  Neomisin

24 SAAT (mg/L) 62,4 187,6

48 SAAT (mg/L) H.Y. 58
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Grafik 3. Daphnia Magna Deneyi Toksik Birimleri

SONUÇ

Yapılan deneyler sonucunda, deneyde kul-
lanılan 2 antibiyotiğin de toksik etkilerinin 
bulunduğu görülmüştür. Test sonuçları ince-
lendiğinde her üç toksisite testi, farklı karak-

terdeki 2 antibiyotik için farklı hassasiyetler 
gösterdiği görülmüştür. Grafik 4’te de görül-
düğü gibi 2 antibiyotik için, kullanılan yön-
temler içerisinde en hassas değerlerin elde 
edildiği test yönteminin Vibrio fischeri toksi-
site test metodu olduğu bulunmuştur. 

Grafik 4. Antibiyotiklerin Toksik Birimleri
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Tablo 4. Antibiyotiklerin Toksik Birimleri

TOKSİK BİRİM Streptomisin  Neomisin

Lepidium sativum (Kök) 10,18 4,51

Lepidium sativum (Gövde) 9,3 4,71

Vibrio fischeri (5 Dk sonra) 1000 62

Vibrio fischeri (15 Dk sonra) 1250 77

Daphnia magna (24 Saat) 1,6 0,53

Daphnia magna (48 Saat) H.Y. 1,72

Not: H.Y: Hesap Yok

Her iki deney için Toksik Birim sıralaması; Le-
pidium sativum toksisite deneyinde, hayvanlar 
için kullanılan antibiyotikler için, TBStreptomisin 

>TBNeomisin, Vibrio fischeri toksisite deneyinde, 
hayvanlar için kullanılan antibiyotikler için, 
TBStreptomisin > TBNeomisin ve Daphnia magna tok-
sisite deneyinde, hayvanlar için kullanılan an-
tibiyotikler için, TBStreptomisin >TBNeomisin olarak 
bulunmuştur.

Vibrio fischeri deneyinde sonuçların okundu-
ğu süreler açısından karşılaştırma yapıldığın-
da, antibiyotiklerin toksiklik değeri 5’inci da-
kikada okunan değerlere göre 15’inci dakika-
da artış olduğu gözlenmiştir. Bu antibiyotik-
lerde Streptomisin ve Neomisin için sırasıyla 
%25 ve %24,2 artış görülmüştür. 

Daphnia magna deneyleri 24 saat ve 48 saat 
sonraki sonuçlar değerlendirildiğinde, bu test 
metodunun antibiyotiklerin toksisitelerinin 

belirlenmesinde en az hassaslıkla ölçüm yapı-
labilen deney olduğu görülmüştür.  Deneyde 
24 ve 48 saat sonraki toksiklik değerleri karşı-
laştırılmıştır. Hayvanlar için kullanılan antibi-
yotiklerde 24 saatlik sonuçlar göz önünde bu-
lundurulduğunda Neomisin için hafif toksik, 
Streptomisin için toksik, 48 saatlik sonuçlar 
ise Streptomisin için sonuç elde edilememiş 
ve Neomisin toksik özellik göstermiştir. 

Çalışma sonucunda, hassasiyet göz önünde 
bulundurulduğunda antibiyotik toksisiteleri-
nin belirlenmesinde kullanılabilecek her üç 
biotest içerisinde en uygun yöntemin Vibrio 
fischeri olduğu, ikinci olarak üç test içerisin-
de maliyeti en düşük olan Lepidium sativum 
olduğu görülmüştür. Aynı zamanda her üç bio-
test sonucunda Streptomisin’in, Neomisin’den 
daha fazla toksik etki gösterdiği tespit edil-
miştir.
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ÖNERİLER

Yapılan deneyler, antibiyotiklerin atıksularda 
bulunması durumunda çevreye olumsuz etki-
lerinin olduğunu kanıtlamıştır. Bu sonuçlar ise 
antibiyotiklerin arıtımının ne derece önemli 
olduğunu kanıtlar niteliktedir. 

Antibiyotiklerin insanlar ve hayvanlar tara-
fından kullanıldıktan sonra kısmen metaboli-
ze (%30 civarında) edilebilmeleri (Kolpin ve 
diğ., 2002; Hamscher ve diğ., 2006; Batt ve 
diğ., 2006), klasik atıksu arıtma tesislerinin 
biyolojik olarak bozunamayan antibiyotik tür-
lerini yeterli bir şekilde gidermek için uygun 
olmayışı (Rickman ve Mezyk, 2010), arıtıl-
mış çıkış sularındaki antibiyotiklerin düşük 
konsantrasyonlarda bulunmasının çeşitli sucul 
türlere toksik etkilere neden olduğu ve doğal 
bakteri populasyonları arasında direnç artışına 
yol açabilir olması (Le-Minh ve diğ., 2012) ve 
deneyde kullanılan sentetik antibiyotik atıksu-
larının toksik etki göstermesi, doğal çevrenin 
kullanılan antibiyotikler tarafından  tehdit al-
tında olduğunun bir göstergesidir. 

Vibrio fischeri toksisite testi, Wang ve diğerle-
ri (2002), Manusadzianas ve diğerleri (2003), 
Arufe ve diğerleri (2004), Diker ve diğerleri 
(2007), Mendonça ve diğerleri (2007), Kara-
mete (2008) yapılan deneylerde kullanılan di-
ğer toksisite testlerine göre daha az hassas ol-
duğu bulunmuş olmasına rağmen, yapılan bu 
deneyler içerisinde en hassas deney olmuştur.

Yapılan çalışmada kullanılan 3 toksisite test 
metodu içinde en hassas tepkiler veren Vibrio 
fischeri deneylerinden elde edilen veriler ince-
lendiğinde, Gök ve Sponza (2010) tarafından 
Vibrio fischeri toksisite testi kullanılarak yapı-
lan çalışmada, Vibrio fischeri’lerin poliaroma-
tik hidrokarbonlara (PAH) gösterdiği tepkinin 
[(ED50(GİRİŞ)(PAH): 50,65 mg/L ve 820 mg/L), 
(ED50(ÇIKIŞ)(PAH): 5,25 mg/L ve 68,5 mg/L)], 
antibiyotik sentetik numunelerine gösterdi-
ği tepkiden daha az olduğu ve Vibrio fischeri 
üzerindeki etkiler karşılaştırıldığında, antibi-
yotiklerin bu deneyde kullanılan poliaromatik 
hidrokarbonlara göre daha toksik olduğu gö-
rülmüştür. 

Antibiyotiklerin doğal yaşama olan olumsuz 
etkilerinin en aza indirilebilmesi ve belki de 
yok edilebilmesi için antibiyotik ilaçlarının 
kullanımı konusunda insanların bilinçlendi-
rilmesi ve arıtım tesislerinde, Samuk (2002) 
yapmış olduğu çalışma ışığında gerekli revi-
zelerin yapılması veya antibiyotik atıksuları-
nın fazlaca çıkacağı hastane gibi yerlerde arı-
tım tesislerinde uygun yöntemlerin kullanıla-
rak (UV, Fenton reaktifi vb.) gerekli arıtımın 
yapılması gerekliliği yapılan araştırmalar ve 
deney sonucunda ortaya çıkmıştır.
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EXTENDED ABSTRACT

Intruduction: Antibiotics are among the extensively used medications by humans and animals. 
Drugs are the chemicals used for the protection of humans/animals health, and treatment and 
prevention of diseases. Most of the antibiotics used by humans and animals are introduced 
into sewer system without undergoing any change through feces and urine, and discharged to 
aquatic environment directly or together with outlet waters of waste water treatment system. 
The facts that antibiotics can be partially metabolized (around 30%) after being used by human 
beings and animals (Kolpin et al., 2002; Hamscher et al., 2006; Batt et al., 2006), traditional 
wastewater treatment plants are not suitable for sufficiently eliminating the types of non-bio-
degradable antibiotics (Rickman and Mezyk, 2010), the presence of antibiotics in treated ef-
fluents in low concentrations causes toxic effects on various aquatic species and may lead to an 
increase in resistance among natural bacteria populations (Hernnado et al., 2006; Le-Minh et 
al., 2012) and that the synthetic antibiotic wastewater used in the experiment has toxic effects 
are indicators that the natural environment is under the threat of the antibiotics used.  Aim: 
Purpose of this study, determination of the effects of two antibiotics (neomycin and strep-
tomycin) that used on animals. Method: In the study, Lepidium sativum, Daphnia magna and 
Vibrio fischeri toxicity tests were used as a method to determine potential harms to be caused 
to microbial ecology in recipient environment by 2 antibiotics of that are easily commercially 
provided. Findings and Results: For the categorization of the results, the toxicity test results 
were expressed in toxic units (TU). The TU results were evaluated according to the classifica-
tion made by Persoonee et al. (1993) as TU=0 non-toxic, 0<TU<1 slightly toxic, 1<TU<10 
toxic, 11<TU<100 highly toxic.  While the Toxic Units obtained as a result of Lepidium sativum 
and Vibrio fischeri experiments have different values. The Toxic Units (TU) of other antibiotics 
vary. For all three experiments, the Toxic Unit Ranking is TUSTREPTOMYCIN>TUNEOMYCIN for the 
antibiotics used for animals, In the Vibrio fischeri toxicity experiment, the ranking was found 
to be TUSTREPTOMYCIN>TUNEOMYCIN for the antibiotics used for animals in the Daphnia magna 
toxicity experiment, it was found to be TUSTREPTOMYCIN>TUNEOMYCIN for the antibiotics used for 
animals. When a comparison was made in terms of the periods when the results were read in the 
Vibrio fischeri experiment, it was observed that the toxicity value of the antibiotics showed an 
increase in minute 15 when compared to the values read in minute 5. In the antibiotics used for 
animals, a decrease of 25% and 24.2% were observed for Streptomycin and Neomycin, respec-
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tively. When Daphnia magna experiments’ results after 24 hours and 48 hours were examined, 
it was observed that this test method is the experiment that can make a measurement with the 
least preciseness in the determination of the toxicities of antibiotics. The toxicity values after 
24 hours and 48 hours were compared in the experiment. When the 24-hour results were taken 
into consideration for the antibiotics used for animals, they showed slightly toxic properties for 
Neomycin, toxic properties for Streptomycin; while the 48-hour results showed toxic properties 
for antibiotic, other than Streptomycin.  As a result of the studies and the experiment conducted, 
it was concluded that awareness should be raised among people in order to minimise and even 
eliminate the negative effects of antibiotics on the natural life, and in the light of the study con-
ducted by Samuk (2002), the necessary revisions should be made or the necessary treatment 
should be performed using suitable methods (UV, Fenton’s reagent, etc.) in treatment plants in 
places such as hospitals, where antibiotic wastewater will be abundant. 
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lışmalar dergiye devredilmiş olarak kabul edilir. Yazar ya da yazarlar bu durumu kabul etmiş 
ve derginin yayın kabul şartlarına uygun hareket etmeyi teyit ederek bu sisteme dahil olmuştur. 

Dergimiz hakem ve bilim kurullarında yer almak isteyen akademisyen ve bilim araştırmacı-
larının mutlaka Dr. unvanı almış ve alanında uzman olması gerekmektedir. Ayrıca  bilimsel 
çalışmalar yapmış olması şartı aranır. Dr. ya da Uzman unvanına sahip olmayan ve alanında 
yayın yapmayan hiç kimse bilim, danışma ve hakem kurullarında yer alamaz. Dergi yönetim 
kurulu derginin en üst karar ve yürütme mekanizmasını oluşturur. Yönetim kurulunun aldığı her 
türlü karar kesin ve değiştirilemez niteliktedir. Yönetim kurulu kararı olmaksızın hiçbir koşul 
ve şartta dergi üzerinde işlem gerçekleştirilemez ve uygulamaya gidilmez. Dergi baş editörü 
hakem onayına gönderilmeyen çalışmaların dergide kabul edilip edilmeyeceğine, hakem süre-
cine gönderilip gönderilmeyeceğine karar verebilir. Bu karar sürecinde yönetim kuruluna bilgi 
vermek zorunda değildir. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim ve danışma kurulunda yer almak 
isteyen bilim insanlarının katılımına ancak yönetim kurulu karar verebilir. 

Dergimizde bazı ulusal ya da uluslararası kongrelerde yayınlanmış sözlü ve hakem onayından 
geçmiş çalışmalar için özel sayılar şeklinde çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. Bu tip özel 
sayılar ancak anlaşma yapılan kongrelerde sunulmuş sözlü bildiriler için geçerlidir. Bu bildiri-
lerin mutlaka kongre bilim kurulundan onay almış hakem değerlendirmesi yapılmış olmalıdır. 
Hakem değerlendirilmesi yapılmamış hiçbir çalışma yayına alınmaz. Yayınlanmak için gön-



derilen çalışmalar dergi hakem onayına gönderilir. Her iki hakemden olumlu dönüş alan çalış-
malar ancak yayına alınır.  Ayrıca sözlü sunulan bildirilerin mutlaka basılı materyali ile hakem 
onay raporları dergimiz yönetim kuruluna ve baş editörüne sunulmuş olmalıdır. Bu bilgi ve 
materyallere sahip olmayan bildirilere dergimizde yer verilmez. Dergimizde işlem sürecine dair 
bilgiler yazar ve yazarlara yazılı olarak dergi internet adresinden bildirilir. Ayrıca dergimize üye 
olup sisteme giriş yapan her bir yazar süreç ile ilgili bilgileri derginin web sayfasından kendisi 
izleyip gelişmeleri takip edebilir. Dergimizdeki koşul ve şartlar her bir yazar ve yazarlar için 
aynıdır. Hiçbir kimse için bu kurallar ve koşullar değiştirilmez. Farklılık sağlanması istenemez 
talep edilemez. Dergimiz bünyesinde yayınlanması istenen eserlerin mutlaka derginin yayın 
kabul ettiği alanlardan olması şartı aranır. Bu özellikleri taşımayan hiçbir yayına dergimizde yer 
verilemez. Hakem sürecine dair işleyiş baş editör kontrolünde gerçekleştirilir. Baş editör yayı-
nın dergide hakem sürecine dair işleyişine yönelik bilgi ve karar verme yetkisine sahip bulunur. 
Baş editörün uygun bulmadığı ya da kabul etmediği bir yayın dergide sürece dahil edilmez. 
Bu konuda yazar ya da yazarlar dergi ile diğer organlar üzerinde bir yükümlülük oluşturamaz. 
Hakem onayından geçse bile editörler ya da yönetim kurulu mevcut çalışmanın yayınlanmasına 
olumlu görüş bildirmemesi veya makale sistemde yayına alınsa bile kurulların kararı ile iptal 
edilebilir. Böyle bir durumda yazar ya da yazarlar dergiye bir yaptırım uygulamaz. Her türlü 
yetki tek taraflı olarak dergi yönetim ve editörler kuruluna aittir. 

Dergimiz T.C. hukuk kuralları çerçevesinde “5846” sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanun ve 
Hükümleri’ne tabi hareket eder. Bu kanunun gerekliliklerini yerine getirmeyen yazar ya da 
yazarlar hakkında dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını korumaya sahiptir. Dergimizde 
yayınlanması amacıyla gönderilen çalışmalarda yapılan ilgili kanunlara uygun olarak gerçek-
leştirilmeyen alıntılar, intihal gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. 
Dergimiz basılı ve online olarak hareket eden bir yayın organıdır. Akademik alanda hazırlanan 
çalışmaların yer aldığı bir materyal olarak bilimsel araştırma yapan kurum ve kişilere fayda 
sağlamak amacıyla toplumsal hizmet sunan sosyal bir organdır. Dergimiz paralı bir dergi ol-
mayıp, hiçbir yazara ya da yazarlara basılı materyal göndermek zorunda değildir. Dergimizde 
kabul edilen ve basıma hak kazanan çalışmalar dergi yayın kabul şartları ve yazım kurallarına 
uygun olarak mizanpajı yapılır ve sisteme yüklenir. İhtiyacı olan yazar ya da yazarlar ile oku-
yucular sistemden bu sayıyı indirerek ihtiyacını giderebilir. Mizanpaj yazar tarafından örnek 
makale baz alınarak yapılmaktadır. 
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YAYIN İLKELERİ

1 Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmalar daha önce bir yerde yayınlanmamış ve de-
ğerlendirilmesi amacıyla dahi olsa farklı bir dergiye gönderilmemiş olması gerekir. İlgili 
yazar(lar)ın dergimize yüklemiş olduğu makale farklı bir dergiden RED olmuş veya değer-
lendirilmesi amacıyla gönderilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda ilgili yazar(lar) 
hakkında her türlü hukuki haklarımızı saklı tutarız.

2 Dergimizin yayın kabul ettiği disiplin ve alanlar dışındaki çalışmalar kabul edilmemekte-
dir. Bu bilgiler dergimizin “BİLİM DALLARI” başlığı altında yayın kabul ettiği alanlar 
belirtilmiştir. Bu alanların dışındaki hiçbir yayın dergimizde yayınlanamaz yayınlanması 
talep edilemez.

3 Hiçbir koşul ve şart altında dergimiz yapılan çalışmaların içerik ve bilimsel sorumlulu-
ğunu yüklenmemektedir. Yapılan ve yayımlanan çalışmaların her türlü sorumluluğu ilgili 
yazar(lar) a aittir.

4 Birden fazla yazarın bulunduğu çalışmalarda ilk sırada yer alan 1. yazar muhatap kabul edi-
lir. Ya da makalenin dergimize yükleyen ilgili üye bu sorumlulukları kabul eder ve etmek 
zorundadır.

5 Çalışmalarda özet hem İngilizce hem Türkçe olarak düzenlenmeli, 150 ile 250 kelime ara-
sında olmalıdır. Konu başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Türkçe 
ve İngilizce çalışmalar içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırmanın kısıt-
ları, bulguları ve sonucu yer almalıdır.

6 Hazırlanan çalışma tez, kitap v.b. organlardan hazırlanmış ise mutlaka ilk konu başlığına 
başvuru yapılarak kaynakça kısmının son sırasında “Yazar Notu” şeklinde bu çalışmanın 
nereden türetildiği belirtilmelidir. Ayrıca eğer bu çalışma yüksek lisans veya doktora tezin-
den türetilmiş ise mutlaka çalışmada danışmanın ismi ikinci sırada yer almak zorundadır. 
Tez danışmanı ilgili çalışmada isminin olmasın istemiyor ise bu durum belge ile dergi-
miz yönetimine bildirilmelidir. Belge mutlaka ıslak imzalı olmalıdır. Tez ya da farklı bir 
çalışmadan türetilen makalelerde dergimiz ve yönetimi asla yazar(lar) dan bu çalışmanın 
nereden türetildiğini sorgulamak gibi bir yükümlülüğe sahip değildir. Sorumluluk tamamen 
yazar(lar) a aittir. Bu koşulları yazar(lar) kabul etmiştir.

7 Kullanılan kaynaklar dergimiz yayın kurallarına uygun şablona göre hazırlanmalıdır. Bu 
şablon dergimizin web sayfasında Word dosyası olarak tüm yazar(lar) a sunulmuştur. Ay-



rıca dergimizin her zaman son sayısı dikkate alınmalıdır. Dergimiz ve yönetimi kendi ta-
lepleri doğrultusunda bu kriterleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına her zaman sahiptir.

8 Değerlendirilmeye alınan her bir çalışma mutlaka iki alan hakeminin onayını almış olmalı-
dır. Hakemlerden birisi red birisi kabul vermiş ise dergi editörü bunun üçüncü bir hakeme 
yönlendirilmesini sağlar. Üçüncü hakemden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda editör 
kendi yetkisi doğrultusunda hareket eder. Dergimiz baş editör(ler) i tek taraflı olarak ilgili 
çalışma hakem onayından geçmiş bile olsa RED etme hakkına sahiptir. Bu durumda hiçbir 
yazar(lar) bir hak iddiasında ve talepte bulunamaz. Her türlü yönetim, uygulama ve işleyiş 
dergimiz baş editörüne aittir. İngilizce hazırlanan çalışmalarda ilgili çalışma dergimizin 
İngilizce dil editörü tarafından değerlendirilir. Ayrıca her çalışma dergimizin teknik editörü 
tarafından dergimizin yazım kurallarına uygun olup olmadığı yönünde değerlendirilir. İngi-
lizce dil editörü çalışmanın dergimiz açısından uygun olmadığı yönünde bir karar verir ise 
bu kararın RED ya da düzeltilmesi konusundaki yetkili baş editördür. Dil editörü ve teknik 
editörün RED etme hakkı bulunmamaktadır. Önerilerini dergi baş editörüne iletir, talep ve 
öneriler doğrultusunda baş editör ilgili kararı tek taraflı olarak işletir. Dergimizde alan edi-
törleri ilgili sisteme yüklenen çalışmaları alan açısından dergimizde değerlendirilmesi ya 
da yayınlanması konusunda görüşlerini ilgili baş editöre iletir. Baş editör alan editörlerinin 
görüş ve önerileri doğrultusunda kendi yetkisi ile hareket eder.

9 Gelen çalışmaların incelenmesi sonucunda majör ya da minör düzeltme yapılabilir. 
Yazar(lar) dan makale ile ilgili sadece ÜÇ defa düzeltilmesi istenir. Her ÜÇ düzeltmede 
de istenilen düzeltmeler gerçekleştirilmemiş ise yayın sistem editörü tarafından baş editöre 
bilgi verilerek makale reddedilir. Dergimiz web sitesine yüklenen çalışmalar öncelikli ola-
rak sistem editörü ya da teknik editör tarafından hakeme gönderilmeden önce incelenir. Bu 
inceleme yazım kuralları çerçevesinde yapılır. Sistem ya da teknik editör ilgili yazar(lar) a 
gerekli taleplerini iletir. Bu talepler yerine getirilmez ise sonuç baş editöre iletilir. İletilen 
bilgiye göre dergimizin baş editör(ler) i nihai kararı verir. Bu karar tek taraflı olarak olumlu 
ya da olumsuz yönde dergimiz baş editörüne aittir. Çıkan karar üzerinde hiçbir kurum ve 
kişi yaptırım hakkına sahip değildir.

10 İngilizce ve Türkçe özet yazı karakteri 12 punto Times New Roman karakterli olmalıdır. 
Tüm yazar(lar) dergimizin web sayfasındaki örnek makale formatına göre hareket etmek ve 
çalışmalarını düzenlemek zorundadır.

11 Yazar ve yazarların kurum isimleri 12 punto hazırlanmalı ve sağa doğru italik şekilde Ti-
mes New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Örnek makale formatında bu durum 
belirtilmiştir.

12 Çalışmanın tamamı olmak üzere satır aralığı 1 olarak belirlenmelidir.



13 Kaynakçada kaynak gösterimi sağa italık olmak üzere ilgili kaynak ismini veya yazarı-
nın soyadı başta olmak koşulu ile yine örnek makalede belirtildiği şekilde düzenlenme-
lidir. Örnek; YILMAZ, A., GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Öne-
mi, …………………………… Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286 
şeklinde olmalıdır. Metin içi kaynak gösterimi (Yılmaz, 2017: 1-2) veya (Yılmaz, ve diğ., 
2017: 1-2) şeklinde olmalıdır. Metin içinde asla internet kaynakları kullanılamaz. Kullanı-
lan internet kaynakları numaralandırılarak sayfa altında gösterilmelidir. Bilimsel geçerliliği 
olmayan wikipedia gibi internet kaynaklarından yapılan alıntılar asla kullanılmamalıdır. Bu 
tip kaynak kullanımı tespit edildiğinde ilgili çalışma tek taraflı olarak RED edilir. Hiçbir 
yazar(lar) bu konuda dergimiz üzerinde yaptırım uygulayamaz ve talepte bulunamaz.

14 Çalışmalarda kullanılan internet kaynakları kaynakçada “İNTERNET KAYNAKLARI” 
başlığı altında verilmelidir. İnternet kaynaklarında mutlaka internet linki yer almalı ve eri-
şim tarihi “E.T. 01.01.2017) şeklinde link sonunda verilmelidir.

15 Düzenleme ve çalışmanın dizgisi dergimizin web sitesindeki örnek makale formatına uy-
gun olarak hazırlanmalı, çalışma içerisinde kaynak gösterimi de örnek formata göre düzen-
lenmelidir.

16 Mevcut çalışmalar sisteme üye olan yazar tarafından adım adım yol izlenerek çalışma sis-
teme yüklenir. Yüklenen çalışma sistem yöneticisi tarafından ilgili alan editörüne gönderi-
lerek hakem değerlendirmesi için onay istenir. Makalede birden fazla yazar ismi bulunuyor 
ise bu bilgiler hem yazar ismi sıralaması hem de yazar(lar) a ait olan kurum bilgileriyle 
birlikte makale sisteme yüklenirken sisteme girilmelidir. İlerleyen süreç içerisinde makale 
ile ilgili yazar ismi ve kurum bilgisine yönelik oluşabilecek sorunlarda dergimiz ve yöneti-
mi asla sorumluluk kabul etmez. Sisteme bu bilgiler tek taraflı olarak yazar(lar) tarafından 
girilmek zorundadır. Sisteme yüklenen Word dosyası üzerindeki yazar ve kurum bilgilerini 
dergimiz ve yönetimi sisteme girmekle yükümlü değildir. Dergimiz ve yönetimi sadece 
yazar(lar) tarafından sisteme yüklenen bilgileri dikkate alır.

17 Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Fakat farklı durumlarda ve prensiplerde hazır-
lanan çalışmalar İngilizce ve diğer dillerde kabul edilmektedir. Bu durumda yayın kurulu 
insiyatif kullanma hakkına ya da ret hakkına tek taraflı hakka sahiptir. İlgili yazar(lar) bu 
konuda dergimiz üzerinde etkili olamaz ve yaptırım uygulayamaz. Türkçe hazırlanan çalış-
malarda kaynakça sonrasında 750 kelimeden az olmamak üzere genişletilmiş İngilizce özet 
olmak zorundadır. Bu geniş özet içerisinde çalışmanın amacı, kapsamı, yöntemi, araştırma-
nın kısıtları, bulguları ve sonucu şeklinde hazırlanmalıdır. İngilizce hazırlanan çalışmalarda 
genişletişmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır.



18 Hiçbir çalışma hakkında yazar hangi hakem tarafından çalışmanın değerlendirileceğine ka-
rar veremez veya değerlendirme yapan hakem bilgisini göremez. İlgili çalışma hakkında 
yapılan hakem değerlendirmesi sonrasında makalenin dergimize yüklenmesinde sorumlu-
luğu kabul eden makale yazarlarından üye bilgisi sistemde bulunan yazara yine dergimiz 
web sistemi üzerinden gerekli bilgiler gönderilir. Dergi sistemindeki mail bilgisi güncel 
ve doğru olmalıdır. Güncel ve doğru üyelik bilgisi olmayan çalışmalar konusunda oluşan 
gecikme ve diğer her türlü sorundan tek taraflı olarak üye yazar sorumludur. Dergimiz 
makalede ismi bulunan diğer yazarları muhatap kabul etmez. Sisteme makaleyi yükleyen 
üye yazar muhataptır ve sorumluluk ilgili üye yazara aittir. Makalede ismi bulunmayan bir 
başkası tarafından makalenin dergi sistemine üye olunarak yüklenen çalışmadan yine ilgili 
üye sorumludur. Oluşan ya da oluşabilecek sorunlardan dolayı dergimiz ve dergi yönetimi 
asla sorumlu değildir. İlgili makale ile alakalı olan her türlü yazışma ve bilgilendirme üye 
yazara yönelik gerçekleştirilir. Diğer yazar(lar) a dergimiz ve yönetimi bilgi vermek zorun-
da değildir.

19 Hiçbir yazara ait bilgi ve iletişim konusundaki materyaller sistem yöneticisi ve editör dışın-
da bilinemez. Bu nedenle yazarların hakem değerlendirmesi ya da farklı bir talepte bulun-
ması gibi bir hakkı yoktur. Hakem ve yazar bilgileri sistem editörü, teknik editör, baş editör 
ve alan editörü dışında kimse tarafından paylaşılmaz.

20 Sisteme yüklenen çalışmaların sayfa sayısı 20 sayfadır. Bu sayfa miktarı yine çalışmanın 
konusuna göre artış gösterebilir. Ek ve tablolar bu sayının dışında tutulabilir. Fakat ilgili 
durum hakkında yayın kurulu başta olmak üzere alan editörü ve baş editör olumlu veya 
olumsuz değerlendirme yapma hakkına tek taraflı olarak sahiptir. Bu konuda yazar ya da 
yazarlar bir hak iddiasında bulunamaz.

21 Dergimiz “e” elektronik sistemle çalışan bir dergi olup, basılı olarak çıkarılmaktadır. Basılı 
yayın almak isteyen kişilerin dergi bedelini ilgili basım yapan firmaya ödemesi karşılığında 
temin etme hakkı bulunmaktadır. Dergimiz hiçbir yazar(lar) a, bireye ve kuruma basılı der-
gi vermek zorunda değildir. Yine dergimize gönderilen çalışmalar için yıllık üyelik ücreti 
ilgili basım firmasına ödenmelidir. Hiçbir yazar(lar) dergimize yıllık üye olmak zorunda 
değildir. Dergimizde gönderilen makaleler günün koşulla ve şartlarına göre dergi giderleri 
doğrultusunda cüzi bir rakam yayınlanmaya uygun bulunan çalışmalar için makale başı-
na ilgili sorumlu yazardan talep edilir. İlgili sorumlu yazar tarafından ödenen bu miktar 
karşılığında ilgili yazara ya da ödemeyi yapan kişi ile kuruma dergi imtiyaz sahibi firma 
tarafından fatura gönderilir.

22 Sisteme yüklenen çalışmaların değerlendirme süresi üç aydır. Bu süre içerisinde değer-
lendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha 



gönderilir. Bu oluşan aksaklık ve uzayan zaman süreci içerisinde yazar(lar) dergimiz ve 
yönetimi üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz. Hakem süreci devam eden çalışmalar her 
ne koşul ve şart olursa olsun asla dergimizde geri çekilmesi söz konusu olamaz.

23 Dergimiz yılda üç sayı çıkarmaktadır. Bu sayı derginin yayın kurulu veya özel durumlarda 
ara dönem içerisinde de yayın çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu durum yine dergi yöneti-
min insiyatifine bağlıdır.

24 Yayımlanan çalışmaların yayın ve telif hakkı dergimize aittir. Sisteme yüklenen her bir ça-
lışmanın yayın hakkı yazar tarafından otomatik olarak dergiye devredilir. Dergimiz sistemi 
üzerinde makale dergi web sitesine yüklenirken oluşturulan devir hakkı sözleşmesi butonu 
ilgili sorumlu yazar tarafından onaylanır. Bu işlem için hiçbir yazardan telif hakkı sözleş-
mesi imza etmesi istenmez. Gerekli durumlarda dergi yönetimi ıslak imzalı devir sözleş-
mesi talep etme hakkına sahipdir. Hakem sürecine alınmış çalışmalar yayından çekilemez. 
Çekilmek istenen çalışmalar için mutlaka geçerli bir neden ve sebep gösterilmesi gerekir. 
Aksi durumda ilgili yazar(lar) hakkında hukuki işlemler tek taraflı olarak başlatılır. Sisteme 
yüklenen çalışma için yazar(lar) bu şartları peşinen kabul etmiştir. Hiçbir yazar(lar) ın İtiraz 
hakkı bulanmamaktadır.

25 Dergimize yüklenen çalışmalarda etik kurul ya da kurum izninin gerekli olduğu durum-
larda ilgili yazar(lar) bu çalışmaya ait olan etik kurul ya da kurum izin bilgilerini makale 
sisteme yüklenirken yüklemekle yükümlüdür. Olası bir olumsuzluk durumunda etik kurul 
veya kurum izni gerektiren çalışmalara ait olan bilgilerin dergimiz sistemine girilmemiş 
veya ilgili dergi yönetimine bu bilgiler verilmemiş ise tüm sorumluluk tek taraflı olarak 
ilgili yazar(lar) a aittir. Dergimiz hiçbir koşulda bu tip sorumluluğu kabul etmez etmesi 
istenemez. Dergimiz ve yönetimi bu bilgileri istemek ya da takip etmek zorunda değildir.

• YUKARIDA BELİRTİLEN 25 MADDELİK YAYIN İLKESİ VE BİLGİLERİ SİSTEME 
DÂHİL OLAN YAZAR veya YAZARLAR TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ SAYILIR. 
HİÇ BİR YAZARIN BU YAYIN İLKELERİNE İTİRAZ ETME HAKKI YOKTUR. DER-
GİMİZ YAYIN İLKELERİ ve ÇALIŞMALARIN YAYINLANMASI, DEĞERLENDİRİL-
MESİ veya RED EDİLMESİNDE TEK TARAFLI HAKKA SAHİPTİR. BU HAK HİÇ 
BİR KOŞUL ve ŞARTA BAĞLI OLMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEMEZ. İLGİLİ İLKELER 
veya KURALLAR ÇERÇEVESİ DIŞINDA HAREKET EDEN YAZAR/YAZARLAR 
HAKKINDA DERGİMİZ İLGİLİ KANUN VE YÜKÜMLÜKLER ÇERÇEVESİNDE 
KANUNİ HAKKINI TEK TARAFLI OLARAK KULLANMA HAKKINA SAHİPTİR. 
SİSTEME DÂHİL OLAN HERKES BUNLARI PEŞİNEN KABUL ETMİŞTİR.



PUBLICATION PRINCIPLES

1 Papers which are submitted to the journal for publication are expected not to have been 
published somewhere else, not to be in the evaluation process of another publication organ. 
If it is determined that the manuscript uploaded by the relevant author(s) has been sent for 
evaluation or REJECTED by another journal, we reserve all kinds of legal rights about the 
relevant author(s).

2 Papers outside the accepted disciplines and fields in our journal are rejected. The accepted 
fields are stated under the “DISCIPLINES” title of our journal. None of the papers outside 
these fields can be published or requested to be published in this journal.

3 The content and scientific responsibility of the papers cannot be imposed on the journal 
under any circumstances. The whole responsibility belongs to relevant author(s).

4 In articles with more than one author, the correspondent author is the one who ranks first. 
Or the member uploading the paper to the journal accepts and has to accept the whole res-
ponsibility.

5 The abstract should be prepared both in Turkish and English and between 150 and 250 
words. The title should also be both in Turkish and English. The purpose of the paper, sco-
pe, method, limitations of research, findings and conclusion should be included in Turkish 
and English parts.

6 If the paper has been prepared from such organs as thesis, book etc., it should be stated at 
the end of references part with “Author’s Note” by referring to the first title. If the paper has 
been prepared from a master’s or doctoral thesis, the name of the advisor should be ranked 
in the second place. If the thesis advisor doesn’t want to see her/his name in the relevant 
paper, our journal should be informed about this situation with a document. It should be a 
document with wet signature. Our journal and management doesn’t have such a liability to 
question author(s) about the source of papers reproduced from thesis or another paper. The 
whole responsibility belongs to author(s). The author(s) already accept these conditions.

7 Sources used in the works must be prepared according to the appropriate template of the jo-
urnal. This template is presented to all author(s) as a Word file on our website. Besides, the 
last volume of our journal should always be taken into account. Our journal and manage-
ment unilaterally belongs the right to change these criteria in line with their own demands.

8 Every paper evaluated should get the approval of two referees. If one of the referees has 
rejected and the other one has approved, the editor sends the paper to the third referee. In 



line with the opinions and suggestions of the third referee, editor acts in accordance with 
her/his own authority. Chief Editor of the journal unilaterally reserves the right to REJECT 
even if the paper has been approved by referees. In this case, none of the author(s) can cla-
im a right or demand. All kinds of management, practice and procedure belong to the chief 
editor of the journal. The relevant paper prepared in English is evaluated by the English 
language editor. Also, every paper is evaluated in terms of the writing rules of our journal 
by the technical editor. If the English language editor decides that the paper is inappropriate 
for our journal, the authorized person who will REJECT or amend this decision is the chief 
editor. Language editor and technical editor don’t have the right to REJECT. They transmit 
their suggestions to the chief editor and the chief editor unilaterally applies the decision in 
line with the demands and suggestions. Field editors transmit their opinions regarding eva-
luation and publication of the papers uploaded to the system to the chief editor. The chief 
editor acts with her/his own authority in line with the opinions and suggestions of field 
editors. Major or minor corrections can be made after the evaluation of papers. Author(s) 
are requested for corrections THREE times. If the corrections aren’t made after three de-
mands, the article is rejected after the chief editor is informed by the system editor. The 
manuscripts uploaded to the website are first analyzed by system editor or technical editor 
before sending to the referee. This analysis is performed within the framework of spelling 
rules. System or technical editor informs author(s) about the necessary demands. If these 
demands aren’t satisfied, the chief editor is informed about the result. Chief Editor makes 
the final decision according to the information. This decision is unilaterally up to the chief 
editor either in a negative or positive way. None of the institutions and individuals has the 
right to impose sanction on the decision made.

9 English and Turkish abstracts should be written in Times New Roman with 12 pt. All 
author(s) are obliged to act and arrange their papers in accordance with the sample article 
format on our website.

10 The names of the institutions of author(s) should be written in 12 pt. and italic with Times 
New Roman. It is stated in the sample article format.

11 The paragraph spacing of the whole manuscript should be single spaced.

12 The references should be stated in a way that the reference is italic and the name and author’s 
surname rank at the first place just like in the sample article. For example; YILMAZ, A., 
GÜVEN, M., (2017). İşletmelerde Sağlık Yönetiminin Önemi, …………………………… 
Dergisi, Sayı: 53(2):1-2 Doi: 10.17371/UHD.2016823286. The references should be in-
dicated within the text as (Yılmaz, 2017: 1-2) or (Yılmaz, ve diğ., 2017: 1-2). Internet 
resources are never used within the text. These sources are numbered and indicated at the 



bottom of the page. The citations made from such internet resources as Wikipedia should 
never be used. If such use of resources is determined, the manuscript is unilaterally RE-
JECTED. None of the author(s) can impose a sanction and raise a demand on our journal 
in this matter.

13 The internet resources should be indicated in the references part under the title of “INTER-
NET RESOURCES”. The link should be included in the resources and the Access date 
should be after the link like “E.T. 01.01.2017).

14 Typesetting and editing of the paper should be in accordance with the sample article format 
on the website and the references within the text must be prepared as per the sample article.

15 The current papers are uploaded to the system by the author being the member of the 
system step by step. The paper uploaded is sent to the relevant field editor by the system 
manager and asked for approval for referee evaluation. If there are more than one author 
name in the paper, this information should be inserted in the system together with the na-
mes and institutions of author(s) while uploading the paper to the system. Our journal and 
management never accepts responsibility regarding the problems that may arise about the 
names and institutions of authors related to the article. This information must be unilate-
rally inserted in the system by author(s). Our journal and management aren’t responsible to 
insert this information to the system. Our journal and management only take into account 
the information uploaded to the system by author(s).

16 The language of our journal is Turkish and English. However, the papers prepared in diffe-
rent situations and principles are accepted in other languages. In this case, the publication 
board unilaterally reserves the right to use initiative or reject. Relevant author(s) cannot be 
effective or impose sanction on our journal in this matter. An extended English abstract no 
fewer than 750 words is required after the references part of the paper prepared in Turkish. 
The purpose of the paper, scope, method, limitations of research, findings and conclusion 
must be included in this extended abstract. There is no need for extended English abstract 
for the papers in English.

17 The author cannot decide on which referee will evaluate the paper and won’t know the in-
formation of the referee making the evaluation. After the referee evaluation of the relevant 
paper, the correspondent author who accepts the responsibility in uploading the paper to the 
system is informed via the web system. The e-mail address in the journal system should be 
valid and correct. The member author is unilaterally responsible for any delay and problem 
that may arise about the authors whose membership information isn’t valid and correct in 
the system. Our journal doesn’t address comments to other authors. The member author 
who uploads the paper to the system is the addressee and the responsibility belongs to the 



relevant author. If the paper is uploaded to the system by someone else whose name isn’t 
in the paper, the relevant member becomes responsible for this situation. Our journal and 
management are never responsible for possible problems. All kinds of correspondences 
and information related to the article are directed to the member author. Our journal isn’t 
supposed to inform other author(s).

18 Information about the authors and the materials of communication are confidential and it is 
only known by system manager and the editor. Therefore, authors don’t have such a right 
to ask for referee evaluation or any other demand. Information on referees and authors are 
only shared with the system editor, technical editor, chief editor and the field editor.

19 The number of pages uploaded to the system is 20. This number can increase according to 
the subject of the paper. Annexes and tables can be excluded from this number. However, 
publication board, field editor and the chief editor unilaterally reserve their right to make a 
positive or negative evaluation. Author(s) cannot claim a right in this matter.

20 Our journal is an “e” electronic journal but is also published in paper version. Individuals 
who would like to get printed version of the journal can obtain it by paying the necessary 
fee to the relevant printing company. Our journal does not have to provide printed version 
of the journal to any author or individual. Annual membership fee should also be sent to re-
levant printing company for works sent to our journal. A reasonable amount of fee is reques-
ted from the author of the paper approved for publication considering the journal expenses 
and according to the conditions of that time. The relevant author or the person who makes 
the payment is sent a receipt about the payment by the beneficiary company.

21 Evaluation process of works uploaded to the system is two months. Works which are not 
evaluated within this period of time and about which information report is not received are 
sent to a different referee. Author(s) cannot claim a right on our journal and management 
because of this delay. It is out of question for the papers being in the referee evaluation 
process to be withdrawn from the journal under any circumstances.

22 Our journal publishes three times a year. The journal and publication board has a right to 
publish special issues. This is up to the initiative of journal management.

23 Publication and copyright of published papers belong to our journal. Publication right of 
every paper uploaded to the system is automatically transferred to the journal. The respon-
sible author approves the transfer contract created at the same time with the button on the 
website while uploading the paper to the system. None of the authors are requested to sign 
the copyright agreement for this procedure. Journal management has the right to demand 
transfer agreement with wet signature if required. The papers being in the referee evalua-



tion process cannot be withdrawn from the publication. A valid reason should be indicated 
for the papers that are withdrawn. Otherwise, legal action is unilaterally taken against the 
relevant author(s). Author(s) approve these conditions in advance for the paper uploaded to 
the system. None of the author(s) have a right to object.

24 Relevant author(s) are supposed to insert the ethics board or institutional approval whi-
le uploading the paper to the system if necessary. The whole responsibility unilaterally 
belongs to author(s) in case of a possible problem if the information of papers for which 
ethics board or institutional approval is required isn’t inserted in the system or the journal 
management isn’t informed. Our journal is never asked to accept such a responsibility. Our 
journal and management doesn’t have to ask or monitor this information.

IT IS CONSIDERED THAT ABOVEMENTIONED 24 ITEMS OF PUBLICATION PRINCIP-
LES GUIDELINE ARE ACCEPTED BY AUTHOR OR AUTHORS WHO ARE INVOLVED 
IN THE SYSTEM. NO AUTHOR HAS THE RIGHT TO OBJECT TO THESE PRINCIPLES. 
OUR JOURNAL HAS UNILATERAL RIGHT IN TERMS OF PUBLICATION PRINCIPLES, 
AND PUBLISHING, EVALUATION OR REFUSAL OF WORKS. THIS RIGHT CANNOT 
BE CHANGED UNDER ANY CIRCUMSTANCES AND CONDITIONS. OUR JOURNAL 
HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS WITHIN THE FRAMEWORK OF RELE-
VANT LAWS AND LIABILITIES IN CASE OF AUTHOR/AUTHORS WHO DO NOT ACT 
IN ACCORDANCE WITH RELEVANT PRINCIPLES AND RULES. EVERYBODY WHO 
IS INVOLVED IN THE SYSTEM HAS AUTOMATICALLY AGREED ON THESE POINTS 
IN ADVANCE.



YAZARLARA BİLGİ

1 Dergimizin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimizde özgün araştırma, inceleme, der-
leme, olgu sunumu, proje ve kitap tanıtımı “makale formatında olmak zorundadır” türünde 
yayınlara yer verilmektedir.

2 Farklı dillerde hazırlanan yayınlar ve çalışmalar editör başta olmak üzere derginin yönetimi 
onay vermesi durumunda kabul edilir. Bu durum tek taraflı olarak dergimize aittir.

3 Dergimiz e dergi ve basılı dergi olarak yayınlanmaktadır. Dergi web sisteminden makale-
ler tüm okuyucular tarafından indirilir ve ilgili eser “makale” ve dergimize atıf yapılmak 
koşulu ile kullanılabilir. Dergimizin tüm sayılarına okuyucular ücretsiz dergi web sitesi 
üzerinden ulaşmaktadır.

4 Dergimiz sistemine üye olmadan yayın kabul edilmez.

5 Hiçbir yazar dergimiz üzerinde bir hak iddiasında bulunamaz.

6 Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/
yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz, sokulamaz. Etik kurul 
veya kurum onayı gerektiren çalışmalar için mutlaka yazar(lar) ilgili izinleri alarak dergi 
yönetimine bildirmek zorundadır. Ve etik kurul ve kurum izni olması gereken çalışmalara 
ilişkin bilgiler ilgili sorumlu yazar tarafından makale sisteme yüklenirken bu bilgiler siste-
me sorumlu üye yazar tarafından girilmelidir. Olası bir sorunda tek yönlü olarak yazar(lar) 
sorumlu tutulur. Dergimiz hiçbir konuda yükümlülük kabul etmez.

7 Dergimiz bünyesinde değerlendirilmek koşulu ile gönderilen çalışmaların, her hangi bir ne-
denle bir başka yerde kullanılmamış veya değerlendirmeye gönderilmemiş olması gerekir. 
Ayrıca dergimize gönderilmiş ve işleme alınmış bir çalışmanın farklı bir dergide de paralel 
olarak yayın sürecine alınmış olduğu tespit edildiği anda ilgili yazar(lar) hakkında dergimiz 
tek taraf olarak hukuki haklarını saklı tutar. Böyle bir olumsuzluk ile karşılaşılması duru-
munda tekzip yayınlanması koşulu ile çalışma reddedilir ve yazar hakkında hukuki işlem 
başlatılır.

8 Her bir çalışma, alanında uzman iki hakem tarafından değerlendirilip, iki hakemden olumlu 
görüş alan çalışmalar sıraya alınmak koşulu ile yayına alınır. Dergimizin yayınları değer-
lendirme süresi hakemlerden gelen dönüşlere göre üç aydır. Üç ay içerisinde dönüş alına-
mayan çalışmalar bir başka hakeme yönlendirilir. Bu durumda süre uzayabilir ve bir talep 
oluşturulamaz. Yazar bu durumda hiçbir hak iddiasında bulunamaz, makaleyi sistemden 
çekemez. Hakem sürecine alınan çalışmalar mutlaka intihal taramasından geçirilmiş olması 



ve bilimsel etik kurallara uygun olarak dergimize gönderilmiş ya da yüklenmiş olmalıdır. 
Dergimizde yayınlanan çalışmalar üzerinde bilimsel etik kurallarına uygun olmayan bir 
durum ile karşılaşıldığında ilgili yazar(lar) hakkında hukuki haklarımızı saklı tutarız.

9 Hiçbir çalışmanın bir başka çalışmadan farklılığı veya üstünlüğü yoktur. Her bir yazar ve 
çalışma aynı hak ve eşitliğe sahiptir. Her hangi bir ayrıcalık tanınmaz.

10 Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmeyi 
isteme hakkına sahip olamaz. Bu durum sadece sistem yöneticisi ve editörler tarafından 
bilinir ve gizli tutulur.

11 Sisteme yüklenen yayınlar öncelikle editör tarafından değerlendirilir. Yazım kurallarına 
uymayan yayınlar için editörlüğümüzce düzeltme talebinde bulunulmaktadır. Yazım ku-
rallarına uygun düzenlenen makaleler hakem değerlendirmesine gönderilmektedir. Hakem 
tarafından istenen düzeltmeler sistemden ilgili sorumlu yazar tarafından üyelik bilgilerini 
kullanarak görülebilmekte ve iletişimden sorumlu yazara sistem tarafından mail yolu ile 
bilgi verilmektedir. Her bir hakem, yayın için üç kez düzeltme isteme hakkına sahiptir. Her 
üç talep doğrultusunda istenen düzeltmenin yapılmaması durumunda çalışma otomatik ola-
rak “RED” alır. Hakem önerileri doğrultusunda düzenlenen yayınlar tekrar editör tarafın-
dan değerlendirildikten sonra “KABUL” ya da “RED” kararı verilir. Bu durum sistemden 
ve mail yolu ile iletişimden sorumlu yazara iletilir. Hakem onayından geçmiş olsa dahi baş 
editör kararı ile ilgili çalışma RED edilebilir. Bu konuda tüm haklar baş editöre aittir. Baş 
editör kararlarına hiçbir yazar(lar) bir yaptırım uygulayamaz her hangi bir talepte buluna-
maz.

12 Tez, sunum ve bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalar makaleye dönüştürülüyor 
ise mutlaka daha önceki kullanımına yönelik bilgi makalenin kaynakça sonunda dipnot 
şeklinde bulundurulmalı ve açıklanmalıdır. Aksi durumda intihal olarak kabul edilir ve der-
gimiz bu yükümlülüğü kabul etmez.

13 Dergimizin yayın kabul ettiği alanları dışında yapılan çalışmalar ilgili yönetim veya editör 
tarafından tek taraflı olarak kabul edilir veya red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak id-
diasında bulunamaz.

14 Dergimize yüklenen çalışmaların her türlü hakkı yazar(lar) tarafından dergiye devredilmiş-
tir. Bu işlem için yazardan bir imza ve onay bilgisi istenmez. Sisteme yüklenen çalışmalar 
her hakkı ile dergimize devredilmiş olur. Gerekli durumlarda yazar(lar) dan ıslak imzalı 
devir sözleşmesi talep edilebilir.



15 Dergimiz bünyesinde değerlendirmeye alınan çalışmalarda, iletişimden sorumlu yazar mu-
hatap alınır, diğer yazarlarla bir ilişki içerisinde bulunulmaz ve bilgi verilmez, bilgi verme 
zorunluluğu yoktur.

16 Çalışmaları değerlendiren hakemler tamamen bağımsız hareket ederler. Bu konuda dergi-
mizin hakemler üzerinde bir yaptırımı ve özel talebi oluşmaz, oluşturulamaz.

17 Dergimizin yayın süresi yılda üç defa olmak üzere; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarına gelen 
süredir. Bu süreler derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle 
dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmaz.

18 Yayın değerlendirmesine ilişkin hakem görüş raporu, sistem üzerinden görülebilir ve ile-
tişimden sorumlu yazara sistemden mail yolu ile bildirilir. Her iki hakem değerlendirmesi 
tamamlandıktan sonra, sistem üzerinden ve mail yolu ile düzeltme talebinde bulunulur. 
Bundan önce yapılacak düzeltmelerin sisteme yüklenmesine izin verilmez. Düzeltilmiş ma-
kalenin kayıtlı olduğu ID numarası üzerinden tekrar yüklenmesi gerekmektedir. Düzeltme 
istenen çalışmaların düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan 
çalışmalar sistemden çıkarılıp reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım 
hakkına sahip olamaz.



DERGİMİZİN YAZIM KURALLARI 

•	 Kaynakça, Türkçe alfabe sıralamasına göre düzenlenir. Makalelerin yazım kuralları ve ha-
zırlanma şekline ilişkin örnek makale Word formatı dergimizin web sitesinde bulunmakta-
dır. Tüm yazarlar için derginin son sayısındaki yazım formatı dikkate alınmak zorundadır.

•	 Dergiye gönderilecek yazılar, MS Word Programı kullanılarak, Times New Roman karak-
terinde, ana metin 12 Punto, özet, abstract, tablolar, dipnotlar 12 punto olmalı ve tüm içerik 
1 satır aralığında yazılmalıdır.

•	 Sayfanın üst, alt, sol ve sağ taraflarında 3’er cm’lik boşluklar olmalıdır.

•	 Yazılar 15-20 sayfa aralığında olmalı, toplam 20 sayfayı geçmemeli ve alt ortada sayfa 
numarası verilmiş olmalıdır. Sayfa sayısına ekler, tablo, şekil, grafik ve buna benzer mater-
yaller dahil değildir.

•	 Sayfa yapısı, başlıklar, özet, abstract ve tablolar tek sütun, ana metin ve kaynaklar iki sü-
tun halinde, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk 
aralık bırakılarak, Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) kaynaklardan 
sonra 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır.

•	 İlk sayfada, Türkçe başlık altında yapılandırılmış Özet ve Anahtar Kelimeler, İngilizce baş-
lık altında yapılandırılmış Abstract ve Key Words bölümleri bulunmalıdır. Özet ve Abs-
tract, 150-200 kelimeyi geçmeyecek şekilde ve 12 punto olarak hazırlanmalıdır. Özet, 
Amaç, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler şeklinde yapılandırılmalıdır. Abs-
tract, Aim, Method, Results, Conclusion ve Key Words alt başlıklarından oluşmalıdır. 
Özetlerin altında 3-7 arasında Anahtar Sözcük(Ler)/Key Words ilk harfleri büyük olacak 
şekilde yer almalıdır. Ayrıca, anahtar kelimelerin sistemdeki ilgili bölüme, ilk harfleri bü-
yük ve aralarında virgül olacak şekilde girilmesi gerekir. Türkçe Anahtar kelimelerin “Tür-
kiye Bilim Terimleri”ne, İngilizce anahtar kelimelerin “Index Medicus Medikal Subject 
Heading (MeSH)” standartlarına (http://www.bilimterimleri.com) uygun olarak seçilmesi 
gerekmektedir.

•	 Makale bir kongrede bildiri olarak sunulmuş ise, kaynakçadan sonra “Yazar Notu” başlığı 
altında sunum yapılan kongre, tarihi, yeri ve bildiri türü belirtilmelidir. Örnek: Yazar Notu: 
Bu çalışma, 1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 19-20 Aralık 2014, İzmir’de sözel bil-
diri olarak sunulmuştur.

•	 Metin üzerinde başlıktan sonra yazar adları ve kurumları belirtilmemeli, bu bilgiler web 
üzerinden kayıtlı olunan sisteme girilmelidir.



•	 Araştırma makaleleri için bilimsel etik ilkelere uyulduğu belirtilmiş olmalı ve etik kurul 
rapor bilgisi (Rapor alınan kurum adı, tarihi ve rapor sayı numarası) sisteme eklenmelidir. 
Ayrıca etik kurul raporu ve kurum izni belgesinin taranıp mail yolu ile editörlüğümüze ile-
tilmesi gerekmektedir. Etik kurul izni olmayan yayınlar için etik kurul izni olmadığına dair 
imzalı belgenin mail yolu ile editörlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

•	 Ana Metin kısmı, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Kaynaklar, Teşekkür (eğer var 
ise araştırmaya katılmamış, ancak destek sağlamış olan kişi ve kuruluşlara burada teşek-
kür edilebilir)   ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerinden 
oluşmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract), 750 kelime ve üzerinde ola-
cak şekilde, Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmeli-
dir. Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance (sadece bu bölümde kaynakça yer ala-
bilir), Aim, Method, Findings, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin 
bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

•	 Tablo ve figürler metin içinde olması gereken yere yerleştirilmelidir. Tablo/figür numara ve 
başlıkları tablonun üstünde, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde, 12 punto, kalın 
(bold), iki yana yaslı hazırlanmalıdır. Tablo numarası ve başlık arasına nokta konmalıdır. 
Tablolar sadece yatay çizgi içermelidir. Metin içinde her bir tabloya atıf yapılmış olmalı-
dır. Tablo içi 1 satır aralığında ve 12 punto olmalıdır. Tabloya ait açıklamalar ve kaynak 
gösterimi, tablonun altında 10 punto ve başına * işareti konularak belirtilmelidir. Örnek: 
*Saraçoğlu, 2004:416-21. Kısaltmalar ile ilgili açıklamalar tablo ve figür altında “*,**” ya 
da “a, b” kullanılarak 12 punto ile açıklanmalıdır. Tablo ve figür sayısı 6’yı geçmemelidir.

•	 Derleme yazıları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Metin, Kaynaklar ve Geniş-
letilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) bölümlerini içermelidir. Sayfa yapısı 
Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Metin, Kaynaklar 12 punto ve 
iki sütun, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk ara-
lık bırakılarak hazırlanmalıdır. Metin amaç çerçevesinde bir yapı içermeli, Sonuç bölümü 
ile tamamlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) 750 kelime 
ve üzerinde olacak şekilde yazılmalıdır. Genişletilmiş özet, Türkçe özet dışında hazırlan-
malıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. Başlık (Extended English Abstract) 
büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, satır başı verilmeden, 12 punto ve 
tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş İngilizce Özet içerisinde; Definition 
and Importance, Aim, Results and Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere 
yer verilmesi gerekmektedir. İngilizce hazırlanan çalışma ve dergi dilinin İngilizce olması 



durumunda genişletilmiş İngilizce özete gerek bulunmamaktadır. İngilizce genişletilmiş 
özetler sadece Türkçe hazırlanan çalışmalar için zorunluluktur.

•	 Olgu sunumları Türkçe ve İngilizce Başlıklar, Özet, Abstract, Giriş, Olgu Sunumu, Tar-
tışma, Kaynaklar ve Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract) verilerek 
yazılmalıdır. Sayfa yapısı Başlıklar, Özet ve Abstract bölümleri 12 punto ve tek sütun; Gi-
riş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar 12 punto ve iki sütun halinde, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, başlık ve paragraf sonlarında 12nk aralık bırakılarak hazırlanmalıdır. 
Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended English Abstract), 750 kelime ve üzerinde olacak 
şekilde Türkçe özet dışında hazırlanmalıdır. Kaynakçadan sonra makaleye eklenmelidir. 
Başlık (Extended English Abstract) büyük harflerle, bold ve ortalı, metin iki yana yaslı, 
satır başı verilmeden, 12 punto ve tek sütun olacak şekilde hazırlanmalıdır. Genişletilmiş 
İngilizce Özet içerisinde; Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and 
Conclusion başlıkları altında makaleye ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Olgu 
sunumu fotoğraf ve akış şemaları ile desteklenebilir. Fotoğraf ve akış şemaları için gerekli 
izinler alınmalı ve altında “*” simgesi eklenerek 10 punto olacak şekilde kaynak belirtilme-
lidir. Örnek: *Saraçoğlu, 2004:416-21.



MAKALE İÇİ REFERANSLAR

•	 Yazılarda referans gösterim yöntemi olarak yalnızca dergi sistemimizde yer alan örnek ma-
kale kullanılır. Yani kullanılan kaynakçalar ana metinin yanında, parantez içinde, yazarın 
adı, basım yılı ve sayfa numarası ile belirtilir. (Soyad, Yayın Yılı: Alıntı Yapılan Sayfa 
Numarası)

•	 İçeriğe ilişkin ekstra açıklamaların dipnotları ve diğer açıklamalar sayfa altında verilmeli-
dir. Metnin içinde numaralandırılan notlar, sayfa altında numara sırası ile ve yanında açık-
laması ile yerini alır.

•	 Bir kaynaktan yapılan alıntılar metin içinde çift tırnak içinde gösterilir.

•	 Alıntılar 30-40 kelimeden uzun olduğunda, tırnak kullanılmadan girintili (indent) paragraf 
olarak verilir.

•	 Referans gösterirken, yazar ismi metin içinde geçmiyorsa paragraf sonunda parantez içinde 
yazarın soyadı, yayın tarihi ve alıntı yapılan sayfa numarası belirtilir: (Korkmaz, 2007: 23-
45)

•	 Yazar ismi metin içinde geçiyorsa, parantez içinde yalnızca kaynağın yayın tarihi ve alıntı 
yapılan sayfa numarası yazılır: Oskay ve ark.’nın (2005: 36) çalışmasında ……….

•	 İki yazarlı kaynaklarda, her iki yazarın soyadı da kullanılır. Türkçe yayınlarda “ve”, İngi-
lizce yayın ise “and” ile ayrılır (Morley and Robins, 2007: 20)

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda Türkçe ise “vd.” ibaresi yer alır: (Yücel vd., 2012: 236).

•	 İkiden fazla yazarlı kaynaklarda İngilizce ise “et al., ” ibaresi yer alır: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 Aynı yazarın, aynı yıl yayınlanmış birden fazla eseri kullanılıyorsa, basım yılına a, b, c, gibi 
harfler eklenerek birbirinden ayrılır: (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 1999b:43) gibi.

•	 Metin içinde aynı konuda birden çok kaynağa referans verilecekse kaynaklar birbirinden 
noktalı virgül ile ayrılır: (Geray, 2005: 33; Moran, 2006:36)

 



KAYNAKÇA YAZIM METODU

•	 Kaynaklar listesinde sadece yazıda göndermede bulunulan kaynaklara yer verilmeli ve bu 
kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Bir yazarın birkaç çalışması 
kaynakçada yer alacaksa, yayın tarihine göre (eskiden yeniye doğru) bir sıralama yapılma-
lıdır.

•	 Makalede bulunan yazar sayısı 6 ve daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla 
ise ilk 6 isim yazılıp yayın Türkçe ise “vd.”, İngilizce ise “et al.,” İbaresi yer almalıdır. Son 
yazardan sonra,”vd.” veya “et al.,” şeklinde hazırlanmalıdır.

•	 İnternette yazarı belli olmayan yazılar kaynak olarak gösterilmemelidir.
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GUIDELINES FOR THE AUTHORS

1 The language of the journal is Turkish and English. Original researches, analyses, compi-
lations, case studies, projects and book launches are accepted (they must be in an article 
format).

2 If the editorial board and the administrative board approve the papers prepared in different 
languages, it is accepted. The journal acts unilaterally.

3 The journal has a printed and electronic version. The articles are downloaded from the web-
site and the relevant manuscript can be used on condition that it is referred to our journal 
and “article”. The readers can have an access to all volumes of the journal for free on the 
website.

4 Papers are accepted on condition that the author is registered to be a member of the journal.

5 None of the authors can assert legal rights on the journal.

6 The journal cannot be held ethically and biostatistically responsible for the papers; ho-
wever, the author himself/herself is unilaterally responsible for the articles. Our journal 
cannot be put under an obligation. Author(s) must get the relevant approvals and inform the 
journal management for the articles requiring ethics board or institutional approval. The in-
formation of the papers requiring ethics board and institutional approval should be entered 
into the system by the responsible member author while uploading the article. In case of a 
problem, author(s) are unilaterally held responsible. Our journal never accepts liability in 
any matters.

7 The papers, submitted to the journal, should not have been sent to another journal previo-
usly and under consideration of another journal for publication simultaneously. Also, if it is 
determined that an article sent and processed in our journal has been in the publication pro-
cess at the same time, our journal unilaterally reserves its legal rights against the relevant 
author(s). If such cases occur, the article is rejected on condition that refutation is published 
and the journal imposes the required sanctions on the author(s).

8 Each study is evaluated by the two referees, and the approved papers by the two referees are 
saved to be published in the following issues. Evaluation period of papers is three months 
according to the responses of referees. The papers that don’t yield any response regarding 
the evaluation within three months are directed to another referee. In this case, a time ex-
tension is in question and a demand cannot be raised. The author cannot claim any right 
or withdraw the article from the system. The manuscripts in the referee evaluation process 



must be analyzed in terms of plagiarism and they should be sent to us and uploaded to the 
system in line with the scientific ethical rules. In case it has been determined that the artic-
les published in our journal don’t comply with the scientific ethical rules, we reserve our 
legal rights against the relevant author(s).

9 None of the studies and authors has privileges in the journal. Each author and study has the 
same rights and they’re equal. No privilege is granted.

10 The names of the referees-experts in their fields will not be revealed to the authors. Infor-
mation concerning the authors is known only by the system manager and the editor.  It is 
kept confidential.

11 The papers uploaded to the system are first evaluated by the editor. A correction demand 
can be raised by our editorial board for the manuscripts not complying with the spelling 
rules. The articles edited in line with the spelling rules are sent to referee evaluation. The 
corrections demanded by the referee can be seen on the system by the relevant responsible 
author with the membership information and the correspondent author is informed via the 
system by e-mail. Every referee has the right to claim correction three times for a paper. 
If the correction isn’t still made after three demands, the paper is automatically “REJEC-
TED”. The papers corrected in accordance with the referee suggestions are “ACCEPTED” 
or “REJECTED” after being evaluated by the editor again. The correspondent author is 
informed via the system by e-mail. The paper can be REJECTED with the decision of chief 
editor even though it has gone through the referee approval. All rights belong to the chief 
editor in this matter. None of the author(s) can impose a sanction on the decisions of chief 
editor or raise any demand.

12 If the article is produced from the thesis, presentation, and so on, it should be stated and 
explained in the footnote. Otherwise the author is accused of plagiarism. In that case, the 
journal cannot be held responsible for this situation.

13 If the paper is not within the scope of the journal, it is the editors and the administrators 
who will accept or reject the paper unilaterally. The author cannot assert any legal rights.

14 The uploaded study belongs to the journal with its exclusive rights by author(s). For this re-
ason, it is not necessary for the author(s) to sign any other documents. The studies uploaded 
to the system are regarded as being transferred to our journal with all rights. If necessary, 
author(s) can be demanded a transfer contract with wet signature.

15 In the articles evaluated in our journal, the correspondent author is regarded as the addres-
see; other authors are not communicated and informed. The journal is not supposed to give 
information to other authors.



16 The referees act independently in the journal. Authors cannot exercise power over the refe-
rees or cannot demand anything from the referees.

17 The journal publishes three times a year as April, August and December. However, there 
might be changes in the periods depending on the publication process. The journal cannot 
be held responsible for this.

18 Following the evaluation process of the papers, the referee report can be seen on the system 
and sent to the correspondent author by e-mail. After completing the two-referee evaluation 
process, correction demand can be made via the system by e-mail. The corrections made 
before that cannot be allowed in the system. The edited paper should be uploaded again 
with the registered ID number. The authors should make the required corrections in 15 
days. If the corrections are not made within 15 days, the article is rejected by the system 
automatically. None of the authors can impose sanctions on the journal in this case.

 



WRITING RULES OF THE JOURNAL 

•	 The bibliography is arranged according to the Turkish alphabet order. The sample article 
for the writing rules and preparation of papers can be found on our website in Word format. 
All authors are required to take into account the writing format in the last volume of the 
journal.

•	 The main text of papers, abstract, tables and footnotes that will be sent to the journal must 
be written in MS Word Program, with Times New Roman in 12 pt. and single spaced.

•	 Page layout must be with 3 cm margin in the top, bottom, left and right.

•	 Texts must be between 15-20 pages, they must be no longer than 20 pages and page number 
must be indicated at the bottom of the page. Annex documents, tables, figures, charts and 
similar materials aren’t included in the number of pages.

•	 Page layout must include the titles, abstract and tables written in one column, the main 
text and the references should be given in two columns, justified and without indentation, 
spacing 12nk below the titles and paragraphs. Extended English Abstract must be provided 
after the references in 12 pt. and one column.

•	 On the first page, Özet and Anahtar Kelimeler in Turkish must be below the Turkish he-
ading, Abstract and Key Words must be below the English heading. Abstract in Turkish 
and English must be no longer than 150-200 words in 12 pt. Sub-headings must include 
Abstract, Aim, Method, Findings, Conclusion and Key Words. Anahtar Sözcük(Ler)/Key 
Words must be given in 3-7 words below the Abstracts by capitalizing the first letters of 
each word. In addition to this, key words must be written in the space provided by the 
system by capitalizing the first letters of each word and by separating each word by comma.

•	 If the article has been presented in a conference, the title of the conference, the date and 
the place of the conference and the type of the presentation must be provided below the 
“Author’s note,” after the References part. For example, Author’s Note: This study has 
been presented at “1.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi,” on 19-20 December 2014, in 
İzmir as an oral presentation.

•	 The names and the affiliations of the authors must not be given on the text below the title; 
this information must be uploaded to the system on the website.

•	 It should be stated that research articles have been prepared according to the scientific et-
hical principles and ethical board report information (Name of the institution from which 



report is received, its date and the serial number of report) must be added to the system. It 
is also necessary to scan the ethical board’s report and the institution’s permit document 
and to send to our editorial office via e-mail. For the papers without ethical board report, a 
signed document indicating that it doesn’t have the ethical board report must be sent to the 
editorial board via e-mail.

•	 The main text must include such parts as Introduction, Method, Findings, Discussion, 
Conclusion, References, Acknowledgement (persons and institutions not participated in the 
study but contributed to the development of the study should be acknowledged here) and 
Extended Abstract. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended abs-
tract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after the 
references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold and 
centered, and the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column. Be-
low the titles of Definition and Importance (references can be given only in this part), Aim, 
Method, Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided.

•	 Tables and figures must be placed in the text appropriately. Numbers and headings of tab-
les/figures must be above the table; sentence case must be used in 12 pt., bold and justified. 
There must be a full stop between the table number and heading. Tables must only contain 
horizontal line. Each table must be referred to within the text. Items in the table must be 
in 1 line spacing and 12 pt. Explanations of the tables must be indicated below the table in 
10 pt. and by putting * before it. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.. Explanations about the 
abbreviations must be stated below the table and figure by using “*,**” or “a, b” in 12 pt. 
The number of tables and figures must be no longer than 6.

•	 Reviews must incorporate Turkish and English Headings, Abstract, Text, References and 
Extended English Abstract. Text should include a structure within a purpose, Conclusion 
parts must be completed. Headings, Abstract must be in one column; Text, References and 
Extended English Abstract must be in two columns, justified without indent and with 12 nk 
spacing in heading and at the end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 
words and more. Extended abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must 
be added to the paper after the references. The title (Extended English Abstract) must be 
written in capital letters, bold and centered, and the text must be justified without indentati-
on, in 12 pt. and one column. Below the titles of Definition and Importance, Aim, Method, 
Findings, Results and Conclusion, data concerning the article must be provided within the 
Extended English Abstract.

•	 Case reports must include Turkish and English headings, Abstract, Introduction, Case Re-
port, Discussion, References and Extended English Abstract. Headings and Abstracts must 



be 12 pt. and in one column; Introduction, Case Report, Discussion, References must be 12 
pt. and in two columns justified without indent and with 12 nk spacing in heading and at the 
end of the paragraph. Extended English Abstract must be 750 words and more. Extended 
abstract must be prepared apart from Turkish abstract. It must be added to the paper after 
the references. The title (Extended English Abstract) must be written in capital letters, bold 
and centered, the text must be justified without indentation, in 12 pt. and one column.  Be-
low the titles of Definition and Importance, Aim, Method, Findings, Results and Conclusi-
on, data concerning the article must be provided. Reports can be supported with photos and 
flow charts. Necessary permissions must be taken for photos and flow charts and references 
must be indicated in 10 pt. with “*”. E.g.: *Saraçoğlu, 2004:416-21.

 



 

REFERENCES WITHIN PAPER

•	 The sample article in the system must be used for citation rules.  In other words, references 
are indicated with the name of author, the year of publication and page numbers in parent-
heses beside the main text (Surname, Year of Publication: Cited Page Number).

•	 Footnotes of extra explanations about the content and other explanations must be given 
below the page. Notes numbered in the text are located below the page by numbers with 
the explanations.

•	 Citations made from a source are indicated between double quotes in the text.

•	 Citations longer than 30-40 words are given as an indented paragraph without using quotes.

•	 While providing references, if the name of the author isn’t within the text, the surname of 
the author and date of publication and the cited page are indicated in parenthesis: (Kork-
maz, 2007: 23-45).

•	 If the name of the author is in the text, only the publication date of source and page number 
is given in parenthesis: Oskay et al.. (2005:36) in his/her study……….

•	 In sources with two authors, the surnames of both authors are indicated. If it is an English 
publication, it is separated with “and” (Morley and Robins, 2007:20).

•	 If it is Turkish, in sources with more than two authors, “vd.” is indicated: (Yücel vd., 
2012:236).

•	 If it is English, in sources with more than two authors, “et al.” is indicated: (Hossain et al., 
2007:156).

•	 If more than one study from the same author published in the same year must be used, the 
sources are separated by adding the letters like a, b, c: Such as (Ortaylı, 1999a:25) (Ortaylı, 
1999b:43).

•	 If more than one source about the same subject is cited within the text, sources are separa-
ted with a semicolon: (Geray, 2005:33; Moran, 2006:36).
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must be used. After the last author, “&” must be used before “vd.” or “et al.”

•	 Anonymous writers from Internet sources must not be cited.
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SIK SORULAN SORULAR

1 Derginiz hakemli ve uluslararası nitelikte bir dergi midir?
Dergimiz uluslararası nitelikte olup hakemli bilimsel bir dergidir. Uluslararası birçok indeks 
tarafından taranmaktadır.

2 Derginize hangi alandan yazılar kabul edilmektedir?
Dergimize yalnızca derginin yayın kabul ettiği alanlarda yapılan çalışmalar kabul 
edilmektedir.

3 Derginiz ücretli bir dergi midir?
Dergimiz bazı masraflar karşılığında yayınlanmaya hak kazanmış makale başına belirli 
kısmı bir ücret almaktadır. Red olan makaleler için bir talep söz konusu değildir.

4 Derginize üye olmadan sayıları ya da ilgili talep edilen makalelere erişim iznimiz var 
mı?
Dergimize üye olmaksızın bütün sayıları web sitemizden pdf formatında indirebilirsiniz.

5 Derginizin yayın aralığı nedir?
Dergimiz yılda üç sayı şeklinde çıkmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık ayları sonunda 
sisteme tam metinlerin yer aldığı sayılar yüklenmektedir. Ancak bazı durumlarda özel 
sayılar da çıkarılabilmektedir.

6 Derginizde yayınlanan makaleler hakkında yazarlara bilgi verilmekte midir?
Dergimiz web tabanlı olup, yazarlar yayınları ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik 
panelinden takip edebilmektedir. Ayrıca süreyle ve işleyişle ilgili olarak ortaya çıkan 
bilgiler ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.

7 Bir yayın kaç hakem tarafından incelenmektedir?
Dergimize gelen çalışmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafından incelenip, uygun 
bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafından gönderilmektedir. Alan editörleri uygun 
gördükleri iki disiplin hakemine çalışmayı gönderip hakem değerlendirme sürecini 
başlatır. Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla üç ay sürer. Bu süre içerisinde dönüş 
alınamayan çalışmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alınamaz 
ise ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalışmayı kendi arasında değerlendirip sonuca 
bağlar.



8 Gelen çalışmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadır?
Dergimizde ve hakemli bilimsel yayın yapan dergilerde yazar bilgileri sadece sistem 
editörleri, alan editörleri, baş editör ve baş editör yardımcıları tarafından bilinmektedir. 
Bu bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır. Hiçbir hakem ve diğer kurul üyeleri bu bilgilere 
erişim sağlayamaz.

9 Derginizin herhangi bir sayısında belirli bir yayın yapma oranı veya sayısı var mıdır?
Dergimizde belirli bir makale sayısı söz konusu değildir. Hakem onayını ve sürecini 
tamamlayan yayın kurulu tarafından yayınlanması uygun görülen çalışmalar hiç 
bekletilmeksizin yayına alınmakta ve son aşama olan mizanpaj çalışmasına gönderilmektedir.

10 Aynı yazar ya da yazarlar aynı sayıda birden fazla yayın yayımlayabilmekte midir?
Etik açıdan böyle bir durum söz konusu değildir. Fakat yayın kurulu ve editörler kurulunun 
özel onayı ile aynı yazara ait birkaç makale belirli sayılarda ya da aynı sayıda yayımlanmak 
üzere işleme alınabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve insiyatif gerektiren 
durumlarda geçerlidir.

11 Derginizin yayın kabul ettiği bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem 
bulunmakta mıdır?
Dergimize gönderilen tüm çalışmalar alanında uzman akademisyen ve bilim insanları 
tarafından değerlendirmeye tabii tutulmakta olup hakemler yaptıkları incelemeden herhangi 
bir ücret almamaktadırlar. Tamamen gönüllü bir şekilde inceleme ve rapor oluşturma 
işlemleri gerçekleşmektedir.

12 Bilim ve danışma kurulunuzun görevi nedir?
Bilim ve danışma kurulu bazı çalışmalarda hakemlerin uzlaşamadığı durumlarda baş editör 
ve alan editörlerini ilgili bilim dallarında hizmet veren ve bilgisi ile bu oluşan olumsuzlukları 
ortadan kaldırıp bağımsız karar veren kişilerden oluşmaktadır. Bilim kurulu üyeleri oluşan 
bu sorunların çözümünde aktif görev almaktadır. Bilim ve danışma kurulunun verdiği 
kararlar hiçbir yorum ve değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmektedir. Verilen kararlar 
aynen uygulanmaktadır. Değişiklik yapılmaz ve değiştirilmesi teklif edilemez.

13 Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danışma kuruluna çalışmasının gönderilmesini 
isteyebilir mi?
Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danışma kurulunun işlevselliği ancak baş 
editörün onayı ile gerçekleştirilir.



14 Yazar derginize gönderdiği bir çalışmasını aynı anda başka bir dergiye gönderir ise 
ve o dergide de yayını kabul edilip yayımlanmak isterse işlemler nasıl gerçekleştirilir?
Bu gibi durumlarda yönetim ve editörler kurulu karar vermektedir. Genellikle yayın 
kurulu bu tip davranışları etik bulmadığından ilgili çalışma yayınlanmış olsa bile tekzip 
yayımlamak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koşulu ile tüm hukuki haklar saklı tutulmak 
üzere yayını sistemden kaldırır. Fakat bu gibi durumların oluşmaması adına yayın kabul 
şartlarının yazarlar tarafından okunarak ilgili çalışmaların gönderilmesi daha uygun 
olacaktır. Dergimiz bu gibi oluşabilecek olumsuzluklarda Türk Ticaret Kanunu ve Fikri 
Sinai Haklar Kanunu çerçevesinde dergi hukuk müşavirlerinin yönlendirmesi ile her türlü 
hakkını saklı tutar. Oluşan olumsuzluklarda maddi ve manevi haklarını Türkiye Cumhuriyeti 
Kanunları Çerçevesinde savunur.

15 Derginizin de birden fazla dilde yayın kabul edilmekte midir?
Şu an için dergimizin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Fakat İngilizce ve farklı dillerde hazırlanan 
çalışmalar da kabul edilmektedir.

16 Yazar kendisine ait çalışmanın hangi hakemler tarafından değerlendirildiğine dair 
bilgi edinmek isteyebilir mi?
Böyle bir şey söz konusu olamaz. Hiçbir çalışmanın değerlendirilmesine ilişkin hakem 
bilgisi istenemez, istense bile verilmez. Yazar göndermiş olduğu yayınına yönelik hakem 
önerisinde bulunamaz. Buna ancak baş editör, editör yardımcıları, alan editörü ve sistem 
editörü karar verebilir. Bu kurulların içinde yer alan yetkililer dışında hakem tayini yapılması 
ve bilgisinin dışarıya verilmesi söz konusu değildir.

17 Yazar yaptığı çalışmasının bazı hakemler tarafından değerlendirilmesini istememe 
hakkına sahip midir?
Böyle bir durum söz konusu ise değerlendirilmesi gereken çalışmanın disiplin çerçevesinde 
yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklı tutulmak üzere yazarın 
çalışmasının değerlendirilmesini istemediği hakem bilgileri baş editöre gerekli açıklamalar 
ve nedenler belirtilmek koşulu ile üst yazıyla bildirilir. Bu durum baş editör tarafından 
uygun görülür ise işleme alınır. Baş editör bu durumu uygun bulmaz ise normal işlemler ve 
standart çalışma şekli devam eder.

18 Yazar çalışmanın değerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katkı sağlayabilir 
mi?
Böyle bir şey söz konusu değildir. Bu tip durumlar ancak alan editörlerince ve sistem 
editörlerince yapılır. Yazar bu konulara müdahale edemez.



19 Yazar yayını için devir ya da yayın devir sözleşmesi imzalamak zorunda mıdır?
Bu durum dergimizin ana sayfasında yayın kabul şartlarında belirtilmiştir. Dergimize 
yüklenen her yayın tüm hakları ile birlikte dergimize devredilmiş kabul edilmektedir. 
Yazardan yayınına ilişkin bir belge imzalaması istenmez. Fakat bu durum bazı durumlarda 
alan editörleri ya da ilgili yönetim üyeleri tarafından talep edilmesi durumunda yazar bu 
belgeyi imzalayarak resmi yolla baş editörlüğe göndermek zorundadır. Aksi durumda 
çalışması yayımlanamaz yayınlanması yazar tarafından istenemez.

20 Yazar yayınını istediği anda dergiden çekme hakkına sahip midir?
Hakem süreci başlamış bir çalışmanın dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak 
bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluğu söz konusu olduğunda yazarın üst 
yazı ile durumu açıklayıcı olarak baş editöre bildirmesi durumunda işleme alınır. Yine bu 
durum dergi yönetimi tarafından tek yönlü olarak işletilir.

21 ETİK KURUL onayı veya raporu gerektiren çalışmalarda işleyiş nedir?
Ulusal ve Uluslararası dergilerde “Yayın Organlarında” olduğu gibi; “VAKA, DENEYSEL, 
KURUM ve RESMİ” anlamda yapılan ETİK KURUL onayı ve raporu gerektiren 
çalışmalarda mutlaka “Raporun Adı”, “Rapor Tarihi”, “Rapor Protokol Numarası”, 
“Raporun Alındığı Kurum ve Onay Bilgisi” ve “Raporun Diğer Bilgileri” dergimiz yayın 
yükleme sayfasında belirtilen “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmında yer alan yere 
bu bilgileri girmek zorundadır. Etik kurul raporunun aslını baş editör gerekli gördüğü 
durumda resmi kurum onaylı olarak isteme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda baş 
editör istediği halde etik kurul raporunun gelmemesi durumunda yayın hakem onayından 
geçmiş ve yayına alınması tamamlanmış olsa bile sisteme dahil edilmez basım aşamasına 
sokulmaz. Yayın baş editör ve editörler kararı ile red edilir. Bu durumda yazar(lar) bir hak 
iddiasında bulunamaz. Etik kurul raporu gerektirmeyen çalışmalarda ve etik kurul raporu 
alınmamış çalışmalarda bu bilgiye gerek yoktur. Fakat etik kurul gerektiren ve etik kurul 
raporu alınmış çalışmalarda bu bilgiler yazar(lar) tarafından sisteme girilmek zorundadır. 
Bu durum yazar(lar) a ait bir yükümlülüktür. Dergimiz bu konuda hiçbir yükümlülük ve 
sorumluluğu kabul etmez. Hukuki bir süreçte tüm sorumluluk yazar(lar) a aittir. Aksi bir 
durumda dergimiz hiçbir hukuki, manevi ve maddi anlamda sorumluluk altına sokulamaz. 
Dergi yönetimi ve hakemler bu konuda bir yükümlülük yüklenmez. Olası bir olumsuzluk 
durumunda dergimiz tek taraflı olarak hukuki haklarını saklı tutar.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1 Is your journal a refereed and international journal?
Our journal is a refereed, scientific and international journal.  It is indexed by many 
international indices.

2 Which fields are accepted in your journal?
Only the papers in the fields accepted by the journal are approved.

3 Does your journal charge any publication fee?
A certain amount of fee is requested per the manuscript accepted for publication in return 
for some expenses. There is no such demand for the rejected papers.

4 Are the readers allowed to access to the volumes and the articles without being a 
member of the journal?
All the volumes can be downloaded from our website in pdf format without being a member.

5 What is the publication frequency of the journal?
The journal publishes three times a year; the volumes with full texts are uploaded to the 
system at the end of April, August and December. However, some special issues can be 
published in some cases.

6 Are the authors informed about the evaluation process of the submissions?
The journal is web-based, and the authors can follow all kinds of information concerning 
their submissions from the membership panel of the system. The authors will also be 
provided with the necessary information about the process and procedure.

7 How many referees evaluate a manuscript?
Manuscripts are firstly evaluated by the field editors and then the ones found appropriate 
are sent to the referees by the field editors. Field editors send the approved papers to two 
field referees and referee evaluation process begins. This process takes two months at most 
according to the referee evaluation. If evaluation reports are not received within three 
months, the article is sent to the third referee.  If there is still not any progress, field referee, 
and the editorial board decide on the publication process.

8 Is any information concerning “the author and authors” confidential?



In this journal and all the international refereed journals, information, concerning the 
author(s) is known only by the system editors, field editors, chief editor and assistant chief 
editors. This information is completely kept confidential.  The referees or members of the 
journal are not allowed to access to the relevant information.

9 Are there a certain number of articles to be published in the journal?
There are not a certain number of articles in the journal. Each article, approved by the 
referees and the editorial board, is accepted to be published in the journal without delay and 
sent for the layout process which is the final stage.

10 Is an author allowed to submit more than one paper in the same issue?
It is out of the question in terms of ethics. However, more than one manuscript of the same 
author can be published in the same journal or the following issues if the publication and 
editorial board approve the articles.  But this situation is only valid for specific cases and 
those requiring initiative. This case is only valid for special conditions and those requiring 
initiative.

11 Is there sufficient number of referees in all the fields that the journal accepts articles?
All the submissions sent to our journal are subjected to evaluation by expert academicians 
and scientists and referees are not getting paid for the evaluation they make. Evaluation and 
reports are only on a volunteer basis.

12 What is the duty of the science and advisory board?
The science and advisory board is responsible for solving the incompatibility problems 
that the referees experience; the board gives the final decision independently, and they 
act actively to solve such problems. The decisions of the science and advisory board are 
accepted without questioning. The decisions are applied accordingly. Their decisions cannot 
be changed and offered to be changed.

13 Is an author allowed to submit his/her paper to the science and advisory board in a 
negative situation?
This situation is out of the question. Functionality of science and advisory board occurs 
only with the approval of the editor-in-chief.

14 If an author submits her/his paper simultaneously to another journal for consideration, 
and the paper is accepted in that journal too, what kind of procedures is taken?



The executive board and editorial board give the final decision in such cases. As the 
publication board does not regard such attitudes as ethical, even if the paper has been 
published, it is removed from the system on condition that refutation is published, 
necessary institutions are informed, and the rights are reserved. However, in order to avoid 
such problems, the guidelines for the authors should be read carefully and the appropriate 
papers should be submitted. Our journal’s all rights are kept reserved under the guidance 
of journal’s legal advisors within the framework of Turkish Commercial Law and Law on 
Intellectual and Industrial Rights in such negative conditions. It defends its material and 
moral rights within the framework of Laws of Turkish Republic.

15 Does your journal accept papers from other languages?
Currently, the language of our journal is Turkish and English. However, studies in English 
and other languages are also accepted.

16 Is an author allowed to get information about referees evaluating her/his paper?
It is out of question. The names of the referees will never be revealed to the authors even if 
they want to learn. The author cannot recommend a referee for the paper s/he sent. Only the 
editor-in-chief, assistant editors, field editor and system editor can decide on this. It is also 
out of the question to assign a referee outside those boards and to give information.

17 Is an author allowed to give a name of a referee that s/he does not want her/his paper 
to be evaluated by?
If such a problem occurs, and the referee is in the journal list, on condition that the process is 
confidential, the author should submit the necessary explanations and reasons in an official 
document to the editor-in-chief. If this is approved by the chief editor, necessary steps are 
taken; otherwise, common procedures and standard working are carried out.

18 Is an author allowed to suggest a referee to contribute to the evaluation process?
It is out of question. The field and system editors decide on the issue. Authors cannot 
interfere in this process.

19 Are the authors to sign the transfer agreement or publishing transfer contract?
This situation is stated on the main page of the journal in the section titled publication 
principles. All the submitted papers are accepted to be transferred to the journal with 
exclusive rights.  The author is not asked to sign the document concerning the submission. 
However, in some cases the author should sign the contract, required by the field editors 



or administrative board and submit it to the chief editor officially. Otherwise the paper will 
not be published.

20 Is an author allowed to withdraw his/her paper when desired?
If the evaluation process has started, papers cannot be withdrawn. The paper can only be 
withdrawn in case of plagiarism and scientific disquality and if the author sends an official 
letter, explaining the situation to the chief editor. The journal acts unilaterally in this issue.

21 What is the process in papers requiring the approval and report of ETHICS BOARD?
As in “Media Organs” of National and International journals, author(s) has to upload “Date 
of Report”, “Report Information-Report Number” to “Ethics Board Report Information” 
part of the publication sub mission system of the journal in “EXPERIMENTAL, CASE 
STUDY and INSTITUTIONAL” works requiring ETHICS BOARD approval and report. 
The chief editor has the right to ask for the original report if deemed necessary with an 
official approval of the institution. In such cases, if the chief editor doesn’t get the ethics 
board report despite the request made, the manuscript cannot be included in the system and 
published even if it has obtained referee approval and completed the publication process. 
The paper is rejected with the decision of chief editor and other editors. In this case, 
author(s) cannot make a demand for right. This information isn’t necessary for the papers 
not requesting ethics board report or being lack of this report. However, this information 
should be uploaded to the system by author(s) for the papers requesting and having the 
ethics board report. Author(s) are held responsible for this situation. Our journal doesn’t 
accept any liability and responsibility regarding this matter. The whole responsibility in 
legal process belongs to author(s). Otherwise, our journal cannot bear any legal, spiritual 
and material responsibility. Journal management and referees cannot be imposed any 
liability in this matter. In case of a possible negative condition, our journal unilaterally 
reserves its legal rights.
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