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Özet: Bu derlemenin amacı, robotlu sağım sistemleri ile çalışan süt sığırı işletmeleri ekonomik açıdan değerlendirilerek süt 
sığırı işletmelerinin modernizasyonu üzerine robotlu sağım sisteminin etkisi, beraberinde getirdiği fırsatları ve zorlukları 
maliyet olarak ortaya koymaktır. Bir işletmecinin karşılaştığı en temel sorunlardan biri, işletme kapasitesini büyütmek için 
nitelikli ve güvenilir iş gücü teminidir. Bu sorunları gidermede otomasyona geçilmesi iyi bir çözümdür. Otomasyonu 
sağlamada robotlu sağıma geçiş bu yolda önemli bir adımdır. İşletmeyi kurmadan önce sistemin maliyeti, ineklerin yeni 
düzene nasıl uyum sağlayacağı ve robotlu bir işletmenin yönetimi vb. konularında ayrıntılı bilgiye sahip olmak 
gerekmektedir. Robotlu sağım makineleri ekipman ve aksesuarlarına bağlı olarak 175000-250000 $ arasında değişen bir 
maliyete sahiptir. İneklerin sisteme adapte olması için ortalama 6 ile 8 haftalık bir zamana ihtiyaç vardır. İşletmedeki her 55-
65 inek için 1 robot ünitesinin yeterli olduğu ve 1 robotlu sağım ünitesi ile çalışan işletmelerde 1 işçinin yeterli olduğu 
bildirilmiştir. Robotla yapılan süt sağım işleminde ortalama birim enerji tüketimi 0.0143kWh/kg’dır. Gelişen dünyamızda 
küçük aile işletmeleri önemini kaybetmekle birlikte, büyük kapasiteli işletmelerin sayıları giderek artmaktadır. Dolayısıyla 
büyük kapasiteli işletmelere olan eğilimin artması ile robotlu sistemler daha cazip hale gelmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Verimlilik, Robotlu Sağım Sistemi, Süt Sığırı İşletmeleri, Yatırım Maliyetleri. 

 
Evaluation an Economic of Robotic Milking Systems in Modern Dairy Cattle Farms 

 
Abstract: The aim of this review, was to evaluate dairy cattle farms using robotic milking systems in economical terms and 
to present the impact of robotic milking systems on the modernization of dairy cattle farms in terms of profit and cost. One 
of the main problems faced by the administrators is to find qualified and reliable staff in order to expand the capacity of the 
business. Automation is a reasonable solution for resolving this issues. Using a robotic milking system is an important step 
on this path However before establishing it is necessary to obtain information on the operation and cost of the system as 
well as on the ability of cows for adaptation to the new system. Robotic milking machines, depending on equipment and 
accessories have a cost ranging between $ 175000-250000. For adaptation of cows to the system an average of 6 to 8 
weeks is needed. One robotic milking unit is sufficient for 55-65 cows and one employee is required in enterprises working 
with one robotic milking unit. A robotic milking unit in operation requires an 0.0143kwh energy/for each kg of milk. In the 
developing world, the importance of small family businesses decreases while,  the number of large farms is increasing. 
Therefore, robotic milking systems becomes more attractive as the tendency to large capacity businesses increases. 
Keywords: Capital Cost, Dairy Cattle Enterprises, Economic Efficiency, Robotic Milking System. 
 
 
Giriş 
 

Süt sağım makinelerinin yapısal ve işlevsel 
özellikleri, hayvanı rahatsız etmeden ve meme 
sağlığına zarar vermeden memedeki sütün 
tamamının kısa sürede sağılabilmesi ve çalışan 
personelin iş yükünün azaltılması yönünden 
önemlidir (Öz ve Alayunt, 2011). Sağım 
teknolojisindeki gelişmeler; daha az işgücü ve 
enerji tüketimi ile hijyenik bir sağım ünitesinde süt 
ineklerinin sağlıklı bir şekilde sağılmasını 
amaçlamaktadır. 

İşçiler vasıtasıyla elle veya makine ile yapılan 
sağım geleneksel sağım; sağım ünitesinin bütün 
fonksiyonlarını otomatik hale getiren, insan 
müdahalesi olmadan düzenli olarak sağımın 
gerçekleşmesini sağlayan sistem, robotlu sağım 
sistemi veya otomatik sağım sistemi olarak 
tanımlanmaktadır     (Graves, 2002).    Sağım,      süt  

 
 
üretiminde işgücü yoğunluğu ve zaman gerektiren 
bir işlemdir. Elle yapılan sağımdaki zorlukları 
azaltmak için sağım makineleri geliştirilmiştir. 
Sağım makineleri, hayvan sayısının fazla olduğu 
modern süt sığırı işletmelerinde ekonomik yönden 
önemli bir yere sahiptir (Calhoun, 1995; Graves, 
2002). Birçok ülkede artan işgücü maliyeti, sağım 
işleminde otomasyona geçilmesinin ana 
sebeplerden biri olmuştur. Bu sorunu çözmek için 
otomatikleşmiş sağım makinelerine olan talep 
artmaktadır. 

Robotlu sağımın amacı, sağım süresince sağım 
işçisine ihtiyaç olmaksızın tamamen makine ile 
sağımı gerçekleştirmektir. Bu robot; insan ve 
hayvan refahı oluşturarak işgücü tasarrufu 
sağlamaktadır. İyi bir program dahilinde robotlu 
sağımın gerçekleştirilmesi, işletme yönetiminde çok 
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önemli bir başarı sağlayacaktır (Kuipers ve Rossing, 
1996). 

 
Genel Bilgiler 

 
Robotlu sağım sistemi üzerine ilk çalışmalar, 

19.Yüzyılın başlarında yapılmıştır. İlk sağım 
robotları, 1992’de Hollanda'da ticari süt 
çiftliklerinde kurulmuştur (Meijering ve ark., 2002; 
Peacock ve Boyce, 2003; Rodenburg ve Kelton, 
2001). Robotlu sağım makinelerinin bu ülkede 
başlamasının ve gelişmesinin nedenleri, aile tipi 
işletmelerde iş gücünün pahalı olmasıdır. Süt 
fiyatları düşmeye eğilim gösterirken; bina, arazi, 
makineleşme ve işgücü masraflarının artması 

çalışanları ve işletmeyi zor durumda bırakmıştır (De 
Koning ve ark., 2001; Meijering ve ark., 2002). 
Hollanda gibi bazı ülkeler, vergi kolaylıklarıyla bu 
alandaki yatırımları teşvik etmektedir. Araştırma 
enstitüleri böylece ilk çalışmalarına Hollanda’da 
başlamışlardır (Ruis-Heutinck ve ark., 2001; Van’t 
Land ve ark., 2000). 

Robotlu sağım sistemlerinin ilk endüstriyel 
üreticisi Hollandalı firmalardır. Dünya çapında 2001 
yılı sonunda 1100’den fazla ticari çiftliklerde, 2004 
yılında ise 20 farklı ülkede 2500’den fazla ticari 
çiftlikte (Şekil 1) robotlu sağım sisteminin 
kullanıldığı bildirilmiştir (Jago ve ark., 2007; 
Meijering ve ark., 2002; Murphy, 2011). 

 
 

 
Şekil 1. Dünya’da robotlu sağım yapan çiftlik sayıları 

 
Robotlu Sağım Sistemlerinin Avantajları 

 
İşletme sahibi veya işçiye gerek olmadan 

sağım gerçekleşmektedir. Bu sistem ile 24 saat 
boyunca sağım yapılabilir. İşletmelerde çalışan işçi 
başına daha fazla zaman kalarak işgücü yoğunluğu 
azaltılmış olur (Armstrong ve Daugherty, 1997). 
Robotla yapılan sağım, genç yetiştiriciler için sağım 
gibi monoton bir işi daha ilgi çekici hale 
getirebilmektedir. 

İnekler, sağım ünitesinde özgürce hareket 
etmekte, gönüllü olarak robot ünitesine girmekte 
ve bu durum hayvan refahı açısından önem arz 
etmektedir. İnekler, robot ünitesine gönüllü olarak 
girdikleri için sağım sayısı artar, dolayısıyla süt 
verimi de artacaktır. İyi bakım ve besleme ile 
beraber günde 3 sağım yaparak, 2 sağıma göre 
%14–18’lik bir artış sağlanabilir (Armstrong ve 
Daugherty, 1997). Sağım sürecinde süt kontrolü, 
meme sağlığı, sağım süresi, süt debisi ve sütteki 
somatik hücre sayısı otomatik olarak 
hesaplanmaktadır (Melin ve ark., 2002). Temizlikte 
kullanılan su, bu sistemle otomatik olarak hijyenik 
hale getirilmektedir. Hastalıklar erken teşhis 

edilebilir, hormon seviyesi kontrol edilerek kızgınlık 
gösteren inekler belirlenebilir. Geleneksel sağım 
sistemi ile hasta ve mastitisli inekler ayrı bir grup 
olarak sağılır ve barındırılırken, robotlu sağım 
sistemi ile böyle bir zaman kaybına ve yoğun 
işçiliğe ihtiyaç olmadan sağım yapılabilmektedir. 
Ayrıca robotlu sağım sistemi ile ineklerin mastitise 
yakalanma oranları azalmıştır (Haan, 2012). Hızlı 
giriş-çıkış ünitesi sayesinde, düz bir hat üzerinde 
dönüş yapmak zorunda kalmadan inekler robot 
ünitesine giriş ve çıkış yapabilir. Bu durum hem 
ineğin adapte olma sürecini kısaltır, hem de 
sistemin işlem hacmini artırır (Anonim, 2014a). 
Ayrıca Hollanda'da, robotlu sağım sistemi kullanan 
işletmelerin önemli bir bölümü, hayvanları meraya 
çıkarmanın bir sakıncası olmadığını 
bildirmektedirler (Ruis-Heutinck ve ark., 2001; 
Van’t Land ve ark., 2000). 
 
Robotlu Sağım Sistemlerinin Dezavantajları 

 
Büyük kapasiteli işletmelerde, sağmal 

ineklerin yaklaşık olarak üçte birini ilk laktasyona 
giren inekler oluşturmaktadır. Dolayısıyla inekler, 
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başlangıçta sisteme adapte olamayabilir. Bir süt 
sığırı işletmesinde bu yeni teknoloji karşısında 
sağmal ineklerin %5-10 kadarının adapte olmadığı 
görülmüştür (Armstrong ve Daugherty, 1997; 
Meijering ve ark., 2002). Dolayısıyla bazı 
gelişmelerin sağlanabilmesi için ineklerin robot 
ünitesini benimsemesi önemlidir (Hogewerf ve 
ark., 1992; Kuipers ve Rossing, 1996). Bunun için ilk 
haftalarda zamana ihtiyaç vardır ve insan yardımı 
zorunludur. İneklerin sisteme adapte olması için 
ortalama 6 ile 8 haftalık bir zaman gereklidir (Haan, 
2012). Araştırmacılar 2 hafta içerisinde ineklerin 
%80’inin bu sisteme adapte olabileceğini 
bildirmektedirler (Hetterick ve Reese, 2013). Bu 
durum, yönetimin başlangıçta daha çok çalışmasını 
gerektirebilir. Robotlu sisteme adapte olamayan 
ineklerin reforme edilmesinin de ayrı bir maliyeti 
vardır. Gerek ineklerin göstermiş olduğu davranış 
bozuklukları gerekse meme başlarının robotla 
sağıma uygun olmamasından dolayı geleneksel 
sağımdan robotla sağıma geçen işletmelerde 
ineklerin %5-15’i sürü dışına çıkartılmak zorunda 
kalınmaktadır (Baines, 2002). 

Sistemin maliyeti yüksektir ve arıza 
durumunda sorunun giderilmesi de pahalıya mal 
olmaktadır (Armstrong ve Daugherty, 1997). Ayrıca 
meme başlarının konumunu belirleyen 
algılayıcıların kirlenmesi durumunda meme 
başlıklarının takılmasında sorun yaşanabilir. 
 
Robotlu Sağım Makinelerinin Maliyeti ve Garantisi 

 
Robotlu sağım sistemi üreticileri, 55-65 inek 

için 1 robot ünitesinin yeterli olduğunu 
bildirmektedirler (Haan, 2012; Newhouse, 2013). 
Robotlu sistemin en önemli sorunu yüksek yatırım 
maliyetleridir ve bu sistemi kurmak için, sisteme 
özel barınakların inşası veya var olan barınaklarda 
gerekli değişiklikleri yapmak gerekmektedir. Bu da 
inşaat maliyetlerinin artması demektir. Robotlu 
sağımın ekonomik olup olmayacağı, her yatırımda 
tatminkâr bir geri dönüş olup olmayacağına 
bağlıdır. Servis maliyetleri ve zamana bağlı 
yıpranma, azalan işçilik ve veteriner sağlık 
giderleriyle dengelenmektedir (Anonim, 2014a). 

Yapılan çalışmalarda, geleneksel sağım sistemi 
ile robotlu sağım sistemi karşılaştırılmıştır (Harsh ve 
ark., 1994; Rodenburg, 2002). Klindworth (2003), 
Avustralya’da günde 3 defa 55-60 baş ineği sağan 
tek duraklı robotların maliyeti 250000 Avustralya $ 
olarak bildirmiştir. Rodenburg (2002), robotlu 
sağım makineleri ile geleneksel sağım 
makinelerinin maliyetini karşılaştırmış ve robotlu 
sağım makinelerinin maliyetini 2002 yılında 150000 
$, 2008 yılında 250000 $ olarak bildirmiştir. 
Kanada’da, 60-65 baş ineği günde 3 defa sağım 
yapan bir kapasiteye sahip olan tek duraklı sağım 

robotlarının maliyeti 125000-150000 $’dır. Reed 
(1999), 65 baş inek kapasiteli tek duraklı sağım 
robotlarının maliyeti 175000 $, geleneksel sağım 
sistemlerindeki (2X6 sağım odası) her bir durağın 
maliyetini ise 55000 $ olarak bildirmiştir. Harsh ve 
ark. (1994) ile Daugherty ve Armstrong (1988), 
ABD’de robotlu makinelerin 140000 $’dan daha az 
fiyata mal olduğunu bildirmişlerdir. Haan (2012), 
sağım robotunun 199000-240000 $ arasında 
değişen dört farklı modele sahip olduğunu 
bildirmiştir. Bu robot için 2012 yılında 200000 $ 
fiyat bildirilmiştir. Rodriguez (2013), ise robotlu 
sağım makinelerinin ekipman ve aksesuarlarına 
bağlı olarak 175000–240000 $ arasında değişen 
maliyete sahip olduğunu ifade etmiştir. 

Robotlu sağım sistemi üreticileri, robot ünitesi 
için 7-15 yıl arasında değişen garanti vermişlerdir 
(Haan, 2012; Hurtgen, 2013; Reinemann 1998). 
Garanti süresini tamamladıktan sonra ve garanti 
şartlarına uymadan arıza yapan her bir robot 
ünitesi için yıllık bakım ücreti 5000-10000 $ 
arasında değişmektedir (Murphy, 2011). 
 
İşgücü Maliyeti 

 
Sağım işi, geleneksel sağım sistemi ile çalışan 

işletmelerde günlük toplam çalışma zamanının, 
bağlı ahırda %40-60’ını, serbest ahırda ise %70-
80’ini kapsamaktadır (Claesson, 1977). Robotlu 
sağım üniteleri, işgücünü azaltmakla birlikte 
çalışmanın şeklini de değiştirmektedir. Dolayısıyla 
işgücünün esnekliğinin artmasına neden 
olmaktadır. Bazı araştırıcılar (Haan 2012; 
Newhouse 2013; Rodriguez 2013; Rotz 2003), 
hayvancılık işletmelerinde 55-65 inek için 1 robot 
ünitesinin yeterli olduğunu ve 1 robotlu sağım 
ünitesi ile çalışan işletmelerde de 1 işçinin yeterli 
olduğunu bildirmektedirler. Böyle işletmelerde 
sağım için harcanan işgücü, robotla yapılan 
sağımda kontrol ve sürü yönetimine ayrılmaktadır. 

Robotlu sistemler, geleneksel sağım 
sistemleriyle kıyaslandığında %30-40 oranında 
fiziksel işgücü tasarrufu sağlandığını göstermiştir 
(Sonck, 1995). Hogewerf ve ark. (1992) ile Van’t 
Land ve ark. (2000), otomatik sağım sistemleri için 
günde 32 dakikadan 3 saate kadar işgücü ihtiyacı 
olduğunu bildirmişlerdir. Yapılan bir çalışmada, 
robotların sağladığı işgücü tasarrufunun %10-15 
düzeyini geçmemektedir (Dijkhuizen ve ark., 1997). 
Geleneksel sağım sistemlerinde günde iki kez 
yapılan sağım ile kıyaslandığında toplam işgücü 
talebinde ortalama %10 oranında azalma olduğu 
bildirilmektedir (De Koning ve ark., 2001; 
Klindworth, 2003). Geleneksel sağım yapan 
işletmelerde sağmal inekler için personel giderleri, 
inek başına günde 3 sağım için yaklaşık olarak 160-
200 $’dır. Bu maliyet yıllık olarak 40 baş inek için 
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6400-8000 $ olmaktadır (Daugherty ve Armstrong, 
1988; Goswich, 1994; Jack ve Knoblauch, 1994). 
Başka bir çalışmada geleneksel sağım sisteminde 
işgücü maliyeti saat başına 9 $ olarak hesap 
edilmiştir (Rodenburg, 2002). Yine aynı araştırmacı 
2008 yılında yaptığı çalışmada 60 inek kapasiteli bir 
tek sağım robotu ile çalışan işletmede robotlu 
sistemin saat başına işgücü maliyetini 16.03 $ 
azalttığını bildirmiştir. 
 
Robotlu Sağım Makinesinin Enerji Tüketimi 

 
Robotlu sağım makinesinin elektrik maliyeti 

de, işletmenin toplam maliyeti içerisindeki payı 
önemlidir. Düşük enerji tüketimi (minimum enerji 
kullanımı) tüm robotlu sağım ünitelerinin ortak 
özelliğidir (Anonim, 2014a). 

Yapılan bir çalışmada sağımdaki birim süt 
miktarına göre geleneksel sağım makinesinin enerji 
maliyeti belirlenmiş ve birim süt miktarına göre 
enerji maliyetleri 0.00121 $/kg ile 0.00185 $/kg 
arasında bulunmuştur. Robotla yapılan süt sağım 
işleminde ortalama birim enerji tüketimi 0.0143 
kWh/kg, birim maliyet ise 0.00157 $/kg olarak 
saptanmıştır. Robotlu sağım sistemi ile çalışan 
işletmelerde geleneksel sağım sistemlerine göre 

%20 oranında bir elektrik tasarrufu olmuştur 
(Murphy, 2011). 
 
Günlük Sağım Sayısı ve Süt Verimi 

 
Robot ünitesinde sağım işlemi bittikten sonra 

yem kabı gizlenir ve önünde yem bulunmayan inek, 
bir anlamda robot ünitesinden çıkmaya teşvik 
edilir. Hızlı bir çıkış, arkadan gelenlerin de robot 
ünitesine hızlı girmesini sağlar. Küçük gibi görünen 
bu avantaj, aslında günde 15 dakika veya fazladan 
1 sağım demektir (Anonim, 2014a). 

Robotlu sağım sistemlerinde geleneksel sağım 
sistemlerine göre elde edilen sütün daha fazla 
olduğu bildirilmektedir. Günlük sağım sayısı 2’den 
3’e çıkarıldığında laktasyon süt veriminde %6 ile 25 
arasında bir artış tespit edilmiştir (Erdman ve 
Varner, 1995). Farklı Avrupa ülkelerinde yapılan 
birçok çalışmada (Armstrong ve Daugherty, 1997; 
Baines, 2002; Billon, 2001; Fagerberg, 2007; Harsh 
ve ark., 1994; Hetterick ve Reese, 2013; 
Klindworth, 2003; Veysset ve ark., 2001) geleneksel 
sağım sistemlerinden robotlu sağım sistemine geçiş 
ile günlük süt veriminde %2-12 arasında artışlar 
olduğu bildirilmiştir. 

 
 

Tablo 1. Geleneksel sağım sistemi ile robotlu sağım sistemi performansına ait bazı özellikler.  
Sağım Sistemleri Robotlu Sağım Makinesi Geleneksel Sağım Makinesi 
İnek sayısı 60 (55 - 65) baş inek 2X6 Balıkkılçığı Sağım Odası 
Sermaye Maliyeti 175 - 250 000$ 20 - 40 000$ 
Makinenin Garanti Süresi (yıl) 7 – 15 2 
İşçi Sayısı 1 2 – 3 
İnek başına ort. sağım süresi (dk) 7.5 5.7 
İnek başına günlük ort. sağım sayısı 2.4 – 3 2.0 
Bir saatte sağılan inek sayısı 8 96 
Ort. sağılan inek sayısı (gün) 164 (150 - 200) 294 
Kaynak: Anonim, 2014b; Anonim, 2014c; Grobart, 2012; Hurtgen, 2013; Rodenburg, 2002; Rotz, 2003. 

 
Robotlu sağım sisteminde gönüllü olarak ve 

insan faktörü olmadan sağım yapıldığı için strese 
bağlı süt veriminde azalma görülmez. Ancak 
ineklerin süt veriminde sisteme adapte 
olamamasından kaynaklanan ilk yılda %10, ikinci 
yılda %5’lik bir azalma olabilir (Murphy, 2011). 
Geleneksel sağım sisteminde daha çok sağım 
esnasında stres faktörlerine bağlı olarak ineklerde 
süt veriminde azalma meydana gelebilir (Alpan ve 
Aksoy, 2012). Geleneksel sağım sistemi ile robotlu 
sağım sistemi performansına ait bazı özellikler bir 
araya getirilerek Tablo 1’de verilmiştir. 

 
Robotlu sağımda, süt verimi ile ilgili bazı 

parametrelerde farklılıklar mevcuttur. Yapılan bir 
çalışmada, sağım robotlarında ortalama sağım 
aralığının 9.2 saat, günlük sağım sayısının 2.6 ve süt 

üretiminin 1.3 kg/saat olduğu tespit edilmiştir 
(Hogeveen ve ark., 2001). Sağım aralıklarının 
frekans dağılımı Şekil 2’de verilmiştir (Rodenburg, 
2008). Robotla sağımda uzun (16-17 saat) ve kısa 
(1.5-3 saat) aralıklarla sağımların söz konusu 
olduğu bildirilmektedir. Bununla birlikte, robotun 
yazılımı aracılığı ile sağım aralıkları bir dereceye 
kadar düzenlenebilmektedir. Yapılan çalışmalar 
meme dokusunun kendini yenileyebilmesi için bir 
ineğin en az 8 saate ihtiyaç duyduğunu 
göstermektedir (Baines, 2002; Jago ve ark., 2007). 
Bununla birlikte, robotla sağım yapılan 
işletmelerde ineklerin %6’sının günde iki defadan 
daha az, %9’unun ise üç defadan fazla sağıma 
girdikleri belirlenmiştir (Billon, 2001). Bu sonuç, 
ineklerin robotlu sağıma adaptasyonu açısından bir 
seleksiyon kriteri olarak kabul edilebilir.
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Şekil 2. Sağım aralıklarının frekans dağılımı 

 
Sonuç ve Öneriler 

 
Türkiye’de artan işgücü maliyeti nedeniyle 

robotlu sağım sistemleri, geleneksel yöntemlere 
alternatif olarak düşünülebilir. Türkiye’de 
kullanılmadan önce alt yapının hazırlanması, 
sistemin tanıtılması ve teşvik edilmesi 
gerekmektedir. Bu sistemin ne düzeyde başarılı 
olacağı denemelerle tespit edilmelidir. 

Bir süt sığırı işletmesinde bu yeni teknoloji 
karşısında adapte olamayan ve ilgisiz kalan inekler 
görülebilir. Bu durum, işletmede reforme edilecek 
inek sayısını artırabilir. Bu durum maliyeti de 
artırmaktadır. 

Robotlu sağım sistemi ile sağım yapan 
çiftliklerin başarılı olabilmesi için bazı faktörlerin 
gerçekleştirilmesi gerekir. Her şeyden önce 
işletmede sağım ünitesinin kullanışlı bir projeye 
sahip olması önem arz eder. Dolayısıyla robotlu 
sistemi, işletmesine kurmak isteyen çiftlik sahipleri 
sağım odalarını, gelişmekte olan ekipmanları 
üniteye eklenecek tarzda tasarlaması 
gerekmektedir. İşletmenin uzmanlar tarafından 
yönetilmesi, işletme yöneticilerinin gerçekçi 
hedeflere sahip olması, inekleri ve sistemi kontrol 
etmek için disiplin ve esneklik, bilgisayarla çalışma 
yeteneği, robotlu sağım sisteminin teknik 
fonksiyonları ve düzenli bakımı çiftliklerin başarılı 
olabilmesi için gerekli olan faktörlerden bir kaçıdır 
(Meijering ve ark., 2002). 
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